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 م1208ه/605
 قوزين

 م1283ه/ 682
رحل إلى الشام و العراق و تولى قضاء واسط و الحّلة و قد 
اشتهر بالتاريخ و الجغرافيا" عجائب المخلوقات و غرائب 

 " الموجودات " ـ " آثار البالد و أخبار العباد
 ئص األشلوبخصا

 األسلوب المباشر 

 المصطلحات العلمّية 

 كثافة المعلومات 

 االستشهاد 

  ّالّتسلسل الفكري 

 غياب الذاتّية والتزام الموضوعّية 

 تجّنب الّزخرفة والخيال 

 سهولة الّلغة ووضوحها 

 

لصور التـي خلفهـا المـدماءي فـي االعتماد على  رصيد من المعاني وا-
 المديح والفخر والغزل والهجاء..

و رغم ذلك جاء مديح البوصيري للرسول عليو الصالة و السالم -
رائعا من حيث صدق العواطف و دقة اإلحساس و حسن تخير 

 .األلفاظ ووضوح المعاني
 

 أبو بكر مجال الدين  ابن نباته  -2
 

 
 

 م بمصر1287ه 686
 م1366ه/ 768

 نشأ بمصر ثم ارتحل إلى دمشق فكان كاتبا للملك المؤيد
ديـــوان شـــعر و لـــو " الـــديوان الصـــغير " و   " ســـرح العيـــون فـــي 

 شرح رسالة ابن زيدون

 خصائص األشلوب
مجاراة المدماء و االقتراب من المثل األدبي األعلى  -1

 عندىم 
التصنع واالىتمام بالشكليات باالكثار و الزخرفة و التزيين -2
 ن المحسنات البديعيةم
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 م بمصر1212ه 608 
 م1296/ه 696

برع في الكتابة و األدبي واشتهر بالمديح النبوي من أشهر آثاره 
 " قصيدة  " البردة " و " ذخر المعاد " و " الهمزية

 خصائص األشلوب
ـــــدماء وصـــــياغتها  صـــــياغة - ـــــن  معـــــاني الم االســـــتفادة م

 جديدةي وسبكها في الموالب التمليدية المتداولة.

  :الموضوع              
                  التعريف بأدباء عصر الضعف              
 األدب في ىذا العصرخصائص و             
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "الشعب األدبية"

 املوضوع:
 التعريف بأدباء عصر الضعف                 

 خصائص األدب في ىذا العصرو     

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                    

 

 
 

ـــأثير فيـــو:ة الممارنـــة ي األمثلـــة الواقعّيـــة ي االعتمـــاد  العمـــل والّت
 على البديهّيات من أجل إثبات األفكار المطروحة...(

 

 

 
 

 : اعتمدوا في الشعر على مذىبين خصائص الشعر:-1
وقـــد اعتمـــد علـــى التكلـــف والصـــنعة  :المـــذىب اللف ـــي-أ
  .سـيلةو ت الصـنعة البالغيـة إلـى ىـدد بعـد أن كانـت تحولـف
: وقــد اعتنــى ىــذا المــذىب بالمعــاني المــذىب الســهل -ب

البســيطة واأللفــاظ المألوفــة فــانتهى إلــى اإلســفاد والركاكــةي 
وبــدأ الشــعراء يهجــرون عمــود الشــعر العربــيي ونهــ  المصــيدة 

ا مـن العربيةي وقد اىتموا بعلوم البالغة والبيان والبديع وأكثـرو 
ــــــــــــــــات  التشــــــــــــــــابيو واالســــــــــــــــتعارات والمجــــــــــــــــازات والكناي

 :خصائص النثر- 2
ي فـالنثر  نثـر علمـي ونثـر فنـيانمسم النثر في ىذا العصر إلـى 

اعتمــــد الصــــنعة البيانيــــة والبديعيــــة واســــتخدم فيــــو الســــجع و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  .االقتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس والتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمين والجن

والنثــــر العلمــــي غلــــب عليــــو التحــــرر مــــن الصــــنعة واالىتمــــام 
عــاني وســهولة األداءي وقــد ىهــر إلــى جانــب ذلــك بوضــوح الم

ــة  ــة وابتعــد عــن لغــة المصــور ي والغاي أدب شــعبي قــارب العامي
ــة  عنــد الكتــاب فــي ىــذا العصــر إبــراز ممــدرتهم الفنيــة واللغوي
ــى الميــود فــي الصــنعة حولــت األدب  وإن أودى بهــم األمــر إل

 .من مساره الحميمي
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 م1332ه/732
 تونس

 م1406ه/ 808
الكتابــــة و الوســــاطة بــــين الملــــو  فــــي المغــــرب و  مــــؤرخ يولــــي

األندلسي رحل إلى مصر فتولى المضاء ثـم انمطـع إلـى التـدريس 
 و التصنيف. " كتاب العبر ...." " ممدمة ابن خلدون "

 " التعريف بابن خلدون

 خصائص األشلوب 
 االعتماد على الموضوعية و المصطلحات  و الدقة العلمية -
االعتمــــــاد علــــــى الّشــــــرح بشــــــّتى الوســــــائل      ة األمثلــــــة ي  -

 الّتوضيحات يتتّبع الجزئّيات...(

 تحديد الموضوع بدّقة ومعالجتو بتدرّج منطمّي. -

 اإلجمال والّتفصيل. -

 ربط األسباب بالنّتائ . -

 استعمال الّتضاّد و الّتمابل والفصل بين المتداخالت -
 قناع لالّتجاه بالخطاب إلىاالستناد إلى مختلف وسائل اإل-

                

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 يمالرح بسم اهلل الرمحن  
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 / السوقر

 خصائص أدب عصر الضعف


