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   :األهداف التّعلّمّية

في عصر  النثر العلمي ف علىأتعرأن  -

 .الضعف

ف على أسباب انشغال العلماء بالمجال أتعرأن   -

العلمي.  

  حدود دولة المماليك                                                                           



 

  

  :النّّص  •
  

 ببالغته، و رزئ، وكالهما اإلسفافالضعف لم يكن النثر أوفر حظا من الشعر فيعدوه  عصرفي    

و ربما كانت مصيبة النثر أفدح، و خطبه أعم ، ألن عدد المتطفلين عليه . مضى عهد فرسانه المجلين

  .المصنفين إنشاءلين أشد منها في المترس إنشاءو كانت النكبة في . أكثر من عدد المتطفلين على الشعر

قامت سجعاته مقام  فغلب عليه الخيال والمجاز و بألوان الشعر، المتراسلين إنشاءاصطبغ  فقد   

  .القوافي، فلم يكن ينقصه غير األوزان

فما يصلح إالّ لألشياء التي  ومتى أفرغ النثر في قالب الشعر ضاقت أغراضه، وتحددت موضوعاته، 

 أمايطفو عليها الخيال الشعري كالوصف والرسائل و مقدمات الكتب والمقامات وما أشبه ذلك، و 

فأسف نثر . على كره منها ونفار إالتاريخية ، فتنبو عنه ، وال تخضع له المباحث العلمية واألدبية وال

وقبحت محسناتها، ثم وافى هذا العصر فاحتضرت البالغة  ألفاظهم،وثقلت  صناعتهم،وجفت المترسلين 

والسجع والجناس و  وحاول كتابه أن يجاروا من تقدمهم في الصناعة من التزام التورية يديه،بين 

  .هم تتمطى متثاقلة ومتثائبةجاءت عبارات

وأما إنشاء المصنفين فلم تعمه الصناعة اللفظية كما عمت فن الترسل ولكنه لم يخلص من التعقيد و     

لين، فكاد أن يكون النثر عاميا كما يبدو في التطويل، ثم دب الفساد في لغتهم كما دب في لغة المترس

  .كقصص بني هالل و تاريخ ابن إياس وما شاكل ذل

وكانت حركة التأليف في العلوم واآلداب في دولة المماليك محمودة لكثرة المدارس عندهم، وإقبال     

التأليف بأكناف السالطين، ولكن مصنفاتهم قل فيها االستنباط لتصلب  إلىالعلماء عليها، وانصرافهم 

ابن مالك الطائي، وألفيته في معظمها جمعا وتحشية وشرحا فمن الذين اشتغلوا بالنحو  فجاءتاألذهان، 

ومنهم صاحب " قطر الندى و بل الصدى" المشهورة والكافية الشافية، ومنهم ابن هشام األنصاري و له 

  .األجرومية

، ومنهم "لسان العرب "ومن الذين اشتغلوا بتصنيف المعاجم اللغوية ابن منظور صاحب    

وكان حظ التاريخ حسنا، والنشاط له عظيما، وغيرهما كثير " القاموس المحيط " بادي وله آالفيروز

فظهرت فيه كتب جليلة يصح الركون إليها وكان للمغرب يد على فلسفة التاريخ وعلم االجتماع في 

في تاريخ العرب والعجم والبربر، ومن الذين اشتهروا في مصنفاتهم " كتاب العبر" مقدمة ابن خلدون لـ

تاريخ "وهو مصنف نفيس، ومنهم شمس الدين الذهبي وله " انوفيات األعي"التاريخية ابن خلكان وله 

  ".اإلسالم 

عجائب "أصحابها ما انفكوا يعانون الرحالت في سبيلها، وأشهرهم القزويني وله  نإوكذلك الجغرافيا ف

  .في الفلك والجغرافية الطبيعية عند العرب " المخلوقات



 

  

، ويعرف برحلة ابن بطوطة، والمقريزي وله "نظارتحفة ال"وابن بطوطة الرحالة المشهور وله كتاب    

خططه التي بين فيها أقاليم مصر وأحوال سكانها، وأودعها من األخبار والحوادث التاريخية طائفة 

  .حسنة

واشتغل جماعة من العلماء . للدميري" حياة الحيوان الكبرى"وكان للعلم الطبيعي دور هام في كتاب     

نهاية األرب في فنون األدب، ويبحث "العلوم واآلداب كالنويري وله كتاب  بوضع الكتب الجامعة لشتى

المستظرف في كل فن " واألبهشي وله . يم البلدان و التاريخ الطبيعي و اللغة و األدبوفي الفلك و تق

  .ويشتمل على أدب و سياسة واجتماع و تاريخ و جغرافية و تاريخ طبيعي و نحو ذلك" مستظرف

فلم يكن للتصنيف والمصنفين شأن يذكر لوال تلك  العلمية،اهللا العثمانيين ضعفت الحركة ولما أدال    

ثم يتوارى شعاعها في الحجب  الدامس،فتنير سواد هذا الليل  األخرى،الشهب التي تلوح الفينة بعد 

خزانة األدب ولب لباب لسان " فمن هذه الشهب عبد القادر البغدادي صاحب .الظالمفيستبد الكثيفة، 

شرح فيه شرح الكافية في النحو وضمنه مباحث في التاريخ و األدب، و منها السيد مرتضى " العرب 

وعرف من المؤرخين . باديآيشرح فيه القاموس المحيط للفيروز" تاج العروس"الزبيدي صاحب 

نفح الطيب من غصن " والمقري وله " األثر في أعيان القرن الحادي عشرخالصة " المحبي و له 

فيه أدب " الكشكول "اشتهر من مؤلفي الكتب الجامعة بهاء الدين العاملي صاحب واألندلس الرطيب، 

  .إسالميةوعلوم و رياضيات و فلسفة و علوم 

الت مخطوطة و هي هذا غيض من فيض مما عرف من آالف  التصانيف التي طبعت والتي ما ز  

تبرز الحركة التأليفية و الموسوعة الكبرى في العصر المملوكي و العثماني و ما ال يدرك كله ال يترك 

  .جله
 

 :أكتشف معطيات النّص  •
 

  عر؟الشّ مع المقارنةب أعّم وخطبه أفدح، النثر مصيبة كانت لماذا -

  لين؟المترّس بإنشاء المقصود ما -

- والشرح والتحشية؟ والتصنيف الجمع إلى لعصرا هذا في العلماء انصرف لم  

  ة؟األدبّي التآليف في البديعية المحسنات من اإلكثار إلى الدافع ما -

  .صالنّ في ترد لم التي األخرى التآليف بعض اذكر -

  ؟ الجامعة الكتب: بقوله الكاتب يعني ماذا -

  

  
 
  



 

  

 : أناقش معطيات النّص  •
 
 المصاب هاأي بعد اأم« : الهزلية رسالته في زيدون ابن يقول لين،المترس إنشاء من انموذج إليك -

شمس  عن األعمى اغتراره، ذيل في غلطه، العاثر الفاحش سقطه، البين بجهله، المورط بعقله،

أكذب،  العجب فإن الشهاب، في الفراش تهافت المتهافت الشراب، سقوط الذباب على الساقط نهاله،

  ».أصوب نفسه المرء ومعرفة

  تكلفا؟ أو فيه طبعا تجد وهل األدب، من النوع هذا خصائص المقتطف هذا من بطاستن -

  :فيها يقول التي مالك ابن ألفية مثل من تعليمية لغاية المتون من كثير ظهرت -

  ينجلي فعل أقبلن ونون افعلي  ويا وأتت فعلت بتا      

- عم البيت؟ هذا في مالك ابن ثيتحد  
  

 :لأستخلص و أسّج •
 

 عصر الضعف؟ الفني خاللصرت موضوعات النثر أين انح -

 و في أي مجال ألّفوا؟ اب؟بماذا اهتم الكتّ -

 من أكثر عليه كانت المتطفلين عدد الشعر ألن مع بالمقارنة أعم وخطبه أفدح، النثر مصيبة كانت -

 .الشعر على المتطفلين عدد
 

 : أقّوم إجاباتي
   : صف معطيات النّاكتشعن ا •

 عدد من أكثر عليه كانت المتطفلين عدد الشعر ألن مع بالمقارنة أعم وخطبه أفدح، ثرالن مصيبة كانت -

 .عرالشّ على المتطفلين

  .الكتابة النثرية: هو »لينالمترس إنشاء« بـ المقصود -

حركة التأليف كانت  والشرح والتحشية ألن والتصنيف الجمع إلى العصر هذا في العلماء انصرف -

  .عليها كان معتبرا واإلقبالكانت متوفرة واسعة والمدارس 

القدرة على توظيف البديع ألنه  إظهار: األدبية هو التآليف في البديعية المحسنات من اإلكثار إلى الدافع -

دمقياس الكاتب الجي.  

  : صمن أهم التآليف األخرى التي لم ترد في النّ -

 .م1340ر ايطبن البال .الجامع لمفردات األدوية واألغذية:في الطب .1

 .للقلقشندي. العرب أنساب معرفة في األرب نهاية .2



 

  

 .للسيوطي  .الدر المنثور في التفسير المأثور: في التفسير .3

 .في السير البن خلكان  .4

  .للقلقشندي .في صناعة اإلنشاء صبح األعشى .5

والدين  اعوالسياسة واالجتم معارف في الشعر والنثر عدة بين تجمع التي الكتب الجامعة هي الكتب -

 ...والرياضيات واألخالق والفلسفة

 : صمعطيات النّ عن مناقشة •

  : األدب من النوع هذا من خصائص -

، وهو نوع يميل أشد بالتنميق اللفظي االهتماماللفظية،  ةالبديعي المحسنات من اإلكثارالسجع،  اإلطناب،

 .التكلف إلىالميل 

 .ميزات الفعل عن االسم والحرف البيت  السابق عن م  في مالك ابن يتحدث -

  :التسجيل ص و ستخالعن اال •

 األدبية والرسائل الديوانية، نطاق الكتابة ضمن الضعف عصر خالل الفني النثر موضوعات انحصرت لقد

 إلى انصرفوا ما وكثيرا البديعية، بالزخرفة الكتاب فاهتم. غاية الكتابة األسلوب وأصبح والمناظرات،

  .لينمذي ملخصين جامعين الدينية والعلوم واللغة والتاريخ األدب التأليف في

  


