
قضايا وظواهر

األدب األندلسي 



المقرر

دلسياألدوار التاريخية لألدب األن–مفهوم األدب األندلسياألندلسي؟لماذا األدب :تمهيد•

األدب األندلسي بين التقليد والتجديد•

الموشحات•

البن حزمفن السيرة الذاتية من خالل رسالة طوق الحمامة•

القصة األندلسية من خالل رسالة التوابع والزوابع البن شهيد•

الرسالة الهزلية البن زيدون•



«أندلس»أصل كلمة 

Vandalsالوندالمنمأخوذاألندلسكلمةأصل

فياإسبانيشرقجنوباحتلتجرمانية،قبائلوهم

المنطقةتلكوسميتالميالدي،الخامسالقرن
.الوندالبالدأي،Vandalusiaفاندلُـسيا:باسمها

نطقةالمبتلكأوالنزلواالفتحللمسلمينتمولما

ةالجزيرشبهمنفتحوهماكلعلىاسمهافعمموا
.اإلبيرية



للحكم اإلسالميإبان خضوعها ببالد األندلس الذي أنتج العربياألدبهو 

مفهوم األدب األندلسي

.األدب العربي بوجهيه؛ الفصيح والعامي:     البعد اللغوي1.

.مرحلة الحكم اإلسالمي في األندلس:  البعد التاريخي2.

.االخريطة التي رسمتها األحداث السياسية والعسكرية مدا وجزر:  البعد الجغرافي3.





هـ897هـ إلى 92من 

أدوار التاريخ األندلسي



هـ95هـ مع طارق بن زايد إىل 92سنة : مرحلة الفتح



(يعينون من قبل الدولة األموية يف املشرق)هـ  138هـ  إىل 95:  الوالةعهد



هناية مرحلة الوالة
دلساملشاكل اليت كانت تعاين منها الدولة األموية ابملشرق انعكست على األن:
االقتتال الداخلي
احلروب الطائفية.

هناية الدولة األموية ابملشرق 
ووالدهتا من جديد ابألندلس

مع عبد الرمحن الداخل



(االستقالل عن املشرق دون ادعاء اخلالفة)هـ    300هـ إىل 138من : عهد إمارة قرطبة



هـ300إىل هـ172بقية األمراء األمويني من 



(عودة)األندلس يف عهد اإلمارة األموية                                        



هـ422إىلـ( ه316اخلالفة ابتداء من  )ه300مرحلة اخلالفة مع عبد الرمحن الناصر 



(مقارنة)األندلس يف عهد عبد الرمحن الثالث                         



(ولة العامريةالد)عامر األندلس يف عهد احلكم املستنصر واملنصور بن أيب 



األندلس يف عهد هشام بن احلكم واحلاجب املنصور



بعيد معركة الزالقة479هـ إىل حوايل 422-عهد الطوائف  



أمساء دويالت الطوائف



اتشفنيدول الطوائف وعبور يوسف بن 



ه541ه إىل 479األندلس يف عهد املرابطني 



ه635ه إىل 541األندلس يف عهد املوحدين 



األندلس يف عهد املوحدين



ه897ه إىل 635مملكة غرانطة  



ه897هناية األندلس 



يف راثء األندلسالرنديقصيدة أيب البقاء 





هـ897هـ إىل 92من أدوار التاريخ األندلسي :  تذكري
السمة األدبيةإلىمن المرحلة

هـ95هـ92الفتح 

ة مرحلة السيادة العربي•

التبعيةمرحلة•

االمتداد المشرقي•

95138الوالة

138300عهد إمارة قرطبة

422(هـ316)300مرحلة الخالفة 

368422مرحلة الحجابة أو العامرية 

422484مرحلة الطوائف 

مرحلة التجديد•

مرحلة الذاتية•
484541المرابطينمرحلة

541635مرحلة الموحدين

635897ربنو نص/ دولة بني األحمر/ مملكة غرناطة 



من التبعية إلى التجديد

الخطوط العريضة لتاريخ األدب األندلسي



ا وافدااألدب األندلسي في بداياته كان أدبا مشرقي

األوليات



األدب في عهد الوالة

(.مرحلة حروب وقالقل)ضياع أدب هذه المرحلة •

.نعتمد الكتابات األقرب إلى المرحلة. في غياب النصوص•

:أسماء ذكرتها بعض المصادر•
.أبو األجرب جعونة بن الصمة الكالبي/ خالد بن زيد / أبو الخطار حسام بن ضرار •

:األندلسشعراءأقدميذكرحزمابنقال

الفرزدقوجريًراإالبهنباهلمالشعرفيالكالبيالصمةبنجعونةاألجربأباذكرناإذاونحن»

قةطريعلىالاألوائلمذهبعلىجارفهوبشعره،الستشهدأنصفولوعصرهما،فيلكونه

«المحدثين



:مما حفظ لجعونة بن الصمة

 أْفَرعُ َعاٍل وَرأِْسي ذُو َغدَائِرَ ***ولقْد أَرانِي من هواي بَِمنزٍل 

الَمْرتَــــعُ والماُء أطـيبُهُ لنَا و*** والعيُش أْغيَدُ سـَاقٌط أفنَانُـــهُ 



من خصائص أدب هذه 
(عهد الوالة)المرحلة 

الشعر كان امتدادا 
لنظيره األموي في

أي أنه لم . المشرق
ل يكن أندلسيًّا ب

أمويا قيل في 
.األندلس

كان يميل إلى 
وة الخشونة والبدا

وبساطة األفكار
.والصور

ادًا النثر كذلك كان امتد
ي للنثر المشرقي الذ

يميل إلي اإليجاز، 
وبالغة العبارة، 

ويتجنب المقدمات 
الطويلة واأللقاب 

.العديدة



( :خفيف)يتذكر وطنه  !  من قول عبد الرحمن الداخل  رحمه هللا

أَْقِر من بعضي السالم لبعضي...... أيهـا الراكـب الميمم أرضي 

وفــؤادي ومـالـِِكـيـه بأرض...... إن جسمي كما علمت بأرض 

ضيوطوى البين عن جفونَي غم...... قدر البين بـيـنـنـا فافترقنـا 

!يفعسى باجتماعنا سوف يقض...... قد قضى هللا بالـفـراق عـلينا

األدب في مرحلة اإلمارة



طَ لَنَاتبَدَّت   َصافَة  َوس  لَة  الرَّ ِ  ب  تَنَاَءت  نَخ  ب  َأَر  ل  بَلَد  َعن  الغَر  النَّخ 

ب  ف يَشب يه ي:فَقُل تُ  ل يَوَعن  بَن يَّ َعن  تَّنَائ يالَوُطول  َوالنََّوىالتَّغَرُّ أَه 

ِ  نََشَأ ت   يبَة  ف يَهاأَن ت  ب َأَر  ث لُك  َغر  ق َصاء  ف يفَم  ث ل يَوالُمن تََأَىاإل  م 



من خصائص شعر هذه 
(عهد اإلمارة)المرحلة 

لذي يعنى على العموم تبقى هذه النماذج في صياغتها وأسلوبها وفية للتيار البدوي المحافظ ا
فة عامة بداية وهي المالمح التي سنجدها تطبع بص. بجزالة التعبير ومتانة السبك وبساطة الفكرة

.  ليديةمرحلة اإلمارة التي شكلت طورا تمهيديا فيه جنوح تام نحو المنطلقات المشرقية التق

عرف ألن المشرق ذاته في هذه المرحلة أي خالل القرن الثاني كان ي. لكن هذا لن يستمر طويال
دى لبيئتهم خلخلة على مستوى تقاليده األدبية على يد الشعراء المحدثين الذين جعلوا شعرهم ص

.ولواقعهم اليومي



(اإلمارة والخالفة)من خصائص الشعر في مرحلتي 

ن لدى مع مطلع القرن الثالث سيصل تيار الحداثة إلى األندلس بعد أن صادف القبول الحس
.الشعراء الذين نشأوا في البيئة األندلسية وتشبعوا بخصائصها

:هذا سيؤدي إلى انقسام الساحة األدبية إلى طريقتين

:طريقة األوائل

تعنى بالجزالة، 
وتجري على 

.ةالطبيعة والعفوي

:طريقة المحدثين

تعنى بالصناعة 
وتعتمد على 
االستعارات 
والتشبيهات

موذج بل مستوردا وخاضعا لهيمنة الن. لكن التجديد الذي ظهر في هذه المرحلة لم يكن تجديدا محليا
ها مرحلة بأن( من الفتح إلى سقوط الخالفة األموية)لذلك توصف  المرحلة األموية وما قبلها . المشرقي

.«التقليد»التبعية و



مظاهر التبعية للمشرق

اقتفاء األندلسيين 
التجاهات الشعر 

.المشرقي

ازدهار ظاهرة 
.المعارضة

تلقيب مجموعة من 
الشعراء األندلسيين 

بأسماء شعراء مشارقة 
بي لقب يحيى الغزال بأ)

جعونة لقب –نواس 
.بعنترة األندلس



مثال المعارضة

(الكامل):الربيعفيهايصفالتيتمامأبيقصيدة

يَتكسَّرُ َحْليِهِ فيالثََّرىوَغدَا....تََمرمرُ فهيَ الدهرُ حواشيرقتْ 

:أيضافيهاقالوالتي

يُمِطرُ النضاَرةِ ِمنَ ادُ يَكَصحوٌ َوبَعدَهُ ِمنهُ الَصحوُ يَذوبُ َمَطرٌ 

كرهذبإشبيلية،والشعراألدبأهلمنوهونصربنبكرأبوعارضه

:فمنهااً،أبياتالربيعزمنفيإليهكتبأنهوحكىعامر،بنالوليدأبو

يسفرالسريةأسرتهعنلك...فوجههرقالزهرنسيمانظر
منظرالنضارةمنوهوللعين...غداوقدالربيعبريعانخضل



أسباب التبعية

هيمنة الثقافة المشرقية، ألن 
األندلس لم تكن قد أوجدت بعد 

.ثقافتها الخاصة

التَأديب والتثقيف يتم
اعتمادا على الكتاب 
المشرقي وأحيانا على 
مؤدبين وافدين من 

.المشرق

الغناء كان من أسباب 
، ترويج النموذج المشرقي
ألنه كان في أكثر األحيان
وافدا بَأصواته وألحانه 

.ومادته الشعرية 

ي ميل القوى السياسية وه
عربية آنذاك إلى استرداد
المجد الغابر الذي تجسده
في أذهانهم الصورة 

اة ومجار. المشرقية للبالط
الشعراء لذلك الميل



من أشهر شعراء المرحلة

(  هـ328ت )ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد

ت )الشريف الطليق 
(هـ400حوالي 

ت )أبو عمر الرمادي 
(هـ403

ت )ابن دراج القسطلي 
421)

(  هـ 426ت ) ابن شهيد 
الشاعر والكاتب المشهور

(  هـ456ت ) ابن حزم الظاهري 
يهمتكلم أديب وشاعر وناقد وفق



عهد الطوائف
تجديد في األدب وتطور على مستوى الكم والكيف

كثرة الشعراء

رواج سوق األدب

تعدد البالطات أدى إلى تنافسها في 
استقطاب الشعراء

على 
مستوى 

الكم

على 
مستوى 
الكيف

لمؤثرات تبلور الهوية األندلسية بعد تفاعل ا
العنصرية والبيئية المختلفة

ظهور قيادات جديدة غير عربية شجعت 
لمشرقنسبيا على االستقالل الثقافي عن ا

ية انهيار المركزية السياسية للدولة األمو
أدى إلى حدوث استقالل شعوري عن 

.المشرق



بفعل العوامل المذكورة ظهرت محاوالت فنية ذات سمات متميزة 
األندلسي من مرحلة التبعية إلى األدب تسمح بالحديث عن انتقال 

مرحلة الذاتية والتجديد 

ظهور اللمسة األندلسية

مضامين تعبر عن البيئة 
.األندلسية

على مستوى المضامين 
.واألغراض

دالتجدية الذاتي

.لالتجديد يقتصر على الشك

.القافيةالوزنتحديدا على 

وذلك من خالل الموشحات التي 
تميزت بنظامها الموسيقي 

ا في حين ظلت مضامينه. الخاص
وفية للنموذج الشعري القديم



من أشهر شعراء المرحلة

(   هـ463ت )ابن زيدون 
الشاعر والكاتب صاحب 

.الرسالة الهزلية

(.هـ474ت )ابن عمار 

(.هـ488ت )المعتمد بن عباد 



عهد المرابطين
وأزمة الشاعر المادح

يالمرابطالوحدة السياسية تحت الحكم 

(.مراكش)بُعد البالط 

سبب تقريب الفقهاء على حساب الشعراء ب
التوجه الديني للمرابطين  

الشاعر األندلسي في أزمة لم يعهدها من
.قبل



نصوص من عصر المرابطين تصف هذه المرحلة

قال ابن بسام في مقدمة 
كتابه الذخيرة يصف حاله 
:عندما وصل إلى إشبيلية

-أي إشبيلية-فوصلت حمص 
واألدب بها أقل من الوفاء ...

، حامله أضيع من قمر الشتاء
وقيمة كل أحد ماله، وأسوة 

، حسب المرء جهالهكل بلد 
أن يسلم وفره، وإن ثلم قدره، 
وأن تكثر فضته وذهبه، وإن 

. قل دينه وحسبه



بعض الدراسات اعتمدت على مثل هذه اإلشارات 
يللحكم بضعف الحركة األدبية في العصر المرابط

:  لكن هذا الحكم ال يصمد أمام واقع آخر

ين واقع كثرة الشعراء المجيد
:من أمثال

(  هـ533ت )ابن خفاجة 
.شاعر الطبيعة

(.هـ527ت )حمديسابن 

(هـ529ت )ابن عبدون 

واقع ازدهار التَأليف 
األدبي وظهور مجموعة 
من أهم المصنفات في 
. تاريخ األدب األندلسي

:مثل

الذخيرة في محاسن أهل 
.الجزيرة البن بسام

ن قالئد العقيان للفتح ب
.خاقان



الموحديحالة األدب في العصر 

ر استمر الشع
.في االزدهار

استمر في 
االنزياح عن 

األصول 
.المشرقية

ذا لذلك تميز ه
وغ العصر ببل

الموشحات 
أوج كمالها



أسماء بعض األدباء من العصر الموحدي

:على مستوى الموشح

ن أبو بكر ب
زهر الحفيد 

(507-
(ه595

ابن سهل 
المذكور )

ضمن 
(الشعراء

:على مستوى الشعر

(.هـ584ت )أبو بكر الكتندي 

(.هـ649-605)ابن سهل اإلشبيلي 

.هـ684-هـ 601)الرنديأبو البقاء 

(.هـ658-هـ 595)ابن األبار القضاعي 



الموحديالشعر يواكب مجريات األحداث في العصر 

الصراع مع النصارى

الهزائم المتتالية

الخيبة والزهد في الدنيا

(شعر الزهد، التصوف، المديح نبوي: ) ازدهار الشعر الديني

شعر االستنهاِ واالستصراخ

شعر رثاء المدن

(بعد التهجير)شعر الحنين إلى األوطان 



(ةمملكة غرناط)الحركة األدبية في عهد بني األحمر 

استمرار الموشح
استمرار األغراِ المذكورة قبلُ 

حروب )الستمرار المسببات 
(.االسترداد

ازدهار فن الزجل
يعكس تطور المد

.الشعبي
نزول األدب إلى 
.مستوى العامة

كل ذلك يعكس 
التراجع العام على
المستويات 
السياسية 
والفكرية 
واالجتماعية 



من األسماء المشهورة في عهد بني األحمر

(.  هـ793هـ 733)الشاعر والوشاح ابن زمرك 

(.القرن التاسع) الشاعر عبد الكريم القيسي 

(.هـ857ت بعد سنة )الشاعر ابن عاصم الغرناطي 

(هـ776هـ 713. ) الشاعر والكاتب لسان الدين ابن الخطيب


