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  :النّص  تقديم
  

    اتّسم عصر المماليك بأنه عصر إنشاء المكتبات و الخزانات التي تضم 

لمختلف أنواع المعارف وكان المماليك أنواع المؤلفات والموسوعات الجامعة 

ال يدخرون جهدا في تشجيع رجال العلم للحفاظ على ما بقي من التراث 

ومكتباتها، لكن  العلمي بعد سقوط بغداد وتهديم كثير من معالمها الحضارية

األمر اختلف حين حل العهد العثماني فقد انكمشت الحركة العلمية ألسباب 

          المماليك ضح واقع التأليف في هذين العهدين،والنص التالي يو. كثيرة

  .و األتراك في المشرق و المغرب
  

أقرأ النّص :  
 

    كانت الحركة العلمية في دولة المماليك محمودة لكثرة المدارس عندهم، 

وإقبال العلماء على مصر والشام، وانصرافهم إلى التأليف بأكناف السالطين، 

ل فيها االستنباط لتصلّب األذهان، فجاءت في معظمها جمعا ولكن مصنفاتهم ق

وحشوا وشرحا، فمن الذين اشتغلوا بالنّحو ابن مالك الطائي، وله ألفيته 

ومنهم ابن هشام وله . الشهيرة وتسهيل الفوائد والكافية الشافية والمية األفعال

اب عن قطر الندى وبّل الصدى، ومغني اللّبيب عن كتب األعاريب، واإلعر

ومن الذين اشتغلوا بتصنيف . ومنهم صاحب اآلجرومية. قواعد اإلعراب

المعاجم اللّغوية ابن منظور صاحب لسان العرب جمع فيه تهذيب األزهري، 

ومحكم ابن ِسيده، وِصحاح الجوهري، وجمهرة ابن دريد، ونهاية ابن األثير؛ 

موس المحيط في وجعله في عشرين مجلّدا ومنهم الفيروز أبادي، وله القا

  ومنهم السيوطي، وله المزهر في جزأين، يشتمل. أربعة مجلّدات

أولهما على البحث في ألفاظ اللّغة وفصيحها وضعيفها ورديئها، والمعرب 
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ويشتمل الثاني على . والمولّد والحقيقة والمجاز والقلب واإلبدال وما أشبه ذلك

والتحريف، ومن يحتج بهم أوزان الكالم، وأبنية األفعال ومعرفة التصحيف 

  .من شعراء العرب وغير ذلك

 وكان حظّ التّاريخ حسنا، والنشاط له عظيما، فظهرت فيه كتب جليلة يصح

وكان للمغرب يد على فلسفة التاريخ في مقدمة ابن خلدون، . الركون إليها

فمن الذين اشتهروا في مصنفاتهم التاريخية ابن خلِّكان، وله وفيات األعيان 

ي مجلّدين، وهو كتاب نفيس، وله ذيول أشهرها فوات الوفيات البن شاكر ف

ومنهم صالح الدين الصفدي، وله الوافي بالوفيات، وهو معجم . الكتبي

ومنهم أبو الفداء وله المختصر في أخبار البشر، . للتراجم في خمسين جزءا

خ اإلسالم في ومنهم شمس الدين الذّهبي وله تاري. تاريخ عام في أربعة أجزاء

. ومنهم ابن خلدون وله كتاب العبر في ستّ مجلّدات. اثني عشر مجلّدا

وكذلك الجغرافية، فإن أصحابها ما انفكّوا يعانون الرحالت في سبيلها، 

وأشهرهم القزويني، وله عجائب المخلوقات في الفَلَك والجغرافية الطّبيعية 

 وله كتاب تحفة النّظّار، ويعرف عند العرب، وابن بطوطة الرحالة المشهور،

والمقريزي وله ِخططه التي بين فيها أقاليم مصر وأحوال . برحلة ابن بطّوطة

  سكّانها، وأودعها من األخبار والحوادث التّاريخية طائفة حسنة، وهي في

واشتغل جماعة من العلماء بوضع الكتب الجامعة لشتى  ...مجلّدين كبيرين

اب كالنُّويري، وله كتاب نهاية األرب في فنون األدب، يزيد عن العلوم واآلد

ثالثين مجلّدا، ويبحث في الفلك، وتقويم البلدان، والتاريخ الطبيعي، واللّغة 

وكشهاب الدين بن فضل اهللا العمري، وله مسالك األبصار في . واألدب

. يخ الطّبيعيممالك األمصار، يتضمن أبحاثا في التّاريخ والجغرافيا والتّار

 . صبح األعشى في صناعة اإلنشا، وتقويم البلدان وله وكالقَلَقَشَنْدي،
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وكاألبشيهي، وله المستطرف في كّل فن مستظرف، يشتمل على أدب وسياسة 

  .واجتماع وتاريخ وجغرافيا وتاريخ طبيعي ونحو ذلك
     ولما أدال اهللا العثمانيين، وأصبحت مصر والشام في حكمهم ضعفت

فيهما الحركة العلمية، وأقفل معظم المدارس، وانتُِهبت أوقافها، ثم أخذَت 
التّركية تغزو العربية وتزاحمها  في عقر دارها، فغلبت طمطمانية األعاجم 

ولم . على المصريين، وقّل المشتغلون بالعلم لقلّة أنصاره، وانقطاع وسائله
لك الشّهب التي كانت تلوح الفينة يكن للتّصنيف والمصنّفين شأن يذكَر لوال ت

بعد األخرى، فتنير سواد هذا الليل الدامس، ثم يتوارى شعاعها في الحجب 
الكثيفة، فيستبد الظّالم، فمن هذه الشهب عبد القادر البغدادي صاحب خزانة 
األدب ولب لباب لسان العرب، شرح فيه شواهد الكافية في النحو، وضمه 

األدب، وجعله أربعة أجزاء، ومنها الصبان، وله حاشيته مباحث في التاريخ و
على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومنها المطران جرمانوس فرحات، 

وعرف من المؤرخين المحبي، ... وله بحث المطالب في الصرف والنحو،
وله خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، والمقري التّلمساني، وله 

يب من غصن األندلس الرطيب، في أربعة مجلّدات ضخمة، وحاجي نفح الطّ
على  معجم ألسماء المصنّفات العربية رتّبه خليفة، وله كشف الظّنون،

األبجدية وذكر فيه المصنّف وغرض كتابه، وماله من شروح، و أصحاب 
  ...هذه الشروح

                                سليمان البستاني 
  "في األندلس وعصر االنبعاثأدباء العرب "
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أفهم النّص :  
 

  ؟  من هم المماليك-1

  ؟  كيف كانت الحركة العلمية في عهدهم-2

   ما العوامل التي ساعدت على هذا التطور؟-3

   بم اتّسمت هذه المصنّفات ؟ -4

  . ما هي الميادين  التي شملها التّصنيف ؟ اذكر بعضها -5

   منطقة المشرق فقط؟ هل انحصر التّأليف على-6

   ماذا تعرف من أسماء المؤلّفين المشهورين في المغرب؟-7

فكيف كان حاله في .  إذا كان واقع التّأليف محمودا في عهد المماليك-8

  العهد العثماني ؟ 

  ؟  ما أسباب تقلّص وانحصار حركة التأليف في العهد العثماني-9

  ؟  من اشتهر في هذا العهد من العلماء- 10

  .  صنّف بعض المؤلّفات الواردة في النّص حسب طبيعة ونوع العلوم- 11
 

  : أستنتج وأسجل
 

 ثمة أسباب جعلت الحركة العلمية تنشط في عهد المماليك وتضعف في -1

  عهد األتراك  ما هي في رأيك ؟

  ؟  ما طبيعة التأليف الذي ساد في عهد المماليك واألتراك-2

  فات بالمصنّفات ؟ لماذا سميت  هذه المؤلّ-3

   ما هي القيمة العلمية التي حملتها هذه الموسوعات في هذين العهدين ؟-4
 


