
 

 

  .نص تواصلي : النشاط 
  .حركة التأليف في عصر المماليك في المشرق و المغرب: الموضوع 

  
  

   :األهداف التعلمية
  .إثراء الرصيد اللغوي  
  .الوقوف على معطيات النص  

  : تمهيد 
إذا كان األدب في عصر الضعف قد عرف تقهقرا في شعره و نثره، فإن حركة التأليف قد نشطت، و 

  .علوم و الفنونمّست مختلف ال
  :النّص  

       نرى في هذا العصر نشاطا في التأليف، و إظهاًرا لكتٍب جامعٍة في كلِّ علٍم، و موسوعات تشمل 
كثيًرا من العلوم، مع أن ذلك فيما يبدو ألول نظرة غيُر مالئٍم ِلَما كان للعصر في ظاهرة من انصراف 

  .ربية التي ظهرت فيها هذه الكتُب الجليلةعن اآلداب، و جهٍل من أغلب الملوك باللغة الع
       و لكّن المتروِّي في البحث يرى أن أسباًبا تضافرت على َهذَا العمِل الجليل منها غيرةُ العلماء 
على العلم، و الّدين و رغبتُهم في إعادة مجد اإلسالم وخدمِة لُغَِة القرآِن، و كذلك كان ملوُك هذه األّيام 

آثر ُيخَلِّدونَها وُيذْكَرون بها، إذْ ال أمجاَد متوارثَة يفخرون بها كما ذكرنا إال ما يقومون يحتاجون إلى الم
به من أعمال كما أنّهم قاموا َيْبنُون المدارَس، و الجوامَع و يساعدون على نشر العلِم اعتقادا منهم بأن 

تُ الجامعةُ، و ال سيَّما بعد إقفار البالد مَن الكتب إثر ذلك َيغِْفُر ذُنَُبُهم، لذلك نَِشطَ التأليفُ َو كثُرِت المؤلَّفا
  .نكبات المغوِل، و تدمير المدن و المكاتب، فحفَّزهم هذا إلى إحياء المدارس و التعويض عّما فات

       كَثُرتْ في عصور االنحطـاط المؤلفات الباحثةُ في علوم القرآن و الحديث، و التفسير و 
، و مجموعة هـ728و من أشهر هذه الكتب فتاوى ابن تيمية المتوفى سنة . ااألصول و الفقه و غيره
تلميذ ابن ) هـ 751( رسالة، و التبيان في أقسام القرآن البن القّيم الجوزية ت29الرسائل الكبرى و هي 

  ...تيمية
أشهرها أّما كتب اللغة ف.  و هناك كتب أخرى عديدة يضيق المقام عن ذكرها لكثرتها، و تعدد شروحها

 المحيط سو هو كتاب في عشرين مجلدا، و القامو)  هـ711 -هـ 630(لسان العرب البن منظور : 
 و لشهرة القامـوس ترجم إلى التركيـة و الفارسيـة، و هـ817لمجد الدين الفيروزبادي المتوفى سنة 

ا نسميه اليوم بفقه ، و مباحثه م) هـ911 (يشرحه كثير من الشُّراح، و المزهر في علوم اللغة للسيوط
  .اللغة 



 

 

، و مؤلفها من ) هـ672 -هـ 600(     أّما كتب النّحو، و الّصرف فمن أشهرها ألفية ابن مالك 
  .مدينة حّيان باألندلس و انتقل إلى الشام صغيرا، و تعلّم بدمشق

سنة و مغني اللبيب عن كتب األعاريب و قطر النّدى و شذور الذهب البن هشام المصري المتوفى 
   ....هـ 761

ها شرقا، و أشهر كتب البالغة في هذا الّدور ءأما علوم البالغة فقد راجت ببالد فارس، و ما ورا
  ).هـ 739(لجالل الدين القزويني المتوفى سنة ) تلخيص المفتاح(

  .للشيخ شهاب الدين الحلبي) و من كتب البالغة و اإلنشاء كتاب حسن التوّسل في صياغة الترّسل
  و اشتهرت في هذه العصور الكتب الجامعة لموضوعات مختلفة فيها األدب و التاريخ و النبات      

  .و غير ذلك، و من أشهرها كتاب نهاية األرب في فنون األدب
و في هذا العصر كان للتاريخ مظهر جديد، و نظرات صائبة نجد منها كثيرا في تاريخ ابن خلدون 

  . ذي نظرة اجتماعية صائبةي عالم تاريخو يعدُّ أّول) هـ 808 - هـ 732(
     و لم يقف النشاط في التأليف عن العلوم السابقة، بل شمل كل نوع عرف قبل ذلك، و من العلوم 

جودت .            د.التي نشطت في هذا العصر فنون الحركات العسكرية و الصيد  و الفروسية
   . بتصرف–هار  االدبي العربي من االنحدار الى االزد–الركابي 

  : أنمي رصيدي اللغوي 
  .كتب ضخمة جامعة لمعارف مختلفة، دائرة معارف: موسوعات مفردها موسوعة * 
  .المتروي، المتأّمل، و النّاظر إلى الشيء بتفكير * 

  .تضافرت، تعاونت 
  .راجت كثرت، و اشتهرت* 
  

  :أكتشف معطيات النّص 
  .عي أْم؟ إخبارّي ؟ لماذا؟ غرض الكاتب من تناول هذا الموضوع أهو إبدا

  .ما سبب ذلك ؟. اهتّم المماليك ببناء المساجد والمدارس 
  ما المجال الذي دارت فيه أغلب مؤلفات عهد المماليك؟
  .ما أشهر مؤلّف وضع في اللغة العربية؟ و من وضعه؟

  .وّضحها . كان ألبحاث بعض العلماء في عهد المماليك أصداء عالمية
  .بغ فيه ابن خلدونما العلم الذي ن

أكتب فقرة تبين فيها فضل علماء عصر الضعف في حفظ تراثنا من الضياع مستعينا بما ورد في النص 
  .من معطيات

  :أسئلة التصحيح الذاتي 



 

 

قرأت في النص ما يشير إلى كثرة المؤلفات في عهد المماليك، ما سبب ذلك؟ و بما ذا تميزت ./ 1س
  .هذه المؤلفات ؟

  .جع ضعف األدب في عصر المماليك؟إالم ير./ 2س
تضافرت مجموعة من العوامل على نشاط حركة التأليف في هذا العصر، فقد اندفع المفكرون إلى ./ 1ج

 لرغبة علمية، و أخرى دينية ممثلة في خوف هؤالء العلماء على التراث اإلسالمي من الضياع فالتألي
اد، فأرادوا بهذا العمل إعادة مجد الحضارة اإلسالمية بعد تعرض أغلبه للنيران بعد احتالل التتار لبغد

وخدمة لغة القرآن، و كان لبعض الملوك فضل كبير في تشجيع العلماء على التأليف لتخليد مآثرهم التي 
  .يفتخرون بها في حياتهم، ويذكرون بها بعد وفاتهم؛ ألنهم لم كن لهم أمجاد موروثة يتباهون بها 

  .ت هذا العصر في الدراسة الدينية و اللغوية، و جمع المعارف السابقةو قد انحصرت أغلب مؤلفا
 إلى عدم تشجيع الحكام لألدباء بالمنح، و العطايا، كما كيرجع ضعف األدب في عصر الممالي./ 2ج

كان يفعل الخلفاء، و األمراء في عهد بني العباس، ألّن األمراء الذين حكموا في هذه الفترة كانوا أعاجم 
  . آدابها نسنون اللغة العربية، و ال يتذوقوال يح

  
  
  
  
  


