
1

ARA 325 ARABIC LITERATURE IN MUSLIM SPAIN

ألندلس في ألعربي ألدب

Course Team: Dr. Ahmad Abubakar Abdullahi
(Developer/Writer) - NOUN

NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA



2

National Open University of Nigeria
Headquarters
Plot 91, Cadastral Zone, University Village,
Nnamdi Azikiwe Expressway,
Jabi, Abuja
Nigeria.

e-mail: @nou.edu.ng
URL: .nou.edu.ng

Published By: National Open University of
Nigeria

First Printed 2021

ISBN: 979-978-058-527-3

All Rights Reserved



3

CONTENTS PAGE
Introduction…………………..………….……………………………5
What You Will Learn in This Course ………...………………………5
Course Aims ……………………………………….………………….5
Course Objectives ………………………………..………..…..............5
Working through this Course …………………..…………...................5
Course Materials ……………………………..….……………………5
Study Units………………………………………….............................6
Textbooks and References ………………….........................................7
Assessment…………….…………………………………..……………7
Tutor Marked Assignments ……………………………………..….…..7
Final Examination and Grading ………………………………………..8
Course Marking Scheme………………………………………………...8
How to Get the most from this course…………………………………..8
Tutor and Tutorials...….…………………………….…………………...9
Summary…..…………………………………………………………....10



4

INTRODUCTION

ARA325 Arabic Lliterature in Muslim Spain is three-unit course available in
the second semester of the third year B.A. Arabic and Literature Degree
programme. It exposes you to the history and political life of the Muslim in
Andalus which known today as Spain and Portugal. It also expose you to the
intellectual and literary works of the people of the society before it was faded
and occupied by white men.

WHAT YOUWILL LEARN IN THIS COURSE

The general aim of this course is to expose you to the lifespan of Arab Muslims
in the ancient provinces comprise today Spain and Portugal today i:e Andalus
as well as their historic contribution to the Arabic-Islamic civilization, which is
the bedrock of European civilization today. The study includes geographical
milieu of Andalus, it’s first settlers, how it was conquered by Muslims and
their contributions to the development of human and Islamic civilization in all
ramifications.

COURSE AIMS

There are sixteen units in this course and each unit has clearly stated objectives
which must be read before embarking upon studying it. Keep these objectives
in mind as you go through the units. However, the overall aims of this course
include:

i. To introduce you to the history of Muslims in Andalus.
ii. To give you an insight into Islamic civilization in Andalus.
iii. To expose you to the Arabic provinces in ancient Spain and

Portugal.
iv. To prepare you for further studies in Muslims an Arabic literature in

Andalus.

COURSE OBJECTIVES

Based on the general aims stated earlier, there are some objectives for this
course that are set out. Your success in this course depends on your meeting
these objectives, because it is only then that we can say that you have achieved
the aims of the course. Therefore, on your successful completion of this course,
you should be able to:
a. Discuss the geographical location of Andalus.
b. Explain the early settlers in Andalus.
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c. Identify the features of Islamic civilization in Andalus.
d. Appraise the poetic and prosaic works of people of Andalus.
e. Give an account of the poems innovated by the people of Andalus i:e Al-

muwashah and Az-Zajal.
f. Evaluate the contacts between the Arab of Andalus and their counterparts

in Eastern world, and the implications in the Arabic literature at large.
WORKING THROUGH THIS COURSE

There are sixteen study units in this course broken into five modules. They are
not too bulky. You have to patiently work through these to benefit maximally
from the course.

Course materials

Major components of this course are:
1. Course Guide
2. Study Units
3. Textbooks
4. Assessments file
5. Presentation schedule.

Study Units ألدرأسية ألوحدأت
The breakdown of the 16 units is as follows:

Module 1
ألندلس الد إلى مدخل ألولى: ألوحدة

Unit 1: An introduction to
Andalus

ألندلس في وألداية ألفكرية وآثارها ألسياسية ألحياة ألثانية: ألوحدة

Unit 2: Political life and its intellectual and literary influences on Andalus
ألندلس في ألحاكمة ألدول اعض ألثالثة: ألوحدة

Unit 3: Some ruling dynasties in Andalus
ألندلس في وألفكرية ألجتماعية ألحياة ألرأاعة: ألوحدة

Unit 4: Social and intellectual life in Andalus

Module 2
ألندلس في ألعلمية ألحركة ألولى: ألوحدة

Unit 1: Function of Knowledge in Andalus
ألندلس في ألداية ألفنون ألثانية: ألوحدة

Unit 2: Literary productions in Andalus
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ألندلس في ألعراي ألشعر ألثالثة: ألوحدة
Unit 3: Features of Arabic rhyme in Andalus

ألندلس في ألعراي ألشعر أغرأض ألرأاعة: ألوحدة
Unit 4: Themes of Arabic rhyme in Andalus

Module 3
Unit 1: Al-muwashaat ألموشحات ألولى: ألوحدة
Unit 2: Introduction to Az-Zajal االزجل ألتعريف ألثانية: ألوحدة

ألزجل خلفية ألثالثة: ألوحدة
Unit 3: Background of Az-Zajal

ألندلسي ألشعر من نماذج ألرأاعة: ألوحدة
Unit 4: Some samples of Andalus’ poem

Module 4
ألندلس في ألعراي ألنثر ألولى: ألوحدة

Unit 1: Features of Arabic prose in Andalus
Unit 2: Al-Maqamaat ألمقامات ألثانية: ألوحدة

ألندلسي ألنثر من نماذج ألثالثة: ألوحدة
Unit 3: some examples of prose in Andalus’ prose

ألندلس أدااء اعض ترأجم ألرأاعة: ألوحدة
Unit 4: Biographical notes of some literary scholars of Andalus

Conclusion: Arabic Literature in Muslim Spain: A General Survey.

Textbooks and References

Each unit of this course contains a list of references and further reading. The
following textbooks are among the useful references for Muslim life and
literature in Spain:

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية
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ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد
ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي

من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة
وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون

Try to get these materials and many others. They are meant to deepen your
knowledge of the course.

Tutor Marked Assignments (TMAs)

In this file, you will find all the details of the work you must submit to your
tutor for marking. The marks obtained from these assignments will count
towards the final mark you obtain for this course. Further information on
assignments will be found in the assignment file itself.

Presentation Schedule

The presentation schedule gives you the important dates for the completion of
tutor-marked assignments and attending tutorials. Remember that you must
submit your assignments on the due dates. Guard against falling behind in your
work.

Final Examination and Grading

At the end of the course, you will write a final examination which will
constitute 70% of your final grade. In the examination which shall last for two
and half hours, you will be requested to answer four questions out of at least
five questions.

Course Making Scheme

This table shows how the actual course making is broken down.
Assessment Marks
Assignments Four assignments, best three marks of

the four, counts at 30% of course
marks.

Final examination 70% of overall course marks.
Total 100% of course marks

How to Get the Most from This Course

In distance learning, the study units replace the university lecture. This is one
of the great advantages of distance learning; you can read and work through
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specially designed study materials at your own pace, and at a time and place
that suits you best. Think of it as reading the lecture instead of listening to the
lecturer. In the same way a lecturer might give you some reading to do. The
study units tell you when to read, and which are your text materials or set
books. Each of the study units follows a common format. The first item is an
introduction to the subject matter of the unit, and how a particular unit is
integrated to the other units and the course as a whole. Next to this is a set of
learning objectives. These objectives let you know what you should be able to
do by the time you have completed the unit. These learning objectives are
meant to guide your study. The moment a unit is finished, you must go back
and see whether you have achieved the objectives. If this is made a habit, then
you will significantly improve your chances of passing the course. The same
body of the unit guides you through the required reading from other sources.
This will usually be either from your set books or from a reading section.

The following is a practical strategy for working through the course. If you run
into any trouble, telephone your tutor. Remember that your tutor’s job is to
help you. When you need assistance, do not hesitate to call and ask your tutor
to provide it.

1. Read this course guide thoroughly, it is your first assignment.

2. Organize a study schedule. Design a ‘Course overview’ to guide you through
the course. Know the time you are expected to spend on each unit and the
assignments relating to the units. Important information, e.g. details of your
tutorials, and the date of the first day of the semester is available from the study
centre. You need to gather all the information in one place, such as diary or a
wall calendar. Whatever method you choose to use, you should decide on and
write in your own dates and schedule of work for each unit.
3. Once you have created your own study schedule, do everything to stay
faithful to it. The major reason why students fail is because they get behind
with their course work. If you get into difficulty with your schedule, please, let
your tutor know before it is too late for help.

4. Turn to unit 1, and read the introduction and the objectives for the unit.

5. Assemble the study materials. You will need your set books and the unit you
are studying at a point in time.

6. Work through the unit. As you work through the unit, you will know what
sources to consult for further information.

7. Keep in touch with your study centre. Up-to-date course information will be
continuously available there.
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8. Well before the scheduled due dates )about 4 weeks before due dates(, keep
in mind that you will learn a lot by doing the assignments carefully. They have
been designed to help you meet the objectives of the course and, therefore, will
help you pass the examination. Submit all assignments not later than the due
dates.

9. Review the objectives for each study unit to confirm that you have achieved
them. If you feel unsure about any of the objectives, review the study materials
or consult your tutor.

10. When you are confident that you have achieved a unit’s objectives, you can
start in the next unit. Proceed unit by unit through the course and try to pace
your study so that you keep yourself on schedule.

11. When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do not
wait for its return before starting on the next unit. Keep to your schedule. When
the assignment is returned, pay particular attention to you\r tutor’s comments,
both on the tutor-marked assignment form and also the written comments on
the ordinary assignment.

12. After completing the last unit, review the course and prepare yourself for
the final examination. Check that you have achieved the unit objectives )listed
at the beginning of each unit( and the course objectives )listed in the course
Guide(.

Tutors and Tutorials

The dates, times and locations of these tutorials will be made available to you,
together with the name, telephone number and the address of your tutor. Each
assignment will be marked by your tutor. Pay close attention to the comments
your tutor might make on your assignments. Reach your tutor on or before the
due date. Your tutorials are important. Therefore, try not to skip any. It is an
opportunity to meet your tutor and your fellow students. It is also an
opportunity to get the help of your tutor and discuss any difficulties
encountered on your reading.

Summary

This course introduces you to Arabic Literature in Muslim Spain. It gives you
an insight into the geographical location of Spain when it was been ruled by
Muslims, some Muslims settlers of the place and their literary figures as well
as their Arabic and it’s literary works.

Wishing you a successful study.
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ألندلس بلد إلى مدخل ألولى: ألوحدة
UNIT 1: AN INTRODUCTION TO ANDALUS

CONTENT
1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Geographical location of Andalus
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the geographical location of Andalus, the
nature of the land, the earlier settlers of the area and how Arab got there and
conquered the people of the land.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss geographical location of Andalus.
• Differentiate between the people of Andalus.
• Explain how Arab people penetrated in to Andalus.
• Examine the nature of the land of Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألندلس بلد موقع -1:3

قارة من ألغراي ألجنوب أقصى في ألندلس جزيرة شبه يقع
ويفصلها و"ألبرتغال"، "أسبانيا" ااسم ألن يسمى ما وتشمل أورواا،
عليها ألناس من كثير يطلق طارق. جبل مضيق أفريقية الد عن

ألجهات. جميع من اها تحيط ل ألمياه لن تساهل، ألندلس جزيرة

تسميه ألعرب وكانت ألطلسي، ألمحيط ألغرب من يحدها
ألشرق ومن اسكونيية(، وخليج فرنسا ألشمال ومن ألظلمات(، )احر
احر ألجنوب ومن ألروم(، )احر يسمونه وكانوأ ألمتوسط ألبحر

طارق. جبل ومضيق ألزقاق
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نسبة "ألفندأل"، ااسم أمرها أول في تعرف ألبلد وكانت
ومن ألميلدي، ألخامس ألقرن في عليها أغارت ألتي ألقبائل لحدى

أندلس. ألعرب ونطقها "فندلس"، كلمة جاءت ألتسمية هذه

Self assignment Exercise 1 ألول ألذأتي ألتدريب

ألندلس؟ الد موقع عن تحدث -1

ألطبيعية ألندلس بيئة -2:3

في تجري ألتراة، جيدة ألرض من اقعة ألندلس الد كانت
شرقا، ألايض ألبحر في يصب ألذي إارة كنهر كثيرة؛ أنهار راوعها
ألطلنطي ألمحيط في يصيبان ألذين وتاجة ألكبير، ألوأدي ونهري
خضر وجبال غن احدأئق ألندلس الد وتمتاز وغيرهما، غراا
ولقد مورقة، وأشجار صافية، وعيون جارية، وأنهار نضرة وحقول
في وعشقوها اها فهاموأ ألعرب شعرأء ألفاتنة طبيعتها سحرت
وحدأئق ومنتزهات، رياض من فيها كان لما ألرأئعة، مجاليها مختلف
عوأطف أثار مما ورياحين، وأطيار وأزهار، وأنهار واساتين
اديعا وصفا ذلك فوصفوأ مخيلتهم وتمنى مشاعرهم، وهزز ألشعرأء

شعرأئها: أحد خفاجة أان قال وفيها

وأشجار وظل ماء دركم ل أندلس أهل يا
وأنهار

كنت هذأ تخيرت ولو دياركم في إل ألخلد جنة ما
أختار

Self assignment ألثاني ألذأتي ألتدريب
Exercise 2

ألطبيعية؟ ألندلس الد أوصاف هي ما -1

ألندلس سكان -3:3

ثم ألبرأنس، جيال من قبائل ألتاريخ فجر في ألندلس في نزل
شمال ألبرأارة وكذلك ألغال، الد من وألجللقة وألبسك ألكلت قبائل
أستولى واعدهم ألميلد، قبل قرطاجنة وأهل ألفينقيون سكنها ثم أفريقيا
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وأطلقوأ )201م(، ألميلد من ألثالث ألقرن صدر في ألرومان عليها
على مملكتهم أقاموأ ألذين ألفندأل قبائل واعدهم هسيانيا"، "لم عليها
ثم أندلس، ألعرب اه نطق ألذي )فندلس( وسموها ألكبير ألنوأدي نهر

ألعرب. واعدهم ألقوط قبائل عليهم أستولى

Self assignment Exercise ألثالث ألذأتي ألتدريب
3

ألندلس؟ الد سكان هم من -1

للندلس ألعربي ألفتح -4:3

93هـ سنة ألموية ألدولة أيام في ألندلس فتح للعرب تم
ان ألوليد خلفة في زياد ان طارق يد على ألميلد، من 711 ألموأفق
واسطوأ أفريقيا شمال في أستقروأ وقد ألمروأن، ان ألملك عبد
عبور إلى نفوسهم فطمحت ودعة، أمن في وعشوأ هناك، سلطانهم
ا أرض من جديدة أجزأء في نفوذهم واسط دعوتهم لنشر ألبحر

ألوأسعة.

ألملك ان ألوليد أفريقيا وألي نصير ان موسى أقنع أن واعد
وأستطاع صغير، جيش رأس على زياد ان طارق موله أرسل اذلك،
ااسمه سمي ألذي ألجبل على ألقائد ووقف ايسر، ألمضيق يعبر أن
نفوس ألهب ألخطبة واهذه ألمشهورة، خطبته أرتجل حيث اعد، فيما
ألظفر وحب ألقوي، أليمان يحدوهم شديد احماس فاندفعوأ جنوده
"وأدي في معه اها ألتقوأ معركة أول في هزيمة أشد وهم اعد فأوقعوأ
أستولى وقد اسهولة. ألبلد فتح وتم أنتصارأتهم توألت واذلك اكة"،
سنة حتى فيها حكمهم ودأم قصير، وقت ألمدن أكثر على ألعرب

897هـ-1492م.
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Andalus was one of Islamic dynasties in the olden day, which comprises Spain
and Portugal today. It was conquered by Muslims during the Umayyad period
and ruled for over seven centuries before they were chased from the land in
1492.
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5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt the nature, geographical location and the early
settlers of Andalus, how the land was occupied by Arab people between 711 to
1492 was also introduced to you.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألطبيعية؟ ايئتها ّزح وو ألندلس الد عرف -1
ألندلس؟ الد فتح في دوره وما زياد ان طارق هو من -2

للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون
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في وألدبية ألفكرية وآثارها ألسياسية ألحياة ألثانية: ألوحدة
ألندلس

UNIT 2: POLITICAL LIFE AND ITS INTELLECTUAL AND
LITERARY INFLUENCES ON ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Period of Administrators
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about one of some ruling dynasties in Andalus,
under Umayyad period, political implications of this periods will also be
introduced to you as well as several Umayyad administrators in this location.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss on one of the six political periods in Andalus.
• Differentiate between some political periods in Andalus.
• Explain the implications of Umayyad provinces in Andalus.
• Examine the political life of each Umayyad administrators in Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألندلس في ألسياسية ألعصور -103
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هي: سياسية عصور ستة ألندلس عرفت

ألفترة هذه خلل ألندلس حكم (95-138هـ): ألولة عصر وول:
وأخرى دمشق في ألمويون ألخلفاء تارة يعيينهم وألييا؛ عشر ثمانية
ان موسى ان ألعزيز عبد ألولة، هالء وأول إفريقيا، في ععمالهم

ي. رر ألفرهه ألرحمن عبد ان يوسف وآخرهم يهر نعصص

ألذين وألبرار ألعرب اين ألقبلي االصرأع ألعصر هذأ أمتاز
هو منهم رجل يد على تم ألندلس فتح لن اأنفسهم، يفخرون كانوأ
خلل ألندلس في تهدأ ل ألبرار ثورأت كانت ولذلك زياد، ان طارق
االبلديين عرفوأ من اين آخر قبلي نزأع ظهر ثم ألفترة. هذه
ألولى ألفتح حركة في ألندلس عرب هم فالبلديون وألشاميين؛
وكذلك ألفريقين. اين صرأع دأر وقد أللحقة، ألفوأج هم وألشاميون
على اصماته ترك وأليمنية ألمعضريية اين ثالث قبلي صرأع ثمة كان

ألفترة. هذه

عدم اسبب علمية أو أداية لنهضة مهيئيا ألعصر هذأ يكن لم
أداية خطوطيا نجد ل ثم ومن فيه، يمور كان ألذي ألسياسي ألستقرأر

ألفترة. لهذه مميزة

قسمين: إلى ألعصر هذأ ينقسم ألموية: ألدولة ثانيا:

عبد يد على وتأسست (138-300هـ(، قرطبة إمارة ألول: ألقسم
اعبد عرف ألذي مروأن ان عبدألملك ان هشام ان معاوية ان ألرحمن
في ألموية ألخلفة سقوط اعد ألدأخل أستطاع وقد ألدأخل. ألرحمن
انفسه ينجو أن ألمويين من كثير على ألعباسيين وقضاء دمشق
مجديأ أسس ألذي قريش صقر منه جعلت كثيرة مغامرأت ويخوض
اعده من قرطبة إمارة حكم على تناوب حيث ألندلس، في للمويين

وأحفاده. أانائه من ستة

أثرها وأنعكس االندلس ألمسلمين قوة نمت ألعصر هذأ وفي
من حركة شهد ألدأخلي ألنشاط أن حين على ألخارجية، سياستهم في
ألمشرقية ألعوأصم اين درة ألعاصمة قرطبة من جعل وألعمرأن ألبناء
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وإن وألفقهاء، للعلماء أ ماثري هشام ان ألحكم ألمير كان كما وألغراية.
ألعلوم رعاية في قرطبة أمرأء أشهر هو ألوسط ألرحمن عبد كان

وألفنون. وألدأب

احكم حكامه كان إذ ألعصر، هذأ في ألداية ألحركة نهضت
الطهم فجعلوأ ألقول؛ وفصيح وألنثر االشعر يعنون ألعراية طبيعتهم
أ شاعري نفسه ألدأخل ألرحمن عبد كان كما وألدب. ألعلم اأهل أ عامري
أهاجت ألتي للنخلة وصفه ألشعرية مقطوعاته أشهر ومن وأديـبيا.

يقول: حين اوطنه وذكرته شجنه

اأرض تناءت نـــخــلـةة صافة ألـــــري وسط لنا تصبصديته
ألنخل وطن عن ألغرب

ألـــتـــنـــائــــي وطــول وألنيوى بر ألتغرر في شبيهي فقلت
أهلي وعن اصـــنرــــيي عــــن

فــي فــمـــثــلـــك غريبةة فيها أنت اــأرض ـــأهتر نصـــشص
مثلي وألـمنتأى ألقـــصـاء

ومن مجيديأ، أ شاعري ا فصيحي اليغيا هشام ان ألحكم كان وكذلك
ألبلد: في ألمن اإقرأر يفخر شعره

كنتع ذه مع ألشيعب لمت ا وقردمي رأقعيا االسيف ألرض صدوع رأات
يافعيا

ألسيف يص تصنهضر سه مع أاادرها ثغرةة ألن اها هل ثغوري فسائل
دأرعيا

قارعيا االسيف كنت وأني أنن اروص هم أعر قررص عن أكن لم أني بزريك نـص تـع
يتغزل: قوله ومن

مليكا ذأك قبل كان ولقد مملوكا حبه فرطر من ظل
وشيكا ي ماما حر يدني واعاديأ ي ظعلهما يهدص زر شكا أو اكى إن

تريكا ألصعيد على ي مستهاما با صص ألقصر جآذرع تركته
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في ألوسط ألرحمن عبد ألشعرأء ألمرأء زمرة من نستثني ول
قوله: مثل

طرواا ذكرتني طالعة ألنهار شمس ليص ادت ما إذأ
حرواا وأطفي حروايا أشعبر غالب من ألميامين أان أنا

وكان ألرحمن عبد ان محمد ان ا عبد قرطبة أمرأء آخر وكذلك
قوله: غزله رقيق ومن مطبوعيا أ شاعري

عصكه ضص أخه ما ألحب أسير ويا عصك جص أصوه ما ألمشتاق مهجة يا
عصكه رص أصسه ما وألتبليغ االرد لحظها من ألعين رسول ويا

ألعبادي، زيد ان عاصم ألمرأء غير من ألمارة شعرأء ومن
تصويره أجمل ومن لشعره، موّوعيا ألعمى محنة من جعل ألذي

قوله: لمحنته

لمسة ألرض في يعهع شه مص إنما أ ّريري أعمى ورأت
االعصا

ألمدى منزي الغت ى ري حص وهي قولة وقالت وجديأ فبكت
كالعمى دأء ألدوأء من ما قولها من ح قرر ففاأدي

غير عصرها شوأعر سيدة ألتميمة سانة حص فتعد ألشاعرأت أما
هشام: ان للحكم مدحها قولها جميل ومن منازعة،

مقاليد ومليكصتههع لــــــــه ألنـــام أنــقـــاد ألـــذي ألمــام أنـت
ألمم ألنرهى

ول إليه آوي كنفيا لي ماكنت إذأ أخشى شيء ل
ألعدم يــعــــرونـريص

في ألمحافظ ألتجاه على يسير ألفترة هذه في ألشعر كان وقد
وأستيحاء ألقصيدة اناء في ألقدماء منهج ويتبع ألمشرقية ألمدرسة
مدحه في ألتقليدي ألشعر موّوعات وترسم ألبادية عالم من صورها
واحور جزلة وألفاظ فخمة عبارأت في ذلك كل وهجائه، وفخره
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ألعصر هذأ في ألدب نهض فقد كلن وعلى رنيانة. وقوأفن طويلة
سبل وتيسير وألعلماء االدااء ألحكام عناية اسبب وأسعة نهضة

حياتهم.

تحولت حيث )300-422هـ(. قرطبة خلفة عهد هو ألثاني: ألقسم
وهو ألثالث، ألرحمن عبد يد على عظيمة خلفة إلى قرطبة إمارة
ألوسط، عبدألرحمن ان محمد ان ا عبد ان محمد ان عبدألرحمن
ألمويين أمرأء من تسمى من أول وهو ألناصر. اعبدألرحمن وعرف
وتلقب االندلس خليفة نفسه وأعلن ألمؤمنين بأمير ألندلس في

ا. لدين االناصر

مجالت مختلف في أزدهاره ذروة الغ أ عصري ألندلس تشهد لم
وألعلوم ألدأب نهضت فقد ألعصر. هذأ في ألندلس الغته ما ألحياة،
ألعناية كثير ألناصر ألرحمن عبد وكان وأسعة. نهضة وألفنون
أان ويععد وألدب. ألعلم لهل قبلة الطه وأصبح وألكتاب، االشعرأء
شهيد ان عبدألملك ان وأحمد ألفريد ألعقد صاحب ألندلسي عبدراه
هذأ شعرأء أشهر من ر وص هه جص ان ألملك وعبد وألزوأبع ألتوأبع صاحب

ألعصر.

وكان ألحكم أانه إلى ألناصر ألرحمن عبد اعد ألخلفة أنتقلت
ألمجالت. مختلف في ألعطرة مسيرتها ألندلس فوأصلت كأايه، أمره
إلى هشام أانه على ألشرأف اأمر حياته في عهد قد ألحكم وكان
حين م، كه ألحع على كصم ألحص موت اعد أستولى ألذي عامر أاي ان محمد
ولقب للندلس ألفعلي ألحاكم هو وأصبح ألشرعي م اكر ألحص ا هشامي حجب

ألمنصور. بالحاجب نفسه

وإن ألسياسية، ألندلس نهضة أتصلت ألمنصور عصر وفي
وكان ألسااقين. للخلفاء كانت ألتي ألصدر رحااة من شيئيا فقدت
فنهض للدب، أ ماثري للعلوم محبيا أ شاعري أديبيا ألمنصور ألحاجب
مادي ألري ألعصر شعرأء أشهر من وكان ألمختلفة، جوأنبه في ألدب
أاي ان ألمنصور واموت وغيرهم. هانئ وأان ألقسطلي أج درز وأان
إلى أدت ألتي وألصرأعات ألفتن في ألندلس دخلت )392هـ( عامر
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ادأية ذلك وكان ألخلفة، عقد اانتثار وموتها ألموية ألدولة أنقطاع
ألندلس. في ألنهاية

4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
‘Asrul-Wulaat is referred to the time when Andalus was been controlled by
Umayyad administrators, it was divided into two; known as Imaarah
Quritabah and ‘ahdul- Khilaafah Quritabah, each of this period have its
significant politics in the life and history of Andalus as introduced to you in the
previous study.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt how Andalus was been controlled by Umayyad
administrators, you are also introduced to the implications of this period in the
life and history of this area.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألولة؟ اعصر ألمرأد ما -1
قرطبة؟ خلفة وعهد قرطبة في إمارة اين ألفرق ما -2

للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون
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ألندلس في ألحاكمة ألدول بعض ألثالثة: ألوحدة
UNIT 3: SOME RULLING DYNASTIES IN ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 ‘AsrMuluuk Tawaif )Period of Heads of Provinces(
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this last unit, you learnt about the life of the people of Andalus under the
Umayyad people and how far it affected their societies, in this unit, you will
learn about the political life of these people under the heads of districts in
Andalus and how it affects the life of the people of this land.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the various of the regimes in Andalus.
• Differentiate between each of the districts leaders in Andalus.
• Explain the characters of each of the provinces in Andalus.
• Examine the situation of Arabic literature under the regimes.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

536هـ): - 400) ألطوأئف ملوك عصر ثالثا:

من عدد إلى ألموية ألخلفة سقوط عقب ألندلس تقسيمت
رؤساء من ألقدرة نفسه في يأنس من كل وكان وألطوأئف، ألدويلت
أهم من ويتخذ يحكمها ألتي االمارة يستقل موألي أو عرايا ألطوأئف

ألدويلت: هذه أهم ومن له. عاصمة فيها مدينة

)1015-1090م(.1- غرناطة في ألزيرية ألدولة
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)1035-1057م(.2- مالقة في ألحمودية ألدولة
)1039-1110م(. سرفسطة في ألهودية ألدولة جـ-
)1021-1065م(. النسية في ألعامرية ألدولة - د
)1023-1091م(. إشبلية في ألعبزادزية ألدولة هـ-

)1022-1092م(. اطليوس في ألفطس اني دولة و-
)1031-1070م(. قرطبة في ألجهورية ألدولة ز-
)1036-1085م(. طليطلة في ألنون ذي دولة - ح

تاشقين. ان يوسف أسسها )1056-1146م(، ألمرأاطين دولة ط-
نومرت. ان محمد أنشأها )1129-1268م(، حدين ألموز دولة ى-

)1231-1491م(. غرناطة في ألحمر اني ك-دولة

الغ متصلة، حروب وملوكها ألممالك هذه حكام اين نشأت وقد
ألتنافس تجاوز كما ألفرنجة. املوك اعضهم أستعانة فيها ألمر
وألفن وألدب ألعمرأن مجالت في ألتنافس إلى اينهم ألسياسي
ذلك من واالرغم وألشعرأء. ألكتاب وتشجيع وألغناء ألطرب ومجالس
انعوت وألتلقب ألصغائر على وألتهافت وألترف االبهرج فريق ل شعغر
حين حقهم في صادقة عمار أان ألشاعر سخرية جعل مما ألخلفاء،

يقول:

مـعـتـــــضـــــد أسـماء أنــدلس أرض فـي يزهدني مـما
ومـــعتــــمد فـــيـهل

ا أنتفاخي يحكي رزر كالهر موّعها غير في مملكة ألقاب
ألسد صولةص

عدد يد على فائقة ارعاية ألداية ألحركة حظيت حال كل وعلى
عصبياد ان كالمعتمد وأدااء، شعرأء أنفسهم كانوأ ألذين ألحكام هالء من
مرأكز أصبحت كما س. لصيصوه اصطه في ألمتوكزل وأانه وألمظفر أشبيليا في
عصر في ألحال كان كما وحدها قرطبة في ليست وإشعاعاته ألدب
أخذ وقد ألعوأصم، اتعدد ألثقافة مرأكز تعددت ولكن ألموية، ألدولة
ألحظوة نيل في رغبة الط كل يقصدون وألشعرأء وألدااء ألعلماء
ألطوأئف عصر على نحكم أن عدلي فليس ثم .ومن لهم ألحكزام وتكريم
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ترديى وإن فالعصر ألسياسيين، وّعفه فرقته منظور من أداييا ا حكمي
وأسعة. أداية نهضة نهض فقد سياسييا،

(495-555هـ): ألمرأبطين دولة رأبعا:

قبائل زعماء أحد يد على ألمغرب في ألمرأاطين دولة نشأت
أسرة إلى أمرها آل ماسسها موت واعد دينييا. أساسها وكان صنهاجة،
ألتي ألدولة هذه في ألمقدم هو تاشفين ان يوسف وكان تاشفين، اني

ألعريض. ألديني ألجهاد من قاعدة على أقامها

ألصليب، رأية تحت قوتهم ألسبان جمع ألفترة هذه وفي
حتى ألخرى، تلو وأحدة عليها وقضوأ ألندلسية ألدويلت وهاجموأ
ان ألمعتمد أشبيليا حاكم فاّطر عبياد، أان عاصمة أشبيليا مدينة الغوأ
في روجع وعندما االمغرب ألمرأاطين أمير من ألنجدة طلب إلى عباد
ألخنازير(. رعي من خير ألجمال )رعي ألمشهورة قولته قال ذلك
نجدتهم إلى وعبر ألندلس أستغاثة تاشفين ان يوسف بيى لـص أنه وكان
وعاد (479هـ)، لقة بالزا ألمشهورة ألموقعة في ألفرنجة على وأنتصر

أ. مظفري أ منصوري ألمغرب إلى

أخرى، مرة ألمعتمد ألفرنجة ويناوش سنوأت ثلث وتنقضي
على وقضى ألندلس إلى عبر ألذي تاشفين ااان ثانية فيستعين
ألطوأئف ملوك على قضى ألمرة هذه في ولكنه )484هـ( ألعدأء
وتوفي عليها. ألمرأبطين حكم وادأ ملكه إلى ألندلس وّمز معهم
حكم كان اعده. من االمر علية أانه وقام 500هـ سنة يوسف
ثم ومن ألديني، ألجهاد من قاعدة على يرتكز ألندلس في ألمرأاطين
ألشعرأء حظ وقلز وتجلة، اتكرمة عصرهم في وألفقهاء ألعلماء نعم
شفافية في ألعراية االلغة ألمرأاطين حكام حس يكن لم إذ وألدااء،

ألعرب. ألحكام من سبقهم من حس

دعة من فيها وما ألندلس حياة في ينغمسون ألمرأاطون ادأ
جيوشهم نيصت مع لذلك ونتيجة ألحراي، تصهعم سصمه ويفقدون ومجون، وترف
أهل 540هـ عام في ثار ثم ألفرنجة. جيوش من متلحقة اهزأئم
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خليفة علي ان ألمامن عبد واايعوأ طاعتهم عن وخرجوأ عليهم أشبيليا
االمغرب. ألموحدين دولة ماسس تومرت ان ألمهدي

(524-567هـ): ألموحدين دولة خامسا:

دولة أعقاب في ألمغرب في نشأت دينية، قبلية إفريقية دولة
دعوتها وجوهر ألمصامدة. قبائل إلى نشأتها في وترجع ألمرأاطين.
تومرت أان ماسسها وكان ألمنكر. عن وألنهي االمعروف ألمر

وايان. وفصاحة ألدين على وغيرة ونسك ورع صاحب

طاعتهم وخلع ألمرأاطين على ألندلس أهل ثورة أعقاب وفي
ألفرنجة وعاد ألطوأئف ملوك عهد في حالها مثل إلى ألندلس تردت
ألموحدين. من ألنجدة ألندلس أهل فالتمس ألسلمية. ألمدن يهاجمون
من أ كثيري وفتح ألندلس إلى 525هـ سنة علي ان ألمامن عبد فعبر
نهاية ذلك وكان له، عاصمة أشبيليا وجعل لكه، مع إلى وّمها مدنها

اها. ألموحدين دولة وقيام ألمرأاطين دولة

وحظيت ا، عظيمي ا أهتمامي وألعقيدة ألدين اأمور ألموحدون أهتم
هذه والغت وألمعمار. االبناء أهتموأ كما اتشجيعهم، وألدأب ألعلوم
في ثم ألمامن، عبد ان يوسف يعقوب أاي عهد في مجدها أوج ألدولة
مائة حوألي للندلس ألموحدين حكم دأم وقد يوسف. أاي ولده عهد
تماثل وهي 591هـ، سنة ألرك ألمشهودة معاركهم ومن سنة. وثلثين
هزيمة ألعقاب معركة في هعزموأ ولكنهم شهرتها. في لقة ألزي موقعة
ألنصارى ملوك تمكن إذ ألندلس، في للمسلمين ألظهر قاصمة كانت
بحرب عرف فيما فأخرى وأحدة ألمدن أستردأد من اعدها من
وأنحصرت ومرسية، والنسية وقرطبة أشبيليا فسقطت ألستردأد،
بني بدولة ماععرف هي ألجنوب في صغيرة رقعة في ألندلس دولة

ألحمر.

(635-898هـ): ألحمر بني دولة سادسا:

هود ان محمد تمكزن ألندلس في ألموحدين دولة سقوط اعد
هذه وفي ألندلسية. ألمدن من عدد على نفوذه مدزر من اطليوس صاحب
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ملوك آخر وهم ألحمر اني من نصر ان يوسف ان محمد ظهر ألفترة
أان مع مشكلي ألنصارى، لقتال يتصدى وأخذ ألندلس، في ألعرب
من أّعف كان كليهما أني غير ألجهاد، شرأرة في ألخير ألنصفصس هود
ألفرنج فاستطاع مملكته. يحمي أن أو ملكه عن ألنصارى يرد أن
ألندلس في للمسلمين يبق ولم هود أان وقتل ألمريية على ألستيلء
ألدويلة هذه أستطاعت وقد ألحمر. انو أمرها يتولى غرناطة سوى
ونصف قرنين نحو ألندلس من ألمسلمين خروج تاخر أن ألصغيرة

ألزمان. من

فمن ألصعبة. ألظروف هذه في غرناطة مملكة ألحمر انو أقام
حروب وعصر وأنقلاات، فتن عصر عصرهم كان ألسياسية ألناحية
انجدتهم ألمغرب ملوك يمدهم تارة وألنيصارى، ألمسلمين اين متصلة
من أقوياء سلطين ألعصر هذأ عصرف وكما عنهم. ينصرفون وأخرى
في ودخلوأ ألعدو أمام تخاذلوأ ّعفاء سلطين عصرف ألحمر اني
ألحسن أاي ألسلطان اين ألدأئر ألصرأع في ذروته ألمر والغ طاعته.
وعمه ألخير اين ثم ناحية، من محمد عبدا أاي وأانه سعد ان علي
طويل صرأع اعد ألمر وأنتهى أخرى. ناحية من سعد ان عبدا أاي
فرديناند االملك مستغيثيا قرطبة، إلى ألان افرأر وأانه ألب اين

إيزأالل. وألملكة

على للقضاء أسبانيا في يتجمعون أورواا نصارى كان واينما
ألسلطانين، اين أشدها على ألحرب كانت ألندلس، في ألمسلمين
مشارف ألنصارى الغ وقد ألدأخلية، االنقسامات ألمر وأنتهى
آخر ذلك وكان ألمدينة اتسليم فيه ألعيان أشار مجلس فعقد غرناطة.
غرناطة ملوك آخر ا عبد أاو فسلزم ألندلس، في ألمسلمين أمر
من صفحة 898هـ عام وأنطوت وإيزأالل، فرديناند إلى مفاتيحها
من ا زخمي فيها خلفوأ ثمانية قرون اعد ألندلس في ألسلم تاريخ
عرفت ألعصر هذأ وفي ألمناحي. مختلف في وألحضارة ألثار
ألدأب في نهضة وكذلك وألعمرأن ألمباني في نهضة غرناطة
إلى غرناطة أهل دفع ألقريب ألخطر من ألتوجس ولعل وألفنون،
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للطاقات منافذ أ ونثري أ شعري ألدب من أتخذت ألتنفيس، من مجالت
ألمكبوتة.

4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
People of Andalus experienced deferent type of political regimes, each of the
regimes had its character which influenced the history of Islamic and Arabic
education in Andalus.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt about various Islamic rules in Andalus and how
these rules had influenced Islamic and Arabic civilization in the society, in
terms of science discovery and literary productions.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس؟1- في ألدويلت أهم أذكر
وأحدة2- كل وأثر ألطوأئف ملوك دويلت من أثنتين عن تحدث

وألداية؟ ألعلمية ألندلس حياة في منهما
للمطالعة ألمرأجع :7

7.0 REFERENCES/FURTHER READING
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ألندلس في وألفكرية ألجتماعية ألحياة ألرأبعة: ألوحدة
UNIT 4: SOCIAL AND INTELLECTUAL LIFE IN ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Social life in Andalus
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the social and intellectual life of the people of
Andalus as well as their major contributions to the Islamic civilization and
Arabic Literature, you will also be introduced to the connection between these
people and they are counterparts in the Eastern world and the impacts of the
connection on their literary and scientist productions.

2.0 OBJECTIVES
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At the end of this unit, you should be able to:
 Discuss the social life of the people of Andalus.
 Explain how European civilization had gained from Islamic Education

through the people of Andalus.
 Examine the impacts of the interactions between the Muslims of Andalus

and those of Arabic world on the scientist and literary production of the
people of Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألندلس في ألجتماعية ألحياة -1:3

نزح حتى فيها، أمرهم ويستقر ألندلس، يفتحون ألعرب يكد لم
راوعها، في وأنبثوأ أرّها وأستوطنوأ ألعراية، قبائلهم من كثير إليها
من فنشأ وألمعاملة االمصاهرة ألصليين ألبلد اأهل وأمتزجوأ
ألتراة من مرتجى، خير كل فيها وجدوأ لما جديد، جيل ألفريقين
وكان ألجارية، وألنهار ألصافية، وألعيون ألعذاة، وألمياه ألخصبة،
ألبلد أهل من كثير أعتنق أن اينهم ألعرب قام ألذي ألغزو آثار من
ألفاتحين، ألغزأة دين لنه أفوأجا فيه ودحلوأ ألسلم دين ألصليين
وجدوأ لنهم ال فحسب، هذأ ليس ألبلد، أستوطنت ألتي ألكثرية دين
ولمسوأ وعسفهم، ألسااقين حكامهم ظلم من خلصهم ألذي ألمنقذ فيه
وألمن، وألسلم وألمساوأة، وألعدألة وألمحبة ألخاء تعاليمه في
شغف، في يتعلمونها ألعراية لغته على وأقبلوأ يقين عن فاعتنقوه
ألبلد أهل من اقي من فأما إليه، ألسبيل لنها دأب، في ويحصلونها
أللغة تلك تعلمهم من مناصا يجدوأ لم فإنهم ألصلي دينهم على
سبل اسببها لهم تهيأ وحتى وثقافتهم لسانهم في ألناس أكثرية ليسايروأ
شئونهم في االحكام ألتصال من يتمكنوأ وحتى ألحياة. ووسائل ألعيش

وألحكم. وألعلم وألدين ألسياسة لغة ألعراية لن دنياهم، وأحوأل

على ألناس وحملوأ نشرها على ألمرأء من كثير عمل وقد
على ساعد مما ألرسمية، ألمعاملت في سوأها دون اها ألتخاطب
إلى وجدت وحدها، تنتشر لم ألفصحى أن إل وقت، اأسرع أنتشارها
ألشارع في منتشرة وكانت ألندلس، اأهل خاصة عامية لغة جانبها

ألعامة. ألشعبية ألمجلت من مجال كل وفي وألسوق
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ألبلد، إدأرة في تشاركوأ قد ألمختلطين هالء أن وألحاصل
طيبة، فيها ألجتماعية ألحياة صارت حتى وألفكار ألعبادأت وتبادلوأ
ظهرت حتى ذلك، وغير وألمجون ألحضارة نضرة فيها تظهر
فاشتهر ذلك، إلى وما وألطبيعيات وألفلسفة وألدأب ألعلوم مختلف
فيها أشتهر كما وألكتاب وألشعرأء وألدااء ألعلماء فرسان فيها

منها. ألعرب أنتقال قبل قرن اعد قرنا ألسياسية ألنقلاات

Self assignment Exercise ألول ألذأتي ألتدريب
1

ألندلس.1- في ألجتماعية ألحياة ناقش

ألدب في وألمشارقة ألندلسيين بين ألثقافي ألتصال وثر -2:3
وألحضارة

ولغتهم، للعرب متعصبين ألشرق في حكمهم إاان أمية انو كان
يكد فلم ألتعصب، ذلك ألندلس حكموأ ألذين أحفادهم عنهم وورث
عرب من ألكثيرين نفوس إلى ألهجرة حببوأ حتى لدولتهم ألمر يستقر
ألشرق أرجاء إلى ألنباء أمرها حملت ألتي عطاياهم اكثرة ألمشرق
ومصر وألعرأق ألشام عرب من كثرة هناك إلى فرحلت ألعراي،
عراية وألسنتهم ألندلس ألنازحون أولئك ودخل وأليمن. وألحجاز
وشعر أحاديث حوأفظهم وفي محفوظ، قرآن صدورهم وفي خالصة
ما اعضهم أحمال وفي علم، عقولهم وفي وإسلمية، جاهلية وخطب
اتاريخه. يتصل ما أو معاركة في قيل ما أو االسلم يتصل مما دون

في أرّا أمية اني ملوك أقطعهم ألندلس الغوأ ما وحين
ألمساجد في ألسلم رسالة ليادوأ فيها فانبثوأ ألبلد من مختلفة أرجاء
ألمعارف من لديهم كان وما ألعرب لغة ألناس وليعلموأ شيدت، ألتي

ألجديد. ألدين اها جاءهم ألتي

ألعباسيين خلفاء من وألمأمون وألرشيد ألمنصور عنى وقد
وألهندية وأليونانية وألرومية ألفارسية وألدأب وألفنون ألعلوم اترجمة
في جديدة جهود اذل ألندلس في أمية اني ملوك على اذلك ووفروأ
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يترجم، لم أجنبيا فنا أو علما ألعباسيون يترك لم حيث ألترجمة،
ألعلوم تلك مختلف في ألعلماء من أجيال ألشرق في ظهرت وحينما
ألندلس من ونزح ترجم. ما اعض يحمل ألندلس إلى اعضهم نزح
في ألحال وكذلك نسخ، ما يشتري أو ألشرق، في ترجم ما ينسخ من

وألعراية. ألسلمية ألعلوم

نوأاغ منهم وارز ألتأليف، إلى ألشرق في ألعلماء أتجه فحين
أو ألمالي، صاحب ألقالي علي كأاي ألندلس، إلى اعضهم رحل
إلى ووفد ألصفهاني، ألفرج لاي كالغاني كتبهم ألندلسيون أشترى
وألشام مصر في ألعلم يطلبون ألندلس طلب من كثير ألشرق
ألعلوم من دون ما ينسخون ألنساخ اعض وفد كما وألحجاز، وألعرأق
وألندلس ألشرق اين ألطريق وكان طلاهم، على ألعلماء يمليه ما أو
ألطلب. وموأكب ألشرق من ألنازحين ألعلماء موأكب عنه تغيب ل
ألصلت ذلك كل وطد وقد ألندلس، من ألوأفدين ألكتب وتجار

وألمشارقة. ألندلسيين اين ألثقافية

شيء، كل في ألشرقي االمجتمع ألندلسي ألمجتمع تأثر وهكذأ
مظاهر وكل عقولهم في ألناس على أنطبع أثر اه لتصاله وكان
فالعقلية ألتصال، اذلك تأثر أيما ألندلس في ألدب تأثر وقد حياتهم،

ألندلسيين. في أثرها أثرت ألشرق من ألنازحة ألعراية

وألمترجمة ألمدونة وألدأب وألفنون للعلوم ألعامة وألمكتبات
عددها الغ حتى ألبلد اها فزخرت ألندلس إلى ألشرق من نقلت ألتي
خلق في كذلك أثرها أثرت قرطبة؛ مكتبة أشهرها كان مكتبة، ستين
عددها الغ ألتي ألبلد أرجاء في ألمنتشرة وألمساجد ألدااء، من أجيال
إلى وألداية ألعلمية رسالتها أدت مسجد، آلف سبعة ألناصر أيان في
وكان وألكتااة، وألقرأءة ألقرآن لتعليم أنشئت ألتي ألمدأرس جانب
ألعلم طلبوأ ممن أو ألمشارقة من ألعلماء وتلك هذه في االتدريس يقوم

ألشرق. من نقل ما على تراوأ ممن أو ألشرق في

أدااء تكوين في أثرهما لهما كان وألمدأرس ألمساجد وهذه
في ألف ما اعض إن حتى ألعهود. مختلف في ألداية ألنهضة قادوأ
ألشرق، في كان وما االشرق متأثرأ كان ألندلس في وألتاريخ ألدب
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ألعقد اكتاب سمع حينما عباد أان ألصاحب أن من روي ما ذلك ويثبت
كنوز من يعتبر وأنه ألندلس؛ في راه عبد ان أحمد ألفه ألذي ألفريد
ردت اضاعتنا "هذه قال: وقرأه جاءه فلما طلبه، في اعث ألدب

شرقي. ألكتاب في ما كل أن إلى يشير واذلك إلينا"،

ألداي ألنهم ذلك ألشرق اأدب ألندلسيين تأثر على ساعد وقد
أللغة كتاب من ألكثير حفظ إلى نهمه دفعهم وقد لديهم، كان ألذي
كتاب يحفظ كان اعضهم "إن قيل: حتى ألتاريخ وعيون وألدب
عن يكشف وذلك للمبرد". ألكامل كتاب يحفظ كان وآخر ألغاني،
منه. ألغالي وحفظ ألشرق من جاء ما للقرأءة ألعميق ألندلسيين حب

ففما ألعلمية، ألحضارة في االمشارقة ألندلسيين أتصال أثر أما
إلى طلاهم فوفد حياتهم، أول للمشاركة تلميذ كانوأ أنهم فيه شك ل
وألمترجمة وألعراية، ألسلمية ومعارفه علومه من ينهلون ألشرق

وألهندية. وألرومانية وأليونانية ألفارسية عن

ترجم وما ألعلوم، في ألف ما ألشرق من ينسخون ألنساخ ووفد
ألشرق علماء من يشترون ألكتب تجار وفد كما ألعراية، إلى منها
كتب من ألكثير ألندلس إلى نقلوأ وأولئك وهالء مالفاتهم، أعظم
نقلوأ كما وألموسيقى. وألكيمياء، وألطب وألرياّة، وألفلك ألزرأعة
وكتبا وألحديث، وألتفسير وألفقه ألتوحيد ككتب ألدين؛ أصول في كتبا
ألشعرأء، ودوأوين وألرحلت، وألقصص، وألبلغة، ألدب فنون في
وأقبل وألفلسفة، وألرياّة وألعروض، وألنحو، أللغة ومعجمات
ألعلوم منها ينهلون ألكتب تلك على ألندلس في ألعلم طلب
من ألوأنا عنهم يتلقون ألوأفدين ألعلماء على أقبلوأ كما وألمعارف،
ألنهضة قادوأ ألمتخصصين، ألعلماء من أجيال فيهم نبغت حتى ألعلوم

ألندلس. في ألعلمية

ألجناح في ألعراي االدب ألندلسي ألدب تأثر من رغم وعلى
ايئته من نااعة خاصة املمح تميز أنه إل ألعراية للمة ألشرقي
في للحياة ممثل فجاء عنها تحدثنا وألتي فيها نشأ ألتي ألطبيعية

تمثيل. أصدق ألندلس
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Self assignment Exercise ألثاني ألذأتي ألتدريب
2

ألدب في وألشرق ألندلس اين ألثقافي ألتصال ملمح هي ما
وألحضارة؟

ألنهضة على ألندلس في وألعلمية ألدبية ألحركة فضل -3:3
ألوروبية

وألنقل، وألتأليف وألدرس ألعلم إلى ألندلس في ألعرب أتجه
ألنبات في ألعلماء من طوأئف حين اعد ألندلسيين ومن منهم ونبغ
ألطباء منهم نبغ كما وألرياّة وألفلك وألطبيعة وألكيمياء وألحيوأن
وألموسيقى وألغناء وألدأب االفنون ألعناية إلى أتجهوأ كما وألفلسفة.
إلى فاتجه أورواا. آفاق في ألعظيمة ألنهضة تلك أخبار ودوت
ألثقافات، تلك من ألتزود في أوراا شباب من ألرأغبين اعض ألندلس
عادوأ ثم ألزأخرة، ألمناهل ومكتباتها ومدأرسها كلياتها في ووجدوأ

ألعلم. ينشون الدهم إلى

ورأءهم وتركوأ ألندلس، في أمرهم على ألمسلمون غلب ولما
ألوروايين. أيدي تخاطفتها أن تلبث لم وألدب، ألعلم من ثمينة كنوزأ
ألندلس على أستيلئهم حين ألنصارى أن من رغم وعلى
ألعلوم من وألمترجم وألعراي، ألسلمي ألترأث من ألكثير دمروأ
مبعثرأ يزل ولم ألترأث، ذلك اعض حرأئقهم من سلم فقد وألمعارف

أسبانيا. ومكتبات أورواا مكتبات في

في ألكبير ألثر وألدب ألعلم من ورأءهم ألعرب خلفه لما وكان
عن أورواا أهل أخذ حيث وآدأاها، وألفنية ألعلمية أورواا نهضة
إن قيل: وقد وألشعر. وألموسيقى ألعمارة كفن وألفنون ألعلوم ألعرب
ألشعر من ألمأخوذ ألسباني ألشعر نوع من ألعامي ألفرنسي ألشعر

ألعراي. ألشعر من ألقافية أخذ من أول كانوأ وألسبان ألعراي،

خروج قبل أورواا على ألمعرفة أنوأر ألندلس في شعت وقد
أورواا في ألعلمية ألنهضة وأخذت عنها، نزوحهم واعد منها ألعرب
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علماء قول صدق واهذأ ألعراية، االنهضة مهتدية ذلك اعد ألخطا تحث
أورواا مدنية وصلت ألتي ألحلقة لنهم للعرب مدينون "إننا أورواا:
أليونان علوم ترجموأ ألعرب أن علمنا وقد حديثا، امدنيتها قديما
ألوراية ألمم اعض من مأخوذ علومهم فبعض ألعراية إلى وألرومان

وألمعرفة". أللم في ألعريقة
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
People of Andalus were mixture of Arab and the natives of the land, they all
embraced Islamic civilization as the means of civilization, they produced
several books in the field of Science and Literature. These productions had
great impacts on the renaissance of European civilization.
5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt about the social life of the people of Andalus
and the interaction of their scholars with their counterparts in the Arab world,
which had influenced their literary productions positively. You also leant about
the impact of the Islamic Education on European civilization.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس؟ في ألجتماعية ألحياة عن تحدث -1
ألنهضة على ألندلس في ألسلمية ألثقافة فضل ّزح و -2

ألورواية؟

7.0 REFERENCES/FURTHER READING للمطالعة ألمرأجع :7

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
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من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة
وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون

MODULE 2

ألندلس في ألعلمية ألحركة ألولى: ألوحدة
Unit 1: Activity of Knowledge in Andalus

ألندلس في ألدبية ألفنون ألثانية: ألوحدة
Unit 2: Literary productions in Andalus

ألندلس في ألعربي ألشعر ألثالثة: ألوحدة
Unit 3: Features of rhymes in Andalus

ألندلس في ألعربي ألشعر وغرأض ألرأبعة: ألوحدة
Unit 4: Themes of Arabic rhymes in Andalus

ألندلس في ألعلمية ألحركة ألولى: ألوحدة
UNIT 1: ACTIVITY OF KNOWLEDGE IN ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Roles of Arab Muslims in dissemination of Knowledge in Andalus
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this Unit, you will learn about the vital roles played by Arab Muslims in
spreading the knowledge in Andalus. You also learn the literary appraisal of
the political and intellectual lives of the people of Andalus as well as the falling
of Muslims in this society, the factors responsible for the falling will also be
introduced to you respectively.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the roles of Arab Muslims in spreading the knowledge in Andalus.
• Explain the literary appraisal of the political and intellectual lives of the
people of Andalus.
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• Examine the factors responsible for the falling of Islamic regimes.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3
ألندلس في ألعلم تشر في ألعرب ألمسلمين دور -1:3

طائفة على مقصورأ ألندلس في ألعرب دخول قبل ألعلم كان
أمية، لبني ألملك وتوطد هناك ألمسلمين أقدأم أستقرت فلما ألقساوسة،
وألدماء ألعقول في سري أمتزأجا ألبلد اسكان ألعرب وأمتزج
حياتهم فشغلوأ ألشرقيين، للعرب تكن لم جديدة عقلية مميزأت ظهرت
خيرأت وجذات ألعلم، يطلبون ألبلد آفاق وجااوأ ونشره، ألعلم انقل
من إليها فرحلوأ ألمسلمين علماء ألعرب ملوكها وعناية ألندلس
ذلك تدعيم على ألمويين عناية افضل أولئك كل وعمل وألشام ألعرأق

ألعلم. أساس على ألملك

يتركوأ فلم تزدأد، ألشرق من ونقلها ألكتب اجمع ألعناية وأخذت
ألرغبة هذه مع وتجاوب ينقلوه، لم ترجم أو ألشرق في دون مما علما
قاعات دورهم في لها وينشرون ألكتب. يقتنون فرأحوأ ألعامة طبقة
ألندلسيين. عند ألوجاهة مظاهر أكبر من ذلك أصبح حتى للطلع
ألملك تولى ألذي ألمستنصر حكم عهد في ألكتب من جمع ما الغ ولقد
عامر أاي ان ألمنصور وكان ألعباسيون، جمعه ما قدر 350هـ سنة
في ألعباسي االمأمون وتشبه ألعلوم ترقية على ألعاملين أشد من

ومناقشاتهم. ألعلماء مجالس وحضور ألعلم لدروس زيارأته

ألمسلمين أقدأم وطئت منذ ألدرأسات مرحلة نشطت وقد
وعنهم وألقرى، ألمدن في وألمدأرس ألمساجد لذلك وأنشئوأ ألندلس
ذلك كل أنتشر حيث وألمعاهد، وألكليات ألمدأرس نظام أوراا أهل أخذ
ورجال ألعلماء من طوأئف فيها ألدرأسية ألحركة وقاد ألندلس في
وأشبيلية قرطبة في مدأرس أراع هنالك ألطب لدرأسة وقامت ألفكر

ومرسية. وطليطلة

عبد وأانه زهر ان ألعلء أاو هنالك ظهروأ ألذين ألطباء ومن
ظهروأ وممن ألطب. في ألغذية وكتاب ألتيسير، كتاب صاحب ألملك
علماء ومن مالفات، غيرها وفي فيها وله حزم أان ألفلسفة في
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ومن ألبيطار، أان ألنبات علماء ومن ألصائغ، أان وألطب ألرياّة
ألوليد. أاو ألحافظ ألهندسة علماء

في االتخصص تقتنع لم ألندلس علماء من كثرة وجدت وقد
ألذين هالء فبعض مختلفة، علوم في وتبحروأ درسوأ ال فن أو علم
درأستهم جانب إلى وأللغة ألذين علماء من كانوأ وغيرهم ذكرناهم
ألنهم على يدل ذلك وكل وألفلك، وألفلسفة وألطب للرياّة ألوأسعة

ألندلسيين. أو ألعرب هالء نفوس في ألعلمي

تمكن اعد وتظهر ألعلوم مختلف في ألتأليف حركة ادأت وقد
ألمكتبة إلى ّموأ واذلك فيها، ألفوأ ألتي ألعلوم من ألعلماء هالء
ولم ألمشارقة. عند تكن لم ألكتب من جديدأ ألندلس في ألعراية
وألدب وألتاريخ وأللغة ألدين علوم من علم في ألتأليف عن يتخلفوأ
وألفلك وألطب وألحيوأن وألنبات ألرياّة علوم من ذلك وغير
ألندلسيين من ألمالفين اعض وعنى وألهندسة، وألحساب وألموسيقى
ألندلس علماء اذكر ألندلس في ألعلمية ألنهضة على ألكلم عند
طبقات صاحب ألقاسم أاي وألقاّي ألطيب نفح كصاحب ومالفاتهم

ألمم.

Self assignment Exercise ألول ألذأتي ألتدريب
1

ألندلس؟ في ألعلم نشر في ألمسلمين دور ّزح و -1

ألندلس في وألدبية ألسياسية ألعصور تقييم -2:3

تأسيس عصر كان فإن خاصة، اسمات ألعصور هذه أتسمت
من أعقبه لما ألولى أللبنات وّع في ألطريق ادأية هو ألمارة
ما ذروة يمثل ألموي ألعصر فإن وأداية، وعلمية عمرأنية نهضة
فبالرغم ألطوأئف، ملوك عصر أما مزدهرة. نهضة من ألندلس الغته
ألشعر وكثرة ألداية ألحركة اازدهار تميزز ألسياسي، ترديه من
وألدااء، ألعلماء لمكانة تأسيس مع ألموشح، فن وأزدهار وألشعرأء

ألمختلفين. ألحكام الط في حفاوة من وجدوه لما
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ألحركة فيه ّعفت دينييا أ عصري فكان ألمرأاطين عصر أما
كان ومثله أ. كبيري ا روأجي ولقي ألزجل فن فيه وظهر شيئيا، ألداية
ألحركة نشاط إلى فيه ألديني ألتأمل أدى ألذي ألموحدين عصر
اني عصر ويبقى ألحر. ألفلسفي ألتفكير من ذلك تبع وما ألفلسفية
ورخاء وترف وتوجس قلق حياة من فيه اما ألجلء عصر أو ألحمر
ألدعة حــياة يصور وأخرى ألنكبة يصف تارة فهو كثير، اشعر يفيض
ألمحن من هادئة نار على ألداية ألفنون نضجت فقد وألمجون،

وأسعة. نهضة وألشعر وألزجل ألموشح فنهض وألكوأرث،

Self assignment Exercise ألثاني ألذأتي ألتدريب
2

ألندلس؟ في وألسياسية ألداية ألعصور ألخاصة اعبارتك قيزم -1

ألندلس في أسسلمية ألدولة سقوط -3:3

لقد سنة، ثلثمائة 300 حوألي ألندلس في ألستقرأر أستمر
متناحرة، وممالك دويلت إلى ألطوأئف ملوك عهد في ألبلد أنقسمت
وغيرهما، )اطليوس( في ألفطس وانو )أشبيلية( في عباد انو ومنهم
مكزن ألذي ألمر وألنقسام، للفرقة نتيجة أهلها اين ألخلف ودبز
أهلها د شرز أن اعد ألسلمية ألمدن من ألعديد أسترجاع من هم عدوز
ألمور أّطرات وقد أطفالها، وتأتيم نسائها، وسبي رجالها، اقتل
شجع ألسلطان. ونازعوهم ألمرأاطون فيهم طمع حتى ألملوك اهالء
وألمسلمين ألعرب على هجماتهم تركيز على ألفرنج ألصرأع هذأ
عراي حكم اعد نهائيا ألفرنج هالء أيدي في سقطت حتى االندلس،
إلى ألسقوط سبب ألنقاد اعض أجمل وقد قرون. ثمانية من أستمر

ألتالية: ألنقاط

ألصحيح أسسلمي ومنهجه تعالى ا شرع عن ألنحرأف -1:3:3

على ألحدود تعقصم لم إنه حتى ألخمر، شرب ألندلس في شاع فقد
وألجوأري، وألموسيقى وألطرب وألغناء أللهو أنتشر كما شارايه،
لهم ويبنون وألمغنيات، ألمغنين تقريب في يتنافسون ألمرأء وكان
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ألغناء لتعليم ألمدأرس لهم ويقيمون قصورهم، قرب أ قصوري
وأهلها تتساقط ألندلسية ألمدن فيه كانت ألذي ألوقت في وألموسيقى،

يعسبين. ونساؤها يعقتلون،

ألترف -2:3:3

على ألنفاق في فبالغوأ وحكامها، ألندلس أهل ألترف أصاب
أرّهم عن ألدفاع عن ذلك وشغلهم وألمأكل، وألملبس ألمسكن
أهم من ألترف أن خلدون أان وياكد عدوهم. على فهانوأ وعرّهم،
االحياة، وألتمسك ألدنيا حب إلى يادي لنه ألدول؛ سقوط أسباب
أو أرض عن يدأفع ل ألحياة على يحرص ومن ألجهاد، عن وألعزوف

دولته. وتسقط أرّه فتضيع كرأمة، أو دين أو عرض

إليه: عباد أان لرسول قال أنه ألسبان ملك ألفونسو أن يعروى
خلفائهم ااسم منهم وأحدن كلر ى تصسصمز انين، مجي ا قومي أترك "كيف
وألمستعين وألمتوكل وألمعتصم وألمعتمد ألمعتضد وأمرأئهم وملوكهم
عن ر ألذزبز في يصسعلر ل منهم وأحد وكل وألمأمون، وألمين وألمقتدر
ألفسوق أظهروأ قد حيفيا، ول ا ّيمي رعيته عن يرفع ول سيفيا، نفسه
دخل أ وزيري أن ويعروى وألعيدأن؟". ألمغاني على وأعتكفوأ وألعصيان
غاّب أنه فظني مغضبيا، حزينيا فوجده ألطوأئف ملوك أحد على
ألنصارى أحتلها ألتي له ألمجاورة ألمسلمة االدويلة حلي ما اسبب
ال يغضبني، ما ذلك ليس له: فقال نساءها، وسبوأ رجالها فقتلوأ

اأمري. يلتزم ل ألذي قصري ابناء ألمكلف ألمهندس

بهم ألظن وإحسان ألصليبيين من ألمة وعدأء موألة -3:3:3

مع حسنة علقات ألطوأئف عهد في ألندلس حكام أقام فقد
ووثقوأ اعض، على اعضهم اهم وأستعانوأ وجاملوهم ألصليبيين،
حسام رزين أان أن منها: نذكر كثيرة ذلك على وألمثلة اعهودهم.
ألملك إلى اها وتوجه ألنفيسة ألهدأيا حمل شنتمرية صاحب ألدولة
ألفونسو فجازأه لطليطلة، أحتلله على ليهنئه ألفونسو ألسباني

له. مفخرة ذلك عدي ألدولة حسام لكن له، أ أحتقاري قرديأ؛ اإعطائه
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ألدنيا على ألمسلمين بين ألتنازع -4:3:3

مبكر، وقت منذ ألدنيا على ألندلس مسلمي اين ألنزأع دبي وقد
ألشقاء وتنازع وألقيسية، أليمانية وتنازع وألبرار، ألعرب فتنازع
ألصف ذلك أّعف وقد ألمناصب، على وألقارب
صرأعهم في ألمسلمين من وقتل غزيرة، دماء وأريقت ألسلمي،
صد وفي ألندلس فتح في خسروه ما أّعاف أّعاف ألدأخلي
تافهة؛ ا دأئمي ألنزأعات هذه أسباب وكانت عليها. ألنصارى هجمات
عهد في 207هـ سنة وألقيسية أليمانية اين مدمرة فتنة وقعت فمثلي
جنان من دألية ورقة أنتزع مضرييا أن سببها ألوسط، ألرحمن عبد
إخمادها ألسلطة حاولت ألتي ألفتنة وأستمرت أليماني، فقتله يماني

ألمسلمين. من ألقتلى آلف فيها وسقط سنوأت، سبع

وألجهادي ألدعوي دورهم عن ألعلماء من كثير تقاعس -5:3:3
يأمروأ ولم ألخلفية، ألمسائل في منهم كثير أشتغل فقد وألصلحي؛
ألحكام مدحوأ قد منهم أ كثيري إن ال ألمنكر، عن ينهوأ ولم االمعروف
أان يقول ألمنكرأت، في وشاركوأ عيواهم، عن وتغاّوأ عليهم وأثنوأ
إلى وألمنتسبون ألفساق يغرنكم "ول ألعلماء: هالء وصف في حزم
ألشر لهل ألمزينون ألسباع، قلوب على ألضأن جلود أللاسون ألفقه،

فسقهم." على لهم ألناصرون شرهم،

يدعو أحدهم نجد وألثبات، ألجهاد إلى ألناس دعوة من وادلي
أليحصبي فرج ان ا عبد يقول إذ ألندلس؛ مغادرة إلى ألناس
سنة ألنصارى يد في طليطلة سقوط اعد ألعسال ااان ألمشهور

475هـ:

ألغلــطر مـن إل اها ألمقام فما طييكــعمع مص حثوأ أندلس أهل يا
ألوسـطر من منسولي ألجزيرة ثوب وأرى أطرأفـه من يعنسلع ألثوب
مع ألحياة كيف يــفــارقـــنـــا ل عــدو اـيــن ونـحـن

سفـطر في ألحيات
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة

tel:207
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The roles of the Muslims to spread Islamic Education in Andalus can not be
over emphasised in the history of human civilization. They produced several
books in the field of sciences and Literature which served as bedrock for
European civilization during the time revitalization. In spite of the great
achievement of these Muslims in the field of Education and humanity, they
were finally destabilized and chased from the area.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt about the roles of Arab Muslims in spreading
the knowledge in Andalus. You also learnt the major points of the political and
intellectual lives of the people of Andalus and the falling of the society with the
factors contributing to the falling.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس؟ في ألعلم نشر في ألعرب ألمسلمين دور عن تحدث -1
ألندلس؟ في وألداية ألسياسية ألعصور مميزأت عن تكلم -2

ألندلس؟ الد سقوط إلى أدت ألتي ألعوأمل ايزن -2
7.0 REFERENCES/FURTHER READING للمطالعة ألمرأجع :7

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون
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ألندلس في ألدبية ألفنون ألثانية: ألوحدة
UNIT 2: LITERARY PRODUCTIONS IN ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Poem in Andalus
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will be introduced to the poem of the Muslims of Andalus; as
one of the types of literary works produced in this society, the various features
and trends of the poem produced by the people of Andalus will also be
introduced to you one after the other.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the concept of poem in Andalus.
• Explain the trends of the poem of the people of Andalus.
• Examine the features of the poem in Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3
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ألتقليدي اأنوأعه: ألشعر ألندلس في ألداية ألفنون تشمل
وتوقيعات ومقامات ترسل من ألنثر وكذلك وألزجل، وألموشحات

تفصيله. سيلي كما وخلفه،

ألندلس في ألشعر -1:3

يكن لم إذ ألندلسي، ألمجتمع في ألشعر شيوع ألنظر يلفت
ألمرأء ذلك في شاركهم وإنما ألمحترفين، ألشعرأء على وقفيا ألشعر
وأللغة ألنحو وأهل وألطباء وألفلسفة وألفقهاء وألكتاب وألوزرأء
علوم على ألقائم ألثقافي تكوينه اسبب ألندلسي فالمجتمع وغيرهم.
وتحرك ألعوأطف تستثير ألتي ألندلس طبيعة ثم وآدأاها، ألعراية
وكأنما وسليقة طبعيا ألشعر يتنفس ألمجتمع جعل ذلك كل ألخيال،

شعرأء. إلى أهله معظم تحول

ألندلسي ألشعر أتجاهات -2:3

يلي: فيما نبينها أتجاهات ثلثة إلى ألندلس في ألشعر ينقسم

ألمحافظ ألتجاه -1:2:3

في ألقدماء منهج ويتبع ألتقليدية االموّوعات ألتجاه هذأ يهتم
تخلو ل وعبارأت جزألة ألفاظه وفي ادوي، وأسلواه ألقصيدة، اناء
وهذأ غنائية. وقوأفيه فطويلة احوره وأما وحوشيزة، خشونة من
تلك في ألندلس وأقع في كان وإن ألمشرق نماذج يحتذي ألتجاه
ألموّوعات غلبة غ ر يسوز ما ألمارة، تأسيس فترة وهي ألفترة،

ألمحافظ. ألشعر سمة وهي ألتقليدية

عن يعبزرر أ شعري تتطلب وحروب صرأعات فترة كانت فالفترة
وألكرم. ألمدح أريحية تهزهم عرايا ألحكام كان كما وألحماسة. ألفخر
عاشق لفارس إل مجال فل ألصادق ألحب عن يعبزر فكان ألغزل أما
كانوأ ألندلس أهل ولعل شدأد. ان اعنترة يعذكر فارس عاشق أو
وألوأحات، وألكثبان ألصحرأء حيث وألجدأد، ألااء عالم يتمثلون
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يستلهمون وكأنهم ألعالم، ذلك عن يبعد ألذي ألندلس عالم في وهم
ألمثالي. ألعالم

ألتي ألعبارة فأطلق للمشرق، ألندلس لتقليد اسام أان فطن وقد
أهل متااعة إل أاوأ ألفق هذأ أهل "إن قوله: وهي مثلي، أصبحت
قتادة، إلى ألحديث رجوع ألمعتادة أخبارهم إلى يرجعون ألمشرق،
ذااب، وألعرأق ألشام اأقصى طصني أو غرأب ألفاق اتلك نعق لو حتى

ا". محكمي كتاايا ذلك وتلوأ ا صنمي هذأ على لجثوأ

ألشعر في ألخاصة سماته ألتجاه لهذأ كان ذلك من واالرغم
وطبعت مستقلة، ذأتية ألشعر لهذأ ألسمات تلك جعلت وقد ألندلسي،
ان عباس يد على ألتجاه هذأ ألندلس ألعرف للشعر ألولى ألملمح
ألندلس في ألمحدث ألتجاه وتمثل ألمشرق. من نقله حيث ناصح
فظهرت قبل. من ألقصيدة في اذأتها قائمة تكن لم اأغرأض ااهتمامه
أسلوب في ذلك كل وألزهد، وألمجون ألشاذ وألغزل ألخمريات
من فتتألزف صوره أما وألسخرية. ألدعااة روح من يخلو ل قصصي
ألبحور إلى يميل وإيقاع أللفاظ يسيرة لغة في حضرية عناصر

ألرقيقة. وألقوأفي ألقصيرة

وأاو ألدأخل، ألرحمن عبد ألتجاه: هذأ شعرأء أشهر من
شعرأء من وغيرهم ناصح ان وعباس هشام، ان وألحكم ألمخشى،

ألباكرة. ألفترة

ألمحدث ألتجاه -2:2:3

ألوليد ان ومسلم نوأس أاو االمشرق ألتجاه هذأ لوأء حمل وقد
ألتجاه على ثاروأ حيث ألتجديد، دعاة من إليهم ومن ألعتاهية وأاو
طريقة فيه خالفوأ جديد، اأسلوب جديدة موّوعات وطرقوأ ألمحافظ

ألقصيدة. اناء في ألقدماء

ألندلس حياة إن إذ ألندلس، في وأسعيا صدى ألتجاه هذأ وجد
ألموسيقى مجالس فكثرت ألعيش، ودعة ألترف من لون على أنفتحت
من مالقيه افضل ثم وآلت، ألحان من زرياب أدخله ما افضل وألغناء
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لنه االعجاب ألتجاه هذأ ألشعرأء فتلقى وعناية. تشجيع من ألحكام
ورقة ألترف غمرها ألتي حياتهم وعن وأقعهم عن ألتعبير في أصدق
ألتجاه روأد أشهر من ألغزأل حكم ان يحيى ألشاعر .ويعد ألعيش

ألمحدث.

ألجديد ألمحافظ ألتجاه -3:2:3

ألمحدث ألتجاه تطرف اسبب ألمشرق في ألتجاه هذأ ظهر
موروثه وإلى طبيعته إلى ألعراي ألشعر لعادة محاولة هو ثم ومن
ألعقل رقي من ألفادة إلى ألتجاه هذأ عمد ادأوة. أو جمود دون
في وأسعة نهضة من ألسلمية ألعراية ألثقافة اصلصغصتهه اما ألعراي
في محافظيا ألتجاه هذأ وكان ألحضارة. أسباب له توفرت مجتمع
وأخلقها قيمها في وكذلك وموسيقاها، ولغتها ألقصيدة اناء منهج
وصوره، ألشعر معاني وفي ألمضمون في مجدد ولكنه وروحها،

أسلواه. في وكذلك

في ألتجاه هذأ دعائم وألمتنبي وألبحتري تمام أاو يمثل
ألندلسيين من نفر يد على ألتجاه هذأ ألندلس عرفت وقد ألمشرق.
وكانت تمام. وأاي ألبحتري اأشعار للندلس وعادوأ للمشرق رحلوأ
هذه في ألندلسي ألمجتمع كان إذ نضجه، ذروة هي ألخلفة فترة
شعرأء اهرت ألتي ألحضارية االمستحدثات ألنبهار تجاوز قد ألفترة
ألقرن في ولكن وتمرد. ومجون لهو في عنها فعبروأ ألثاني، ألقرن
وجد ثم ومن وتعقلي أ أستقرأري أكثر ألندلسي ألمجتمع كان ألثالث
ألفصيح للشعر ألمثلى ألصورة هو وأصبح قبولي ألمحافظ ألتجاه

وألمحدث. ألقديم ألتجاهين أ متجاوزي

ألمنهج في ألتجاه اهذأ ألثالث ألقرن منذ ألندلس أشعار تأثرت
وأّحى وألسلوب. وألصياغة وألموسيقى وأللغة وألفكار وألروح
ألتجاه هذأ أعلم ومن يحتذى. ألذي ألنموذج هو ألمشارقة أعلم شعر

وغيرهم. وألرمادي هانئ وأان راه عبد أان ألندلس في
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4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Poem is one of the literary works of the people of Andalus, the poem of the
people of this society was classified to three features; namely classical, modern
and modern-classical, as you have learnt in this lesson.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt the features and trends of the poem in Andalus,
as classified by the Arabic literature critics, the celebrities of each features
were also introduced to you respectively.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس؟ في ألشعرية ألتجاهات هي ما -1
ألجديد؟ ألمحافظ وألتجاه ألمحافظ ألتجاه اين ألفرق ما -2

للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون

ألندلس في ألعربي ألشعر ألثالثة: ألوحدة
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UNIT 3: FEATURES OF ARABIC RHYMES IN ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Factors responsible for the renaissances of poem in Andalus
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the factors responsible for the renaissance of
Arabic poem in Andalus. You will also learn some themes of Arabic poem in
this society.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the factors for the renaissance of Arabic poem in Andalus.
• Explain the traits of the Arabic poem in Andalus.
• Examine some themes of Arabic poem in Andalus.
• Differentiate between each of the themes of the poem in Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

إليه، ألدعوة في ويلح ألشعر على يبعث ألندلس في ما كل
وألرياض ميسور، وألزق كثيرة، وألنعمة موفور، ألحياة فرغد
وألشجار معشبة وألودية خضر، وألجبال غن، وألحدأئق نضرة،
رقرأق، وألماء صاف، وألجو عليل، وألهوأء دأنية، وألقطوف مورقة،
دون ألقديم للطااع ملزما ألشعر ظل فقد ذلك ومع مغردة، وألطيور
اتوطيد ادء ذي اادئ شغلوأ قد ألولة لن تغيير، أدنى عليه يطرأ أن

عناية. أدنى ألشعر يولوأ ولم ألدأخلية ألفتن على وألقضاء ملكهم

اني من ألملوك وأتجه ألحوأل، وهدأت ألمور، أستقرت ولما
تألق وألشعرأء وألشعر وعشاقه وألدب وذويه، االعلم ألعناية إلى أمية
شعرأء منهم كان لقد ال ألتشجيع عند ألخلفاء جهد يقف ولم وأزدهر.
ذلك أجل من وهم حلوته. ويتذوقون ويروونه ألشعر يقرّون



52

ألشعرأء إلى ليستمعوأ ألندوأت ويديرون ألمناظرأت يعقدون
وألعطايا. ألمنح تكون ألمفاّلة تلك مقدأر وعلى اينهم ويفاّلون

وألمجون أللهو في يقضونها ألشعرأء كان ألتي ألليالي أكثر وما
هذأ شعرأء من وكان رغباتهم، من حد أو لحرياتهم تقييد دون وألسمر
عصر في كان ولما هانئ، ان ومحمد شهيد ان أحمد ألمبرزأن ألعصر
اني خلفاء عناية تفوق االشعر عنايتهم كانت ألذين ألطوأئف ملوك
ومن وألدب، ألشعر عصور أزهى من عصرهم وكان اه، أمية
وأان وهبون، وأان سهل، وأان خفاجة، وأان زيدون، أان شعرأئه
وألموحدين، ألمرأاطين عصر في إل انكسة ألشعر يصب ولم عمان.
وأعتبروأ الدهم، في ألملك اأمر وشغلوأ ألشعر عن رغبوأ حينما

للمغرب. تااعة ولية ألندلس

ألندلس في ألشعر نهضة عوأمل -1:3

ألندلس الد في ألعراي ألشعر نهضة على أمور عدة تضافرت
يلي: فيما نجملها

ألشعرأء.1- إلهام مصدر وكانت ألساحرة، ألفاتنة ألندلس طبيعة
أظلته2- إنسان لكل تهيأ ألذي وألوأسع وألثرأء وألنعيم ألترف

ألندلس. سماء
ألسمر3- مجالس وعقد وألشعرأء االشعر وألولة ألخلفاء عناية

ألشعرأء، قرأئح اه تجود ما لكل للستماع وألمناظرأت
عن فضل وألمنح، االعطايا أشعارهم من ألجيد على وتشجيعهم

له. وحبهم ألشعر اقرض ولعهم
سببا4- كانت وألمشارقة ألندلس شعرأء اين ألشديدة ألمنافسة

في وألتفوق منه وألكثار اه وألعناية ألشعر تجويد في مباشرأ
أغرأّه. من كثير

ألملكة5- أصالة ألشعر رقي في ألسااقة ألسباب إلى أنضم ولقد
حظه على أعانتهم ما كثيرأ ألتي ذأكرتهم وقوة ألعراية

وروأيته.

ألندلسي ألشعر خصائص -2:3
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ودقة ألطبيعي، ألوصف دقة ألندلسي ألشعر خصائص من
وألغدير ألليل ووصف وألمجون وألهزل، وألجد وألفتنان ألخيال
ألمعاني وأاتكار ألتعبير ورشاقة أللفظ اسهولة وألقصور، وألنهار
ألجديدة، ألوزأن وأاتكار ألمجاز وحسن ألبديعية وألتشبيهات ألجزية،
ألشاعر غاية فأصبحت ألمشارقة، ألشعرأء مجارأة إلى ألشديد وألميل
ااسمه ويتسمى شرقيا، شاعرأ يشبه أن ألفن في أرتقى إذأ ألندلسي
ألندلس، امتنبئ ألقسطلي" درأج و"أان هانئ" "أان من كل فسمى
وسميت تمام، اأاي غالب" "أاو ودعي االبحتري، زيدون" "أان ولقب

وهكذأ. االخنساء... زياد" انت "حميدة

Self assignment Exercise ألول ألذأتي ألتدريب
1

ألندلس؟1- في ألشعر نهضة على تضافرت ألتي ألمور هي ما
ألندلسي.2- ألشعر خصائص أذكر

ألندلسي ألشعر وغرأض من -3:3

ألموّوع هو ألشعري وألغرض ألغرض، جمع ألغرأض
وألمدح ألغزل منه أنوأع، وهو ألعرب لدى ألشعر فيه قيل ألذي
أغرأض مختلف ألندلس شعرأء عالج وقد وألهجاء، وألزهد وألرثاء
ويمثل غيرها. من أكثر ااهتمام ألغرأض اعض تميزت وإن ألشعر
عن عبر فقد ألندلسية، ألعراية ألحضارة جوأنب أحد خاصة ألشعر
ألصرأعات طبيعة عن عبر كما مضمونها، وعن ألحضارة تلك قوألب

ألندلس. في ألجتماعية وألتغيزرأت ألسياسية

ألندلس الد في ألشعرأء عالجها ألتي ألغرأض أهم ومن
يلي وفيما وألتصوف، وألزهد ألطبيعة ووصف وألرثاء وألمدح ألغزل

االتفصيل: ذلك كل ايان

ألغزل -1:3:3

رقة في عنها ألمعبزر ألعوأطف في ألرقة ألغزل سمات أوّح
فهو ألغزل، شعر طبيعة في إيجااي دور ألندلسية للحياة وكان ألبيان.
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أوصاف أ، مستعيري ألمادي ألوصف حدود عند يقف حسزي غزل
ألغزل أتخذوأ من فهناك ذلك من واالرغم حوله. ألبيئة من ألمحبوب

يقول: ألذي ألجياني فرج كاان لهم، مذهبيا ألعفيف

االمطاع فيها ألشيطان وما عنها صددت ألوصال وطالعة
ألقناع سافرة ألليل دياجي فباتت سافرة ألليل في ادت

على ألعفاف في لجري قلبي جمحات ألهوى فملزكت
طباعي

وألخمر أللهو امجالس أرتباطه ألندلسي ألغزل سمات أهم ومن
نااية، ألفاظ من ألغزل يسلم لم ثم ومن أللهية. ألحياة تلك عن وتعبيره
عن أ معبزري معانيه في أسصفي حين ألطوأئف ملوك عصر في خاصة
لم وإن روأده، له شعرييا ّيا غر ألشاذ ألغزل كان كما ماجن. مستوى
ألبيئة تأثير يبدو واالمثل مثلي. ألمشرق في نوأس كأاي منه، يكثروأ
وألرهبان وألديرة ألكنائس وذكر ألنصرأنيات االفتيات ألغزل في

ألندلسيزة. ألبيئة معطيات من ذلك إلى وما وألصلبان

أن ألتعبير، لطف اجانب ألندلسي ألغزل في ما وأجمل
إيقاع في ويحن ألشاعر يبكي حين خاصة ألتأثير شديد منه ألصادق
إلى قصائده في خاصة ألتجاه هذأ قمة زيدون أان ويمثل متكلف. غير

نونيزته: في قوله أجملها ومن ألمستكفي، انت لدصة وص

لول ألسى علينا يقضي ّمائرنا تناجيكم حين تكاد
تأسينا

ليالينا ا ايضي اكم وكانت سعوديأ فغدت أيامنا لفقدكم حالت

سهل وأان زيدون أان ألندلس في ألغزل شعرأء أشهر ومن
شعر في ادلوهم أدلوأ قد ألشعرأء كل كان وإن ، يهدر شعهص وأان ألسرأئيلي

ألغزل.

ألمدح -2:3:3
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وألحكام. وألخلفاء ألمرأء إلى ا موجهي فكان ألمدح شعر أما
على ألشاعر يخلعها ألتي ألصفات أولهما حياتهم: من جانبين ويتناول
أنتصارأت ألثاني وألجانب وكرم، ووفاء شجاعة من ممدوحه
وصف ثم وألمسلمين، لسسلم وعزة نصر هي ألتي ألممدوح

ألحراية. لمعاركهم

وألفخامة وألسهولة، ألجزألة اين ألمدح أسلوب ويترأوح
إلى يميل عام اوجه ولكنه عنها. ألمعبزر ألمعاني لطبيعة وفقيا وألرقة،
اين ألمدح قصائد اناء طريقة تختلف وقد وألصياغة. ألعبارة في ألتأنق
طللية امقدمة فيبدأ ألقدمين، نهج ينهج كان فبعضها وآخر. شاعر
ألشعرأء من نجد اينما ألمدح، إلى يتخلص ثم للرحلة ووصف ونسيبن
اين ثالث صنف ويقدم مقدمات. دون مباشرة موّوعه إلى يعمد من
أو ألخمر مجالس أو ألطبيعة وصف أو ألغزل من شيئيا ممدوحه يدي

ألمدح. إلى ينتقل ذلك وعقب وألعتاب، ألشكوى

أان ألشعري ألغرض هذأ في ألندلس شعرأء أشهر ومن
من نجد ول ألقسطلي. درأج وأان زيدون وأان هانئ وأان حمديس
حمديس أان يقول ألغرض. هذأ يعالج لم أ شاعري ألمحترفين ألشعرأء

يحيى: ان علي ألحسن أاا ألمير ا مادحي

وأختلء هام لقطاف ألغماد سرأئر يدأك تعفشي
هوأدي

وجهاد له غزو من ل دى ألعر اه يبيد غزون على إلز
جلد كلزر يوم اسيفك إلز ه يهمر ّص من محمد دين صونع ما
جياد وكرزر أاطال وقرأع جحافل وقود رأياتن وطلوع

جعفر: ان إارأهيم ا مادحي هانئ أان ويقول

لهك مع جللة لاسيا ملكيا عليز ان جعفر كاان أرى ل
ونعسك ن قز تصوص لزتي حع في وهو شباايا يندي ألغمام ماء مثلع

اجة جص مع ألثرى وماء ـب رطـ لالا فالثرى ألرض يطأ
مسك
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جهور: ان للوليد زيدون أان ويقول

كه أّحص كالروض خلئق ألوليد أاي ر للجهوريز
ألباكي ألـغمام

لك مر خيرع لك للمع تدايره مهذبة منه ألدهرص يسوس لركة مص
ألفوت اين فتله ألمدى فات ما اعد أااه جارى

وألدرأك

ألرثاء -3:3:3

من يكن فلم ألتقليدي، معناه في ألندلس، في ألرثاء شعر
حين ألمشرقي ألشعر نماذج حذو يحذو وظل ألرأئجة، ألغرأض
وعادة ألفقيد. اموت حلت ألتي ألمصيبة ووصف ألفوأجع ارد يستهلز

وألعبر. االعظات وتختتم كصم االحر ألقصيدة تستهل

سماته نبعت ألذي ألندلسي ألغرض فهو وألممالك ألمدن فرثاء
مجال وكان ألندلس. في ألسياسي ألّطرأب طبيعة من وأفكاره
ألتي ي نهدر ألري ألبقاء أاي قصيدة ظلت وقد ألندلسي. ألشعر في إادأعن

مطلعها:

ألعيش اطيب يغر فل نقصان تم ما إذأ شيء لكل
إنسان

عبدون: أان ورأئية

ألشباح على ألبكاء فما االثر ألعين اعد يفجع ألدهر
وألصور

ألايار: أان وسينية

منجاتها إلى ألطريق إن أندلسا ا خيل اخيلك أدرك
درسا
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ذلك كل ظل ألمعتمد، ووزيرهم عبزاد اني مرأثي في قيل ما عدأ
ألشعر تبع خاصة. وألندلسي عامة ألعراي ألشعر عيون من
شعرأء كان وإن ألتعبير، من أللون هذأ في ألمشرقي ألشعر ألندلسي
ألعمق من ملحوظيا أ قدري حققوأ قد االفلسفة، ألندلس لعناية ألندلس،
في موّوعات يتناولون حين ألتصوير في وألبرأعة ألمعنى في
للشعر ألفلسفة طوعوأ من ألندلس شعرأء من كان فقد ألحكمة.
يععد مما ألفكرية وألتأملت ألنفسية ألخوأطر فصوروأ للفلسفة، وألشعر
أمية اقول ألغرض لهذأ ونمثل ألشعر. من أللون هذأ في إادأع مجال

ألعزيز: عبد ان

من قرب في ولكنها دأره غير في ألنسان غراة وما
ليشاكله

ألخر: قول أو

جسمك نقصان عن وتغفل ا دأئمي مالك نقصان في تفكر
وألعمر

ألغزأل: ألشاعر ويقول

االصخور ألمقاار تلك اصنوأ فروأ تعوع إذأ أليسار أهل أرى
في حتى ألفقرأء على أ وفـــخـــــري ــــــــــبصاهــاة مع إلز أ أاـــوه

ألقبور
ألفقير على ألغنيز فضل فما وهذأ هذأ ألثرى أكل إذأ

4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Many poets emerge in Andalus and produced several poems in different themes,
such as Flirtation, Panegyric and Elegy. Each of these rhymes had special traits
in Andalus poem as you have learnt in this lesson.
5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt the factors responsible for the renaissance of
Arabic poem in Andalus. You also learnt some of the themes of Arabic poem
as portrayed in the society.
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يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس؟ في ألشعر نهضة عوأمل أذكر -1

ألندلس؟ في ألشعر خصائص هي ما -2

ألندلس؟ شعر في وألمدح ألغزل عن تكلم -3

ألندلس؟ في ألرثاء أوصاف هي ما -4
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ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون
ألندلس في ألعربي ألشعر وغرأض ألرأبعة: ألوحدة

UNIT 4: THEMES OF ARABIC RHYMES IN ANDALUS
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1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the remaining of the themes of the Arabic
poems in Andalus, these includes Al-Mujuun, At-Tasowuf, Madihun-Nabiyy,
and Wasift-Tabi’at. The trait and characters of each of the poems will
introduced to you separately.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss other themes of Arabic poem in Andalus.
• Differentiate between the themes of Arabic poem in Andalus.
• Explain the characters of the themes.
• Examine the stylistic method of writing deferent themes of the poem in
Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألندلس في ألخرى ألشعر وغرأض

غير أخرى شعرية أغرأض في ألندلس شعرأء قال وقد
وهاك حسنا، الء منها كل في أالوأ وقد ألسااقة، ألدرأسة في مذكورة

ألندلس: في ألدااء فيها نظم ألتي ألخرى ألغرأض يلي فيما

ألمجون -1:3

أي مجال للمرح وكان نافقة، سوق ألندلس في للمجون كان
ول ألمرحين، أولئك سمات من أللذعة ألبارعة ألنكتة وكانت مجال،
ألعبث في يقضونها لهو مجالس لهم كانت ما وكثيرأ تفارقهم تكاد
ألطبيعة وجمال ألنعيم، وكثرة ألخير وفرة إلى هذأ ويرجع وألشرأب،
وقد شهيد أان قول منه كثير شعر ألمجون في ولهم مظاهرها، وسحر

جارية: له عرّت

زندأ أورى ألمحبوب سنا أم ادأ ادر أم لح أصباح
للردأ مرخ للكم مسبل منكسرأ نعسته من هب
أسدأ يوم كل في صائدأ رشا عيني من ألنعسة يمسح
ألصدى تبريح حبك من تشف قبلة حبيبي يا لي هب قلت
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ألنبوي وألمدح وألتصوف ألزهد -2:3

وألترف ألدعة حياة فلعل ألنبوية؛ وألمدأئح وألتصوف ألزهد أما
معاكس، أتجاه إلى أدت ألندلسي، ألمجتمع فيها غرق ألتي وألمجون
ألندلسي. ألشعر في رأجت ألتي وألتصوف ألزهد نزعة يفسر
في غزأرةي ألغرض، هذأ في شصاررقصة ألـمص على تفوقوأ فالندلسيون
ألنظر ويلفت ألقوية. ألماثرة للصور ا ورسمي للمعاني وتوليديأ ألنتاج
لهية، حياة طول اعد ألتواة أدركتهم ألندلس شعرأء من عدديأ أن
ا مغفرة طلب إلى أيامهم آخر في ألشعرية طاقتهم فوجهوأ
وألتقشف. ألزهد إلى وألدعوة وألمجون أللهو حياة ذم وإلى ومرّاته
يقول وألغزأل. حمديس وأان عبدراه أان ألمقام هذأ في أشهرهم ومن

عبدراه: أان

اــــــآخـــــرة دنــــــيا أشتــــروأ ألــــذين إنز
تجروأ ما ساءص اـــنـــــعيم، وشـــقــــــوة

طر خه وص اعد ألذي ماذأ ينداــــه ألرأس وشيب تلهىي يامن
تنتظر ألشيب

أللذأت عن فيه لكان موعظة ألموت غير لك يكن لم لو
مزدجر

ان إارأهيم أيضا ألندلسي ألدب في ألزهد شعرأء أارز ومن
يذم قوله ألزهد في شعره ومن أللبيري، إسحاق أاو سعيد ان مسعود

ألدنيا:

فليس يأتي ما لقبيح ألمتباكي ول االباكي ليس من
ازأك

من ألكياس في ععدز ما ي رر أقهصر لها: فقلت ألدنيا ايز نادت
لبياكص

دأناك أوه ّافاكر أمرؤة منه ولدنا ألله عند صفا ا ولمز
لما أهتديتع ولو ليبن خع ابرق خادعتي لهتر زر ما

لذأك دصعهتع أنخص
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على أعلم ألندلس شعرأء من اه أشتهر فقد ألتصوف وأما
ألعريف وأان سبعين وأان عراي أان ألمتصوفين شيخ رأسهم
وأعظم أكبر )ت638هـ( عراي أان وكان وغيرهم، وألشستري
من وصيره ألصوفي ألشعر أتجاه عمق فقد ألندلس، عرفته متصوف
ألروح اتعمق شعر إلى وأللفظية ألسطحية عليه تغلب ديني شعر
االخالق ألنسان علقة في ألمتمثلة ألوجودية ألقضايا ويعالج ألنسانية
ألصوفية مصطلحات عليه أدخل كما ألصوفي ألرمز مستعمل
ألتأويل من إشعاره من يكثر عراي أان وكان اهم، ألخاصة وألفاظهم

قوله: شعره فمن االشطح أنهم حتى ألناس مفاهيم عن ويبتعد

يرأني ول أرأه ذأ كم أرأه ول يرأني من يا

أّاف أن إل منه كان فما أعترأّات، وقته في ألبيت أثار وقد
مفسرأ: يلي ما إليه

آخذأ أرأه مجرماول يرأني من يا
لئذأ يرأني ول منعما أرأه ذأ كم

في فليس وأشعاره، أقوأله خلل من تبدو ألوجود وحدة ونظرية
ل وأحد، فشيء ألحقيقة في أما ألظاهر في إل ومخلوق، خالق رأيه

يقول: االقلب يدرك وإنما االعقل يدرك

جامع تخلق لما أنت نفسه في ألشياء خالق يا
ألوأسع ألضيق فأت فيك كونه ينتهي ل ما تخلق

للتغني كبيرة طاقة ألندلسي ألشعر وجه وقد للمدح واالنسبة
وإلى ألحجاز إلى يحنون قاطبة ألندلس أهل وكان ألرسول، امدأئح
ألقرن منذ ألنبوي ألمديح أتسع وقد ألمنورة. ألمدينة وإلى ألوحي مهبط
وكان ألمقديمة، ألندلسي ألشعر أغرأض من وأصبح ألهجري ألسادس
تكاثرت عندما ألسلم، اضيعة ألندلس أهل إحساس ذلك أسباب من
االرسول للستغاثة أدأة ألشعر من فاتخذوأ ألنصارى، جيوش عليهم
وأصفين ألشريف ألنزبوي ألقبر إلى ألقصائد يرسلون وكانوأ ألكريم

وأذأهم. محنهم
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جاار وأان ألفازأزي، زيد أاو ألشعرأء هالء أشهر ومن
قال ومما ألندلس. شعرأء من وغيرهم عصيهني ألرر ألحسن وأاو ألندلسي

يلي: ما ألنبي مدح في ألفازأزي زيد أاو

ألخير وهو ومقدما مكانه ألمكين ألرسل سيد يا
زمانه

ألمحل عالي فمحله ألورى هذأ من ألمختار وألمصطفى
وشأنه

ولسانه فاأده حوأه شرف وألهدى وألطهارة ألنبوءة ومن
عنوأنه حسنه يكمل وألطرس وختمهم ألنبياء طرس عنوأن

إنسانه أحمد جفن وألخلق إصباحه أحمد خلق فالدهر
نيرأنه قلبه تلفح وألشوق ذنواه أخرته عبد نادأك

عنانه كف ألخطاء وألمذنب ألتقى أرااب ركاب عليك وفدت
إمكانه وغره ألمذنبين في مذنبا للتخلف تخلف لما

تزور أن قبرك االلحظ يزر لم إذ لعله ألكتاب كتب
انانه

أشجانه وسجنه ألذنوب ألف قيده فاأد أّلعي وورأء
وأمانه أمنه محبك يغشي ومشفع شافع حبك لكن

روحه صافح كالروض تحية ألنام خير يا وعليك
ريحانه

لذنبه يزرك لم إن وكلمه خطه يزورك ممن
جثمانه

ألطبيعة وصف -3:3

ألحاسم ألثر ألندلس لطبيعة وكان وألخمر، ألطبيعة شعر كثر
وتمثل ألندلسي. ألشعر أغرأض أميز من ألغرض هذأ جعل في
مجالس أن خاصة ألندلس، لشعرأء ألول ألملهم ألندلس طبيعة
عبزر وقد ألطبيعة. هذه أحضان في تقام كانت وألغناء وأللهو ألخمر
فقال: ألصلة، هذه عن ألندلس، في ألطبيعة شعرأء أشهر خفاجة، أان
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وأشجـارع وأنهار وظل ماء دركـــــمع ل أنـدلــــس أهـــل يا
أختارع كنتع هذأ تخيرتع ولو دياركـمع فـي إل ألخلـــدر جنـــةع ما
اعد تعدخلع فليس أ سقري تدخلوأ أن غــدر فـــي تـــحــســبـــوأ ل
ألنارع ألجنـةر
ألتشبيهات في اإغرأقه ألشعر من أللون هذأ م ويتيسر
يقوم كان كما ألخيال. وسمو ألطبيعة مظاهر وتشخيص وألستعارأت
لم اها أمتزج وإن أخرى، اأغرأض يمتزج ول اذأته مستقلي ا ّي غر
ألندلس شعرأء معظم ويعد ألمدح. قصائد مقدمات أو ألغزل يتجاوز
متغنييا إما ألمجال، هذأ في ادلوه أدلى منهم فكل ألطبيعة. شعرأء من
ألمنعقدة وألطرب ألنس لمجالس وأصفيا أو ألندلس، طبيعة اجمال
ألطبيعة. أحضان اين شعيدت ألتي وألحدأئق ألقصور وأصفيا وإما فيها،

ألطبيعة. وصفوأ ممن ألندلس شعرأء كل كان ولذلك

ألشعرأء، هالء اين ألمقديم ألندلسي خفاجة أان ألشاعر ويععدر
وجعل يتجاوزها ل االطبيعة ألتغني على وشعره نفسه وقف إذ
ان محمد أاواكر ألوزير يقول حولها. تدور ألخرى شعره أغرأض

ألرياض: ووصف خمر في عمار

ألعنان صرف قد وألنجم أنبرى قد فالنسيم ألزجاجة أدر
ألسرى عن

جوهر ندأه وقلده وشيا زهره كساه كالحسنا وألروض
ردأء على طل أ صاف معصم فيه ألنهر كأن روض

أخضر
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
There were other themes of Arabic poem on which the Arab of Andalus
composed, these are the one been introduced to you in this lecture, such as Al-
Wasif , At-Tasawuf and Az-Zuhd. This implies that the themes of Arabic poem
in Andalus were classical and traditional.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt the remaining of the themes of the Arabic
poems in Andalus, i:e Al-Mujuun, At-Tasowuf, Madihun-Nabiyy, and Wasift-
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Tabi’at. You also learnt the traits and characters of each of the themes
respectively.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس؟ في ألشعر أغرأض أحد اصفته ألمجون عن تحدث -1
ألنموذج؟ مع وألتصوف ألزهد شعر اين ألفرق ما -2

للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون
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MODULE 3

Unit 1: Al- ألموشحات ألولى: ألوحدة
muwashaat

Unit 2: Introduction to Az-Zajal بالزجل ألتعريف ألثانية: ألوحدة
Unit 3: Background of ألزجل خلفية ألثالثة: ألوحدة

Az-Zajal’s
ألندلسي ألشعر من نماذج ألرأبعة: ألوحدة

Unit 4: Some samples of Andalus’ poem

ألموشحات ألولى: ألوحدة
UNIT 1: AL-MUWASHAAT

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Concept of Al-Muwashaat
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the concept of a newly innovated poem in
Andalus known as Al-Muwashaat, the history and stylistic methods of the
poem will be introduced to you as well as the celebrities of this literary genre.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the concept of Al-Muwashaat.
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• Differentiate between this newly introduced poem by the Muslims in Andalus
and the traditional Arabic poem.
• Explain stylistic methods of writing Al-Muwashaat.
• Examine the traits and characters of Al-Muwashaat.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألموشحات مفهوم -1:3

ألثالث ألقرن أوأخر في االندلس نشأ شعري لون ألموشحات
ذلك في اما وألشاح، للوشاح أللغوية ألدللة من معناه أتخذ ألهجري،
أ ألموشحة، أصل في ألنقاد أختلف وألتزيين. ألتنميق معاني من
وأن أصيل، أندلسي فن ألموشحة أن ح وألمرجي مشرقية، أم أندلسية
وألذي ألمعتز أان ألمشرقي ألشاعر إلى ألمنسوب ألموشح شبهة

مطلعه:

تسمع لم وإن دعوناك قد ألمشتكى إليك ألساقي أيها

للوشياح ألموشحة هذه وأنز ألتمحيص، عند يثبت ل زعمة
على موسيقاها في تسير ل وألموشحة ألحفيد. زهر أان ألندلسي
على تعتمد وإنما ألقافية، ورتااة ألوزن، اوحدة ألملتزم ألتقليدي ألمنهج
دأخل ألقافية وتتعدزد ألوزن، يتغير احيث ر متحرز تجديدي منهج

ألوأحدة. ألموشحة

نظاما له وجعلوأ ألغنائي، ألداي أللون هذأ ألندلسيون أاتدع
من يتكون فهو ألعراي ألشعر في ألقصيدة نظام عن يختلف ا خاصي
من عادة يتكون ألموشحة في ألبيت أن كما وأقفال، وأغصان، أسماط،

مجتمعين. يليه ألذي وألقفل ألدور

Self assignment Exercise ألول ألذأتي ألتدريب
1

ألندلس.1- أدب في ألموشح ألشعر عن تكلم
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ألموشح ألشعر كتابة وسلوب -2:3

يسميى شطرين من صوره أقل في يتألزف بمطلع ألموشحة تبدأ
ألتام. ألموشح أسم ألموشح هذأ مثل على ويطلق ألغصن، منهما: كل
)أي أسماط ثلثة من أقله في ويتكون بالدور، يسمى ما ألمطلع ويعقب
مقطع أي وأحد قسيم من أقله في ألسمط ويتكون شعرية(. أشطار
يسمى مطلع دون مباشرة االدور يبدأ ألذي وألموشح وأحد. شعري

ألقرع. ألناقصأو ألموشح

عدد في ألمطلع يماثل وهو بالققفل، يسمى ما ألدور ويعقب
وهي بالخرجة ألموشحة في قفل آخر ويسمى ألقافية. ونظام ألغصان

أحوأل: ثلثة على تأتي

أعجمية. -3 عامية. عراية -2 فصيحة. عراية -1

أن ذلك ألقصيدة؛ في ألبيت عن فيختلف ألموشحة في ألبيت أما
ألموشحة ايت أما وعجز، صدر من يتكون ألتقليدية ألقصيدة ايت
ألمقاطع عدد يصل وقد وألقفل. وألدور ألمطلع من فيتكون مثلي ألول
ألبيت ذلك، مثال تزيد. أو مقاطع سبعة إلى ألوأحد ألبيت في ألشعرية

هـ(: 507 )ت: أللبانة أان موشحة من ألول

)غصن( )غصن(
تنذرف كالجمر أدمع رقي حع من ألحب في شاهدي )مطلع(

)سمط(

قمر عن ألوصاف تعجز

)سمط(

ألنـظر من ـدمى يـع خــده )دور(

)سمط(
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ألبشـر على يسمـو اشــر

)غصن( )غصن(
أصف حسنه في عسى ما علقر من ا ارأه قد )قفل(

سناء أان لها أفرد وقد ألموشح. في خاصة أهمية وللخرجة
اها. ا خاصي حديثيا ألموشحات عمل في ألطرأز دأر كتااه في لهك ألمع
حركة نحو أللتفات يسمى اما ألسااق ألدور في غالبيا ألوشاحع ويمهد

وأنشد. وغنى شدأ مثل ألفاظيا ويتضمن ألختام،

ألمعراة، ألخرجة على وألهعجمية ألعامية ألخرجة وتعفضل
في ورد إن ـ ألذم على دللة وهي ـ ا زنيمي يسمى ألموشح أن حين على
أوزأن تنقسم أعجمية. أو عامية كلمة ألخرجة، قبل فيما أي صلبه،

آتين: قسمين إلى ألموشحات

أحمد. ان ألخليل لدى ألوأردة ألوزأن يوأفق ما -1

ألموشح. على ألغالبة ألكثرة وهي ألوزأن، هذه عن يخرج ما -2
ألوثيقة ألصلة على يدل مما ألموشحات، هذه وزن يقيم ألغناء أن ونجد

وألغناء. ألموشح اين

يشبه اذلك وهو ألقوأفي، في ألتنويع على ألموشح يرتكز
من لونيا ألقافية وتمثل ألمشرق. عرفها ألتي وألمسمطات ألمخمسات
قد ألمطلع قوأفي أن ذلك ألشعر. في ألموشح أوجدها ألحرية ألوأن
ثم تتفق. أن لاد ألدوأر قوأفي أن حين على مختلفة، أو متفقة تأتي

. ألقافية في أختلفيا أو أتفاقيا ألمطلع يماثل أن ولاد ألقفل يأتي

من اشيء تمتاز لكنها ألعراية، قوأعد مع ألموشح لغة تتفق
تبعد جعلها االغناء ألرتباط أن ذلك وسبب وألصفاء؛ وألعذواة ألرقة
وأللعيب ألبديعية ألمحسنات في ألغرأق مع ألبدأوة أساليب عن

أللفظية.

ألحسن أاي ألمشرقي وألمغنزري ألموشيح اين ألدأرسون راط وقد
إن ألنظريات اعض وقالت ازرياب. ألشهير ألبغدأدي نافع ان علي
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ولكن ألموشح. نشأة في ألصل هي كانت ألغناء في زرياب طريقة
ألغناء في زرياب طريقة أن ذلك ألتمحيص؛ عند يثبت ل ألرأي هذأ
وألمحركات وألبسيط ألنشيد هي متعددة لحنية مقامات اين تترأوح
ألبيت في تتكرر وأحدة نغمية وحدة ألموشيح إيقاع اينما وألهزأج،
أشد كان ألموشح غناء أن إلى .إّافة ألخامس ألبيت حتى ألول
زرياب طريقة اينما ألندلس، عرفها آلة وهي ألرغن اآلة أرتباطيا

خامسيا. أ وتري له وأّاف طوره ألذي ألعود إيقاع على تقوم

ألشعبية. ألناس احياة ألتصاقيا أشد كان ألموشح أن ألثاات ومن
أن إجماع هناك ألقصور. احياة ألتصاقيا أشد كانت زرياب وطريقة
كما هو ألندلس، في قبرة مدينة من ّرير رجل ألموشحات مخترع
خلف .وهناك ألقبري معافر بن مقدم ألذخيرة في اسام أان ينص

قبرة. من ّرير لرجل تبقى ألريادة ولكن ألسم، حول

ألغزل كان وإن ألمعروفة، ألشعر موّوعات ألموشيح عالج
ألسنة على دورأنيا أكثر وألغناء ألخمر ومجالس ألطبيعة ووصف
وألتهاني ألقصور ووصف ألمدح ألثانية ألمرتبة في ويأتي ألوشاحين.
أشهر ومن ألشعرية. ألموشح طاقة من اقدر ألرسول مدح أختص كما
وأاو ألقزأز، عبادة وأان ألسماء، ماء ان عبادة ألندلس: في ألوشاحين
وألعمى ألزقاق وأان أللبزانة، وأان رأسه، أرفع ان محمد اكر
الغ ألموشح ولكن ألحفيد. زهر وأان ومدغليس، اقي وأان ألترطصيهلي،
ألموشحات تعذكر .ول أزدهاره ذروة ألخطيب ان ألدين لسان يد على

ألخطيب: أان ارأئعة ويعستشهد إلز

االندلـس ألوصــل زمـان يا همى ألغيث إذأ ألغيث جادك
ألمـختلس خلسة أو ألكرى في حلما إل وصلك يكن لـم

حين ألشعر؛ في ألحرية من أ قدري يوجد أن ألموشح حاول وقد
لم ألحرية هذه ولكن ألتقليدية، ألقصيدة في م ألملزر ألقافية قيد من يخفزف
ألدوأر اين أخرى اقيود نفسه ألزم ألوشزاح لن ينبغي؛ كما تتحقق
وألزجل فالموشح ذلك، ورغم ألقافية. قيد من صرأمة أشد وألقفال
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ألقصيدة عنه عجزت كبير اقدر وتفردها ألندلس، ذأتية عن عبيرأ معيا
ألتقليدية.

ألقصيدة نظام عن ألموشحة نظام أختلف من رغم وعلى
ألشعرية ألغرأض تناول في عنها تختلف ل أنيها إلي ألتقليدية،
وألغزل، وألرثاء، كالمدح، ألعراي، ألشعر عمود في عليها ألمتعارف
ألوصف واخاصة ألغرأض ابعض ألشديد ألحتفاء مع وألوصف،
وأحد قالب في ألغرأض تلك اين ألمزج على ألفائقة مقدرتهم مع
سنة ألمتوفى ألشبيلي زهر ان أاواكر قال وألغزل، كالوصف

595هـ:

أنــفــــع للنفس فهو للقضا ألمر سلزم

أقبل حـيــن وأغــتــنــم
ل تــــهـــلـي اــــدر وجـــــــه

ل االـهموم تقل ل
يرجع االحزن ليس وأنقضى فات ما كل

4.0 CONCLUSION
04:ألخاتمة
Al-Muwashaat is an Arabic poem introduced by Arab of Andalus, it has special
way of structuring and composition as it has been introduced to you in this
lecture.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt the concept of Al-Muwashaat, as a new poem
introduced by the Muslims in Andalus, the history of the poem and its stylistic
methods was also introduced to you as well as the celebrities of this literary
genre.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألعراي؟ ألدب في ألموشح ألشعر ادأ كيف -1
ألنموذج؟ مع ألموشحات كتااة أسلوب ايزن -2
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للمطالعة ألمرأجع :7
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بالزجل ألتعريف ألثانية: ألوحدة
UNIT 2: INTRODUCTION TO AZ-ZAJAL

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Concept of Az-Zajal
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.
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1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the definition Az-Zajal which is one of the
common poem introduced in to Arabic literature in Andalus. The historical
background of this poem will be introduced to you as well.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the meaning of Aza-Zajal in Arabic literature.
• Differentiate between this literary genre and others.
• Explain historical background of Az-Zajal .
• Examine the position of Az-Zajal among the poems.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

جل ألزا مفهوم -1:3

ألندلس، في وأزدهر نشأ ي، ألعامزر ألشعر فنون من فن ألزجل
ألدب. مارخي اين ذلك في خلفن على ألعراي ألمشرق إلى أنتقل ثم
أختيار في ألسبب إدرأك في زجل لكلمة أللغوي ألمعنى معرفة تفيدنا
كانت أنها يفيد ل جص زص لكلمة ألحسي فالصل ألزجل. لفن أسما ألكلمة
ألجهيرة ألدرجة وهي ألصوت، شدة درجات من معيزنة درجة تعني:
سحاب للسحاب: يعقال كان ألدللة، واهذه وألصدأء. ألجلبة ذأت
وألجماد وألحديد ألحجار لصوت قيل كما ألرعد. فيه كان إذأ ل، جر زص

زجل. أيضيا

وألجلبة أللعب تعني فأصبحت ل، جص زص كلمة دللة تغيرت ثم
جاء هنا ومن ألمرنيم. ألصوت رفع معنى: إلى أنتقلت ومنها ياح، وألصز
ألصوت على إطلقه ثم ام، مص ألحص صوت على زجل أسم إطلق
زجل كلمة اين ألدللي ألرتباط هذأ ياكد وقد ألمعطرب. ألبصشصري
في ، تعطلق زألت ما الة زجا كلمة أن نَغام ألمق ألعالي ألصوت ومعني
مكان في يجتمعون ألذين ألشباب جماعة على مصر، وأحات إحدى

ألموسيقية. آلتهم امصاحبة ألصاخب وألغناء ألرقص ليادروأ اعيد

وألغنائية ألداية ألدوأئر في زجل كلمة غدت ألصطلح وفي
هي أللغوية أدأته ألعراي، ألنظم أشكال من شكل على يدل ا معصطلحي
أوزأن من أساسيا مشتقة وأوزأنه ألدأرجة، ألعراية أللهجات إحدى
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مع اها تتوأءم وتنويعات لتعديلت تعرّت وإن ألعراي، ألعروض
تباين ألنظم من ألشكل هذأ ويتيح منظوماته. للهجات ألصوتي ألدأء
ألمنظومة منها تتكون ألتي ألجزأء وتعدد ألقوأفي وتنويع ألوزأن
ألوزن من كل فيه ينتظم وأحد نسق ااتباع يعلزم أنه غير جلية، ألزي
إطار في ألجزأء، منها تتكون ألتي ألشطرأت وعدد وألقافية

ألوأحدة. جلية ألزي ألمنظومة

كان وألكان وألقوما ألموأليا مع ألزجل، ألقدماء صنيف وقد
غير ألشعرية ألفنون أو ألملحونة ألشعرية ألفنون وه سمي ما ّمن
في ظهرت ألتي ألعراية ألنظم أشكال ألسم: اهذأ .ويقصدون ععَربة ألمق
ألفصحى االلغة ناظموها يلتزم لم وألتي ألوسيط، ألداي ألعصر
ألتصنيف ذلك وأعتماد ألعرأب. لقوأعد االنسبة وخاصة ألمعيارية،
ألشكال هذه أن فالوأقع نافذ. إدرأك على يدلز أللغوي ألفارق هذأ على
تقاليدها وتتبنى اة، عهرص ألمع االشكال وثيقة صلة على ظلت اة عهرص ألمع غير
وإن مثلي، ألزجل، لغة إن ال أللغوي. ألدأء مستوى فارق رغم ألفنية،
فلـعغة كبير. اقدر ألفصحى من تقترب كانت اة، عهرص مع غير كانت
اوصفهم االزجالين، خاصة دأرجة لهجة كانت جلية ألزي ألمنظومات
في ألمرجعية أطرهم وتتحد ألسائدة، ألداية االدوأئر يلتحقون أفرأديأ
ألفارق هذأ ظل وقد ألدوأئر. هذه ها تعقرر ألتي ألعراية ألثقافة نوع دأخل
ألشعر عن ألزجل تمايز مات مقوز أحد أللغوي ألدأء مستوى في
عن ألزجل تمايز مات مقوز أحد نفسه ألوقت في كان كما ألفصيح،
شعر حركة وعن ألفولكلوري( ي، عر مه )ألجص ألشعبي ألشعر أشكال

معها. وأختلفه ألعامية

Self assignment Exercise ألول ألذأتي ألتدريب
1

وأصطلحا؟ لغة االزجل ف عرز -1

ألخرى ألنظم وشكال بين ألزجل مكان -2:3

لحاجة أستجااة للتعبير شكلي ألزجل من ألزجالون أتخذ قد
فقد اهما. تفي ألخرى ألشكال تكن لم فنيزة، لوظيفة وتحقيقيا لغوية،
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وموأّعاتهما، الغتهما وألموشح، ألتقليدية ألقصيدة من كل أنحصر
ألشعبي ألشعر أشكال أستبعدت اينما وفئوييا. رسمييا حديدة مع دأئرة في
قد كانت ألذي ألوقت في االفعل. ألموجودة ألفولكلوري(، ي، عر مه )ألجص
في ألعراية ألبيوتات أاناء من جديدة أجتماعية شريحة فيه نت تكوز
ألحياة صروف اها تقلزبت قد ألشريحة هذه وكانت وألمدن. ألحوأّر
ومطامحها توجهاتها في ولكنها ألمدن، هذه أسوأق في ألعيش ومطالب
ألجتماعية لمعاييرها مستجيبة ألحاكمة االدأئرة لللتحاق تسعى
عن للتعبير ألجديدة ألشريحة هذه فعو مثـقـز سعى هنا، ومن وألثقافية.
وألثقافي ألجتماعي وّعهم مع يتناسب وسيط، جديد شكل في أنفسهم
ليدة وص مع لهجة له: أدأة يعتمد أن ليد وص ألمع ألشكل هذأ على وكان ألوسيط.
ومعاييرها ذأئقتها من يتخذ وأن ألمثقفين، من ألفئة هذه اين ج تصدهرع

ألزجل. هو لزد وص ألمع ألشكل هذأ وكان ّااطيا. ألفنية

ألول، ألمقام في مدينيا فنا ألزجل ظل ألولى، ادأياته ومنذ
كانت وإن ألعراية. ألنظم أشكال اين يي ألَوَسطط موّعه محتلي واقي
مأثور عن وتبتعد ألفصيح، ألشعر ترأث جانب إلى تميل هذه وسطييته
موّوعه أساس وعلى ألفولكلوري(. ي، عر مه )ألجص ألشعبي ألشعر
ألظوأهر مسار تحدد كما وخصائصه، وظائفه تحددت هذأ، يز سصطر ألوص
ألخاص ألموّع لهذأ وإدرأكنا ألطويل. تاريخه عبر نموه رأفقت ألتي
من أ كثيري ويزيل خصوصياته، فهم حعسن من يعمكننا االزجل
أحدثه ما أو ألقدماء أثاره ما سوأء اه، أحاطت ألتي أللتباسات

ألمحدثون.

Self assignment Exercise ألثاني ألذأتي ألتدريب
2

ألنظمية؟ أشكاله اين ألزجل مكان ّزح و -1

ألزجل بنية -3:3

ألولى ألمرحلة في ألزجالين، أن إلى ألقديمة ألمصادر تشير
ألعراية ألقصيدة هيئة في ألزجال ينظمون كانوأ ألزجل، ظهور من
وهي ألوأحد. وألوزن ألوأحدة وألقافية فردة ألمع ألايات ذأت ألمعهودة،
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ألعرأب ألتزأم عدم اغير عنه تختلف ل ألقريض، تشبه كانت اذلك
ى تعسمي ألمنظومات تلك وكانت ألدأرجة. ناظميها لهجة وااستخدأم
كان ألذي مدغليس، قصيدة ألقالب هذأ يعمثل وقد ألزجلية. ألقصائد
(ت554هـ(. قزمان أبن معاصري من ألزجل فن ثبتوأ ممن وأحديأ

ومطلعها:

ألشعوق ولهيب ديعه ووص نحـــــبرو ـن مص عــنزي ـضص مص
أودصعه قد قصلبي في

روحي أن ندري مص وص االعين نصشياعوأ كعنز كفه أيته رص لو
نشيع

منزو ألفرأق أنه ريهته نعهجبحتزى كنت بصر ألصص ذأ فظاعة من
أفظعه

ألقصيدة قالب اقي ألزجل، حياة في ألول ألطور هذأ ومنذ
في ألنظم إلى اعد، من مالوأ، وإن ألزجالون، إليه يعود ا دأئمي رصيديأ
ألقوأفي. وتتنوع ألوزأن، وتتفرع ألوحدأت، فيها تتعدد متجددة هيئات

على يعتمد ما ألمتجددة ألهيئات هذه في ألنظم قوألب وأاسط
زجل عن ألمنقول ألتالي ألنموذج من يتبين كما رااعية. وحدأت

)750هـ(: ألحلزري ألدين لصفي

ألقصدصم لية زص لصكه هه جص من كعفيت ما ألعصدصم في وأنهتص فاتصكه قصده ود جع ألوع ذأ
اصقريتع ما ألساعة تصريدهني أو ألنيدصمه صـدع فاحه ألعصتهبصة ذي رعهتص زص قصده

أريده

ألمنظومة، أقسام عدد كثرة حيث من ألنظم قوألب تتدرج ثم
ألموسيقي ألتقسيم في ع ألتنوز حيث ومن وحدأتها، أشطار وعدد
ل، مع سعميألحط فيما ألمنظومة قالب تركيب يصل احيث لعناصرها،

ألتالية: ألصورة إلى مثلي،

أثنا وهي ألدوأر، تتالي ألمطلع واعد ايتين. ذو مطلع للحمل
كانت فإذأ أراعة. أو أايات خمسة وألدور ألغالب. في أ دوري عشر
وأحدة قافية على ألولى ألثلثة فتأتي أايات ألخمسة ذأت من ألدوأر
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قافية على كلها كانت وإل ألمطلع، قافية على ألخيرأن وألثنان
وتسميات مصطلحاته كصثعرت ألنظم، قوألب كثعرت وكما وأحدة.
ألمخطط اإيرأد نكتفي ولكنا متااعته. تطول اما وعناصره تفريعاته

أجزأئها. وتسميات زجلية وحدة هيئة ليضاح ألتالي

ب غصن أ غصن ألمطلـع:
غصن أ ألبيت
غصن أ أو
غصن أ ألدور

ب غصن أ غصن ألققفل:

لجزأء ألفنية ألتقسيمات عن أ كثيري ألتقسيمات هذه تختلف ول
في ألنظم إلى ألزجالون مال فقد ألحديث، ألعصر في أما ألموشحة.
تتخذ ولهذأ ألجزأء، وتشقيق ألتعقيد عن وأاتعدوأ ألبسيطة، ألقوألب
ألوحدأت على ألمعتمدة تلك وإما ألقصيدة، هيئة إما منظوماتهم

وأّرأاها. ألرااعية
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Az-Zajal is another public poem introduced into Arabic literature by the
Muslims of Andalus it has different way of composing from Al-Muwashah, the
poem of this kind are many among the literature of Andalus.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt about the definition of Az-Zajal which is one of
the common poem introduced into Arabic literature in Andalus. You have also
been introduced to the historical background and the stylistic method of the
poem as well as its positions among other Arabic poems.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

وألصطلح. أللغة في ألزجل عن تكلزم -1
ألشعرية. أشكاله اين ألزجل مكان ايزن -2

ألزجل؟ انية تتم كيف -3
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للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون
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ألزجل خلفية ألثالثة: ألوحدة
UNIT 3: BACKGROUND OF AZ-ZAJAL‘S

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Az-Zajal in Andalus
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the stylistic methods of composing Arabic
poem known as Az-Zajal. You will also learn some of the celebrities of Az-
Zajal, its themes and some examples of the poem of its kind.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:

• Discuss the stylistic method of composing Az-Zajal.
• Differentiate between Az-Zajal and other kind of Arabic poem.
• Identify some celebrities of Az-Zajal.
• Appraise Az-Zajal poem among other Arabic poems.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألندلس في َجل ألزا -1:3

في أزدهرت ألتي ألشعرية ألفنون من وألموشح ألزجل يعد
إلى ذلك اعد أنتقلت ثم ألندلسية االبيئة خاصة لظروف ألندلس

ألتي: في نوجزها أطوأر اخمسة ألزجل مر وقد ألمشرق.
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شعر هو ألمرحلة هذه في ألزجل كان ققزمان: أبن قبل ما مرحلة و-
ألناس ألسنة على تشيع ألتي ألشعبية للغنية يكون ما وأقرب ألعامة
ألمرحلة هذه في ألمثقفة ألفئة أن ونرجح مجهولين. جنود جهد وتكون
أكثر ألعامة ألطبقة كانت اينما وألموشحات االقصائد عناية أكثر كانت
في كانت ألمرحلة هذه ولعل ألعامي. وألزجل ألشعبية االغنية شغفيا

ألهجري. ألثالث ألقرن أوأخر

ألزجل أطوأر من ألثاني ألطور هو ألمعربين: ألشعرأء زجل ب-
قبل ألموشح أو ألقصيدة يكتبون كانوأ ألذين ألشعرأء من نفر ويمثله
أللون هذأ روأج رأوأ عندما ألزجل لكتااة أتجهوأ ثم قزمان أبن عصر
اعض يكتب حين أليوم نرأه ما يشبه أمر وهو ألعامة عند ألشعر من
ألشعرأء من ألنفر هالء ولعل للغناء. عامية أزجالي ألفصحى شعرأء
وقوع أزجالهم على عاب حين قزمان أان عناهم ألذين هم ألمعراين
وأغرأض ااردة امعان "يأتون قوله: في منهم فسخر فيها ألعرأب
وتميز ألجل". إقبال من وأثقل ألزجل في يكون ما أقبح وهو شاردة
قزمان أبن أشاد فقد نمارة، بن وخطل ألزجال ألنفر هالء اين من
وأخصب طبعيا أسلس أر "ولم قوله: في أزجاله وحلوة طبعه احسن
فأحسن ق وطرز ألطريق، نهج فإنه نمارة ان أخطل ألشيخ من راعيا

ألتطريق".

ألقرن في ألمعراين ألزجالين من ألمتقدمون هالء ظهر وقد
الطات كانت ولما ألطوأئف. ملوك عصر خلل ألهجري ألخامس
ألمعرب للشعر رعاية وأكثر للشعرأء أ صدري أفسح ألطوأئف ملوك

االكساد. ومنيت ألطور هذأ أزجال تزدهر لم لهله، وتشجيعيا

ألهجري ألسادس ألقرن زجالو ألطور هذأ يمثل ألزجل: أزدهار جـ-
وقد ألمرأاطين. عصر وادأية ألطوأئف ملوك عصر نهاية وهو
االلغة حسهم كان ألذين ألحكام اتشجيع ألطور هذأ في ألزجل أزدهر
تلق لم ثم ومن ألطوأئف. ملوك من سااقيهم حس يبلغ ل ألعراية
في اها تحظى كانت ألتي ألسااقة ألرعاية وألموشحات ألقصائد

ألطوأئف. ملوك الطات
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ألندلس وفي ال ألعصر هذأ في ألزجل إمام قزمان أبن ويععد
قزمان ان ألملك عبد ان عيسى أان محمد اكر أاو وأسمه قاطبة.
وتوفي ألمرأاطين، عصر في عاش 1087-1130م( )480-525هـ،
كان إذ أداية، علمية نشأة قرطبة في نشأ ألموحدية. ألدولة صدر في
لما أنه ألمصادر اعض في ورد وقد ا. ووشياحي أ وشاعري وأديبيا كاتبيا
فيها يجاريه ل طريقة إلى عمد وألتوشيح ألشعر في ااعه قصر أحسز
ألندلس ألزجل في شهرته .تجاوزت ألزجل لهل ا إمامي فصار أحد،
ألشارع في صوت أزجاله ديوأن صدر وقد وألمشرق ألمغرب إلى
مرة نشر ثم لتينية احروف 1933م عام ثم 1896م عام مرة أول
مع لتينية احروف قومس غارسيه ألسباني ألمستشرق قبل من ثالثة

أسبانية. ترجمة

له قعيد حين نضجه ذروة قزمان أان يد على ألزجل الغ
كما أللحقين. ألزجل لكعتزاب عملييا تدريبيا أزجاله من وجعل ألقوأعد،
وإن ألموشحات في وردت ألتي ألغرأض مختلف أزجاله عالجت
كان كما وألمجون، أللهو في وألغرأق وألتسول ألكعدية عليها غلب

وألجتماعية. ألسياسية ألوّاع ينتقد

أارع وأستهتاره مجونه من ألرغم على قزمان أان ويظل
قالب في ألفنية اصورته ألزجل طبع فقد وإمامهم. ألندلس زجالي
)ألعامية ألرومانسية وأللهجة ألعراية اين ترأوح ألتي ألندلس عامية

يقول: أللتينية(،

نبــــــيل ــا اكـلمي مطبـوع مركز في تنظر ذأب
اديـل اه نرى ليـس مرفوع قديم من عندي وترأه
وقـيل قال عن نه دصعر ألمرجـوع هو إليه االضـرورة
عجيــب ّيا ريا في ألمـا في وألجر وألغنا ألشرأب

ألحبيـــب لوصـــال عنـــدي هع عـــل كل هــذأ

ألسااع ألقرن إلى ألسادس ألقرن امنتصف يبدأ ألرأبع: ألطور د-
ألمرأاطين دولة وسقوط قزمان أان وفاة شهدت مرحلة وهو ألهجري،
هو بمدغليس ألمعروف ألحاج أان أحمد ويعد ألموحدين. دولة وقيام
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زجالون ظهر كما زمانه، في قزمان أان وخليفة ألطور هذأ زجال
ألدااغ. ألحسن علي وأاي ألشبيلي جحدر وأان ألزيات كاان آخرون

في يقع ألندلس في ألزجل حياة في وألخير ألخامس ألطور هـ-
ان ألدين لسان ألوزير زجاليه أشهر من وكان ألهجري، ألثامن ألقرن
آشي. ألوأدي ألعظيم عبد ان ومحمد أللوشي، ا عبد وأاو ألخطيب،

ألزجل وغرأض -2:3

ومنظوماته اه، عهترفيا مع ألنظم من شكلي ألزجل أستقر أن منذ
ألتقليدية، ألعراية ألقصيدة طرقتها ألتي ألغرأض مختلف تعالج
قائمة ألغرأض تلك أستمرت وقد وألوصف. وألغزل وألهجاء كالمدح
أن غير أليوم، حتى وألعصور ألعهود توألي على ألزجالون يتناولها
اها. يرتبطون مجالت محددة، وايئة معين عهد كل في للزجالين،
في قبولي تلقى اعينها، أغرأض من ينتقل أهتمامهم مركز كان ثم ومن
ألعهود ااختلف تختلف أخرى، أغرأض إلى ذأك، أو ألمجال هذأ

إليها. ينتمون ألتي ألثقافية وألبيئات

ألسادس ألقرن أندلس الي زجز أزجال في نقرؤه ما ذلك ومن
من مثل، ألثامن، ألقرن في ألمملوكي ألعصر وزجالي ألهجري،
ألصحاب؛ ومجالس ألرياض ووصف وألشرأب، االعشق أنشغال
وألتحاقهم ألخاصة دوأئر حول ألعهدين هذين زجالي للتفاف نتيجة
وألتأنرق ألمهارة إظهار في وألتنافس ألغناء مدأرها كان ألتي امجالسهم
ألجتماعية، ألحياة في وجودها للصوفية أصبح وعندما ف. وألتيظرر
مليئيا ألزجل غدأ ألزجل، ينظم ن مص ألتصوف أهل من وأصبح

ألصوفي. أحوأل ووصف وألحكم االموأعظ

ألزجل أغرأض في ألتركيز محاور تنقلت ألنحو، هذأ على
وأصبحت ألحديث ألعصر جاء أن إلى منظوماته، وموّوعات
أخذ ألشاغل، ة ألعمي شغل هما ألجتماعي وألتغيير ألستعمار موأجهة
ألقضايا صارت ولذأ ألوطنية. ألحركة في يشاركون ألزجالون
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ألمنظومات تعالجها ألتي ألموأّيع أهمز من وألسياسية ألجتماعية
ألزجلية.

ألمنظومات اين ألوثيق ألرتباط فهذأ ألحوأل، كل وفي
وفزر قد يتلقاها، ألذي وجمهورهم ناظميها ومشاغل ألزجلية
طرق وصقل أساليبها لتجويد وأسعة إمكانية ألزجلية للمنظومات
من مزيديأ ألبياني وتصويرها ألبلغية لدوأتها أتاح كما صياغتها؛
أستخدأم يسير ألذي ألمر وألتجسيد، ألتشخيص على وألقدرة ألوأقعية

ألحديثة. ألفني ألتعبير أشكال في ألزجل

ألندلس في ألزجل موضوعات -3:3

ألشعر عرفها ألتي ألموّوعات من أ كثيري ألزجل عالج
غرّين اين ألوأحدة ألقصيدة في يمزج كان ألزجل أن إل وألموشح،
ألغزل معييته في يأتي وألمدح ألخمر اوصف يمتزج فالغزل أكثر. أو
تصحبه ألطبيعة .ووصف ألشرأب ومجالس ألطبيعة، وصف أو
ل وأحد اغرض أختصت ألتي ألزجال ا أمز وألغناء. ألطرب مجالس
ألغرض ذأت ألزجال من ألصوفي ألزجل ويعدر فقليلة. تتجاوزه
زجالي من 1283م( )682هـ، سنة توفي ألشستري وكان ألوأحد
أان كان كما ألتصوف في ألزجل كتب من أول ألهجري ألسااع ألقرن

ألتصوف. في ألموشح كتب من أول عراي

ألقصيدة تتفق وسماته. وأوزأنه ألندلس، في ألزجل أشكال
ألوأحدة وألقافية ألوأحد ألوزن ألتزأم في اة عهرص ألمع ألقصيدة مع ألزجلية
تبلغ حتى وعفويتها أللغة اساطة في عنها وتختلف ألمصرع. وألمطلع
يتفق فيها. أللحن ووقوع ألعرأب عن اعدها في أحيانيا ألسذأجة درجة
ألمطالع في ألموشحة مع ألفنية وألتقسيمات ألشكل حيث من ألزجل

وألخرجات. وألدوأر وألقفال وألسماط وألغصان

حياة وأقع عن تعبيره صدق في ألحقيقية ألزجل قيمة وتكمن
شفافية وفي إشبيلية، وحوأري قرطبة أزقة في ألندلس، في ألناس



83

وهذأ وأحزأنها... أفرأحها وهزلها، جدها وشرها، اخيرها لحياتهم نقله
اه. تعلقيا أكثر ألناس وجعل ألشعبية صفة أكسبه ما

4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Az-Zajal has deep root in Arabic literature, especially, in the Arabic literature
of Andalus, it has specific methods of composing, it was used as Arabic
traditional poem to eulogise, portrait and satirize.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt about the stylistic methods of composing
Arabic poem known as Az-Zajal, you also learnt some of its celebrities, its
themes as well as some examples of its poem.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس. في ألزجل لشعر ألطوأر ّزح و -1
ألندلس. في ألزجلي ألشعر أغرأض عن تكلم -2

ألندلس؟ في ألزجل موّوعات هي ما -3
للمطالعة ألمرأجع :7
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نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة
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ألندلسي ألشعر من نماذج ألرأبعة: ألوحدة
UNIT 4: SOME SAMPLES OF ANDALUS’ POEM

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Traditional poem, Al-Muwashah and Az-Zajal
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about example of the three types of poems
composed by the Arab of Andalus, namely traditional, Al-Muwashah and Az-
Zajal.

2.0 OBJECTIVES
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At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the types of Arabic poems in Andalus.
• Differentiate between the poem of the people of Andalus and that of others.
• Examine the differences between the types of Arabic poems namely:
traditional, Al-Muwashah and Az-Zajal.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألشعر اين يترأوح ألندلس في ألشعر أن سبق فيما عرفت
منه كل في ألندلسيين ألشعرأء أالى وقد وألزجل، وألموشح ألتقليدي
في ألشعر ألوأن من كل من نماذج اعض لك نعرض وهنا حسنا، الء

يلي: حسبما ألبلد تلك

ألتقليدي ألشعر -1:3

أاي نونية ألندلس أرض في قيل ألذي ألتقليدي ألشعر ومن
ألندلس، في ألمسلمين أرأّي آخر سقوط اعد نظمها ندي، ألرز ألبقاء

يلي: كما وهي

ألعصيهشر يبر ارطر يعغصري فصلص انع نعقهصص تصمي ا مص إرذصأ ءن شصيه لركعلرز
إنهسصانع

سصاءتههع نة مص زص هع سصري نه مص لة دعوص ا شصاهصدهتعهص ا كصمص ورع ألمع هريص
انع مص أزه

لها حالن على يدومع ول أحدن على تعبهقي ل ألدأرع وهذهر
شانع

فريات شرص مص نصبصته إذأ سااغةن كلي ا حتمي ألدهرع زق يعمص
رصانع وخص

نن يصزص ذي أانص كانص ولو للفناءر سيفن كلي ويصنتصضي
مدأنع غر مدص وألغر

أكصالريلة مه نههع مر وأينص يصمنن من ألتيجانر ذوو لوكع ألمع أينص
وتريجانع

في سصاسصه ما وأين إرمن في شصديأدع شصادصهع ما وأينص
ساسانع ألفرس
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وشدأدة عادة وأين ذصهصبن من ونع قصارع هع حازص ما وأينص
وقحطانع

ألقومص فكأني قضوأ حتى له دي رص مص ل أمرة ألكلرز على أتى
كانوأ ما

خيالر عصنه كصى حص كما لكن مص ومنه لكن مع نه مر كصانص ا مص ارص صص وص
نانع سه وص ألطيفر

آوأهع فما كسرى وأمي وقاتله دأرأ على ألزمانع دأرص
إيوأنع

سليمانع ألدنيا لصكص مص ل وص ا يومي سببع لهع يصسهعل لصم عهبع ألصي ا كأنيمص
وأحزأنع أتة سصري مص وللزمانر منوعةة أنوأعة ألدهرر فجائعع

سعلوأنع االسلمر حلي ا لرمص ا مص وص ا لعهص ز يعسصهر سعلوأنة وللحوأدثر
وأنهدي أعحدة لهع هوى لهع عزأءص ل رة أمه ألجزيرةص دصهصى

ثصهلنع
أقطارة منهع خلته حتزى فارتزأته ألسلمر في ألعينع أصااصها

والدأنع
أينص أمه شاطبةة وأينص رسيةن مع شأنع ما يصةص اصلصنهسر فاسأله

جييانع
لهع فيها سما قصده عالمن نه مر فكصمه ألعلومر دأرع قرطبةة وأينص

شانع
فيزاضة ألعذبع ها ونهرع هن نعزص نه مر تحويهر وما مصع حر وأين

وملنع
تبقص لمه إذأ ألبقاءع عسى فما ألبلدر أركانص كعني قوأعدة

أركانع
أللفر لفرأقر اكى كما أسفن ن مر ألبيضاءع ألحنيفيةع تبكي

هصيمانع
االكعفرر لصها وص ته أصقـفصرص د قـص يصةن خالر سلمر ألر ـنص مر يـارن در عصـلى

ععمرأنع
نوأقيسة إلز فيهني ما كنائسع صارته قده ألمساجدع حيثع

لبانع وصع
ألمناارع حتى جامدةة ههيص وص تبكي ألمحاريبع حتى

يدأنع عر وههيص تصرثي
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فالدهرع نصةن سر في كنتص إنه موعظةة ألدهرر في ولهع غافلي يا
يقظانع

أوطانع ألمرءص تصغرر حمصن أاصعهدص موطنعهع يعلهيهر ا مرحي وماشييا
ألدهرر طولر معص لها وما تقديمها ما أنهسصته ألمصيبةع تلك

نرسيانع
ألكعفرر أهلص اسيفركص أدركه رأيتعهع ألبيضاءع ألملكع أيها يا

كانوأ ل
ألسيبقر مجالر في كأنها ّامرةي ألخيلر تاقص عر رأكبينص يا

ععقبانع
ألنيقع ظلمر في كأنها رهفةع مع ألهندر سيوفص وحاملينص

نريرأنع
زز عر اأوطانهمه لهمه دصعةن في ألبحرر ورأءص ورأتعينص

وسعلطانع
ركعبانع ألقومر احديثر سرى فقده أندلسن أهلر منه ة نبأ أعندكم
يهتزر فما وأسرى قتلى وهعمه ألمستضعفونص انا يستغيثع كمه

إنسانع
إخوأنع ا عبادص يا وأنتمع اينكمع ألسلمر في ألتقاطعع ذأ ما
وأعوأنع أنصارة ألخيرر على أما هممة لها أايياتة نفوسة أل

وطعغيانع كفرة مع حالهع أحالص م ترهر عزي اعدص قومن لذلةر نه مص يا
ألكفرر الدر في همه وأليومص م لرهر منازر في ملوكيا كانوأ االمسر

ععبدأنع
ألذلرز ثيابر منه مع عليهر لهمه دليلص ل حيارى ترأهمه فلو

ألوأنع
وأستهوتهكص ألمرع لهالصكص مع هر ايعر عندص اكاهعم رأيتص ولو

أحزأنع
أروأحة قع تعفري كما ا اينهمص يلي حر وطفلن ز أمن بي رع يا

وأادأنع
ياقوتة هي كأنما طلعته إذه ألشمسر حسنر مثلص وطفلةن

رجانع ومص
وألقلبع ااكيةع وألعينع كرهةي مع للمكروهر ألعلجع يقودعها

يرأنع حص
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إسلمة ألقلبر في كانص إنه كمدن من ألقلبع يذوبع هذأ ثلر لمر
وإيمانع

ألنص: وفكار -1:1:3

عندها ويقف ألشاعر، يوّحها أساسية أفكار ثلث ألنص في
كل نهاية حتمية اتوّيح ألولى للفكرة قدزم ااكية، حزينة األفاظ محلل
ل فالدنيا ألزمان، طبيعة من وألساءة ألمسرة وأن تمامه، يبلغ شيء

وألوأن. أشكال ذأت منوعة ألدهر وفجائع أحد، على تبقى

عليها توألت حيث ألندلس لحال توّيح ألثانية وألفكرة
وغيرها وجيزان، وشاطبة، النسية، مثل: مدنها سقوط اتوألي ألنكبات
ديارأ فأصبحت ألسلم، من خلت ألتي ألسلمية وألممالك ألمدن من
ألفاجعة. هول شدة من وألمناار ألمحاريب مثل ألجماد فبكى للكافرين

في ألمسلمين أحوأل عن ألشاعر يتحدث ألثالثة ألفكرة وفي
ّامرة، خيل من قتالهم معدأت اوصف ألندلس لبلد ألمقاال ألجانب
مدز إلى ويدعوهم اأوطانهم، ألهانئة حياتهم وظروف مرهفة، وسيوف
على ألمساعدة طالبين يستغيثون ألذين االندلس إخوأنهم إلى ألعون يد
يوّح ألايات من ألخير ألمقطع وفي ألعدوأن، وردز ألشر دفع
أن اعد وعبيدأ ، عزز اعد أذلة أصبحوأ حيث ألندلس أهل حال ألشاعر
حرمانهم، وأنتهك شملهم، ألعدوز شتزت فقد ديارهم، في ملوكا كانوأ
لدينه ألغيور ألمسلم قلب لها يتقطع ألمور وهذه نساءهم، وأغتصب

اها. يرّى ول

ألقصيدة: على ألتعليق -2:1:3

شعرأء اها يمتاز ألتي ألتعبير طرأئق ألقصيدة هذه في تتضح
يلي: حسبما نذكرها وألتي عامة، اصفة ألندلسية ألمرأثي

وألكمد1- االلم ألشاعر إحساس من ألنااعة ألقوية ألدينية ألعاطفة
ألمسلمين من خلت قد ألسلم ديار رأى أن اعد قلبه يعصر
ذلك وفي كنائس، مساجدها وصارت معالمها، فتبدلت
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دينهم، عن مدأفعين يهبوأ كي ألمسلمين ة لهمز أستنهاض
مقدساتهم. وحرمة

ألنص،2- أايات من ايت كل في تظهر ألباكية ألحزينة ألموسيقى
في ألشاعر اها أستعان ألتي وألعبارأت أللفاظ وتاكزدها
تبقى ل ألدأر وهذه قوله: مثل من وآلمه عوأطفه عن ألتعبير
وغيرها ألقلب، يذوب هذأ لمثل أنوأع، ألدهر فجائع أحد، على

وألحاسيس. ألمشاعر تهزز ألتي وأللم ألحزن معاني من
عن3- يخرج ألذي وألنشائي ألخبري اين ألسلوب في ألتنويع

على أعتمد كما وألتمني، وألنكار، ألتعجب إلى ألحقيقي معناه
ألحركة واعث وتجسيدها ألمعاني إارأز في وألستعارة ألتشبيه

فيها. ألحياة ونبض
فكانت4- ألايات، ترأاط خلل من تتضح ألموّوعية ألوحدة

في ألوأردة ألفكار تعدزد من ألرغم على وأحد مضمون ذأت
تلحم في اعدها ما إلى تقودنا فيها فكرة وكل ألنص،
أاياته فجاءت ألسى، احر في يغوص ألشاعر لن موّوعي

حزينة. تجراه عن تعبير أصدق معبزرة
أخرى5- أندلسية مرأثي مع معانيها اعض في ألقصيدة تتفق

ألدزهر: ذمز في يقول ألذي عبدون أان كمرثية
يطير ول يقرز هذأ مسالمةعلى أادى وإن حرب وألدهر

طليطلة: مدينة سقوط عن قال ألذي ألعسال أان ومرثية
يطير ول يقرر هذأ على قلبن أير كنائس مساجدها

قال: كما

تسير ول طر تحع ل حيارى فلة في رفاقا وأندب ونح

ألندلس أصاات قد ألفاجعة أن ياكد ارهان ألمعاني وهذه
شعرأؤهم فعبزر ألندلسي، ألمجتمع طوأئف وألهلع ألفزع فعمز اكاملها،
ممزوجة متقاراة معانيهم فجاءت ألبلد، أرجاء كل في ذلك عن

ألجياشة. االعوأطف

ألموشح -2:3
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فيها يتغنى ألتي ألجلباني مهلهل ان علي ألحسن أاي موشحة
ألجميلة: ألطبيعة امظاهر

ألغصون قدود على حساما سلي ألنهر
مجال وللنسيم

أختيال فيه وألروض
ظلل عليه مدزت

أللحون اتلك وجدأ كماما شقي وأزهر

صاحا ألطير ترى أما

لحا ألفق في وألصبح

فاحا ألروض في وألزهر

هتون ادمع تبكي ا امص ألغصمص ساق وألبرق

ألفكار -1:2:3

تتمايل قدود وألغصان ألصقيل، كالسيف صفائه في ألنهر
وعندما ألظلل، اين يختال وروض عليل، نسيم يسري واينهما
من هر ألزي لها ينشق عذاةي ألحانا تعزف ألطبيعة عناصر تتكامل
ألعطرة ألصباح نسمات ومع أح، ألفوز عطره اأريج فيبعث أكمامه
يركض وألبرق غزأر، ادموع يبكي غمام ألسماء وفي ألطيار، تشدو

ألمسير. على احثه ورأءه

ألتعليق -2:2:3

تطرب شجية أنغام إلى ألطبيعة تحولت ألموشزحة هذه في
مروجها اين أح ألفوز عطرها عبير عن ألباحثين وتنعش ألسرمار،
ألجميع نفوس تهتزر كما ألظلل، ألوأرقة أشجارها وتحت ر، ألخعضه
ألتي ألعذاة أنهارها مياه وخرير أطيارها، تغريد سماع إلى شوقا
ألشعر كان وإذأ غمده، من سعلي صقيل سيفا ألرياض اين تنساب
أحضان في غاص قد ألندلسي ألشعر واخاصة مجمله في ألعراي
ي رياّا لمظاهرها مختلفة تعبيرأت من فيه اما صار حتى ألطبيعة
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حديثه أستهل قد ألموشحة هذه في ألوشياح نجد فإنزنا رياّا، تحاكي
وألصباح وأطيار، وأزهار رياضع واينهما االماء وختمه ألماء، عن

وّوح. اكل ألصورة فتظهر انوره يشعر

هو: ألموشحة هذه في وألدور

مجال وللنسيم
أختيال فيه وألروض

ظلل عليه مدزت
فهو: ألقفل وأما

ألغصون قدود على حساما سلي ألنهر

ألموشحة مطلع في ألول ألبيت شطرأ هما هنا وألغصنان
تمثل مجتمعة وهذه ذكره، ألسااق ألدور أشطر هي وألسماط وقفلها،

ألموشحة. في ألبيت مقدأر

ألزجل -3:3

ألطبيعة: وصـف في قزمان أان يقول

مـايـد ســــــلطانيا مثـل عــلم ينشـــــر ألرايــع
زارجــد احـــل اثيــاب حليــــه تـنـثـــر وألثمـار
زمــرد فحــل نبـات من غلل تلبــس وألريــاض
أزرق في أايض جمال يا ألبـنـفسـج مـع وألبهــار

ألغزل: في ويقول

صبر اعد لي ليس وأنا هجر حبيبي هجرن
صدود من قميص لي قطع ودود إل حبيبي ليس

ألسهر إليز وحبب ألعهود انقض وخاط
ألجفون سهام من وألار شجون من ألكستبان كان

وألقدر ألقضا وألخيط ألمتون ألمقص وكان

قوله: ألصوفية ألشستري أزجال ومن
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مولــــه ونمـــــش محلــــــوق رأس
مرفـــه دأر في أو ألسوق في نطلب

لز أعـطزر تقــول نرشـــق حـــافي
مطبـــوع هـو ممن مطبـــوع أ خبـــزي
مطبــوع وا إي مطبــوع مطـبوع

4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
There were there types of poems in Andalus, these referred to as traditional
poems, Al-Muwashah and Az-Zajal. We have brought to you the sample of
each type for you, for more understanding of the Arabic literature in Andalus in
terms of the poem.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
In this unit, you have learnt the selected types of poems of Arab Muslims in
Andalus, namely traditional, Al-Muwashah and Az-Zajal, as well as the
analytical studies of the poems.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألرندي؟ شعر أفكار هي ما -1

مقنعا؟ شامل تعليقا علي ألحسن أاي موشحة على علزق -2

مبينا؟ شرحا وأشرحه ألتصوف في ألشستري زجل آت -3

للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
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ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس
أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،

ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد
ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي

من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة
وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون

MODULE 4

ألندلس في ألعربي ألنثر ألولى: ألوحدة
Unit 1: Features of Arabic prose in Andalus
Unit 2: Al-Maqamaat ألمقامات ألثانية: ألوحدة

ألندلسي ألنثر من نماذج ألثالثة: ألوحدة
Unit 3: Some examples of prose in Andalus’ prose

ألندلس ودباء بعض ترأجم ألرأبعة: ألوحدة
Unit 4: Biographical notes of some literary scholars of Andalus

ألندلس في ألعربي ألنثر ألولى: ألوحدة
UNIT 1: FEATURES OF ARABIC PROSE IN ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
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3.0 Content
3.1 Epistles

4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the types of literary letters written by the
people of Andalus. This includes formal and informal letters. You will also
learn the stylistic method of each letters respectfully.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the types of letters in the literature of Andalus.
• Differentiate between the literary letters and others letters.
• Explain the term Ar-Rasail in Arabic literature.
• Examine the stylistic methods of writing literary letters.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

اعيد. حد إلى ألمشرق في حالته ألندلس في ألنثر حالة تماثل
وكانت متبادلي. كان وألمشرق ألندلس اين وألفني ألفكري فالتأثير
أتفق ثم ومن عليها. يعحرص علمية ّرورة وألدااء ألعلماء رحلة
ألندلس فعرف وألساليب ألموّوعات طبيعة في وألندلس ألمشرق
في وألحريري ألهمذأني ألزمان واديع ألكتااة، في ألجاحظ طريقة
في ونحاول ألترسل. في ألفاّل وألقاّي ألعميد وأان ألمقامات،
ألندلسي. ألدب في رأجت ألتي ألنثرية ألفنون اأهم ألتيعريف إيجاز

ألديوأنية ألرسائل -1:3

ععني ألذي ألرسائل من أللون هذأ إلى ألندلسية ألدولة أحتاجت
وألجتماعية وألقتصادية وألتشريعية وألدأرية ألسياسية االمضامين
يكتبها ألحكم، ديوأن من تصدر وهي ألدولة تتطلبها مهام من إليها وما
ألتي ألرسمية ألمنشورأت وتمثل كاتبه، عنه يكتبها أو انفسه ألحاكم
ألدولة أمور مختلف تشمل مادتها كانت هنا ومن ألدولة سياسة ترسم
ل أسلوايا تتخذ ألمحترفين ألكتاب عن تصدر عندما وهي ونظمها.
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ألمرأء يكتبها عندما أما وألمحسنات، وألتأنق ألصنعة من يخلو
وألصنعة. ألزخرفة من تخلو مباشرة عادة فتكون أنفسهم

ارد أان ارع وقد ألديوأنية. ألرسائل ااب من ألعهود وتععد
ذروة ألندلس كتاب من عددة والغ ألترسل، من أللزون هذأ في ألكبر
كان كما حاديأ. اينهم ألتنافس .وكان ألرسائل من أللون هذأ اسبب فنية
وألفصاحة ألبلغة أهل الطهم في يكون أن على يحرصون ألمرأء
أغرأض أوسع من ألديوأنية ألرسائل كانت فقد كلزن وعلى ألكعتياب. من
ألوزأرتين، اذوي عرفوأ ممن ألكتاب ابعض وأدت ألندلس، في ألنثر

وألحكم. ألوزأرة مرتبة تسنم إلى

أسخوأنية ألرسائل -2:3

ألرسمي، ألطااع عن اعيديأ ألكتاب اين ألمتبادل أللون ذلك هي
وشكر وتعزية تهنئة من ألذأتي ألطااع تحمل ا ّي أغرأ يعالج أو
ألخوأن. اين ألجتماعية ألعلقات من ذلك إلى وما وعتاب وأعتذأر
في وألداية وألفكرية ألجتماعية ألحياة من جانبيا تعكس وهي
أ كثيري تختلف ل وهي منها اطائفة ألذخيرة كتاب حفل وقد ألندلس.

ألمشرق. في رصيفتها نمط عن

ألدبية ألرسالة -3:3

من كانت موّوعات يادي ألذي ألترسل من أللون ذلك هي
أو وصف أو سخرية من يخلو ل وأسلواها ألشعر. على وقفيا قبلع
هذه وتصوير. خيال من ألشعر أدوأت أهم ألنثر إلى ينقل كما عاطفة،
ألنفس عن وحكم وألحياء ألحياة في نظرأت على تحتوي ألرسائل

ألمجتمع. من وموقف

خيط من فيها اما شهيد، لان وألزوأبع ألتوأبع رسالة وتععد
أان رسالتا وكذلك ألندلس. في ألداية ألرسائل أهم من قصصي،
ألصغر ارد أان رسالة ثم ألهزلية، وألرسالة ألجدية ألرسالة زيدون
أ متأثري جاء ألرسائل من أللون هذأ ألشاة. وقهقب تفضيل في ألبديعة
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يضفي حيث ألبخلء اكتااه وكذلك وألتدوير، ألتربيع ألجاحظ ارسالة
وألوقار. ألجد من ا روحي أليسير ألموّوع على

وألمفاضلت ألمناظرأت رسائل -4:3

وألحوأر وألجدل ألدلة اطرح تععنى ألتي ألرسائل تلك هي
إظهار ألكاتب وغرض وألستدرأك، وألمنطق ألفلسفة من إطار دأخل
وتععد وألستدلل. ألصياغة على وقدرته ثقافته، من مستفيديأ ارأعته
ألنماذج هذه أميز من وألقلم ألسيف رسالة ألصغر ارد أان رسالة
ألمحارب ألدولة: دعامتي اين مناظرة وموّوعها ألندلسي. ألنثر في
وكل ألدولة، أركان تدعيم في قدم ألمع أنه يرى منهما كل وألكاتب.

وألبرأهين. ألدلة من يلتمسه اما نظره وجهة يايزد فريق

كلة ألكتاب ألسنة على جاءت ألتي ألورود رسائل ا أيضي وتععد
وقد ألمناظرأت. رسائل من أللون هذأ من اعينه، أ زهري أو ورديأ يفضزل
ألوليد أاو أهمهم ومن ألنهج، هذأ في ألندلس كتاب من عدد كتب
مروأن وأاو ألباجي عمر وأاو ألصغر ارد وأان ألحميري حبيب
أ رمزي معين زهر أو ورد من أتخذ ألكتاب هالء من وكل ألجزيري.
أ نظيري ألورود اين ألورد هذأ د تفرز من وجعل نعمته، لولي أو لميره
وألحسد ألصرأع عن ألرسائل هذه تشف كما ألمرأء. اين أميره لتفرد
مختلف يحتمل ما ألرمزية ألمعاني من ولها ألمرأء، الط في
حين ألندلسي ألنثر قدرة على تدل أحوألها كل في وهي ألتفسيرأت.
ألجدل من ادلي للجدل موّوعيا ومظاهرها ألطبيعة من كعتااه أتخذ

ألمشرق. في ألمر كان كما ألقصيدة شاون حول

جعل لمظاهرها وحبزهم ألندلس لهل ألطبيعة أستغرأق ولعل
اأساليب ارأعتهم شأنها في ألكتزاب وظزف أداية، منافسة ألموّوع من
أو سياسي نحو على ألمناظرأت رسائل تأتي وقد وألمناظرة. ألجدل
ألعرب. على ألعجم فيها يفضل ألتي غرسيه أبن رسالة مثل شعواي
في ألداية ألرسائل أشهر من وأّحت كثيرة ردوديأ أثارت وقد

وغيرهما. ألقروي ا من أان و ألبلنسي أان عليها فرد ألندلس،
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ألمدن اين كانت ألتي تلك وألمفاخرأت ألمناظرأت رسائل ومن
ان ألدين لسان كتبه ما ألرسائل من ألنمط هذأ أهم ومن ألندلسية.
ألندلس، علماء فضل في ألندلسي حزم أان رسالة وكذلك ألخطيب،

ألندلسية. ألمدن اين إدريس ان احر أاي ورسالة
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Epistle is a major part of Arabic literary prose, it is a formal and informal,
these types of letters were found in Arabic literature in Andalus as you have
studied in this lecture.
5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit, you have learnt about the types of literary letters in the
literature of Andalus. You also learnt the stylistic method of each letter
separately.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

وألديوأنية؟ ألخوأنية ألرسائل اين ألفرق ما -1
ألداية؟ ألرسائل خصائص أذكر -2

االتفصيل؟ وألمفضلت ألمناظرأت رسائل عن تحدث -3
للمطالعة ألمرأجع :7

7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألعربي- ألدب تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
إلورن، ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في

نيجيريا. كولسوسيس،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
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من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة
وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون

ألدبيات ألثانية: ألوحدة
UNIT 2: LITERARIES

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Al-Maqamaat and Orations
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about another prose works in Andalus, this implies
short stories )Al-Maqamah( and orations. You will also learn the historical
background and stylistically method of writing these genre as well as their
celebrities.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss the concept of Al-Maqamah and Al-Khatabah.
• Differentiate between Al-Maqamah and Al-Khatabah.
• Explain the history of Al-Maqamah and Al-Khatabah and their celebrities in
Andalus.
• Examine the stylistic method of writing Al-Maqamah and Al-Khatabah in
Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألمقامات -1:3

وهو ألتقليدي ألنمط نمطين: إلى ألندلسية ألمقامات تنقسم
ويتبع وعقدة، ورأو اطل وقوأمها حوأر، شبه يسودها قصيرة حكايات
تقليدي، غير ألثاني وألنمط ألمشرق. في ألهمذأني ألزمان اديع نموذج
قصصي، غير أو قصصي قالب في يأتي وقد للرسالة، أقرب وهو

يكون. ل أو وعقدة ورأون اطل فيه يكون وقد
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اين ألثقافي ألمد حركة خلل من ألمقامة ألندلس عرفت
ملوك عهد في ألندلس إلى ألمقامة فانتقلت وألندلس. ألمشرق
ألزمان اديع مقلدين ألندلس أدااء من عدد وعارّها ألطوأئف
علماء اها وععني ألندلس في ألحريري مقامات أنتشرت ثم ألهمذأني.
ألشريشي ألعباس أاو وقام وأسعة، عناية ألدب وأهل ألندلس
ألمسماة ألثلثة شروحها أهم في ألحريري مقامات اشرح ألندلسي

وألصغرى. وألوسطى ألكبرى

أاو ألتقليدية ألمشرقية ألمقامة حذو حذأ أندلسي كاتب وأهم
أللزومية، ألمقامات ألمسماة امقاماته ألسرقسطي ألتميمي محمد طاهر
ألغرأض مختلف ألمقامات هذه عالجت وقد كاتبها. إلى نسبة
رأون لها وكان وأدايزها. وخلقيزها وأجتماعيزها سياسيزها وألموّوعات
شرف أان مقامة وتععد وألحريري. ألهمذأني مقامات مثل واطل
على وألندلس ألمغرب في ألداية ألحياة فيها عالج ألتي ألقيروأني
على انيت وقد ألمقامات، من أللون هذأ أهم من ألتقليدية، ألمقامة نهج
فيها وذكر ألرأاع، ألقرن حتى ألجاهلي ألعصر من هرمي سياق
ألمغرب شعرأء اين يقارن وكان أ، شاعري ألراعين على مايراو
قصير نص وهي فتوح ان ألرحمن عبد مقامة نجد كما وألمشرق.
ألنقد موّوعات من موّوعها ويععد أ، مبتسري ألذخيرة صاحب أورده

ألداي.

وألرأوي، ألبطل تفتقد ألتي وهي ألتقليدية، غير ألمقامات أما
ان عامر أاي مقامة مثل ألخالص، ألمدح موّوعاتها أهم من فكان
وكذلك ألمرأاطين، حاكم تاشفين ان يوسف ان تميم ألمير في أرقم
أنها وألرجح ألمعلم، ألعزيز عبد ان محمد ألوليد أاي ألوزير مقامة
قصائد إلى تكون ما أقرب ألمقامات هذه عباد. أان ألمعتـضد مدح في
أو اعقدة تحفل ول أخرى، ألنثر وتعقد تارة ألشعر تحل منثورة مدح
ألمدح في كاتبها ارأعة اإظهار تهتم ولكنها ، رأون أو اطل أو حيلة
من كاتبها حظ وتظهر ألمزخرفة، ألمسجوعة أللغة ا دأئمي وتلتزم
وألدب، ألعلم ورجال وألرؤساء ألقوأد تمدح وهي وألبيان. ألبلغة
يحيى اكر أاي مقامة ألضرب هذأ ومن وألحكام. ألمرأء مدحت كما
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وهي ألعيان، مرأتب في ألبيان قسطاس ألمسماة ألركشي محمد ان
ألمعارف. وأصحاب للعلماء مدح

االمدح ألندلس في ألتقليدية غير ألمقامة أختصت وكما
أخرى. مرة مقذع وفاحش مرة سافر هجاءة االهجاء؛ كذلك أختصت
ألديب هجاء في خاقان ان ألفتح إلى ألمنسواة ألقرطبية ألمقامة وتععد
أثارت إذ ألندلسي؛ ألدب في ألهجاء مقامات أشهر من ألبطليوسي
عبدا إلى نسبت فقد إليه. نسبت من كل كتااتها من وتبرأ جدلي حولها
منها. فتبرأ خاقان أان إلى نسبت كما منها، وتبرأ ألخصال أاي ان
في ألنتصار رسالة اها سمز رسالة علي ان جعفر أاو ألوزير وكتب
مقامات مسلك تسلك رسالة وهي ألقرطبية، ألمقامة صاحب على ألرد
ألبطليوسي أن ألقرطبية ألمقامة هذه أمر في ألغريب ولعل ألهجاء.
مقامة كتب ألمرسي ألحسن أاا أن ذلك من وأعجب عليها. يرد لم نفسه
اعدأء أختص ألبطليوسي أن ويبدو ألبطليوسي، في اذأتها قائمة هجاء
ألرياحي ان ثلب في وهي كاتبها يعجهل ألتي ألمقامة أما زمانه. أهل
ألقول في وفحش إسفاف ففيها ألندلس، في ألهجاء مقامات أقذع فتعد

لسان. وسلطة

ألمشاهدأت غرض ألتقليدية غير ألمقامات أغرأض ومن
أشهر ألخطيب ان ألدين لسان وكان ألندلس. في ألطبيعة ووصف
وألصيف، ألشتاء رحلة في ألطيف خطرة مقامته في ألمشاهدأت كتاب
ألمدن على تقف كما ألمتقلبة، أحوألها في ألطبيعة تصف فهي
وأخلقهم ألناس عادأت إلى يتجاوزها وصفيا وتصفها ألندلسية
صورة تعطي أنها ألمشاهدأت مقامات وأهمية وملبسهم. ومأكلهم
وألحتفالت ألعياد فتصف ألندلس، في ألجتماعية للحياة صادقة
اعض في ألحياة قسوة عن تتحدث كما للرجل، ألمرأة ومشاركة
وقد ألندلس. وحضارة ألعمارة فن ثم أخرى، في ورخائها ألقاليم
وقد ألدب. ورجال وألقضاة وألعلماء ألفقهاء لمشاهير ترجمات تتناول
في ألختيار معيار هي ألنسق هذأ على أخرى مقامة ألخطيب أان كتب
عبد أاو كتبها ألتي ألمرأحل طيي مقامة ومثلها وألديار. ألمعاهد ذكر

مسلم. ان محمد ا
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أكثر ألمدن من تتخذ فكانت ألمفاخرأت مقامات أما
كانت وإن ألمدن، غير من موّوعات تتخذ وقد موّوعاتها،
في ألخطيب أان مشاهدأت مثل أشهرها، هي ألمدن مفاخرأت
ومر في مقامة ألزجال عمر ألفقيه ومقامة وسل، ملقا مفاخرأت
ألحسن أاي مقامة ثم وملقا، ألحمرأء مدينتي اين مفاخرة وهي ألوباء،
هذه مفاخرة وهي ألنخلية، ألمقامة ألمسماة ألنباهي ا عبد ان علي
وألسلم للعرب أ رمزي ألنخلة فيها يتخذ وكرمة، نخلة اين ألمرة
أيام وألسلم ألعرب أمر أنص هصوص مبينيا ألمسلمين، وغير لليهود وألكرمة

عراية. غير اأيدن ألمور صارت حين اغرناطة ألندلس دولة

اين ألصرأعات هذه من األوأن ألطوأئف ملوك فترة حفلت وقد
ألزهار أتخذت حين أو ارد، أان عنها عبر كما وألقلم ألسيف رجال
ثوايا أكتسى حين ذروته الغ ألمر ولكن رمزية. لمعانن وألورود
وفخر ألعرب فيها ذم ألتي غرسيه أبن رسالة في ا صريحي شعواييا
وعبد ألقروي ا من أان و ألبلنسي جعفر أاو عليه فرد ألعجم، اقومه
ألرسائل دنيا في أدخل ألردود هذه كانت وإن ألخصال، أاي ان ا

ألمقامات. دنيا في منها ألداية

ألخطابة -2:3

نزأع في يعيشون وهو ألندلس، أرض ألعرب أقدأم وطئت منذ
اين مشرعة ألسيوف ظلت وقد ألصليين، ألبلد سكان مع دأئم
تلك ألندلس وعاشت أمية، اني من ألولة حكم مدة طوأل ألفريقين
أظل ما إذأ حتى وإداار وإقبال وفر كر اين مستور ذعر في ألحقبة
في ألسيوف وأدخلت ألفتنة سكنت ألمويين ألخلفاء عهد ألناس
عهد ولكن الدهم، على ارفرف االهدوء ألناس وأحس أغمادها
عادت ألطوأئف ملوك إلى ألبلد حكم آل فحينما يدم لم ألستقرأر
عرب اين ألمرة هذه ألخلف يكن ولم ألولى سيرتها ألّطرأاات
اين كذلك كان وإنما فحسب، ألصليين ألبلد وسكان ألندلس

اعض. مع اعضهم ألملوك واين اعض، مع اعضها ألوليات
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حكمهم مدة هي ألتي ألقرون ثمانية طوأل ألعرب لقي وقد
مما قبل من اه عهد لهم يكن لم متوأصل وشقاء وإرهاقا عنتا االندلس

ذرعا. اها ويضيقون االحياة يتبرمون جعلهم

ألدعاية، أدأة ألخطااة تكون أن ألحالة هذه أستلزمت وقد
اين وألضغائن ألحقاد وتأريث وألمارقين، ألعدأء قتال على وألحض
ألنفس واذل ألجهاد على وألحث ألقبائل، في ألعصبية وتأييد ألناس،
في إل ذلك يكون ول ألستشهاد، في وألترغيب االمال، وألتضحية
ألمسيحيين من وغيرهم ألمسلمين اين ألحروب كانت إذأ ما حالة

وأليهود.

ذكرها، سبق ألتي زياد ان خطبة ألنوع هذأ من كلم وأول
وإن ألندلس، أرض على هبت االبلغة معطرة ريح أول تعد وألتي
ألعصر إلى زياد ان طارق خطبة يردون ألدااء من كثير كان

ألموي.

من اعده جاء من كل ألبلغة قوة في طارق شاكلة على وكان
ووّوح ألعارّة، اقوة أمتازوأ ألذين ألمويين وألخلفاء ألمرأء
ألمضمار هذأ في لهم وكان ألبيان، وروعة ألتعبير وجمال ألحجة،
ألدب مظاهر من مظهرأ وتعد ألعجاز. حد من تقرب رأئعة خطب
وألتكلف ألصنعة مظاهر كل من خل ألذي ألمنثور ألكلم وفنون
منثور كلم كل شأن هذأ في شأنها ألبديعية، ألمحسنات في وألغرأء
تحصيل في ألناس رغبة ألخطااة قوة أسباب من وكان ذأك، حين
-ألتي وألمناقشات ألمناظرأت مجالس على وإقبالهم وألمعارف ألعلوم
ملكات من ألعرب اه يتمتع كان وما وألملوك- ألخلفاء دفتها يدير كان

ادوية. وفصاحة عراية

ألعلوم تحصيل في ألناس همة وفترت ألملكات تلك ّعفت ولما
كثير ودخلها مطردأ، محسوسا تغييرأ أساليبها تغيرت ألذوأق وفسدت
وأنحطت فضعفت ألمتكلف االسجع وأمتلت أللفظية ألصنعة من
ألقرن من اها ألعناية وقلت وألضعف ألوهن إليها تسرب ولقد منزلتها،
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على فيها أقتصر حتى االندلس ألعرب عهد أخر إلى ألهجري ألرأاع
ألسنة. أيام على مرتبة ألمساجد مناار على تلقى كانت ألتي ألخطب

وأان ألقالي، علي أاو ألندلس ألعصر في ألخطباء أشهر ومن
ان ومنذر ألزيات، ألحسن ان وأحمد مالك، ان وسهل ألخصال، أاي

ألبلوطي. سعيد
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Al-Maqamat and Al-Khatabah are another literary works of the Muslim in
Andalus, they produced many works in these aspects, the method and the
celebrities of the two genres have been introduced to you in the study of this
Unit.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit, you have learnt about the traditional short fictions and stories
)Al-Maqamah( and speech making in the works of the people of Andalus. You
also learnt the history and stylistically method of writing these genres as well
as their authors in Andalus.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ألندلس؟ الد في ألمقامات عن ألقول فصزل -1
ألندلس؟ في ألخطااة حال عن تكلزم -2

للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني



104

ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس
أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،

ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد
ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي

من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة
وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون

ألندلسي ألنثر من نماذج ألثالثة: ألوحدة
UNIT 3: SOME EXAMPLES OF PROSE IN ANDALUS’ PROSE

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Al-Khatabah, Al-Maqamah, Al-Wa’asu and Ar-Risalah
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn some examples of the textual works of the people of
Andalus, such as: Al-Khatabah, Al-Maqamah, Al-Wa’asu and Ar-Risalah. You
will also learn a little explanation of each of the texts accordingly.
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2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss on some Arabic texts written by the people of Andalus.
• Differentiate between the literary works of the people of Andalus.
• Appraise the methods of writing Arabic prose in Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

من ألندلس، في ألنثرية ألنصوص اعض هنا لك نعرض
االتفصيل: ألنصوص يلي فيما وهاك ومقامة، ورسالة خطااة

فتح عند ألقتال في ألترغيب في زياد بن طارق خطبة من -1:3
ألندلس

قال: أهله هو اما عليه وأثنى ا حمد ما اعد

لكم وليس كم أمامص وألعدور ورأئكم، من ألبحرع ؟ فصرر ألمص أين ألناس، أيها
من يصعع ّه أص ألجزيرة هذه في أنكم وأعلموأ . بهرع وألصص ألصدقع إل ر ولي
وأصقهوأتعه ، ترهر لرحص وأصسه هر يهشر ارجص كم عدوز تصقهبصلصكم أسه وقد أللزرئام، أهدعاصةر مص في أليتام
لرصعونصه تصخه تصسه ما إل أقوأتص ول سيوفعكم إل لكم رص زص وص ل وأنتم موفورةة،
لكم زوأ تعنهجر ولم كم أفتقارر على أليامع اكم ته تصدزر أمه وإرن كم، ر عدوز أيدري من
عليكم، ةص أءص رص ألجص منكم برها عه رع من ألقلوبع ّصتر وتصعصوز كم، يحع رر ذهبته أمرأي
هذأ ةر زص نصاجص ارمع أمركم من ألعاقبة هذه ذهلنص خع أنفسكم عن فادفعوأ

ألطاغية.

ألمفردأت بعض شرح -1:1:3

كضرب.1- أدب وفعلها وّمها، ألدأل افتح مأدصاة:
ألسلح.2- هنا وألمرأد ألملجأ، ألوزر:
قوتكم.3- ذهبت ريحكم: ذهب
ألمقاتلة.4- ألمناجزة:

حزم لبن ألعلم مجالس آدأب نص -2:3

مستزيد حضور إل حضورك يكن فل علم مجلس حضرت إذأ
أو تشنعها عثرة طالب عندك اما مستغن حضور ل وأجرأ، علما
فإذأ أادأ، ألعلم في يفلحون ل ألذين ألرأذل أفعال فهذه تشيزعها، غريبة
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إن إما وهي: لها رأاع ل أوجه ثلثة أحد فالتزم ذكرنا كما حضرتها
ساأل وصفة ألمتعلم، ساأل تسأل أن وإما ألجهال، سكوت تسكت
تدريه عما ألساأل فإن يدري، عما ل يدري ل عما يسأل أن ألمتعلم
إن فيه، فائدة ل لزمانك وقطع لكلمك، وشغل عقل، وقلة سخف
أفهم لم له فقل تفهم لم اما وإجااك كفاية فيه سألت ألذي إجااك
ول ألول ألكلم عليك أعاد أو وسكت ايانا يزدك لم فإن ويسترده،
ما على تحصل ولم وألعدأوة ألشر على حصلت وإل عنه فامسك مزيد

ألزيادة. من تريده

تعارض أن ذلك وصفة ألعالم مرأجعة ترأجع أن ألثالث وألوجه
إلي عندك يكن ولم عندك ذلك يكن لم فإن اينا، نقصا ينقصه اما جوأاه
لنك فأمسك معارّة خصمك يرأه ل اما ألمعارّة أو قولك تكرأر

تعلم. ول زأئد أجر على ذلك اتكرأر تحصل ل

كتاب، في ألكلم على هجمت أو السان خطاب عليك ورد وإذأ
تيقن أن قبل ألمغالبة على ألباعثة ألمغاّبة مقاالة تقااله أن فإياك
اه ألمصدق إقبال عليه تقبل فل وأيضا قاطع، ابرهان اطلنه
وتبعد نفسك ألحالتين كل في فتظلم اصحته علمك قبل إياه ألمستحسن
عنه ألنزأع عن ألقلب سالم إقبال عليه أقبل ولكن ألحقيقة، إدرأك عن
ألكثير وألحمد ألجزيل ألجر ذلك فعلت إذأ لك فمضمون إليه، وألنزأع

ألعميم. وألفضل

مدينة يصف ألخطيب بن ألدين للسان ألبلدأن مقامة من -3:3
مكناسة

- ا فضلها وفضيلة، للمحاسن وشعب أصيلة، مدينة "مكناسة
مراع، فجنااها ومرعاها، ماءها منها وأخرج ورعاها، تعالى-
ألفوأكه وفاقت ألمان، وأنسدل ألزمان، فيها أعتدل سريع، وخيرها
ألوأني فيها لطفت ألختزأن. أقوأتها وحفظ ألزمان، سيما ول فوأكهها
ألوزرأء من قصادها فكثر جوأرها، ألحضرة من ودنا وألكيزأن،
وألمقاصير ألاهة ولقصبتها وألفقهاء، ألمدأرس واها وزوأرها.

وألاهاء".
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ألمفردأت: بعض شرح -1:3:3

وجناب1- فناؤها، ألدأر وجناب ألفضاء، اه ألمقصود ألجناب:
مخصب. مراع:

ألاريق.2- من أصفر وهو كوز، مفردها ألكيزأن:
ألخليفة.3- فيها يقيم ألتي ألمدينة االحضرة: ألمرأد
ألعظيمة.4- ألمدينة ألقصبة:

ألجماعة قاضي عاصم بن محمد يحيى وبي ألوزير رسالة -4:3
بغرناطة

وهو اصير، لخبير اعباده وإنه قدير، شيء كل على ا فإن
ألرفع ايده ألنصير، ونعم ألمولى نعم طويته، وأخلص نيته أهل لمن
وألمنح وألطي، وألنشر وألغي، وألرشد وألقبض، وألبسط وألخفض،
وألمسرة وألجل، وألرزق وألعجل، وألبطء وألنفع، وألضرر وألمنع،
وألموت وألحياة وألفوت، وألدرأك وألساءة، وألحسان وألمساءة،
ألحقيقة، على ألفاعل وهو فيكون"، كن له يقول فإنما أمرأ قضى "إذأ
ألدين على دينه يظهر اأن ألكفيل وهو ألفكون، يقول عما ا وتعالى
له كان لمن للذكرى ألوقت أحوأل في وإن ألمشركون، كره ولو كله
ا )إن تعالى: قوله يفهم لمن وعبرة شهيد. وهو ألسمع ألقى أو قلب

يريد(. ما يحكم ا )وإن يشاء(, ما يفعل

وألدعوة مجموعة، وألفئة آمرة، وألولة عامرة، ألدسوت اينما
قد االنعمة وإذأ وطاعة، سمعا وألجواة مطاعة، وألمرة مسموعة،
ول اغيره، أتعظ من وألسعيد قال: أن إلى خفرت، قد وألذمة كفرت،
عمره قضى ممن تعالى ا جعلنا خيرأي، إل عمره ألمامن يزيد
وأصلة، وألمضرة فاصلة، وألقطيعة حاصلة، ألفرقة واينما اخيره،
مئات، رعى يمنع وألخلف شتات، في وألوطن أنبتات، في وألحبل
ألوطن لفصم يتمطى وألطاغية أشتات، قوم من شتى وألقلوب

وقضمه.

ويتوقع اكظمه، وألخذ هضمه، على ألخائف لحظ ويلحظه
ورغمه، ألشيطان رغم على ونظمه، شمله اجمع ا يأذن أن االحسرة
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وألفئدة أختفت، ما اعد أجتمعت قد وألمتنافرة أئتلفت، قد االقلوب وإذأ
تعالى ا إلى وألمتضرعة وأزدلفت، تعالى ا إلى أقترات قد االلفة
أوزأرها، ألحرب فألقت سلفت، ألتي ألحالة إصلح في أاتهلت قد
أنوأرها، ألدينية أللفة وجلت مزأرها، ألنافرة ألفرقة وأدنت
ألناشبة ألوحشية ورفعت آثارها، ألشرعية ألعصمة وأوّحت
ألناشبة ألوحشية ورفعت آثارها، ألشرعية ألعصمة وأرّت أعذأرها.

أعذأرها.

ألفتنة وغضت أنصارها، )ألفلنية( ألخلفة وأرّت
ألوطان فجمعت أسرأرها، تعالى ا وأصلح أاصارها، ألمتعرّة
إلى وتسااقت ألستطاعة، اأقصى ألدين نصيحة وألتزمت االطاعة،
ألتسليم يد )ألفلنية( ألمامة إلى وألقت وألجماعة، ألسنة لزوم
آمالهم، وأسعدت جيئاتهم، وأحمدت فيئاتهم، فتقبلت وألضرأعة،
وقضيت مآراهم، وتممت مطالبهم، وكملت أعمالهم، وأرتضيت
ووجهتهم أنطلقت، قد االدعاء وألسنتهم مناجاتهم، وأستمعت حاجاتهم،
وأكفهم أتفقت، قد ألكلمة جمع على وقلواهم صدقت، قد ألخلوص في
عدو على ألوقت في ألدألة وكانت أعتلقت، قد )ألفلنية( ألمامة اهذه

قال: أن إلى وارقت ظهرت قد ألدين

ألطاغية عدوأن من ألباهرة وألعزة ألقاهرة، ألقدرة وكفت
فوأتح كله ألدين على اظهوره ألموعود ا دين اإعزأز غوأئل
اذلك شهد حسبما اعباده لطيف تعالى ا أن ألضرورة وعلوم وأوأئل،
سوغ ما على دليل تحصوها( ل ا نعمة تعدوأ )وإن ألوجود. ارهان

وألجود. ألكرم من

ألمفردأت: بعض شرح -1:4:3

خفرت:1- قد ألذمة ألبيت، صدر معرب دست، جمع ألدسوت:
وغدرت. نقضت

ألنقطاع.2- ألنبتات:
تفرق.3- شتات:
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دألة.4- أو اقرأاة توسل أي: احرمة، إليه مت قولهم من ألمتات:
على ألمحافظة منع ألخلف أن وألمعنى ألمحافظة. وألرعى:

وحرم. صلت من ألناس اين ما
متفرقة.5- شتى"
متفرقون.6- أشتات:
ألجبار.7- ألظالم اه وألمرأد ألحد، جاوز إذأ طغى من ألطاغية:
يتطاول.8- يتمطى:
ألكسر.9- ألفصم:
ألسنان.10- امقدم ألقطع ألقضم:
ألكسر.11- وألهضم: عينه، اماخر إليه ينظر يلحظه:
حبسه.12- أي ألغيظ كظم ومنه وألخفاء. ألحبس ألكظم:
تقرات.13- أزدلفت:
وألخضوع.14- ألتذلل وهو ألتضرع، من ألمتضرعة:
ألعبادة.15- في ألجتهاد وهو ألاتهال من أاتهلت:
أثقالها.16- ألحرب أوزأر أوزأرها:
تعب17- ااب من ألشيء في ألشيء نشب قولهم من ألناشبة:

نشااة. ألوأحد: ألنشاب، أشتق ومنه علق امعنى نشواا،
ألرجوع.18- وهي فيئة جمع فيئاتهم:
تعلقت.19- أعتلقت:
ألغلبة.20- ألدألة:
ألشر.21- غائلة: جمع ألغوأئل:

ألرسالة: على ألتعليق -2:4:3

رقة في تتجلى عاصم أان رسالة في تبدو ألتي ألخصائص
عن ناب أو قلق هو ما فيها ليس عبارتها وتسلسل ألفاظها،
ألفقرأت تلك في ألصياغة وحسن ألترأكيب جمال في ثم موّعه،
لطيفا، خفيفا مقبول فجاء ألطبع إليه سجعا ألمسجوعة ألقصيرأت
حتى فيه وارعوأ ألندلسيون اه أغرم مما وألسجع ألجرس، حلو
ألنوأع من اكثير يغرقوأ لم أنهم حين في طبيعتهم في شيئا أصبح
ألتكلف من كتااتهم سلمت ولذلك ألمشارقة، غرأم ألبديعية

للمشارقة. سلمت مما أطول مدة وألغموض
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ألطناب، وإلى ألمترأدفات إيرأد إلى ألميل ألرسالة في ويبدو
ألبيان. لناصية وأمتلكهم أللغة في لتمكنهم وهذأ

على يعتاص أو يدق ما فيها ليس وأّحة؛ ألرسالة ومعاني
أساليبهم، اها تتأثر فلم االفلسفة يعنوأ لم ألقوم لن وذلك ألفهم،

وتعليقاته. ألمنطق إلى مستندة غير ألسليقة على ناصعة فجاءت

له يجعلون فل ألغيب عن يتجافون كانوأ كذلك وألندلسيون
أذوأقهم، ولطف طباعهم، رقة عن ناشئ وذلك أساليبهم في مكانا

ألساحرة. ألخاذة الدهم طبيعة ذلك كل أكسبهم وقد

وألخفض، ألرفع ايده " قوله: حيث ألطباق من ألكاتب أكثر وقد
وألمنع، وألمنح وألطي، وألنشر وألغي، وألرشد وألقبض، وألبسط
وألمسرة وألجل، وألرزق وألعجل، وألبطء وألنفع، وألضرر
وألحياة وألفوت، وألدرأك وألساءة، وألحسان وألمساءة،

وألموت".
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
Many Arabic prose works were produced by the people of Andalus, in the
deferent area of literature, some of the text of their works are selected for you
in this Unit, so that you can appraise their method of writing and the areas they
focused on.

5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this Unit you have learnt some examples from the textual works
of the people of Andalus, such as: Oration, traditional short stories,
Sermon, and letters. You also learn a little explanation of each of the
texts accordingly.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

زياد؟ ان طارق خطبة من فهمت ذأ ما -1
حزم؟ أان ذكرها كما ألعلم مجالس آدأب هي ما -2
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قاّي عاصم ان محمد يحيى أاي ألوزير رسالة على علزق -3
اغرناطة؟ ألجماعة

للمطالعة ألمرأجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

ألدب- تاريخ في ألنبذة )1999م(. ألصالحي ا عبد أاواكر
ألعربي، ألدبي ألنقد مع وألترك ألندلس عصري في ألعربي

نيجيريا. كولسوسيس، إلورن،
للعصرين- ألدبي ألتاريخ )1401هـ/1988م(. حسن محمد علي

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة

وألتاريخ(. ألناشر )دون ألعربي، ألدب عيون

ألندلس ودباء بعض ترأجم ألرأبعة: ألوحدة
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UNIT 4: BIOGRAPHICAL NOTES OF SOME LITERARY
FIGURES IN ANDALUS

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Tariq bn Ziyaad and others
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn the history of some Muslims scholars who
contributed to the renaissance and development of Arabic literature in Andalus,
this includes Tariq bn Ziyad, bn Khafaajah, Ar-Randy among others.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Discuss on some celebrities of literature in Andalus.
• Explain the impact of some Arabic scholars in Andalus.
• Examine the biographical note of some Arabic scholars in Andalus.

3.0 CONTENT ألعام ألمضمون 0:3

ألندلس، الد في ألدااء اعض ترجمة ألوحدة هذه في تتعلم
ذلك: تفاصيل يلي وفيما ألبراري، زياد ان طارق ألبلد فاتح من ادأية

زياد بن طارق -1:3

أختلف 50هـ. سنةص ولد . ألنهدصلعسر فاتحع زياد، ان طارقع هو
همذأنييا، فارسييا كان أنه إلى اعضهم فذهب أصله في ألعرب مارخو
أنه إلى ألمقتبس- جذوة صاحب ألحميدي -ومنهم آخر فريق وذهب
ثالث فريق وذهب ألبرارية، نفزة قبيلة ومن إفريقيا من ارارييا كان
ألصل؛ اراري يكن لم وأنه نصير، ان موسى مولى يكن لم أنه إلى
ألقائل ألرأي جميعيا ألرأء هذه وأرجح ألصدف. إلى ينتسب كان وإنما
ألهامة، ّخم ألقامة، طويل كان إنه قيل فقد ألصل. اراري كان اأنه

ألبرار. عنصر على ألصفات هذه وتنطبق أللون. أشقر
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تم ولما رجاله، أشدزر من فكان ، يهرن نعصص ان موسى يد على أصسلم
أوأئل إلى فيها فأقام 89هـ، سنة ي طارقا عليها ولزى ةص طصنهجص فتح لرموسى
من معظمهم جنديز آلف سبعة قدره ي جيشا موسى فجهزز 92هـ، سنة
ألبحر اهم فنزل قيادتهم، طارقا وولزى ها، وفتحر ألندلس و لغصزه ألبرار
علم ولما نصةص" طصاجص "قصره حصن وفتح طارق( )جبل ألجبل على وأستولى
من طلب " يقع "لعذصرر ألملك يقوده كبيرن للعدأء جيشن اقدوم طارق
وألقى جيشه طارق فأعدي جندي، آلف خمسةص له فأرسل تعزيزأ موسى
أرض في تصغصلهغصلص ثم فقتله، " "لذريقص ألملك وحارب ألمشهورة خطبته
على أستولى من وأرسـل ـةص" و"إستجص يصةص" بريلر "إشه وأفتتح ألندلس
طارقة فزري تعوع ألندلس. مةص عاصر "طعلصيهطصلصةص" فتـح ثم ةص"، الصقـص "و"مص طعبصةص "قعره

102هـ. سنة زيادن ان

ألرندي ألبقاء وبو -2:3

أاي ان موسى ان صالح ان يزيد ألحسن أاي ان صالح هو
إلى لميله ألطيب واأاي ألبقاء اأاي يكنى شريف، ان علي أان ألقاسم
إشبيلية واين اينها مالقة غرب ارندة ولد ألمتنبي. ألطيب أاي مجارأة
عصره، علماء كبار على وتتلمذ صغيرأ ألعلم وطلب 601هـ، سنة
ألحديث في اارعا عصره في وألدااء ألعلماء كبار من أصبح حتى
ونزهة ألنس "روّة كتاب تأليفه ومن وألحساب، وألفرأئض وألفقه
ألفرأئض علم في وكتاب ألقوأفي" نظم في "ألوأفي وكتاب ألنفس"
شتى، أغرأض في اديعية مقامات وله ونثرأ، شعرأ ألرث" "تقسيم
ألكلم منظوم في ألتصوف اارع االندلس ألدااء خاتمة وكان

684هـ/1285م. سنة توفي ومنثوره.

زيدون أبن -3:3

ان ا عبد ان أحمد ألوليد أاو هو 394-461هـ/1003-1068م(.
اقرطبة ولد ألندلسيين. ألكتاب ألشعرأء أعلم من ألمخزومي. زيدون
قبيلة إلى ينتمي صريح؛ عراي نسبه 394هـ/1003م. عام االندلس،
ألندلس. إلى ألرأحلة ألقبائل طلئع من كانت ألتي ألعراية مخزوم
على اصماته ترك فقد منازع. دون وأديبها ألندلس شاعر وهو

tel:102
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علم وايت عريقة أسرة سليل وهو للندلس. وألسياسي ألداي ألتاريخ
لهذه وكان حافل. لمستقبل وإعدأده اتأديبه، وألده ععني فقد وأدب،
وألسياسية. ألعلمية شخصيته تكوين في ألفعال ألثر قرطبة في ألنشأة
للعلم منتدى كانت ولكنها فحسب، وطرب لهو مسرح قرطبة تكن ولم
ا عصلمي يكون لن أهلته وأسعة ثقافة على زيدون أان فحصل وألدب.

ألداية. أعلمها من

ألذي ألخليفة، اال ألمستكفي انت اوليدة زيدون أان طالع يرتبط
فترة سوى يلبث ولم أمية. اني خلفاء آخر قبل من قرطبة على كان
عصرها ريحانة كانت ألتي لولزدة حبه قصة ذأعت حتى قصيرة
حولهما فنعسجت وألدب. االشعر مولعة فهي أداي، صالون وصاحبة
عندما اينهما ألقطيعة إلى أدت ألتي تلك أشهرها ومن ألقصص،
هذه أثمرت وقد عبدوس. أان عامر أاي ألوزير إلى ولدة تحولت
وهي ألهزلية ألرسالة مثل وألنثر، ألشعر من طيبيا أ قدري ألعلقة
أان يسخر ألرسالة هذه وفي وألتدوير. ألتربيع ألجاحظ لرسالة محاكاة

عبدوس. أان خصمه من زيدون

جهور أان ولكن ور، جهه لان سياسييا منصبيا زيدون أان شغل
كتااة على ألباعث هو ألسجن هذأ وكان ألسجن، في اه فزج عليه وجد
جهور، أان فيها يستعطف ألجدية، ألرسالة ألمشهورة ألثانية ألرسالة
اين تترأوح جميلة، قصائد كتب ألسجن فترة وفي ألعفو. ويناشده

وألستعطاف. وألعتاب ألشكوى

ولكن عنه، يعف ولم زيدون، أان لرسالة جهور أان يستجب لم
إلى ا متجهي ألسجن من ألفرأر من 433هـ عام تمكن زيدون أان
ولدة إلى أرسل هناك ومن سنيا. وحع قرايا ألمعتضد لدى فوجد إشبيليا،

ألمشهورة: ألنونية قصيدته

تجافينا لقيانا طيب عن وناب تدأنينا من اديلي ألتنائي أّحى

إليها فعاد قرطبة، عن اعاده في أ صبري يطق لم زيدون أان ولكن
ان حزم أاي لدى اأصدقائه مستشفعيا ألزهرأء مدينة في وأقام متخفييا،
ألحكم زمام ألوليد أانه وتقلد حزم أاو توفي ولما اعفوه. ليحظى جهور
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ألمدح. في شاعريته وتتفتق أخرى، مرة يعلو زيدون أان نجم أخذ
للستيلء ألفتنة في اتورطه إياه ا متهمي زيدون أان جفا ألوليد ولكن
أقام ملقة إلى أ سفيري زيدون أان أعرسل وعندما اقرطبة. ألسلطان على
ألبلد في ألتطوأف من فترة ادأ ثم قرطبة. إلى ألعودة خشية اها
لدى ألنوى اه أستقر حتى وغرايها ألندلس شرقي اين ل وألتنقـز
سنة حتى عباد أان ابلط ألمقام له فطاب اأشبيليا، عباد ان ألمعتضد

461هـ.

قرطبة. ألول حبه ينسه لم أشبيليا في مقامه طيب ولكن
هاجر ثم وألدسائس، ألماأمرأت من جو في أخرى مرة إليها فارتحل
شاعر زيدون أان كان قرطبة. عن اعيديأ اأشبيليا ألروح ليسلم عنها
ألندلس احياة وتغنى قرطبة، صوت عكس أندلسي وأديب وناثر

ألنونية: في قوله شعره أجمل ومن وشرها. اخيرها إياها أ مصوري

جفيت ول إليكم شوقيا نا جوأنحع أاتلت فما وارنيا ارنهتعم
مآقينا

لول ألسى علينا يقضي ّمائرنا تناجيكم حين تكاد
تأسينا

ليالينا ا ايضي اكم وكانت سعوديأ فغصدصته أيامنا لفقدكم حالت

ن من صاف أللهو ومراع تألرفنا من طلق ألعيش جانب إذ
تصافينا

ألمعارّات ااب في وأسعة شهرة ألنونية هذه نالت وقد
ألسجن في كتبها ألتي قصيدته وأستعطافه شكوأه رقيق ومن ألشعرية.

ارد: أان صديقه إلى وأرسلها

ويأسو ألدهرع يجرح اأس ظنزري على ما

يأس ألمال على االمرءر أشرف راما

أحترأس يك ويرد إغفال ينجيك ولقد
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محقق ديوأن وله 461هـ/1068م. عام زيدون أان توفي
ومطبوع.

خفاجة أبن -4:3

يعكنى ألندلسي، خفاجة ان عبدا ان ألفتح أاي ان إارأهيم هو
ألخامس ألقرنين في ألندلسيين ألشعرأء أعلم من إسحاق. أاا
سنة ألندلس شرقي شقهر اجزيرة ولد ألهجريين. وألسادس
تركت وقد وشيخوخته، شبااه معظم قضى وفيها 450هـ/1058م،
في نشأ شاعريته. في أ أثري ألجميلة ألطبيعية امناظرها ألجزيرة
في فعاش ألمدينة، أعيان من وألده وكان أليسار، من جانب على أسرةن
خفاجة لان وتهيأت يمتلكها. كان ّيعةن اسبب ألعيش من سعة

ألعلماء. ويخالط ألعلم يطلب أن له سمحت موأتية ظروف
لم ألنفس نزيه وكان أ، ممتازي وكاتبيا أ شاعري خفاجة أان كان
مظهره في االتأنق ععرف فد. ألرزر رجاء يمتدح ولم اشعره، يتكسب
ألندلس أديب ويععد قط. يتزوج ولم اعملن يشتغل لم ومطعمه،
ألشزعر، رقيق وهو ألطيب. نفح كتااه في ألمقيري وصفه كما وشاعرها

وألمعنوية. أللفظية امحسناته ألبديع؛ اأصباغ مولع أللفاظ أنيق

أهل لقبه حتى فيها، ألناس أسبق وكان ألطبيعة، اوصف د تفرز
فهو شعره؛ أغرأض جميع في ألطبيعة رأفقته وقد بالجنيان. ألندلس
أان جمع وحركة. حياة ذي شخص إلى يتحدث كما إليها يتحدزث
في منهجه فيها أاان ألتي خطبته وكتب حياته، في انفسه ديوأنه خفاجة
ألقصائد لبعض قدم وقد ألنقدية. آرأئه من ي وطرفا ألديوأن جمع
ألفريدة وطريقته ألرصين ألنثري أسلواه عن تشف نثرية، امقدمات

. ألكتااة في

ألترف مرحلة أولهما حياته: في امرحلتين خفاجة أان مرز
وتوجرس ألنضج، مرحلة وألخرى ألملذأت في وألغرأق وألشباب
اعض في ألنظر أعاد ولذلك مرّييا، خوفيا ألموت من وألخوف ألحياة
مختلف في ألشعر كتب وألغفرأن. ألعفو ا سائلي ألولى قصائده
على ألغالبة هي ألطبيعة أوصاف كانت وإن ألمعروفة، أغرأّه
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ورؤية ألرثاء أن كما شعره. في ألغرأض هذه أقل ألمدح فإن ديوأنه،
خفاجة. أان نفس في خاص وقع لهما ألموت

عن تشف وهي ألجبل، وصف قصيدة شهرة قصائده أكثر من
ألسأم يحس ألجبل أن كيف خللها من ويصور وألحياة. للموت رؤيته
خفاجة- -أان ألنسان أن حين على وألفناء، ألموت ويتمنى اقائه لطول
إلى سبيل ل أن إلى ويخلص وألبقاء. ألخلود ويتمنى ألموت يخشى
سنة، وثمانين أراعن عن 533هـ/1138م، سنة توفي ألمنيتين. تحقيق

ومطبوع. محقيق وديوأنه

ألقرطبي ألبر عبد أبن -5:3

عبد ان يوسف ان ا عبد محمد أاو ألشاعر ألكاتب ألوزير هو
عراي وهو ألقرطبي، ي رر ألنيمص عاصم ان ألبر عبد ان محمد أان ا
ان هنب ان قاسط ان ر )ألنمر قبيلة إلى ينتسب وألرومة، ألمحتد أصيل
ان معد ان نزأر ان رايعة ان أسد ان جديلة ان دعمي أان أفصى

عدنان(.

وفقيهها ألندلس إمام ألبر( عبد ان يوسف عمر )أاو وألده كان
وألسلم ألعراية علوم في ألكثيرة ألمالفات صاحب ألشهير، وعالمها
وما وألتاريخ اه، يتصل وما وألفقه وعلومه، وألحديث ألقرأءأت من:
كتبه: أشهر ومن اها، يتصل وما ألعامة وألثقافة وألدب اه، يتعلق
ألمجالس و"اهجة ألتاريخ، في ألصحاب" معرفة في "ألستيعاب
عل أن اعد 463هـ سنة "شاطنة" في ألوألد وتوفي ألمجالس", وأنس
ويرتوون ينهلون منه ألذي ومنبعهم ألعلم لطلبة مثااة وصار نجمه،
في ألمدى اعيدة آثارأ تركت ألتي وألداية ألفقهية ومجالسه دروسه من

اعده. من ألسلمي ألفكر

ألان، ألبر عبد ان محمد أاو نشأ ألقرطبية ألعائلة هذه ظل في
من ألرغم وعلى وألبصر، ألسمع ملء ماجد عالم وألد كنف يظلله
ميلد تاريخ ذكر عن ألمصادر صمتت فقد عمر( )أاي ألوألد شهرة
ألولى، حياته ومرأحل نشأته عن تتحدث لم كما محمد(، )أاي ولده
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عليه درج ما على ودرج وألده، رعاية تحت قرطبة في ألان نشأ وقد
ألمسجد حلقات في وألتأديب ألكعتياب، اين ألتنقل في ألصبيان من أقرأنه
للتعليم ألدرأسي ألمنهج كان حيث الدهم، في ألمستقر ألمنهج حسب
ما كل ألطالب وتفهم ، وعزز جلز ا كتاب حفظ على يقوم ألندلس في
عمر من ألولد يخرج أن إلى أللغوية ألدوأت من فهمه على يعين
وألشعر ألعراية في ألشيء اعض شدأ وقد وألشبيبة، ألبلوغ إلى ألصبصا

وألحساب. ألخط في ز واري اهما، وألبصر وألكتااة

تعلزق ألرجولة، إلى وألشبيبة ألبلوغ عمر من خرج إذأ حتى
الغ عندما نجده ألمنهج لهذأ وتطبيقا ألعلماء، جماعة على ألعلم اأذيال
فروى عليهم، ويتلقى منهم يسمع قرطبة شيوخ إلى جلس ألرجال مبلغ
على تتلمذه جانب إلى وغيرهما، ألجعفري سعيد أاي وعن وألده عن
علمية صورة أجمل في يديه على فخرجه أاوه، اه ععني فقد ألخرين،
جعلته أداية نزعة مبكرأ فيه وتفتحت عصره، في ألندلسي للشاب
من فأصبح ألطوأئف، أمرأء دوأوين وألدرأسة ألعلم حلقات على ياثر
على ألمارخين أغلب أجمع وقد ألرأئعة. وألبلغة ألبارع ألدب أهل
أان ويقول وفاته، سنة تحديد في أختلفوأ ولكنهم أايه، قبل توفي أنه
من كثير ويرجع وأراعمائة، وخمسين ثمان سنة توفي أنه اشكوأل
ألدقة. إلى أقرب أنه ويرون اشكعوأل، أان قاله ما ألمعاصرين ألباحثين
4.0 CONCLUSION
4:ألخاتمة
There were many Arabic literary figures who contributed to the renaissance
and development of Arabic literature in Andalus. These are Tariq bn Ziyad, bn
Khafaajah, Ar-Randy to mention but a view, the biography of each of the
above mentioned scholars is the content of this unit, as you have leant in the
lecture.
5.0 SUMMARY ألخلصة :5
From this unit, you have learnt the biography of some Muslims scholars who
contributed to the renaissance and development of Arabic literature in Andalus,
the impact and contribution of each of them has been introduced to you
accordingly.
.

يصححه منزلي وأجب :6
ألمحاضر
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6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT
ذلك؟ له تمز وكيف ألندلس الد فاتح من -1

ناقش. ألندلسيين ألكتاب ألشعرأء أعلم من زيدون أان -2
ألندلس؟ في ألعراي ألدب في خفاجة أان دور ما

ألقرطبي؟ ألبر عبد أان حياة عن تكلزم -3
للمطالعة ألمرأجع :7
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ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وألحديث، ألعثماني
ألعربية- ألموسوعة )1420هـ/2004م(. ألعلمية ألمكتبة مجلس

أللكترونية. ألنسخة ألعالمية،
ألدب- )1406هـ/1986م(. سويلم عل وزكى خليفة محمد محمد

ألعراية. مصر جمهورية ألزهر، وتاريخه، ألعربي
من- االقاهرة، ألعراية أللغة كلية في وألنقد ألدب أساتذة من كوكبة
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