
 نص تواصلي : الحركة العلمیة و أثرھا على الفكر و األدب

 اكتشاف معطیات النص :
ـ قامت الدولة العباسیة بعد سقوط الدولة األمویة في 

 الشام
ـ تحولت العاصمة من دمشق إلى بغداد لقیام الدولة 

 . على أكتاف الفرس
ـ منح العباسیون حریة التفكیر وحریة التعبیر 

العقیدة ، ھذه الحریات الممنوحة جعلت  وحریة
العقول تنطلق وتبحث في شتى العلوم والمعارف ما 

جعل المجتمع یعیش في تقدم وازدھار في شتى 
 . المجاالت

ـ شجع الخلفاء العباسیون أنفسھم الحركة العلمیة في 
شتى نواحیھا وأمدوھا بمالھم وجاھھم ، وجعلوا 

ب ، وتنافسوا بالطھم موطن كبار الشعراء والكتا
 في فتح دور العلم ، كما شجعوا حركة النقل 

 . والترجمة والنسخ
ـ كانت العلوم الیونانیة والعقل الیوناني من بواعث 
التصنیف واالشتغال بالعلوم ، وكان العقل الھندي 

من بواعث الزھد والحكمة وكانت الحضارة 



 الفارسیة من بواعث الزخرفة والتفخیم والموسیقى
 معطیات النص :مناقشة 

ـ كان لھذا االنقالب أثر في الشعر العربي وقد ظھر 
ذلك األثر في أغراضھ وفنونھ وأسالیبھ ، فمن حیث 

أغراضھ فإنھا لم تكد تخرج عن نطاق النوع 
وقد ضعف الشعر السیاسي وشعر الفخر  ,الغنائي 

والشعر  , والحماسة ، وظھر الشعر الفلسفي
الصوفي ، والشعر التعلیمي ، والشعر التھكمي 

والتراسل بالشعر ، وقد استقل بعض  ,والھزلي 
 . األبواب كالخمر والزھد ، ووصف الصید

وقد حافظ الشعراء في بناء القصیدة على األوضاع 
الموروثة عن األقدمین .وأجروا تجدیدا في ترك 

صور االبتداء بذكر األطالل أحیانا إلى وصف الق
والخمور ، والمیل إلى ھجر الغریب من التراكیب 

 .واأللفاظ ، والتزام البدیع وأسالیب البیان 
ـ ظھر أثر الحركة العلمیة في النثر أكثر وأعمق 

 مما ھو في الشعر
 . العتماده على العقل

ـ ظھر أثر الفلسفة والعلوم في النثر العباسي ، 



سباب فاتسع مجال التفكیر وعني الكتاب بربط األ
بالمسببات ، وامتدت العقول بتأثیر النقل والترجمة 

 اتباع األسالیب التصنیفیة فیھا إلى وضع الكتب ، و
.  

 االستخالص و التسجیل

ـ أسباب ازدھار ورقي الفكر العربي واإلسالمي في 
 :العھد العباسي
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واألمراء للشعراء والمفكرین  تشجیع الخلفاء 3
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