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 األستاذ المشرف، سعیدي محمد وخاصة 
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 "كلمة شكر" 

بادىء ببدىء نشكر هللا عّز وج�ّل ونحم�ده عل�ى نعم�ة علین�ا ال�ذي س�دد خطان�ا ویس�ر لن�ا 
 .طریقنا وھدانا إلى طریق العلم والكفاح للوصول إلى غایة

 فصار العلم بعنایة هللا وحفظھ حقیقة نعیشھا الیوم،  لطالما حلمنا بھا

 .والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ والسالم وعلى آلھ وصحبھ اجمعین

جامع�ة عب�د الحمی�د ب�ن  -نشكر التي ندین لھا بھذا العمل فكرا وبن�اءا الجامع�ة الجزائری�ة
وخاص��ة  وآدابھ��االلغ��ة العربی��ة  بقس��م لألس��اتذةوالش��كر ك��ّل الش��كر  -مس��تغانم - -ب��ادیس

ال�ذي ك�ان معن�ا م�ؤازرا ومق�دما لن�ا الع�ون والمس�اعدة " سعیدي محمد"االستاذ المشرف 
 .واإلرشاداتبالنصائح 

وال ننسى ك�ّل م�ن س�اھم ف�ي إخ�راج ھ�ذا العم�ل المتواض�ع غل�ى الن�ور كم�ا ال یفوتن�ا ان 
 .نشكر كّل الموظفین بالمكتبة الذین أمدونا بالكتب القیمة

 

 .الذي أشرف على كتابة ھذه المذكرة" زرارقي " ـوكل الشكر واالمتنان ل

 

 .فجزاھم هللا عنا كل الخیر

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 * إھداء*
) وق�ل رب ارحمھم�ا كم�ا ربی�اني ص�غیرا:(إلى الذین قال هللا سبحانھ وتع�الى ف�ي ش�أنھما

 .إلى من رضاھم من رضاء هللا عز وجل ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم

غلى أحلى اسم نطق بھ لساني ، ینبوع الحنان والعط�ف الت�ي س�ھرت عل�ى رع�ایتي إل�ى 
العین التي قاطع�ت الن�وم لراحت�ي إل�ى الت�ي علمتن�ي الص�مود والتح�دي غل�ى الت�ي كان�ت 

. ام�د هللا ف�ي حیاتھ�ا ف�ي ص�حة ورخ�اء" حلیم�ة"دائما نبراسا تضيء دربي أم�ي الحبیب�ة 
ح�امي البی�ت وراع�ي ش�ؤونھ  النج�احوأّن األمل أساس إلى الذي علمني الّن الحیاة كفاح 

غلى من وجوده أضاء لي الطریق إلى من حّن علي ورباني وتعب ألجلي ورع�اني وم�ا 
ملكت یداه أعطاني وأرخص ل�ي ك�ّل غ�ال وف�داني إل�ى ال�ذي تش�رفت بحمل�ي اس�مھ أب�ي 

 .حفظھ هللا ورعاه وأطال في عمره" بلقاسم"العزیز 

 :ي وتقاسمت معھم رغیف الخبز إخوتي األعزاءإلى من قاسمني رحم أم

 .عائشة ،الحبیب، عبد المالك ، فتیحة

إلى ك�ل الص�دیقات وال�زمیالت خاص�ة ، بوش�افة نس�یمة وعائلتھ�ا إل�ى األس�تاذ المش�رف 
س��عیدي " ال��ذي ك��ان لن��ا الس��ّید والموج��ھ وال��ذي ص��بر معن��ا عل��ى حم��ل عن��اء ھ��ذا البح��ث

 ".محمد

 .ل مشواري الدراسيغلى كّل من علّمني حرفا طوا

 "حمیدي"إلى كّل من یحمل لقب 

غلى كّل من ساعدني من قریب أو بعید غلى ك�ّل طلب�ة الس�نة الثانی�ة ماس�تر أدب عرب�ي 
 .2045-2014دفعة 

 جوھر
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:مقدمــــة   
 

 : مقدمـة

الحمد ہلل الذي جعل العلم نبراس�ا یض�يء الطری�ق ووس�یلة للتربی�ة والتھ�ذیب وھ�دفا لبل�وغ    
الحیاة الفاضلة واألخ�الق العالی�ة وص�لى هللا وس�لّم عل�ى خی�ر ال�ورى واك�رم م�ن مش�ى عل�ى 
الثرى ، نبینا محمد ال�ذي أرس�لھ رب�ھ رحم�ة للع�المین ورض�ي هللا ع�ن ىل�ھ وص�حبھ األب�رار 

لم والفضیلة ف�ي جمی�ع األمص�ار وعل�ى ال�ذین اتبع�وھم وس�اروا عل�ى نھجھ�م الذین نشروا الع
 .غلى یوم القراروبعد

من فضل هللا علینا أّننا من أّم�ة لھ�ا م�اض مش�رف تبن�ى علی�ھ حاض�رھا بك�ّل فخ�ر واعت�زاز 
فاألم��ة ال تس��تطیع أن ت��نھض وتتق��دم إل��ى فص��لت حاض��رھا ع��ن ماض��یھا خاص��ة وأّن لھ��ا 

سلم على وجھ البسیطة ھ�ذا الماض�ي ال�ذي أعط�ى البش�ریة كل�ذ الق�یم الماضي یفتخر بھ كّل م
العالی��ة واألھ��داف النبیل��ة للس��یر ف��ي مس��الك الحی��اة بخط��ى مبنی��ة عل��ى العقی��دة الص��حیحة 
والمعامالت الحسنة واألخالق العالمیة وكونت اجی�اال برع�ت ف�ي ك�ّل مج�االت الحی�اة فیكف�ي 

ص�لى هللا علی�ھ وس�لم الح�ث عل�ى الق�راءة والكتاب�ة المسلم فخرا أّن اّول ما نزل على رس�ولھ 
اْق�َرْأ  2 َخَلَق اْإلِنَساَن ِمْن َعَل�قٍ  1 اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ (عّز من قائلك: على منھج هللا فقال

ة العل�ق، ولق�د ح�ّث دینن�ا س�ور)5 َم اْإلِنَس�اَن َم�ا َل�ْم َیْعَل�مَعلَّ� 4 الَِّذي َعلَّ�َم ِب�اْلَقَلمِ  3 َوَربَُّك اْألَْكَرمُ 
م�ن س�لك طریق�ا یطل�ب ب�ھ علم�ا س�ّھل هللا ل�ھ : " صلى هللا علیھ وسلّم: على العلم وطلبھ فقال

والصحابة نھبوا من تلك الینابیع العذبة الرقراقة ثّم حملوا ھذا المعین غل�ى " طریقا إلى الجّنة
��ةٍ  َخْی��رَ  ُكن��ُتمْ (بق��اع األرض   الت��ي اس��تطاعوا الوص��ول إلیھ��ا ق��ال تع��الى  ��اسِ  أُْخِرَج��تْ  أُمَّ  لِلنَّ

 لَُّھ�م َخْی�ًرا َلَك�انَ  اْلِكَت�ابِ  أَْھ�لُ  آَم�نَ  َوَل�وْ  ِب�اہللَِّ  َوُتْؤِمُنونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَتْنَھْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َتأُْمُرونَ 
ْنُھمُ   .11سورةال عمران اآلیة )اْلَفاِسقُونَ  َوأَْكَثُرُھمُ  اْلُمْؤِمُنونَ  مِّ

حضارتنا اإلسالمیة بانفتاحھا على كّل الحضارات والثقافات وأخذت كّل صالح منھا امتازت 
 " .الحكمة ضالة المؤمن أخذھا إن وجدھا"شعارھا 

ال یخل��وا أّي بح��ث علم��ي م��ن الواجھ��ة األمامی��ة ، والت��ي نس��میھا مقدم��ة فھ��ي مغ��امرة فكری��ة 
مقصود بالمناقشة، ولیس من نتائجھا غیر واضحة، تحمل في طیاتھا مبادئ ومفاھیم البحث ال

السھل كتابة مقدم�ة أو تمھی�د ألي عم�ل ت�ألیفي، أو بح�ث أك�ادیمي ألّنھ�ا كالس�ھل الممتن�ع م�ع 
أّنھ��ا البدای��ة المنطقی��ة ل��ھ وع��ن طریقھ��ا یس��تطیع المؤل��ف أن یفص��ل بین��ھ وب��ین مؤلف��ھ فھ��ي 

ال ت�زال ف�ي مغامرة ونقطة إحداثی�ة جدی�دة، ومعب�ر حقیق�ي ع�ن األفك�ار وال�ت یاغلبھ�ا تك�ون 
 . عقل المؤلف

 

 

 أ



:مقدمــــة   
 

إّن رغبتن��ا ف��ي دراس��ة ھ��ذا الموض��وع أال وھ��و العل��م وط��رق تلقین��ھ ف��ي الحض��ارة اإلس��المیة 
وإثراء الرصید المعرفي والثق�افي ف�ي حول�ھ، وك�دافع أول�ى رغبتن�ا ف�ي أن یك�ون لن�ا م�ورث 

وط�رق تلقین�ھ  علمي ینتفع بھ وإن كان متواضعا ثّم إّن الحاجة الماسة لدراسة موضوع العل�م
في الحضارة اإلسالمیة ونظرا ألھمیة الحضارة اإلسالمیة فقد نال اھتمام الب�احثین ف�ي ش�تى 
مجاالت العلوم والمعرف�ة إالّ أّن ھ�ذه الفت�رة الزاھ�رة م�ن ت�اریخ األّم�ة اإلس�المیة تحت�اج إل�ى 

فید م�ن مزید من البحث والدراسة في مجال التربیة والتعلیم ورب�ط الماض�ي بالحاض�ر ولنس�ت
ایجابی�ات التربی��ة اإلس��المیة ف��ي تربیتن��ا المعاص��رة وأن تعم�ل الدول��ة عل��ى نش��ر ھ��ذا الت��راث 
العلمي العظیم محققا وملخص�ا حت�ى یعل�م الش�باب م�ن أّم�ة اإلس�الم مكان�ة أّم�تھم ف�ي الت�اریخ 

ف�ي ویستفیدوا من تجاربھا في المجال العلمي ثّم إّن ما وصلت إلیھ أمتن�ا العربی�ة واإلس�المیة 
الوق��ت الحاض��ر م��ن ض��عف أو ج��د ف��ي داخل��ي رغب��ة ش��دیدة للرج��وع إل��ى تراثن��ا اإلس��المي 
والبحث والكتابة في مواضیع الحضارة اإلسالمیة ألّننا نحتاج ان نعرف أكثر ع�ن حض�ارتنا 
اإلس��المیة ون��رى م��ا أح��رزه المفك��رون الع��رب األّول م��ن تق��دم وان نع��یش م��ع حض��ارتنا 

  اإلسالمیة

سالمي والبحث والكتابة في مواضیع الحضارة اإلس�المیة ألّنن�ا نحت�اج أكث�ر أن إلى تراثنا اإل
نعرف عن حضارتنا اإلسالمیة ونرى ما أحرزه المفكرون العرب األّول من تقدم وأن نعیش 
م��ع حض��ارتنا اإلس��المیة وھ��ي ف��ي أّوج قوتھ��ا فم��ا معن��ى العل��م؟ وم��ا أب��رز ط��رق تلقین��ھ ف��ي 

الحرك��ة العلمی��ة ف��ي الحض��ارة اإلس��المي م��ا المؤسس��ات الحض��ارة اإلس��المیة وكی��ف كان��ت 
التعلیمیة التي كانت منتشرة في الحض�ارة اإلس�المیة وم�ا العل�وم الت�ي كان�ت ت�درس ف�ي تل�ك 
المؤسسات التعلیمیة؟ وما أھم النم�اذج م�ن المعلم�ین ف�ي الحض�ارة اإلس�المیة وط�رقھم وبع�د 

" خلی��ل داوود ال��زرو"اس��ة ق��ام بھ��ا االط��الع عل��ى قائم��ة الدراس��ات الس��ابقة عثرن��ا عل��ى در
بعنوان الحیاة العلمیة في الشام في القرنین األّول والثاني للھج�رة تناول�ت بع�ض جوان�ب ھ�ذا 

 .الموضوع

حیث ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أشھر العلوم المنتشرة في الشام في القرنین األّول 
ھ�م النت�ائج الت�ي توص�ل إلیھ�ا ھ�و أّن والثاني للھجرة ومراحل تطورھا وأشھر رجالھا وم�ن أ

الحیاة العلمیة في الشام خالل القرنین األولین للھجرة سارت في ثالث اتجاھات أّولھا االتجاه 
 .الدیني حیث حض اإلسالم على العلم وحث على طلبھ ورفع من شأن المتعلمین

الط�رق التعلیمی�ة ف�ي  :متضمنة مدخل بعنوان: ولإلجابة على ھذه األسئلة اتبعنا الخطة التالیة
الحض���ارة اإلس���المیة وأتبعن���اه بفص���لین األول تح���ت عن���وان العل���م وأض���ربھ ف���ي الحض���ارة 
اإلس��المیة وق��د احت��وى ث��الث مباح��ث األول العل��م ف��ي الحض��ارة اإلس��المیة،نن أم��ا المبح��ث 

 الثاني فأدرجنا فیھ أضرب العلم في الحضارة اإلسالمیة

 ب



:مقدمــــة   
 

نم�اذج م�ن معلم�ین وط�رقھم وق�د وق�ع اختیارن�ا عل�ى ث�الث : أما الفصل الثاني فكان بعن�وان 
والث��اني اإلم��ام اب��و حام��د " اب��ن خل��دون"معلم��ین م��ن ص��فوة المعلم��ین فك��ان األّول العالم��ة 

 الغزالي وأما المعلم الثالث فكان معلم 

 .من متوسطة خضرة اكمالیة محمد شریف سي سعود  وھو األستاذ المحترم تلمساني خالد

القول والت بمثابة حوصلة ألھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خ�الل بحثن�ا ف�ي أخیرا خاتمة و
 .أعماق ھذا الموضوع ثم قائمة المصادر والمراجع والفھرس

وب��الطبع للحص��ول عل��ى المعلوم��ات المتعلق��ة بالعناص��ر الم��ذكورة أع��اله واجھتن��ا ص��عوبات 
مستعارة ولكن م�ع تع�دد المكتب�ات أّولھا قلة المراجع في المكتبات وإن وجدت غالبا ما تكون 

 .لقینا الحل ووجدنا ما نحتاج

أم��ا الم��نھج المتب��ع فھ��و الم��نھج الت��اریخي لك��ي نس��تطیع تتب��ع الحرك��ة العلمی��ة ف��ي الحض��ارة 
اإلس��المیة والم��نھج الت��اریخي ھ��و الم��نھج ال��ذي یھ��تم بجم��ع الحق��ائق والمعلوم��ات م��ن خ��الل 

نصوص التاریخیة التي تناولت العلم في الحض�ارة دراسة الوثائق والسجالت واآلثار وتتبع ال
اإلس��المیة وعرض��ھا وم��ن ث��ّم تحلیلھ��ا والتعلی��ق علیھ��ا مستش��ھدین ب��بعض المواق��ف التربوی��ة 
والتعلیمیة لروادھا من العلماء والخلفاء وجھودھم في المجال العلمي وإلتم�ام ھ�ذا الموض�وع 

الق�رآن الك�ریم : والمراج�ع أھمھ�ا وانجازه على أكمل وجھ اعتمدنا على جمل�ة م�ن المص�ادر 
" العلم والعلم�اء"الحدیث النبوي الشریف عبد الرحمان بن خلدون ،أبو بكر جابر الجزائري، 

 .الخ"....الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة"، عبد المنعم ماجد،

خاص��ة وال یفوتن��ا ف��ي نھای��ة ھ��ذا التق��دیم أن نش��كر أس��اتذتنا الك��رام عل��ى مس��اعدتھم القیم��ة و
الذي بالرغم من انشغاالتھ الكثیرة قبل ھذا " سعیدي محمد: األستاذ الفاضل المشرف الدكتور

البحث وأمّدنا بمالحظات عّدة ساعدتنا في مسیرتنا ھذه في توس�یع أفكارن�ا وأخی�را نتمن�ى أن 
 .ینال إعجابھ وأن یبقى معونة لجمیع الطلبة كما كان معنا

 .ع قلتھ والجھد مع ضالتھ والعي مع شوائبھكما نتمنى أن یقبل ھذا العمل م

 

 

 

 

 ج
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 : المدخل/1

لقد بدأ العلم مع تجمع اإلنسان في مجموعات حیث طرح ألّول مّرة استخدام األدوات 
لحاجات اإلنسان الیومیة ، ولتوفیر الجھد الذي كان یبذل قبل اكتشاف ھذه األدوات  إرضاءا

التي بدأت بسیطة وبدائیة ثّم ما لبثت أن ارتقت وتقدمت مع تقدم العقل البشري والمعرفة 
 .1اإلنسانیة

ولقد بدأ العلم عملیا ثّم ترقى وتقدم حتى وصلنا في العصور الحدیثة إلى العلوم النظریة 
من أجل تلبیة أبسط الحاجات وأقلّھا شأنا  -معقدة ولقد كان الطریق غیر یسیر وغیر ممھدال
من جھة نظر اإلنسان المعاصر اآلن، وقد دفعت اإلنسان إلى العلم ضرورات فكانت  –

األوبئة والفیضانات والجفاف والحرارة والبرودة، والحاجة إلى الطعام إنتاجھ وتخزینھ 
كان ینصب تفكیره  -بعد ذلك دفعھ إلى التأمل في الكون المحیط بھ -وطھوه ثّم وجود فراغ

على ما یشكل حاجة ملحة، ثّم ارتقى تفكیره إلى ما ھو أبعد من ذلك فكان الطب وعلم 
 2.األدویة والریاضیات والكیمیاء والموسیقى والفیزیاء وغیرھا من العلوم

من أدوارھا تطلق  وھي في كّل دورالعلم كلمة من أشیع الكلمات المستعملة قدیما وحدیثا 
على ما یضاد الجھل على اإلطالق وكثیرا ما لحق بھا التخصیص في أحوال معّینة فصارت 

 .3تعني نقیض الجھل

ومعرفة المعلوم من الذوات والصفات والمعاني على ما ھو علیھ وھو مصدر علم یعلم علما 
 .وینقسم إلى ضروري ونظري

 من سائر البدیھیات كمعرفة؟ یحتاج المرء معھ إلى تأّمل وتفكرفالعلم الضروري، ھو ما ال 

والمرئیات مما یدرك بالحواس الخمس التي ھي السمع والبصر واللمس والشّم  ساتالمحسو
 .والذوق

ونظري وھو ما یحتاج المرء فیھ إلى التأمل وإعمال الفكر، وسواء ما كان یدرك بالقلب 
أكبر من  والمالئكة أو بالقلب مع الحواس كالشمس وحده كالغیبیات من وجود هللا تعالى

 4القمر

 

                                                            
،دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع ،  1وروبیة ،ط العلم عند العرب وأثره على الحضارة األ: رمضان صباغ 

11:،ص 1998اغسطس ،  1  
  2 11المرجع نفسھ ص

08 ص1994 بیروت العربي الشراع مؤسسة اإلسالمیة، العربیة الحضارة السھیل، وعبد العدوي ابراھیم 3  
11ص السعودیة العربیة المملكة جّدة والطباعة، والتوزیع للنشر الشروق دار والعلماء، العلم: الجزائري جابر بكر بوا  4  
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وع���رف الش���يء یعرف���ھ إذا أدرك���ھ عل���ى م���ا ھ���و علی���ھ تك���ون ,أم���ا المعرف���ة ض���د النك���رة
یطل���ق عل���ى مع���ان كثی���رة " ع���رف"بی���د أن ,بمعن���ى العل���م إذ م���ن ع���رف ش���یئا فق���د علم���ھ

وم���ن ھن���ا ك���ان ب���ین  1فان���ھ ال یطل���ق إال عل���ى العم���وم م���ن  األش���یاء" عل���م"بخ���الف لف���ظ 
إذ ق����د یطل����ق ك����ل منھم����ا ,العل����م والمعرف����ة العم����وم والخص����وص كلفظ����ي الحم����د والش����كر

عل��ى األخ��ر غی��ر أن الحم��د اخ��ص م��وردا واع��م متعلق��ا بخ��الف الش��كر فإن��ھ اع��م م��وردا 
فك���ذلك لف���ظ العل���م والمعرف���ة ف���العلم اع���م م���وردا واخ���ص تعلق���ا والمعرف���ة , واخ���ص تعلق���ا

 .اعم تعلقا واخص موردا

ظھ���ر الف���رق بینھم���ا ف���ي أن المعرف���ة ال ب���د وان تك���ون مس���بوقة بجم���ل ف���ال یق���ال ھ���ل وی
عرف�����ت ك�����ذا إال إذا ك�����ان یجھل�����ھ م�����ن قب�����ل بخ�����الف العل�����م فل�����یس ش�����رطا أن یس�����بقھ 

لس���بق ,وی���دل عل���ى ذل���ك أن هللا تع���الى ل���م یوص���ف بالمعرف���ة ولك���ن یوص���ف ب���العلم,جم���ل
إذ علم������ھ س������ابق لك������ل ,وهللا تع������الى عل������م األش������یاء قب������ل تكوینھم������ا,المعرف������ة بالجھ������ل

وبالتأم������ل یظھ������ران المعرف������ة تتن������اول ال������ذوات أكث������ر مم������ا تتن������اول المع������اني ,معل������وم
وال یق���ال علم���ت ال���دار وال ,عرف���ت ال���دار وعرف���ت الرج���ل وعرف���ت الطری���ق م���ثال:"فیق���ال

  2.الرجل وال الطریق في أفصح اللغات

 :ھوأن المعرفة تكون بمعنى العلم غیر أن بینھما فرقا دقیقا و:والخالصة

 .والعلم لیس كذلك, إن المعرفة البد أن تكون مسبوقة بجھل 1
إن الغال���ب ف���ي المعرف���ة أن تك���ون ف���ي معرف���ة ال���ذوات والص���فات دون المع���اني فل���ذا  2

المع��ارف اإلنس��انیة وھ��م یعن��ون م��ا یعرف��ھ اإلنس��ان م��ن فن��ون المعرف��ة المختلف���ة :یق��ال
 .كالطب والریاضیات والتاریخ والصناعة

یوص���ف ب���ت هللا ع���ز وج���ل لكون���ھ مس���تلزما لس���بق الجھ���ل وال���رب  لف���ظ المعرف���ة ال 3
وال یق��ال عرف��ھ كم��ا یق��ال هللا , عل��م هللا ك��ذا"تب��ارك وتع��الى من��زه ع��ن ذل��ك فل��ذا یق��ال 

 ..3وال یقال هللا عارف , علیم
أم���ا كلم���ة الحض���ارة فتعن���ي مظ���اھر الرق���ي العلم���ي والفن���ي واالجتم���اعي واألدب���ي ف���ي  4

والحض�����ارة ھ�����ي مجم�����وع , الحض�����ر أي التخل�����ق ب�����أخالق أھ�����ل الحض�����ر وع�����اداتھم
والدس���اتیر الس���ائدة  والق���وانین.والتقالی���د والش���رائع وال���نظم والع���ادات,العقائ���د واألفك���ار

4ومجم���وع اإلنت���اج الفك���ري والعمران���ي والم���ادي لھاعبرالت���اریخ.ف���ي ام���ة م���ن األم���م

                                                            
 12العلم والعلماء ص : أبو بكر جابر الجزائري  1
 13المرجع نفسھ ص   2
13المرجع نفسھ ص   3  
11ص 2006ـ 1427، دار النھضة العربیة بیروت لبنان،1طصفحات من الحضارة اإلسالمیة :نزیھ شحاذة  4  
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ی���رتبط مص���طلح الحض���ارة ف���ي اللغ���ة العربی���ة بدالل���ة مكانی���ة ویقاب���ل الحض���ارة مص���طلح 
حی����ث تعن����ي الب����داوة حی����اة التنق����ل والرح����ال ف����ي , الب����داوة عل����ى الض����د م����ن الحض����ارة

 .1 ون استقرار ولفظ الحضارة ھو ما یصاد البداوةالجواري من مكان إلى أخر د

ولع���ل اب���رز م���ن تص���دى لموض���وع الحض���ارة م���ن المفك���رین ھ���و الفیلس���وف االجتم���اعي 
الحض���ارة إنم���ا ھ���ي التف���نن ف���ي الت���رف واس���تجارة أحوال���ھ  : " حی���ث یق���ول"  اب���ن خل���دون"

بخ والكل����ف بالض����ائع الت����ي ت����أنق م����ن أص����نافھ وس����ائر فنون����ھ كالص����نائع المھی����أة للمط����ا
 .2"والمالبس أو المباني أو الفراش أو األبنیة وسائر أحوال المنزل

والحض����ارة اإلس����المیة ھ����ي ك����ل م����ا أنتجت����ھ الش����عوب الت����ي عاش����ت عل����ى ھ����ذه الرقع����ة 
عب���رت ع���ن نفس���ھا ف���ي ص���ور مادی���ة ,العریض���ة م���ن األرض م���ن إب���داعات ومبتك���رات

والعل���م والفلس���فة وتش���مل ك���ل أل���وان الف���ن واألدب والص���یاغة ,وجدانی���ة وعقلی���ة,ومعنوی���ة
والحض����ارة اإلس����المیة ھ����ي الت����ي قام����ت م����ع قی����ام اإلس����الم ,3الت����ي أنجزھ����ا المس����لمون

وانتش���رت ف���ي ك���ل بق���اع الدول���ة اإلس���المیة م���ن أقص���ى المش���رق آل���ة أقص���ى المغ���رب 
وق���د ارت���بط موض���وع الحض���ارة اإلس���المیة بدراس���ة ,4وحل���ت مح���ل الحض���ارات القدیم���ة

ح���ت الدراس���ات التاریخی���ة نح���وا جدی���دا ال یع���ول خاص���ة بع���د إن ن,الت���اریخ ارتباط���ا وثیق���ا
 .5على الوقائع واألحداث واألخبار السیاسیة العسكریة بالدرجة األولى

وظ���ل اإلس���الم ف���ي امت���داد  -وم���ا اس���تقر اإلس���الم بدولت���ھ الحكیم���ة الراش���دة بك���ل أجھزتھ���ا
ومفكری���������ھ وأدبائ���������ھ ,حت���������ى تف���������رغ بعلمائ���������ھ -وبن���������اؤه ف���������ي ارتف���������اع وش���������موخ

ن����اء حی����اة فكری����ة أدبی����ة تق����وم علیھ����ا حض����ارة إنس����انیة ل����م یع����رف لب,وكتاب����ھ,وش����عرائھ
اخ����ذ المس����لمون ینھل����ون م����ن م����وارد العل����م ,الت����اریخ نظی����را لھ����ا ف����ي مختل����ف عص����وره

بمختل���ف فروع���ھ وفنون���ھ فاخ���ذوا یترجم���ون ال���ذخائر العلمی���ة وینقل���ون إل���ى اللغ���ة العربی���ة 
والفارس�����یة  ترجم�����وا م�����ن اإلغریقی�����ة,والھن�����ود ,والروم�����ان والف�����رس,عل�����وم اإلغری�����ق

ونقل���ت أل���وف الكت���ب م���ن المكتب���ات القدیم���ة ,والھندی���ة,والقبطی���ة واآلرامی���ة  والس���ریانیة 
 .6والمكتبات,دور الكتب توأقیم

 

                                                            
18المرجع  نفسھ ص   1  
، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  1فكر ابن خلدون الحداثة و الحضارة و الھیمنة ، ط: و اخرون ... جمال شعبان  

120ص  2007بیروت  2  
 18صفحات من الحضارة اإلسالمیة ص:نزیھ شحاذة  3

 10ص2007.دار المعرفة الجامعیة,تاریخ الحضارة اإلسالمیة ط:نبیلة حسن محمد  4
 19صفحات من الحضارة اإلسالمیة ص:شحاذة نزیھ  5
 عكنون بن المركزیة الساحة الجامعیة المطبوعات دیوان ط الحضارة و العلم لغة العربیة الصدیق صالح محمد 

158، ص  2009،  05الجزائر 6  
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في مسائل التربیة والتعلیم وتاریخھما وفي علم النفس التربوي والتعلیمي "والبن خلدون "
لمجددین في ھذه بحوث قیمة أصیلة تضعھ في صف كبار األئمة ا. وما یتصل بذلك

ووسع القول في تاریخ التربیة والتعلیم لدى كثیر من األمم اإلسالمیة في المشرق ,المیادین
وموضحا ماینبغي إن تسیر علیھ ,مبینا رأیھ في الطرق المتبعة لدى ھذه األمم,والمغرب

التربیة ویسیر علیھ التعلیم في مختلف مراحل الطفولة والشباب حتى یحقق إغراضھما 
وحتى تجئ أسالیبھما متفقة مع طبائع ,ردیة واالجتماعیة من أیســــــر طریــــــــــــقالف

  1المتعلمین ومسایرة لتطورھم ونموھم من الناحیتین الجسمیة والعقلیة

فم���ن ذل���ك م���ا یوجھ���ھ إل���ى طریق���ة التعل���یم الس���ائدة ف���ي عص���ره م���ن مأخ���ذ وم���ا یش���یر ب���ت 
وج���ھ الص���واب ف���ي :"جع���ل عنوان���ھ م���ن ع���الج إلص���الحھا إذ یق���ول ف���ي الفص���ل ال���ذي

وق���د ش���اھدنا  كثی���ر م���ن المعلم���ین لھ���ذا العھ���د ال���ذي أدركن���ا "تعل���یم العل���وم وط���رق إفادت���ھ 
یجھل���ون ط���رق التعل���یم وإفادت���ھ ویحض���رون للم���تعلم ف���ي أول تعلیم���ھ المس���ائل المقفل���ة م���ن 

ویحس���بون ذل���ك مران���ا عل���ى التعل���یم وص���وابا ,العل���وم ویطالبون���ھ بإحض���ار ذھن���ھ ف���ي حلھ���ا
ویخلط��ون علی��ھ م��ا یلق��ون ل��ھ م��ن غای��ات الفن��ون ف��ي ,ذل��ك وتحص��یلھ 2ی��ھ یكلفون��ھ وع��يف

 .مبادئھا

ف����إن قب����ول العل����م واالس����تعداد لفھم����ھ ینش����أ ت����دریجیا ویك����ون ,وقب����ل أن یس����تعد لفھمھ����ا,
الم����تعلم أول األم����ر ع����اجزا ع����ن الفھ����م بالجمل����ة إال ف����ي األق����ل وعل����ى س����بیل التقری����ب 

ی���زال االس���تعداد فی���ھ یت���درج قل���یال بمخالط���ة المس���ائل  ث���م ال,وباألمث���ال الحی���ة,واإلجم���ال
فیھ���ا م���ن التقری���ب إل���ى االس���تیعاب ال���ذي فوق���ھ ,ف���ي ذل���ك الف���ن وتكرارھ���ا علی���ھ واالنتق���ال

ویح���یط بمس���ائل الف���ن وإذا ألقی���ت علی���ھ ,حت���ى ت���تم الملك���ة ف���ي االس���تعداد ث���م ف���ي التحص���یل
ع��ن االس��تعداد ل��ھ ك��ل الغای��ات ف��ي البدای��ة وھ��و حینئ��ذ ع��اجز ع��ن الفھ��م وال��وعي وبعی��د 

فتكاس��ل عن��ھ وانح��رف ف��ي قبول��ھ ,وحس��ب ذل��ك م��ن ص��عوبة العل��م ف��ي نفس��ھ,ذھن��ھ عنھ��ا
  3"وتمادى في ھجرانھ وإنما أتى ذلك من سوء التعلیم 

 :مفھوم الطریقة في مدرسة النبوة •

طریق���ة الرج���ل مذھبی���ة :تعن���ي الطریق���ة أو الس���یرة أو الم���ذھب وج���اء ف���ي الص���حاح: لغ���ة
 "ن على طریقة واحدة أي على حالة واحدةمازال فال"ویقال

                                                            
شركة نھضة مصر للطباعة و النشر و  4ط 1ج  تح علي عبد الواحد وافي ,مقدمة ابن خلدون:عبد الرحمان بن خلدون

126ص2006التوزیع ،  القاھرة ، اكتوبر   1  
 126المرجع نفسھ ص  2
 128تح علي عبد الواحد وافي ص,مقدمة ابن خلدون:عبد الرحمان بن خلدون  3
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ولق��د وردت "یحش��ر الن��اس عل��ى ث��الث طرائ��ق:"وف��ي الح��دیث قول��ھ ص��لى هللا علی��ھ س��لم
ــُن  :"وم��ن ذل��ك قول��ھ تع��الى,م��ادة طریق��ة ف��ي الق��ران الك��ریم ف��ي أكث��ر م��ن موض��ع فی��ھ َنْح

 سورة طھ" )104(َأْعَلُم ِبَما َیُقوُلوَن ِإْذ َیُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِریَقًة ِإْن َلِبْثُتْم ِإالَّ َیْوًما 

ھن���اك م���ن ی���رى الطریق���ة بأنھ���ا مجموع���ة األنش���طة واإلج���راءات الت���ي یق���وم : اص���طالحا
 1والتي تبدو آثارھا على ما یتعلمھ التالمیذ,بتا المدرس

ى الطریق��ة عل��ى أنھ��ا العملی��ة الت��ي ت��ؤدي إل��ى تمك��ین الم��تعلم م��ن أن وھن��اك م��ن ینظ��ر إل��
وی���درك عناص���ره وإبع���اده ویس���تنتج لنفس���ھ م���ا ,یتص���ل ب���الموقف التعلیم���ي اتص���اال مباش���را

 .2یستنتج من حقائق وعالقات ومفاھیم

 :من ابرز الطرق التعلیمة في الحضارة اإلسالمیة ما یلي

 :طریقة المجالس العلمیة

أن المنتدیات الفكریة والصالونات األدبیة والثقافیة المنتشرة في أیامنا ھذه لیست ظاھرة 
استمرار لتقلید ثقافي عریق في ,وإنما ھي تجدیدا وباألحرى,جدیدة في تاریخ الثقافة العربیة

بأنھا من الظواھر القلیلة التي ظلت قائمة وفاعلة في ,بل یمكن القول باطمئنان,حضارتنا
حتى عندما كانت تجتاز ھذه الحضارة أكثر مراحلھا ضعفا ,الحضارة اإلسالمیةتاریخ 

وعلى الرغم من اختالف الموضوعات التي تتناولھا الصالونات والمنتدیات الیوم ,وانحطاطا
بشكل أو بآخر عن تلك التي كانت تتناولھا مجالس األمس فإنھا تحمل الرسالة نفسھا رسالة 

قد أدرك عدد من األدباء والمؤرخین العرب المسلمین أھمیة ھذه و,العلم والمعرفة والتقدم
المجالس وقیمتھا الحضاریة فألفوا كتبا تتناول سماكان یدور فیھا من وقائع علمیة وأدبیة 

 .3"مجالس العلماء:"الذي إلف كتابا بعنوان)ه340ت(الرحمان الزجاجيعبد :مثل

إذ م����ن , الع����رب قب����ل اإلس����المیب����دو إن ج����ذور ھ����ذه المج����الس إنم����ا تع����ود إل����ى ت����اریخ 
المع���روف ان���ھ ك���ان للع���رب مج���الس یجتمع���ون فیھ���ا لمناش���دة اإلش���عار ومبادل���ة اإلخب���ار 

 .4 وكانوا یسمون تلك المجالس األدبیة باألندیة, والمسامرة

وق���د خط���ت ھ���ذه المج���الس ف���ي العص���ر األم���وي خط���وات واس���عة إذ اخ���ذ الخلیف���ة یخت���ار 
ب���اء والش���عراء والم���ؤرخین والفقھ���اء لیج���الس المتمی���زین مم���ن ك���ان یعاص���رھم م���ن األد

                                                            
1  T : 6413, www.a quran.com/show thrad.plp ملتقى اللغة , كتاب طرق تدریس مواد اللغة العربیة

  85ص 2011:الجامعة العالمیة, جمیع الحقوق محفوظة, العربیة
86 ص نفسھ المرجع  2  
3 php? Id:3017 http://moslimonline.net/print 
المرجع نفسھ   4  

http://moslimonline.net/print
http://moslimonline.net/print
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واالط���الع ,ك���ان الھ���دف م���ن ھ���ذه المج���الس س���ماع إخب���ار الع���رب ون���وادرھم وبط���والتھم
 .على إسرار العربیة وآدابھا

وتتح���ول إل���ى ظ���اھرة ,والواق���ع ان���ھ ل���م تزدھ���ر مج���الس العل���م واألدب ازدھ���ارا واض���حا
غف الخلف���اء وتش���جیع العلم���اء وھ���ذا لش���,ثقافی���ة راس���خة األرك���ان إال ف���ي العص���ر العباس���ي

واألدب���اء عل���ى العل���م والمعرف���ة ول���م تع���د قص���ور الخلف���اء ھ���ي المك���ان الوحی���د النعقادھ���ا 
 . 1وإنما امتدت إلى قصور الوزراء وبیوت العلماء

ف����ي ھ����ذه المج����الس ت����دور ف����ي می����دان واح����د م����ن , ول����م تع����د المناقش����ات والمن����اظرات
س����ب وإنم����ا غ����دت تتن����اول معظ����م ف����روع فح, المی����ادین العلمی����ة ك����النحو والفق����ھ والش����عر

كم���ا ص���ار لھ���ذه المج���الس .ال���خ.....العل���م والمعرف���ة كالت���اریخ والفلس���فة والط���ب والفل���ك
ب����ل غ����دت تقالی����د ھ����ذه ,تقالی����دھا وآدابھ����ا وأص����ولھا وقواع����دھا الت����ي ینبغ����ي مراعاتھ����ا

وك����ان م����ن رواد ,تش����كل مظھ����را م����ن مظ����اھر الحض����ارة اإلس����المیة,بح����د ذاتھ����ا,مج����الس
األص���معي ال���ذي ك���ان یع���د إمام���ا ف���ي إخب���ار الن���وادر والمل���ح والغرائ���ب مجل���س الرش���ید 

معم��ر ب��ن المثن��ى وغی��رھم فض��ال ع��ن ع��دد كبی��ر م��ن الش��عراء أمث��ال ,ألكس��ائي وس��یبویھ
 . 2بلعأبي العتاھیة وأبي نواس ود

عل����ى نھ����ج وال����ده ف����ي عق����د مج����الس العل����م )م832-ه218ت(وس����ار الخلیف����ة الم����أمون 
فاق���ت مج���الس الرش���ید تتن���وع موض���وعاتھا وش���مولیتھا  ب���ل إن مج���الس الم���أمون,واألدب

وإنم���ا انتش���رت ف���ي ,ول���م یقتص���ر انعق���اد المج���الس العلمی���ة عل���ى قص���ور الخلف���اء.وجرىتھ���ا
 . 3قصور الوزراء وبیوت بعض العلماء

إم���ا المج���الس الت���ي كان���ت تعق���د ف���ي حواض���ر األمص���ار العربی���ة واإلس���المیة ف���ال تع���د وال 
تل����ك الت����ي كان����ت تعق����د ف����ي ب����الط س����یف الدول����ة تحص����ى ولعل����ى أش����ھر ھ����ذه المج����الس 

 .4وكانت حافلة في حلب)ھـ 356ت (الحمداني

إن دراس��ة ت��اریخ ھ��ذه المج��الس وتطورھ��ا وتقالی��دھا وم��ا ك��ان ی��دور فیھ��ا م��ن مناوش��ات 
ی�����درك مكانتھ�����ا المتمی�����زة ف�����ي ت�����اریخ الحض�����ارة العربی�����ة ,علمی�����ة وأدبی�����ة,ومن�����اظرات
وقب����ل ك����ل ش����يء مرك����ز م����ن مراك����ز ال����تعلم  أوال,فق����د كان����ت ھ����ذه المج����الس,اإلس����المیة

والتعل���یم ف���ي آن واح���د بالنس���بة إل���ى الص���فوة أو النخب���ة ف���ي المجتم���ع العرب���ي اإلس���المي 
ھ����م وأبن����ائھم ,فق����د ك����ان أص����حاب ھ����ذه المج����الس م����ن خلف����اء ووزراء وأم����راء,آن����ذاك

                                                            
 نفس المرجع  1
 نفس المرجع  2
 نفس المرجع  3
 نفس المرجع  4
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وق����د ك����ان الجمی����ع یفی����دون مم����ا ك����ان ,والعلم����اء واألدب����اء والفقھ����اء رواد ھ����ذه المج����الس
 .1ي ھذه المجالس من مناقشات ومناظرات واجتھاداتیدور ف

می����دانا لالمتح����ان ومس����رحا ,بالنس����بة إل����ى العلم����اء واألدب����اء,كان����ت ھ����ذه المج����الس:ثانی����ا
وھ���ذا كل���ھ ش���كل دافع���ا لھ���م جمیع���ا لالجتھ���اد والبح���ث وش���حذ األذھ���ان ,للتن���افس فیم���ا بینھ���ا

مرتبط���ة بالس���معة فالحص���ول عل���ى عض���ویة ھ���ذا المجل���س أو ذاك كان���ت أساس���ا ,والعق���ول
كم����ا إن الحف����اظ عل����ى عض����ویة ھ����ذا ,إي بالكف����اءة العلمی����ة,العلمی����ة لھ����ذا الع����الم أو ذاك

 .المجلس مرھونة بمثابرة ھذا العالم واجتھاده ویقظتھ العلمیة الدائمة

وحقق����ت لھ����م مكان����ة معنوی����ة ,رفع����ت ھ����ذه المج����الس م����ن مكان����ة العلم����اء واألدب����اء:ثالث����ا
 .2ومادیة في الدولة والمجتمع

ولع���ل م���ن أھ���م م���ا تجل���ت فی���ھ مكان���ة ھ���ذه المج���الس ف���ي الحض���ارة اإلس���المیة ھ���و  :رابع���ا
أنھ���ا أس���ھمت ف���ي ح���ل ع���دد كبی���ر م���ن اإلش���كالیات العلمی���ة واألدبی���ة وأجاب���ت ع���ن الكثی���ر 

كم���ا لعب���ت دورا مھم���ا ف���ي تص���حیح ,م���ن التس���اؤالت المعرفی���ة الت���ي كان���ت تط���رح فیھ���ا
لت���ي كان���ت متداول���ة ف���ي بع���ض ف���روع العل���م الكثی���ر م���ن المعلوم���ات والمف���اھیم الخاطئ���ة ا

ب���ل لنب���الغ إذا قلن���ا ان���ھ ق���د تحق���ق ف���ي ھ���ذه المج���الس بع���ض اإلب���داعات العلمی���ة ,والمعرف���ة
والت��ي ربم��ا ل��م یك��ن باإلمك��ان إن تتحق��ق ل��وال التكام��ل العلم��ي والتفاع��ل المعرف��ي الل��ذان 

كم���ا ,والم���ؤرخینفاألدب���اء أف���ادوا ف���ي ھ���ذه المج���الس م���ن علم���اء اللغ���ة والفقھ���اء ,دار فیھ���ا
 .3...إن علماء اللغة أفادوا من األدباء والفقھاء وھكذا

وش����كل نش����اطھا , لق����د أث����رت ھ����ذه المج����الس الثقافی����ة العربی����ة اإلس����المیة:وص����فوة الق����ول
العلم����ي واألدب����ي بألوان����ھ وص����وره المختلف����ة ع����امال مھم����ا م����ن عوام����ل بن����اء الحض����ارة 

 .  4ھارھامظھرا من مظاھر تقدمھا وازد, العربیة اإلسالمیة

 :الطریقة المباشرة أو الطریقة اإللقائیة أو طریقة المحاضرة

ھ�����ذه الطریق�����ة ق�����ام بت�����ا الرس�����ول ص�����لى هللا علی�����ھ وس�����لم قب�����ل إن یعرفھ�����ا المح�����دثون 
ولكن���ھ ص���لى هللا علی���ھ وس���لم ك���ان ین���وع ف���ي طریقت���ھ ,الغربی���ون وم���ن س���ار عل���ى نھجھ���م

س���بین للحال���ة الت���ي ھ���ي ب���ین وین���وع ف���ي أس���لوبھ وك���ان یخت���ار الطریق���ة واألس���لوب المنا
وھ��ذه ھ���ي طریق��ة المعل���م الن��اجح ال��ذي یخت���ار الطریق��ة المناس���بة واألس��لوب الطی���ب ,یدی��ھ
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ف���ي ك���ل حص���ة م���ن حصص���ھ ب���ل إن المعل���م الن���اجح یغی���ر طریقت���ھ وأس���لوبھ ف���ي الحص���ة 
 .   1یتطلبھ الموقف التعلیمي أو إقبال طالبھ علیھ نفسھا حسب ما

رائ���ق الت����دریس وأكثرھ����ا ش���یوعا ف����ي الت����دریس ال تع���د طریق����ة المحاض���رة م����ن أق����دم ط
وتص���نف م���ن ب���ین طرائ���ق ,ص���یما ف���ي المس���تویات المتقدم���ة وبال���ذات التعل���یم الج���امعي

الت�����دریس التقلیدی�����ة غی�����ر إن ھ�����ذا التص�����نیف ال یعن�����ي ع�����دم فاعلیتھ�����ا وأھمیتھ�����ا ف�����ي 
الت���دریس وھجرانھ���ا إل���ى غیرھ���ا ذل���ك ألنھ���ا مازال���ت تمث���ل ض���رورة لكثی���ر م���ن الم���واد 

واق��ف التعلیمی���ة زی���ادة عل��ى أنھ���ا تس���تجیب لرؤی��ة بع���ض الفلس���فات التربوی��ة م���ا ش���دد والم
وطریق���ة المحاض��رة تس��تجیب لھ���ذا ومنھ��ا م���ا یش��دد عل���ى ,عل��ى دور المعل��م ف���ي الت��دریس

ولع����ل طریق����ة المحاض����رة أفض����ل الطرائ����ق ف����ي إث����ارة ,تزوی����د الم����تعلم ب����القیم األخالقی����ة
إذا فھ���ي ,لمتعلم���ین ف���ي غرف���ة الدراس���ةوغ���رس الق���یم زی���ادة ع���دد ا,المش���اعر وتوجیھھ���ا

تبق��ى م��ن ب��ین طرائ��ق الت��دریس الش��ائعة ف��ي الت��دریس وق��د الس��تغني ع��ن بع��ض أس��الیبھا 
 . 2حتى مدرس المواد العلمیة والعملیة

وبعب���ارة أخ���رى الطریق���ة اإللقائی���ة ھ���ي الطریق���ة الت���ي یك���ون فیھ���ا ص���وت الم���درس ھ���و 
وتمت���از الطریق���ة اإللقائی���ة ,یش���ردھاالمس���موع أكث���ر م���ن غی���ره عن���دما یلق���ي الحق���ائق أو 

وھ���ي تناس���بھم ,بأنھ���ا تناس���ب األطف���ال الص���غار ج���دا ال���ذین ال یمك���نھم الكتاب���ة أو االط���الع
أو ش����رح بع����ض ,أو وص����ف یع����ص المش����اھدات,س����رد القص����ص:ف����ي موض����وعات مث����ل

الح���وادث ولك���ن یتوق���ف نج���اح ھ���ذه الطریق���ة معھ���م عل���ى طریق���ة إلق���اء الم���درس والم���ادة 
  3قاءالتي یختارھا لإلل

یشردھا المدرس مرتبة , وبأسلوب آخر ھي طریقة عرض المعلومات في عبارات متسلسلة
مبوبة بأسلوب شائق جذاب وھي طریقة یتولى فیھا المدرس بتھیئة المادة العلمیة إللقائھا 

 .4على طلبتھ ویدونون ما یرغبون تدوینھ

فھ���و ال���ذي , ف���ي ھ���ذه الطریق���ة یق���دم المعل���م المعلوم���ات والمعرف���ة بص���ورة مباش���رة للطلب���ة
وإم���ا الطلب���ة , یمتل���ك المعلوم���ات وھ���و ال���ذي یخت���ار منھ���ا م���ا ھ���و ن���افع وض���روري للطلب���ة

 .5 فھم الفریق الذي یستقبل

                                                            
دار .2ط, طرق تدریس الدراسات القرآنیة واإلسالمیة وإعداد دروسھا الیومیة باألھداف السلوكیة:فؤاد حسن أبو الھیجا  1

 72م ص 2002/ه 1423,األردن,عمان,المناھج للنشر والتوزیع
  102ص 2006اردن,دار الشروق للنشر والتوزیع عمان 1ط.الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة:علي عطیة محسن  2
 31ص2002القاھرة ,دار الغریب للطباعة والنشر,طرق تدریس اللغة العربیة د ط:عبد المنعم سید عبد العال  3
، دار المیسرة  للنشر و التوزیع ،  2، ط 1عشرینطوال الواحد القرن في التدریس طرق: فرج بن حسین بن اللطیف عبد   4

  92ص ، 1430- 1426/2009-2005عمان ، 
 1430م  2010دار المسیرة للنشر و التوزیع عمان   1طرق و أسالیب تدریس العلوم ، ط: میشیل كامل عطا هللا    5

  227ص
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ھ�����ي ع�����رض ش�����فھي مس�����تمر یق�����وم ب�����ت الم�����درس للخب�����رات : طریق�����ة المحاض�����رة
واألفك�����ار عل�����ى الطلب�����ة م�����ن دون مقاطع�����ة واستفس�����ارات إال بع�����د  والمع�����ارف واالرآء

ویك����ون دور المتعلم����ین فیھ����ا االس����تماع والفھ����م ,االنتھ����اء من����ھ إذا س����مح الم����درس ب����ذلك
 1والتدوین

 :طریقة المناقشة والطریقة الحواریة

إن كلم���ة مح���اورة أو التح���اور وردت ف���ي الق���رآن الك���ریم ف���ي س���ورة المجادل���ة ف���ي قول���ھ 
ـــ :" ع���ز وج���ل ـــُه َق ـــِه َواللَّ ـــى اللَّ ـــَتِكي ِإَل ـــا َوَتْش ـــي َزْوِجَه ـــَك ِف ـــي ُتَجاِدُل ـــْوَل الَِّت ـــُه َق ـــِمَع اللَّ ْد َس

 سورة المجادلة "   )1(َیْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ اللََّه َسِمیٌع َبِصیٌر 

والمناقش���ة ج���اءت ف���ي الق���رآن الك���ریم بمعن���ى إلق���اء الس���ؤال وتلق���ي اإلجاب���ة عن���ھ یق���ول 
ف���ي الق���رآن " س���أل"ا ط���رق ت���دریس م���واد العل���وم الش���رعیة وق���د وردت م���ادة مؤلف���ا كتاب���

وق���د اس���تعرض ,الك���ریم نح���و مائ���ة وثمانی���ة وثالث���ین م���رة موزع���ة عل���ى أنم���اط مختلف���ة
 .2المؤلفان بعض ھذه األنماط

إل����ى الجماع����ة وأحیان����ا تس����ال الجماع����ة  –كم����ا یق���والن  –ومنھ���ا أس����ئلة یوجھھ����ا المعل����م 
 3الجدل والحوار حدود علمھ وقد تتخذ صورة

وتعتب����ر طریق����ة المناقش����ة م����ن أكث����ر ط����رق الت����دریس ش����یوعا واس����تخداما ف����ي مراح����ل 
ھ���ي طریق���ة وس���یلة ومكمل���ة إلنج���اح بع���ض ط���رق الت���دریس األخ���رى , التعل���یم المختلف���ة

إن طریقت����ي الع����روض العملی����ة , فعل����ى س����بیل المث����ال, ش����ریطة التخط����یط لھ����ا بعنای����ة
 4مختبريالوالعمل 

تعتم����د عل����ى التس����میع وتلق����ى عل����ى ع����اتق الم����تعلم وھ����ي الفك����رة  وھ����ي طریق����ة تقلیدی����ة
الوحی���دة الت���ي ك���ان التعل���یم الق���دیم یس���تند علیھ���ا إذ ل���م یك���ن التعل���یم س���وى تس���میع ال���درس 

وھ���و ب���الطبع یق���ع عل���ى ع���اتق الم���تعلم وك���ان ھ���ذا المب���دأ ھ���و المقی���اس ال���ذي ,ال���ذي یعل���م
أتلف وفلس���فة التعل���یم الح���دیث تق���اس ب���ت نت���ائج عملی���ة التعل���یم وال���تعلم وھ���ذا الن���وع ال ی���

 5التي تھتم بالمتعلم من جمیع النواحي

                                                            
 2010عمان ,دار المسیرة  1ط,وتطبیقاتھا العملیةالتربیة اإلسالمیة واستراتیجیات تدریسھا : صرةعیاولید رفیق ال  1
 577ه ص 1430/م

 76وإعداد دروسھا الیومیة باألھداف السلوكیة ص واإلسالمیة طرق تدریس الدراسات القرآنیة : فؤاد حسن أبو الھیجا  2
 80نفسھ صالمرجع   3
 230طرق وأسالیب تدریس العلوم ص:میشیل كامل عطا هللا  4
 88طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین ص: حسین بن فرجعبد اللطیف بن   5
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وھ���ي طریق���ة تس���تخدم لكش���ف الحق���ائق ع���ن طری���ق الح���وار حی���ث یأخ���ذ الم���درس ف���ي 
إلق����اء األس����ئلة تكش����ف ع����ن طریقھ����ا الحق����ائق النھائی����ة الت����ي ی����راد إحاط����ة التالمی����ذ بت����ا 

اورات ش���ائقة ین���زل وتطبی���ق ھ���ذه الطریق���ة یح���ول ال���درس إل���ى مح���,وتثق���یفھم بمض���مونھا
فیھ���ا الم���درس إل���ى مس���توى التالمی���ذ تارك���ا لھ���م الحری���ة ف���ي إب���داء آرائھ���م وإظھ���ار م���ا 

  1یجول بخواطرھم آخذا بزمام أفكارھم وانتباھھم كي یوجھھم إلى ما یرید

وھ����ي طریق����ة وردت ف����ي الق����رآن الك����ریم كثی����را وخاص����ة فیم����ا  : رابع����ا طریق����ة القص����ة
ـــَك َأْحَســـَن اْلَقَصـــِص ِبَمـــا : " ج���لیس���مى بالقص���ص القرآن���ي یق���ول ع���ز و َنْحـــُن َنُقـــصُّ َعَلْی

ـــاِفِلینَ  ـــَن اْلَغ ـــِه َلِم ـــْن َقْبِل ـــَت ِم ـــْرَآَن َوإِْن ُكْن ـــَذا اْلُق ـــَك َه ـــا ِإَلْی ـــْد " ویق���ول ع���ز وج���ل "  َأْوَحْیَن َلَق

ــــابِ  ــــي اْألَْلَب ــــَرٌة ِألُوِل ــــي َقَصِصــــِهْم ِعْب لق����د ك����ان الق����رآن الك����ریم ی����روي قص����ص "  َكــــاَن ِف

بقین م����ن األم����م واألق����وام وقص����ص األنبی����اء والرس����ل تس����لیة لقل����ب الرس����ول ص الس����ا
وتثبیت���ا لف���ؤاده لنك���ون ل���ھ عب���رة وعظ���ة ولیس���تفید منھ���ا دروس���ا یتعام���ل ع���ن طریقھ���ا م���ع 

 .قومھ والمنصرفین عنھ

إم��ا ف��ي الس��نة فق��د ق��ص النب��ي ص القص��ص الح��ق عل��ى ص��حابتھ الك��رام فك��ان لھ��ا ابل��غ 
یھم وتعھ���دھم ب���ذلك ف���ي خل���واتھم وتخ���ولھم بت���ا وق���د كان���ت االثرف���ي إیص���ال المعلوم���ات إل���

القص���ة ت���أتي ف���ي الق���رآن الك���ریم ف���ي بض���ع آی���ات م���ن الس���ورة  وأحیان���ا كان���ت تحت���ل م���ا 
 .یقرب من سورة بكاملھا

ــــِنَي : وم����ن األمثل����ة عل����ى الن����وع األول قول����ھ ع����ز وج����ل ــــي َمسَّ ــــُه َأنِّ ــــاَدى َربَّ ــــوَب ِإْذ َن َوَأیُّ

ـــرُّ َوَأْنـــَت َأْرَحـــ َفاْســـَتَجْبَنا َلـــُه َفَكَشـــْفَنا َمـــا ِبـــِه ِمـــْن ُضـــرٍّ َوَآَتْیَنـــاُه َأْهَلـــُه  )83(ُم الـــرَّاِحِمیَن الضُّ

  2")84(ِلْلَعاِبِدیَن َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى 

م���ن  98وم���ن األمثل���ة عل���ى الن���وع الث���اني قص���ة س���یدنا یوس���ف علی���ھ الس���الم فق���د احتل���ت 
 آیة  111جموع آیات السورة البالغ آیة من م

وأحیان��ا كان��ت الس��ورة الواح��دة تجم���ع ع��دة قص��ص یت��راوح ع���دد آیاتھ��ا م��ن عش��ر آی���ات 
إل��ى ثالث��ین آی��ة كم��ا ف��ي س��ورة الكھ��ف فق��د ج��اء فیھ��ا قص��ة أص��حاب الكھ��ف ف��ي ثمانی��ة 
عش��ر آی��ة و الجنت��ین ف��ي اثنت��ي عش��رة آی��ة وقص��ة س��یدنا موس��ى م��ع الخض��ر ف��ي ث��الث 

 وعشرین آیة

                                                            
 34طرق تدریس اللغة العربیة ص:عبد المنعم سید عبد العال  1
 73طرق تدریس الدراسات القرآنیة واإلسالمیة وإعداد دروسھا الیومیة باألھداف السلوكیة ص:ھیجافؤاد حسن أبو ال  2
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إم����ا ف����ي الس����نة النبوی����ة الش����ریفة فق����د ج����اءت عل����ى أربع����ة جوان����ب كم����ا یق����ول األس����تاذ 
 :یوسف محمد صدیق

 استعمال النبي ص أسلوب القصة في التعلیم  -1
س���ماع النب���ي ص القص���ص م���ن أص���حابھ وس���امعیھ واس���تغالل القص���ة للوص���ول إل���ى م���ا  -2

 ھو في أذھانھم من الشائك والغامض لشرحھ وتوضیحھ
الص���حابة القص���ة وحك���ایتھم لھ���ا واتخاذھ���ا أس���لوبا تعلیمی���ا قب���ل خمس���ة عش���ر قرن���ا  س���ماع -3

 من الزمان 
اس���تعمال النب���ي ص أس���لوب القص���ة ل���م یك���ن ع���ن اجتھ���اد من���ھ ب���ل ع���ن أم���ر هللا  -4

ِإْذ َدَخُلــــوا َعَلْیــــِه َفَقــــاُلوا َســــَالًما َقــــاَل ) 51(َوَنبِّــــْئُهْم َعــــْن َضــــْیِف ِإْبــــَراِهیَم  :س����بحانھ ق����ال تع����الى

 1)52(نَّا ِمْنُكْم َوِجُلوَن إِ 

فارتـ��ـدا عل��ى "علم��ھ ر اــــــ��ـأث��ره قص��ا وقصص��یا تتبع��ھ والخب" ق��ص"م��ن  :القص��ة لغ��ة
رجع���ا م���ن الطری���ق ال���ذي س���لكاه یقص���ان األث���ر ونح���ن نق���ص علی���ك أي   قصص���ا آثارھم���ا

   2والقاص من یأتي بالقصة أحسن القصص ونبین لق أحسن البیان 
ة تق���وم عل���ى الع���رض الحس���ي والمعب���ر ال���ذي یتبع���ھ المعل���م ھ���ي طریق���ة تعلیمی���:اص���طالحا

حق����ائق ومعلوم����ات ع����ن شخص����یة أو موق����ف أو ظ����اھرة وحادث����ة م����ع م����تعلم لتعل����یمھم 
 أو قد یستخدم , معینة بقالب لفظي أو تمثیلي

 
 3لتجسیده قیم أو مبادئ أو اتجاھات أو أخالق مرغوبة

فع���ن طریقھ���ا تق���دم األفك���ار والخب���رات والتج���ارب , القص���ة إح���دى ط���رق الت���دریس تعتب���ر
وع����ن طریقھ����ا نث����ري المف����ردات اللغوی����ة , مش����وق ج����ذاب م����ؤثرف����ي ش����كل ح����ي معب����ر 

ونحبب���ھ ف���ي الق���راءة ون���زوده باألس���الیب اللغوی���ة الس���لیمة والح���وار الج���ذاب عل���ى , للتلمی���ذ
 4اختالف ألوانھ

ارة اإلس���المیة وب���األخص ف���ي العص���ر األم���وي احتل���ت القص���ة مكان���ة عظیم���ة ف���ي الحض���
وق����د اب����دي خلف����اء بن����ي أمی����ة اھتمام����ا كبی����را بت����ا وذل����ك بح����ض الم����ؤمنین عل����ى القت����ال 
والجھ���اد وإزك���اء روح الحم���اس ل���دیھم فق���د ارت���بط القص���ص بالجھ���اد ف���ي أول عھ���ده فق���د 
كان���ت القبائ���ل العربی���ة قب���ل اإلس���الم تص���طحب ف���ي غزواتھ���ا ش���عراء وخطب���اء یش���جعون 

ربین وق���ارئي الق���رآن لیتل���وا آی���ات تح���ض عل���ى الجھ���اد وقاص���ا ی���ذكر المجاھ���دین المح���ا

                                                            
74المرجع نفسھ ص   1  
  313القاموس المحیط مؤسسة الحلي وشركاه للنشر والتوزیع القاھرة ص:بادي مجد الدین محمد بن یعقوبأالفیروز   2
التعل�یم ف�ي العص�ر األم�وي الفص�ل :س�میة بن�ت محم�د ف�رج ال�وافي, مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ف�ي التربی�ة اإلس�المیة  3

 115ه ص1.1428 االول الدراسي
 224غة العربیة صطرق تدریس الل:زكریا إسماعیل  4
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ب�����واجبھم والث�����واب ال�����ذي ینتظ�����رھم ف�����ي الحی�����اة واآلخ�����رة وق�����د ك�����ان ل�����بعض الخلف�����اء 
قص���اص یص���طحبونھم ف���ي جلس���اتھم وإس���فارھم یقص���ون عل���یم إخب���ار المل���وك وأح���والھم 

  1وسیاساتھم لألخذ العظة والعبرة
وھ���ي طریق���ة تجم���ع ب���ین الط���ریقتین االس���تقرائیة والقیاس���یة  :الطریق���ة الجمعی���ة خامس���ا

نب���دأ بأمثل���ة یج���يء بت���ا التالمی���ذ أو یعرض���ھا الم���درس فیھ���ا :فف���ي ت���دریس القواع���د م���ثال 
م���ن ممی���زات ونت���درج حت���ى یص���ل التالمی���ذ بأنفس���ھم وبمعرف���ة الم���درس إل���ى قاع���دة كلی���ة 

إن نج���اح ال���درس یتوق���ف .ث���م نع���ود بھ���ذه القاع���دة بالطریق���ة القیاس���یة وعل���ى أمثل���ة أخ���رى
 2على التلمیذ كما یتوقف على المدرس ولیس ھناك تعلیم إذا لم ھناك تعلم

تعتب���ر الع���روض العملی���ة م���ن ط���رق الت���دریس الت���ي :طریق���ة الع���روض العملی���ة :سادس���ا
تق�����وم عل�����ى اس�����تخدام المش�����اھدة فف�����ي درس م�����ا ف�����ي العل�����وم یع�����رض المعل�����م لوح�����ة 

رن�����ب وھ�����ذه الطریق�����ة عل�����ى عك�����س أو یق�����وم بتش�����ریح أ DNAیمث�����ل جزئ�����ي )رس�����ما(
طریقت���ي المحاض���رة والمناقش���ة وینبغ���ي إن تتض���من عرض���ا لش���ئن م���ا م���ن المعل���م إم���ام 

 .الطلبة
وتع����رف الع����روض العملی����ة بأنھ����ا نش����اطات تعلیمی����ة ذات مج����االت وإمكان����ات متع����ددة 

إثب���ات ص���دق حقیق���ة أو نظری���ة م���ا ویس���تخدم فیھ���ا المعل���م :فعال���ة ف���ي ت���دریس العل���وم مث���ل
الش�����رائح وأدوات :مجس�����مات والنم�����اذج والوس�����ائل الس�����معیة البص�����ریة مث�����لالرس�����وم وال

  3العرض
یتف���ق م���رب التربی���ة العلمی���ة وت���دریس العل���وم إن الع���روض العملی���ة ف���ي ت���دریس العل���وم 
ھ���ي م���ن النش���اطات التعلیمی���ة األكث���ر ش���یوعا واس���تخداما م���ن قب���ل معلم���ي العل���وم وق���د 

 :ایليمومن أبرزھا , المواقفیكون العرض ذا جدوى ومفیدا في بعض المجاالت و
توض���یح مفھ���وم عمل���ي وھن���ا یس���تخدم معل���م العل���وم الخب���رات الحس���یة المتنوع���ة الت���ي -1

تتض���من المفھ���وم فعن���دما یالح���ظ الطلب���ة ویش���اھدون ف���إنھم یتوص���لون إل���ى معرف���ة علمی���ة 
 4معمقة تزید من رسوخ المفھوم

ي ت���دریس العل���وم الع���رض العمل���ي وس���یلة وطریق���ة معین���ة لتحس���ین الط���رق اللفظی���ة ف���-2
المحاض����رة والمناقش����ة وق����دیما قی����ل إن الص����ورة الواح����دة ت����زود :وزی����ادة فاعلیتھ����ا مث����ل

ونح���ن نق���ول إن عرض����ا عملی���ا ناجح����ا واح���دا ی����زود ,بخب���رة یس���اوي خب����رة إل���ف كلم����ة
الطلب��ة بخب��رات ع��ن مئ��ة إل��ف كلم��ة وكم��ا أس��لفنا ف��ان المزای��ا الجی��دة المتع��ددة الع��روض 

 :من أفضل طرق تدریس العلوم ومنھاالعملیة جعلت منھا طریقة 

                                                            
 117التعلیم في العصر األموي ص: سمیة بنت محمد فرج الوافي:مذكرة  1
 34طرق تدریس اللغة العربیة ص:عبد المنعم سید عبد العال  2
 236طرق وأسالیب تدریس العلوم ص:میشیل كامل عطا هللا  3
 237المرجع نفسھ ص  4
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المش����اھدة وھ����و عنص����ر مھ����م للطلب����ة لیكتس����بون منھ����ا الخب����رات التعلیمی����ة المتع����ددة -1
 1ولیتوصلوا إلى المعرفة العلمیة

الجان���ب االقتص���ادي ی���وفر الع���روض العملی���ة م���ن ع���املي الوق���ت والتكلف���ة ف���ي تجھی���ز -2
 في إعداد متطلباتھا  كما توفر على المعلم الجھد.المواد واألدوات الالزمة

وب��ذلك یت��اح ل��ھ إنھ��اء ,تس��اعد معل��م العل��وم عل��ى تنفی��ذ ك��م معق��ول م��ن الم��ادة التعلیمی��ة-3
 .المنھج المقرر

  2تحقق قدرا كبیرا من األھداف التربویة في میدان تدریس العلوم-4
 :طریقة المدخل التاریخي

معل���م العل���وم م���ن خ���الل یقص���د بالم���دخل الت���اریخي ذل���ك النش���اط التعلیم���ي ال���ذي یس���تخدمھ 
دراس����ة التط����ور الت����اریخي لموض����وعات أو مج����االت علمی����ة معین����ة تفی����د ف����ي تحس����ین 
فھمن����ا لمعن����ى العل����م ومعرف����ة أھ����م خصائص����ھ وطبیعت����ھ وان م����ن ش����ان ھ����ذا األس����لوب 

فھ���م المعرف���ة العلمی���ة وفھ���م طبی���ة العل���م :تحقی���ق الكثی���ر م���ن أھ���داف ت���دریس العل���وم مث���ل
   3قدیر جھود العلماء والمنجزات العلمیةوت,وتطویر االتجاھات العلمیة

یؤم����ل م����ن اس����تخدام الم����دخل الت����اریخي ف����ي ت����دریس العل����وم تحقی����ق وتط����ویر الق����درات 
 :العقلیة اآلتیة وتطویرھا عند الطلبة

 إدراك المشكالت وتحدیدھا  -1
 جمع المعلومات وتنظیمھا -2
 إثبات صدق الفرضیات أو تخطئتھا باستخدام التجریب العلمي  -3
 4یاتعمیم الفرضیة الراجحة علم -4

وی�����رى بع�����ض الم�����ربین م�����ن می�����دان ت�����دریس العل�����وم والتربی�����ة العلمی�����ة إن للم�����دخل 
 :التاریخي آثاره االیجابیة وإسھاماتھ في توضیح طبیعة العلم فھو یبرز مكایلي

 ومن ابرز ما أضافھ المدخل التاریخي في ھذا المحور ما یلي  :طبیعة العلم -أوال
م���ام ب���العلم ی���أتي م���ن خ���الل االھتم���ام ب���ت م���ادة علمی���ة وطریق���ة ف���ي یؤك���د إن االھت -1

 البحث والتفكیر
 یعمل على تعمیق فھم الطلبة للعلم أسلوبا وأداة بحث واستقصاء  -2
  5یعني المدخل التاریخي بإبراز خصائص العلم -3

                                                            
 238المرجع نفسھ ص  1
 239المرجع نفسھ ص  2
 241المرجع نفسھ ص  3
 234طرق و اسالیب تدریس العلوم ، ص: میشیل كامل عطا هللا   4
 244المرجع نفسھ ص  5
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ویؤك����د ھ����ذا الم����دخل طبیع����ة العلم����اء وس����ماتھم ك����ونھم بش����را : س����مات العلم����اء -ثانی����ا
م���ن الخص���ال م���ا یؤك���د النظ���رة إل���یھم أنھ���م بش���را غی���ر ع���ادیین وم���ن ھن���ا مب���دعین ولھ���م 

 1جاءت فكرة التأكید على وجوب تقدیر العلماء
یب����رز الم����دخل الت����اریخي بوض����وح الت����رابط ب����ین العل����م :ص����لة العل����م ب����المجتمع -ثالث����ا

 والمجتمع فالعلم یتطور بتطور المجتمع

یش����یر األدب الترب����وي :یخيوم����ن جمل����ة االعتراض����ات الموجھ����ة لطریق����ة الم����دخل الت����ار
 :إلى بعض النقائص في طریقة المدخل التاریخي وھي كما یلي

یحت��اج الم��دخل الت��اریخي إل��ى وق��ت طوی��ل لقط��ع م��ادة تعلیمی��ة قلیل��ة وی��ؤدي ھ���ذا  -1
                  المنھج  تنفیذإلى تأخر 

 یخشى أن تغطي المعلومات القدیمة على المعلومات الحدیثة  -2
العل����وم إل����ى م����دخل لس����رد القص����ص التاریخی����ة إذا فھ����م  یخ����ش أن یتح����ول درس -3

 2ھذا المدخل خطأ
 :طریقة حل المشكالت

تعتب���ر طریق���ة ح���ل المش���كالت م���ن الط���رق الت���ي ی���تم التركی���ز علیھ���ا ف���ي الت���دریس وذل���ك 
لمس���اعدة الطلب���ة عل���ى أیجل���د الحل���ول لموق���ف المش���كلة بأنفس���ھم انطالق���ا م���ن مب���دأ ھ���ذه 

الطلب���ة عل���ى البح���ث والتنقی���ب والتس���اؤل والتجری���ب الطریق���ة الت���ي تھ���دف إل���ى تش���جیع 
وعلی��ھ یص��بح الغ��رض األساس��ي ,ال��ذي یمث��ل قم��ة النش��اط العلم��ي ال��ذي یق��وم ب��ت العلم��اء

م���ن طریق���ة ح���ل المش���كالت ھ���و مس���اعدة الطلب���ة عل���ى إیج���اد األش���یاء بأنفس���ھم وألنفس���ھم 
  3لھاعن طریق القراءة العلمیة وتوجیھ األسئلة وعرض المواقف والوصول إلى ح

ی���رى التربوی���ون إن إتب���اع أس���لوب ح���ل المش���كالت طریق���ة أساس���یة ف���ي الت���دریس تؤھ���ل 
الطال����ب الم����تالك مھ����ارات ح����ل مش����كلة فیم����ا بع����د عن����دما یواج����ھ مش����كالت ف����ي حیات����ھ 

 4ووضع حلول لھا,فانھ سیكون مؤھال لنجاح في معالجتھا,خارج أسوار المدرسة
أس���لوب ح���ل المش���كالت ھ���و منھجی���ة علمی���ة تتك���ون م���ن مجموع���ة م���ن الخط���وات تھ���دف 
للوص����ول إل�����ى ح�����ل للمش�����كلة المعط�����اة ولق����د اختل�����ف النظ�����رة الحدیث�����ة ألس�����لوب ح�����ل 

 5 المشكالت عن النظرة القدیمة
م���ن الممك���ن إن تحق���ق نت���ائج أفض���ل بالنس���بة ,إن اس���تخدام ح���ل المش���كالت كطریق���ة تعل���م

لطلب��ة مھ��ارات اس��تخدام العل��م وتس��اعدھم عل��ى إیج��اد وابتك��ار كم��ا وإنھ��ا تكس��ب ا,للطلب��ة
                                                            

 251المرجع نفسھ ص  1
 251المرجع نفسھ ص  2
 125طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین ص:عبد اللطیف بن حسین بن فرج  3
 348طرق وأسالیب تدریس العلوم ص:میشیل كامل عطا هللا  4

دار المسیرة للنشر  و  2ط ،1ط عبد هللا بن خمیس امبو سعیدي و سلیمان ابن محمد البلوشي طرائق تدریس العلوم  5
  348ص  1431، 2011 ،2009،1429،عمان  التوزیع 
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حل����ول للمش����كالت أو المواق����ف الت����ي یتعرض����ون لھ����ا عب����ر تھیئ����ة مواق����ف تعلیمی����ة ذات 
كم���ا إن تفعی���ل اس���تخدام ح���ل المش���كالت ف���ي ت���دریس الطلب���ة یمك���نھم م���ن اكتس���اب ,دالل���ة

ا إن تس���ھم مھ���ارات البح���ث والتمح���یص والتس���اؤل والتجری���ب وھ���ذه األفع���ال م���ن ش���انھ
فمس�����اعدة الطلب�����ة م�����ن خ�����الل  -العلم�����اء الص�����غار -ف�����ي إع�����داد الطلب�����ة الدوار الكب�����ار

تعریض���ھم لمش���كالت علمی���ة وت���دریبھم عل���ى إتب���اع المنھجی���ة العلمی���ة ف���ي التعام���ل م���ع 
م����ن ش����انھ إن ,إح���داثھا ف����ي جھ����ة وتعوی����دھم حلھ���ا اعتم����ادا عل����ى ذوات م����ن جھ���ة ثانی����ة

إض����افة إل����ى تمك����ین الطال����ب عل����ى ,ال����تعلمیفع����ل ادوار الطال����ب كمش����ارك ف����ي عملی����ة 
مواجھ����ة المش����كالت الت����ي تواجھ����ھ ف����ي حیات����ھ والق����درة عل����ى حلھ����ا بص����ورة منھجی����ة 

 1علمیة
 :الطریقة االستقرائیة

فھ��ي تجم��ع الوق��ائع ث��م ,ھ��ي م��نھج یعتم��د عل��ى البح��ث التجریب��ي ویعم��ل م��ن تح��ت لف��وق
لبح��ث التجریب��ي ال��ذي ویفس��رھا وب��ذلك فھ��و منط��ق ا,تخ��رج بالق��انون ال��ذي ی��نظم الوق��ائع

انطل���ق ب���ت المس���لمون م���ن روح الق���رآن وال���ذي ھ���و االنط���الق م���ن الواق���ع واس���تخراج 
  2قانونھ الذي یفسره

وھ����ي الطریق����ة الت����ي تب����دى بالجزئی����ات ,تجع����ل ھ����ذه الطریق����ة الطال����ب س����تقرئ الحقیق����ة
لتص���ل إل���ى القواع���د العام���ة تس���تعمل ھ���ذه الطریق���ة ف���ي المرحل���ة األساس���یة حی���ث ینطل���ق 

وع���ن طری���ق ذل���ك یتع���ود التلمی���ذ ,ی���ذ م���ن تفكی���ر ف���ي الجزئی���ات للوص���ول إل���ى الع���امالتلم
عل���ى التفكی���ر الس���لیم المنطق���ي واالعتم���اد عل���ى ال���نفس ف���ي كش���ف ع���ن الحل���ول وك���ذلك 
ح����ب البح����ث وان ھ����ذه الطریق����ة تس����تعمل كثی����را ف����ي العل����وم الریاض����یة كس����ابقتھا فھ����ذه 

فتع����ود عل����ى ,ل����ى االس����تقراءالطریق����ة تس����عى إل����ى تنمی����ة فك����ر التلمی����ذ كونھ����ا تق����وم ع
 3االكتشاف والوصول إلى الحل بنفسھ وبشكل سلیم

 :الطریقة التكاملیة
ھ����ي طریق����ة تعتم����د فكرتھ����ا عل����ى الخص����ائص النفس����یة لعملی����ة ال����تعلم وللم����تعلم نفس����ھ 

س�����میت ,وترق����ى ب����المتعلم إل����ى مس����توى التجری����د ویراع����ي الخص����ائص الممی����زة للغ����ة
ة كوح����دة تتكام����ل أجزاؤھ����ا من����ذ الخط����وة األول����ى بالطریق����ة التكاملی����ة ألنھ����ا تعل����م اللغ����

ولتعلیمھ��ا وتنم��و ف���ي م��درجھا المتتابع��ة كك���ل ل��ھ وحدت��ھ ال ألج���زاء منفص��لة ف��ي الحقیق���ة 
لئ���یمكن إن یطل���ق عل���ى ھ���ذا ال���نمط طریق���ة حی���ث أنھ���ا م���نھج تكام���ل لغ���وي ج���امع یعتم���د 

ص����د مجموع����ة م����ن المھ����ارات النفعی����ة الت����ي یس����تعملھا الم����درس إثن����اء إلق����اء دروس����ھ ق
 .التعامل مع النصوص

                                                            
 199ه ص 1430/م 2010للنشر والتوزیع عمان دار المسیرة  1طرائق التدریس ط:وآخرون......الیةوھادي ط  1
 312المرجع نفسھ ص  2
 62-61دار الھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر ص,دروس في اللسانیات التطبیقیة:صالح بالعید  3
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فنج���د إن التربی���ة عن���دھا أوس���ع , وإذا أتین���ا إل���ى تطبی���ق ھ���ذه النظری���ة عل���ى اللغ���ة العربی���ة
مم���ا یس���تعملھ األش���خاص الب���ادي ون ف���ي حی���اتھم حی���ث إن , واش���مل م���ن حی���ث الم���دلول

 1 التربیة ھي تنمیة الوظائف حتى تبلغ كمالھا
رن���ة للطریق���ة التكاملی���ة والطرائ���ق فھ���ي عدی���دة كونھ���ا تعم���ل عل���ى دراس���ة مقا: مزایاھ���ا

المتبع���ة حالی���ا ف���ي تعل���یم اللغ���ة العربی���ة وتش���یر الدراس���ات المیدانی���ة الت���ي عمل���ت بھ���ذه 
 :الطریقة على أنھا

 تزید من إمكانیة الذكاء -1
 تزید من الدافعیة الداخلیة -2
 تعلم تقنیات االكتشاف وحل المشكالت -3
 2تؤدي إلى حفظ الطالب بقدر كبیر مما یتعلمھ -4

عم���ل ھ���ذه الطریق���ة عل���ى تط���ویر العملی���ة التعلیمی���ة بن���اءا عل���ى البح���وث الوس���طیة كم���ا ت
الت����ي ت����ؤثر ف����ي الوس����ائل واألدوات واإلج����راءات التعلیمی����ة إض����افة إل����ى اعتم����اد عل����ى 

یب���دو لن���ا إن الطریق���ة التكاملی���ة طریق���ة ,البح���وث العم���ل الت���ي تس���اعد عل���ى تفس���یر الس���لوك
لم وتطویرھ����ا بحی����ث تكس����بھ مھ����ارات مثالی����ة ھادف����ة تس����اھم ف����ي تحس����ین س����لوك الم����تع

جدی����دة وتنم�����ي ذك����اءه وتت�����یح ل����ھ حری�����ة اإلب����داء بأفك�����اره وبالت����الي یس�����اھم ف����ي ح�����ل 
  3المشكالت

 :طریقة االستنباط واالستنتاج
طریق���ة االس���تنباط واالس���تنتاج تق���وم ف���ي جوھرھ���ا عل���ى شخص���یة الم���تعلم وش���عوره بأن���ھ 

عین���ة وادوار معین���ة الب���د م���ن ش���ریك فع���ال ف���ي الموق���ف التعلیم���ي وان علی���ھ مس���ئولة م
وتعتب����ر ھ����ذه الطریق����ة م����ن أكث����ر الط����رق ,ممارس����تھا لك����ي یص����ل ف����ي النم����و المنش����ود

ولىنھ����ا الحت����اج إل����ى مجھ����ود كب����ریمن المعل����م ,للت����دریس ش����یوعا واس����تخداما لس����ھولتھا
والم���تعلم لس���رعتھا ف���ي األداء ونج���د إن مدرس���ة النب���وة ق���د اھتم���ت بھ���ذه الطریق���ة وم���ن 

 علی����ھ وس����لم ك����ان یش����جع أص����حابھ عل����ى اس����تخالص اإلحك����ام ذل����ك إن النب����ي ص����لى هللا
 .وكذا إصدارھا في ضوء الكتاب والسنة

ویتض���ح ھ���ذا األم���ر م���ن خ���الل توجی���ھ الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لم لمع���اد ب���ن جب���ل 
اقض��ي بم��ا ف��ي :ق��ال? كی��ف تفع��ل إن ع��رض قض��اء: "حینم��ا بعث��ھ إل��ى ال��یمن إذ ق��ال ل��ھ

ق���ال  ? فق���ال ف���ان ل���م یك���ن, اقض���ي بس���نة رس���وال هللا:ق���ال ? ف���إن ل���م یك���ن:ق���ال.كت���اب هللا

                                                            
58ص المرجع نفسھ   1  
الھیئة العامة لشؤون  1973مجلة مجمع اللغة العربیة القاھرة ,الطریقة التكاملیة لتعلیم اللغة العربیة:البشر تھيیفؤاد الب  2

 95-81ص 32المطابع االمیریة الجزء 
 59دروس في اللسانیات التطبیقیة ص :صالح بلعید  3
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الحم����د ہلل ال���ذي وف����ق :فض���رب رس����ول هللا ص���دري ث����م ق���ال:ق����ال,اجتھ���د رأی����ي وال آل���و
  1رسول هللا لما یرضى هللا ویرضى رسول هللا

یؤك����د م����دى ,فھ����ذا الح����دیث یؤك����د م����دى اھتم����ام مدرس����ة النب����وة باالس����تنباط م����ن جھ����ة
لفكری���ة بص���ورة ال تتن���افى م���ع الش���ریعة اإلس���المیة م���ن اھتمامھ���ا یعق���ل الف���رد وحریت���ھ ا

كم���ا یس���تبدل م���ن الح���دیث الش���ریف عل���ى س���ماحة مدرس���ة النب���وة وطبیعتھ���ا ,جھ���ة أخ���رى
المتمی���زة ھ���ي ص���ورة م���ن ص���ور االس���تدالل حی���ث یك���ون س���یر الت���دریس م���ن الك���ل إل���ى 

باط الج���زء إي م���ن القاع���دة العام���ة إل���ى األمثل���ة والح���االت الفردی���ة وج���وھر فك���رة االس���تن
 2إذا صدق الكل فان أجزاءه تكون صادقة

ھ���ي الطریق���ة الت���ي اس���تخدمھا علم���اء اللغ���ة الق���دامى ف���ي تقعی���دھا واس���تنباط حقائقھ���ا ل���ذلك 
یج����ب تحض����یر األمثل����ة الت����ي تنطب����ق علیھ����ا القاعدی����ة العام����ة لتوض����یحھا للتالمی����ذ م����ن 

   3حیث المعنى والمبنى
 :طریقة العصف الذھني

أص����ال ف����ي نھای����ة ثالثین����ات الق����رن الماض����ي نتیج����ة ع����دم ق����د اس����تحدثت ھ����ذه الطریق����ة 
الرض���اء كم���ا ی���دور م���ن مناقش���ات ف���ي اجتماع���ات عم���ل لالتخ���اذ ق���رارات أكث���ر ص���وابا 

 4.لصالح الموضوعات المعروضة للنقاش
ویع���رف العص���ف ال���ذھني بأن���ھ نش���اط جم���اعي یص���مم بقص���د الحص���ول عل���ى اكب���ر ع���دد  

جدلی���ة معین���ة تح���وز االھتم���ام تق���وم م���ن األفك���ار م���ن المش���اركین بش���ان موض���وع وقض���یة 
ھ����ذه العملی����ة مجموع����ة م����ن الخب����راء لتجم����ع ك����ل األفك����ار ذات الص����لة والت����ي ق����د تق����وم 
عفوی���ا دون وض���ع قی���ود عل���ى م���ا ی���رى ب���ت إي م���ن المش���اركین ویس���تھدف ذل���ك تولی���د 
أفك����ار جدی����دة وحل����ول للتخط����یط لمش����روعات جدی����دة أو البح����ث ع����ن ح����ل المش����كالت 

ن���ھ یمك���ن اس���تخدام ھ���ذه الطریق���ة ینقس���م الح���ق إل���ى مجموع���ات وعل���ى الجان���ب الترب���وي فا
تعی���ین قائ���د لك���ل مجموع���ة ی���دیر عملی���ة العص���ف بع���د إن یك���ون إم���ام الط���الب ,ص���غیرة

  5یةمشكلة محیرة ویطاب البحث عن حلھا كما یمكن إن تستخدم في جلسات نقاش
الش���عبي  ج���اءت إس���تراتجیة العص���ف ال���ذھني بأس���ئلتھا التب���اع دی���ة المش���جعة عل���ى التفكی���ر

لتعط��ي فرص��ة للم��تعلم لیعب��ر ع��ن أفك��اره بك��ل ص��راحة حی��ث ی��تم ط��رح س��ؤال العص��ف 
ال����ذھني و یطل����ب م����ن المتعلم����ین ذك����ر اكب����ر ع����دد ممك����ن م����ن األفك����ار أو الب����دائل أو 

  6االحتماالت
 

                                                            
 35طرق تدریس اللغة العربیة ص:عبد المنعم سید عبد العال  1
 303طرائق التدریس ص:وآخرون..... ھادي طوالبة  2
 222ص 2005المعرفة الجامعیة  د ط دار طرق تدریس اللغة العربیة :زكریا اسماعیل  3
120ص القاھرة الكتب عالم, 3ط والتعلم التعلیم لطرق معاصرة رؤیة تدریس استراتیجیات:زیتون حسین حسن  4  
 120المرجع نفسھ ص   5
 308سلیمان بن محمد البلوشي طرائق التدریس العلوم ص,سعیدي عبد هللا خمیس امبو  6
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 طریقة الترغیب والترھیب 
الترغی����ب لغ����ة رغ����ب یرغ����ب رغب����ة إذا ح����رص عل����ى الش����يء وطم����ع فی����ھ والرغب����ة 

أعط��اه م��ا رغب��ا والرغب��ة :الس��ؤال والطم��ع وارغ��ب ف��ي الش��يء ورغبن��ي بمعن��ى ورغب��ھ
 1ئب رغامن العطاء كثیر والجمع ال

 2خاف وارھبھ وسترھبھ أخافھ وترھبھ توعده" رھب "الترھیب لغة 
 رائھ بمنفعة عاجلة أو آجلة لقاء طاعة معینةالتأمیل المرء أو إغ:اصطالحا الترغیب

وع���د وتھدی���د بعقوب���ة تترت���ب عل���ى اقت���راف إث���م أو ذن���ب مم���ا نھ���ى هللا عن���ھ أو  الترھی���ب
 .ھعلى التھاون في أداء فریضة مما أمر هللا ب

تتض��ح لن��ا أھمی��ة ھ��ذه الطریق��ة ف��ي التربی��ة والتعل��یم أنھ��ا ت��دعم العملی��ة التربوی��ة وتس��اعد 
فاإلنس����ان ی����تحكم ف����ي س����لوكھ ویع����دل فی����ھ "امھ����ا عل����ى أكم����ل وج����ھ عل����ى إنجاحھ����ا وإتم

بمق���دار معرفت���ھ للنت���ائج الض���ارة أو النافع���ة الت���ي تترت���ب عل���ى عمل���ھ وس���لوكھ وإنھ���ا م���ن 
األس���الیب الت���ي الس���تغني عنھ���ا المرب���ي ف���ي إي زم���ان ومك���ان إن ھ���ذه الطریق���ة تعم���ل 

المرغ����وب فی����ھ  عل����ى ترس����یخ الس����لوك المرغ����وب فی����ھ وتقویت����ھ وإزال����ة الس����لوك الغی����ر
 واإلقالع عنھ 

لق���د ظھ���ر أس���لوب الترغی���ب والترھی���ب ف���ي الحض���ارة اإلس���المیة مص���احبا للموعظ���ة فق���د 
ك���ان الوع���اظ ی���دعمون م���واعظھم بالترغی���ب بالجن���ة وك���ل م���ا یق���رب إلیھ���ا م���ن ق���ول أو 

    3عمل والترھیب من النار وعذابھا

                                                            
383ص -4، ه1423ابن منظور محمد بن مكرم لسان العرب دار الحدیث القاھرة   1  
 79ص 1,بادي مجد الدین محمد بن یعقوب قاموس المحیط المرجع السابق االفیروز   2
 121التعلیم في الشام في العصر االموي ص: مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،سمیة بنت محمد فرج الوافي  3
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 *العلم في الحضارة اإلسالمیة  •
إن بدای����ة العل����م ق����د ب����دأت م����ع آلدم علی����ھ الس����الم حینم����ا ھ����بط م����ن الجّن����ة إل����ى األرض 

ــــا اْهِبُطــــوا(لیعمرھ����ا ق����ال س����بحانھ وتع����الى وك����ان آدم كم����ا ینص����ص " س����ورة البق����رة) "َوُقْلَن
الق���رآن الك���ریم م���زودا بجمی���ع أن���واع العل���م الت���ي تكف���ل ل���ھ حیات���ھ عل���ى وج���ھ األرض ق���ال 

وال���ذي یقتض���یھ لف���ظ كلّھ���ا ھ���و " 31" س���ورة البق���رة) "َوَعلَّـــَم َآَدَم اْألَْســـَماَء ُكلََّهـــا( :ج���ّل وع���ال 
 1االحاطة و الشمول 

ن طری���ق اإللھ���ام أو ع���ن طری���ق التجرب���ة أم ع���ن أخ���ذ س���بحانھ ی���زود أبن���اء آدم س���واء ع���
طری���ق الحاج���ة بم���ا یج���ب أن یفعل���وه وألدل عل���ى ذل���ك م���ا وق���ع ألبن���اء آدم قابی���ل وھابی���ل 

كم��ا اعت��دى األول عل��ى الث��اني وقتل��ھ، ث��ّم ح��ار ف��ي أم��ر ) وقص��ة القت��ل وال��دفن، الغ��راب(
س���وءة  جثت���ھ م���اذا یص���نع بت���ا فبع���ث هللا غراب���ا یبح���ث ف���ي األرض لیری���ھ كی���ف ی���واري

أخی���ھ أّن ذل���ك ھ���و ال���درس األول وق���د تلم���ذ قابی���ل عل���ى الغ���راب وتعلّ���م من���ھ وم���ن جھ���ة 
فل���و جئن���ا إل���ى حش���رة  –أخ���رى نح���ن نعل���م إن الحاج���ة تفت���ق الحیل���ة وتھ���دى إل���ى التعل���یم 

ووض���عناھا ف���ي م���أزق فإنن���ا  -م���ن الحش���رات فض���ال ع���ن اإلنس���ان ال���ذي زوده هللا بالعق���ل
 2ى إلى الحیلة لتخرج من ھذا المأزق نجد أن ھذه الحشرة سرعان ما تھد

وم��ن ھن��ا ی��ذھب الدارس��ون إل��ى إن بدای��ة العل��م ق��د ب��دأت حینم��ا ش��رع اإلنس��ان یفك��ر ف��ي 
التغل���ب عل���ى ح���ّل أول���ى مش���كالتھ الت���ي واجھت���ھ ف���ي طری���ق حیات���ھ وق���د ب���دأت مص���اعب 
البیئ����ة ومش����كالت اإلنس����ان س����اعة وج����دت نفس����ھ ف����ي حاج����ة إل����ى إن یحتم����ي م����ن الج����و 

ه وم���ن الحیوان���ات الض���اربة والطی���ور الجارح���ة وعن���دما وج���د معّدت���ھ ف���ي بح���ّره وب���رد
حاج��ة إل��ى أن تمتل��ئ بش��يء م��ن الطع��ام والش��راب ل��یحفظ بق��اءه ووج��وده فأك��ل م��ا یفی��ده 

 .وترك ما یضّره بعد إن راقبھا مراقبة دقیقة
ی���ذھب بع���ض الدارس���ین إل���ى أّن بدای���ة عل���م الع���رب من���ذ بدای���ة ال���دعوة اإلس���المیة، ح���ین 

 3صول ھذه الثورة العلمیة محمد ابن عبد هللا علیھ السالمغرس أ

فل���و جئن���ا نس���تطلع كلم���ة العل���م مش���تقاتھ ف���ي الق���رآن الك���ریم فق���ط، فض���ال ع���ن الح���دیث 
 .النبوي لوجدنا أنھا بلغت سبعمائة وثمانین مّرة 

ال نع����رف دین����ا م����ن األدی����ان غی����ر ال����دین اإلس����المي جع����ل الحكم����ة ض����الّة الم����ؤمن إن 
عل����م فریض����ة، عل����ى ك����ّل مس����لم ومس����لمة وجع����ل المعرف����ة ش����رطا م����ن وج����دھا وجع����ل ال

 .4شروط اإلیمان

  
                                                            

11:ص1977-1976بالقاھرة  تطور الفكر العلمي عند المسلمین مكتبة التجاني : محمد صادق عفیفي 1  
11: المرجع نفسھ ص       2  

12: المرجع نفسھ ص    3  
 13المرجع نفسھ ص  4 
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أم���ا ف���ي العص���ر اإلس���المي نعل���م إن محم���دا ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم بع���ث لینش���ر المعرف���ة 
والعل���م والحكم���ة ولیطھ���ر الن���اّس وینقض���ھم م���ن الض���اللة والجھ���ل، فاإلس���الم ال یتن���افى 

فك���ر ونظ���ر، وال یق���ف عن���د ح���ّد األخ���ذ  م���ع العق���ل وال م���ع العل���م فھ���و دی���ن عق���ل ودی���ن
والبح���ث ب���ل أمی���ر بالبح���ث بالب���ذل والعط���اء ی���وحي بالكش���ف واالخت���راع وتنمی���ة اإلدراك 
والتفكی�����ر یوص�����ي بالعط�����اء س�����واء بالنس�����بة للف�����رد أو المجتم�����ع أو ك�����ان ع�����ن الطری�����ق 

 4.االیجابي أو عن الطریق السلبي

ــِذیَن  :(ء فق��ال تع��الىلق��د ح��ث اإلس��الم عل��ى طل��ب العل��م ورف��ع م��ن منزل��ة العلم��ا ــُه الَّ ــِع اللَّ َیْرَف

 ".11سورة المجادلة)"َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 

ولق���د ح���رص المس���لمون عل���ى طل���ب العل���م ابتغ���اء مرض���اة هللا وحرص���ا م���نھم عل���ى فھ���م 
، ق���ال ال���دین فھم���ا ص���حیحا وتطبی���ق أحكام���ھ كم���ا یح���ب هللا ورس���ولھ ف���العلم مطل���ب دین���ي 

اْقـــَرْأ ِباْســـِم َربِّـــَك الَّـــِذي (تع���الى مخاطب���ا نبی���ھ محم���د ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم ف���ي أول آی���ة نزل���ت 

، ولق���د ب���ّین س���بحانھ وتع���الى فض���ل العل���م ف���ي معرف���ة العلم���اء "1س���ورة العل���ق).")1(َخَلـــَق 
" 28س���ورة ف���اطر)"ءُ ِإنََّمـــا َیْخَشـــى اللَّـــَه ِمـــْن ِعَبـــاِدِه اْلُعَلَمـــا(للخ���الق وخش���یتھم ل���ھ ، ق���ال تع���الى

فم��ن ك��ان عن��ده ش��يء م��ن العل��م " فتس��ابق الّن��اس ف��ي طل��ب العل��م وتعلیم��ھ ك��ّل بق��در جھ��ده
ك���ان یع���رف تمام���ا أن ّواجب���ھ تقتض���یھ تعلیم���ھ إل���ى س���ائر الم���ؤمنین واّن م���ن كتم���ھ فق���د 

 5عرض نفسھ للوعید الشدید من هللا سبحانھ وتعالى 

ب هللا ال����ذي أّدب ب����ت نبّی����ھ علی����ھ إّن ھ����ذا العل����م أد:" فع����ن اب����ن ش����ھاب الزھ����ري ق����ال
الس���الم، وأّدب النب���ي ب���ت أّمت���ھ أمان���ة هللا إل���ى رس���ولھ لیؤدب���ھ عل���ى م���ا أدى إلی���ھ فم���ن 
س��مع علم���ا فلیجعل���ھ أمام���ھ حجت���ھ فیم���ا بین��ھ وب���ین هللا ف���العلم أمان���ة یج���ب عل���ى المس���لم إن 

 .6یؤدي األمانة على أكمل وجھ وال یخونھا بكتمھا أو تحریفھا
الء الص���حابة رض���وان هللا تع���الى عل���یھم ف���ي تعل���یم الن���اس العل���م وتفق���یھھم ولق���د س���اھم ھ���ؤ

فی���ھ فأق���اموا العدی���د م���ن الحلق���ات والمج���الس العلمی���ة ، ف���ي أنح���اء ال���بالد اإلس���المیة مم���اّ 
أدى إل���ى وج���ود حرك���ة علمی���ة نش���طة ظھ���رت نتائجھ���ا ف���ي جی���ل الكب���ار الت���ابعین فع���ن 

ا فی���ھ نح���و ثالث���ین كھ���ال م���ن دخل���ت مس���جد حم���ص ف���إذ= " أب���ي مس���لم الج���والني ق���ال
فلق���د ك���ان مع���اذ ب���ن جب���ل م���ن الص���حابة ال���ذین " أص���حاب النب���ي ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم

نزل���وا الش���ام وق���اموا بتفقی���ھ أھلھ���ا وتعل���یمھم فق���د ق���ال عن���ھ رس���ول هللا ص���لى هللا علی���ھ 
 .7"اعلم أمتي بالحالل والحرام معاذ بن جبل"وسلّم 

                                                            
14ص : رجع نفسھ مال   4  

52ص  األمويمذكرة سمیة بنت محمد فرج الوافي التعلیم في الشام في العصر     5  
53المرجع نفسھ ص   6  

54المرجع نفسھ ص   7  



 الفصل األول                         العلم و أضربھ في الحضارة اإلسالمیة

26 
 

ب����ارز ف����ي تط����ور الحرك����ة العلمی����ة وازدھارھ����ا وق����د ك����ان الخلف����اء بن����ي أمی����ة دور       
خصوص���ا وق���د ك���ان أكث���رھم ذا عل���م وفق���ھ فق���د كان���ت مجالس���ھم تظ���م الكثی���ر م���ن العلم���اء 
والش�����عراء ال�����ذین یف�����دون إل�����یھم بن�����اءا عل�����ى طل�����ب م�����نھم وك�����انوا یس�����تمعون إل�����یھم 
ویناقش���ونھم ویجزل���ون إل���یھم العطای���ا والھ���دایا وك���انوا یحرص���ون عل���ى نش���ر العل���م ب���ین 

م���روا أھ���ل العل���م أن ینش���روا العل���م ف���ي " عم���ر ب���ن عب���د العزی���ز"فق���د روي ع���ن  الن���اس
وك���انوا ینفق���ون عل���ى ط���الب العل���م حت���ى یتف���رغ لطل���ب العل���م وال "مس���اجدھم ومجالس���ھم

أّن��ھ یقس��م قن��اع الفض��ة عل��ى " الولی��د ب��ن عب��د المال��ك" یش��غلھم ش��يء عن��ھ فق��د روي ع��ن 
 .8طلب العلمحتى ال یشغلھ طلب الرزق عن " قّراء بیت المقدس

جع���ل هللا للعلم���اء منزل���ة رفیع���ة، وق���درھم ح���ق ق���دره، حت���ى اّن���ھ س���بحانھ وض���عھم ف���ي 
س���ورة "َشـــِهَد اللَّـــُه َأنَّـــُه َال ِإَلـــَه ِإالَّ ُهـــَو َواْلَمَالِئَكـــُة َوُأوُلـــو اْلِعْلـــِم َقاِئًمـــا ِباْلِقْســـِط :" مرتب���ة ق���ال ع���ّز وج���لّ 

ـــاِب َهـــْل َیْســـَتِوي الَّـــذِ (وق���ال " آل عم���رآل عم���ران ـــو اْألَْلَب ـــَذكَُّر ُأوُل یَن َیْعَلُمـــوَن َوالَّـــِذیَن َال َیْعَلُمـــوَن ِإنََّمـــا َیَت

 .9سورة الزمر ))9(

 .فإذا جئنا ألحادیث الرسول علیھ السالم وجدناھا تحض على طلب العلم

الّن العل����م  رواه البیھق����ي" اطلب����وا العل����م ول����و ف����ي الص����ین: "ق����ال ص����لى هللا علی����ھ وس����لّم
فریض����ة عل����ى ك����ّل مس����لم وف����ي العص����ر العباس����ي ف����تح الب����اب عل����ى مص����رع فوص����ل 
التط���ور العلم���ي إل���ى ال���ذروة بالقی���اس إل���ى العص���ور الس���ابقة والالحق���ة فھ���ذا العص���ر یع���ّد 
بح��ق العص��ر النق��ل والترجم��ة والت��ألیف واالبتك��ار حی��ث أقیم��ت م��ن أج��ل ذل��ك ال��دواوین 

وعظم����ت . علم����اء وتف����رغ الكثی����ر م����نھم للعل����م وبی����وت الحكم����ة والم����دارس واس����تقدم ال
الترجم����ة التلخیص����یات ع����ن الیونانی����ة ، والفارس����یة والقبطی����ة والھندی����ة والس����ریانیة حت����ى 
أذن األم����ر باالقت����داء دور الترجم����ة والتعری����ب كان����ت الحض����ارة اإلس����المیة ق����د أثم����رت 

 .10وأتت أكلھا ومألت سمع العالم آنذاك

عل��ى التعل��یم ف��دفع المس��لمین دفع��ا قوی��ا ال��ى العل��م و ال��تعلم اذ ان��ھ ل��م یم��ض   اإلس��المح��ث 
و حت���ى اخ���ذ الع���رب  أص���ولھانح���و ق���رن حت���ى اخ���ذت العل���وم الدینی���ة و اللغوی���ة توض���ح 

لغ���تھم  إل���ىیلم���ون بم���ا ل���دى الش���عوب المفتوح���ة م���ن ثقاف���ات متباین���ة فس���ع وال���ى ترجمتھ���ا 
 11...یع بالد االسالم في جم أثرھافنھض التعلیم نھضة واسعة امتد 

                                                            
54المرجع نفسھ ص    8  
15تطور الفكر العلمي عند المسلمین ص :عفیفي  محمد الصادق  9  

  10 16 المرجع نفسھ ص 
دار المدار االسالمي ، بیروت لبنان ،  2تاریخ الحضارة اإلسالمیةط : بشیر رمضان تلیسي، جمال ھاشم التذویب  11
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ب���التعلیم ف���ي الكتاتی���ب ح���ین ی���تعلم مب���ادئ الق���راءة و الكتاب���ة و  یب���دأو ع���ادة ك���ان النش���ئ 
و ك���ان بع���ض  األمث���البع���ض س���ور الق���رآن و ش���ییئا م���ن الحس���اب و بع���ض االش���عار و 

المعلم�����ي  ھ�����ذه الكتاتی�����ب یعلم�����ون الناش�����ئة  ایض�����ا الس�����نن و الف�����رائض و النح�����و و 
م و ك����ان الع����روض ، و ك����انوا ی����ؤثرون ف����ي تعل����یم البن����ات و تحفیض����ھن الق����رآن الك����ری

یق���وم ب���التعلیم ف���ي أغل���ب االحی���ان معلم���ون متخصص���ون اش���تھر م���ن بی���نھم اب���و البی���داء 
ب���ن س���كن المح���دث ف���ي المش���رق ، اب���و اس���حاق الجبنی���اني  الری���احي اللغ���وي ، و محم���د 

 وأب���و إس���حاق اب���راھیم) 347(وأب���و بك���ر یحی���ي ب���ن خل���ف الم���ؤدب الت���واريه  369ت 
 .1ه في بالد المغرب  343بن محمد القصر لتاریخ 

وك����ان للناش����ئة أل����واح م����ن الخش����ب الع����ادي اآلبن����وس یكتب����ون فیھ����ا دروس����ھم وكلم����ا    
خفض��وا درس���ا مح���وه منھ���ا وأثبت��وا مكان���ھ درس���ا آخ���ر وكان��ت معامل���ة المعلم���ین للص���بیان 

 .تختلف من معلم آلخر وإن اتصفت في أغلبھا بالعنف والشدة

ن ف����ي الكتاتی���ب یتقاض����ون أج����ورا زھی����دة ال تتج���اوز أحیان����ا رغیف����ا م����ن وك���ان المعلم����و
 2الخبز یختلف في حجمھ ونوعھ باختالف أحوال آباء الصبیان غنى وفقرا 

لق���د لم���ع المس���لمون ف���ي ك���ل المی���ادین العلمی���ة وف���ي الوق���ت ال���ذي ك���ان فی���ھ الش���عراء  3
لنفس������یة واألدب������اء والفقھ������اء یقوم������ون ب������أدوارھم ف������ي نھض������ة الع������رب الروحی������ة وا

ك����ان العلم����اء ف����ي ك����ل المی�����ادین یقوم����ون بقس����طھم م����ن البح����ث والنق�����ل . واألخالقی����ة
  4جدیدةوالتجدید لم یدعوا بابا إالّ طرقوه إن لم یكونوا قد فتحوا في العلم أبوابا 

 :المؤسسات التعلیمیة في الحضارة اإلسالمیة

: تع���ددت المؤسس���ات التعلیمی���ة وتنوع���ت ف���ي الحض���ارة اإلس���المیة م���ن ھ���ذه المؤسس���ات
الكتاتی����ب والت����ي اس����تمرت ف����ي أداء دورھ����ا ف����ي تعل����یم الص����بیان الق����راءة والكتاب����ة ھ����ذا 

،وظ���ل المس���جد ف���ي مقدم���ة باإلض���افة إل���ى ظھ���ور كتاتی���ب أخ���رى لتعل���یم الق���رآن الك���ریم 
حلق���ات العل���م ف���ي ش���تى العل���وم والفن���ون  المؤسس���ات التعلیمی���ة فض���مت أروقت���ھ العدی���د م���ن

 5وكان المسجد

                                                            
  1 154المرجع نفسھ ص  

254 ،ص اإلسالمیة الحضارة تاریخ: التذویب ھاشم جمال تلبسي، رمضان بشیر     2  
254المرجع نفسھ ص   3  

  4  16تطور الفكر العلمي عند المسلمین، ص : محمد الصادق عفیفي
58ص األموي العصر في الشام في التعلیم: الوافي فرج محمد بنت:مذكرة   5  
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ی����ؤدي دوره الرائ����د ف����ي خدم����ة الحرك����ة العلمی����ة ف����ي الحض����ارة اإلس����المیة كم����ا ك����ان 
ل���بعض العلم���اء مج���الس عل���م ف���ي من���ازلھم جان���ب حلق���اتھم العلمی���ة ف���ي المس���اجد ھ���ذا وق���د 

 .ءظھر نوع جدید من المؤسسات التعلیمیة متمثال في قصور الخلفاء واألمرا

فلق���د .وأق���ام الخلف���اء واألم���راء مج���الس العل���م والوع���د واس���تدعوا إلیھ���ا العلم���اء واألدب���اء 
ك���انوا كغی���رھم م���ن الن���اس م���ن حی���ث ك���ان كثی���ر م���نھم تت���وق نفس���ھ إل���ى حض���ور مج���الس 
العل��م، وس��ماع المواع���د، غی��ر أن ھن��اك بع���ض الموان��ع تم��نعھم م���ن تحقی��ق ھ��ذه الرغب���ة، 

 القصور یختص بتعلیم أبناء  ولقد ظھر نوعا آخر من التعلیم في

وك���ان المؤدب���ون یحتل���ون " ب���المؤدبین"الخلف���اء واألم���راء وأطل���ق علی���ھ معلم���ي ھ���ذه الفئ���ة 
مكان����ة عظیم�����ة عن�����د الخلف�����اء وكان�����ت تف�����رض لھ����م روات�����ب عالی�����ة م�����ن قب�����ل الدول�����ة 

 1باإلضافة إلى ذلك بیوت الحكمة والمدارس 

 :التعلیمیة في الحضارة اإلسالمیة وسوف نتناول أبرز ھذه المؤسسات

تع�����د الكتاتی�����ب أس�����بق أن�����واع المعاھ�����د التعلیمی�����ة وج�����ودا ف�����ي الع�����الم :الكتاتی�����ب 1

جم����ع الاإلس����المي وھ����ي موض����ع الكّت����اب والمكت����ب والكت����اب موض����ع تعل����یم الكت����اب و

والكت���اب عب���ارة ع���ن مكت���ب تعلیم���ي ، ی���تعلم فی���ھ أطف���ال المس���لمین 2بت���كامالكتاتی���ب وال

والكتاب����ة وأحك����ام ال����تالوة، ویق����وم بتعل����یمھم أس����اتذة متخصص����ون ف����ي عل����وم الق����راءة 

الق����رآن الك����ریم، ویع����د الكت����اب خط����وة جدی����دة نح����و تط����ویر المنش����آت التعلیمی����ة وق����د 

 3اسم  الكتاب تاشتق

م���ن الكتی���ب، وتعل���یم الكتاب���ة وھ���ي المھم���ة الت���ي أض���طلع بت���ا من���ذ تأسیس���ھ ویؤی���د ذل���ك 
الوس����یط،من أن الكت����ب والكت����اب موض����ع تعل����یم م����وارد ف����ي ق����اموس المح����یط واللس����ان و

 4الكتاب أي الكتابة والجمع الكتاتیب 

كتاتی��ب تعل��م الق���راءة والكتاب��ة فق��ط وك���ان یق��وم ب���التعلیم : لھ��ا ع��دة أن���واع م��ن أھمھ��ا أنھ���ا
بع���ض ال���ذمیین أحیان���ا كثی���رة فل���م یك���ن یجل���س لتعل���یم الق���راءة والكتاب���ة م���ن المس���لمین ف���ي 

ل ج��ّدا خصوص��ا وق��د كان��ت الش��ام تجم��ع كثی��را م��ن أص��حاب ص��در اإلس��الم إالّ ع��دد قلی��
فل���م یقاب����ل   .ال���دیانات األخ���رى ال���ذین ك����انوا أعل���م م���ن المس���لمین ف����ي ھ���ذه األم���ور

                                                            
58المرجع نفسھ ص   1  

3817، 5لسان العرب، مادة كتب :أبن منظورا 2  
51تطور الفكر العلمي عند المسلمین ص: عفیفي محمد الصادق 3  
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المس��لمین ھ��ذه الثقاف��ات ب��اإلعراض عنھ��ا أو إغالقھ��ا ب��ل اب��ق علیھ��ا ولك��ن ھ��ذا ل��م یمن��ع 
 1.المسلمین من إنشاء كتاتیب خاصة بھم لتعلیم القراءة والكتابة

وھن����اك نوع����ا آخ����ر ھ����و كتاتی����ب قرآنی����ة وھ����ذه الكتاتی����ب الت����ي تخ����تص بتعل����یم الق����رآن 
الك��ریم وھ��ذا الن��وع ك��ان یلح��ق غالب��ا ف��ي المس��جد وك��ان یعل��م اللغ��ة العربی��ة والنح��و إل��ى 

 2مجانب القرآن الكریم كمواد مساعدة على حفظ القرآن الكری

وك���ان یعل���م الق���رآن  أش���ھر معلم���ي الكتاتی���ب عم���رو ب���ن میم���ون ب���ن مھ���ران وك���ان مؤدب���ا
والنح���و یح���ض مس���لمة عبی���دة ب���ن عب���د هللا ب���ن محم���د ألكالب���ي وك���ان مؤدب���ا وك���ان یس���كن 
قنط��رة س��ینان بدمش��ق، فبیع��ة ب��ن دبی��ب وك��ان معل��م كت��اب ع��اطف وك��ان معلم��ا دمش��قیا، 

 3أبو الجندب مآذن الضحاك بن قیس وكان معلم الكتاب

 :المساجد -1
واح����د المس����اجد وق����ال :المس����جد ال����ذي یس����جد فی����ھ وف����ي الّص����حاح :المس����جد لغ����ة -

 .4الزجاج كّل موضع یتعبد فیھ فھو مسجد
 كّل موضع في األرض فھو مسجد:شرعا -

ُســـْبَحاَن " قول���ھ تع���الى: وق���د ورد لف���ظ المس���جد ف���ي الق���رآن الك���ریم ف���ي ع���دة مواض���ع منھ���ا

اِم ِإَلــى اْلَمْســِجِد اْألَْقَصــى الَّــِذي َباَرْكَنــا َحْوَلــُه ِلُنِرَیــُه ِمــْن َآَیاِتَنــا ِإنَّــه الَّــِذي َأْســَرى ِبَعْبــِدِه َلــْیًال ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــرَ 

ـــیُر  ـــِمیُع اْلَبِص ـــَو السَّ وك���ذلك ورد ف���ي الس���نة الش���ریفة ق���ال ص���لى . 1س���ورة االس���راء" ) 1(ُه
 .5"مسجدا كحیث ما أدربكتك الصالة فصلي واألرض ل" هللا علیھ وسلّم

المن���ارات الت���ي أض���اءت للمس���لمین طری���ق العل���م والمعرف���ة فك���ان أول  المس���اجد ھ���ي أھ���م
ش���يء ق���ام ب���ت الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم بع���د ھجرت���ھ إل���ى المدین���ة بن���اء المس���جد، 
مم��ا ی��دّل عل��ى أھمیت��ھ ف��ي حی��اة المس��لمین ولیعلم��وا أّن المس��جد ھ��و أول خط��وة ف��ي بن��اء 

ن����ا الجتم����اع المس����لمین م����ع الحض����ارة وتحقی����ق االزدھ����ار والتق����دم فك����ان المس����جد مكا
الرس����ول لیس����ألونھ ویجی����بھم، ویتناقش����ون ف����ي أم����ور دی����نھم ودنی����اھم وتق����ام فی����ھ حلق����ات 

 .6الذكر ویجلس المسلمون صغارا وكبارا لینعلوا القرآن وأمور اإلسالم

ـــوَتُكْم :" لق���د أب���اح هللا للمس���لمین إن یتخ���ذوا م���ن بی���وتھم مكان���ا للص���الة ق���ال تع���الى ـــوا ُبُی َواْجَعُل

إالّ أّنھ����م أحس����وا ب����ان بی����وتھم ال تم����نحھم حری����ة العب����ادة وث����واب  88س����ورة ی����ونس"َلــــًة ِقبْ 

                                                            
59التعلیم في الشام في العصر االموي ، ص : سمیة بنت محمد فرج الوافي : مذكرة   1  
59التعلیم في الشام في العصر األموي ص : مذكرة سمیة بنت محمد فرج الوافي  2  

63-60المرجع نفسھ ص 3  
.1940ص -3المرجع السابق مادة سجد ابن منظور لسان العرب  4  

64التعلیم في الشام في العصر األموي ص  : مذكرة سمیة بنت محمد فرج الوافي 5  
176،ص،2،1431الریاض ط -أصول التربیة اإلسالمیة،الخربخي للنشر: الخطیب محمد شحاتة، وآخرون  6  
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ـــِه " الجماع���ة واللق���اء، وم���ن ھن���ا فیم���ا یب���دوا أسس���وا المس���جد ق���ال تع���الى  ـــاِجَد ِللَّ " َوَأنَّ اْلَمَس
وان ف���ي تأس���یس المس���اجد وال ش���ك اس���تمرار لع���دة قدیم���ة اس���تقرت ف���ي  18س���ورة الج���ن

ب��ار مالھ��ا ذل��ك ھ��ي س��ورة متعب��د وم��ن أھ��م المس��اجد الت��ي أس��ھمت نفوس��ھم ولھ��ا ف��ي اإلك
ف���ي بن���اء الحض���ارة اإلس���المیة المس���جد الح���رام ف���ي مك���ة المكرم���ة والمس���جد النب���وي ف���ي 
المدین���ة المن���ورة والمس���جد األقص���ى ف���ي الق���دس والمس���جد األم���وي ف���ي دمش���ق ومس���جد 

، القی����روان  ف����ي ت����ونس ،ومس����جد عم����رو ب����ن الع����اص، وج����امع األزھ����ر ف����ي مص����ر
ومس���اجد أخ���رى كثی���رة خرج���ت لن���ا أج���یال كثی���رة مس���لمو واعی���ة اس���تخدمت العل���م ورف���ع 
ش���أن الحض���ارة اإلس���المیة،بقیام المس���اجد ب���دورھا عل���ى أكم���ل وج���ھ ال���دیني والقض���ائي 

 1االجتماعي واإلعالمي والتعلیمي

إل���ى جان���ب التعل���یم ف���ي المس���اجد ك���ان ھن���اك تعل���یم خ���اص : قص���ور الخلف���اء واألم���راء -3
 .ر، وكان التعلیم یتم في صورتینفي القصو

فق��د نش��أ ش��كل م��ن التعل��یم االبت��دائي : التعل��یم األول��ي الخ��اص بأبن��اء الخلف��اء واألم��راء-أ
ف���ي قص���ور الخلف���اء واألم���راء ال���ذین ك���انوا یتخ���ذون ألوالدھ���م معلم���ین خاص���ین ی���ذھبون 

 .إلى القصور ویجلس األوالد إلیھم یتلقون منھم قدرا من الثقافة والمعرفة 

وبن���اءا عل���ى ذل���ك ظھ���رت طبق���ة جدی���دة تس���مى بطبق���ة الم���ؤدبین وك���ان یطل���ق عل���ى معل���م 
وك����ان المؤدب����ون یحتل����ون مكان����ة عظیم����ة ع����ن " م����ؤدب "أبن����اء الخلف����اء واألم����راء أس����م 

فھن����اك دالئ����ل كثی����رة تش����ھد بمك����انتھم وتفی����د أن تأدی����ب أوالد . غی����رھم م����ن المعلم����ین
م���ن یق���وم ب���ت الج���الل ویحوط���ھ  الخاص���ة ص���بیانا أو كب���ارا ك���ان عم���ال عظیم���ا، یكس���ب

بإیھ����اب م����ن العظم����ة، فق����د ك����انوا باإلض����افة إل����ى التق����دیر واالحت����رام م����ن قب����ل الخلف����اء 
واألم���راء ك���انوا ین���الون  أج���ور عالی���ة  تص����ل إل���ى أل���ف دین���ار ش���ھریا باإلض���افة إل����ى 

الزھ���ري : تس���دید ال���دیون وتق���دیم الھ���دایا، ون الم���ؤدبین الل���ذین لمع���وا ف���ي الت���اریخ أمث���ال
ھش���ام ب���ن عب���د المل���ك، إس���ماعیل ب���ن عبی���د هللا ب���ن أب���ي مھ���اجر م���ؤدب أبن���اء عب���د م���ؤدب 

 2الملك بن مروان

 :مجالس الخلفاء-ب

إن نظ���ام التعل���یم ف���ي الحض���ارة اإلس���المیة أمت���از بالس���ھولة والمرون���ة، فل���م یتقی���د بمك���ان 
مخص���ص لنش���را لثقاف���ة والتعل���یم فكان���ت تعق���د الحلق���ات والمج���الس العلمی���ة ف���ي المس���اجد 

وبم���ا أن الخلف���اء ك���انوا یع���دون أنفس���ھم حم���اة للعل���م وی���رون . قص���ور ومن���ازل العلم���اءوال
أن قص���ورھم مرك���زا تش���ع من���ھ الثقاف���ة والفن���ون، فاتخ���ذوا م���ن قص���ورھم مج���الس ل���ألدب 

 .والعلم وعقدوا بتا الندوات والمناقشات والمناظرات
                                                            

  1 55میة المعھد العالمي للفكر اإلسالمي،أطلس الحضارة اإلسال:إسماعیل راجي الفاروقي،لوس لمیاء الفاروقي
79التعلیم في الشام في العصر االموي ص : سمیة بن محمد فرج الوافي : مذكرة  2  
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ھم والطل���ب األم���ر ال���ذي دف���ع الكثی���ر م���نھم إل���ى اس���تدعاء العلم���اء إل���ى القص���ور إك���رام
إل����یھم أن یقیم����وا مج����الس عل����م ووع����ظ ف����ي القص����ور فلق����د ج����رت مناقش����ات كثی����رة ف����ي 

 1 مجالس الخلفاء

األم����ویین والس����یما معاوی����ة وعب����د المال����ك وعم����ر ب����ن عب����د العزی����ز وتع����ددت فنونھ����ا 
وأھ����دافھا، فمنھ����ا م����ن ك����ان لغ����رض ال����تعلم والتفقی����ھ ، ومنھ����ا س����ماكان لمعالج����ة قض����یة 

 .لتسلیة والترویح عن النفسمعینة ، ومنھا سماكان ل

لق����د كان����ت قص����ور الخلف����اء تح����وي عل����ى العدی����د م����ن مج����الس العل����م ف����ي ش����تى العل����وم 
 2والفنون ولقد تعددت أغراضھا وأھدافھا من خلیفة آلخر

 :منازل العلماء -2
اتخ����ذ رس����ول هللا ص����لى هللا علی����ھ وس����لم دار األرق����م ب����ن أب����ي األرق����م مك����ان یعل����م فی����ھ 

دین الجدی��د ویق��رئھم من��ازل م��ن آی��ات ال��ّذكر الك��ریم كم��ا ك��ان المس��لمین تعل��یم ومب��ادئ ال��
المن���زل ملتق���ى ال���ذین یتخی���رون اإلس���الم دین���ا فی���أتون إلی���ھ ناش���دین اإلس���الم  ث���م أقیم���ت 
المس�����اجد وأص�����بحت مك�����ان اللق�����اء واالجتم�����اع عل�����ى أن بیوت�����ا كثی�����رة ف�����ي الت�����اریخ 

 3اإلسالمي لعبت دور المدارس 
ھ��ي الجل��وس ف��ي المس��اجد ف��ي الغال��ب أو ف��ي من��ازلھم  كان��ت طریق��ة العلم��اء ف��ي التعل��یم

أحیان�����ا إذ ل�����م تك�����ن ھن�����اك مب�����ان متخصص�����ة للم�����دارس وك�����ان ط�����الب العل�����م ی�����أتونھم 
فیس����ألونھم ك����ل فیم����ا یحتاجون����ھ ویھ����تم ب����ت ، رغ����م أن المس����لمین یع����دوا المن����ازل مكان����ا 

قی���ام  ص���الحا لتعل���یم العل���م الفتقارھ���ا للس���كون والراح���ة غی���ر أن وط���أة الحاج���ة دع���ت إل���ى
 .حلقات تعلیمیة بالمنازل الخاصة 

وم����ن ھ����ذه المن����ازل من����زل العالم����ة الجلیل����ة أم ال����رداء ف����ي الش����ام وك����ذلك من����زل الع����الم 
 4وزعي والفقیھ اإلمام األ

 :بیوت الحكمة 
نش����أت من����ذ الق����رن الثال����ث ھج����ري مؤسس����ات عرف����ت باس����م بی����وت الحكم����ة أو خ����زائن 

بال���دوائر العلمی���ة أو المؤسس���ات األكادیمی���ة ف���ي الكت���ب أو دور العل���م وھ���ي أش���بھ متك���ون 
وقتن���ا الحاض���ر ، فھ���ي مكتب���ة للمطالع���ة ، وھ���ي معھ���د للترجم���ة ، وھ���ي مدرس���ة للتثقی���ف 
والتعل���یم ،وھ���ي مرك���ز للرص���د  ومك���ان للنس���خ والنق���ل ، وك���ان أول ھ���ذا ال���دور ھ���و بی���ت 

أن أول الحكم���ة ال���ذي أنش���أه الخلیف���ة الم���أمون ف���ي بغ���داد ، وی���رى مؤل���ف خ���زائن الكت���ب 
أم���ر ھ���ذا البی���ت ك���ان ف���ي عھ���د أب���ي جعف���ر المنص���ور فلم���ا ك���ان الخلیف���ة ھ���ارون الرش���ید 

                                                            
80المرجع نفسھ ص  1  

81المرجع نفسھ ،ص  2  
               .114،115، ص1974أحمد سعد مرسي سعید اسماعیل علي ، تاریخ التربیة والتعلیم ،عالم الكتب ،القاھرة،

                 3  
91التعلیم في الشام في العصر األموي ص : سمیة بنت محمد فرج الوافي : مذكرة  4  
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عن���ى عنای���ة كبی���رة وأش���ھرھا بی���ت الحكم���ة القیروان���ي ال���ذي من���ھ مكتب���ة ودار الترجم���ة 
وك���ان یش���تمل عل���ى خزان���ة . ومعھ���دا لت���دریس الطبیع���ة  والریاض���یات والفلس���فة وغیرھ���ا 

وك����ان ھ����واة المخطوط����ات ی����أتون إلی����ھ م����ن ك����ل  كت����ب، وقاع����ات لحف����ظ اآلالت الفلكی����ة
 1مكان لمطالعة المخطوطات ومراجعتھا 

باإلض��افة إل���ى ھ���ذا ھن���اك بی���ت آخ���ر یس��مى بی���ت الحكم���ة بالق���اھرة وكان���ت المنافس���ة فی���ھ  
ب���ین الف���اطمیین والعباس���یین عل���ى أش���دھا ف���ي می���ادین العل���م والتعل���یم وف���ي خ���الل الق���رن 

ه عل���ى نح���و م���ا  395دار الحكم���ة بالق���اھرة س���نة ه  286الراب���ع الھج���ري بال���ك الف���اطمي 
إن خزان���ة الكت���ب كان���ت " كان���ت علی���ھ دار الحكم���ة ف���ي بغ���داد وعنھ���ا ق���ال اب���ن الطی���ور 

تحت���وي عل���ى ع���دة رف���وف ، والرف���وف مقطع���ة بح���واجز وعل���ى ك���ل ح���اجز ب���اب یقف���ل 
بعض���ھا لالط���الع " بمفص���الت ربھ���ا م���ن أص���ناف الكت���ب مایزی���د عل���ى م���ائتي أل���ف كت���اب

خ���ر لحلق���ات الدراس���ة وزینھ���ا بمفروش���ات جمیل���ة وجع���ل بت���ا عم���اال لخدم���ة وبعض���ھا اآل
ط���الب العل���م ، وكان���ت بت���ا فھ���ارس تس���ھل للط���الب الحص���ول عل���ى الكت���ب وك���ان بت���ا 

وھ�����ي مكتب�����ات ممل�����وءة بالكت�����ب النافع�����ة ف�����ي مج�����االت العل�����وم ، 2نظ�����ام االس�����تعارة 
ك����ل ف����روع واش����تھرت ف����ي بغ����داد ودمش����ق والق����اھرة بمكتباتھ����ا الزاخ����رة الكت����ب ف����ي 

 3المعرفة اإلسالمیة 
 :المدارس -3
 

تع���ددت الم���دارس وتنوع���ت م���ابین خاص���ة بالخلف���اء والحك���ام وأبن���ائھم ، حی���ث المعامل���ة 
والخدم����ة المتمی����زة الت����ي ت����ؤھلھم لت����ولي المناص����ب القیادی����ة ف����ي الدول����ة اإلس����المیة ، 

 .وعامة لرعایة أبناء المسلمین في مختلف فروع المعرفة 
ج وق���ي  ف���ي إنش���اء العدی���د م���ن الم���دارس ، وكان���ت عل���ى درج���ة وق���د ب���رع ال���وزیر الم���ا

عالی����ة م����ن النظ����ام والفخام����ة ، وق����د انتش����رت ھ����ذه الم����دارس ف����ي بغ����داد  وأص����فھان 
مدرس���ة ن���ور ال���دین محم���ود : والبص���رة والموص���ل وغیرھ���ا وم���ن أش���ھر ھ���ذه الم���دارس  

ه عل�����ى 563رتك�����ى ، وتع�����رف بالمدرس�����ة التوری�����ة الكب�����رى بدمش�����ق ، وأنش�����أھا س�����نة 
احة واس���عة وجع���ل فیھ���ا قاع���ات للمحاض���رات ومس���جدا للص���الة وحج���رتین للمعلم���ین مس���

ومس���كنا لخ���ادم المدرس���ة ، وم���راحیض لیس���تخدمھا الط���الب وق���د تمی���زت بروع���ة البن���اء 
 4ودقة وجمال تصمیمھا وارتفاع مستوى التعلیم فیھا 

 وكان���ت ھ���ذه الم���دارس من���ارات لتخ���ریج العلم���اء وق���د وض���عت بت���ا نظ���م عالی���ة الختب���ار
ق����درات الط����الب وت����وجیھھم حس����ب كف����اءاتھم وم����واھبھم ومص����احبة الط����الب ألس����اتذتھم 
ف���ي مك���ان واح���د ،وتمت���ع الط���الب وخاص���ة المتف���وقین بكاف���ة المی���زات والمكاف���آت تش���جیعا 

                                                            
54محمد الصادق عفیفي تطور الفكر العلمي عند المسلمین ص   1  

55ص : المرجع نفسھ  2  
56ص : المرجع نفسھ   3  
57المرجع نفسھ ، ص   4  
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لھ���م إل���ى جان���ب العنای���ة بالترفی���ھ ع���نھم ، إقام���ة الرح���االت المفی���دة لھ���م واالھتم���ام بتنمی���ة 
إل����ى العنای����ة بتعل����یم الفتی����ات ، فق����د اھتم����وا بھ����ت أجس����امھم وعق����ولھم ، ھ����ذا باإلض����افة 

 1اھتماما ال یقل عن الفتیان
 :أضرب العلم في الحضارة اإلسالمیة 

لق���د كان���ت عنای���ة المس���لمین فیص���در اإلس���الم مقص���ورة عل���ى العل���وم الدینی���ة وھ���ي الق���رآن 
 الك���ریم والتفس���یر والح���دیث وروایت���ھ ،اس���تنباط األحك���ام الفقھی���ة والفت���اوى الش���رعیة ف���ي
م��ا یح��د م��ن المش��اكل وم��ا یع��رض م��ن أح��داث ول��ذلك نالح��ظ أن العل��وم المتص��لة بال��دین 
ق���د انتش���رت ف���ي عھ���د بن���ي أمی���ة بخ���الف م���ا كان���ت علی���ھ الح���ال أی���ام العباس���ین الل���ذین 

 2اشتغلوا بالعلوم العقلیة كالطب والفلسفة والریاضیات وغیرھا
عل���وم ب���ل تعلموھ���ا وعلموھ���ا وال یعن���ي م���ن ھ���ذا الق���ول أن األم���ویین ل���م یش���تغلوا بھ���ذه ال

ولك���ن انتش���ارھا ك���ان مح���دودا بعك���س العص���ر العباس���ي فلق���د ازدھ���رت الحرك���ة الفكری���ة 
 : وشملت خمس اتجاھات 3في العصر األموي وفي الحضارة اإلسالمیة 

حرك���ة دینی���ة ونعن���ي بت���ا البح���ث ف���ي ش���ؤون الح���دیث وتعن���ي العل���وم الدینی���ة وھ���ي الق���رآن 
تفس����یر ،عل����م الح����دیث ،عل����م الفق����ھ وثانی����ا عل����وم اللغ����ة الك����ریم ،عل����م الق����راءات عل����م ال

واألدب وھ����ي عل����م اللغ����ة عل����م األدب ،عل����م النح����و عل����م الص����رف ،عل����م البالغ����ة عل����م 
الع���روض والعل����وم االجتماعی���ة واإلنس����انیة وھ����ي عل���م الت����اریخ عل���م الجغرافی����ا والعل����وم 

عل������م العقلی������ة التجریبی������ة وھ������ي الط������ب ،الص������یدلة ،الترجم������ة ،البیطری������ة ،الكیمی������اء 
عل���م النبات���ات وآخ���ر اتج���اه العل���وم الفلس���فیة والریاض���یة والفلكی���ة وھ���ي ) الفیزی���اء(الطبیع���ة

 4الفلسفة والریاضیات ،علم الفلك أو علم الھیئة
 :أوال العلوم الدینیة 
م����ن الخط����أ أن یعتب����ر ال����بعض أّن الق����رآن الك����ریم مج����رد كت����اب  :الق����رآن الك����ریم •

إالّ أّن ف����ي حقیق����ة أم����ره ظ����اھرة حض����اریة كب����رى  تس����مو . دین����ي یبش����ر بعقی����دة جدی����دة
بالحی����اة اإلنس����انیة إل����ى أزھ����ى مراتبھ����ا م����ن الس����مو الروح����ي والفك����ري واالجتم����اعي 

ظ����م حض����ارة ونس����تطیع أن نؤك����د أّن الق����رآن الك����ریم یمث����ل حج����را للزاوی����ة ف����ي بن����اء أع
P40Fإنسانیة حجر الزاویة في بناء أعظھ حضارة إنسانیة عرفتھا العصور الوسطى 

5 
جبری���ل علی���ھ "وم���ن المع���روف أّن الق���رآن الك���ریم ھ���و كت���اب هللا أنزل���ھ ال���روح األم���ین 

عل���ى قل���ب محم���د ب���ن عب���د هللا لیك���ون دس���تورا أب���دیا خال���دا یھ���دي البش���ر ف���ي " الس���الم
ِإنَّ َهــَذا  :"ق��رآن ھ��و ھدای��ة الن��اس لقول��ھ ع��ّز وج��لّ زم��ان ومك��ان والھ��دف األساس��ي م��ن ال

                                                            
58المرجع نفسھ ص  1  

،مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة  1،ج 7طتاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي،: حسن حسن إبراھیم  2
  496،ص 1964

130مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التربیة اإلسالمیة ،التعلیم في العصر األموي، ص : سمیة بنت محمد فرج الوافي  3  
259تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة، ص :  بشیر رمضان التلیسي، جمال ھاشم الذویب 4  

  5 259تاریخ الحضارة اإلسالمیة، ص. بشیر رمضان التلیسي، جمال ھاشم الذویب 
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وإخراج��ھ م��ن الظلم��ات إل��ى الن��ور والمعرف��ة الح��ق وق��د ن��زل "  اْلقُــْرَآَن َیْهــِدي ِللَِّتــي ِهــَي َأْقــَومُ 
الق��رآن مجزئ��ا عل��ى م��دى بض��عة وعش��رین عام��ا وحفظ��ھ ع��ددا م��ن الص��حابة، وق��د أم��ر 
الرس���ول علی���ھ الس���الم بكتابت���ھ اخت���ار لھ���ذه المھم���ة ع���ددا م���ن الص���حابة مم���ن یعرف���ون 

ب���ة ت���تم بالوس���ائل الكتاب���ة وطل���ب م���نھم ت���دوین م���ا ین���زل علی���ھ م���ن آی���ات هللا وكان���ت الكتا
 1المتاحة على رقاق من الحجارة المصقولة والجلد والعظام ونحوھا  

ث���م  كان���ت الخط���وة الثانی���ة وھ���ي جم���ع الق���رآن الك���ریم ف���ي كت���اب واح���د ول���م ت���تم ھ���ذه 
عم�����ر ب�����ن "بإش�����ارة م�����ن " أب�����و بك�����ر الص�����دیق"الخط�����وة إالّ ف�����ي عھ�����د الخلیف�����ة األول 

ف���ي ح���روب ال���رّدة وق���د حفظ����ت  وذل���ك بع���د م���وت ع���دد م���ن حف���اظ الق���رآن" الخط���اب
ص��حف الق��رآن بع��د جمع��ھ وتس��جیلھ عن��د أب��ي بك��ر حت��ى وفات��ھ ث��ّم انتقل��ت إل��ى عم��ر ب��ن 

ث��ّم ج��اءت مرحل��ة الجم��ع ف��ي كت��اب واح��د ث��ّم ذل��ك  2الخط��اب ث��ّم إل��ى حفص��ة بن��ت عم��ر
ف��ي عھ��د عثم��ان ب��ن عف��ان رض��ي هللا عن��ھ ولم��ا ك��ان الق��رآن الك��ریم ھ��و دس��تور اإلس��الم 

ص����در األّول ال����ذي تس����تقى من����ھ أحك����ام اإلس����الم وش����ریعتھ وآداب����ھ فق����د والمس����لمین والم
عك���ف المس���لمون عل���ى قراءت���ھ واس���تیعابھ الّن ف���ي ذل���ك ص���الح دی���نھم ودنی���اھم وم���ن ث���ّم 

 3علم القراءات علم التفسیر علم التشریع والفقھ : ارتبطت بالقرآن عّدة علوم أھّمھا
 :علم القراءات -1

اءات المختلف����ة ال����واردة ف����ي بع����ض الكلم����ات عل����م الق����راءات ھ����و معرف����ة أوج����ھ الق����ر

القرآنی���ة ونس���بة ك���ّل وج���ھ إل���ى ك���ل م���ن رواه وق���رأ ب���ت م���ن الق���راء وتوجی���ھ ك���ّل ق���راءة 

حی���ث یتح���دد المعن���ى الم���راد م���ن اآلی���ة عل���ى ك���ل الق���راءات وال یختل���ف ، وذل���ك كق���راءة 

النب���ي مھم���وزا ف���ي أغل���ب الق���رآن النب���ي، وق���راءة غی���رة ل���ھ ب���دون ھم���زة النب���ي، : ورش

درس����ت ودارس����ت، : كق����راءة ورش تحظ����ون وق����راءة حف����ص تح����اطون وكق����راءة ق����الواو

وكق���راءة س���ورة أس���ورة وأس���اور ودك���ا ودالء وغی���ر ذل���ك بم���ا تختل���ف األلف���اظ ویتح���دد 

 .4المعنى

وعن���دما كث���ر الق���راّء وتفرق���وا ف���ي ال���بالد ظھ���ر م���نھم الم���تقن لل���تالوة المس���تندة إل���ى أس���اس 
ه 833الم����تقن، ل����ذلك وض����ع اب����ن الج����زري ت م����ن العل����م والروای����ة والس����ند وم����نھم غی����ر
 : ثالث مقاییس للقراءة الصحیحة للقرآن ھي

 .موافقة العربیة ولو بوجھ -
                                                            

259المرجع نفسھ،ص  1  
260المرجع نفسھ،ص 2  
260المرجع نفسھ،ص 3  

العلم و العلماء، دیوان المطبوعات الجامعیة، دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة، جدة :بكر جابر الجزائري  ابو 
  4 70المملكة العربیة السعودیة ص
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 .موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتماال -
 .1صحة سند القراءة  -

 : فائدتھ
 .التھوین والتسھیل والتخفیف على األّمة -1
 .اإلعجاز وجمال البیان إّن ھذا التباین یّدل على قّوة البالغة وكمال  -2
یس���تّدل أیض���ا عل���ى عظ���یم البرھ���ان ألن���ھ م���ع كث���رة التب���این تن���وع الق���راءات ل���م  -3

 .یحدث خلل في المعنى والتناقض في المفاھیم
لق���ول 2ی���ؤدي ھ���ذا التب���این إل���ى س���ھولة حف���ظ الق���رآن تیس���یر نقل���ھ عل���ى ھ���ذه األّم���ة -4

ل عل���ى س���بعة أح���رف إّن ھ���ذا الق���رآن متف���ق علی���ھ أن���ز" الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم
 3"فاقرؤوا ما تیسر منھ

 :علم التفسیر

اإلبان���ة وكش���ف المغط���ى ویقص���د ب���ت كش���ف الم���راد ع���ن المش���كل ویع���رف : التفس���یر لغ���ة
العلم����اء المس����لمین التفس����یر بأّن����ھ عل����م باح����ث ع����ن معن����ى نظ����م الق����رآن بحس����ب الطاق����ة 

 .4البشریة وبحسب ما تقتضیھ القواعد العربیة

عص��ر الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ وس��لّم فق��د ك��ان علی��ھ الس��الم،  لق��د نش��أ عل��م التفس��یر من��ذ
ـــا  :"یفس���ر لص���حابتھ آی���ات الق���رآن الك���ریم ویب���ّین لھ���م م���ا غم���ض فیھ���ا، ق���ال تع���الى َوَأْنَزْلَن

َل ِإَلْیِهْم َوَلَعلَُّهْم َیَتَفكَُّروَن   >44سورة النحل" )44(ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلتَُبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ

اآلی���ة یوض���ح س���بحانھ وتع���الى لنبّی���ھ ص���لى هللا غلی���ھ وس���لّم أن مھمت���ھ القتص���ر فف���ي ھ���ذه 
 .5على تالوة القرآن فقط للناس إبالغھم بت بل تتعدى ذلك إلى شرحھ وتفسیره لھم

ث��م أخ��ذ الص��حابة ھ��ذا العل��م ع��ن الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ وس��لم وعلّم��وه لم��ن ج��اء بع��ده 
عل��ى فھ���م الق��رآن ألن��ھ ن���زل بلغ��تھم وألنھ���م م��ن الت��ابعین فق���د ك��ان الص��حابة أق���در الن��اس 

 6شاھدو الظروف التي نزل فیھا القرآن 

وھك���ذا غ���اد الق���رآن منبع���ا لجمی���ع العل���وم الت���ي ازدھ���رت ف���ي العص���ر العباس���ي، فعلم���اء 
النح����و اتخ����ذوك من����ھ م����ادة خص����بة إعتم����دو علیھ����ا ف����ي اس����تنباط قواع����د اللغ����ة العربی����ة 

والمؤرخ�����ون وج�����دوا ف�����ي الق�����رآن الك�����ریم والفقھ�����اء اس�����تنبطوا م�����نھم أرائھ�����م الفقھی�����ة 
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مص���درا لروای���ة التاریخی���ة  ول���م یل���بس أن أص���بحت كت���ب التفس���یر موس���وعات ض���خمة 
، وم����ن أش����ھر المفس����رین ومؤلف����اتھم ن����ذكر 1لغوی����ة وأدبی����ة وفقھی����ة وتاریخی����ة وعلمی����ة 

ت (وكتاب�����ھ ج�����امع البی�����ان ف�����ي تفس�����یر الق�����رآن، والبغ�����ي )م923/ ه310ت (الطب�����ري 
و ) م1286/ه685ت(والبیض������������������اوي )م1209/ه606ت(زي وال������������������را) م1122/ه516

 2.البحر المحیط: وكتابھ) 1353/ه745ت(أبوحینا األندلسي 

: علم الحدیث  3  

ونقصد بت ما صدرن النبي من قول أو الفعل أو تقریر والشك أن للحدیث أھمیة كبیرة في 
صالة والسالم، الذي حیاة المسلمین، تأتي بعد القرآن مباشرة ألنھ یمثل تراث نبیھم علیھ ال

ھو قدوتھم في حیاتھم الخاصة والعامة، وكان أغلب الحدیث قد حفظ في الصدور، وإن كان 
 3بعضھ قد دون في صحائف عرفت بصحائف الحدیث 

وم��ن المعل��وم أن كثی��را م��ن قض��ایا ال��دین ق��د ج��اءت ف��ي الق��رآن مجمل��ة وأن النب��ي ص��لى 
وقررھ�����ا لجماع�����ة المس�����لمین مث�����ل  هللا علی�����ھ وس�����لم ق�����د أوض�����حھا ب�����القول، أو الفع�����ل،

الوض���وء والص���الة ھ���ذا إل���ى جان���ب أن���ھ ف���ي مرحل���ة تنظ���یم المجتم���ع اإلس���المي الولی���د 
عرض���ت للرس���ول مس���ائل وأحك���ام تص���رف فیھ���ا، ووج���د الحل���ول المثل���ى لھ���ا، مم���ا جع���ل 
منھ����ا جمیع����ا س����وابق وأحكام����ا یأخ����ذ عنھ����ا المس����لمون ویقیس����ون علیھ����ا م����ا یس����تجد ف����ي 

ـــْد َكـــاَن َلُكـــْم ِفـــي :" ابھة، وحس���ب الح���دیث أھمی���ة قول���ھ تع���الىمج���تمعھم م���ن مس���ائل مش��� َلَق

 4"َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 

الصعوبة بالنسبة للحدیث في أنھ لم یّدون أو یسمح بتدوینھ في حیاة الرسول لنھیھ  وتكمن
الكتتبوا عني ومن كتب عني : " عن ذلك حتى ال یختلط بالقرآن من ذلك ما یروى عنھ قولھ

"وحدثوا عني فال حرج، ومن كذب علّي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. غیر القرآن فلیمحھ 5 

"النار 5 
روف التط���ور ف���ي المجتم���ع اإلس���المي والتغی���رات الت���ي ح���دثت ب���دءا وق���د دع���ت ظ���      

م���ن منص���ب الخلیف���ة ال���ذي ك���ان قائم���ا عل���ى الش���ورى إل���ى حك���م الوراث���ة ف���ي العھ���دین 
األم���وي والعباس���ي و م���ا تب���ع م���ن اخ���تالف ألحادی���ث نس���بوھا إل���ى الرس���ول دف���ع ذل���ك 

الح���دیث بع���ض الحریص���ین عل���ى ص���ورة اإلس���الم المش���رقة وتراث���ھ الوض���اء إل���ى تنقی���ة 
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واس���تبعاد المدس���وس فی���ھ، وأدى ھ���ذا إل���ى االھتم���ام بالح���دیث، وأطل���ق عل���ى المش���تغلین 
 1بت المحّدثون والحفاظ

ثم كان أن شھد علم الحدیث نشاطا كبیرا في مطلع القرن الثالث الھجري بعد أن اتسعت 
حركة الجمع، وتعمق الناقدون في التدقیق للتمییز بین الصحیح والضعیف، إذ شھد ھذا 

ه، 261ه، ومسلم القشري لت 256القرن انجازات محمد بن إسماعیل البخاري لت 
 2المحدثین في المشرق والمغرب ه وغیرھم من كبار 276والترمذي لت 

 :علم الفقھ 

العل��م بال��دین والفھ��م ل��ھ ، فالفق��ھ : العل��م بالش��يء والفھ��م ل��ھ، والفق��ھ اص��طالحا: الفق��ھ لغ��ة
ھ���و التعم���ق ف���ي فھ���م ال���دین اإلس���المي والق���درة عل���ى اس���تنباط األحك���ام : اإلس���المي إذن

اھ���تم المس���لمون  الش���رعیة م���ن مص���ادرھا الرئیس���یة المتمثل���ة ف���ي الق���رآن والس���نة، وق���د
بالتش���ریع من���ذ وق���ت مبك���ر، وم���ازال ھ���ذا التش���ریع ینم���و م���ع نم���و دول���ة اإلس���الم مبرھن���ا 

 3.على دینامیكیة ھذا الدین وصالحیتھ لكل زمان ومكان

وق���د أخ���ذ التش���ریع اإلس���المي ینم���و ت���دریجیا وفق���ا لحاج���ات المجتم���ع، وس���ماكان یع���رض 
هللا علی����ھ وس����لم یص����در ل����ھ م����ن ح����وادث ویس����تجد م����ن أح����داث، وك����ان الرس����ول ص����لى 

األحك���ام فیم���ا یح���دث ب���ین المس���لمین أو یس���ألون عن���ھ، ویح���دد ل���ذلك ن���وع العقوب���ة الت���ي 
 4یعاقب بتا المذنب أو المخالف 

وإذا ك�����ان الق�����رآن الك�����ریم ھ�����و المص�����در األول للش�����ریعة اإلس�����المیة، بوص�����فھ دس�����تور 
ھ، ولكون���ھ كتاب���ا اإلس���الم والمس���لمین، ال���ذي ال یأتی���ھ الباط���ل م���ن ب���ین یدی���ھ وال م���ن خلف���

س����ماویا ص����الحا لك����ل زم����ان ومك����ان ف����إن األحك����ام الت����ي ص����درت عن����ھ أحك����ام كلی����ة ال 
 .تتعرض للمسائل الجزئیة الصغیرة 

وك���ان ال ب���د للمس���لمین م���ن االلتج���اء للرس���ول لتوض���یح م���ا أش���كل عل���یھم فھم���ھ فیس���ألونھ 
عة ویستوض����حونھ ویس����تفتونھ، مم����ا جع����ل م����ن الس����نة النبوی����ة المص����در الث����اني للش����ری

 5اإلسالمیة 

وھك�����ذا ف�����إن الق�����رآن الك�����ریم والس�����نة النبوی�����ة ھم�����ا المص�����دران األساس�����یان للتش�����ریع 
اإلس���المي، مم���ا جع���ل م���ن ذل���ك التش���ریع قانون���ا دینی���ا مس���تمدا م���ن كت���اب هللا ع���ز وج���ل، 

 1وسنة نبیھ محمد علیھ الصالة والسالم 
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وب ال���بالد و م���ع اتس���اع حرك���ة الفت���وح اإلس���المیة و اخ���تالط الع���رب بغی���رھم م���ن ش���ع
المفتوح���ة و تب���این عاداتھ���ا و تقالی���دھا و أعرافھ���ا م���ع الف���اتحین ادى ك���ل ذل���ك إل���ى ظھ���ور 
مش���اكل و قض���ایا جدی���دة ل���یس لھ���ا أحك���ام ص���ریحة ف���ي الكت���اب و الس���نة مم���ا دع���ا إل���ى 

و ق�����د انتش�����ر الفقھ�����اء ع�����ن الص�����حابة و  2االجتھ�����اد و أعم�����ال ال�����رأي و العق�����ل لحلھ�����ا 
الت�����ابعین یجوب�����ون من�����اطق الع�����الم اإلس�����المي یفقھ�����ون الن�����اس و یعلم�����ونھم األحك�����ام و 
یقض����ون بی����نھم  و لق����د احتض����نت الش����ام الكثی����ر م����ن ھ����ؤالء الفقھ����اء خصوص����ا و أنھ����ا 
تش��تمل عل���ى الكثی���ر  م���ن أص���حاب ال���دیانات  األخ��رى ال���ذین دخ���ل وال���ى اإلس���الم  و م���ن 

ھ���اء من���ى  الص���حابة مع���اذ ب���ن جب���ل ، ق���ال عن���ھ  رس���ول هللا ص���لى هللا علی���ھ و اب���رز الفق
و م��ا اب��رز الفقھ��اء م��ن الت��ابعین  3"اعل��م امت��ي ب��الحالل و الح��رام مع��اذ ب��ن جب��ل :" س��لم 

اب��و ادری��س الخ��والني و ق��د ارت��بط تعل��یم الفق��ھ بالقض��اء و الفت��وى ل��ذلك ك��ان تعل��یم الفق��ھ 
القض���اء و الفت���وى الت���ي تعق���د ف���ي المس���اجد و  ی���تم ع���ن طری���ق حض���ور الم���تعلم لمج���الس

 4التي لم تكن منفصلة عن مجالس التعلیم بل كانت جزءا منھا 

 :علوم اللغة واألدب -ثانیا

 :اللغة العربیة1

اللّغة االسم من لغا یلغو لغوا إذا نطق بص�وت، ول�ذا فاللغ�ة ھ�ي الك�الم المص�طلح : علم ألغة 
الصطالح علم یعرف ب�ت أوض�اع الكلم�ة العربی�ة م�ن علیھ بین أمم الناس وشعورھم، وفي ا

حیث تألیف حروفھا، واشتقاقھا، وداللتھا على معناھا، وھل ھي مشتركة بین ع�دة مع�اني أو 
مختصة بمعنى واحد ال تدل على غیره ، وقد یطلق علم اللغة على جمیع أقسام علوم العربیة 

 5من نحو وصرف وبالغة وما إلى ذلك من خط وإمالء 

كثرة المترادفات في اللّغ�ة العربی�ة فض�ال ع�ن المرون�ة والق�درة عل�ى ص�یاغة المش�تقات  لعل

من ألفاظھا ھو ال�ذي جعلھ�ا أغن�ى اللغ�ات الس�امیة وأرقاھ�ا م�ع س�ھولة التعبی�ر ال�دقیق داخ�ل 

إطار من س�مو البالغ�ة وس�حر البی�ان ، وحس�ب اللغ�ة العربی�ة أنھ�ا لغ�ة الق�رآن الك�ریم ال�ذي 

 6عربي مبین وصف لسانھ بأنھ 

وبفضل قوة اللغة العربیة وغناھا وقدرتھا عل�ى البح�ث واش�تقاق اللف�ظ المعب�ر اس�تطاعت أن 

تكون أداة صالحة للتعبیر عن أعظم حضارة عرفھ�ا الع�الم ف�ي العص�ر الوس�یط ذل�ك أنھ�ا ق�د 
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احتوت علوم الیونان والفرس والھنود وغیرھا من الحضارات الس�ابقة وعب�رت ع�ن علومھ�ا 

ا من معاني ومصطلحات لم یكن للعرب معرفة بتا من قب�ل تعبی�را علمی�ا دقیق�ا وھك�ذا بما فیھ

 1تفرقت اللّغة العربیة على غیرھا من اللّغات السابقة

معرفة وجوه الكالم العربي ومراتب فصاحتھ نثرا ونظما مما یعین على فھ�م ك�الم : وفائدتھا

  2ّهللا تعالى وكالم رسولھ صلى ّهللا علیھ وسلم 

 :علم اآلداب  -2

 مصدر أدب یؤدب أدبا إذا ظرف وتھذبت أخالقھ فھو أدیب :  األدب لغة

یقتدر بت صاحبھ على التصرف في وجوه الك�الم العرب�ي المنظ�وم من�ھ والنس�ور، :اصطالحا
 .فیكتب ویخطب ویخاطر ویحادث بعیدا عن الخطأ والخلل فیھ 

من نحو وصرف وبالغة ، اإلكثار من  وطریق التحصیل ھذا الفن بعد معرفة اللّغة وعلومھا
 3حفظ الجید من كالم العرب المنثور والمنظوم والتصرف في وجوھھ كتابة وخطابة 

وكان الرتباط اللّغة باألدب أثره في العلماء الّذین ارتحل�وا لجم�ع  اللّغ�ة فجمع�وا أیض�ا األدب 
أن��ھ ك��ان م��ن  وبخاص��ة من��ال ش��عر والقص��ص واألمث��ال والحك��م واإلخب��ار واألی��ام ، غی��ر

المستحیل أن یجمعوا كل ذلك التراث لضخامتھ فاكتفوا بما اس�تطاعوا جمع�ھ م�ن ش�عر ونث�ر 
وم���ن أمثل���ة ھ���ذه المخت���ارات جمھ���رة أش���عار الع���رب ، والمفص���لیات نس���بة إل���ى المفّض���ل، 

وكلھا مجموعا من القصائد لمشاھیر الشعراء ف�ي الجاھلی�ة . واألصمعي نسبة إلى األصمعي 
 4وصدر اإلسالم

 :علم النحو -3

نحا نحو كذا أي اتجھ وقص�د، ویك�ون : مصدر نحا ینح نحوا إذا قصد واتجھ یقال: النحو لغة
 .ھذا نحو ھذا أي مثلھ: بمعنى المثل یقال

موض�وع عل�م النح�و، الكلم�ات (علم ذو قواعد كثی�رة یع�رف بت�ا إع�راب الكلم�ات : اصطالحا
علم بمعرفة نوع الكلم�ة ھ�ل ھ�ي أس�م أو فع�ل أو العربیة عند تركیبھا ، فیبدأ في دراسة ھذا ال

حرف ، ثم معرفة المبني منھا والمعرب ، ومعرف�ة العوام�ل الت�ي تتغی�ر لھ�ا كلم�ات المعرب�ة 
 من رفع إلى نصب أو جزم أو جر

                                                            
270ص : المرجع نفسھ  1  

75العلم والعلماء ، ص : الجزائري أبو بكر جابر  –  2  
75المرجع نفسھ ص   3  
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العربیة عند تراكیبھا وبذلك یزول الخفاء من المعاني ، وتظھر واضحة جلیة فیفھمھا السامع 
 1من إلقاء كالمھ  ویصل المتكلم إلى غرضھ

واضعة أبو األسود الدؤلي في الق�رن األّول م�ن الھج�رة، وعل�ى النح�و یتوق�ف إل�ى ح�ّد كبی�ر 
فھم الكتاب والسّنة وھما مصدر التشریع اإلسالمي فلذا كان طلب ھذا الف�ّن واجب�ا غنی�ا عل�ى 

 2من یرید معرفة الكتاب والسّنة على وجھھما الصحیح

أب�و عل�ي الفارس�ي، وأب�و القاس�م الزج�اج : مھتمین بعلم النح�و م�نھمثّم برز عدد من العلماء ال
عل��ى أّن عل��م النح��و ل��م یتوق��ف حی��ث ترك��ھ أب��و األس��ود .الل��ذان وض��عا مختص��رات للمتعلم��ین

 .3)الدؤلي أو الخلیل بن أحمد ولكن استمرت جھود العلماء غیره على اللغة

ی�ھ رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لّم معرفة اللسان العربي الذي نزل بت الق�رآن ونب :وفائدتھ
لألّمة وبمعرفة اللس�ان العرب�ي تع�رف ش�ریعة هللا الت�ي ارت�بط بمعرفتھ�ا والعم�ل بت�ا وس�عادة 

 4اإلنسان وكمالھ في الدارین

 :علم الصرف -5

مص�در ص�رف الش�يء یص�رفھ ص�رفا إذا حول�ھ، أورده ودفع�ھ، وف�ي ع�رف  :الصرف لغة 
وتص�ریف األم�ور وتحویلھ�ا . شترط فی�ھ الحض�وري المجل�سالفقھاء بیع النقد بالنقد مثلھ، وی

 .إلى جھات مالئمة

علم یبحث صیغ الكلمات العربیة وأحوالھا التي لیست إعرابا وال بناءا فتبحث فی�ھ : اصطالحا
م��ن حی��ث التج��رد والزی��ادة والح��ذف واإلب��دال وك��ون الفع��ل المج��رد م��ن ب��اب فع��ل : األفع��ال

و فع�ل مض�موم لیك�ون مض�ارعھا جاری�ا عل�ى قاعدت�ھ ف�ي المفتوح العین أو فع�ل مكس�ورتا أ
 .5ذلك وفائدتھ إضافة المنھج اللغوي في اللسان العربي والسالمة من الخطأ فیھ

 :علم البالغة  -6

 .مصدرا بلغ بالشيء إلى كذا وصل بت إلیھ، بالغا وبالغة:البالغة 

ی��تمكن ب��ت م��ن جازات��ھ م��ن عل��م ذو فن��ون ثالث��ة ھ��ي المع��اني والبی��ان والب��دیع، : اص��طالحا 
 .مجازاة بلغاء العرب وفصحائھم في مضمار بالغة الكالم وفصاحتھ

                                                            
72العلم والعلماء، ص: أبو بكر جابر الجزائري  1  
.73صالمرجع نفسھ   2  

.276صتاریخ الحضارة اإلسالمیة : بشیر رمضان التلیسي، وجمال ھاشم الذویب 3  
  4 73العلم والعلماء ص: أبو بكر جابر الجزائري
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واض��ع مب��ادئ ھ��ذا الف��ّن عب��د الق��اھر الجرج��اني، وموض��وعھ األس��الیب العربی��ة ف��ي الك��الم 
إدراك أعج��از الق��رآن الك��ریم وعل��و ش��أن ص��احبھ وارتف��اع منزل��ة ب��ین : والمخاطب��ة وفائدت��ھ
 1العربالبلغاء واألدباء من 

 : علم العروض -7

علم العروض سمي ھذا الفّن من فنون العلم بعلم الع�روض، ألّن الج�زء األخی�ر م�ن النص�ف 
م��ن ب��ین الش��عر یق��ال ل��ھ الع��روض وإذا ع��رض ع��روض البی��ت س��ھل تقطیع��ھ إل��ى  األول

التفعیالت التي تركب منھا، وبذلك یعرف بحره ویعرف ما فیھ من السالمة أو العیب ویقاب�ل 
 :روض الضرب وھو الجزء األخیر من البیت وللعروض خمس عشر بیتا، وھيالع

الخ، وتسمى ھذه البحور بأوزان الشعر إذ ك�ل .....الطویل والمدید والبسیط، والوافر والكامل
 : بحر مركب من أفاعیل أربعة

تؤخ��ذ منھ��ا س��ّتة تفع��یالت أخ��رى فتص��بح عش��رة وھ��ي . فع��ولن مفاعی��ل مفاع��ل، فاعالتن��ا
والوت�د : ت تركب م�ن األس�باب واألوت�اد والفواص�ل فالس�بب مرك�ب م�ن ح�رفین مث�لالتفعیال

دح�رج والس�بب من�ھ الخفی�ف ومن�ھ : س�وف والفاص�لة م�ن أربع�ة مث�ل: مركب من ثالثة مث�ل
 2الثقیل والوتد منھ المجموع ومنھ المفروق والفاصلة منھا الصغرى ومنھا الكبرى

ر وتقل، وكّل نوع لھ لقب خاص بت وكّل والبحر من بحور الشعر جنس تحتھ أنواع تكث
نوع من تلك األنواع یدخلھ أنواع من العلل والزحافات، والعالم بھذه األوزان وتقاطیعھا، 

العروض وواضح ھذا الفّن الخلیل بن أحمد الفر : وبما یقع لھ من العلل والزحافات یقال لھ
 .3ھـ175ت (اھدي 

 :العلوم االجتماعیة واإلنسانیة* ثالثا 

تعتبر الحضارة العربیة حضارة إنسانیة في المقام األّول فقد عنیت باإلنسان فكریا وجس�دیا  -

 وروحیا واجتماعیا ومعیشیا، لذا كان من الطبیعي أن تحتّل العلوم االجتماعیة أو اإلنسانیة 

النشاط الفكري والعلمي الذي تمیزت بت تل�ك الحض�ارة وعل�ى رأس تل�ك  مكان الصدارة في

 4یأتي علم التاریخ وعلم الجغرافیاالعلوم 

 

                                                            
  1 73 المرجع  نفسھ ص

74المرجع  نفسھ ص   2  
74أبو بكر جابر الجزائر العلم والعلماءص 3  
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  :علم التاریخ -1

مصدر أّرخ الكتاب یؤرخھ تأریخا إذا جعل لھ وقت�ا معّین�ا، وعلی�ھ فالت�اریخ لغ�ة : التاریخ لغة

 1التعیین الوقت مطلقا كما جاء بلسان العرب

اتج�ة علم یتضمن ذكر الوقائع واألحداث الجاری�ة ف�ي الك�ون وأوقاتھ�ا وأس�بابھا الن: اصطالحا

عنھا وھو علم عام وخ�اص فالع�ام یبح�ث أح�وال البش�ر عام�ة ب�دون تفرق�ة ب�ین أّم�ة وأخ�رى 

 2ھو كتاب التاریخ: والخاص یبحث تاریخ األّمة بعینا أو فرد من أفراد فقط والمؤرخ 

ویعتبر التاریخ من أھم العلوم االجتماعی�ة بوص�فھ مدرس�ة لك�ّل حكام�ا ومحك�ومین تس�اعدھم 

ن ودرس الماضي وأحداثھ فضال عن أّن النفس البشریة میالة دائما لسماع على أالعتبارھم م

 3القصص وتجد فیھ المتعة النفسیة والحكمة والموعظة

بعد ظھور اإلسالم بدأ االھتمام بالتاریخ ودراستھ نتیجة عوامل عدة منھا النظرة الجدیدة إل�ى 

یرتھ والعنای��ة بأخب��ار األم��ة الماض��ي ، االھتم��ام س��ّنة رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لّم وس��

 4ونشاط القبائل في الفتوح

تعرض القرآن الكریم في عدد غیر قلیل من اآلیات لتاریخ األمم القدیمة فزادت مادتھم في 

معرفـــــة التاریخ وإن كانت األخبار في القرآن قد جاءت مقتضیة بغرض العبرة والعظة 

المزید من األخبار كقصة بدء الخلیقة، وخلق فدفع المسلمین للمزید من التساؤل والبحث عن 

 5آدم وقصص األنبیاء وغیرھا مما ورد في ثنایا القرآن الكریم

واض��عھ    ال یع��رف واض��ع خ��اص لھ��ذا الف��ّن ش��انھ ش��أن تق��ویم البل��دان أو الجغرافی��ة إذ ك��ّل 

أن األمم والشعوب من یوم بدأ اإلنسان ی�ؤرخ األح�داث أرخ�ت ألحاثھ�ا ب�الطرق الت�ي أمكنھ�ا 

 6.تؤرخ بتا بحسب قدراتھا الفنیة وعلمھا الواسع أو المحدود

                                                            
90بكر جابر الجزائر العلم والعلماءصأبو  1  

90 رجع نفسھ، ص 2  
278بشیر رمضان التلیسي، وجمال ھاشم الذویب تاریخ الحضارة اإلسالمیةص 3  

143التعلیم في العصر األموي ص: مذكرة لنیل شھادة الماجستیر: سمیة بنت محمد فرج الوافي 4  
278تاریخ الحضارة االسالمیة ص  بشیر رمضان التلیسي  و جمال ھاشم الذویب  5  
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 :علم الجغرافیا

حی��ھ إي األرض ، وجغرافی��ا أي أن��ا أرس��م، : كلم��ة یونانی��ة مركب��ة م��ن كلمت��ین : الجغرافی��ا

تقویم البلدان في الجغرافیا علم تقویم البلدان بمعرفة أحوال األرض : عربھا المسلمون بكلمة 

من حیث الجو والبر والبحر ویع�رف ھ�ذا القس�م بالجغرافی�ا الطبیعی�ة أو م�ن حی�ث المنتج�ات 

زراعی�ة ویع�رف ذا القس�م بالجغرافی�ا االقتص�ادیة أو م�ن حی�ث موق�ع المعدنیة والحاصالت ال

األرض م��ن األج��رام الس��ماویة وعالقتھ��ا بالكواك��ب األخ��رى ویع��رف ھ��ذا القس��م بالجغرافی��ا 

أو من حیث علم األجن�اس واللغ�ات وح�دود الممال�ك ویس�مى ھ�ذا القس�م بالجغرافی�ا .الریاضیة

د ال���بالد واألنظم���ة وأن���واع الحكوم���ات البش���ریة أو م���ن حی���ث معرف���ة ع���دد الس���كان وح���دو

 1والعالقات بین الدول ویسمى ھذا القسم بالجغرافیة السیاسیة

لقد عرف المسلمون الجغرافیا بأّنھا علم یتعرف منھ أحوال األقالیم السبعة الواقع�ة ف�ي الرب�ع 
الھ�ا المسكون من الكرة األرضیة وعروض البلدان الواقعة فیھ وأطوالھا وكذا عدد مدنھا وجب

 .2وبرایاھا وبحرھا وأنھارھا إلى غیر ذلك من أحوال الربع المعمور

 :ولقد اھتّم المسلمون بعلم الجغرافیا ألسباب عّدة منھا

الحج یعد فریضة على كّل مس�لم مس�تطیع فالمس�لمون یحج�ون مك�ة للنس�ك فیحت�اجون  -1
 .لمعرفة الطرق المؤدیة إلیھا

 .العلم من مكان إلى آخرطلب العلم فكان المسلمون یرحلون في طلب  -2
وض��ع الخ��راج عل��ى األق��الیم لمعرف��ة مس��احتھا ومعرف��ة عامرھ��ا وغامرھ��ا وأن��واع  -3

غالتھا، كما في ذلك مصلحة لیست المال للمس�لمین ومعرف�ة الط�رق التجاری�ة الموص�لة إل�ى 
 3البالد اإلسالمیة

أّن س�ائر واضعھ لم یعرف لھ�ذا العل�م م�ن المع�ارف البش�ریة واض�ع خ�اص وذل�ك االحتم�ال 
األم��م والش��عوب ق��د ش��اركت ف��ي البح��ث ع��ن معرف��ة بالدھ��ا وح��دودھا وال��بالد المج��اورة لھ��ا 
ومعرفة منتجاتھ�ا وحاص�التھا الزراعی�ة ویس�اعد عل�ى اإلی�راد والتص�دیر ومعرف�ة األجن�اس 

 4.البشریة وعاداتھا وأخالقھا ولغاتھا وھكذا نجد أّن علم الجغرافیا علم ذو فوائد ومنافع جّمة
 4.جّمة

                                                            
89المرجع نفسھ ص   1  
192ـص  ه1390عمر العلوم عند العرب للمالیین بیروت  خفرو  2  

366ابو زید تاریخ الحضارة االسالمیة  و الفكر االسالمي ص  لبيش 3  
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م یبدأ االھتمام بدراسة المسائل الجغرافیة إال في وقت الذي استقرت فی�ھ الحض�ارة ل   -
اإلس���المیة وتط���ورت حواض���رھا الثقافی���ة الت���ي تجمع���ت فیھ���ا العناص���ر البش���ریة الفاعل���ة 
واستقطبت أھم المنتجات الفكریة والمادیة الھامة كدمش�ق وبغ�داد وقرطب�ة والقی�روان الس�یما 

رض إلى ذك�ر العدی�د م�ن الظ�واھر الجغرافی�ة أو الكونی�ة فق�ال تع�الى أّن القرآن الكریم قد تع
ِبـِل َكْیـَف ُخِلَقـْت " عن ظاھرة السماء س�ورة " )18(َوإَِلـى السَّـَماِء َكْیـَف ُرِفَعـْت ) 17(َأَفـَال َیْنُظـُروَن ِإَلـى اإلِْ

  17.18الغاشیة االیة

َ◌ الَّـِذي َخَلـَق اللَّْیـَل ُهـووَ :" كما تحدث القرآن ع�ن الكواك�ب ودورانھ�ا وم�ا بینھم�ا فق�ال -

 1سورة األنبیاء" )33(َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحوَن  َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس 

 .العلوم العقلیة التجریبیة:رابعا -

على ما كتب�ھ غی�رھم م�ن أھ�ل -أول أمرھم-اعتمد العرب في العلوم العقلیة والتجریبیة -
والفرس والھنود وبالرغم من افتقار العرب إل�ى الت�راث الق�دیم الحضارات المسابقة كالیونان 

مثل الفلسفة والطب والكیمیاء والفیزی�اء وغیرھ�ا لك�نھم امت�ازوا :في العلوم العقلیة والتجریبیة
وج�اء اإلس�الم داعی�ا ومؤك�دا عل�ى .دائما بما انعم هللا علیھم من قدرة على االستعذاب وال�تعلم

ة من ناحیة والتعامل م�ع أص�حاب الحض�ارات األخ�رى م�ن ناحی�ة طلب العلم النافع في الحیا
ثانیة مما دف�ع المس�لمون إل�ى العم�ل س�ریعا لإلف�ادة م�ن ك�ل م�ا ھ�و ن�افع م�ن ت�راث الس�ابقین 

   2العلمي مما ال یتعارض وتعالیم اإلسالم وقیمھ وآدابھ

 :علم الترجمة /1

وبالد الشام في الق�رن الس�ابع ما إن ظھر اإلسالم وفتح المسلمون بالد الفرس ومصر  -
والواض��ح إن ,م��یالدي لی��رو ف��ي ھ��ذه ال��بالد م��دارس تحتض��ن فك��ر وفلس��فة الیون��ان وعل��ومھم

الع��رب ل��م یجھ��ل تل��ك العل��وم جھ��ال تام��ا إذا كان��ت بع��ض تل��ك الثقاف��ات ق��د تس��ربت إل��یھم أو 
إخب��ار ف��ي " القط��ي"عرفوھ��ا إثن��اء رحالتھ��م التجاری��ة إل��ى تل��ك األقط��ار م��ن ذل��ك م��ا یروی��ھ 

جن��د "رح��ل إل��ى ارض ف��ارس واخ��ذ الط��ب ع��ن أھ��ل "الح��ارث ب��ن كل��ذة "الحكم��اء م��ن إن 
فأمر رسول هللا ص باستدعائھ رغم انھ ل�م یك�ن مس�لما ,حتى اشتھر أمره بین العرب" یساور

 3لعالج سعد بن أبي وقاص إثناء مرضھ في حجة الوداع

ی�د ب�ن معاوی�ة فق�د ق�ام تشیر المصادر إلى إن أول نقل حدث ك�ان عل�ى ی�د خال�د ب�ن ز -
 :بترجمة كتب الطب والكیمیاء ولقد كان الباعث إلى ظھور الترجمة عدة أمور منھا

                                                            
  ، فن ،  عمارةیات،اسماعیل سامعي معالم الحضارة العربیة االسالمیة مدخل نظم علوم زراعة و صناعة اجتماع  1

  256ص  10/2007دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر  ، تاثیرات
 288جمال ھاشم الذویب تاریخ الحضارة االسالمیة ص,بشیر رمضان التلیسي  2
 289المرجع نفسھ ص  3
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 احتكاك العرب بغیرھم من األمم .1 -

حاج��ة الع��رب إل��ى عل��وم لیس��ت عن��دھم مم��ا ك��انوا یحت��اجون إلی��ھ ف��ي الط��ب وف��ي معرف��ة .2 -
 الحساب والتوقیت 

 1ع الخلفاء عملیة الترجمةفلقد شج, رعایة الخلفاء للنقل والنقلة.3 -

 :الطب.2 -

 .االسم من طبا المریض یطب طبا إذا داواه من المرض:الطب لغة -

علم یبحث في بدن اإلنسان من حیث الص�حة والم�رض ف�تعلم فی�ھ أمزج�ة اإلنس�ان :اصطالحا -

ثم أعضاؤه ابتداء م�ن ش�رایین القل�ب إل�ى اخرعض�لة ف�ي اإلنس�ان وب�ذالك تع�رف اإلم�راض 

ك�ل عض�و ف�تحفظ ویطل�ب لھ�ا ال�دواء المناس�ب لھ�ا وعل�ى ھ�ذه الكیفی�ة یع�الج التي تعتبر ف�ي 

ب�دن اإلنس�ان والم�واد الكیماوی�ة :اإلنسان فیبرا إن شاء هللا تعالى برءه وشفاه فموضوع الطب

 2التي عرفت بالتجربة مجاعتھا في اإلمراض المختلفة التي تعرض للجسم البشري 

فدرس��وه وترجم��وه وأض��افوا وع��دلوا وص��ححوا وق��د ورث الع��رب ت��راث الیون��ان الطب��ي -

فكان��ت ثم��رة إعم��الھم ب��روز العدی��د م��ن إع��الم الط��ب ك��الرازي واب��ن س��ینا وكان��ت الكتاب��ات 

األولى تمثل مرحلة النقل والترجم�ة ف�ي ح�ین مثل�ت الثانی�ة مرحل�ة النض�ج والت�ألیف ال�واعي 

وط�ب )العی�ون( الخاص كما ظھر التخصیص فكان الطب العام وطب الجراحة وط�ب الحال�ة

لم یختلف الطب في صدر اإلسالم عما ك�ان  3النساء وطب النفس وطب العقل وطب األسنان

 4علیھ في الجاھلیة وظھر في ھذا العصر الطب النبوي

المحافظ��ة عل��ى س��المة الجس��م البش��ري ی��ؤدي وظائف��ھ إل��ى نھای��ة اجل��ھ المح��دود :وفائدت��ھ -

 رواه البخاري في الطب"ال انزل لھ دواءما انزل هللا داءا "ونظر لقول رسول هللا,لھ

 5فان علم الطب الزال ینمو ویتطور ویرقى ما بقى اإلنسان في ھذه الحیاة -

                                                            
 163التعلیم في الشام في العصر االموي ص :مذكرة:سمیة بنت محمد فرج الوافي  1
 79العلم والعلماءص:ابو بكر جابر الجزائري  2
 182معالم الحضارة االسالمیةص:اسماعیل سامعي  3
شر دار الكندي للن1ط,تاریخ الحضارة االنسانیة:واخرون.....محمد عبد القادر خریسات  4

 191ص,1999االردن,والتوزیع
 79العلم والعلماءص:ابو بكر جابر الجزائري  5
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 :علم الصیدلة -3

وعل��م األدوی��ة واعل��م باح��ث ع��ن التمیی��ز ب��ین النبات��ات المش��تبھة ف��ي الش��كل ومعرف��ة منابتھ��ا 

ومعرف�ة جی�دھا م�ن ,صیفیة أو خریفیةومعرفة زمانھا بأنھا ,وبأنھا صینیة أو ھندیة أو رومیة

ومعرف���ة خواص���ھا والص���یدلي البیرون���ي ھ���و المحت���رف یجم���ع األدوی���ة عل���ى اح���د ,ردیئ���ا

واختیار األج�ود م�ن أنواعھ�ا مف�ردة ومركب�ة عل�ى أفض�ل التراكی�ب الت�ي خل�دھا ل�ھ ,صورھا

ال مبرزو أھل الطب ارتبطت الصیدلة بنشأة الطب وتطوره عند العرب فاإلنسان بطبیعة الح

  1احتاج إلى الدواء من أول طبیب زاره وارتبطت أیضا بعلمي الكیمیاء والنبات

احم�د ب�ن إب�راھیم اب�ن :"ولقد تقدم علم الصیدلة بفضل جھود عدد من العلماء المس�لمین أمث�ال -

 2"م 1248/ه 646تاریخ" وابن البیطار" وابن الجزار" "أبي خالد

 :علم البیطریة/ 04 -

عن اإلمراض التي تعرض للحیوان�ات وبخاص�ة الخی�ل منھ�ا وطل�ب البیطریة علم یبحث فیھ  -
وك�ان ھ�ذا العل�م مقص�ورا عل�ى الخی�ل لش�دة ,وح�اذق ھ�ذا العل�م یق�ال ل�ھ البیط�ري:الع�الج لھ�ا

تط��ور ھ��ذا العل��م حت��ى أص��بح یتن��اول س��ائر ,الحاج��ة إلیھ��ا للرك��وب والقت��ال علیھ��ا ولجمالھ��ا
وھناك فرع آخ�ر ف�ي ,تداء من الماشیة إلى الدجاجالحیوانات التي یملكھا اإلنسان وینتفع بتا اب

طب الحیوان یقال لھ البیرة وھو مختص  بالطیور الجارحة   التي یصاد بتا كالب�ار والص�قر 
 .ونحوھما

الحفاظ على سالمة الحیوان صالحا لالنتفاع ب�ت ف�ي المج�االت الت�ي جعل�ھ هللا تع�الى :وفائدتھ -
 3 من االنتفاع بصوفھ ووبره وجلوده وألبانھ نافعا فیھا كاألكل والركوب وما إلى ذلك

 :الكیمیاء-5

كلم��ة یونانی��ة اس��تعملھا الع��رب ف��ي بدای��ة حض��اراتھم اإلس��المیة ومعناھ��ا البح��ث  :الكیمی��اء
الذي یحی�ل المع�ادن إل�ى ذھ�ب أو فض�ة ول�ذا ك�ان معن�ى الكیمی�اء عن�د األول�ین "اإلكسیر"عن

م�ن المع�ادن وغیرھ�ا إل�ى أجزائھ�ا األولی�ة وھ�ي عناص�رھا "الطبیعی�ة"تحلیل الم�واد الكونی�ة 
ص��ھر والت��ذویب والتص��عید والتقطی��ر بحث��ا ع��ن جس��م طبیع��ي الت��ي تكون��ت منھ��ا بواس��طة ال
                                                            

 210معالم الحضارة االسالمیة ص : اسماعیل سامعي  1
297بشیر رمضان التلیسي و جمال ھاشم الذویب  تاریخ الحضارة االسالمیة  ص    2  
79ابو بكر جابر الجزائري العلم و العلماء ص   3  
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یزعم�ون ان�ھ إذا وض�ع عل�ى الجس�م المع�دني كالرص�اص أو القص�دیر أو "اإلكس�یر"یسمونھ 
النحاس بعد إن یحمى بالنار یعود ذھبا إبریزا خالصا إما الكیمیاء عند المتأخرین إي العص�ر 

ات وخص�ائص جمی�ع األش�یاء الكونی�ة الحدیث فیعني علما یبحث فیھ عن طبائع جمی�ع المادی�
بالتحلیل والتركیب ولذلك كان علم الكیمیاء مب�دأ عل�م التقنی�ة وس�ائر ھ�ذه الص�ناعات العجیب�ة 

  1في عالم الیوم

الكیمی��اء عل��م ینظ��ر ف��ي الم��ادة الت��ي ی��تم بت��ا ك��ون ال��ذھب والفض��ة "یق��ول اب��ن خل��دون -
 2 "بالصناعة وشرح العمل الذي یوصل إلى ذلك

أنھا فتحت آفاق واسعة في علمي التقنیة والصناعة مما :الكیمیاء فوائد جمة أھمھالعلم  -
أفاد اإلنسانیة فوائد كثیرة ارتقت بتا حیاتھا إلى ابعد المستویات في معاشھا وعالج إمراض�ھا 

 3والتخفیف من أالمھا وإتعابھا األمر الذي ال ینكره عقالء الناس بحال من األحوال

 :علم النبات /6

 مصدر نبت الشجر أو النجم أو الزرع نبتا ونباتا إذا خرج من األرض:النبات لغة

علم یبحث فیھ عن أطوار تكون النباتات المختلفة وما یصلحھا وم�ا یفس�دھا :اصطالحا -
إذ النبات كائن حي ینمو ویتوال�د ویم�رض ویم�وت ویحی�ا ك�الحیوان إال ان�ھ ال یح�س ك�ذوات 

انھ لذو خصائص ومنافع شتى تعود اإلنسان في غذائھ وطیبھ األربع ولیشعر فیما یظھر لنا و
 4وفي كثیر مما یحتاج إلیھ

ویعتبر علم الفالحة فرعا من علم النبات إذ ھو یبحث فیھ عن التربة الصالحة للغرس  -
والب��ذر والمن��اخ المالئ��م وكیفی��ة فل��ح األرض وتس��مید الترب��ة وس��قیھا وترب��ة األش��جار وكیفی��ة 

د والحصاد والى ما ذلك وفائدتھ حص�ول اإلنس�ان عل�ى م�ا یس�اعده ف�ي الغرس والبذر والحدا
بقاء حیاتھ صالحة تؤدي وظائفھا من عبادة هللا تعالى بذكره وش�كره وعم�ارة الك�ون واط�راد 

 5الحیاة إلى اجلھا المسمى

ولعل ابرز العلماء المسلمین في دراسة علم اإلعش�اب الدوائی�ة ھ�و اب�ن البیط�ار ال�ذي  -
 6 النبات في منبتھقام بمعاینة 

وممن اھتم بعلم النبات من المسلمین األصمعي وال�دنیوي ص�احب كت�اب النب�ات وأب�و  -
 1زید األنصاري صاحب كتاب الشجر

                                                            
 78العلم والعلماء ص:بكر جابر الجزائري ابو  1

216اسماعیل سامعي معالم الحضارة االسالمیة ص  2  
 78العلم والعلماء ص:ابو بكر جابر الجزائري  3
 78المرجع نفسھ ص  4
 78العلم والعلماءص:ابو بكر جابر الجزائري  5
303میة ص ل ھاشم الذویب  تاریخ الحضارة العربیة  االسالابشیر رمضان التلیسي جم  6  
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 : علم الطبیعة أو الفیزیاء -07

علم یبحث عن أحوال األجسام الطبیعیة بأنواعھا وموض�وعھ الجس�م م�ن حی�ث كون�ھ متغی�را 
وھ��و عل��م یبح��ث ع��ن الجس��م م��ن جھ��ة م��ا یلحق��ھ م��ن الحرك��ات :" أو یق��ول اب��ن خل��دون فی��ھ

والسكون فینظر في األجسام السماویة والعنصریة وما یتولد عنھا م�ن حی�وان، إنس�ان ونب�ات 
من العیون والزالزل وفي الجو من الس�حاب والرع�د والب�رق ومعدن وما یتكون في األرض 

والصواعق وغیر ذلك وفي میدان الحركة لألجسام وقد تطور ھذا العلم عب�ر العص�ور فك�ان 
عن��د االیون��ان مج��رد نظری��ات تس��تند إل��ى الفلس��فة فأخ��ذه الع��رب المس��لمون ودرس��وه دراس��ة 

 2العلمي فجاءت أبحاثھم علمیة دقیقة علمیة تستند إلى التجربة واالستقراء باعتماد المنھج

یھ���تم عل���م الفیزی���اء بع���الج كثی���ر م���ن الظ���واھر الطبیعی���ة المرتبط���ة بطبیع���ة الم���واد  -
والص��وت والض��وء والمغناطیس��یة والحرك��ة والرواف��ع وتمك��ن العلم��اء المس��لمین م��ن تق��دیر 

واس�تخدموا األوزان النوعیة لعدد من السوائل والم�واد الص�لبة والمع�ادن واألحج�ار الكریم�ة 
 3أجھزة دقیقة  لتقدیر كثافة األجسام

وقد علل الفیزیائیون المسلمون انتشار الصوت في الھواء عل�ى ش�كل موج�ات كروی�ة  -
تتسع وتقوى وتضیق كلما بعدت كما برھنوا على أّن الضوء أسرع من الصوت وعللوا ذل�ك 

 4.الرعد  برؤیة البرق قبل سماع صوت
) م1038ت(عل�������م الخ�������ازن البص�������ري ولع�������ّل أش�������ھر علم�������اء المس�������لمین ف�������ي -

  5).1038ت (والحسن بن الحسن بن الھیثم)م1036ت(وابن سینا ) م1048ت(والبیروني،

 :العلوم الفلسفیة والریاضیة والفلكیة: خامسا

 :الفلسفة -1
كلمة یونانیة معناھا الحكمة وفیلسوف معن�ا مح�ب الحكم�ة وق�د تع�ارف الع�رب ق�دیما  الفلسفة

 6الخ...على أّن كلمة الحكمة یقصد بھا المعرفة بالریاضیات والطب والفلك والموسیقى
وك�ان اھتم��ام المس��لمین بالفلس��فة مت��أخرا إذ یرج��ع إل��ى م��ا بع��د عص��ر الترجم��ة ال��ذي ازدھ��ر 

نصور ووصل قمتھ في عص�ر الخلیف�ة الم�أمون ال�ذي اس�تطاع بدایة من عصر أبي جعفر الم

تع�رف  -بفضل جھوده أن یحضر كتب الفلسفة الیونانیة إذ كانت القسطنطینیة عاص�مة ال�روم

وبفضل جھود المت�رجمین تمك�ن المس�لمین  م�ن ترجم�ة كت�ب فلس�فة أرس�طو  -بمدینة الحكمة

                                                                                                                                                                                          
 303المرجع نفسھ ص  1

231معالم الحضارة اإلسالمیة ص: إسماعیل سامعي 2  
  3 301بشیر رمضان التلیسي جمال ھاشم الذویب تاریخ الحضارة اإلسالمیة ص 

.302المرجع نفسھ ص  4  
.302المرجع نفسھ ص   5  

304تاریخ الحضارة اإلسالمیة ص : بشیر رمضان التلیسي وجمال ھاشم الذویب 6  
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والنقل عن الكتب الیونانی�ة، ولك�ّنھم وغیره من فالسفة الیونان ولم یكتف المسلمون بالترجمة 

أض��افوا ش��روحا وافی��ة ث��م إّنھ��م ح��اولوا إدخ��ال الفلس��فة الیونانی��ة ف��ي ش��رح ال��دین اإلس��المي 

وجعلوھ��ا س��ندا للعقی��دة إذ اھت��دوا إل��ى ض��رورة اتف��اق العقی��دة م��ع العق��ل ول��ذا أطلق��وا عل��ى 

فلس��فة خالف��ا لألدی��ان وق��د ت��رك اإلس��الم حرّی��ة البح��ث ف��ي ال"  إم��ام " الفیلس��وف اإلس��المي

 1.األخرى

ال��ذي ت��ولى " م757/ه240ت"ولع��ل أّول م��ن اعتن��ى بالفلس��فة عب��د هللا ب��ن المقف��ع الفارس��ي 
الكتابة ل�دى الخلیف�ة الث�اني أب�ي جعف�ر المنص�ور فت�رجم كت�ب أرس�طو الفلس�فیة وأب�و یوس�ف 

واب�ن  لھ آراء ع�ن أرس�طو وأفالط�ون والفراب�ي واب�ن س�ینا) م873/ه260ت(یعقوب الكندي 
رشد وغی�رھم ومھم�ا یك�ن ف�إن فالس�فة الی�ةنان ق�دموا خ�دمات عظیم�ة م�ن خ�الل مح�افظتھم 
على فلسفة أرسطو وأفالطون وغی�رھم م�ن فالس�فة الیون�ان وبم�ا ق�دموه م�ن ش�روح إض�افیة 
ع��ن فلس��فة أرس��طو وأفالط��ون الت��ي تتع��ارض م��ع ال��دین بوج��ھ ع��ام وال��دین االس��المي بوج��ھ 

 2خاص
 :علم الریاضیات -2

جھود العلماء القدماء في علم الریاضیات متواضعة فلم تكن تعرف منھا سوى مب�ادىء  كانت
الحس��اب  ال��ذي ك��ان متق��دما عن��د الھن��ود م��ن الناحی��ة العلمی��ة، وعن��د الیون��ان ك��ذلك ع��رف 
المصریون القدماء مبادىء علم الجبر أو الحساب أما علم الھندسة فقد تقدم في مصر القدیم�ة 

وفي الیونان من الناحیة العلمیة، ویرجع الفضل للمسلمین في تق�ّدم عل�وم  من الناحیة العملیة،
 3الریاضیات غذ أسھموا في فروعھ المختلفة ومتمثلة في علم الحساب وعلم الھندسة

 :علم الحساب - أ
 .حسب یحسب حسبا وحسبانا الشيء إذا أعّده لمعرفة كمیتھ: الحساب لغة مصدر

د مف��ردة، ومركب��ة م��ن جم��ع وتض��عیف، ونق��ص عل��م یع��رف ب��ھ أح��وال اإلع��دا: اص��طالحا
 4وتفریق أو قسمة

ویع��د عل��م الحس��اب م��ن العل��وم الض��روریة ف��ي حی��اة اإلنس��ان ل��ذلك ع��ّده الغزال��ي م��ن العل��وم 
المحمودة  وذاك ألنھ عل�م ال یس�تغنى عن�ھ  ف�ي ق�وام أم�ور ال�دنیا، فھ�و ض�روري ف�ي ض�بط 

ة ب�ین الش�ركاء وغیرھ�ا ویحت�اج إلی�ھ المعامالت وحفظ األموال وقضاء الدیون، وقسمة الزكا
ھذا باإلض�افة إل�ى إل�ى أھمی�ة تقس�یم األم�وال عل�ى الورث�ة . في علوم الفلك وفي جمیع العلوم

 5.فھو علم مالزم للفرائض

                                                            
306المرجع نفسھ ص  1  
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فائدتھ كبیرة إذ قسمة التركات وتوزیع أموال الدولة والشركات وإحصاء ال�دخل م�ن األم�وال 
س�اب كم�ا أن األعم�ال الھندس�یة والص�ناعیة مفتق�رة والخارج منھا ك�ّل ذل�ك متوق�ف عل�ى الح

 .1إلیھ في الجملة

      :الھندسة/ب

عل�م یبح�ث فی�ھ ع�ن أح�وال المق�ادیر م�ن : الھندسة كلم�ة فارس�یة معناھ�ا المق�دار واص�طالحا
حیث التقدیر وموضوعھ الخطوط والسطوح واألجسام وھي األبعاد الثالثة الط�ول والع�رض 

م ھ��ي معرف��ة أح��وال الخط��وط وأنواعھ��ا وال��دوائر ومحاورھ��ا   والعم��ق وعناص��ر ھ��ذا العل��
واألوتار والزوایا المختلفة وأضالعھا واألشكال الكرویة واألس�طوانیة والمخروط�ة ومعرف�ة 
النس��ب بینھ��ا والمق��ادیر فیھ��ا والبرھن��ة عل��ى ذل��ك بط��رق علمی��ة ص��حیحة وواض��ع ھ��ذا العل��م 

جعف�ر المنص�ور الخلیف�ة العباس�ي رحم�ة هللا  إقلیدس الیوناني وترجم إلى العربیة على ید أبي
علیھ وفائدت�ھ كبی�رة إذ الص�ناعات عل�ى اختالفھ�ا  مفتق�رة إلی�ھ ومن�ھ یتف�رع عل�م البن�اء وعل�م 

 2المساحة وانباط الماء أي استخراجھ من األرض إلى غیر ذلك

ا ث��ّم ولع��ّل أعظ��م أفض��ال الع��رب عل��ى الھندس��ة أّنھ��م اھتم��وا بھ��ا حینم��ا أھملتھ��ا الش��عوب كلّھ��
وب��رع الع��رب ف��ي الھندس��ة . حفظوھ��ا م��ن الض��یاع ونقلوھ��ا لألوربی��ین ف��ي زم��ن مبك��ر ج��داّ 

وشرحوا مسائلھا وف رغوا علیھا، وعرفوا تسطیح الكرة وألفوا إلیھ ومارسوه فنقلوا الخرط 
من سطح الكرة إلى السطح المستوي ومن الس�طح المس�توي إل�ى الس�طح الك�روي وق�د طب�ق 

ھندسة وتشھد بذلك أوابدھم الت�ي تركوھ�ا م�ن قص�ور ومس�اجد ومب�اني العرب معارفھم في ال
 3.أخرى

 ):الھیئة:(علم الفلك -3

 .كّل ما نتأ واستدار ومن ذلك مدار النجوم :ةـــــــــــــلغ

 :اصطالحا

 .یبحث فیھ عن مواقع األجرام الفلكیة وأبعادھا ومادتھا وشكلھا ومدد دوراتھا

موضوع علم الفلك فھو یبحث عن األفالك الدائرة وسرعة دورانھا وعن النج�وم والكواك�ب، 

وعن حركة سیرھا وأبعادھا وعن مقدار أحجامھا ومادة تكوینھا وذلك بواسطة الرص�د ال�ذي 

                                                            
  1 85العلم والعلماء ص : أبو بكر جابر الجزائري

85المرجع نفسھ ص   2  
.202تاریخ الحضارة اإلنسانیة ص: وأخرون.محمد عبد القادر خریسات 3  
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تطورت آالتھ فأصبحت في غایة العجب إذ بھ�ا ع�رف ق�انون الجاذبی�ة ال�ذي ب�ھ ش�ّدت جمی�ع 

 1.الكسوف والخسوف والمجرات العدیدة األجرام السماویة وعرف

علم الفلك قدیم ال یعرف ل�ھ واض�ع عل�ى وج�ھ التحدی�د إذ عرف�ھ الص�ینیون والیھ�ود  :واضعھ
والمصریون القدامى والیونانیون، وعنھم أخ�ذ المس�لمون الع�رب، وك�ان ذل�ك عل�ى عھ�د أب�ي 
جعفر المنصور رحمھ هللا وعھد حفی�ده ھ�ارون الرش�ید رحم�ھ هللا، وازدھ�ر عل�ى عھ�د ول�ده  

ون وطوروه فبل�غ كمال�ھ وأص�بح م�ن أھ�م فن�ون العل�م والمعرف�ة روبیاألالمأمون وعنھم أخذه 
 2وأكثرھا فائدة وجدوى بعد العلوم الشرعیة قطعا

 :لعلم الھیئة أو الفلك فوائد عظیمة منھا: فائدتھ

      .معرفة سعة علم هللا تعالى وعظیم قدرتھ وجلیل حكمتھ -1
 .معرفة أحجام بعض الكواكب والشمس والقمر واألرض -2
 .ف الشمس والخسوف للقمرمعرفة كسو -3
معرف��ة ش��كل األرض وخ��ط اإلس��تواء وخط��وط الط��ول والع��رض ل��ألرض ومعرف��ة  -4

 3القطبین الشمالي والجنوبي، واستواء اللیل والّنھار فیھما
 

 

                                                            
86العلم والعلماء ص: جابر الجزائريبكر أبو  1  
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 :تمھید

یؤدي التعلیم دورا أساسیا في حیاة األمم والشعوب ألّنھ یش�كل المح�ور الرئیس�ي ف�ي دیموم�ة 

نش���اط الحق���ول الثقافی���ة والسیاس���یة واالقتص���ادیة ألي بنی���ة اجتماعی���ة، وف���ي تحدی���د موقعھ���ا 

ومكانتھ��ا ف��ي الخارط��ة الكونی��ة فتج��د ب��ذلك مختل��ف ال��نظم التعلیمی��ة نفس��ھا محاص��رة ب��ین 

مواكبة مقتضیات مرحلتھا الزمنی�ة ألن أّي تخل�ف منھ�ا یستص�عب تدارك�ھ وتك�ون محاوالت 

تبعات�ھ ش�املة لس�ائر ال��نظم االجتماعی�ة وتق�ل مس�تلزمات الحف��اظ عل�ى ھویتھ�ا وخصوص��یتھا 

 1الثقافیة

فكان وجوب الب�احثین والدارس�ین لنم�وذج تعلیم�ي أص�یل وق�ادر عل�ى االس�تفادة الواعی�ة م�ن 

ع��ل طرائ��ق التعل��یم أكث��ر حیوی��ة ومرون��ة لتحس��ین نوعی��ة المخرج��ات الخب��رات العالمی��ة، وج

التعلیمیة، وصون ھویتھا ولكن یتأتى ذلك باالنغالق على ال�ذات ورف�ض اآلخ�ر وإّنم�ا بكس�ر 

جدة االنبھار بالغرب وفضح أسطورة الثقافة العالمیة المھیمنة، وإع�ادة بن�اء الم�وروث الق�دیم 

ائ�ھ األولوی�ة ف�ي بن�اء فلس�فة النظ�ام التعلیم�ي وم�ن أب�رز بإزالة معوقات االس�تفادة من�ھ وإعط

اإلسھامات النظریة الموروثة في الحقل التربوي والتعلیمي واألكثر تص�درا حس�ب تق�دیرنا ، 

والتي قاربت بعمق الواقع المجتمعي الجزائري إسھامات عبد الرحمن بن خل�دون وق�د یك�ون 

علیمیة التي طرحھا بن خلدون تتمتع بق�در كبی�ر أّن المفاھیم التربویة والت: من الصواب القول

ه م�ن المجازف�ة اإلق�رار بترقیتھ�ا إل�ى درج�ة  من االتساق الداخلي واالنسجام فیما بینھا إالّ أنّ 

وفي ذات السیاق یمكن اعتبار الشیخ اإلمام أبي حامد الغزالي  2النظریة التربویة أو التعلیمیة
 ة روحیة، كان لھا أثرھاــــــــــرسالدیني واالجتماعي وصاحبالفقیھ والمتكلم والفیلسوف والصوفي ال

وك�ان ی�رى التعل�یم أش�رف مھن�ة وأفض�ل الص�ناعات والمتتب�ع لمس�یرة  3في الحیاة اإلسالمیة
أب��ي حام��د الغزال��ي وطریقت��ھ ف��ي الت��دریس یالح��ظ وج��ود نق��اط تم��اس عدی��دة م��ع الم��نھج 

وآخر نموذج عن معلم حدیث لكي یكون  4كلذلالخلدوني وكأّنھا مستوحاة منھ رغم استبعادنا 
ھناك نوعا من التوفیق في اإلطار الزماني للحضارة اإلسالمیة اختیار أستاذ من متوس�طة أو 

                                                            
  1  270ص  1998بیروت 01دار الغرب االسالمي ط 03أبو القاسم سعد هللا، تاریخ الجزائر الثقافي، ج،   

  2      270المرجع نفسھ ص 
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أكمالی��ة محم��د ش��ریف س��ي س��عود بخض��رة وحاولن��ا أن ن��درج نب��ذة ع��ن حیات��ھ إض��افة إل��ى 
 .الطریقة التي یعتمد علیھا في تلقین الدروس وشرحھا للتالمیذ

 :الرحمن بن خلدونعبد -1

 :تمھید •

واح�د م�ن بن�اة الحض�ارة العربی�ة اإلس�المیة " ه 808ت"یعد العالمة عبد الرحمن بن خلدون 
حیث أّنھ صاحب رؤی�ة حض�اریة ف�ي مج�االت مختلف�ة وحق�ول للمعرف�ة متع�ددة الس�یما فیم�ا 

ص�احب  یتعلق بدراسة التاریخ البشري والمجتمع االنس�اني وأب�واب النظ�ر والتفكی�ر كم�ا أّن�ھ
 1رؤیة منھجیة حقیقیة نلمسھا في مجال التربیة والتعلیم

إّن اآلب���اء ی���دفعون بثم���رة قل���وبھم ومھج���ة نفوس���ھم إل���ى المعلم���ین م���ن أج���ل اكتس���اب العل���م 
وتحص��یلھ، وتنش��یط ال��ذھن وتص��قیلھ ف��العلم ح��ّق الب��ّد م��ن اقتناص��ھ ون��ور یض��يء الطری��ق 

یاتھ، فإذا ك�ان الجاھ�ل میت�ا ف�ي حیات�ھ فم�اذا العلم حیاة الحي في ح" للحیارى والتائھین بل إنّ 
 2یكون بعد مماتھ؟ وإذا كان العلم حیاة الحي في حیاتھ فالشك أّنھ حیاة لھ بعد وفاتھ

ھو عبد الرحمن أبو زید ولي الدین ب�ن خل�دون، اس�مھ عب�د :نبذة عن حیاة بن خلدون •
الرحمن وكنیتھ أبو زید من اسم ابنھ األكبر حسب ما جرى علیھ عادة الع�رب ف�ي الكنی�ة أم�ا 
لقب ولي الدین فقد لقب بھ بعد تولیده وظیفة القضاء في مص�ر وق�د اش�تھر ب�ن خل�دون نس�بة 

 .إلى جده خالد بن عثمان
م ولم�ا بل�غ س�ّن التعل�یم 1332م�ایو س�نة  27ه یوم 732س سنة ولد بن خلدون في تون •

 3متبعا حینئذبدأ بحفظ القرآن وتجویده حسب المنھج الذي كان 

في كثی�ر م�ن ال�بالد اإلس�المیة وكان�ت المس�اجد حینئ�ذ أھ�ّم م�واطن التعل�یم، ففیھ�ا ك�ان یحف�ظ 
م عل�ى المش�یخة وك�ان القرآن ویجود بالقراءات على حفظتھ ومجودیھ، وفیھا ك�ان یتلق�ى العل�

فك�ان م�ن . أبوه معلمھ األول، وكانت تونس حینئ�ذ مرك�ز العلم�اء واألدب�اء ف�ي ب�الد المغ�رب
فق�رأ عل�یھم الق�رآن الك�ریم . ھؤالء وأولئ�ك أس�اتذة ب�ن خل�دون ومعلم�وه م�ع وال�ده وم�ن بع�ده

ث ودرس عل�یھم العل�وم الش�رعیة م�ن تفس�یر وح�دی4وجوده بالقراءات السبع وبق�راءة یعق�وب
وأص��ول وتوحی��د ودرس عل��یھم العل��وم " س��ائدا ف��ي المغ��رب" وفق��ھ عل��ى الم��ذھب الم��الكي 

اللسانیة من لغة ونحو وص�رف وبالغ�ة وأدب، ث�ّم درس المنط�ق والفلس�فة والعل�وم الطبیعی�ة 
والریاضیة فیما بعد ، وحضي في جمیع دراساتھ بإعجاب األساتذة ومن أظھ�ر م�ن ذك�ر م�ن 
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م علومھ ف�ي ص�باه عن�ھ ك�ذلك ب�ذكر أھ�م الكت�ب الت�ي درس�ھا درس�ھا أساتذتھ الذین تلقى علیھ
عل��یھم وم��ن أظھ��ر م��ا عن��ي ب��ذكره م��ن ھ��ذه الكت��ب الالمی��ة ف��ي الق��راءات والرائی��ة ف��ي رس��م 
المص��حف وكلتھم��ا الش��اطبي والتس��ھیل ف��ي النح��و الب��ن مال��ك وكت��اب األغ��اني ألب��ي ف��رج 

 1األصفھاني والمعلقات وغیرھا من أّمھات الكتب

ه اس��تدعاه الس��لطان أب��و عن��ان المرین��ي ص��احب تلمس��ان إل��ى ف��ارس وھن��اك 755ع��ام وف��ي 
اش��تغّل بالكتاب��ة وحظ��ي ب��القرب من��ھ وكث��ر حس��اده فس��عوا  فی��ھ بتھم��ة الم��ؤامرة فاعتق��ل ول��م 

ه عند وف�اة أب�ي عن�ان فأطلق�ھ ال�وزیر ب�ین المغ�رب األوس�ط 759یخرج من معتقلھ حتى عام 
 2عاد إلى تونس ونزل على سلطانھا وأفریقیة واألندلس ثمّ  واألقصى

فأكرم��ھ وواله " برق��ون" وھن��اك اش��تغل بالت��دریس ب��األزھر، واتص��ل بس��لطان مص��ر وقتھ��ا
ه وھناك ن�ال ش�ھرتھ الكبی�رة وكث�ر حس�اده إل�ى جانبھ�ا فبع�ث یس�تقدم 786قضاء المالكة عام 

ع�رض ع�ن أھلھ وولده من تونس فغرقت بھم السفینة فتواله الجزع ون�ال من�ھ الح�زن حت�ى أ
الدنیا وزھد فیھا فاستقال من منصبھ وانقطع عن التدریس والتألیف فأتّم تاریخھ ثّم خ�رج م�ن 

حق السادس والعشرین من رمضان سنة .3ه للحج وعاد إلى مصر فأقام بھا789القاھرة عام 
 .م توفي ابن خلدون فجأة عن ستة وسبعین عاما 1406مارس 17ه یوم 808

 .بة ملیئة بالنشاط وحافلة بجلیل المآثر ورائع التفكیر واالبتكاروھذا أطفئت سرج حیاة وثا

أما عن آث�اره ومظ�اھر عظمت�ھ تب�دو عبقری�ة اب�ن خل�دون ویب�دو نبوغ�ھ ف�ي ن�واح كثی�رة م�ن 
 :أھّمھا ما یلي

المنشأ األّول لعلم االجتماع، أّنھ إمام ومجدد في علم التاریخ، أّنھ إمام ومجدد ف�ي أس�لوب  أّنھ
الكتابة العربیة أّنھ إمام ومجدد في بح�وث التربی�ة والتعل�یم وعل�م ال�نفس الترب�وي والتعلیم�ي، 

 4أّنھ لم یغادر أي فرع من فروع المعرفة إالّ ألّم بھ

 :النموذج التعلیمي الخلدوني

یؤكد بن خلدون على أّن التعلیم ضرورة من ضرورات العمران البشري، مما جع�ل المس�ألة 
والت�ي تج�اوزت " المقدم�ة"التعلیمیة من اھتماماتھ األساسیة فأفرد لھا عددا من فص�ول كتاب�ة 

الثمانی��ة فص��ول غی��ر أّن التعل��یم عن��ده ال یرق��ى إل��ى مس��توى االھتم��ام بالمس��ائل االجتماعی��ة 
 السیاسیة، فإذا كانت ھذه األخیرة قد حظیت بقسط وافرمن التحلیل والدراسة من والتاریخیة و
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لدن الباحثین والدارسین لفكر بن خلدون، فإّن مسألة التعلیم عنده ل�م تن�ل االھتم�ام الكبی�ر م�ن 
 .1قبل ھؤالء بالرغم من أھمیة األفكار التعلیمیة

تماس�كھا المنطق�ي ، واقترابھ�ا الش�دید الواردة في مقدمتھ وذل�ك ب�النظر إل�ى قوتھ�ا وتمیزھ�ا و
 2من الطروحات الحدیثة للفكر التربوي المعاصر

وأیس��ر ط��رق ھ��ذه الملك��ة فت��ق اللس��ان بالمح��اورة :" ورك��ز عل��ى المناقش��ة والمح��اورة فق��ال
وھ��و یم��زج ب��ین " والمن��اظرة ف��ي المس��ائل العلمی��ة فھ��و ال��ذي یق��رب ش��أنھا ویحص��ل مرماھ��ا

عة ھي ملكة م�ن أم�ر عمل�ي فك�ري ولكون�ھ عمل�ي فھ�و جس�ماني الصنا"الفكر والعمل فیقول 
ویؤك�د عل�ى " محسوس، واألحوال الجسمانیة المحسوسة فننقلھا بالمباشرة أوع�ب لھ�ا وأكم�ل
 3أھمیة الفكر لیس في األعمال التربویة فحسب، بل یرى ضرورة لكل فكر جدید

وص�ا ف�ي الن�واحي التعلیمی�ة، ویولي بن خلدون الناحی�ة العلمی�ة التطبیقی�ة اھتمام�ا كبی�را خص
فھو یرى أّنھ لیس المھم معرفة القوانین والقواع�د واالص�طالحات ولك�ن المھ�م المق�درة عل�ى 
استخدامھا واالستفادة منھا عملیا، فھو بھذا یفرق بین صناعة اللغة وملك�ة اللغ�ة، وف�ي نظ�ره 

الشخص الذي یعرف  أّن الذي یستوعب قوانین اللغة واصطالحاتھا دون ان یطبقھا مثلھ مثل
حرفھ علمیا ونظریا دون التطبیق العملي لذلك فھو یرى أّن التقدم العلمي والص�ناعي یتوق�ف 

 4كّل منھما على الفكر والعمل ولو ال وجوده لما وجدت علوم وال صنائع

ومم��ا س��بق یتض��ح أّن ب��ن خل��دون ق��د س��اوى ب��ین التعل��یم النظ��ري والتعل��یم العلم��ي م��ن حی��ث 

 5.ة للمجتمع وساوى بینھما من حیث تكوین الملكة في كّل منھماالقیمة والضرور

قدم بن خلدون للمتعلمین مجموعة من القواعد المنھجی�ة : النموذج التعلیمي الخلدوني مبادئ

واألص���ول العلمی���ة، واآللی���ات التربوی���ة للتعری���ف بط���رق تحص���یل العل���وم، واقتن���اء الفن���ون 

ألوق��ات م��ن الض��یاع وال ش��ّك ف��ي رأین��ا أّن ك��ّل المختلف��ة وذل��ك مراع��اة لألولوی��ات وحفظ��ا ل

 .طریق یفید في اقتصاد الوقت یفید في إحیاء التمدن والحضارة

ولعّل من أھّم ھذه القواعد وتلك الض�وابط الت�ي یج�ب أن یراعیھ�ا المعلّ�م اتج�اه المتعلم�ین م�ا 

 : یلي

                                                            
، جامعة عمال ثیلجي  12االشكال المعرفي و التربوي في النص الخلدوني ، مجلة دراسات العدد : خوجة عبد العزیز    1

  162ص  2009باالغواط ، المطبعة العربیة  ، غردایة الجزائر اكتوبر 
162المرجع نفسھ ص 2  

.256أحمد الطیب، أصول التربیة ص  3  
157المرجع نفسھ ص 4  
. 157المرجع نفسھ ص 5  
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الق�رن الث�امن الھج�ري ق�د والرأي عندي أّن ھذه األفكار التربویة التي أقّرھ�ا ب�ن خل�دون ف�ي 
 1أكدتھا اللسانیات التربویة الحدیثة

 : التعلیم بمبادئإحاطة المعلم   -01

یعتقد بن خلدون أّن المعلمین ھم سند ھذه الصناعة لذا یجب أن یكون المعل�م ذا كف�اءة وق�درة 
حصیل، ث�ّم مرحة التعلیم والت:على التعلیم، فال توكل مھمة التعلیم إالّ لمن مّر بالمراحل التالیة

 .مرحلة حیازة العلم لیصل بعد ذاك لمرحلة تعلیم الناشئة

وم��ن الواض��ح أّن ھ��ذا الن��وع م��ن التحلی��ل ل��یس غریب��ا ع��ن اب��ن خل��دون ال��ذي یتبن��ى نظری��ة 
الظ�واھر التاریخی�ة والسیاس�یة، واالجتماعی�ة، ف�إذا ك�ان الت�اریخ  وتفس�یراألطوار ف�ي تحلی�ل 

الحض��ارة وإذا كان��ت الدول��ة تنتق��ل م��ن الش��باب إل��ى  الع��ام للمجتم��ع ینتق��ل م��ن الب��داوة إل��ى
، وإذا كانت السلطة تنتقل من الملك الطبیعي إلى الخالفة م�رورا ب�الحكم العقل�ي ف�إّن ءاألخطا

 2الفكر یتطور من التعلم إلى التعلیم 

 :حسن اإلصغاء للمعلم واالھتمام بالكتابة  -02

یعتب��ر ب��ن خل��دون أّن الس��مع أب��و الملك��ات اللس��انیة، ل��ذلك یح��ث المتعلم��ین عل��ى االھتم��ام 
بالمنطوق والمس�موع قب�ل المق�روء والمكت�وب ألّن حس�ن االص�غاء یس�اعد كثی�را عل�ى تنمی�ة 

 3 ةملكة اللغة الشفھی

ذھنی�ة فالكتاب�ة تتض�من عملی�ة " كما ركز بن خدون على التدوین والكتابة لكونھا مفیدة للعق�ل
انتقاال من الحروف الخطیة إلى الكلمات اللفظیة إلى المعاني التي في ال�نفس وإّن " معقدة فیھا

تك��رار ھ��ذه العملی��ة الذھنی��ة المتض��منة ف��ي الكتاب��ة یك��ون یك��ون االنتق��ال الس��ریع ب��ین ال��دوال 
 4والمدلوالز ھذه الملكة تزید العقل تعقال وفطنة وذكاء 

 :مرافقة ومالزمة شیوخ العلم -03

وھذا ما یساعد المتعلمین على تلقي مختلف العلوم مباشرة من أصحابھا أي م�ن ذوي ملك�ات 

العلم المطلوب، حیث یرى ب�ن خل�دون أّن ال�بعض مم�ن ارتح�ل وج�الس العلم�اء ألج�ل طل�ب 

العلم عاد بعد ذلك حذقا للصنعة، بینما البعض اآلخر فقد أفنى الكثی�ر م�ن عم�ره ف�ي مجالس�ة 

لمختلف��ة وھ��و ال ینط��ق وال یف��اوض فكان��ت عنایت��ھ مقتص��رة عل��ى الحف��ظ المج��الس العلمی��ة ا
                                                            

700، دار الجیل، بیروت، ص1ابن خلدون، المقدمة،ج 1  
، 12طریقة التعلیم عند قطب من منظور النموذج الخلدوني، مجلّة الواحات للبحوث والدراسات، العدد : ر داودعم 2

  172ص 2011غردایة الجزائر 
جامعة  02بن خلدون في علم النفس وعلم النفس التربوي ، مجلّة العلوم االجتماعیة  العددا اءرفضال نادیة، اسھامات وآ 3

  .309ص. 2009-2008ي، االغواط الجزائر غاألغواط مطبعة روی
  .686ص 2004 .القاھرة  1الطاھر أحمد حامد، دار الفجر التراث ط: حابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة،ت4
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أّي المعل��م فانحص���رت مدارك��ھ وعج���ز لس��انھ ع���ن تردی��د س���وى "  الس���ند " النع��دام وج��ود

المحف��وظ م��ن العل��م فعل��ى ق��در  كث��رة االحتك��اك ب��المعلمین یك��ون حص��ول مختل��ف الملك��ات 

 1ورسوخھا 

یغذعتبر بن خلدون أّن الحوار یس�اعد عل�ى  :مقیام الحوار والجدل بین المعلم والمتعلّ  -04
 2تفتق الذھن واتساع المدارك 

 : اختیار الحوار المناسب والتألیف األنسب للتعلیم -05

تعل��یم العل��م ص��ناعة اختلف��ت االص��طالحات فی��ھ فلك��ّل إم��ام م��ن أئم��ة :" ی��رى ب��ن خل��دون أن
ح ھ�و م�نھج ت�دریس فاالص�طال" المشاھیر اصطالح في التعلیم یختص بھ شأن الصنائع كلّھا

العلم وتعدد االصطالحات واختالفھا مث�ل تع�دد ط�رق الص�نعة، ل�ذلك ف�إّن ھ�و یرج�ع أس�باب 
قصور العلم وعدم تملك ملكتھ إلى اختالف االصطالحات في التعلیم وكثرة التألیف ومطالب�ة 

 3المتعلّم باستحضارھا

للوق�ت ولعم�ر الم�تعلّم جمیعا حفظا بالرغم من تكرارھاووحدة معناھ�ا، واعتب�ر ذل�ك مض�یعة 
 4دون تحقیق األھداف المرجوة

 :االختصارات مخّلة بالتعلیم -06

وفي المقابل ال یعتبر بن خلدون أّن التعل�یم الق�ائم عل�ى االختص�ارات ھ�و الب�دیل ب�ل ی�رى أّن 
كثرة االختصارات تضّر العملیة التعلیمیة ویعیر وذلك إلى أّنھا تخّل بالعالق�ة التواص�لیة ب�ین 

والمتعلم وتجعل الفھم أعس�ر فض�ال عل�ى أّنھ�ا تس�تبق المراح�ل  المنھجی�ة والنتیج�ة أّن المعلّم 
الملكة الخاصة  من التعلیم في ذلك المختصرات إذا تّم على سداده ولم تعقب�ھ آف�ة، فھ�ي ملك�ة 

 5قاصرة على الملكات التي تحصل من الموضوعات البسیطة المطولة

ن اإلیجاز المفی�د ف�ي تق�دیم المس�ائل التعلیمی�ة وحس�ن لذلك یمكن القول أّن بن خلدون یجعل م
انتقائھا شرطا م�ن ش�روط نج�اح العملی�ة التعلیمی�ة إذ ال ینبغ�ي االس�تكثار م�ن العل�وم الت�ي ال 
یجب التوسع فیھا م�ن جھ�ة الّن الھ�دف م�ن ال�تعلّم ھ�و معرف�ة الص�واب والخط�أ، وم�ن جھ�ة 

 6ي یحدث خلال في إبطال المعانيأخرى ال یجب االندفاع على االختصارات المخل الذ

 : عدم التوسع في دراسة العلوم اآللیة -07
                                                            

.693المرجع نفسھ ص 1  
.693جع نفسھ صالمر 2  

.679المرجع نفسھ ص 3  
.679المرجع نفسھ ص  4  
.683المرجع نفسھ ص  5  

  6 373ص 1955 1المطبعة التعاونیة ط 1دبوز محمد علي نھضة الجزائر الحدیثة وثروتھا المباركة ج
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یضیف ابن خلدون العلوم إلى علوم حكمی�ة فلس�فیة وعل�وم نقلی�ة وض�عیة وف�ي تص�نیف آخ�ر 
 األول��ىیمی��ز ب��ین عل��وم مقص��ودة بال��ذات وعل��م الك��الم والثانی��ة لیس��ت س��وى أداة الدراس��ة 

والولوج فیھا مث�ل اللغ�ة العربی�ة فھ�ي ض�رورة وطری�ق لبل�وغ العل�وم الش�رعیة لكّنھ�ا لیس�ت 
 .مقصودة لذاتھا كلفة بل كطریقة إلى علم آخر مقصود لذاتھ

ألّن المتعلم�ین " ذات السیاق ی�رى أّن العل�وم اآللی�ة ال ینبغ�ي التوس�ع فیھ�ا وف�ي تدریس�ھا  في
 1اھتمامھم بالعلوم المقصودة أكثر كمن اھتمامھم بوسائلھا

ف��إذا قض��وا المتعلم��ین العم��ر ف��ي تحص��یل الوس��ائل فمت��ى یظف��رون " ث��ّم یتس��اءل مس��تكبرا
الكتلة المعرفیة لھ�ذا الص�نف م�ن العل�وم، فالسبب وراء ھذا الموقف ھو ضخامة " بالمقاصد؟

رغم كونھا طریقا إلى العلوم المقصودة بذاتھا فابن خلدون ینظر إلى التعل�یم نظ�رة برغماتی�ة 
نفعیة تص�بو إل�ى تحقی�ق الملك�ة ف�ي أقص�ر وق�ت وبأق�ل العل�وم الض�روریة دون االبح�ار ف�ي 

 .2عمق العلوم اآللیة

ن تختلف فإّن ابن خل�دون ی�رى أّن عل�ى المعلّ�م أن بما أّن القدرات االستیعابیة للمتعلمی -08
وھذا ما یطل�ق علی�ھ ح�دیثا بمراع�اة . یراعي قّوة عقل المتعلّم واستعداده لقبول ما یورده علیھ

 3الفروق الفردیة بین المتعلمین

بنیة ابن خلدون من خالل آرائھ التربویة إلى االقرار بمراعاة الفروق الفردی�ة ب�ین المتعلم�ین 
مل النفسیة والجسمیة والبیئیة تؤدي دورا أساسیا في تحدید حجم ال�تعلم، بحی�ث یتف�اوت فالعوا

" ذل��ك الحج��م ب��ین حج��م وآخ��ر ف��األفراد یختلف��ون ف��ي درج��ة ال��ذكاء وف��ي ق��درة االس��تیعاب
وھو كم�ا رأی�ت إّنم�ا یحص�ل ف�ي ث�الث تك�رارات وق�د یحص�ل لل�بعض ف�ي أق�ّل م�ن ذل�ك ....

 4"بحسب ما یخلق لھ ویتیسر علیھ

ومراعاة ھذا المبدأ أكده العلم اللساني الحدیث، ذلك أّن االن�ام ال یتكلم�ون عل�ى من�وال واح�د، 
بل تجدھمحتى في حال�ة انتم�ائھم إل�ى المح�یط االجتم�اعي نفس�ھ یختلف�ون ف�ي س�رعة الس�رد، 
ویتفاوتون في رصیدھم من المفردات ویتمایزون من حیث الصوت وم�ن جمل�ة تل�ك الف�روق 

الناس من أّن لكّل واحد منھ أسلوبا یتفرد ب�ھ ف�ي االنتم�اء األدب�ي وف�ي س�رعة ما یالحظ لدى 
تحصل العلم والمعرفة ومن ھن�ا طول�ب الق�ائمون عل�ى عملی�ة ال�تعلّم ابت�داءا م�ن األنبی�اء إل�ى 

 .5األساتذة والمربین باّن یخاطبوا الناس على قدر عقولھم

                                                            
.685الطاھر أحمد حامد ص : 1حابن خلدون المقدمة ت 1  

684ص:المرجع نفسھ 2  
684ص:المرجع نفسھ 3  

.589ابن خلدون المقدمة ص 4  
حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب ودیوان المطبوعات الجامعیة  5.

  225،الجزائر، ص3ط
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 : ن العلم وعدم الخلط بین الفنونالفصل بین العلوم أو المتابعة واالستمرار في تلقی -09

ال یجوز للمعلّم ان یخلط على المتعلّم بین علمین في آن واحد ألّنھ حینئذ ق�ل ان یظف�ر بواح�د 
ویقص�د ب�ذلك . كما فیھ من تقسیم للبال وانصرافھ عن كّل واحد منھما إلى تفھم اآلخ�ر. منھما

س�ألة األول�ى الّن ذل�ك ی�ؤدي إل�ى عدم االنتق�ال م�ن مس�ألة علمی�ة أخ�رى دون فھ�م الم�تعلّم للم
الخلط بین المسألتین ویترتب على ذلك انقسام ذھن المتعلّم وتوزی�ع تركی�زه ل�ذلك یج�ب عل�ى 
المعل��م االس��تمرار ف��ي تلق��ین المس��ألة الواح��دة إل��ى أن ینتم��ي منھ��ا، ویتحق��ق م��ن اس��تیعاب 

 1المتعلمین لھا

ألّن ذل�ك ی�ؤدي إل�ى النس�یان أّوال  حذر بن خلدون م�ن انقط�اع المج�الس والتفری�ق فیم�ا بینھ�ا
وك�ذلك ینبغ�ي ل�ك :" ویؤول إلى عدم تعلق المسائل ببعضھا البعض ثانیا، ج�اء ذل�ك ف�ي قول�ھ

أن ال تطول على المتعلم في الفن الواحد بتفریق المجالس وتقطیع م�ا بینھم�ا ألّن�ھ ذریع�ة إل�ى 
 2.النسیان وانقطاع مسائل الفّن بعضھا من بعض

وم�ن الم�ذاھب الجمیل�ة والط�رق الواجب�ة ".....م الخلط بین المس�ائل ف�ي قول�ھ كما نبھ إلى عد
في التعلیم ان ال یخلط على المتعلم علمان معا، فإّنھا حینئذ قل ان یظفر بواحد منھما، لما فیھ 

 3"من تقسیم البال وانصرافھ عن كل واحد منھما

م الخلط بین علمین الّن ذلك م�ن وھو بھذا یؤكد على الجانب المنھجي في طریقة التلقین، بعد
شأنھ یؤدي إلى خیب�ة األم�ل ل�دى الم�تعلّم، حی�ث یص�رف بال�ھ ویض�عف ملكت�ھ ف�ي ال�نفس او 
یؤخرھ��ا عل��ى األق��ل النص��راف ال��ذھن ، مم��ا ینبغ��ي االھتم��ام بمس��ائل العل��م المول��دة للملك��ة 

 .4العلمیة وعدم الخلط بینھا

یعتق�د ب�ن خل�دون أن�ھ ال ب�ّد م�ن كث�رة  :حصول ملكة اللس�ان بكث�رة الحف�ظ وج�ودة المحف�وظ
ت��تحكم ف��ي ج��ودة الملك��ة    الحف��ظ لم��ن یرغ��ب ف��ي تعلّ��م اللس��ان العرب��ي، وج��ودة المحف��وظ

 5الحاصلة لذلك فھو یؤكد على ضرورة  تحفیظ القرآن الكریم لألبناء منذ الصبا

 :إعتماد مبدأ التدرج -10
إّن قب��ول العل��م واالس��تعداد لفھم��ھ ینش��أ ت��دریجیا ف��المتعلّم یعج��ز ب��ادئ األم��رمن فھ��م  -11

المسائل المركبة والمعقدة، فاألمر یتطلب التدرج التصاعدي بم�ا یناس�ب الم�تعلّم والموض�وع 
أعل�م أّن تلق�ین العل�وم للمتعلم�ین بم�ا یك�ون مفی�دا عل�ى الت�درج ش�یئا " معا، فیقول بن خل�دون 

                                                            
.685الطاھر أحمد حامد ص: حالمقدمة،ت ابن خلدون 1  
.589، دار الجیل ص1ن المقدمة،جابن خلدو 2  

.423المرجع نفسھ ص 3  
.280ص1998النبھان الفكر الخلدوني من خالل المقدمة الرسالة للطباعة والنشر محمد فاروق 4  

.737ص 2004الطاھر أحمد حامد القاھرة : ابن خلدون، المقدمة،تج 5  
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ال قل�یال ، یلق�ى علی�ھ أّوال مس�ائل م�ن ك�ل ب�اب م�ن الف�ّن ھ�ي أص�ول ذل�ك الب�اب، فشیئا، وقل�ی
 1یقربھ شرحھا على سبیل اإلجمال 

ویمكننا القول أّن بن خلدون قد راع ھذا المب�دأ ف�ي جان�ب الت�درج التص�اعدي أي م�ن الس�ھل 
دروس ب�ین والبسیط إلى الصعب والمعقد في الحصة التعلیمیة الواحدة فبالرغم من اختالف ال

المستویات بالمعھد إالّ أّن حضورھا كان إجباریا على جمیع الطلب�ة وك�ان لطریق�ة ھ�ذ ھ�دف 
 2ومغزى وفي نفس الوقت یعتبر ذلك مراجعة واستذكارا كما نسي ولن یشعروا بالملل

 :التكرار ألجل الترسیخ -12

ی��رى اب��ن خل��دون أّن تك��رار المس��ائل الس��ابقة قب��ل التط��رف إل��ى المس��ائل الالحق��ة یرم��ى إل��ى 
تمكین المتعلم من تحصیل الملكة، وتؤھلھ إلى فھم وتحصیل المسائل األخرى م�ن ذل�ك العل�م 

تأتي المرحلة الثانیة بحیث یرجع " االجمالي" أو الفّن، وھكذا اتباعا وبعد انتھاء االلقاء األّول
علّ��م ب��المتعلّم إل��ى تل��ك المس��ائل الت��ي س��بقت دراس��تھا فیرف��ع مس��توى التعل��یم إل��ى أعل��ى الم

ویستوفي الشرح والبیان ویخرج عن االجمالي وی�ذكر م�ا ھنال�ك م�ن خ�الف ووجھ�ة إل�ى أن 
 3ینتمي إلى آخر الفّن وبھذا تنتھي المرحلة الثانیة وتبدأ المرحلة الثالثة بالرجوع بالمتعلّم 

سائل التي تّمت دراستھا سابقا وبذلك یعمل المعلّم على أن ال یترك عویص�ا وال إلى جمیع الم
 .4مبھما وال مغلقا إال وضحھ وفتح لھ مقفلھ، فیخلص من الفّن وقد استولى على ملكتھ

 : االبتعاد عن الشّدة والقھر على المتعلمین -13

ألطف�ال الص�غار م�نھم، المس�لط عل�ى المتعلم�ین وال س�یما ا" العقاب الب�دني"ینتقد ابن خلدون 
 .كما یكشف عن النتائج السلبیة للشدة والتعسف والقھر في التعلیم

 .فالشّدة تؤدي إلى انضمار نشاط وانبساط المتعلمین، وتقوده إلى الركون والكسل

ویواصل ابن خلدون تحلیل التوابع السلبیة للش�ّدة والقھ�ر عل�ى المتعلم�ین فیكش�ف أّن الخ�وف 

علّم حتما إلى الكذب والتظاھر بغی�ر م�ا ف�ي عقل�ھ، فیق�ود ھ�ذا الس�لوك إل�ى من القھر یدفع المت

  5تعلم المكر والخدیعة اللذین یستنبطھا المتعلم فیصیران من عوائده وأخالقھ

                                                            
737المرجع نفسھ ص 1  

.235ص 1976، قسنطینة الجزائر1، مطبعة البعث، ط2دبوز محمد علي أعالم االصالح الجزائري ج 2  
684ص 2004،   المقدمة :ابن خلدون  3  
684المقدمة تح الطاھر  أحمد حامد ،ص : ابن خلدون  4  

.692المرجع نفسھ ص 5  



نماذج من بعض المعلمین و طرقھم الفصل الثاني                                                   
 

61 
 

والمحص��لة ھ��ي أّن الش��دة والتس��لط عل��ى المتعلم��ین مض��ر ب��ھ إذ یق��ود إل��ى انطم��اس المع��اني 

 1االنسانیة وبروز المعاني الحیوانیة

كان ابن خلدون مدركا لتوابع وسلبیات ممارسة الشّدة والقھر على الطلبة فلم یتس�لط یوم�ا لقد 
عل��ى طلبت��ھ ول��م یم��ارس الض��رب عل��یھم بمختل��ف أنواع��ھ وألوان��ھ ب��الرغم م��ن ش��یوع تل��ك 

 2األسالیب في عصره بل كان رحیما بھم

تبط��ان یمك��ن الق��ول ألّن اب��ن خل��دون ق��د اعتب��ر التعل��یم ص��ناعة فنجاحھ��ا وفش��لھا مر •
 .بالقائمین بھا

 :الخالصة

یع��د بح��ق موس��وعة علمی��ة تناول��ت ش��تى حق��ول " اب��ن خل��دون"وص��فوة الق��ول إّن العالم��ة 

المعرفة العلمیة ،فأفكاره التربوی�ة ال تق�ل أھمی�ة عم�ا ت�ذھب إلی�ھ اللس�انیات التربوی�ة الحدیث�ة 

،ب��ل یمكنن��ا الق��ول أن ل��ھ فض��ل الس��بق إل��ى كثی��ر منھ��ا ،وبخاص��ة م��ا تعل��ق بطریق��ة الت��دریس 

لمعل��م إل��ى ض��رورة ت��وخي الت��درج والتك��رار ف��ي ع��رض الم��ادة العلمی��ة ،والت��ي نب��ھ فیھ��ا ا

،والتحل��ي بمب��دأ التش��ویق ،م��ع مراع��اة اس��تعدادات المتعلمین،واألخ��ذ بع��ین االعتب��ار الف��روق 

الفردیة بین المتعلمین في أثناء تلقین العلوم ،أضف إلى ذلك تمییزه الصریح بین اللغة كملك�ة 

المعلوم�ات الخاص�ة بالملك�ة والمعلوم�ات –م�ن المعلوم�ات واللغة كص�ناعة ،أي ب�ین ن�وعین 

فالنوع األخیرھو اللغ�ة كنظ�ام وعل�م مج�رد وق�وانین ویمث�ل ھ�ذا الن�وع "–الخاصة بالصناعة 

أم�ا الن�وع الث�اني فھ�و اللغ�ة كإنج�از أو تحقی�ق فعل�ي ف�ي ص�ورة ك�الم أو كتاب�ة .جانب البحث

وصفھ بالباحث اللساني السابق لعص�ره،فقد ویمثل ھذا النوع جانب االستعمال ومن ثم یمكننا 

تنبھ إلى عدید من االفكار اللس�انیة التربوی�ة الت�ي ی�دعوا إلیھ�ا عل�م اللس�ان الترب�وي الح�دیث، 

 3وبخاصة ما تعلق بالشروط الواجب توفرھا في المعلم والمتعلم 

 

 

                                                            
.692المرجع نفسھ ص 1  
.692المرجع نفسھ ص 2  

الصوتیات بین ."الفكر اللساني التربوي في التراث العربي مقدمة ابن خلدون نموذجا الملتقى الوطني الثاني :محمد صاري3
 .  93ص،2002جامعة سعدد حلب،نسیان،.التراث والحداثة
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 :أبي حامد الغزالي: 02*

 :نبذة عن حیاتھ

ھ���و أب���و حام���د محم���د ب���ن محم���د ب���ن أحم���د الغزال���ي الطوس���ي النیس���ابوري یكن���ى ب���أبي 

حی���ث ك���ان  1نس���بة إل���ى ص���ناعة الغ���زل" الغزال���ي" ویع���رف ب. حام���د لول���د ل���ھ ص���غیرا

أب���وه یعم���ل ف���ي تل���ك الص���ناعة ونس���ب أیض���ا إل���ى الغزال���ي نس���بة إل���ى بل���دة غزال���ة وم���ن 

ي ولس��ت الغزال��ي وإّنم��ا أن��ا الن��اس یقول��ون ل��ي الغزال��:" ق��رى ط��وس وق��د ق��ال ع��ن نفس��ھ

وق���د ق���ال ب���ن خلك���ان أّن نس���بتھ إل���ى  2"منس���وب غل���ى قری���ة یق���ال لھ���ا غزال���ةالغزال���ي 

ھ���و الفیلس���وف الم���تكلم المتص���وف الفقی���ھ أح���د أعظ���م أع���الم الفك���ر ف���ي الت���اریخ 3الغزال���ي

 4االسالمي وأشدھم تأثیرا حتى یومنا ھذا في میادین علوم الدنیا والدین

ول���ھ أیض���ا ألق���اب " حج���ة االس���الم"لق���ب الغزال���ي بألق���اب كثی���رة ف���ي حیات���ھ أش���ھرھا لق���ب 
زی����ن ال����دینو محج����ة ال����دین، والع����الم االوح����دومفتي االّم����ة وبرك����ة االن����ام، ش����رف : مث����ل 
 5.االئمة

من قصبة طوس وھي أحد قسمي طوس " الطابران"م في 1058/ه450ولد الغزالي عام 
م وقدكانت أسرتھ فقیرة الحال إذ كان أبوه یعمل في 1059فق ه الموا451وقیل بأّنھ ولد عام 

ولم یكن لھ أبناء غیر أبي حامد وأخیھ أحمد الذي كان . غزل الصوف وبیعھ في طوس 
كان أبوه مائال للصوفیة ال یأكل إالّ من كسب یده، وكان یحضر مجال الفقراء . یصغره سنا

 6ویجالسھم، ویقوم على خدمتھم

انفاق��ھ، وك���ان كثی���را ی��دعو هللا ان یرزق���ھ ابن���ا ویجعل��ھ فقیھ���ا فك���ان ابن���ھ وینف��ق بم���ا أمكن���ھ 
أب��و حام��د وك��ان ابن��ھ أحم��د واعظ��ا م��ؤثرا ف��ي الن��اس ولم��ا قرب��ت وف��اة أبیھ��ا وص��ى بھم��ا 

 7.إلى صدیق لھ متفوق لیعلمھما

ه فأخ���ذ الفق���ھ ف���ي ط���وس عل���ى ی���د الش���یخ أحم���د 465ابت���دأ طاب���ھ للعل���م ف���ي ص���باه ع���ام 
اس���ماعیل (إل���ى جرج���ان، وطل���ب العل���م عل���ى ی���د الش���یخ االس���ماعیلي الراذك���اني ث���م رح���ل

                                                            
191، ص  4شذرات من ذھب في اخبار من ذھب ، ج : ابن العماد   1  
326، ص 19سیر اعالم النبالء ، ج : الذھبي   2  

 
98ص بیروت، الثقافة دار ،1األعیان،ج وفیات: خلكان ابن 3  

14ص ،1990. ه1411 البنان، بیروت العالمیة، الكتب دار ،1ط فلسفتھ، آثاره، حیاتھ، الغزالي،: الدین شمس أحمد 4  
27ص 1988ط قباء دار الغزالي، الفیلسوف: أعسم األمیر عبد ..5  
194ص ،1324مصر طبعة ،6ج الكبرى، الثقافیة الطبقات: السبكي الدین تاج ..6  

195المرجع نفسھ ص   7  
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) أي دون علوم���ھ دون حف���ظ وتس���میع(وق���د عل���ق علی���ھ التعلیق���ة 1)ب���ن س���عدة االس���ماعیلي
وف����ي طری����ق عودت����ھ م����ن جرج����ان عل����ى ط����وس واجھ����ھ قط����اع ط����رق حی����ث ی����روي 

 قطع���ت علین���ا الطری���ق وأخ���ذ العی���ارون جمی���ع م���ا مع���ي ومض���وا فتبع���تھم: "الغزال���ي ق���ائال
أس��ئلك بال��ذي ترج��و من��ھ : فالتف��ت إل��ي مق��دمھم وق��ال ارج��ع ویح��ك وإالّ ھلك��ت فقل��ت ل��ھ 

كتب��ت ف��ي تل��ك : الس��المة أن ت��رد عل��ّي تعلیقت��ي فق��ط فم��ا ھ��ي بش��يء تنتفع��ون ب��ھ فق��ال ل��ي
كی���ف ت���دعي أّن���ك : المخ���الة ھ���اجرت لس���ماعھا وكتابتھ���ا ومعرف���ة  علمھ���ا فض���حك وق���ال

م��ن معرفتھ��ا وبقی��ت ب��ال عل��م؟ ث��م أم��ر بع��ض عرف��ت علمھ��ا وق��د أخ��ذناھا من��ك فتج��ردت 
بع����د ذل����ك ق����رر الغزال����ي اإلش����تغال بھ����ذه التعلیق����ةوعكف  2أص����حابھ فس����لّم إل����ي المخ����الة

ه حت���ى حفظھ���ا ث���ّم رح���ل إل���ى نیس���ابور والزم إم���ام 473/ه470علی���ھ ث���الث س���نوات م���ن 
إم����ام الش����افعیة، وفق����ھ الخ����الف واص����ول الفق����ھ وعل����م (الح����رمین أب����و المع����الي الج����ونیي

وج���ّد واجتھ���د حت���ى ب���رع وأحك���م ك���ّل تل���ك العل���وم ووص���فھ ) م والمنط���ق والفلس���فة الك���ال
وك����ان الج����ویني یظھ����ر اعت����زازه  3"بح����ر مغ����دق: "ش����یخھ أب����و المع����الي الجونی����وي بأّن����ھ

دفنتن���ي وان���ا ح���ّي ھ���الّ ص���برت حت���ى : " ق���ال ل���ھ الج���ویني"ب���الغزالي ف���ي عل���م األص���ول
 4"أموت

تض��ّم عش��رات التالمی��ذ األذكی��اءن وق��د أث��ر  أم��ا عن��د تالمی��ذه فق��د كان��ت مدرس��ة الغزال��ي
أب���و النص���ر : الغزال���ي ت���أثرا كبی���را ف���ي جمھ���ور كبی���ر م���ن تالمی���ذه وذك���ر الزبی���دي م���نھم 

ه وتفق����ھ ف����ي ط����وس عل����ى 544أحم����د ب����ن عب����د هللا ب����ن عب����د الرحم����ان الخمق����دي، ت����وفي
 5الغزالي

 أب���و منص���ور محم���د ب���ن إس���ماعیل ب���ن الحس���یني العط���اري ال���واعظ ف���ي ط���وس والملق���ب
 ه وتفقھ في طوس على الغزالي486توفي " جندة"ب

 ه518أبو الفتح احمد بن علي بن محمد بن برھان توفي  1

 ه554أبو سعید محمد بن أسعد التوقاني توفي  2

أب���و حام���د محم���د ب���ن عب���د المال���ك الجوزق���اني االس���فرایني تفق���ھ عل���ى الغزال���ي وش���رح 
 كتابھ الوسیط

                                                            
17ص الغزالي سیرة: العثمان الكریم عبد  .1  

201ص الكبرى، الشافعیة طبقات: السبكي الدین تاج .2  
201المرجع نفسھ ص   3  
159رجال الفكر و الدعوة في االسالم ، ص: ابو الحسن الندوي   4  

55ص ،1،ج الدین علوم أحیاء بشرح المتقنین السادة اتحاف:  مرتضي الزبیدي .5  
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ھ���و م���ن حم���ل كتاب���ھ أحی���اء عل���وم ال���دین إل���ى أب���و بك���ر ب���ن العرب���ي القاض���ي الم���الكي و
 1ه 495المغرب العربي عند عودتھ من رحلتھ المشرقیة عام 

بع��د أن ع��اد الغزال��ي إل��ى ط��وس لب��ث فیھ��ا بض��ع س��نین وم��ا لب��ث ان ت��وفي ی��وم اإلثن��ین 
ف����ي مدین����ة ط����وس " الط����ابران"م ف����ي 1111دیس����مبر  19/ ه 505جم����ادي اآلخ����رة  14

ن آث����اره ومؤلفات����ھ فل����م یتوق����ف الغزال����ي ع����ن الت����ألیف أم����ا ع���� 2ول����م یعق����ب إال البن����ات 
والكتاب����ة حت����ى خ����الل الس����نوات العش����ر الت����ي قض����اھا ف����ي التنق����ل والعب����ادة وق����د بلغ����ت 
مؤلفات��ھ ع��ددا ض��خما تتمی��ز جمیعھ��ا بوح��دة الموض��وع اتطالق��ا م��ن فك��رة أساس��یة ی��دور 

ي الت��ي أض��فت علیھ��ا مجم��ل فك��ر الغزال��ي اال وھ��ي الفك��رة الدینی��ة ھ��ذه الفك��رة الدینی��ة ھ��
عل���ى مؤلفات���ھ المقط���وع بص���حة نس���بھا إلی���ھ وح���دة ف���ي الموض���وع وق���ّوة ف���ي ال���دفاع كم���ا 

 3یؤمن بھ ووضوحا في األسلوب البعید عن التصنع

ون����ذكر فیم����ا یل����ي أس����ماء كتب����ھ المطبوع����ة والمخطوط����ة كم����ا نش����یر إل����ى بع����ض كتب����ھ 
 4المنحولة

 :المطبوعة

 :التصوف 

ف����ي ال����دین األربع����ین ف����ي أص����ول ال����دین وھ����و طب����ع ف����ي مص����ر األدب : آداب الص����وفیة
القس���م الثال���ث م���ن ج���واھر الق���رآن اإلم���الء ع���ن إش���كال اإلحی���اء إحی���اء عل���وم ال���دین وھ���و 

بدای���ة الھدای���ة وتھ���ذیب النف���وس ب���اآلداب  5م���ن أج���ّل كت���ب الم���واعظ وأعظمھ���ا أّیھ���ا الول���د
ال���دّرة الش���رعیة ج���واھر الق���رآن ودوره، الحكم���ة ف���ي مخلوق���ات هللا خالص���ة التص���انیني، 

الف����اخرة ف����ي كش����ف عل����وم اآلخ����رة الرس����الة اللدنی����ة، الرس����الة الوعظی����ة، فاتح����ة العل����وم 
القواع����د العشرالكش����ف والتبی����ین ف����ي غ����رور الخل����ق أجمع����ین مش����كاة األن����وار مكاش����فة 

 6القلوب المقرب إلى حضرة عالّم الغیوب

 

 

 

                                                            
65 ص 1999 ، مكة ، الجیالني القادر عبد الشیخ: مسفر بن سعید:  القحطاني .1  

55ص ه505 9ج واألمم، الملوك تاریخ في المنتظم: الجوزي القیم ابن 2  
22ص وفلسفتھ، آثاره حیاتھ، الغزالي،: الدین شمس أحمد .  3  

23المرجع نفسھ ص 4  
24ص المرجع نفسھ 5  

26-25المرجع نفسھ ص  6  
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 :العقائد

األجوب���ة الغزلی���ة ف���ي المس���ائل األخروی���ة، االقتص���اد، الرس���الة القدس���یة ف���ي قواع���د العقائ���د 
عقی���دة أھ���ل الس���نة، فض���ائح الباطنی���ة وفض���ائح المس���تظھریة فیص���ل التفرق���ة ب���ین اإلس���الم 

 1.والزندقة، القسطاس المستقیم

 :الفقھ واألصول

ز ف���ي الف���روع أس���رار الح���ج ف���ي الفق���ھ الش���افعي المصتص���في ف���ي عل���م األص���ول، ال���وجی
 2.أخذه من البسیط والوسیط وزاد فیھ أمورا

:الفلسفة والمنطق    

تھاف���ت الفالس���فة ، رس���الة الطی���ر، مح���ك النظ���ر ف���ي المنط���ق، مش���كاة األن���وار، معی���ار  
 3العلم في المنطق، مقاصد الفالسفة المنقذ من الظالل

 :المخطوطة

م���دخل الس���لوك إل���ى من���ازل ج���امع الحق���ائق بتجرب���ة العالئ���ق، زھ���د الف���اتح، : التص���وف
 .الملوك، نور الشمعة في بیان ظھر الجمعة

غای����ة " ام����ام الح����رمین" البس����یط ف����ي الف����روع عل����ى نھای����ة المطل����ب: الفق����ھ واالص����ول
 .الغرور في مسائل الدور، المنخول، في األصول، الوسیط المحیط بأقطار البسیط

حكم����ة اإللھی����ة، فض����ائل حق����ائق العل����وم ألھ����ل الفھ����وم، المع����ارف العقلی����ة وال :الفلس����فة
 4القرآن

 :المنخولة

التب���ر المس���بوك ف���ي حكای���ات وحك���م ونص���ائح المل���وك، تحس���ین الظن���ون، س���ّر الع���المین 
وكش���ف م���ا ف���ي ال���دارین، الس���ّر المكت���وم ف���ي أس���رار النج���وم، المض���مون ب���ھ عل���ى غی���ر 

 5أھلھ

س����نة الكثی����ر م����ن الكت����ب ف����ي مختل����ف 55وبھ����ذا فق����د أل����ف الغزال����ي خ����الل م����ّدة حیات����ھ
إّن تص��انیفھ ل��و وزع��ت عل��ى أی��ام عم��ره أص��اب ك��ّل ی��وم " ف العل��م حت��ى أّن��ھ قی��لص��نو

                                                            
28المرجع نفسھ ص 1  
29المرجع نفسھ ص 2  

30المرجع نفسھ ص    3  
31.ص-30ص نفسھ المرجع 4  

.33ص-المرجع نفسھ  5  
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وق���د وض���ع الباحثانجمی���ل ص���لیبا وكام���ل عی���اد قائم���ة بمؤلف���ات الغزال���ي ض���مت " كت���اب
 1كتاباورسالة ما بین مطبوع ومخطوط ومنحول أو مفقود 228

 :أداؤه في التربیة والتعلیم

فھ����و ی����رى أّن التعل����یم أش����رف مھن����ة وافض����ل وك����ان للغزال����ي أداء ف����ي الترب����ة والتعل����یم 
" إّنم���ا بعث���ت معلم���ا:" الص���ناعات متش���ھدا ف���ي ذل���ك بق���ول الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لم

وك����ان ی����رى أّن االنس����ان ھ����و أش����رف المخلوق����ات وأّن أش����رف م����ا ف����ي اإلنس����ان قلب����ھ 
وم���ادام المعل���م مش���تغال بتطھی���ر القل���ب وتقویم���ھ وتقریب���ھ م���ن هللا ف���إّن ص���ناعتھ أش���رف 

وأش����رف موج����ود عل����ى االرض ھ����و االن����س وأش����رف " ناعات وھ����و ال����ذي یق����ول الص����
ج���زء م���ن ج���واھر االن���س ھ���و قلب���ھ والمعل���م یش���تغل بتكمیل���ھ وتجلیل���ھ وتطھی���ره وس���یاقتھ 

وھ��و م��ن أج��ل خالف��ة هللا فإّن��اہلل ق��د ف��تح عل��ى قل��ب الع��الم . إل��ى الق��رب م��ن هللا ع��ّز وج��ل
 2" ئنھالعلم الذي ھو اخص صناعة فھو الخازن ألنفس خزا

. وھ���و ی���رى أّن العق���ل والح���واس وخب���رة اإلنس���ان ھ���م الس���بیل إل���ى معرف���ة ع���الم الملك���وت
ك���ذلك فھ���و ی���رى أّن عملی���ة التعل���یم تت���اثر بالجوان���ب الشخص���یة كلّھ���ا ول���یس بالعق���ل فق���ط 

وك���ذلك یوص���ي باالنتق���ال م���ن البس���یط إل���ى " رس���الة أّیھ���ا الول���د" وق���د أورد ف���ي كتاب���ھ 
یراع���ي ھ���ذا الترتی���ب ك���ذلك یوص���ي بع���دم االثق���ال عل���ى  المرك���ب وی���رى أّن الموق���ف م���ن

المبت����دأ ألّن ذل����ك ی����دھش الطف����ل ویحی����ر الذھنویص����رف الم����تعلّم ع����ن االدراك واالط����الع 
وھ���و أیض���ا ی���رى أّن ال داع���ي لش���حن ال���ذاكرة ب���العلوم فلیس���ت المس���ألة ف���ي نظ���ره مس���ألة 

المرب���ي ك���م ، ب���ل ھ���ي مس���ألة كی���ف وأفض���ل الس���بل لتحقی���ق ھ���ذه الغای���ة ھ���و أن یعم���ل 
عل���ى االف���ادة م���ن البواع���ث الداخلی���ة ل���دى الطف���ل ب���دال م���ن حش���و عقل���ھ بم���واد دراس���یة 

 3یشعر اّنھا ال ترتبط بحیاتھ وال ببواعثھ

 :نظریة الغزالي غلى العلم 

 : یرى الغزالي أّن وظیفة المعلم ھي

عل����ى المتعلم����ین وان تك����ون مكان����ة المعل����م أرف����ع م����ن مكان����ة األب وی����بج أن  الش����فقة -
 4یتعامل مع طالبھ بالعطف والحنان والشفقة

نص���یحة المتعلم���ین ورش���ادھم ف���المعلم عن���ده یج���ب ان یك���ون نص���وحا مرش���دا لتالمی���ذه  -
 .وأن یكون القدوة الحسنة للتأثیر في سلوك طالبھ

                                                            
1977الكزیت المطبوعات وكالة 2ط الغزالي مؤلفات بدوي الرحمان عبد 1  

 246أصول التربیة ص: أحمد محمد الطیب  2

 
247المرجع نفسھ ص    3  

37العربیةص اللغة تدریس أسالیب في الكافي:  عطیة علي محسن .4  
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 .السعید إلى تقدیر العلوم خاصة تلك العلوم التي لیست من اختصاصھ  -
 معرفة الفروق الفردیة بین المتعلمین وتحسین قدراتھم  -
 اقناع المتعلم بالعلم -
 .العمل بما یعلمھ والیكذب فعلھ قولھ -
 ان  یكون ذا علم معرضا عن حب الدنیا  -
 :نظریة الغزالي إلى المتعلم -

 .الب قدوة وأن یكون علمھ مقترنا بالعمل یرى الغزالي ان یكون الط

 .أن یكون الطالب زاھد وان یبتعد عن األھل والوطن طالبا للعلم -

 .أن یكون متواضعا ال یتكبر على العلم وال یتآمر على المعلم -

 .أن یكون مطیعا ال مجادال -

 ان یستوعب علوم عصره المحمودة  -

 1أن یكون لھ منھج في التعلم -

 :دریس عند الغزاليطریقة الت

" العس���كر"م خ���رج الغزال���ي إل���ى 1085/ه478عن���دما ت���وفي أب���و المع���الي الج���ویني س���نة
قاص����دا لل����وزیر نظ����ام المل����ك، وزی����ر الدول����ة الس����لجوقیة وك����ان ل����ھ  أي عس����كر نیس����ابور

مجل���س یجم���ع العلم���اء فن���اظر الغزال���ي كب���ار العلم���اء ف���ي مجلس���ھم وغل���بھم وظھ���ر كالم���ھ 
 2علیھم واعترفوا بفضلھ وتلقوه بالتعظیم والتبجیل

ك���ان ال���وزیر نظ���ام المل���ك زم���یال للغزال���ي ف���ي دراس���تھ وك���ان ل���ھ األث���ر الكبی���ر ف���ي نش���ر 
الش�����افعي الفقھ�����ي والعقی�����دة األش�����عریة الس�����ني وذل�����ك ع�����ن طری�����ق تأس�����یس  الم�����ذھب

الم����دارس النظامی����ة المش����ھورة الت����ي قب����ل الغزال����ي ع����رض نظ����ام المل����ك بالت����دریس ف����ي 
م ول����م  1091/ه484المدرس����ة النظامی����ة ببغ����داد وك����ان ذل����ك ف����ي جم����ادي االول����ى ع����ام

 3یتجاوز الرابعة والثالثین من عمره

ه ف���ي أی���ام الخلیف���ة 484بغ���داد ف���ي جم���ادي األول���ى س���نة  وص���ل الغزال���ي إل���ى بغ���داد إل���ى
المقت���دي ب���أمر هللا العباس���ي ودّرس بالمدرس���ة النظامی���ة حت���ى أعج���ب ب���ھ الن���اس لحس���ن 
كالم����ھ وفص����احة لس����انھ وكم����ال أخالق����ھ وأق����ام عل����ى الت����دریس وت����دریس العل����م ونش����ره 

                                                            
38ص نفسھ المرجع .1  

22ص الكبرى الشافعیة وطبقات السبكي الدین تاج  .2  
55ص الغزالي حامد أبو االمام جواد مصطفى .3  
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ل���ھ  ب���التعلیم والفتی���ا والتص���نیف م���ّدة أرب���ع س���نوات حت���ى اتس���عت ش���ھرتھ وص���ار یش���دّ 
 1لمكانتھ العالیة أثناء التدریس بالنظامیة ببغداد" اإلمام"الرحال ولقب یومئذ ب

 2من الطالب في الفقھ وعلم الكالم وأصول الفقھ 300كان یدرس أكثر من 

وحض����ر مجالس����ھ األئم����ة الكب����ار ك����ابن عقی����ل وأب����ي الخط����اب وأب����ي بك����ر ب����ن العرب����ي  
ام���ة م���ن أك���ابر الن���اس وأفاض���لھم رأی���ت الغزال���ي ببغ���داد یحض���ر درس���ھ أربعمائ���ة عم"

 3"یأخذون عنھ العلم

وق����د أش����ار الغزال����ي إل����ى أس����الیب ع����ّدة تش����كل بمجموعھ����ا طریق����ة الت����دریس المرجعی����ة 
 :عنده االسالیب التي أشار إلیھا وھي

 :أسلوب االبّوة الحامیة

یعن���ي تج���ول المعل���م إل���ى أب روح���ي ف���ي تعامل���ھ م���ع الم���تعلم ویح���رص عل���ى أن یتف���وق 
 .تأثیره في نفس المتعلمعلى االب الحقیقي لھ

 :أسلوب االثارة وحفر الدافعیة

بوجب����ھ ی����رى الغزال����ي وج����وب حم����ل الم����تعلم المبت����دئ عل����ى ج����ب ال����تعلم والج����د فی����ھ 
أّن من���ع الص���بي م���ن اللع���ب  بواس���طة الم���دح والتش���جیع وإش���باع میل���ھ إل���ى اللع���ب وی���رى 

 .لمتعلمین وقدراتھم

 .وارھاقھ بالتعلم یھین قلبھ ویحط من ذكائھ

 :أسلوب التفرید

یق���ر الغزال���ي بوج���ود ف���روق فردی���ة یل���ین المتعلم���ین الخ���تالف ال���ذكاء م���ا یتص���ل ب���ھ م���ن 
 .قدرات لذا یدعوا غلى تفرید التعلیم بحسب استعداد 

 :أسلوب التدرج والتوجیھ

عل��ى المعل��م مراع��اة س��ّن الم��تعلم وقدرات��ھ ف��ي طریق��ة الت��دریس م��ع أخ��ذ ویوجب��ھ أوج��ب 
احتیاج���ات الم���تعلم بنظ���ر االعتب���ار فیعطی���ھ م���ن العل���وم م���ا یالئم���ھ ویل���ي حاجات���ھ وعن���د 

 4.تمكنھ منھا یرقى إلى غیرھا

                                                            
35ص 1955 ،6،ج العراقیة الجدید المعلم مجلّة النظامیة المدرسة في التعلیم: أمین حسین .1  

35ص ،18ج نفسھ، المرجع .2  
36المرجع نفسھ ص   3  
39ص العربیة تدریة أسالیب في اكافي عطیة علي محسن  .4  
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أّن المعل���م یج���ب أن یحم���ل بعلم���ھ ف���ال " أیھ���ا الول���د" وھ���و ی���رى ف���ي رس���اللة ل���ھ عنوانھ���ا
وال ینھ���ي ع���ن خل���ق وی���أتي مثل���ھ وذل���ك ألّن العل���م ی���درك بالبص���ائر یك���ذب قول���ھ فعل���ھ، 

وینص���ح الناش���ئین أالّ یطلب���وا العل���م لنی���ل 1والعم���ل باألبص���ار واألرب���اب واالبص���ار أكث���ر
أف�����راض ال�����دنیا والمباھ�����اة عل�����ى األق�����ران ب�����ل أن یقص�����دوا إحی�����اء الش�����ریعة وتھ�����ذیب 

م الیك���ون وف���ي كتاب���ھ األخ���الق وی���ذكرھم ب���أّن العل���م ب���ال عم���ل جن���ون والعم���ل ب���ال عل���
ش���رح أّوال آداب الم���تعلم ف���دعى إل���ى طھ���ارة ال���نفس وتقلی���ل العالئ���ق " احی���اء عل���وم ال���دین"

بال���دنیا والنظ���ر ف���ي مقاص���د العل���وم ومراع���اة الترتی���ب ف���ي دراس���تھا واالنتق���ال م���ن االھ���ّم 
الش���فقة عل���ى المتعلم���ین ونص���حھم : إل���ى المھ���م ث���ّم اوض���ح ثانی���ا آداب المعل���م المرش���د مث���ل

 .طلب االجر منھم وزجرھم عن الفساد وسلوك سبیل االتدرج في تعلیمھم  وعدم

وأخی���را ف���إّن الغزال���ي عل���ى ال���رغم م���ن نزعت���ھ الدینی���ة والص���وفیة ق���د اعت���رف بأّن���ھ نظ���ام 
لل���دین إالّ  بنظ���ام ال���دنیا وأّن أش���رف الص���فات بع���د النب���وة أف���ادت العل���م وتھ���ذیب نف���وس 

ا ق���ال أّن العل���م فض���یلة ف���ي ذات���ھ وعل���ى الن���اس وارش���ادھم إل���ى االخ���الق المحم���ودة كم���
 2االطالق من غیر إضافة

وف���ي ض���وء م���ا تق���دم م���ن آراء الفالس���فة الع���رب المس���لمین ف���ي التربی���ة الطال���ب والمعل���م 
 :وطریقة التدریس نستطیع أن نخلص منھا إلى أّنھا

 .التشدید على الجانب األخالقي لدى المعلم والمتعلم 

 .التشدید على التربیة الروحیة

 .تھتم بالتربیة المعرفة أكثر من غیرھا 

 .تؤكد دور المعلم كونھ القدوة الحسنة ومحور العملیة التعلیمیة وكون الطالب متلقیا

 .تقر وجود الفروق الفردیة بین المتعلمین وتوجب على المعلم معرفتھا ومراعاتھا

 .لمحادثةالتشدد على طریقة التلقین واستخدام طریقة المحاضرة مع عدم اعقالھا ا

تعط���ي االولوی���ة للعل���وم الدینی���ة وم���ا یتص���ل بھ���ا وتش���دد عل���ى الرأف���ة ب���المتعلم والش���فقة 
 3على مطالبة بأن یكون مطیعا وتجیز العقوبة البدنیة عند الضرورة
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 :األستاذ تلمساني خالد/3

 :نبذة عن حیاتھ

ببلدی����ة خض����رة التابع����ة  إقلیمی����ا إل����ى والی����ة  13/04/1981تلمس����اني خال����د م����ن موالی����د 
مس���تغانم م���ن أس���رة متواض���عة ع���اش ظروف���ا اجتماعی���ة خانق���ة كان���ت ب���دایتھا بوف���اة الوال���د 

س����نة إالّ أّن ھ����ذه المح����ن االجتماعی����ة ل����م  31ع����ن عم����ر ال یتج����اوز  26/06/1985ی����وم 
 .املتقلل من عزیمتھ بل كانت ألما ولد منھ 

 :الحیاة الدراسیة

م 1987التح�����ق بالمدرس�����ة االبتدائی�����ة الكائن�����ة ب�����دوار العبابس�����ة ببلدی�����ة النكماری�����ة س�����نة 
واص��ل تعلیم��ھ بھ��ا لم��ّدة س��ّت س��نوات حی��ث ح��از عل��ى ش��ھادة التعل��یم االبت��دائي مم��ا أھل��ھ 

بإكمالی����ة  1993أن ینتق����ل إل����ى مرحل����ة التعل����یم األساس����ي واآلن التعل����یم المتوس����ط س����نة
ض���یاف بالنكماری���ة، تلم���ذ ھنال���ك عل���ى ی���د ثلّ���ة م���ن خی���رة االس���اتذة لین���ال ش���ھادة محم���د بو

لینتق���ل ویواص���ل تعلیم���ھ الث���انوي بثانوی���ة بش���یر ب���اي ع���ّدة  1996التعل���یم االساس���ي  س���نة 
ش�����عبة االدب العرب�����ي كج�����ذع مش�����ترك ث�����ّم  1997المتواج�����دة بخض�����رة وذل�����ك س�����نة 

راس�����تھ إل�����ى أن ت�����وج تخص�����ص عل�����وم الش�����ریعة ف�����ي الس�����نة الثانی�����ة ث�����انوي واص�����ل د
 10.62بمالحظ����ة مقب���ول وبمع����دل  1999باالس���تحقاق ف���ي نی����ل ش���ھادة البكالوری����ا س���نة 

 .في الشعبة المذكورة سالفا

انتق����ل غل����ى مرحل����ة التعل����یم الج����امعي بجامع����ة مس����تغانم حی����ث درس ھن����اك ف����ي كلی����ة 
األدب العرب����ي تخ����رج عل����ى ی����د أس����اتذة ج����امعیین م����ن ص����فوة المدرس����ین أنھ����ى حیات����ھ 

 2003می�����ة بالحص�����ول عل�����ى ش�����ھادة اللس�����انس ف�����ي اللغ�����ة واألدب العرب�����ي س�����نة التعلی
 .1لیشتغل بعدھا كعون في إطار عقود ما قبل التشغیل

لم���دة س���نتین عل���ى مس���توى المص���الح البلدی���ة لمھ���د طفولت���ھ أي ببلدی���ة النكماری���ة لیلتح���ق 
عل���ى بقط���اع التربی���ة كم���درس م���ادة اللغ���ة العربی���ة وآدابھ���ا بع���د إج���راء مس���ابقة مھنی���ة 

أس����اس الش����ھادات وك����ان أّول تعی����ین ل����ھ ف����ي متوس����طة م����والي ب����ن ش����ریف المتواج����دة 
ب���دائرة س���یدي عل���ي فاش���تغل بھ���ا ث���الث س���نوات ث���ّم انتق���ل إل���ى متوس���طة محم���د الجبل���ي 
بالمدین���ة نفس���ھا لینتق���ل بع���دھا إل���ى متوس���طة س���ي س���عود بخض���رة حی���ث یواص���ل مھنت���ھ 

 .حالیا أعانھ هللا ووفقھ وأطال في عمره
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 :التدریس عندهطریقة 

یعتم���د االس���تاذ تلمس���اني خال���د عل���ى طریق���ة خاص���ة ب���ھ یراھ���ا مس���اعدة ومواتی���ة لتبلی���غ 
الرس���الة التربوی���ة م���ن تواض���ع وح���ب للتالمی���ذ ةتعل���ق بالم���ادة وحرص���ھم الب���الغ لھ���ا أم���ا 
طریق���ة إع���داد ال���دروس وتق���دیمھا للتالمی���ذ فیعتم���د أساس���ا عل���ى المقارب���ة بالكف���اءات الت���ي 

ر العملی���ة التعلمی���ة التعلیمی���ة ، فاألس���تاذ موج���ھ ومرش���د فق���ط، فھ���و تجع���ل الم���تعلم مح���و
یحض���ر دروس����ھ وف����ق الب����رامج الوزاری����ة المق����ررة ف����ي م����ادتي اللغ����ة العربی����ة والتربی����ة 
االس�����المیة باالظاف�����ة إل�����ى مطالعت�����ھ لمختل�����ف أمھ�����ات الكت�����ب، واحتكاك�����ھ باالس�����اتذة 

عل����ى الن����دوات  االخ����رین  داخ����ل المؤسس����ة وخارجھ����ا باالض����افة إل����ى حرص����ھ المكث����ف
الداخلی���ة والخارجی���ة ویمك���ن وص���ف طریق���ة العم���ل الخ���اص داخ���ل القس���م الواح���د عل���ى 
أس���اس الح���وار والمناقش���ة واالعتم���اد عل���ى كف���اءات المتعلم���ین ومكتب���اتھم القبلی���ة وتب���ادل 
االفك���ار بین���ھ وب���ین التالمی���ذ إالّ أّن���ھ أحیان���ا یك���ون الم���تعلم ع���اجزا أم���ام بع���ض ال���دروس 

المیة فیمی���ل إل���ى الطریق���ة االلقائی���ة التلقینی���ة أو طریق���ة المحاض���رة خاص���ة التربی���ة االس���
نظ���را النع���دام الوس���ائل إالّ الكت���اب المدرس���ي ال���ذي یعتب���ر كمرج���ع للمعلوم���ة والمعرف���ة 

ب��ل " ك��م" وھ��و ی��رى أّن��ھ ال داع��ي لم��أل ال��ذاكرة ب��العلوم فلیس��ت المس��ألة ف��ي نظ��ره مس��ألة
 " .كیف"ھي مسألة 

م��ي أیض��ا إل��ى ص��الح االنس��ان ف��ي دنی��اه وآخرت��ھ ل��ذا فإّن��ھ یش��دد كم��ا أّن التربی��ة عن��ده تر
عل�����ى الجان�����ب االخالق�����ي والتربی�����ة عن�����ده تھ�����ذیب لنف�����وس المتعلم�����ین م�����ن االخ�����الق 
المذموم���ة المھلك���ة وارش���ادھم إل���ى االخ���الق المحم���ودة وی���رى أّن التربی���ة وس���یلة تص���ل 

ة وتزكیتھ����ا االنس����ان إل����ى درج����ات الكم����ال م����ن خ����الل ریاض����ة ال����نفس بالمث����ال الص����الح
 .وتھذیب أخالقھا 

 :وقد اتخذ عّدة أسالیب تشكل بمجموعھا طریقة التدریس وھي كاآلتي

جع���ل المعل���م بمثاب���ة االب ف���ي تعامل���ھ م���ع التلمی���ذ ویح���رص عل���ى أن یك���ون مث���ل الوال���د 
ص��دق " إّنم��ا أن��ا لك��م مث��ل الوال��د لول��ده:"لول��ده كم��ا ق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم

 .رسول هللا

 .1المتعلم المبتدئ على حب التعلم والجد بالتشجیع واشباع میلھ إلى اللعب حمل

مراع��اة الف��روق الفردی��ة ب��ین التالمی��ذ ب��أن یعط��ي التلمی��ذ عل��ى ق��در فھم��ھ ف��ال یلق��ى إلی��ھ 
 نح��ن معش��ر االنبی��اء:" م��ا ال یبل��غ عقل��ھ فینف��ره اقت��داءا برس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لّم

 ".أمرنا أن ننزل الناس منازلھم ومكلمھم على قدر عقولھم
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كم����ا اّن علی����ھ أن یج����زر التلمی����ذ بطریق����ة الرحم����ة دون ت����وبیخ وال یس����تخدم القس����وة م����ع 
التلمی���ذ وال یق���بح ف���ي نف���س التلمی���ذ العل���وم االخ���رى ك���ان یق���بح معل���م اللغ���ة العربی���ة عل���م 

یعی���ة ب���ل یج���ب علی���ھ أن یعظ���م الت���اریخ ال���ذي یق���بح عل���م الریاض���یات أو عل���م العل���وم الطب
م���ن ش���أن العل���وم األخ���رى الت���ي لیس���ت م���ن اختصاص���ھ وال یقبحھ���ا أو یقل���ل م���ن قیمتھ���ا 
عل����ى حس����اب تمجی����د عمل����ھ وم����ن واج����ب المعل����م أن یش����جع المتعلم����ین عل����ى الحص����ول 
عل���ى العل���م عل���ى ی���ّد معلم���ین آخ���رین دون تحی���ز لمعل���م دون آخ���ر ف���المعلم المتكف���ل بعل���م 

ل���ى الم���تعلم طری���ق ال���تعلم ف���ي غی���ره ألّن التكام���ل ب���ین االنش���طة واح���د ینبغ���ي أن یوس���ع ع
 .1والمواد وحتى بین االساتذة یؤدي إلى نجاح التلمیذ وھذا ھو الھدف المرجو
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 : المدخل/1

لقد بدأ العلم مع تجمع اإلنسان في مجموعات حیث طرح ألّول مّرة استخدام األدوات 
لحاجات اإلنسان الیومیة ، ولتوفیر الجھد الذي كان یبذل قبل اكتشاف ھذه األدوات  ضاءاإر
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التي بدأت بسیطة وبدائیة ثّم ما لبثت أن ارتقت وتقدمت مع تقدم العقل البشري والمعرفة 
 .1اإلنسانیة

ولقد بدأ العلم عملیا ثّم ترقى وتقدم حتى وصلنا في العصور الحدیثة إلى العلوم النظریة 
من أجل تلبیة أبسط الحاجات وأقلّھا شأنا  -المعقدة ولقد كان الطریق غیر یسیر وغیر ممھد

من جھة نظر اإلنسان المعاصر اآلن، وقد دفعت اإلنسان إلى العلم ضرورات فكانت  –
نات والجفاف والحرارة والبرودة، والحاجة إلى الطعام إنتاجھ وتخزینھ األوبئة والفیضا

كان ینصب تفكیره  -بعد ذلك دفعھ إلى التأمل في الكون المحیط بھ -وطھوه ثّم وجود فراغ
على ما یشكل حاجة ملحة، ثّم ارتقى تفكیره إلى ما ھو أبعد من ذلك فكان الطب وعلم 

 2.وسیقى والفیزیاء وغیرھا من العلوماألدویة والریاضیات والكیمیاء والم

من أدوارھا تطلق  العلم كلمة من أشیع الكلمات المستعملة قدیما وحدیثا وھي في كّل دور
على ما یضاد الجھل على اإلطالق وكثیرا ما لحق بھا التخصیص في أحوال معّینة فصارت 

 .iتعني نقیض الجھل/

لى ما ھو علیھ وھو مصدر علم یعلم علما ومعرفة المعلوم من الذوات والصفات والمعاني ع
 .وینقسم إلى ضروري ونظري

 من سائر البدیھیات كمعرفة؟ فالعلم الضروري، ھو ما ال یحتاج المرء معھ إلى تأّمل وتفكر

المحسوسات والمرئیات مما یدرك بالحواس الخمس التي ھي السمع والبصر واللمس والشّم 
 3.والذوق

فیھ إلى التأمل وإعمال الفكر، وسواء ما كان یدرك بالقلب ونظري وھو ما یحتاج المرء 
أكبر من  وحده كالغیبیات من وجود هللا تعالى والمالئكة أو بالقلب مع الحواس كالشمس

 .4القمر

 

وع���رف الش���يء یعرف���ھ إذا أدرك���ھ عل���ى م���ا ھ���و علی���ھ تك���ون ,المعرف���ة ض���د النك���رة أم���ا
یطل���ق عل���ى مع���ان كثی���رة " ع���رف"بی���د أن ,بمعن���ى العل���م إذ م���ن ع���رف ش���یئا فق���د علم���ھ

وم���ن ھن���ا ك���ان ب���ین  5فان���ھ ال یطل���ق إال عل���ى العم���وم م���ن  األش���یاء" عل���م"بخ���الف لف���ظ 
إذ ق����د یطل����ق ك����ل منھم����ا ,العل����م والمعرف����ة العم����وم والخص����وص كلفظ����ي الحم����د والش����كر
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عل��ى األخ��ر غی��ر أن الحم��د اخ��ص م��وردا واع��م متعلق��ا بخ��الف الش��كر فإن��ھ اع��م م��وردا 
ك لف���ظ العل���م والمعرف���ة ف���العلم اع���م م���وردا واخ���ص تعلق���ا والمعرف���ة فك���ذل, واخ���ص تعلق���ا

 .اعم تعلقا واخص موردا

ویظھ���ر الف���رق بینھم���ا ف���ي أن المعرف���ة ال ب���د وان تك���ون مس���بوقة بجم���ل ف���ال یق���ال ھ���ل 
عرف�����ت ك�����ذا إال إذا ك�����ان یجھل�����ھ م�����ن قب�����ل بخ�����الف العل�����م فل�����یس ش�����رطا أن یس�����بقھ 

لس���بق ,بالمعرف���ة ولك���ن یوص���ف ب���العلموی���دل عل���ى ذل���ك أن هللا تع���الى ل���م یوص���ف ,جم���ل
إذ علم������ھ س������ابق لك������ل ,وهللا تع������الى عل������م األش������یاء قب������ل تكوینھم������ا,المعرف������ة بالجھ������ل

وبالتأم������ل یظھ������ران المعرف������ة تتن������اول ال������ذوات أكث������ر مم������ا تتن������اول المع������اني ,معل������وم
وال یق���ال علم���ت ال���دار وال ,عرف���ت ال���دار وعرف���ت الرج���ل وعرف���ت الطری���ق م���ثال:"فیق���ال

  1.في أفصح اللغات الرجل وال الطریق

 :أن المعرفة تكون بمعنى العلم غیر أن بینھما فرقا دقیقا وھو:والخالصة

 .والعلم لیس كذلك, إن المعرفة البد أن تكون مسبوقة بجھل 1
إن الغال���ب ف���ي المعرف���ة أن تك���ون ف���ي معرف���ة ال���ذوات والص���فات دون المع���اني فل���ذا  2

اإلنس����ان م����ن فن����ون المعرف����ة المع����ارف اإلنس����انیة وھ����م یعن����ون م����ا یعرف����ھ :یق����ال
 .المختلفة كالطب والریاضیات والتاریخ والصناعة

هللا ع���ز وج���ل لكون���ھ مس���تلزما لس���بق الجھ���ل وال���رب  ب���تیوص���ف  لف���ظ المعرف���ة ال 3
یق��ال عرف��ھ كم��ا یق��ال هللا  وال, عل��م هللا ك��ذا"تب��ارك وتع��الى من��زه ع��ن ذل��ك فل��ذا یق��ال 

 ..2 عارفیقال هللا  وال, علیم
واألدب���ي ف���ي أم���ا كلم���ة الحض���ارة فتعن���ي مظ���اھر الرق���ي العلم���ي والفن���ي واالجتم���اعي  4

والحض�����ارة ھ����ي مجم�����وع , الحض����ر أي التخل����ق ب�����أخالق أھ����ل الحض�����ر وع����اداتھم
والق���وانین والدس���اتیر الس���ائدة .والتقالی���د والش���رائع وال���نظم والع���ادات,العقائ���د واألفك���ار

3ومجم���وع اإلنت���اج الفك���ري والعمران���ي والم���ادي لھاعبرالت���اریخ.ف���ي ام���ة م���ن األم���م

                                                            
 13المصدر نفسھ ص   1
13المصدر نفسھ ص   2  

11ص2006دار النھضة العربیة بیروت لبنان  صفحات من الحضارة اإلسالمیة :نزیھ شحاذة 3  
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بی���ة بدالل���ة مكانی���ة ویقاب���ل الحض���ارة مص���طلح الب���داوة ی���رتبط مص���طلح الحض���ارة ف���ي اللغ���ة العر
ف���ي الج���واري م���ن مك���ان  والرح���الحی���ث تعن���ي الب���داوة حی���اة التنق���ل  ,الحض���ارةعل���ى الض���د م���ن 

 .1 البداوة یصادإلى أخر دون استقرار ولفظ الحضارة ھو ما 

اب����ن "ولع����ل اب����رز م����ن تص����دى لموض����وع الحض����ارة م����ن المفك����رین ھ����و الفیلس����وف االجتم����اعي 
الحض����ارة إنم����ا ھ����ي التف����نن ف����ي الت����رف واس����تجارة أحوال����ھ  والكل����ف : " حی����ث یق����ول"  خل����دون

المب���اني  أو والمالب���سللمط���ابخ  المھی���أةم���ن أص���نافھ وس���ائر فنون���ھ كالص���نائع  ت���أنقبالض���ائع الت���ي 
 ".المنزل أحوالائر وس األبنیة أوالفراش  أو

الش���عوب الت��ي عاش���ت عل��ى ھ���ذه الرقع��ة العریض���ة م���ن  أنتجت���ھھ��ي ك���ل م��ا  اإلس���المیةوالحض��ارة 
وجدانی�����ة ,عب�����رت ع�����ن نفس�����ھا ف�����ي ص�����ور مادی�����ة ومعنوی�����ة,ومبتك�����رات إب�����داعاتم�����ن  األرض

 أنجزھ�������اوالص�������یاغة والعل�������م والفلس�������فة الت�������ي  واألدبالف�������ن  أل�������وانوتش�������مل ك�������ل ,وعقلی�������ة
وانتش���رت ف���ي ك���ل بق���اع  اإلس���المھ���ي الت���ي قام���ت م���ع قی���ام  اإلس���المیةوالحض���ارة ,2المس���لمون

المغ������رب وحل������ت مح������ل الحض������ارات  أقص������ى آل������ةالمش������رق  أقص������ىم������ن  اإلس������المیةالدول������ة 
خاص���ة بع���د ,بدراس���ة الت���اریخ ارتباط���ا وثیق���ا اإلس���المیةوق���د ارت���بط موض���وع الحض���ارة ,3القدیم���ة

السیاس���یة  واألخب���ار واألح���داثوق���ائع نح���ت الدراس���ات التاریخی���ة نح���وا جدی���دا ال یع���ول عل���ى ال إن
 .4األولىالعسكریة بالدرجة 

ف��ي امت��داد وبن��اؤه ف��ي  اإلس��الموظ��ل  -أجھزتھ��ابدولت��ھ الحكیم��ة الراش��دة بك��ل  اإلس��الموم��ا اس��تقر 
 أدبی���ةلبن���اء حی���اة فكری���ة ,وكتاب���ھ,وش���عرائھ وأدبائ���ھومفكری���ھ ,حت���ى تف���رغ بعلمائ���ھ -ارتف���اع وش���موخ

اخ���ذ المس���لمون ,م یع���رف الت���اریخ نظی���را لھ���ا ف���ي مختل���ف عص���ورهل��� إنس���انیةتق���وم علیھ���ا حض���ارة 
ینھل���ون م���ن م���وارد العل���م بمختل���ف فروع���ھ وفنون���ھ فاخ���ذوا یترجم���ون ال���ذخائر العلمی���ة وینقل���ون 

 اإلغریقی�����ةترجم�����وا م�����ن ,والھن�����ود ,والروم�����ان والف�����رس,اإلغری�����قاللغ�����ة العربی�����ة عل�����وم  إل�����ى
 الكت�����ب م�����ن المكتب�����ات أل�����وفونقل�����ت ,ندی�����ةوالھ,والس�����ریانیة   واآلرامی�����ةوالفارس�����یة والقبطی�����ة 

 .5 والمكتبات,تدور الكتبوأقیم  القدیمة

 

 

 120ص2007بیروت ,مركز دراسات الوحدة العربیة, 1فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والھیمنة ط,وآخرون...جمال شعبان 

                                                            
18المصدر نفسھ ص   1  
 18صفحات من الحضارة اإلسالمیة ص:نزیھ شحاذة  2

 10ص2007.دار المعرفة الجامعیة,تاریخ الحضارة اإلسالمیة ط:نبیلة حسن محمد  3
 19صفحات من الحضارة اإلسالمیة ص:نزیھ شحاذة  4

-05محمد صالح الصدیق العربیة لغة العلم و الحضارة ط دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر  
158ص2009 5  



 الفصل الثاني                          نماذج من بعض المعلمین وطرقھم

8 
 

في مسائل التربیة والتعلیم وتاریخھما وفي علم النفس التربوي والتعلیمي وما "خلدون  والبن"
ووسع ,المجددین في ھذه المیادین األئمةتضعھ في صف كبار  أصیلةبحوث قیمة  .بذلكیتصل 

مبینا رأیھ ,في المشرق والمغرب اإلسالمیة األممالقول في تاریخ التربیة والتعلیم لدى كثیر من 
تسیر علیھ التربیة ویسیر علیھ التعلیم  إنوموضحا ماینبغي ,األممفي الطرق المتبعة لدى ھذه 

 رــــــأیسالفردیة واالجتماعیة من  إغراضھمامراحل الطفولة والشباب حتى یحقق  مختلففي 
مین ومسایرة لتطورھم ونموھم من متفقة مع طبائع المتعل أسالیبھماوحتى تجئ ,قــــــــــــطری

1 الناحیتین الجسمیة والعقلیة

                                                            
مصر للطباعة القاھرة  شركة ىنھضة04ط 1مقدمة ابن خلدون تج علي عبد الواحد وافي ج–عبد الرحمن ابن خلدون  

126ص 2006اكتوبر  1  
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 ب���توم���ا یش���یر  مأخ���ذطریق���ة التعل���یم الس���ائدة ف���ي عص���ره م���ن  إل���ىفم���ن ذل���ك م���ا یوجھ���ھ 
وج���ھ الص���واب ف���ي :"یق���ول ف���ي الفص���ل ال���ذي جع���ل عنوان���ھ إذ إلص���الحھام���ن ع���الج 

 أدركن���العھ���د ال���ذي وق���د ش���اھدنا  كثی���ر م���ن المعلم���ین لھ���ذا ا" إفادت���ھتعل���یم العل���وم وط���رق 
تعلیم���ھ المس���ائل المقفل���ة م���ن  أولویحض���رون للم���تعلم ف���ي  وإفادت���ھیجھل���ون ط���رق التعل���یم 

ویحس���بون ذل���ك مران���ا عل���ى التعل���یم وص���وابا ,العل���وم ویطالبون���ھ بإحض���ار ذھن���ھ ف���ي حلھ���ا
 ویخلط��ون علی��ھ م��ا یلق��ون ل��ھ م��ن غای��ات الفن��ون ف��ي,ذل��ك وتحص��یلھ 1فی��ھ یكلفون��ھ وع��ي

 .مبادئھا

ف����إن قب����ول العل����م واالس����تعداد لفھم����ھ ینش����أ ت����دریجیا ویك����ون ,یس����تعد لفھمھ����ا أنوقب����ل ,
وعل����ى س����بیل التقری����ب  األق����لع����اجزا ع����ن الفھ����م بالجمل����ة إال ف����ي  األم����ر أولالم����تعلم 

ی���زال االس���تعداد فی���ھ یت���درج قل���یال بمخالط���ة المس���ائل  ث���م ال,الحی���ة وباألمث���ال,واإلجم���ال
االس���تیعاب ال���ذي فوق���ھ  إل���ىا م���ن التقری���ب فیھ���,ف���ي ذل���ك الف���ن وتكرارھ���ا علی���ھ واالنتق���ال

علی���ھ  ألقی���تویح���یط بمس���ائل الف���ن وإذا ,حت���ى ت���تم الملك���ة ف���ي االس���تعداد ث���م ف���ي التحص���یل
حینئ��ذ ع��اجز ع��ن الفھ��م وال��وعي وبعی��د ع��ن االس��تعداد ل��ھ ك��ل  الغای��ات ف��ي البدای��ة وھ��و

 فتكاس��ل عن��ھ وانح��رف ف��ي قبول��ھ,وحس��ب ذل��ك م��ن ص��عوبة العل��م ف��ي نفس��ھ,ذھن��ھ عنھ��ا
  2"ذلك من سوء التعلیم  أتى وإنماوتمادى في ھجرانھ 

 :مفھوم الطریقة في مدرسة النبوة •

طریق���ة الرج���ل مذھبی���ة :الم���ذھب وج���اء ف���ي الص���حاح أوالس���یرة  أوتعن���ي الطریق���ة : لغ���ة
 "على حالة واحدة أيمازال فالن على طریقة واحدة "ویقال

ولق��د وردت "الن��اس عل��ى ث��الث طرائ��ق یحش��ر:"وف��ي الح��دیث قول��ھ ص��لى هللا علی��ھ س��لم
نح��ن :"وم��ن ذل��ك قول��ھ تع��الى,م��ن موض��ع فی��ھ أكث��رم��ادة طریق��ة ف��ي الق��ران الك��ریم ف��ي 

 سورة طھ"یوما  إاللبثتم  إنطریقة  أمثلھماعلم بما یقولون إذ یقول 

الت���ي یق���وم  واإلج���راءات األنش���طةمجموع���ة  بأنھ���اھن���اك م���ن ی���رى الطریق���ة : اص���طالحا
 3یتعلمھ التالمیذ بدو آثارھا على ماوالتي ت,المدرس بتا

 أنتمك��ین الم��تعلم م��ن  إل��ىالعملی��ة الت��ي ت��ؤدي  أنھ��االطریق��ة عل��ى  إل��ىوھن��اك م��ن ینظ��ر 
 ویس���تنتج لنفس���ھ م���ا وإبع���ادهوی���درك عناص���ره ,یتص���ل ب���الموقف التعلیم���ي اتص���اال مباش���را

 .4یستنتج من حقائق وعالقات ومفاھیم 
                                                            

 126المرجع نفسھ ص  1
 128تحقیق علي عبد الواحد وافي ص,مقدمة ابن خلدون:عبد الرحمان بن خلدون  2
3  T : 6413, www.a quran.com/show thrad.plp ملتقى اللغة , كتاب طرق تدریس مواد اللغة العربیة

  85ص 2011:الجامعة العالمیة, جمیع الحقوق محفوظة, العربیة
 86المرجع نفسھ ص  4
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 :یلي ما اإلسالمیةفي الحضارة  التعلیمةمن ابرز الطرق 

 :طریقة المجالس العلمیة

ھذه لیست ظاھرة  أیامناوالثقافیة المنتشرة في  األدبیةالمنتدیات الفكریة والصالونات  أن
استمرار لتقلید ثقافي عریق في ,وباألحرىھي تجدیدا  وإنما,جدیدة في تاریخ الثقافة العربیة

من الظواھر القلیلة التي ظلت قائمة وفاعلة في  بأنھا,باطمئنانبل یمكن القول ,حضارتنا
مراحلھا ضعفا  أكثرحتى عندما كانت تجتاز ھذه الحضارة ,اإلسالمیةتاریخ الحضارة 

وعلى الرغم من اختالف الموضوعات التي تتناولھا الصالونات والمنتدیات الیوم ,وانحطاطا
ا تحمل الرسالة نفسھا رسالة فإنھ األمستلك التي كانت تتناولھا مجالس  بآخر عن أوبشكل 

ھذه  أھمیةوالمؤرخین العرب المسلمین  األدباءعدد من  أدركوقد ,العلم والمعرفة والتقدم
 وأدبیةیدور فیھا من وقائع علمیة  سماكانكتبا تتناول  فألفواالمجالس وقیمتھا الحضاریة 

 .1"اءمجالس العلم:"كتابا بعنوان إلفالذي )ه340ت(الرحمان الزجاجيعبد :مثل

م����ن  إذ, اإلس����المت����اریخ الع����رب قب����ل  إل����ىتع����ود  إنم����اج����ذور ھ����ذه المج����الس  إنیب����دو 
 اإلخب���ارومبادل���ة  اإلش���عارالمع���روف ان���ھ ك���ان للع���رب مج���الس یجتمع���ون فیھ���ا لمناش���دة 

 . باألندیة األدبیةتلك المجالس  وكانوا یسمون, والمسامرة

اخ���ذ الخلیف���ة یخت���ار  إذخط���وات واس���عة  األم���ويوق���د خط���ت ھ���ذه المج���الس ف���ي العص���ر 
والش���عراء والم���ؤرخین والفقھ���اء لیج���الس  األدب���اءالمتمی���زین مم���ن ك���ان یعاص���رھم م���ن 

واالط���الع ,الع���رب ون���وادرھم وبط���والتھم إخب���ارك���ان الھ���دف م���ن ھ���ذه المج���الس س���ماع 
 .العربیة وآدابھا إسرارعلى 

رة ظ���اھ إل���ىوتتح���ول ,ازدھ���ارا واض���حا واألدبوالواق���ع ان���ھ ل���م تزدھ���ر مج���الس العل���م 
وھ���ذا لش���غف الخلف���اء وتش���جیع العلم���اء ,ف���ي العص���ر العباس���ي إال األرك���انثقافی���ة راس���خة 

عل���ى العل���م والمعرف���ة ول���م تع���د قص���ور الخلف���اء ھ���ي المك���ان الوحی���د النعقادھ���ا  واألدب���اء
 . 2قصور الوزراء وبیوت العلماء إلىامتدت  وإنما

 

 

 

 

                                                            
1 php? Id:3017 http://moslimonline.net/print 

 نفس المرجع  2
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ھ����ذه المج����الس ت����دور ف����ي می����دان واح����د م����ن  ف����ي, ول����م تع����د المناقش����ات والمن����اظرات
غ����دت تتن����اول معظ����م ف����روع  وإنم����ا فحس����ب, المی����ادین العلمی����ة ك����النحو والفق����ھ والش����عر

كم���ا ص���ار لھ���ذه المج���الس .ال���خ.....العل���م والمعرف���ة كالت���اریخ والفلس���فة والط���ب والفل���ك
ب����ل غ����دت تقالی����د ھ����ذه ,وقواع����دھا الت����ي ینبغ����ي مراعاتھ����ا وأص����ولھا وآدابھ����اتقالی����دھا 

وك����ان م����ن رواد ,اإلس����المیةتش����كل مظھ����را م����ن مظ����اھر الحض����ارة ,بح����د ذاتھ����ا,لسمج����ا
الن���وادر والمل���ح والغرائ���ب  إخب���ارف���ي  إمام���اال���ذي ك���ان یع���د  األص���معيمجل���س الرش���ید 

 أمث��المعم��ر ب��ن المثن��ى وغی��رھم فض��ال ع��ن ع��دد كبی��ر م��ن الش��عراء ,وس��یبویھ ألكس��ائي
 . 1ودبلنواس  وأبيالعتاھیة  أبي

عل����ى نھ����ج وال����ده ف����ي عق����د مج����الس العل����م )م832-ه218ت( مونالم����أوس����ار الخلیف����ة 
فاق���ت مج���الس الرش���ید تتن���وع موض���وعاتھا وش���مولیتھا  الم���أمونمج���الس  إنب���ل ,واألدب

انتش���رت ف���ي  وإنم���ا,ول���م یقتص���ر انعق���اد المج���الس العلمی���ة عل���ى قص���ور الخلف���اء.وجرىتھ���ا
 . 2قصور الوزراء وبیوت بعض العلماء

ف���ال تع���د وال  واإلس���المیةالعربی���ة  األمص���اري حواض���ر المج���الس الت���ي كان���ت تعق���د ف��� إم���ا
ھ����ذه المج����الس تل����ك الت����ي كان����ت تعق����د ف����ي ب����الط س����یف الدول����ة  أش����ھرتحص����ى ولعل����ى 

 .3وكانت حافلة في حلب)ھـ 356ت (الحمداني

دراس��ة ت��اریخ ھ��ذه المج��الس وتطورھ��ا وتقالی��دھا وم��ا ك��ان ی��دور فیھ��ا م��ن مناوش��ات  إن
ی�����درك مكانتھ�����ا المتمی�����زة ف�����ي ت�����اریخ الحض�����ارة العربی�����ة ,وأدبی�����ةعلمی�����ة ,ومن�����اظرات
مرك����ز م����ن مراك����ز ال����تعلم  ش����يءوقب����ل ك����ل  أوال,فق����د كان����ت ھ����ذه المج����الس,اإلس����المیة

 اإلس���الميالنخب���ة ف���ي المجتم���ع العرب���ي  أوالص���فوة  إل���ىوالتعل���یم ف���ي آن واح���د بالنس���بة 
 ئھموأبن����اھ����م ,وأم����راءھ����ذه المج����الس م����ن خلف����اء ووزراء  أص����حابفق����د ك����ان ,آن����ذاك

وق����د ك����ان الجمی����ع یفی����دون مم����ا ك����ان ,والفقھ����اء رواد ھ����ذه المج����الس واألدب����اءوالعلم����اء 
 .4یدور في ھذه المجالس من مناقشات ومناظرات واجتھادات
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می����دانا لالمتح����ان ومس����رحا ,واألدب����اءالعلم����اء  إل����ىبالنس����بة ,كان����ت ھ����ذه المج����الس:ثانی����ا
 األذھ���انوھ���ذا كل���ھ ش���كل دافع���ا لھ���م جمیع���ا لالجتھ���اد والبح���ث وش���حذ ,للتن���افس فیم���ا بینھ���ا

مرتبط���ة بالس���معة  أساس���اذاك كان���ت  أوفالحص���ول عل���ى عض���ویة ھ���ذا المجل���س ,والعق���ول
الحف����اظ عل����ى عض����ویة ھ����ذا  إنكم����ا ,بالكف����اءة العلمی����ة إي,ذاك أوالعلمی����ة لھ����ذا الع����الم 

 .ونة بمثابرة ھذا العالم واجتھاده ویقظتھ العلمیة الدائمةالمجلس مرھ

وحقق����ت لھ����م مكان����ة معنوی����ة ,واألدب����اءرفع����ت ھ����ذه المج����الس م����ن مكان����ة العلم����اء :ثالث����ا
 .1ومادیة في الدولة والمجتمع

ھ���و  اإلس���المیةم���ا تجل���ت فی���ھ مكان���ة ھ���ذه المج���الس ف���ي الحض���ارة  أھ���مولع���ل م���ن  :رابع���ا
ع���ن الكثی���ر  وأجاب���ت واألدبی���ةالعلمی���ة  اإلش���كالیاتن ف���ي ح���ل ع���دد كبی���ر م��� أس���ھمت أنھ���ا

كم���ا لعب���ت دورا مھم���ا ف���ي تص���حیح ,م���ن التس���اؤالت المعرفی���ة الت���ي كان���ت تط���رح فیھ���ا
الكثی���ر م���ن المعلوم���ات والمف���اھیم الخاطئ���ة الت���ي كان���ت متداول���ة ف���ي بع���ض ف���روع العل���م 

العلمی���ة  اإلب���داعاتإذا قلن���ا ان���ھ ق���د تحق���ق ف���ي ھ���ذه المج���الس بع���ض  لنب���الغب���ل ,والمعرف���ة
تتحق��ق ل��وال التكام��ل العلم��ي والتفاع��ل المعرف��ي الل��ذان  إن باإلمك��انوالت��ي ربم��ا ل��م یك��ن 

كم���ا ,ف���ي ھ���ذه المج���الس م���ن علم���اء اللغ���ة والفقھ���اء والم���ؤرخین أف���ادوا فاألدب���اء,دار فیھ���ا
 .2...والفقھاء وھكذا األدباءمن  أفادواعلماء اللغة  إن

نش����اطھا  وش����كل, اإلس����المیةمج����الس الثقافی����ة العربی����ة ھ����ذه ال أث����رتلق����د :وص����فوة الق����ول
وص����وره المختلف����ة ع����امال مھم����ا م����ن عوام����ل بن����اء الحض����ارة  بألوان����ھ واألدب����يالعلم����ي 
 .  3من مظاھر تقدمھا وازدھارھا مظھرا, اإلسالمیةالعربیة 
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 :طریقة المحاضرة أو اإللقائیةالطریقة  أوالطریقة المباشرة 

یعرفھ�����ا المح�����دثون  إنالرس�����ول ص�����لى هللا علی�����ھ وس�����لم قب�����ل  بت�����اھ�����ذه الطریق�����ة ق�����ام 
ولكن���ھ ص���لى هللا علی���ھ وس���لم ك���ان ین���وع ف���ي طریقت���ھ ,الغربی���ون وم���ن س���ار عل���ى نھجھ���م

المناس���بین للحال���ة الت���ي ھ���ي ب���ین  واألس���لوبوك���ان یخت���ار الطریق���ة  أس���لوبھوین���وع ف���ي 
الطی���ب  األس��لوبووھ��ذه ھ���ي طریق��ة المعل���م الن��اجح ال��ذي یخت���ار الطریق��ة المناس���بة ,یدی��ھ

ف���ي الحص���ة  وأس���لوبھالمعل���م الن���اجح یغی���ر طریقت���ھ  إنف���ي ك���ل حص���ة م���ن حصص���ھ ب���ل 
 .   1طالبھ علیھ إقبال أونفسھا حسب مایتطلبھ الموقف التعلیمي 

ش���یوعا ف����ي الت����دریس ال  وأكثرھ����اطرائ���ق الت����دریس  أق����دمتع���د طریق����ة المحاض���رة م����ن 
وتص���نف م���ن ب���ین طرائ���ق ,ف���ي المس���تویات المتقدم���ة وبال���ذات التعل���یم الج���امعي ص���یما

ف�����ي  وأھمیتھ�����اھ�����ذا التص�����نیف ال یعن�����ي ع�����دم فاعلیتھ�����ا  إنالت�����دریس التقلیدی�����ة غی�����ر 
مازال���ت تمث���ل ض���رورة لكثی���ر م���ن الم���واد  ألنھ���اغیرھ���ا ذل���ك  إل���ىالت���دریس وھجرانھ���ا 

ض الفلس���فات التربوی��ة م���ا ش���دد تس���تجیب لرؤی��ة بع��� أنھ���اوالمواق��ف التعلیمی���ة زی���ادة عل��ى 
وطریق���ة المحاض��رة تس��تجیب لھ���ذا ومنھ��ا م���ا یش��دد عل���ى ,عل��ى دور المعل��م ف���ي الت��دریس

 إث����ارةالطرائ����ق ف����ي  أفض����لولع����ل طریق����ة المحاض����رة ,األخالقی����ةتزوی����د الم����تعلم ب����القیم 
إذا فھ���ي ,وغ���رس الق���یم زی���ادة ع���دد المتعلم���ین ف���ي غرف���ة الدراس���ة,المش���اعر وتوجیھھ���ا

 أس��الیبھاع��ن بع��ض  الس��تغنيطرائ��ق الت��دریس الش��ائعة ف��ي الت��دریس وق��د تبق��ى م��ن ب��ین 
 . 2حتى مدرس المواد العلمیة والعملیة

ھ���ي الطریق���ة الت���ي یك���ون فیھ���ا ص���وت الم���درس ھ���و  اإللقائی���ةالطریق���ة  أخ���رىوبعب���ارة 
 اإللقائی���ةوتمت���از الطریق���ة ,یش���ردھا أوم���ن غی���ره عن���دما یلق���ي الحق���ائق  أكث���رالمس���موع 

وھ���ي تناس���بھم ,االط���الع أوالص���غار ج���دا ال���ذین ال یمك���نھم الكتاب���ة  ألطف���الاتناس���ب  بأنھ���ا
ش����رح بع����ض  أو,المش����اھدات یع����صوص����ف  أو,س����رد القص����ص:ف����ي موض����وعات مث����ل

الم���درس والم���ادة  إلق���اءالح���وادث ولك���ن یتوق���ف نج���اح ھ���ذه الطریق���ة معھ���م عل���ى طریق���ة 
  3لإللقاءالتي یختارھا 

. 

 

                                                            
, طرق تدریس الدراسات القرآنیة واإلسالمیة وإعداد دروسھا الیومیة باألھداف السلوكیة:فؤاد حسن أبو الھیجاء  1
 72م ص 2002/ه 1423,األردن,عمان,دار المناھج للنشر والتوزیع.2ط
 2006اردن,دار الشروق للنشر والتوزیع عمان 1ط.الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة:علي عطیة محسن  2

  102ص
 31ص202القاھرة ,دار الغریب للطباعة والنشر,طرق تدریس اللغة العربیة ط:عبد المنعم سید عبد العال  3
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 یش�����ردھا, ي عب�����ارات متسلس�����لةآخ�����ر ھ�����ي طریق�����ة ع�����رض المعلوم�����ات ف����� وبأس�����لوب
ش���ائق ج���ذاب وھ���ي طریق���ة یت���ولى فیھ���ا الم���درس بتھیئ���ة  بأس���لوبالم���درس مرتب���ة مبوب���ة 

 .1على طلبتھ ویدونون ما یرغبون تدوینھ إللقائھاالمادة العلمیة 

 فھ����و, وف����ي ھ����ذه الطریق����ة یق����دم المعل����م المعلوم����ات والمعرف����ة بص����ورة مباش����رة للطلب����ة
 وإم���ا, ال���ذي یمتل���ك المعلوم���ات وھ���و ال���ذي یخت���ار منھ���ا م���ا ھ���و ن���افع وض���روري للطلب���ة

 .2 یستقبلالطلبة فھم الفریق الذي 

الم�����درس للخب�����رات  ب�����تھ�����ي ع�����رض ش�����فھي مس�����تمر یق�����وم  :طریق�����ة المحاض�����رة
بع�����د  إالعل�����ى الطلب�����ة م�����ن دون مقاطع�����ة واستفس�����ارات  واألفك�����اروالمع�����ارف واالرآء 

ویك����ون دور المتعلم����ین فیھ����ا االس����تماع والفھ����م ,م����درس ب����ذلكاالنتھ����اء من����ھ إذا س����مح ال
 3والتدوین

 :الحواریة والطریقةطریقة المناقشة 

التح���اور وردت ف���ي الق���رآن الك���ریم ف���ي س���ورة المجادل���ة ف���ي قول���ھ  أوكلم���ة مح���اورة  إن
هللا وهللا یس���مع  إل���ىق���د س���مع هللا ق���ول الت���ي تجادل���ك ف���ي زوجھ���ا وتش���تكي :" ع���ز وج���ل
 سورة المجادلة ) " 1(هللا سمیع بصیر إنتحاوركما 

عن���ھ یق���ول  اإلجاب���ةالس���ؤال وتلق���ي  إلق���اءوالمناقش���ة ج���اءت ف���ي الق���رآن الك���ریم بمعن���ى 
ف���ي الق���رآن " س���أل"مؤلف���ا كتاب���ا ط���رق ت���دریس م���واد العل���وم الش���رعیة وق���د وردت م���ادة 

وق���د اس���تعرض ,مختلف���ة أنم���اطالك���ریم نح���و مائ���ة وثمانی���ة وثالث���ین م���رة موزع���ة عل���ى 
 .4األنماطلفان بعض ھذه المؤ

تس����ال الجماع����ة  وأحیان����االجماع����ة  إل����ى –كم����ا یق���والن  –یوجھھ����ا المعل����م  أس����ئلةومنھ���ا 
 5حدود علمھ وقد تتخذ صورة الجدل والحوار

 

 

                                                            
دار المسیرة للنشر  2ط,1طرق التدریس في القرن الواحد والعشرون ط:عبد اللطیف بن حسین بن فرج  1

  92ه ص 1430-م 2009/ه 1426/م 2005,عمان,والتوزیع
143م  2010میشیل كامل عطا اللھطرق و اسالیب تدریس العلوم دار المسیرة للنشر و التوزیع عمان    2  
 2010عمان ,دار المسیرة  1ط,ة اإلسالمیة واستراتیجیات تدریسھا وتطبیقاتھا العملیةالتربی: ولید رفیق الحاصرة  3
 577ه ص 1430/م

طرق تدریس الدراسات القرآنیة واالسالمیة وإعداد دروسھا الیومیة باألھداف السلوكیة : فؤاد حسن أبو الھیجاء  4
 76ص

 80المصدر نفسھ ص  5
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ط����رق الت����دریس ش����یوعا واس����تخداما ف����ي مراح����ل  أكث����روتعتب����ر طریق����ة المناقش����ة م����ن 
 األخ���رىبع���ض ط���رق الت���دریس  إلنج���احطریق���ة وس���یلة ومكمل���ة  ھ���ي, التعل���یم المختلف���ة

طریقت����ي الع����روض العملی����ة  إن, فعل����ى س����بیل المث����ال, ش����ریطة التخط����یط لھ����ا بعنای����ة
 1ألمختبريوالعمل 

وھ����ي طریق����ة تقلیدی����ة تعتم����د عل����ى التس����میع وتلق����ى عل����ى ع����اتق الم����تعلم وھ����ي الفك����رة 
س ل���م یك���ن التعل���یم س���وى تس���میع ال���در إذالوحی���دة الت���ي ك���ان التعل���یم الق���دیم یس���تند علیھ���ا 

وھ���و ب���الطبع یق���ع عل���ى ع���اتق الم���تعلم وك���ان ھ���ذا المب���دأ ھ���و المقی���اس ال���ذي ,ال���ذي یعل���م
نت���ائج عملی���ة التعل���یم وال���تعلم وھ���ذا الن���وع ال ی���أتلف وفلس���فة التعل���یم الح���دیث  ب���تتق���اس 

 2التي تھتم بالمتعلم من جمیع النواحي

وھ���ي طریق���ة تس���تخدم لكش���ف الحق���ائق ع���ن طری���ق الح���وار حی���ث یأخ���ذ الم���درس ف���ي 
 بت����االتالمی����ذ  إحاط����ةتكش����ف ع����ن طریقھ����ا الحق����ائق النھائی����ة الت����ي ی����راد  األس����ئلة ق����اءإل

مح���اورات ش���ائقة ین���زل  إل���ىوتطبی���ق ھ���ذه الطریق���ة یح���ول ال���درس ,وتثق���یفھم بمض���مونھا
م���ا  وإظھ���ارآرائھ���م  إب���داءمس���توى التالمی���ذ تارك���ا لھ���م الحری���ة ف���ي  إل���ىفیھ���ا الم���درس 

  3ما یرید إلىاھھم كي یوجھھم وانتب أفكارھمیجول بخواطرھم آخذا بزمام 

طریق����ة القص����ة وھ����ي طریق����ة وردت ف����ي الق����رآن الك����ریم كثی����را وخاص����ة فیم����ا  :رابع����ا
نح���ن نق���ص علی���ك أحس���ن القص���ص بم���ا : " یس���مى بالقص���ص القرآن���ي یق���ول ع���ز وج���ل

لق��د ك��ان "ویق��ول ع��ز وج��ل " أوحین��ا إلی��ك ھ��ذا الق��رآن وان كن��ت م��ن قبل��ھ لم��ن الغ��افلین 
ي قص���ص الس���ابقین لق���د ك���ان الق���رآن الك���ریم ی���رو" ف���ي قصص���ھم عب���رة ألول���ي األلب���اب 

والرس���ل تس���لیة لقل���ب الرس���ول ص وتثبیت���ا لف���ؤاده  األنبی���اءوقص���ص  واألق���وام األم���مم���ن 
لنك�����ون ل�����ھ عب�����رة وعظ�����ة ولیس�����تفید منھ�����ا دروس�����ا یتعام�����ل ع�����ن طریقھ�����ا م�����ع قوم�����ھ 

 .والمنصرفین عنھ

ف��ي الس��نة فق��د ق��ص النب��ي ص القص��ص الح��ق عل��ى ص��حابتھ الك��رام فك��ان لھ��ا ابل��غ  إم��ا
وق���د كان���ت  بت���اوتعھ���دھم ب���ذلك ف���ي خل���واتھم وتخ���ولھم  إل���یھممعلوم���ات ال إیص���الاالثرف���ي 
كان���ت تحت���ل م���ا  وأحیان���اف���ي الق���رآن الك���ریم ف���ي بض���ع آی���ات م���ن الس���ورة   ت���أتيالقص���ة 

 .یقرب من سورة بكاملھا

                                                            
 230طرق وأسالیب تدریس العلوم ص:میشیل كامل عطا هللا  1
 88طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین ص: عبد اللطیف بن حسین بن فرج  2
 34طرق تدریس اللغة العربیة ص:عبد المنعم سید عبد العال  3
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مس��ني الض��ر  إن��يرب��ھ  ن��اديإذا  وأی��وب:قول��ھ ع��ز وج��ل األولعل��ى الن��وع  األمثل��ةوم��ن 
وم���ثلھم معھ���م  أھل���ھم���ن ض���روآتیناه  ب���تھ فكش���فنا م���ا ارح���م ال���راحمین  فاس���تجبنا ل��� وأن���ت

  1"رحمة من عندنا وذكرى للعابدین 

م���ن  98عل���ى الن���وع الث���اني قص���ة س���یدنا یوس���ف علی���ھ الس���الم فق���د احتل���ت  األمثل���ةوم���ن 
 آیة  111آیة من مجموع آیات السورة البالغ 

آی���ات  كان��ت الس��ورة الواح��دة تجم���ع ع��دة قص��ص یت��راوح ع���دد آیاتھ��ا م��ن عش��ر وأحیان��ا
الكھ��ف ف��ي ثمانی��ة  أص��حابثالث��ین آی��ة كم��ا ف��ي س��ورة الكھ��ف فق��د ج��اء فیھ��ا قص��ة  إل��ى

عش��ر آی��ة و الجنت��ین ف��ي اثنت��ي عش��رة آی��ة وقص��ة س��یدنا موس��ى م��ع الخض��ر ف��ي ث��الث 
 وعشرین آیة

 األس����تاذجوان����ب كم����ا یق����ول  أربع����ةف����ي الس����نة النبوی����ة الش����ریفة فق����د ج����اءت عل����ى  إم����ا
 :یوسف محمد صدیق

 القصة في التعلیم  أسلوباستعمال النبي ص  -1
م���ا  إل���ىوس���امعیھ واس���تغالل القص���ة للوص���ول  أص���حابھس���ماع النب���ي ص القص���ص م���ن  -2

 من الشائك والغامض لشرحھ وتوضیحھ أذھانھمھو في 
قب���ل خمس���ة عش���ر قرن���ا  أس���لوبا تعلیمی���اس���ماع الص���حابة القص���ة وحك���ایتھم لھ���ا واتخاذھ���ا  -3

 2 من الزمان
 :هللا سبحانھ قال تعالى أمرالقصة لم یكن عن اجتھاد منھ بل عن  أسلوباستعمال النبي ص  -4

فارت����دا عل����ى "تتبع����ھ والخب����ر اعلم����ھ  وقصص����یاقص����ا  أث����ره" ق����ص"م����ن  :القص����ة لغ����ة
  إي" آثارھما قصصا

القص����ص  أحس����نونح���ن نق����ص علی���ك  األث����ررجع���ا م����ن الطری���ق ال����ذي س���لكاه یقص����ان 
 البیان  أحسن لقونبین 

   3بالقصة یأتيوالقاص من 
ھ���ي طریق���ة تعلیمی���ة تق���وم عل���ى الع���رض الحس���ي والمعب���ر ال���ذي یتبع���ھ المعل���م :اص���طالحا

 لتعلیمھم  متعلممع 
 أومعین���ة بقال���ب لفظ���ي  وحادث���ةظ���اھرة  أوموق���ف  أوحق���ائق ومعلوم���ات ع���ن شخص���یة 

 قد یستخدم  أو, تمثیلي
 4مرغوبة أخالق أواتجاھات  أومبادئ  أولتجسیده قیم 

                                                            
 73صیومیة باألھداف السلوكیة طرق تدریس الدراسات القرآنیة واإلسالمیة وإعداد دروسھا ال:فؤاد حسن أبو الھیاج  1
74المرجع نفسھ   2  
  313القاموس المحیط مؤسسة الحلي وشركاه للنشر والتوزیع القاھرة ص:الفیروز البادي مجد الدین محمد بن یعقوب  3
التعل�یم ف�ي العص�ر األم�وي الفص�ل الدراس�ي :س�میة بن�ت محم�د ف�رج ال�وافي, لنیل شھادة الماجستیر في التربیة اإلسالمیة مذكرة  4

 115ه ص1.1428
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والخب���رات والتج���ارب  األفك���ارطریقھ���ا تق���دم  فع���ن, لت���دریسط���رق ا إح���دىتعتب���ر القص���ة 
 في شكل حي معبر 

ف����ي  ونحبب����ھ, طریقھ����ا نث����ري المف����ردات اللغوی����ة للتلمی����ذ وع����ن, مش����وق ج����ذاب م����ؤثر
  باألسالیبالقراءة ونزوده 

 1ألوانھاللغویة السلیمة والحوار الجذاب على اختالف 
 األم���ويف���ي العص���ر  وب���األخص اإلس���المیةاحتل���ت القص���ة مكان���ة عظیم���ة ف���ي الحض���ارة 

 خلفاء بني  ابديوقد 
روح  وإزك����اءوذل����ك بح����ض الم����ؤمنین عل����ى القت����ال والجھ����اد  بت����ااھتمام����ا كبی����را  أمی����ة

 الحماس لدیھم فقد ارتبط 
تص���طحب ف���ي  اإلس���المعھ���ده فق���د كان���ت القبائ���ل العربی���ة قب���ل  أولالقص���ص بالجھ���اد ف���ي 

الق����رآن لیتل����وا آی����ات تح����ض غزواتھ����ا ش����عراء وخطب����اء یش����جعون المح����اربین وق����ارئي 
عل����ى الجھ����اد وقاص����ا ی����ذكر المجاھ����دین ب����واجبھم والث����واب ال����ذي ینتظ����رھم ف����ي الحی����اة 

 وإس����فارھمواآلخ����رة وق����د ك����ان ل����بعض الخلف����اء قص����اص یص����طحبونھم ف����ي جلس����اتھم 
  2العظة والعبرة لألخذوسیاساتھم  وأحوالھمالملوك  إخباریقصون علیم 

تجم���ع ب���ین الط���ریقتین االس���تقرائیة والقیاس���یة وھ���ي طریق���ة  :الطریق���ة الجمعی���ة:خامس���ا
یعرض���ھا الم���درس فیھ���ا  أوالتالمی���ذ  بت���ا یج���يء بأمثل���ةنب���دأ :فف���ي ت���دریس القواع���د م���ثال 

قاع���دة كلی���ة  إل���ىوبمعرف���ة الم���درس  بأنفس���ھمم���ن ممی���زات ونت���درج حت���ى یص���ل التالمی���ذ 
نج���اح ال���درس یتوق���ف  إن.أخ���رى أمثل���ةث���م نع���ود بھ���ذه القاع���دة بالطریق���ة القیاس���یة وعل���ى 

 3على التلمیذ كما یتوقف على المدرس ولیس ھناك تعلیم إذا لم ھناك تعلم
تعتب���ر الع���روض العملی���ة م���ن ط���رق الت���دریس الت���ي : طریق���ة الع���روض العملی���ة:سادس���ا

تق�����وم عل�����ى اس�����تخدام المش�����اھدة فف�����ي درس م�����ا ف�����ي العل�����وم یع�����رض المعل�����م لوح�����ة 
وھ�����ذه الطریق�����ة عل�����ى عك�����س  بأرن�����یق�����وم بتش�����ریح  أو DNAیمث�����ل جزئ�����ي )رس�����ما(

 إم���امم���ا م���ن المعل���م  لش���ئنتتض���من عرض���ا  إنطریقت���ي المحاض���رة والمناقش���ة وینبغ���ي 
 .الطلبة

متع����ددة  وإمكان����اتنش����اطات تعلیمی����ة ذات مج����االت  بأنھ����اوتع����رف الع����روض العملی����ة 
نظری���ة م���ا ویس���تخدم فیھ���ا المعل���م  أوص���دق حقیق���ة  إثب���ات:فعال���ة ف���ي ت���دریس العل���وم مث���ل

 وأدواتالش�����رائح :س�����مات والنم�����اذج والوس�����ائل الس�����معیة البص�����ریة مث�����لالرس�����وم والمج
  4العرض

                                                            
 224طرق تدریس اللغة العربیة ص:زكریا إسماعیل  1
 117التعلیم في العصر األموي ص: سمیة بنت محمد فرج الوافي:مذكرة  2
 34طرق تدریس اللغة العربیة ص:لعبد المنعم سید عبد العا  3
 236طرق وأسالیب تدریس العلوم ص:میشیل كامل عطا هللا  4
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الع���روض العملی���ة ف���ي ت���دریس العل���وم  إنالتربی���ة العلمی���ة وت���دریس العل���وم  م���ربیتف���ق 
ش���یوعا واس���تخداما م���ن قب���ل معلم���ي العل���وم وق���د  األكث���رھ���ي م���ن النش���اطات التعلیمی���ة 

 أبرزھ�����ا وم�����ن, یك�����ون الع�����رض ذا ج�����دوى ومفی�����دا ف�����ي بع�����ض المج�����االت والمواق�����ف
 :مكایلي

توض���یح مفھ���وم عمل���ي وھن���ا یس���تخدم معل���م العل���وم الخب���رات الحس���یة المتنوع���ة الت���ي -1
 معرف���ة علمی���ة إل���ىتتض���من المفھ���وم فعن���دما یالح���ظ الطلب���ة ویش���اھدون ف���إنھم یتوص���لون 

 1معمقة تزید من رسوخ المفھوم
الع���رض العمل���ي وس���یلة وطریق���ة معین���ة لتحس���ین الط���رق اللفظی���ة ف���ي ت���دریس العل���وم -2

الص����ورة الواح����دة ت����زود  إنالمحاض����رة والمناقش����ة وق����دیما قی����ل :وزی����ادة فاعلیتھ����ا مث����ل
عرض����ا عملی���ا ناجح����ا واح���دا ی����زود  إنونح���ن نق���ول ,كلم����ة إل���فبخب���رة یس���اوي خب����رة 

ف��ان المزای��ا الجی��دة المتع��ددة الع��روض  أس��لفناكلم��ة وكم��ا  إل��فمئ��ة  الطلب��ة بخب��رات ع��ن
 :طرق تدریس العلوم ومنھا أفضلالعملیة جعلت منھا طریقة من 

منھ����ا الخب����رات التعلیمی����ة المتع����ددة  لیكتس����بونالمش����اھدة وھ����و عنص����ر مھ����م للطلب����ة -1
 2المعرفة العلمیة إلىولیتوصلوا 

ی���ة م���ن ع���املي الوق���ت والتكلف���ة ف���ي تجھی���ز الجان���ب االقتص���ادي ی���وفر الع���روض العمل-2
 متطلباتھا  إعدادكما توفر على المعلم الجھد في .الالزمة واألدواتالمواد 

 إنھ��اءوب��ذلك یت��اح ل��ھ ,تس��اعد معل��م العل��وم عل��ى تنفی��ذ ك��م معق��ول م��ن الم��ادة التعلیمی��ة-3
 .المنھج المقرر

  3التربویة في میدان تدریس العلوم األھدافتحقق قدرا كبیرا من -4
 :طریقة المدخل التاریخي

یقص���د بالم���دخل الت���اریخي ذل���ك النش���اط التعلیم���ي ال���ذي یس���تخدمھ معل���م العل���وم م���ن خ���الل 
مج����االت علمی����ة معین����ة تفی����د ف����ي تحس����ین  أودراس����ة التط����ور الت����اریخي لموض����وعات 

 األس����لوبخصائص����ھ وطبیعت����ھ وان م����ن ش����ان ھ����ذا  أھ����مفھمن����ا لمعن����ى العل����م ومعرف����ة 
فھ���م المعرف���ة العلمی���ة وفھ���م طبی���ة العل���م :ت���دریس العل���وم مث���ل أھ���دافتحقی���ق الكثی���ر م���ن 

   4وتقدیر جھود العلماء والمنجزات العلمیة,وتطویر االتجاھات العلمیة
یؤم����ل م����ن اس����تخدام الم����دخل الت����اریخي ف����ي ت����دریس العل����وم تحقی����ق وتط����ویر الق����درات 

 :اآلتیة وتطویرھا عند الطلبة العقلیة
 جمع المعلومات وتنظیمھا -1
 إثبات صدق الفرضیات أو تخطئتھا باستخدام التجریب العلمي  -2

                                                            
 237المرجع نفسھ ص  1
 238المرجع نفسھ ص  2
 239المرجع نفسھ ص  3
 241المرجع نفسھ ص  4
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 1تعمیم الفرضیة الراجحة علمي -3
 المشكالت وتحدیدھا  إدراك -4

للم�����دخل  إنوی�����رى بع�����ض الم�����ربین م�����ن می�����دان ت�����دریس العل�����وم والتربی�����ة العلمی�����ة 
 :مكایليفي توضیح طبیعة العلم فھو یبرز  وإسھاماتھالتاریخي آثاره االیجابیة 

 المدخل التاریخي في ھذا المحور ما یلي  أضافھومن ابرز ما  :طبیعة العلم -أوال
م��ادة علمی���ة وطریق��ة ف���ي البح���ث  ب���تم��ن خ���الل االھتم��ام  ی���أتياالھتم���ام ب��العلم  إنیؤك��د  -1

 والتفكیر
 واستقصاء  بحث وأداة أسلوبایعمل على تعمیق فھم الطلبة للعلم  -2
  2خصائص العلم بإبرازیعني المدخل التاریخي  -3

ویؤك����د ھ����ذا الم����دخل طبیع����ة العلم����اء وس����ماتھم ك����ونھم بش����را : س����مات العلم����اء -ثانی����ا
بش���را غی���ر ع���ادیین وم���ن ھن���ا  أنھ���م إل���یھممب���دعین ولھ���م م���ن الخص���ال م���ا یؤك���د النظ���رة 

 3على وجوب تقدیر العلماء التأكیدجاءت فكرة 
یب����رز الم����دخل الت����اریخي بوض����وح الت����رابط ب����ین العل����م :المجتمعص����لة العل����م ب���� -ثالث����ا

 فالعلم یتطور بتطور المجتمع والمجتمع

الترب����وي  األدبیش����یر :وم����ن جمل����ة االعتراض����ات الموجھ����ة لطریق����ة الم����دخل الت����اریخي
 :بعض النقائص في طریقة المدخل التاریخي وھي كما یلي إلى

 إل���ىوق���ت طوی���ل لقط���ع م���ادة تعلیمی���ة قلیل���ة وی���ؤدي ھ���ذا  إل���ىیحت���اج الم���دخل الت���اریخي  -1
 تنفیذ                      تأخر

 المنھج 
 تغطي المعلومات القدیمة على المعلومات الحدیثة  أنیخشى  -2
م����دخل لس����رد القص����ص التاریخی����ة إذا فھ����م ھ����ذا  إل����ىیتح����ول درس العل����وم  أنیخ����ش  -3

 4المدخل خطأ
 :طریقة حل المشكالت
مش���كالت م���ن الط���رق الت���ي ی���تم التركی���ز علیھ���ا ف���ي الت���دریس وذل���ك تعتب���ر طریق���ة ح���ل ال

ھ���ذه  مب���دأانطالق���ا م���ن  بأنفس���ھمالحل���ول لموق���ف المش���كلة  أیجل���دلمس���اعدة الطلب���ة عل���ى 
تش���جیع الطلب���ة عل���ى البح���ث والتنقی���ب والتس���اؤل والتجری���ب  إل���ىالطریق���ة الت���ي تھ���دف 

 األساس��يیص��بح الغ��رض وعلی��ھ ,العلم��اء ب��تال��ذي یمث��ل قم��ة النش��اط العلم��ي ال��ذي یق��وم 

                                                            
 234المرجع نفسھ ص  1
 244المرجع نفسھ ص  2
 251المرجع نفسھ ص  3
 251المرجع نفسھ ص  4



 الفصل الثاني                          نماذج من بعض المعلمین وطرقھم

20 
 

 وألنفس���ھم بأنفس���ھم األش���یاء إیج���ادم���ن طریق���ة ح���ل المش���كالت ھ���و مس���اعدة الطلب���ة عل���ى 
  1حلھا إلىوعرض المواقف والوصول  األسئلةعن طریق القراءة العلمیة وتوجیھ 

ف���ي الت���دریس تؤھ���ل  أساس���یةح���ل المش���كالت طریق���ة  أس���لوب إتب���اع إنی���رى التربوی���ون 
الطال����ب الم����تالك مھ����ارات ح����ل مش����كلة فیم����ا بع����د عن����دما یواج����ھ مش����كالت ف����ي حیات����ھ 

 2ووضع حلول لھا,فانھ سیكون مؤھال لنجاح في معالجتھا,المدرسة أسوارخارج 
ح���ل المش���كالت ھ���و منھجی���ة علمی���ة تتك���ون م���ن مجموع���ة م���ن الخط���وات تھ���دف  أس���لوب

ح�����ل  ألس�����لوبختل�����ف النظ�����رة الحدیث�����ة ح�����ل للمش�����كلة المعط�����اة ولق����د ا إل�����ىللوص����ول 
 3 القدیمةالمشكالت عن النظرة 

بالنس���بة  أفض���لتحق���ق نت���ائج  إنم���ن الممك���ن ,اس���تخدام ح���ل المش���كالت كطریق���ة تعل���م إن
وابتك��ار  إیج��ادتكس��ب الطلب��ة مھ��ارات اس��تخدام العل��م وتس��اعدھم عل��ى  وإنھ��اكم��ا ,للطلب��ة

یئ����ة مواق����ف تعلیمی����ة ذات المواق����ف الت����ي یتعرض����ون لھ����ا عب����ر تھ أوحل����ول للمش����كالت 
تفعی���ل اس���تخدام ح���ل المش���كالت ف���ي ت���دریس الطلب���ة یمك���نھم م���ن اكتس���اب  إنكم���ا ,دالل���ة

تس���ھم  إنم���ن ش���انھا  األفع���الوالتس���اؤل والتجری���ب وھ���ذه  والتمح���یصمھ���ارات البح���ث 
فمس�����اعدة الطلب�����ة م�����ن خ�����الل  -العلم�����اء الص�����غار -الطلب�����ة الدوار الكب�����ار إع�����دادف�����ي 

المنھجی���ة العلمی���ة ف���ي التعام���ل م���ع  إتب���اعتعریض���ھم لمش���كالت علمی���ة وت���دریبھم عل���ى 
 إنم����ن ش����انھ ,م����ن جھ���ة ثانی����ة ذواتف����ي جھ����ة وتعوی����دھم حلھ���ا اعتم����ادا عل����ى  إح���داثھا

مك����ین الطال����ب عل����ى ت إل����ى إض����افة,یفع����ل ادوار الطال����ب كمش����ارك ف����ي عملی����ة ال����تعلم
مواجھ����ة المش����كالت الت����ي تواجھ����ھ ف����ي حیات����ھ والق����درة عل����ى حلھ����ا بص����ورة منھجی����ة 

 4علمیة
 :الطریقة االستقرائیة

فھ��ي تجم��ع الوق��ائع ث��م ,ھ��ي م��نھج یعتم��د عل��ى البح��ث التجریب��ي ویعم��ل م��ن تح��ت لف��وق
 ویفس��رھا وب��ذلك فھ��و منط��ق البح��ث التجریب��ي ال��ذي,تخ��رج بالق��انون ال��ذي ی��نظم الوق��ائع

المس���لمون م���ن روح الق���رآن وال���ذي ھ���و االنط���الق م���ن الواق���ع واس���تخراج  ب���تانطل���ق 
  5قانونھ الذي یفسره

بالجزئی����ات  تب����دىوھ����ي الطریق����ة الت����ي ,الحقیق����ة س����تقرئتجع����ل ھ����ذه الطریق����ة الطال����ب 
حی���ث ینطل���ق  األساس���یةالقواع���د العام���ة تس���تعمل ھ���ذه الطریق���ة ف���ي المرحل���ة  إل���ىلتص���ل 

وع���ن طری���ق ذل���ك یتع���ود التلمی���ذ ,الع���ام إل���ىزئی���ات للوص���ول التلمی���ذ م���ن تفكی���ر ف���ي الج
عل���ى التفكی���ر الس���لیم المنطق���ي واالعتم���اد عل���ى ال���نفس ف���ي كش���ف ع���ن الحل���ول وك���ذلك 

                                                            
 125طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین ص:اللطیف بن حسین بن فرج عبد  1
 348طرق وأسالیب تدریس العلوم ص:میشیل كامل عطا هللا  2
دار المسیرة للنشر  و  2عبد هللا بن خمیس امبو سعیدي و سلیمان ابن محمد البلوشي طرائق تدریس العلوم  ط 

3481ص  201114 200914729التوزیع عمان  3  
 199ه ص 1430/م 2010دار المسیرة للنشر والتوزیع عمان  1طرائق التدریس ط:وآخرون......ھادي وطالیة  4
 312المرجع نفسھ ص  5
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ح����ب البح����ث وان ھ����ذه الطریق����ة تس����تعمل كثی����را ف����ي العل����وم الریاض����یة كس����ابقتھا فھ����ذه 
عل����ى  فتع����ود,تنمی����ة فك����ر التلمی����ذ كونھ����ا تق����وم عل����ى االس����تقراء إل����ىالطریق����ة تس����عى 

 1الحل بنفسھ وبشكل سلیم إلىاالكتشاف والوصول 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 62-61دار الھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر ص,دروس في اللسانیات التطبیقیة:صالح بالعید  1
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 :الطریقة التكاملیة
ھ����ي طریق����ة تعتم����د فكرتھ����ا عل����ى الخص����ائص النفس����یة لعملی����ة ال����تعلم وللم����تعلم نفس����ھ 

س�����میت ,مس����توى التجری����د ویراع����ي الخص����ائص الممی����زة للغ����ة إل����ىوترق����ى ب����المتعلم 
 األول����ىمن����ذ الخط����وة  أجزاؤھ����اتعل����م اللغ����ة كوح����دة تتكام����ل  ألنھ����ابالطریق����ة التكاملی����ة 

منفص��لة ف��ي الحقیق���ة  ألج���زاءالمتتابع��ة كك���ل ل��ھ وحدت��ھ ال  م��درجھاولتعلیمھ��ا وتنم��و ف���ي 
م���نھج تكام���ل لغ���وي ج���امع یعتم���د  أنھ���ایطل���ق عل���ى ھ���ذا ال���نمط طریق���ة حی���ث  إن لئ���یمكن

دروس����ھ قص����د  اءإلق���� إثن����اءمجموع����ة م����ن المھ����ارات النفعی����ة الت����ي یس����تعملھا الم����درس 
 .التعامل مع النصوص

 أوس���عالتربی���ة عن���دھا  إن فنج���د, تطبی���ق ھ���ذه النظری���ة عل���ى اللغ���ة العربی���ة إل���ى أتین���اوإذا 
 إنف���ي حی���اتھم حی���ث  الب���ادي ون األش���خاصیس���تعملھ  مم���ا, واش���مل م���ن حی���ث الم���دلول

 1 كمالھاالتربیة ھي تنمیة الوظائف حتى تبلغ 
فھ���ي عدی���دة كونھ���ا تعم���ل عل���ى دراس���ة مقارن���ة للطریق���ة التكاملی���ة والطرائ���ق : مزایاھ���ا

المتبع���ة حالی���ا ف���ي تعل���یم اللغ���ة العربی���ة وتش���یر الدراس���ات المیدانی���ة الت���ي عمل���ت بھ���ذه 
 :أنھاالطریقة على 

 الذكاء إمكانیةتزید من  -1
 تزید من الدافعیة الداخلیة -2
 تعلم تقنیات االكتشاف وحل المشكالت -3
 2حفظ الطالب بقدر كبیر مما یتعلمھ إلىتؤدي  -4

 الوس���طیةكم���ا تعم���ل ھ���ذه الطریق���ة عل���ى تط���ویر العملی���ة التعلیمی���ة بن���اءا عل���ى البح���وث 
اعتم����اد عل����ى  إل����ى إض����افةالتعلیمی����ة  واإلج����راءات واألدواتالت����ي ت����ؤثر ف����ي الوس����ائل 

 الطریق���ة التكاملی���ة طریق���ة إنیب���دو لن���ا ,البح���وث العم���ل الت���ي تس���اعد عل���ى تفس���یر الس���لوك
الم����تعلم وتطویرھ����ا بحی����ث تكس����بھ مھ����ارات  س����لوكمثالی����ة ھادف����ة تس����اھم ف����ي تحس����ین 

وبالت����الي یس�����اھم ف����ي ح�����ل  بأفك�����اره اإلب����داءجدی����دة وتنم�����ي ذك����اءه وتت�����یح ل����ھ حری�����ة 
  3المشكالت

 
 
 
 
 

                                                            
59دروس في اللسانیات التطبیقیة ص :صالح بلعید 1  

الھیئة العامة  1973مجلة مجمع اللغة العربیة القاھرة ,الطریقة التكاملیة لتعلیم اللغة العربیة:فؤاد البتھي البشر  2
 95-81ص 32لشؤون المطابع االمیریة الجزء 

 59دروس في اللسانیات التطبیقیة ص :صالح بلعید  3
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 :طریقة االستنباط واالستنتاج
 بأن���ھطریق���ة االس���تنباط واالس���تنتاج تق���وم ف���ي جوھرھ���ا عل���ى شخص���یة الم���تعلم وش���عوره 

معین���ة وادوار معین���ة الب���د م���ن  مس���ئولةش���ریك فع���ال ف���ي الموق���ف التعلیم���ي وان علی���ھ 
الط����رق  أكث����روتعتب����ر ھ����ذه الطریق����ة م����ن ,ممارس����تھا لك����ي یص����ل ف����ي النم����و المنش����ود

المعل����م  كب����ریمنمجھ����ود  إل����ى الحت����اج ولىنھ����ا,للت����دریس ش����یوعا واس����تخداما لس����ھولتھا
وة ق���د اھتم���ت بھ���ذه الطریق���ة وم���ن مدرس���ة النب��� إنونج���د  األداءلس���رعتھا ف���ي  والم���تعلم

 اإلحك����امعل����ى اس����تخالص  أص����حابھالنب����ي ص����لى هللا علی����ھ وس����لم ك����ان یش����جع  إنذل����ك 
 .في ضوء الكتاب والسنة إصدارھاوكذا 

م���ن خ���الل توجی���ھ الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لم لمع���اد ب���ن جب���ل  األم���رویتض���ح ھ���ذا 
اقض��ي بم��ا ف��ي :ق��ال? ع��رض قض��اء إنكی��ف تفع��ل : "ق��ال ل��ھ إذال��یمن  إل��ىحینم��ا بعث��ھ 

ق���ال  ? ف���ان ل���م یك���ن فق���ال, هللا رس���والاقض���ي بس���نة :ق���ال ? ف���إن ل���م یك���ن:ق���ال.كت���اب هللا
الحم����د ہلل ال���ذي وف����ق :فض���رب رس����ول هللا ص���دري ث����م ق���ال:ق����ال,وال آل���و رأی����ياجتھ���د 

  1رسول هللا لما یرضى هللا ویرضى رسول هللا
یؤك����د م����دى ,فھ����ذا الح����دیث یؤك����د م����دى اھتم����ام مدرس����ة النب����وة باالس����تنباط م����ن جھ����ة
م���ن  اإلس���المیةاھتمامھ���ا یعق���ل الف���رد وحریت���ھ الفكری���ة بص���ورة ال تتن���افى م���ع الش���ریعة 

كم���ا یس���تبدل م���ن الح���دیث الش���ریف عل���ى س���ماحة مدرس���ة النب���وة وطبیعتھ���ا ,أخ���رىجھ���ة 
 إل���ىیر الت���دریس م���ن الك���ل المتمی���زة ھ���ي ص���ورة م���ن ص���ور االس���تدالل حی���ث یك���ون س���

والح���االت الفردی���ة وج���وھر فك���رة االس���تنباط  األمثل���ة إل���ىم���ن القاع���دة العام���ة  إي الج���زء
 2تكون صادقة أجزاءهإذا صدق الكل فان 

ھ���ي الطریق���ة الت���ي اس���تخدمھا علم���اء اللغ���ة الق���دامى ف���ي تقعی���دھا واس���تنباط حقائقھ���ا ل���ذلك 
العام����ة لتوض����یحھا للتالمی����ذ م����ن  ةالقاعدی����الت����ي تنطب����ق علیھ����ا  األمثل����ةیج����ب تحض����یر 

   3حیث المعنى والمبنى
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 35طرق تدریس اللغة العربیة ص:عبد المنعم سید عبد العال  1
 303طرائق التدریس ص:وآخرون.....دي طوالبة ھا  2
 222ص 2005طرق تدریس اللغة العربیة ط دالر المعرفة الجامعیة :زكریا اسماعیل  3
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 :طریقة العصف الذھني
ف����ي نھای����ة ثالثین����ات الق����رن الماض����ي نتیج����ة ع����دم  أص����الق����د اس����تحدثت ھ����ذه الطریق����ة 

ص���وابا  أكث���رالرض���اء كم���ا ی���دور م���ن مناقش���ات ف���ي اجتماع���ات عم���ل لالتخ���اذ ق���رارات 
نش�����اط  بأن�����ھلص�����الح الموض�����وعات المعروض�����ة للنق�����اش ویع�����رف العص�����ف ال�����ذھني 

م���ن المش���اركین بش���ان  األفك���ارجم���اعي یص���مم بقص���د الحص���ول عل���ى اكب���ر ع���دد م���ن 
جدلی����ة معین����ة تح����وز االھتم����ام تق����وم ھ����ذه العملی����ة مجموع����ة م����ن  وقض����یةموض����وع 

وض���ع قی���ود عل���ى  ذات الص���لة والت���ي ق���د تق���وم عفوی���ا دون األفك���ارالخب���راء لتجم���ع ك���ل 
جدی���دة وحل���ول للتخط���یط  أفك���ارم���ن المش���اركین ویس���تھدف ذل���ك تولی���د  إي ب���تم���ا ی���رى 

البح���ث ع���ن ح���ل المش���كالت وعل���ى الجان���ب الترب���وي فان���ھ یمك���ن  أولمش���روعات جدی���دة 
تعی���ین قائ���د لك���ل مجموع���ة ,مجموع���ات ص���غیرة إل���ىاس���تخدام ھ���ذه الطریق���ة ینقس���م الح���ق 

الط���الب مش���كلة محی���رة ویط���اب البح���ث ع���ن  مإم���ایك���ون  إنی���دیر عملی���ة العص���ف بع���د 
  1نقاشيتستخدم في جلسات  إنحلھا كما یمكن 

المش���جعة عل���ى التفكی���ر الش���عبي  التب���اع دی���ة بأس���ئلتھاالعص���ف ال���ذھني  إس���تراتجیةج���اءت 
بك��ل ص��راحة حی��ث ی��تم ط��رح س��ؤال العص��ف  أفك��ارهلتعط��ي فرص��ة للم��تعلم لیعب��ر ع��ن 

 أوالب����دائل  أو األفك����ارع����دد ممك����ن م����ن ال����ذھني و یطل����ب م����ن المتعلم����ین ذك����ر اكب����ر 
  2االحتماالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طریقة الترغیب والترھیب 
                                                            

 120عالم الكتب القاھرة ص, 3استراتیجیات تدریس رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلم ط:حسن حسین زیتون  1
 308البلوشي طرائق التدریس العلوم صسلیمان بن محمد ,عبد هللا خمیس امبو سعیدي  2
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وطم����ع فی����ھ والرغب����ة  الش����يءالترغی����ب لغ����ة رغ����ب یرغ����ب رغب����ة إذا ح����رص عل����ى 
م��ا رغب��ا والرغب��ة  أعط��اه:ف��ي الش��يء ورغبن��ي بمعن��ى ورغب��ھ وارغ��بالس��ؤال والطم��ع 

 1الغرائب من العطاء كثیر والجمع 
 2وترھبھ توعده أخافھ وسترھبھخاف وارھبھ " رھب "الترھیب لغة 
آجل����ة لق����اء طاع����ة  أوبمنفع����ة عاجل����ة  إغرائ����ھ أوالم����رء  التأمی����ل:الترغی����باص����طالحا 

 معینة
 أوذن���ب مم���ا نھ���ى هللا عن���ھ  أو إث���موع���د وتھدی���د بعقوب���ة تترت���ب عل���ى اقت���راف  الترھی���ب

 بتهللا  أمرفریضة مما  أداءعلى التھاون في 
ت��دعم العملی��ة التربوی��ة وتس��اعد  أنھ��اھ��ذه الطریق��ة ف��ي التربی��ة والتعل��یم  أھمی��ةتتض��ح لن��ا 

ی����تحكم ف����ي س����لوكھ ویع����دل فی����ھ  فاإلنس����ان"وج����ھ  أكم����لعل����ى  وإتمامھ����ا إنجاحھ����اعل����ى 
م���ن  وإنھ���االنافع���ة الت���ي تترت���ب عل���ى عمل���ھ وس���لوكھ  أوبمق���دار معرفت���ھ للنت���ائج الض���ارة 

ھ���ذه الطریق���ة تعم���ل  إنزم���ان ومك���ان  إيرب���ي ف���ي عنھ���ا الم الس���تغنيالت���ي  األس���الیب
الس����لوك الغی����ر المرغ����وب فی����ھ  وإزال����ةعل����ى ترس����یخ الس����لوك المرغ����وب فی����ھ وتقویت����ھ 

 عنھ  واإلقالع
مص���احبا للموعظ���ة فق���د  اإلس���المیةالترغی���ب والترھی���ب ف���ي الحض���ارة  أس���لوبلق���د ظھ���ر 

 أون ق���ول م��� إلیھ���اك���ان الوع���اظ ی���دعمون م���واعظھم بالترغی���ب بالجن���ة وك���ل م���ا یق���رب 
    3عمل والترھیب من النار وعذابھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ه1423ابن منظور محمد بن مكرم لسان العرب دار الحدیث القاھرة   1  
 79ص 1,الفیروز االبادي مجد الدین محمد بن یعقوب قاموس المحیط المرجع السابق   2
 121التعلیم في الشام في العصر االموي ص: مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،سمیة بنت محمد فرج الوافي  3
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 * العلم في الحضارة اإلسالمیة •
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إن بدای����ة العل����م ق����د ب����دأت م����ع آلدم علی����ھ الس����الم حینم����ا ھ����بط م����ن الجّن����ة إل����ى األرض 
 ینص���صوك���ان آدم كم���ا " س���ورة البق���رة) "وقلن���ا اھبط���وا( لیعمرھ���ا ق���ال س���بحانھ وتع���الى

الق���رآن الك���ریم م���زودا بجمی���ع أن���واع العل���م الت���ي تكف���ل ل���ھ حیات���ھ عل���ى وج���ھ األرض ق���ال 
وال���ذي یقتض���یھ لف���ظ كلّھ���ا " 31" س���ورة البق���رة) "وعل���م آدم األس���ماء كلّھ���ا= (ج���ّل وع���ال 

 1ھو الشمولیة واإلحاطة
أخ���ذ س���بحانھ ی���زود أبن���اء آدم س���واء ع���ن طری���ق اإللھ���ام أو ع���ن طری���ق التجرب���ة أم ع���ن 

ج���ة بم���ا یج���ب أن یفعل���وه وألدل عل���ى ذل���ك م���ا وق���ع ألبن���اء آدم قابی���ل وھابی���ل طری���ق الحا
كم��ا اعت��دى األول عل��ى الث��اني وقتل��ھ، ث��ّم ح��ار ف��ي أم��ر ) وقص��ة القت��ل وال��دفن، الغ��راب(

فبع���ث هللا غراب���ا یبح���ث ف���ي األرض لیری���ھ كی���ف ی���واري س���وءة  بت���اجثت���ھ م���اذا یص���نع 
عل���ى الغ���راب وتعلّ���م من���ھ وم���ن جھ���ة أخی���ھ أّن ذل���ك ھ���و ال���درس األول وق���د تلم���ذ قابی���ل 

فل���و جئن���ا إل���ى حش���رة  –الحاج���ة تفت���ق الحیل���ة وتھ���دى إل���ى التعل���یم  إنأخ���رى نح���ن نعل���م 
ووض���عناھا ف���ي م���أزق فإنن���ا  -م���ن الحش���رات فض���ال ع���ن اإلنس���ان ال���ذي زوده هللا بالعق���ل

 2نجد أن ھذه الحشرة سرعان ما تھدى إلى الحیلة لتخرج من ھذا المأزق 
العل��م ق��د ب��دأت حینم��ا ش��رع اإلنس��ان یفك��ر ف��ي  بدای��ة إنوم��ن ھن��ا ی��ذھب الدارس��ون إل��ى 

التغل���ب عل���ى ح���ّل أول���ى مش���كالتھ الت���ي واجھت���ھ ف���ي طری���ق حیات���ھ وق���د ب���دأت مص���اعب 
یحتم����ي م����ن الج����و  إنالبیئ����ة ومش����كالت اإلنس����ان س����اعة وج����دت نفس����ھ ف����ي حاج����ة إل����ى 

ارح���ة وعن���دما وج���د معّدت���ھ ف���ي بح���ّره وب���رده وم���ن الحیوان���ات الض���اربة والطی���ور الج
حاج��ة إل��ى أن تمتل��ئ بش��يء م��ن الطع��ام والش��راب ل��یحفظ بق��اءه ووج��وده فأك��ل م��ا یفی��ده 

 .راقبھا مراقبة دقیقة إنوترك ما یضّره بعد 
ی���ذھب بع���ض الدارس���ین إل���ى أّن بدای���ة عل���م الع���رب من���ذ بدای���ة ال���دعوة اإلس���المیة، ح���ین 

 3هللا علیھ السالم غرس أصول ھذه الثورة العلمیة محمد ابن عبد

فل���و جئن���ا نس���تطلع كلم���ة العل���م مش���تقاتھ ف���ي الق���رآن الك���ریم فق���ط، فض���ال ع���ن الح���دیث 
 .النبوي لوجدنا أنھا بلغت سبعمائة وثمانین مّرة 

 إنال نع����رف دین����ا م����ن األدی����ان غی����ر ال����دین اإلس����المي جع����ل الحكم����ة ض����الّة الم����ؤمن 
المعرف����ة ش����رطا م����ن  وج����دھا وجع����ل العل����م فریض����ة، عل����ى ك����ّل مس����لم ومس����لمة وجع����ل

 .4شروط اإلیمان
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أم���ا ف���ي العص���ر اإلس���المي نعل���م إن محم���دا ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم بع���ث لینش���ر المعرف���ة 
والعل���م والحكم���ة ولیطھ���ر الن���اّس وینقض���ھم م���ن الض���اللة والجھ���ل، فاإلس���الم ال یتن���افى 
م���ع العق���ل وال م���ع العل���م فھ���و دی���ن عق���ل ودی���ن فك���ر ونظ���ر، وال یق���ف عن���د ح���ّد األخ���ذ 

ح���ث ب���ل أمی���ر بالبح���ث بالب���ذل والعط���اء ی���وحي بالكش���ف واالخت���راع وتنمی���ة اإلدراك والب
والتفكی�����ر یوص�����ي بالعط�����اء س�����واء بالنس�����بة للف�����رد أو المجتم�����ع أو ك�����ان ع�����ن الطری�����ق 

 1.االیجابي أو عن الطریق السلبي

یرف���ع هللا :( لق���د ح���ث اإلس���الم عل���ى طل���ب العل���م ورف���ع م���ن منزل���ة العلم���اء فق���ال تع���الى
 ".11سورة المجادلة)"والذین أوتوا العلم درجاتالذین آمنوا 

ولق���د ح���رص المس���لمون عل���ى طل���ب العل���م ابتغ���اء مرض���اة هللا وحرص���ا م���نھم عل���ى فھ���م 
ال���دین فھم���ا ص���حیحا وتطبی���ق أحكام���ھ كم���ا یح���ب هللا ورس���ولھ ف���العلم مطل���ب دین���ي ، ق���ال 

رب���ك  اق���رأ باس���م(تع���الى مخاطب���ا نبی���ھ محم���د ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم ف���ي أول آی���ة نزل���ت 
، ولق����د ب����ّین س����بحانھ وتع����الى فض����ل العل����م ف����ي معرف����ة "1س����ورة العل����ق)."ال����ذي خل����ق

س���ورة )"إّنم���ا یخش���ى هللا م���ن عب���اده العلم���اء( العلم���اء للخ���الق وخش���یتھم ل���ھ ، ق���ال تع���الى
فم���ن ك���ان عن���ده " فتس���ابق الّن���اس ف���ي طل���ب العل���م وتعلیم���ھ ك���ّل بق���در جھ���ده" 28ف���اطر

جب���ھ تقتض���یھ تعلیم���ھ إل���ى س���ائر الم���ؤمنین واّن ش���يء م���ن العل���م ك���ان یع���رف تمام���ا أن ّوا
 2من كتمھ فقد عرض نفسھ للوعید الشدید من هللا سبحانھ وتعالى 

نبّی����ھ علی����ھ  ب����تهللا ال����ذي أّدب  أدبإّن ھ����ذا العل����م :" فع����ن اب����ن ش����ھاب الزھ����ري ق����ال
أّمت���ھ أمان���ة هللا إل���ى رس���ولھ لیؤدب���ھ عل���ى م���ا أدى إلی���ھ فم���ن  ب���تالس���الم، وأّدب النب���ي 

 إنم���ا فلیجعل���ھ أمام���ھ حجت���ھ فیم���ا بین��ھ وب���ین هللا ف���العلم أمان���ة یج���ب عل���ى المس���لم س��مع عل
 .3یؤدي األمانة على أكمل وجھ وال یخونھا بكتمھا أو تحریفھا

ولق���د س���اھم ھ���ؤالء الص���حابة رض���وان هللا تع���الى عل���یھم ف���ي تعل���یم الن���اس العل���م وتفق���یھھم 
فی���ھ فأق���اموا العدی���د م���ن الحلق���ات والمج���الس العلمی���ة ، ف���ي أنح���اء ال���بالد اإلس���المیة مم���اّ 
أدى إل���ى وج���ود حرك���ة علمی���ة نش���طة ظھ���رت نتائجھ���ا ف���ي جی���ل الكب���ار الت���ابعین فع���ن 

مس���جد حم���ص ف���إذا فی���ھ نح���و ثالث���ین كھ���ال م���ن دخل���ت = " ق���ال الج���والنيأب���ي مس���لم 
فلق���د ك���ان مع���اذ ب���ن جب���ل م���ن الص���حابة ال���ذین " أص���حاب النب���ي ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم

نزل���وا الش���ام وق���اموا بتفقی���ھ أھلھ���ا وتعل���یمھم فق���د ق���ال عن���ھ رس���ول هللا ص���لى هللا علی���ھ 
 .4"اعلم أمتي بالحالل والحرام معاذ بن جبل"وسلّم 
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ن����ي أمی����ة دور ب����ارز ف����ي تط����ور الحرك����ة العلمی����ة وازدھارھ����ا وق����د ك����ان الخلف����اء ب      
خصوص���ا وق���د ك���ان أكث���رھم ذا عل���م وفق���ھ فق���د كان���ت مجالس���ھم تظ���م الكثی���ر م���ن العلم���اء 
والش�����عراء ال�����ذین یف�����دون إل�����یھم بن�����اءا عل�����ى طل�����ب م�����نھم وك�����انوا یس�����تمعون إل�����یھم 

ل���م ب���ین ویناقش���ونھم ویجزل���ون إل���یھم العطای���ا والھ���دایا وك���انوا یحرص���ون عل���ى نش���ر الع
م���روا أھ���ل العل���م أن ینش���روا العل���م ف���ي " عم���ر ب���ن عب���د العزی���ز"الن���اس فق���د روي ع���ن 
وك���انوا ینفق���ون عل���ى ط���الب العل���م حت���ى یتف���رغ لطل���ب العل���م وال "مس���اجدھم ومجالس���ھم

الفض��ة عل��ى  قن��اعأّن��ھ یقس��م " الولی��د ب��ن عب��د المال��ك" یش��غلھم ش��يء عن��ھ فق��د روي ع��ن 
 .1لب الرزق عن طلب العلمحتى ال یشغلھ ط" قّراء بیت المقدس
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جع���ل هللا للعلم���اء منزل���ة رفیع���ة، وق���درھم ح���ق ق���دره، حت���ى اّن���ھ س���بحانھ وض���عھم ف���ي 
ش����ھد هللا أّن����ھ ال ال����ھ إالّ ھ����و والمالئك����ة وأول����وا العل����م قائم����ا :" مرتب����ة ق����ال ع����ّز وج����لّ 

ال�����ذین یعلم�����ون وال�����ذین ال  لیس�����تويال (وق�����ال " س�����ورة آل عم�����رآل عم�����ران"بالقس�����ط
 .09سورة الزمر)یعلمون إّنما یتذكر أولوا األلباب

 .العلمفإذا جئنا ألحادیث الرسول علیھ السالم وجدناھا تحض على طلب 

رواه البیھیق���ي الّن العل���م " اطلب���وا العل���م ول���و ف���ي الص���ین: "ق���ال ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم
فوص����ل  مص����رعب����اب عل����ى فریض����ة عل����ى ك����ّل مس����لم وف����ي العص����ر العباس����ي ف����تح ال

التط���ور العلم���ي إل���ى ال���ذروة بالقی���اس إل���ى العص���ور الس���ابقة والالحق���ة فھ���ذا العص���ر یع���ّد 
بح��ق العص��ر النق��ل والترجم��ة والت��ألیف واالبتك��ار حی��ث أقیم��ت م��ن أج��ل ذل��ك ال��دواوین 

وعظم����ت . وبی����وت الحكم����ة والم����دارس واس����تقدم العلم����اء وتف����رغ الكثی����ر م����نھم للعل����م 
والقبطی����ة والھندی����ة والس����ریانیة حت����ى  والفارس����یةع����ن الیونانی����ة ،  تالتلخیص����یاالترجم����ة 

دور الترجم����ة والتعری����ب كان����ت الحض����ارة اإلس����المیة ق����د أثم����رت  باالقت����داءأذن األم����ر 
 .آنذاك وأتت أكلھا ومألت سمع العالم
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اب���راھیمبن محم���د  إس���حاق وأب���و) 347(الت���واريالم���ؤدب  خل���فبك���ر یحی���ي ب���ن  وأب���و :
 .ه في بالد المغرب  343 لتاریخالقصر 

یكتب���ون فیھ���ا دروس���ھم وكلم���ا  الع���ادي اآلبن���وسم���ن الخش���ب  أل���واحوك���ان للناش���ئة            
درس���ا مح���وه منھ���ا وأثبت���وا مكان���ھ درس��ا آخ���ر وكان���ت معامل���ة المعلم���ین للص���بیان  خفض��وا

 .والشدةفي أغلبھا بالعنف  اتصفتتختلف من معلم آلخر وإن 

وك���ان المعلم����ون ف����ي الكتاتی����ب یتقاض����ون أج���ورا زھی����دة ال تتج����اوز أحیان����ا رغیف����ا م����ن 
الخب�����ز یختل�����ف ف�����ي حجم�����ھ ونوع�����ھ ب�����اختالف أح�����وال آب�����اء الص�����بیان غن�����ى وفق�����را 

لق���د لم���ع المس���لمون ف���ي ك���ل المی���ادین العلمی���ة وف���ي الوق���ت ال���ذي ك���ان فی���ھ الش���عراء  1
قوم������ون ب������أدوارھم ف������ي نھض������ة الع������رب الروحی������ة والنفس������یة واألدب������اء والفقھ������اء ی

ك����ان العلم����اء ف�����ي ك����ل المی����ادین یقوم����ون بقس�����طھم م����ن البح����ث والنق�����ل . واألخالقی����ة
  2.والتجدید لم یدعوا بابا إالّ طرقوه إن لم یكونوا قد فتحوا في العلم أبوابا جدیدا
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 :المؤسسات التعلیمیة في الحضارة اإلسالمیة

: تع���ددت المؤسس���ات التعلیمی���ة وتنوع���ت ف���ي الحض���ارة اإلس���المیة م���ن ھ���ذه المؤسس���ات
ف����ي أداء دورھ����ا ف����ي تعل����یم الص����بیان الق����راءة والكتاب����ة ھ����ذا  اس����تمرتالكتاتی����ب والت����ي 

باإلض���افة إل���ى ظھ���ور كتاتی���ب أخ���رى لتعل���یم الق���رآن الك���ریم ،وظ���ل المس���جد ف���ي مقدم���ة 
حلق���ات العل���م ف���ي ش���تى العل���وم والفن���ون  المؤسس���ات التعلیمی���ة فض���مت أروقت���ھ العدی���د م���ن

وك���ان المس���جد ی���ؤدي دوره الرائ���د ف���ي خدم���ة الحرك���ة العلمی���ة ف���ي الحض���ارة اإلس���المیة 
كم���ا ك���ان ل���بعض العلم���اء مج���الس عل���م ف���ي من���ازلھم إل���ى جان���ب حلق���اتھم العلمی���ة ف���ي 
المس��اجد ھ��ذا وق��د ظھ��ر ن��وع جدی��د م��ن المؤسس��ات التعلیمی��ة متم��ثال ف��ي قص��ور الخلف��اء 

إلیھ����ا العلم����اء  واس����تدعوا والوع����دم����راء، وأق����ام الخلف����اء واألم����راء مج����الس العل����م واأل
فلق���د ك���انوا كغی���رھم م���ن الن���اس م���ن حی���ث ك���ان كثی���ر م���نھم تت���وق نفس���ھ إل���ى .واألدب���اء

غی���ر أن ھن���اك بع���ض الموان���ع تم���نعھم م���ن  المواع���د،وس���ماع  العل���م،حض���ور مج���الس 
 في القصور یختص بتعلیم أبناء ظھر نوعا آخر من التعلیم  الرغبة، ولقدتحقیق ھذه 

وك���ان المؤدب���ون یحتل���ون " ب���المؤدبین"الخلف���اء واألم���راء وأطل���ق علی���ھ معلم���ي ھ���ذه الفئ���ة 
مكان����ة عظیم�����ة عن�����د الخلف�����اء وكان�����ت تف�����رض لھ�����م روات�����ب عالی�����ة م�����ن قب�����ل الدول�����ة 

 1باإلضافة إلى ذلك بیوت الحكمة والمدارس 

 :حضارة اإلسالمیةوسوف نتناول أبرز ھذه المؤسسات التعلیمیة في ال

تع�����د الكتاتی�����ب أس�����بق أن�����واع المعاھ�����د التعلیمی�����ة وج�����ودا ف�����ي الع�����الم :الكتاتی�����ب 1
اإلس���المي وھ���ي موض���ع الكّت���اب والمكت���ب والكت���اب موض���ع تعل���یم الكت���اب وجم���ع 

والكت����اب عب����ارة ع����ن مكت����ب تعلیم����ي ، ی����تعلم فی����ھ أطف����ال 2الكتاتی����ب والكت����اب
یق�������وم بتعل�������یمھم أس�������اتذة المس�������لمین الق�������راءة والكتاب�������ة وأحك�������ام ال�������تالوة، و

متخصص���ون ف���ي عل���وم الق���رآن الك���ریم، ویع���د الكت���اب خط���وة جدی���دة نح���و تط���ویر 
 3الكتاباسم   شتقاالمنشآت التعلیمیة وقد 
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من���ذ تأسیس���ھ ویؤی���د ذل���ك  بت���ا أض���طلع، وتعل���یم الكتاب���ة وھ���ي المھم���ة الت���ي الكتی���بم���ن 
ف����ي ق����اموس المح����یط واللس����ان والوس����یط،من أن الكت����ب والكت����اب موض����ع تعل����یم  م����وارد

 1الكتاب أي الكتابة والجمع الكتاتیب 

كتاتی���ب تعل��م الق��راءة والكتاب���ة فق��ط وك���ان یق��وم ب���التعلیم : م��ن أھمھ���ا أنھ��ا أن���واعلھ��ا ع��دة 
ي بع���ض ال���ذمیین أحیان���ا كثی���رة فل���م یك���ن یجل���س لتعل���یم الق���راءة والكتاب���ة م���ن المس���لمین ف���

إالّ ع��دد قلی��ل ج��ّدا خصوص��ا وق��د كان��ت الش��ام تجم��ع كثی��را م��ن أص��حاب  اإلس��المص��در 
فل���م یقاب����ل   .ال���دیانات األخ���رى ال���ذین ك����انوا أعل���م م���ن المس����لمین ف���ي ھ���ذه األم����ور

علیھ��ا ولك��ن ھ��ذا ل��م یمن���ع  اب��قالمس��لمین ھ��ذه الثقاف��ات ب��اإلعراض عنھ��ا أو إغالقھ��ا ب��ل 
 .لتعلیم القراءة والكتابةكتاتیب خاصة بھم  إنشاءالمسلمین من 

وھن����اك نوع����ا آخ����ر ھ����و كتاتی����ب قرآنی����ة وھ����ذه الكتاتی����ب الت����ي تخ����تص بتعل����یم الق����رآن 
الك��ریم وھ��ذا الن��وع ك��ان یلح��ق غالب��ا ف��ي المس��جد وك��ان یعل��م اللغ��ة العربی��ة والنح��و إل��ى 

 2جانب القرآن الكریم كمواد مساعدة على حفظ القرآن الكریم

میم���ون ب���ن مھ���ران وك���ان مؤدب���ا وك���ان یعل���م الق���رآن أش���ھر معلم���ي الكتاتی���ب عم���رو ب���ن 
وك���ان مؤدب���ا وك���ان یس���كن  ألكالب���يوالنح���و یح���ض مس���لمة عبی���دة ب���ن عب���د هللا ب���ن محم���د 

وك��ان معلم��ا دمش��قیا،  ع��اطفوك��ان معل��م كت��اب  دبی��بب��ن  فبیع��ةقنط��رة س��ینان بدمش��ق، 
 3الكتابالضحاك بن قیس وكان معلم  مآذنالجندب  أبو

 .لمساجد -1
واح��د المس��اجد وق��ال الزج��اج ك��ّل :المس��جد ال��ذي یس��جد فی��ھ وف��ي الّص��حاح: المس��جد لغ��ة -

 .4موضع یتعبد فیھ فھو مسجد
 4كّل موضع في األرض فھو مسجد:شرعا -

س���بحان " قول���ھ تع���الى: وق���د ورد لف���ظ المس���جد ف���ي الق���رآن الك���ریم ف���ي ع���دة مواض���ع منھ���ا
ال���ذي باركن���ا حول���ھ  ألقص���ىابعب���ده ل���یال م���ن المس���جد الح���رام إل���ى المس���جد  اس���ريال���ذي 

وك���ذلك ورد ف���ي الس���نة . 1س���ورة االس���راء" لنری���ھ م���ن آیاتن���ا إّن���ھ ھ���و الس���میع البص���یر

                                                            

  1 52:ص تطور الفكر العلمي عند المسلمین: محمد الصادق العفیفي 

.59التعلیم في الشام في العصر األموي ص: مذكرة سمیة بنت محمد فرج الوافي 2  

.63_60المرجع نفسھ ص 3  

.1940 -3ابن منظور لسان العرب المرجع السابق مادة سجد  4  
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 ل���ق واألرضالص���الة فص���لي  أدربكت���كحی���ث م���ا " الش���ریفة ق���ال ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم
 .1"مسجدا

المن���ارات الت���ي أض���اءت للمس���لمین طری���ق العل���م والمعرف���ة فك���ان أول  أھ���مالمس���اجد ھ���ي 
الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لّم بع���د ھجرت���ھ إل���ى المدین���ة بن���اء المس���جد،  ب���تش���يء ق���ام 

ف��ي حی��اة المس��لمین ولیعلم��وا أّن المس��جد ھ��و أول خط��وة ف��ي بن��اء  أھمیت��ھمم��ا ی��دّل عل��ى 
الحض����ارة وتحقی����ق االزدھ����ار والتق����دم فك����ان المس����جد مكان����ا الجتم����اع المس����لمین م����ع 

ی����نھم ودنی����اھم وتق����ام فی����ھ حلق����ات د أم����ورالرس����ول لیس����ألونھ ویجی����بھم، ویتناقش����ون ف����ي 
 .2اإلسالم وأمورالقرآن  لینعلواالذكر ویجلس المسلمون صغارا وكبارا 

واجعل����وا :" یتخ����ذوا م����ن بی����وتھم مكان����ا للص����الة ق����ال تع����الى إنهللا للمس����لمین  أب����احلق����د 
إالّ أّنھ����م أحس����وا ب����ان بی����وتھم ال تم����نحھم حری����ة العب����ادة  88س����ورة ی����ونس"بی����وتكم قبل����ة

واّن " وث����واب الجماع����ة واللق����اء، وم����ن ھن����ا فیم����ا یب����دوا أسس����وا المس����جد ق����ال تع����الى 
ار لع���دة قدیم���ة وان ف���ي تأس���یس المس���اجد وال ش���ك اس���تمر 18س���ورة الج���ن" المس���اجد ہلل

المس��اجد  أھ��موم��ن  متعب��دمالھ��ا ذل��ك ھ��ي س��ورة  اإلكب��اراس��تقرت ف��ي نفوس��ھم ولھ��ا ف��ي 
المس��جد الح��رام ف��ي مك��ة المكرم��ة والمس��جد  اإلس��المیةف��ي بن��اء الحض��ارة  أس��ھمتالت��ي 

ف��ي دمش��ق  األم��ويف��ي الق��دس والمس��جد  األقص��ىالنب��وي ف��ي المدین��ة المن��ورة والمس��جد 
س ،ومس��جد عم��رو ب��ن الع��اص، وج��امع األزھ��ر ف��ي مص��ر، ومس��جد القی��روان  ف��ي ت��ون

العل���م ورف���ع  اس���تخدمتومس���اجد أخ���رى كثی���رة خرج���ت لن���ا أج���یال كثی���رة مس���لمو واعی���ة 
ش���أن الحض���ارة اإلس���المیة،بقیام المس���اجد ب���دورھا عل���ى أكم���ل وج���ھ ال���دیني والقض���ائي 

 3واإلعالمي والتعلیمي االجتماعي
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جان���ب التعل���یم ف���ي المس���اجد ك���ان ھن���اك تعل���یم خ���اص  إل���ى: قص���ور الخلف���اء واألم���راء -3
 .صورتینفي القصور، وكان التعلیم یتم في 

 االبت��دائيفق��د نش��أ ش��كل م��ن التعل��یم : التعل��یم األول��ي الخ��اص بأبن��اء الخلف��اء واألم��راء-أ
ف���ي قص���ور الخلف���اء واألم���راء ال���ذین ك���انوا یتخ���ذون ألوالدھ���م معلم���ین خاص���ین ی���ذھبون 

 .والد إلیھم یتلقون منھم قدرا من الثقافة والمعرفة إلى القصور ویجلس األ

وبن���اءا عل���ى ذل���ك ظھ���رت طبق���ة جدی���دة تس���مى بطبق���ة الم���ؤدبین وك���ان یطل���ق عل���ى معل���م 
وك����ان المؤدب����ون یحتل����ون مكان����ة عظیم����ة ع����ن " م����ؤدب " أس����مأبن����اء الخلف����اء واألم����راء 
فھن����اك دالئ����ل كثی����رة تش����ھد بمك����انتھم وتفی����د أن تأدی����ب أوالد . غی����رھم م����ن المعلم����ین

الج���الل ویحوط���ھ  ب���تالخاص���ة ص���بیانا أو كب���ارا ك���ان عم���ال عظیم���ا، یكس���ب م���ن یق���وم 
ف����اء م����ن قب����ل الخل واالحت����رامبإیھ����اب م����ن العظم����ة، فق����د ك����انوا باإلض����افة إل����ى التق����دیر 

واألم���راء ك���انوا ین���الون  أج����ور عالی���ة  تص���ل إل���ى أل����ف دین���ار ش���ھریا باإلض���افة إل����ى 
الزھ���ري : تس���دید ال���دیون وتق���دیم الھ���دایا، ون الم���ؤدبین الل���ذین لمع���وا ف���ي الت���اریخ أمث���ال

م���ؤدب ھش���ام ب���ن عب���د المل���ك، إس���ماعیل ب���ن عبی���د هللا ب���ن أب���ي مھ���اجر م���ؤدب أبن���اء عب���د 
 1الملك بن مروان

 :فاءمجالس الخل-ب

یتقی���د بمك���ان  والمرون���ة، فل���مبالس���ھولة  أمت���ازإن نظ���ام التعل���یم ف���ي الحض���ارة اإلس���المیة 
والتعل���یم فكان���ت تعق���د الحلق���ات والمج���الس العلمی���ة ف���ي المس���اجد  لنش���را لثقاف���ةمخص���ص 

وبم���ا أن الخلف���اء ك���انوا یع���دون أنفس���ھم حم���اة للعل���م وی���رون . والقص���ور ومن���ازل العلم���اء
الثقاف���ة والفن���ون، فاتخ���ذوا م���ن قص���ورھم مج���الس ل���ألدب  أن قص���ورھم مرك���زا تش���ع من���ھ

 .والمناظراتالندوات والمناقشات  بتاوالعلم وعقدوا 

العلم���اء إل���ى القص���ور إك���رامھم والطل���ب  اس���تدعاءاألم���ر ال���ذي دف���ع الكثی���ر م���نھم إل���ى 
ج����رت مناقش����ات كثی����رة ف����ي  القص����ور فلق����د ووع����ظ ف����يإل����یھم أن یقیم����وا مج����الس عل����م 

 2 الخلفاءمجالس 
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والس����یما معاوی����ة وعب����د المال����ك وعم����ر ب����ن عب����د العزی����ز وتع����ددت فنونھ����ا  األم����ویین
لمعالج����ة قض����یة  س����ماكانوأھ����دافھا، فمنھ����ا م����ن ك����ان لغ����رض ال����تعلم والتفقی����ھ ، ومنھ����ا 

 .للتسلیة والترویح عن النفس سماكانمعینة ، ومنھا 

لق����د كان����ت قص����ور الخلف����اء تح����وي عل����ى العدی����د م����ن مج����الس العل����م ف����ي ش����تى العل����وم 
 1والفنون ولقد تعددت أغراضھا وأھدافھا من خلیفة آلخر

 :منازل العلماء -2
 

اتخ����ذ رس����ول هللا ص����لى هللا علی����ھ وس����لم دار األرق����م ب����ن أب����ي األرق����م مك����ان یعل����م فی����ھ 
م��ن آی��ات ال��ّذكر الك��ریم كم��ا ك��ان  من��ازلال��دین الجدی��د ویق��رئھم  ومب��ادئالمس��لمین تعل��یم 

ن���ا فی���أتون إلی���ھ ناش���دین اإلس���الم  ث���م أقیم���ت المن���زل ملتق���ى ال���ذین یتخی���رون اإلس���الم دی
عل�����ى أن بیوت�����ا كثی�����رة ف�����ي الت�����اریخ  واالجتم�����اعالمس�����اجد وأص�����بحت مك�����ان اللق�����اء 

 2اإلسالمي لعبت دور المدارس 
كان��ت طریق��ة العلم��اء ف��ي التعل��یم ھ��ي الجل��وس ف��ي المس��اجد ف��ي الغال��ب أو ف��ي من��ازلھم 

ط�����الب العل�����م ی�����أتونھم  أحیان�����ا إذ ل�����م تك�����ن ھن�����اك مب�����ان متخصص�����ة للم�����دارس وك�����ان
، رغ����م أن المس����لمین یع����دوا المن����ازل مكان����ا  ب����تفیس����ألونھم ك����ل فیم����ا یحتاجون����ھ ویھ����تم 

للس���كون والراح���ة غی���ر أن وط���أة الحاج���ة دع���ت إل���ى قی���ام  الفتقارھ���اص���الحا لتعل���یم العل���م 
 .حلقات تعلیمیة بالمنازل الخاصة 

م وك����ذلك من����زل الع����الم ف����ي الش����ا ال����رداءوم����ن ھ����ذه المن����ازل من����زل العالم����ة الجلیل����ة أم 
 3االوزعي  اإلماموالفقیھ 
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 :بیوت الحكمة 
 :بیوت الحكمة 

نش����أت من����ذ الق����رن الثال����ث ھج����ري مؤسس����ات عرف����ت باس����م بی����وت الحكم����ة أو خ����زائن 
بال���دوائر العلمی���ة أو المؤسس���ات األكادیمی���ة ف���ي  متك���ونالكت���ب أو دور العل���م وھ���ي أش���بھ 

، وھ���ي مدرس���ة للتثقی���ف  للترجم���ةوقتن���ا الحاض���ر ، فھ���ي مكتب���ة للمطالع���ة ، وھ���ي معھ���د 
بی���ت  ال���دور ھ���ووالتعل���یم ،وھ���ي مرك���ز للرص���د  ومك���ان للنس���خ والنق���ل ، وك���ان أول ھ���ذا 

الحكم���ة ال���ذي أنش���أه الخلیف���ة الم���أمون ف���ي بغ���داد ، وی���رى مؤل���ف خ���زائن الكت���ب أن أول 
أم���ر ھ���ذا البی���ت ك���ان ف���ي عھ���د أب���ي جعف���ر المنص���ور فلم���ا ك���ان الخلیف���ة ھ���ارون الرش���ید 
عن���ى عنای���ة كبی���رة وأش���ھرھا بی���ت الحكم���ة القیروان���ي ال���ذي من���ھ مكتب���ة ودار الترجم���ة 

وك���ان یش���تمل عل���ى خزان���ة . ت والفلس���فة وغیرھ���ا ومعھ���دا لت���دریس الطبیع���ة  والریاض���یا
الفلكی����ة وك����ان ھ����واة المخطوط����ات ی����أتون إلی����ھ م����ن ك����ل  اآلالتوقاع����ات لحف����ظ  كت����ب،

 1ومراجعتھا مكان لمطالعة المخطوطات 
باإلض��افة إل���ى ھ���ذا ھن���اك بی���ت آخ���ر یس���مى بی���ت الحكم���ة بالق���اھرة وكان���ت المنافس���ة فی���ھ  

ي می���ادین العل���م والتعل���یم وف���ي خ���الل الق���رن ب���ین الف���اطمیین والعباس���یین عل���ى أش���دھا ف���
ه عل���ى نح���و م���ا  395ه دار الحكم���ة بالق���اھرة س���نة  286الراب���ع الھج���ري بال���ك الف���اطمي 

إن خزان���ة الكت���ب كان���ت "  الطی���وركان���ت علی���ھ دار الحكم���ة ف���ي بغ���داد وعنھ���ا ق���ال اب���ن 
تحت���وي عل���ى ع���دة رف���وف ، والرف���وف مقطع���ة بح���واجز وعل���ى ك���ل ح���اجز ب���اب یقف���ل 

بعض���ھا لالط���الع " م���ن أص���ناف الكت���ب مایزی���د عل���ى م���ائتي أل���ف كت���اب ربھ���ات بمفص���ال
عم���اال لخدم���ة  بت���اوبعض���ھا اآلخ���ر لحلق���ات الدراس���ة وزینھ���ا بمفروش���ات جمیل���ة وجع���ل 

 بت���افھ���ارس تس���ھل للط���الب الحص���ول عل���ى الكت���ب وك���ان  بت���اط���الب العل���م ، وكان���ت 
الت العل�����وم ، وھ�����ي مكتب�����ات ممل�����وءة بالكت�����ب النافع�����ة ف�����ي مج�����ا2نظ�����ام االس�����تعارة 

واش����تھرت ف����ي بغ����داد ودمش����ق والق����اھرة بمكتباتھ����ا الزاخ����رة الكت����ب ف����ي ك����ل ف����روع 
 3 اإلسالمیةالمعرفة 
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 :المدارس -3
 

تع���ددت الم���دارس وتنوع���ت م���ابین خاص���ة بالخلف���اء والحك���ام وأبن���ائھم ، حی���ث المعامل���ة 
اإلس����المیة ، والخدم����ة المتمی����زة الت����ي ت����ؤھلھم لت����ولي المناص����ب القیادی����ة ف����ي الدول����ة 

 .وعامة لرعایة أبناء المسلمین في مختلف فروع المعرفة 
ف���ي إنش���اء العدی���د م���ن الم���دارس ، وكان���ت عل���ى درج���ة   الم���اج وق���يوق���د ب���رع ال���وزیر 

عالی����ة م����ن النظ����ام والفخام����ة ، وق����د انتش����رت ھ����ذه الم����دارس ف����ي بغ����داد  وأص����فھان 
ور ال���دین محم���ود مدرس���ة ن���: والبص���رة والموص���ل وغیرھ���ا وم���ن أش���ھر ھ���ذه الم���دارس  

ه عل�����ى 563الكب�����رى بدمش�����ق ، وأنش�����أھا س�����نة  التوری�����ةرتك�����ى ، وتع�����رف بالمدرس�����ة 
مس���احة واس���عة وجع���ل فیھ���ا قاع���ات للمحاض���رات ومس���جدا للص���الة وحج���رتین للمعلم���ین 
ومس���كنا لخ���ادم المدرس���ة ، وم���راحیض لیس���تخدمھا الط���الب وق���د تمی���زت بروع���ة البن���اء 

 1تعلیم فیھا ودقة وجمال تصمیمھا وارتفاع مستوى ال
نظ���م عالی���ة الختب���ار  بت���اوكان���ت ھ���ذه الم���دارس من���ارات لتخ���ریج العلم���اء وق���د وض���عت 

ق����درات الط����الب وت����وجیھھم حس����ب كف����اءاتھم وم����واھبھم ومص����احبة الط����الب ألس����اتذتھم 
ف���ي مك���ان واح���د ،وتمت���ع الط���الب وخاص���ة المتف���وقین بكاف���ة المی���زات والمكاف���آت تش���جیعا 

ع���نھم ، إقام���ة الرح���االت المفی���دة لھ���م واالھتم���ام بتنمی���ة  لھ���م إل���ى جان���ب العنای���ة بالترفی���ھ
 بھ����تا إل����ى العنای����ة بتعل����یم الفتی����ات ، فق����د اھتم����و باإلض����افةأجس����امھم وعق����ولھم ، ھ����ذا 

 2اھتماما ال یقل عن الفتیان
 

                                                            
57المرجع نفسھ ، ص   1  

58المرجع نفسھ ص  2  
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 :أضرب العلم في الحضارة اإلسالمیة 
قص���ورة عل���ى العل���وم الدینی���ة وھ���ي الق���رآن الك���ریم لق���د كان���ت عنای���ة المس���لمین فیص���در اإلس���الم م

والتفس����یر والح����دیث وروایت����ھ ،اس����تنباط األحك����ام الفقھی����ة والفت����اوى الش����رعیة ف����ي م����ا یح����د م����ن 
المش���اكل وم���ا یع���رض م���ن أح���داث ول���ذلك نالح���ظ أن العل���وم المتص���لة بال���دین ق���د انتش���رت ف���ي 

ن اش����تغلوا ب����العلوم العقلی����ة عھ����د بن����ي أمی����ة بخ����الف م����ا كان����ت علی����ھ الح����ال أی����ام العباس����ین الل����ذی
 1كالطب والفلسفة والریاضیات وغیرھا

وال یعن����ي م����ن ھ����ذا الق����ول أن األم����ویین ل����م یش����تغلوا بھ����ذه العل����وم ب����ل تعلموھ����ا وعلموھ����ا ولك����ن 
انتش����ارھا ك����ان مح����دودا بعك����س العص����ر العباس����ي فلق����د ازدھ����رت الحرك����ة الفكری����ة ف����ي العص����ر 

 : وشملت خمس اتجاھات 2األموي وفي الحضارة اإلسالمیة 
البح���ث ف���ي ش���ؤون الح���دیث وتعن���ي العل���وم الدینی���ة وھ���ي الق���رآن الك���ریم  بت���احرك���ة دینی���ة ونعن���ي 

،عل���م الق���راءات عل���م التفس���یر ،عل���م الح���دیث ،عل���م الفق���ھ وثانی���ا عل���وم اللغ���ة واألدب وھ���ي عل���م 
جتماعی���ة اللغ���ة عل���م األدب ،عل���م النح���و عل���م الص���رف ،عل���م البالغ���ة عل���م الع���روض والعل���وم اال

واإلنس���انیة وھ���ي عل���م الت���اریخ عل���م الجغرافی���ا والعل���وم العقلی���ة التجریبی���ة وھ���ي الط���ب ،الص���یدلة 
عل���م النبات���ات وآخ���ر اتج���اه العل���وم الفلس���فیة ) الفیزی���اء(،الترجم���ة ،البیطری���ة ،الكیمی���اء عل���م الطبیع���ة

 3والریاضیة والفلكیة وھي الفلسفة والریاضیات ،علم الفلك أو علم الھیئة
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :أوال العلوم الدینیة
                                                            

 1964،مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة  1،ج 7طتاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي،: حسن حسن إبراھیم  
496،ص 1  

130مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التربیة اإلسالمیة ،التعلیم في العصر األموي، ص : سمیة بنت محمد فرج الوافي  2  
259تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة، ص : بشیر رمضان التلیسي، جمال ھاشم الذویب  3  
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م���ن الخط���أ أن یعتب���ر ال���بعض أّن الق���رآن الك���ریم مج���رد كت���اب دین���ي یبش���ر  :الق���رآن الك���ریم •
إالّ أّن ف����ي حقیق����ة أم����ره ظ����اھرة حض����اریة كب����رى  تس����مو بالحی����اة اإلنس����انیة إل����ى . بعقی����دة جدی����دة

أزھ���ى مراتبھ���ا م���ن الس���مو الروح���ي والفك���ري واالجتم���اعي ونس���تطیع أن نؤك���د أّن الق���رآن الك���ریم 
ظ���م حض���ارة إنس���انیة حج���ر الزاوی���ة ف���ي بن���اء أعظ���ھ حض���ارة یمث���ل حج���را للزاوی���ة ف���ي بن���اء أع

 P103F1 إنسانیة عرفتھا العصور الوسطى
" جبری���ل علی���ھ الس���الم"وم���ن المع���روف أّن الق���رآن الك���ریم ھ���و كت���اب هللا أنزل���ھ ال���روح األم���ین 

عل��ى قل��ب محم��د ب��ن عب��د هللا لیك��ون دس��تورا أب��دیا خال��دا یھ��دي البش��ر ف��ي زم��ان ومك��ان والھ��دف 
" إّن ھ���ذا الق���رآن یھ���دي للت���ي ھ���ي أق���وم:" ق���رآن ھ���و ھدای���ة الن���اس لقول���ھ ع���ّز وج���لّ األساس���ي م���ن ال

وق���د ن���زل الق���رآن مجزئ���ا عل���ى م���دى بض���عة  الح���قوإخراج���ھ م���ن الظلم���ات إل���ى الن���ور والمعرف���ة 
وعش���رین عام���ا وحفظ���ھ ع���ددا م���ن الص���حابة، وق���د أم���ر الرس���ول علی���ھ الس���الم بكتابت���ھ اخت���ار لھ���ذه 

یعرف���ون الكتاب���ة وطل���ب م���نھم ت���دوین م���ا ین���زل علی���ھ م���ن آی���ات المھم���ة ع���ددا م���ن الص���حابة مم���ن 
هللا وكان���ت الكتاب���ة ت���تم بالوس���ائل المتاح���ة عل���ى رق���اق م���ن الحج���ارة المص���قولة والجل���د والعظ���ام 

 2 ونحوھا 
ث��م  كان��ت الخط��وة الثانی��ة وھ��ي جم��ع الق��رآن الك��ریم ف��ي كت��اب واح��د ول��م ت��تم ھ��ذه الخط��وة إالّ ف��ي 

وذل���ك بع���د م���وت ع���دد " عم���ر ب���ن الخط���اب"بإش���ارة م���ن " ك���ر الص���دیقأب���و ب" األولعھ���د الخلیف���ة 
م���ن حف���اظ الق���رآن ف���ي ح���روب ال���رّدة وق���د حفظ���ت ص���حف الق���رآن بع���د جمع���ھ وتس���جیلھ عن���د أب���ي 

ث��ّم ج��اءت مرحل��ة  3بك��ر حت��ى وفات��ھ ث��ّم انتقل��ت إل��ى عم��ر ب��ن الخط��اب ث��ّم إل��ى حفص��ة بن��ت عم��ر
رض���ي هللا عن���ھ ولم���ا ك���ان الق���رآن  الجم���ع ف���ي كت���اب واح���د ث���ّم ذل���ك ف���ي عھ���د عثم���ان ب���ن عف���ان

الك����ریم ھ����و دس����تور اإلس����الم والمس����لمین والمص����در األّول ال����ذي تس����تقى من����ھ أحك����ام اإلس����الم 
وش����ریعتھ وآداب����ھ فق����د عك����ف المس����لمون عل����ى قراءت����ھ واس����تیعابھ الّن ف����ي ذل����ك ص����الح دی����نھم 

ر عل���م التش���ریع عل���م الق���راءات عل���م التفس���ی: ودنی���اھم وم���ن ث���ّم ارتبط���ت ب���القرآن ع���ّدة عل���وم أھّمھ���ا
 4 والفقھ

 
 
 
 
 

 :علم القراءات -1

                                                            
  1 259میة، صتاریخ الحضارة اإلسال. بشیر رمضان التلیسي، جمال ھاشم الذویب 

259المرجع نفسھ،ص  2  

260المرجع نفسھ،ص 3  

260المرجع نفسھ،ص 4  
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عل���م الق���راءات ھ���و معرف���ة أوج���ھ الق���راءات المختلف���ة ال���واردة ف���ي بع���ض الكلم���ات القرآنی���ة ونس���بة 
م��ن الق��راء وتوجی��ھ ك��ّل ق��راءة حی��ث یتح��دد المعن��ى الم��راد  ب��تك��ّل وج��ھ إل��ى ك��ل م��ن رواه وق��رأ 

مھم����وزا ف����ي أغل����ب  النب����ي: م����ن اآلی����ة عل����ى ك����ل الق����راءات وال یختل����ف ، وذل����ك كق����راءة ورش
الق����رآن النب����ي، وق����راءة غی����رة ل����ھ ب����دون ھم����زة النب����ي، وكق����راءة ورش تحظ����ون وق����راءة حف����ص 

وغی���ر  ودالءوأس���اور ودك���ا درس���ت ودارس���ت، وكق���راءة س���ورة أس���ورة : وكق���راءة ق���الوا تح���اطون
 .1ذلك بما تختلف األلفاظ ویتحدد المعنى

وعن��دما كث��ر الق��راّء وتفرق��وا ف��ي ال��بالد ظھ��ر م��نھم الم��تقن لل��تالوة المس��تندة إل��ى أس��اس م��ن العل��م 
ه ث���الث مق���اییس للق���راءة 833والروای���ة والس���ند وم���نھم غی���ر الم���تقن، ل���ذلك وض���ع اب���ن الج���زري ت

 : الصحیحة للقرآن ھي

 .العربیة ولو بوجھموافقة  -
 .موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتماال -
 .2 صحة سند القراءة -

 : فائدتھ
 .التھوین والتسھیل والتخفیف على األّمة -1
 .إّن ھذا التباین یّدل على قّوة البالغة وكمال اإلعجاز وجمال البیان  -2
أیض���ا عل���ى عظ���یم البرھ���ان ألن���ھ م���ع كث���رة التب���این تن���وع الق���راءات ل���م یح���دث خل���ل ف���ي  یس���تّدل -3

 .المعنى والتناقض في المفاھیم
لق��ول الرس��ول ص��لى هللا 3ی��ؤدي ھ��ذا التب��این إل��ى س��ھولة حف��ظ الق��رآن تیس��یر نقل��ھ عل��ى ھ��ذه األّم��ة -4

 4"سر منھإّن ھذا القرآن متفق علیھ أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تی" علیھ وسلّم
 
 
 
 

 
 
 
 

 :علم التفسیر

                                                            
  1 70، دیوان المطبوعات الجامعیة، دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة، جدة المملكة العربیة السعودیة ص

.261تاریخ الحضارة اإلسالمیة،ص: بشیر رمضان التلیسي، جمال ھاشم الذویب 2  
.262صلمرجع نفسھ،  3 3  

71ص العلم والعلماء: أبو بكر جابر الجزائري ا    
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كش���ف الم���راد ع���ن المش���كل ویع���رف العلم���اء  ب���تاإلبان���ة وكش���ف المغط���ى ویقص���د : التفس���یر لغ���ة
المس���لمین التفس���یر بأّن���ھ عل���م باح���ث ع���ن معن���ى نظ���م الق���رآن بحس���ب الطاق���ة البش���ریة وبحس���ب م���ا 

 .1تقتضیھ القواعد العربیة

علی���ھ وس���لّم فق���د ك���ان علی���ھ الس���الم، یفس���ر لق���د نش���أ عل���م التفس���یر من���ذ عص���ر الرس���ول ص���لى هللا 
وأنزلن��ا إلی��ك ال��ذكر لنب��ین :" لص��حابتھ آی��ات الق��رآن الك��ریم ویب��ّین لھ��م م��ا غم��ض فیھ��ا، ق��ال تع��الى

 >44سورة النحل"للناس ما نّزل إلیھم ولعلّھم ینظرون

عل���ى  القتص���رفف���ي ھ���ذه اآلی���ة یوض���ح س���بحانھ وتع���الى لنبّی���ھ ص���لى هللا غلی���ھ وس���لّم أن مھمت���ھ 
 .2بل تتعدى ذلك إلى شرحھ وتفسیره لھم بتوة القرآن فقط للناس إبالغھم تال

ث���م أخ���ذ الص���حابة ھ���ذا العل���م ع���ن الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لم وعلّم���وه لم���ن ج���اء بع���ده م���ن 
الت����ابعین فق����د ك����ان الص����حابة أق����در الن����اس عل����ى فھ����م الق����رآن ألن����ھ ن����زل بلغ����تھم وألنھ����م ش����اھدو 

 3القرآن الظروف التي نزل فیھا 

ف����ي العص����ر العباس����ي، فعلم����اء النح����و  ازدھ����رتوھك����ذا غ����اد الق����رآن منبع����ا لجمی����ع العل����وم الت����ي 
قواع���د اللغ���ة العربی���ة والفقھ���اء اس���تنبطوا  اس���تنباطمن���ھ م���ادة خص���بة إعتم���دو علیھ���ا ف���ي  اتخ���ذوك

م����نھم أرائھ����م الفقھی����ة والمؤرخ����ون وج����دوا ف����ي الق����رآن الك����ریم مص����درا لروای����ة التاریخی����ة  ول����م 
، 4أن أص���بحت كت���ب التفس���یر موس���وعات ض���خمة لغوی���ة وأدبی���ة وفقھی���ة وتاریخی���ة وعلمی���ة  یل���بس

وكتاب����ھ ج����امع البی����ان ف����ي )م923/ ه310ت (وم����ن أش����ھر المفس����رین ومؤلف����اتھم ن����ذكر الطب����ري 
والبیض����������اوي )م1209/ه606ت(وال����������رازي ) م1122/ه516ت ( والبغ����������يتفس����������یر الق����������رآن، 

 5.البحر المحیط: وكتابھ) 1353/ه745ت(األندلسي  أبوحیناو ) م1286/ه685ت(

 

 

 

 

  : علم الحدیث 3

                                                            

134مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، التعلیم في العصر األموي، ص : سمیة بنتم حمد فرج الوافي 1  
135المرجع نفسھ، ص  2  
135المرجع نفسھ، ص  3  

168،ص1973مكتبة االنجلو المصریة،مصر، 4  

اإلسالمیة في العصور الوسطى،طعبد المنعم ماجد تاریخ الحضارة    5  
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النبي من قول أو الفعل أو تقریر والشك أن للحدیث أھمیة كبیرة في حیاة  صدرنما  بتونقصد 
المسلمین، تأتي بعد القرآن مباشرة ألنھ یمثل تراث نبیھم علیھ الصالة والسالم، الذي ھو قدوتھم في 

حیاتھم الخاصة والعامة، وكان أغلب الحدیث قد حفظ في الصدور، وإن كان بعضھ قد دون في 
ائف الحدیث صحائف عرفت بصح 1 

وم��ن المعل��وم أن كثی��را م��ن قض��ایا ال��دین ق��د ج��اءت ف��ي الق��رآن مجمل��ة وأن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ 
وس���لم ق���د أوض���حھا ب���القول، أو الفع���ل، وقررھ���ا لجماع���ة المس���لمین مث���ل الوض���وء والص���الة ھ���ذا 
إل���ى جان���ب أن���ھ ف���ي مرحل���ة تنظ���یم المجتم���ع اإلس���المي الولی���د عرض���ت للرس���ول مس���ائل وأحك���ام 

ف فیھ���ا، ووج���د الحل���ول المثل���ى لھ���ا، مم���ا جع���ل منھ���ا جمیع���ا س���وابق وأحكام���ا یأخ���ذ عنھ���ا تص���ر
المس���لمون ویقیس���ون علیھ���ا م���ا یس���تجد ف���ي مج���تمعھم م���ن مس���ائل مش���ابھة، وحس���ب الح���دیث أھمی���ة 

 2"لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة :" قولھ تعالى

بتدوینھ في حیاة الرسول لنھیھ عن ذلك  وتكمن الصعوبة بالنسبة للحدیث في أنھ لم یّدون أو یسمح
عني ومن كتب عني غیر القرآن  الكتتبوا: " حتى ال یختلط بالقرآن من ذلك ما یروى عنھ قولھ

"وحدثوا عني فال حرج، ومن كذب علّي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. فلیمحھ 3 

دثت ب����دءا م����ن وق����د دع����ت ظ����روف التط����ور ف����ي المجتم����ع اإلس����المي والتغی����رات الت����ي ح����      
منص��ب الخلیف��ة ال��ذي ك��ان قائم��ا عل��ى الش��ورى إل��ى حك��م الوراث��ة ف��ي العھ��دین األم��وي والعباس��ي 

عل���ى ص���ورة  الحریص��یننس���بوھا إل���ى الرس��ول دف���ع ذل��ك بع���ض  ألحادی��ثو م��ا تب���ع م��ن اخ���تالف 
المدس���وس فی���ھ، وأدى ھ���ذا إل���ى  واس���تبعاداإلس���الم المش���رقة وتراث���ھ الوض���اء إل���ى تنقی���ة الح���دیث 

 4المحّدثون والحفاظ بتبالحدیث، وأطلق على المشتغلین  ماماالھت

ثم كان أن شھد علم الحدیث نشاطا كبیرا في مطلع القرن الثالث الھجري بعد أن اتسعت حركة الجمع، 
وتعمق الناقدون في التدقیق للتمییز بین الصحیح والضعیف، إذ شھد ھذا القرن انجازات محمد بن 

ه وغیرھم من كبار 276لت  والترمذيه، 261لت  القشريه، ومسلم 256البخاري لت  إسماعیل
 5المحدثین في المشرق والمغرب 

 

 

 :علم الفقھ 

                                                            
  1 263تاریخ الحضارة اإلسالمیة،ص : بشیر رمضان التلیسي، جمال ھاشم الذویب 

  2 264المرجع نفسھ،ص 
  3 264المرجع نفسھ،ص

265المرجع نفسھ،ص  -) 4  
350عبد الرحمن ابن خلدون المقدمة دار الفكرة بیروت ص   5  
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العل����م بال����دین والفھ����م ل����ھ ، فالفق����ھ : اص����طالحاوالفھ����م ل����ھ، والفق����ھ  بالش����يءالعل����م : الفق����ھ لغ����ة
األحك���ام الش���رعیة  اس���تنباطھ���و التعم���ق ف���ي فھ���م ال���دین اإلس���المي والق���درة عل���ى : اإلس���المي إذن

م���ن مص���ادرھا الرئیس���یة المتمثل���ة ف���ي الق���رآن والس���نة، وق���د اھ���تم المس���لمون بالتش���ریع من���ذ وق���ت 
مبك���ر، وم���ازال ھ���ذا التش���ریع ینم���و م���ع نم���و دول���ة اإلس���الم مبرھن���ا عل���ى دینامیكی���ة ھ���ذا ال���دین 

 1.وصالحیتھ لكل زمان ومكان

یع���رض ل���ھ م���ن  وس���ماكانوق���د أخ���ذ التش���ریع اإلس���المي ینم���و ت���دریجیا وفق���ا لحاج���ات المجتم���ع، 
ح���وادث ویس���تجد م���ن أح���داث، وك���ان الرس���ول ص���لى هللا علی���ھ وس���لم یص���در األحك���ام فیم���ا یح���دث 

الم���ذنب أو المخ���الف  بت���اب���ین المس���لمین أو یس���ألون عن���ھ، ویح���دد ل���ذلك ن���وع العقوب���ة الت���ي یعاق���ب 
2 

الك�����ریم ھ�����و المص�����در األول للش�����ریعة اإلس�����المیة، بوص�����فھ دس�����تور اإلس�����الم  وإذا ك�����ان الق�����رآن
والمس���لمین، ال���ذي ال یأتی���ھ الباط���ل م���ن ب���ین یدی���ھ وال م���ن خلف���ھ، ولكون���ھ كتاب���ا س���ماویا ص���الحا 
لك���ل زم���ان ومك���ان ف���إن األحك���ام الت���ي ص���درت عن���ھ أحك���ام كلی���ة ال تتع���رض للمس���ائل الجزئی���ة 

 .الصغیرة 

للرس�����ول لتوض�����یح م�����ا أش�����كل عل�����یھم فھم�����ھ فیس�����ألونھ  االلتج�����اءوك�����ان ال ب�����د للمس�����لمین م�����ن 
 3اإلسالمیة ویستوضحونھ ویستفتونھ، مما جعل من السنة النبویة المصدر الثاني للشریعة 

وھك���ذا ف���إن الق���رآن الك���ریم والس���نة النبوی���ة ھم���ا المص���دران األساس���یان للتش���ریع اإلس���المي، مم���ا 
ن كت���اب هللا ع���ز وج���ل، وس���نة نبی���ھ محم���د علی���ھ جع���ل م���ن ذل���ك التش���ریع قانون���ا دینی���ا مس���تمدا م���

 4والسالم الصالة 

 

 

 

 

 

 :علوم اللغة واألدب -ثانیا

 :اللغة العربیة1
                                                            
  1        266تاریخ الحضارة اإلسالمیة،ص :ویببشیر رمضان التلیسي، جمال ھاشم الذ

  2                                                                     267المرجع نفسھ ،ص
267صالمرجع نفسھ ، 3  
268ص المرجع نفسھ ، 4  
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نطق بصوت، ول�ذا فاللغ�ة ھ�ي الك�الم المص�طلح علی�ھ ب�ین  إذامن لغا یلغو لغوا  االسماللّغة :  ألغةعلم 
أوض��اع الكلم��ة العربی��ة م��ن حی��ث ت��ألیف  ب��تعل��م یع��رف  االص��طالحأم��م الن��اس وش��عورھم، وف��ي 

حروفھا، واشتقاقھا، وداللتھا على معناھا، وھل ھي مشتركة بین عدة معاني أو مختص�ة بمعن�ى واح�د 
ال تدل على غیره ، وقد یطلق علم اللغة على جمیع أقسام علوم العربیة من نحو وصرف وبالغ�ة وم�ا 

 1إلى ذلك من خط وإمالء 

اللّغة العربیة فضال عن المرونة والقدرة على ص�یاغة المش�تقات م�ن ألفاظھ�ا  لعل كثرة المترادفات في
ھو الذي جعلھا أغنى اللغات السامیة وأرقاھا مع س�ھولة التعبی�ر ال�دقیق داخ�ل إط�ار م�ن س�مو البالغ�ة 

 2وسحر البیان ، وحسب اللغة العربیة أنھا لغة القرآن الكریم الذي وصف لسانھ بأنھ عربي مبین 

وة اللغة العربیة وغناھا وقدرتھا على البحث واش�تقاق اللف�ظ المعب�ر اس�تطاعت أن تك�ون أداة وبفضل ق
صالحة للتعبیر عن أعظم حضارة عرفھا العالم في العصر الوسیط ذلك أنھ�ا ق�د احت�وت عل�وم الیون�ان 
والف���رس والھن���ود وغیرھ���ا م���ن الحض���ارات الس���ابقة وعب���رت ع���ن علومھ���ا بم���ا فیھ���ا م���ن مع���اني 

م�ن قب�ل تعبی�را علمی�ا دقیق�ا وھك�ذا تفرق�ت اللّغ�ة العربی�ة عل�ى  بت�الم یكن للعرب معرف�ة  ومصطلحات
 3غیرھا من اللّغات السابقة

فصاحتھ نثرا ونظما مما یعین عل�ى فھ�م ك�الم ّهللا تع�الى  العربي ومراتبمعرفة وجوه الكالم  :وفائدتھا
  4 وكالم رسولھ صلى ّهللا علیھ وسلم

 

 

 

 

 

 

  

 : اآلدابعلم  -2

 أدبا إذا ظرف وتھذبت أخالقھ فھو أدیب  یؤدبمصدر أدب : األدب لغة 

                                                            
74العلم والعلماء ، ص : ابو بكر جابر الجزائري  1  
270تاریخ الحضارة اإلسالمیة ،ص: الذویب بشیر رمضان التلیسي وجمال ھاشم   2  

270ص : المرجع نفسھ  3  
75العلم والعلماء ، ص : أبو بكر جابر الجزائري  –  4  
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فیكت�ب  والنس�ور،صاحبھ عل�ى التص�رف ف�ي وج�وه الك�الم العرب�ي المنظ�وم من�ھ  بتیقتدر :اصطالحا
 .ویخطب ویخاطر ویحادث بعیدا عن الخطأ والخلل فیھ 

وطریق التحصیل ھذا الفن بع�د معرف�ة اللّغ�ة وعلومھ�ا م�ن نح�و وص�رف وبالغ�ة ، اإلكث�ار م�ن حف�ظ 
 1الجید من كالم العرب المنثور والمنظوم والتصرف في وجوھھ كتابة وخطابة 

وكان الرتباط اللّغة باألدب أثره في العلماء الّذین ارتحلوا لجم�ع  اللّغ�ة فجمع�وا أیض�ا األدب وبخاص�ة 
واألیام ، غی�ر أن�ھ ك�ان م�ن المس�تحیل أن یجمع�وا ك�ل  واإلخباروالقصص واألمثال والحكم  رمنال شع

ذلك التراث لضخامتھ فاكتفوا بما استطاعوا جمعھ م�ن ش�عر ونث�ر وم�ن أمثل�ة ھ�ذه المخت�ارات جمھ�رة 
م�ن  مجموع�اوكلھا . نسبة إلى األصمعي  واألصمعينسبة إلى المفّضل،  والمفصلیاتأشعار العرب ، 

 2لقصائد لمشاھیر الشعراء في الجاھلیة وصدر اإلسالما

 :علم النحو -3

ویك�ون بمعن�ى  وقص�د،نح�ا نح�و ك�ذا أي اتج�ھ  :یق�النحوا إذا قص�د واتج�ھ  ینحمصدر نحا  :لغةالنحو 
 .مثلھھذا نحو ھذا أي  :یقالالمثل 

موضوع علم النحو، الكلمات العربیة عن�د (إعراب الكلمات  بتاعلم ذو قواعد كثیرة یعرف : اصطالحا
أو فع�ل أو ح�رف ، ث�م معرف�ة  أس�متركیبھا ، فیبدأ ف�ي دراس�ة ھ�ذا العل�م بمعرف�ة ن�وع الكلم�ة ھ�ل ھ�ي 

المبني منھا والمعرب ، ومعرفة العوامل التي تتغیر لھا كلمات المعربة من رفع إلى نصب أو ج�زم أو 
 جر

من المعاني ، وتظھ�ر واض�حة جلی�ة فیفھمھ�ا الس�امع ویص�ل  الخفاءوبذلك یزول العربیة عند تراكیبھا 
 3المتكلم إلى غرضھ من إلقاء كالمھ 

 

 

 

 

في القرن األّول من الھجرة، وعلى النحو یتوقف إلى ح�ّد كبی�ر فھ�م الكت�اب  واضعة أبو األسود الدؤلي
والس��ّنة وھم��ا مص��در التش��ریع اإلس��المي فل��ذا ك��ان طل��ب ھ��ذا الف��ّن واجب��ا غنی��ا عل��ى م��ن یری��د معرف��ة 

 1الكتاب والسّنة على وجھھما الصحیح

                                                            
75العلم والعلماء ، ص : أبو بكر جابر الجزائري   1  

273تاریخ الحضارة اإلسالمیة،ص: بشیر رمضان التلیسي ، وجمال ھاشم الذویب  2  
72العلم والعلماء، ص: أبو بكر جابر الجزائري  3  
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القاس��م الزج��اج الل��ذان  وأب��و، أب��و عل��ي الفارس��ي: ث��ّم ب��رز ع��دد م��ن العلم��اء المھتم��ین بعل��م النح��و م��نھم
على أّن علم النحو لم یتوقف حیث تركھ أبو األسود الدؤلي أو الخلی�ل ب�ن .وضعا مختصرات للمتعلمین

 .2)أحمد ولكن استمرت جھود العلماء غیره على اللغة

رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لّم لألّم��ة  الق��رآن ونبی��ھ ب��تمعرف��ة اللس��ان العرب��ي ال��ذي ن��زل : وفائدت��ھ
وسعادة اإلنسان وكمالھ ف�ي  بتابمعرفة اللسان العربي تعرف شریعة هللا التي ارتبط بمعرفتھا والعمل و

 3الدارین

مصدر ص�رف الش�يء یص�رفھ ص�رفا إذا حول�ھ، أورده ودفع�ھ، وف�ي : الصرف لغة: علم الصرف -4
وتحویلھ�ا إل�ى وتصریف األم�ور . المجلس الحضوريعرف الفقھاء بیع النقد بالنقد مثلھ، ویشترط فیھ 

 .جھات مالئمة

: التي لیست إعرابا وال بناءا فتبحث فی�ھ األفع�ال وأحوالھاعلم یبحث صیغ الكلمات العربیة : اصطالحا
من حیث التجرد والزیادة والحذف واإلبدال وكون الفعل المج�رد م�ن ب�اب فع�ل المفت�وح الع�ین أو فع�ل 

دتھ في ذلك وفائدت�ھ إض�افة الم�نھج اللغ�وي لیكون مضارعھا جاریا على قاع مضمومأو فعل  مكسورتا
 .4في اللسان العربي والسالمة من الخطأ فیھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :علم البالغة  -5

 .إلیھ، بالغا وبالغة بتبلغ بالشيء إلى كذا وصل  مصدراالبالغة 

                                                                                                                                                                                                             
.73العلم والعلماء، ص: ابو بكر جابر الجزائري 1  

.73تاریخ الحضارة اإلسالمیة ص: بشیر رمضان التلیسي، وجمال ھاشم الذویب 2  
  3 73العلم والعلماء ص: أبو بكر جابر الجزائري
.73العلم والعلماءص: أبو بكر جابر الجزائري 4  
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م�ن جازات�ھ م�ن مج�ازاة بلغ�اء  ب�تعلم ذو فنون ثالثة ھي المعاني والبیان والبدیع، یتمكن : اصطالحا 
 .العرب وفصحائھم في مضمار بالغة الكالم وفصاحتھ

واض��ع مب��ادئ ھ��ذا الف��ّن عب��د الق��اھر الجرج��اني، وموض��وعھ األس��الیب العربی��ة ف��ي الك��الم والمخاطب��ة 
إدراك أعج��از الق��رآن الك��ریم وعل��و ش��أن ص��احبھ وارتف��اع منزل��ة ب��ین البلغ��اء واألدب��اء م��ن : وفائدت��ھ
 1العرب

 : علم العروض 

م�ن  علم العروض سمي ھذا الفّن من فنون العلم بعلم العروض، ألّن الجزء األخی�ر م�ن النص�ف األول
بین الشعر یقال لھ العروض وإذا عرض عروض البیت سھل تقطیعھ إلى التفعیالت التي تركب منھ�ا، 

وھو الجزء األخیر وبذلك یعرف بحره ویعرف ما فیھ من السالمة أو العیب ویقابل العروض الضرب 
 :من البیت وللعروض خمس عشر بیتا، وھي

ال��خ، وتس��مى ھ��ذه البح��ور ب��أوزان الش��عر إذ ك��ل بح��ر .....الطوی�ل والمدی��د والبس��یط، وال��وافر والكام��ل
 : مركب من أفاعیل أربعة

تؤخذ منھا سّتة تفعیالت أخرى فتصبح عش�رة وھ�ي التفع�یالت ترك�ب . فاعالتنا، مفاعل مفاعیلفعولن 
س�وف : والوتد مركب م�ن ثالث�ة مث�ل: األسباب واألوتاد والفواصل فالسبب مركب من حرفین مثلمن 

دحرج والسبب منھ الخفیف ومنھ الثقیل والوتد منھ المجم�وع ومن�ھ المف�روق : والفاصلة من أربعة مثل
 2والفاصلة منھا الصغرى ومنھا الكبرى

وكّل نوع من تلك  بتّل نوع لھ لقب خاص والبحر من بحور الشعر جنس تحتھ أنواع تكثر وتقل، وك
األنواع یدخلھ أنواع من العلل والزحافات، والعالم بھذه األوزان وتقاطیعھا، وبما یقع لھ من العلل 

 .3ـھ175ت (العروض وواضح ھذا الفّن الخلیل بن أحمد الفر اھدي : والزحافات یقال لھ

 

 

 

 :العلوم االجتماعیة واإلنسانیة* ثالثا 

الحضارة العربیة حضارة إنسانیة في المقام األّول فقد عنیت باإلنس�ان فكری�ا وجس�دیا وروحی�ا  تعتبر -
 واجتماعیا ومعیشیا، لذا كان من الطبیعي أن تحتّل العلوم االجتماعیة أو اإلنسانیة مكان الصدارة في 

                                                            
73:العلم والعلماء ص: جابر الجزائيأبو   1  
74المرجع  نفسھ ص   2  
74المرجع نفسھ ص   3  



 الفصل الثاني                          نماذج من بعض المعلمین وطرقھم

49 
 

م التاریخ وعل�م تلك الحضارة وعلى رأس تلك العلوم یأتي عل بتالنشاط الفكري والعلمي الذي تمیزت 
 1الجغرافیا

  :علم التاریخ -1

مصدر أّرخ الكت�اب یؤرخ�ھ تأریخ�ا إذا جع�ل ل�ھ وقت�ا معّین�ا، وعلی�ھ فالت�اریخ لغ�ة التعی�ین : التاریخ لغة
 2الوقت مطلقا كما جاء بلسان العرب

ا وھ�و علم یتضمن ذكر الوقائع واألحداث الجاریة في الكون وأوقاتھا وأسبابھا الناتجة عنھ�: اصطالحا
علم عام وخاص فالعام یبحث أحوال البشر عامة بدون تفرقة بین أّم�ة وأخ�رى والخ�اص یبح�ث ت�اریخ 

 3ھو كتاب التاریخ: األّمة بعینا أو فرد من أفراد فقط والمؤرخ 

ویعتب��ر الت��اریخ م��ن أھ��م العل��وم االجتماعی��ة بوص��فھ مدرس��ة لك��ّل حكام��ا ومحك��ومین تس��اعدھم عل��ى 
لماض��ي وأحداث��ھ فض��ال ع��ن أّن ال��نفس البش��ریة میال��ة دائم��ا لس��ماع القص��ص ا ودرسأالعتب��ارھم م��ن 

 4وتجد فیھ المتعة النفسیة والحكمة والموعظة

بعد ظھور اإلسالم بدأ االھتمام بالتاریخ ودراستھ نتیجة عوامل عدة منھا النظرة الجدی�دة إل�ى الماض�ي 
هللا علی��ھ وس��لّم وس��یرتھ والعنای��ة بأخب��ار األم��ة ونش��اط القبائ��ل ف��ي  ، االھتم��ام س��ّنة رس��ول هللا ص��لى

5الفت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وح

                                                            
27774تاریخ الحضارة اإلسالمیة ص: بشیر رمضان التلیسي، وجمال ھاشم الذویب : 1  

90أبو بكر جابر الجزائر العلم والعلماءص 2  
  3رجع نفسھ، ص

278تاریخ الحضارة اإلسالمیةص بشیر رمضان التلیسي، وجمال ھاشم الذویب 4  
143التعلیم في العصر األموي ص: مذكرة لنیل شھادة الماجستیر: سمیة بنت محمد فرج الوافي 5  
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تعرض القرآن الكریم في عدد غیر قلیل من اآلیات لتاریخ األمم القدیمة فزادت مادتھم في 
ة التاریخ وإن كانت األخبار في القرآن قد جاءت مقتضیة بغرض العبرة والعظة ـــــمعرف

التساؤل والبحث عن المزید من األخبار كقصة بدء الخلیقة، وخلق  فدفع المسلمین للمزید من
 1آدم وقصص األنبیاء وغیرھا مما ورد في ثنایا القرآن الكریم

واض��عھ    ال یع��رف واض��ع خ��اص لھ��ذا الف��ّن ش��انھ ش��أن تق��ویم البل��دان أو الجغرافی��ة إذ ك��ّل 
ب�الطرق الت�ي أمكنھ�ا أن  ألحاثھ�ااألمم والشعوب من یوم بدأ اإلنسان ی�ؤرخ األح�داث أرخ�ت 

 2.بحسب قدراتھا الفنیة وعلمھا الواسع أو المحدود بتاتؤرخ 

 :علم الجغرافیا

أي أنا أرس�م، عربھ�ا  وجغرافیااألرض ،  إي حیھ: الجغرافیة كلمة یونانیة مركبة من كلمتین
م�ن  تقویم البلدان ف�ي الجغرافی�ا عل�م تق�ویم البل�دان بمعرف�ة أح�وال األرض: المسلمون بكلمة 

حی��ث الج��و والب��ر والبح��ر ویع��رف ھ��ذا القس��م بالجغرافی��ا الطبیعی��ة أو م��ن حی��ث المنتج��ات 
المعدنیة والحاصالت الزراعی�ة ویع�رف ذا القس�م بالجغرافی�ا االقتص�ادیة أو م�ن حی�ث موق�ع 
األرض م��ن األج��رام الس��ماویة وعالقتھ��ا بالكواك��ب األخ��رى ویع��رف ھ��ذا القس��م بالجغرافی��ا 

ث علم األجن�اس واللغ�ات وح�دود الممال�ك ویس�مى ھ�ذا القس�م بالجغرافی�ا أو من حی.الریاضیة
البش���ریة أو م���ن حی���ث معرف���ة ع���دد الس���كان وح���دود ال���بالد واألنظم���ة وأن���واع الحكوم���ات 

 3والعالقات بین الدول ویسمى ھذا القسم بالجغرافیة السیاسیة

السبعة الواقع�ة ف�ي الرب�ع لقد عرف المسلمون الجغرافیا بأّنھا علم یتعرف منھ أحوال األقالیم 
المسكون من الكرة األرضیة وعروض البلدان الواقعة فیھ وأطوالھا وكذا عدد مدنھا وجبالھ�ا 

 .4المعموروبرایاھا وبحرھا وأنھارھا إلى غیر ذلك من أحوال الربع 

 

 

 

 

 

 :ولقد اھتّم المسلمون بعلم الجغرافیا ألسباب عّدة منھا
                                                            

278بشیر رمضان التلیسي  و جمال ھاشم الذویب تاریخ الحضارة االسالمیة ص   1  
90ابو بكر جابر الجزائري العلم ص   2  
89المرجع نفسھ ص   3  
192ھـص 1390فروج عمر العلوم عند العرب للمالیین بیروت   4  
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مستطیع فالمسلمون یحج�ون مك�ة للنس�ك فیحت�اجون لمعرف�ة الحج یعد فریضة على كّل مسلم  -1
 .الطرق المؤدیة إلیھا

 .طلب العلم فكان المسلمون یرحلون في طلب العلم من مكان إلى آخر -2
غالتھ�ا، كم�ا  وأن�واعوضع الخراج على األقالیم لمعرفة مساحتھا ومعرفة عامرھا وغامرھ�ا  -3

التجاری��ة الموص��لة إل��ى ال��بالد  ف��ي ذل��ك مص��لحة لیس��ت الم��ال للمس��لمین ومعرف��ة الط��رق
 1اإلسالمیة

واضعھ لم یعرف لھ�ذا العل�م م�ن المع�ارف البش�ریة واض�ع خ�اص وذل�ك االحتم�ال أّن س�ائر 
األم��م والش��عوب ق��د ش��اركت ف��ي البح��ث ع��ن معرف��ة بالدھ��ا وح��دودھا وال��بالد المج��اورة لھ��ا 

ومعرف�ة األجن�اس ومعرفة منتجاتھ�ا وحاص�التھا الزراعی�ة ویس�اعد عل�ى اإلی�راد والتص�دیر 
 2.البشریة وعاداتھا وأخالقھا ولغاتھا وھكذا نجد أّن علم الجغرافیا علم ذو فوائد ومنافع جّمة

ل��م یب��دأ االھتم��ام بدراس��ة المس��ائل الجغرافی��ة إال ف��ي وق��ت ال��ذي اس��تقرت فی��ھ الحض��ارة    -
 اإلس���المیة وتط���ورت حواض���رھا الثقافی���ة الت���ي تجمع���ت فیھ���ا العناص���ر البش���ریة الفاعل���ة
واستقطبت أھم المنتجات الفكریة والمادیة الھامة كدمش�ق وبغ�داد وقرطب�ة والقی�روان الس�یما 
أّن القرآن الكریم قد تعرض إلى ذك�ر العدی�د م�ن الظ�واھر الجغرافی�ة أو الكونی�ة فق�ال تع�الى 

س�ورة " أفال ینظ�رون إل�ى اإلب�ل كی�ف خلق�ت وإل�ى الس�ماء كی�ف رفع�ت" عن ظاھرة السماء
  17.18الغاشیة االیة

وھ�و ال�ذي خل�ق اللی�ل والّنھ�ار :" كما تحدث القرآن عن الكواك�ب ودورانھ�ا وم�ا بینھم�ا فق�ال -
 333سورة األنبیاء اآلیة " والشمس والقمر كّل في فلك یسبحون

 

 

 

 

 

 

 .العلوم العقلیة التجریبیة:رابعا -

                                                            
366شبلي ابو زید تاریخ الحضارة االسالمیة  و الفكر االسالمي ص  1  

ابو بكر جابر الجزائري   2  
 اسماعیل سامعي معالم الحضارة العربیة االسالمیة مدخل نظم علوم زراعة و صناعة اجتماعیة  عمارة فن  تاثیرات 

256ص  10/2007دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر 
3
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 أھ��لعل��ى م��ا كتب��ھ غی��رھم م��ن -أم��رھم أول-اعتم��د الع��رب ف��ي العل��وم العقلی��ة والتجریبی��ة -
الت�راث الق�دیم  إل�ىالحضارات المسابقة كالیونان والفرس والھنود وبالرغم من افتقار الع�رب 

 امت�ازواوالفیزی�اء وغیرھ�ا لك�نھم  والكیمیاءمثل الفلسفة والطب :في العلوم العقلیة والتجریبیة
ا عل�ى داعی�ا ومؤك�د اإلس�الموج�اء .وال�تعلم االستعذابدائما بما انعم هللا علیھم من قدرة على 

م�ن ناحی�ة  األخ�رىالحض�ارات  أص�حابطلب العلم النافع في الحیاة من ناحیة والتعامل م�ع 
م�ن ك�ل م�ا ھ�و ن�افع م�ن ت�راث الس�ابقین  لإلف�ادةالعم�ل س�ریعا  إل�ىثانیة مما دف�ع المس�لمون 

   1وآدابھوقیمھ  اإلسالمالعلمي مما ال یتعارض وتعالیم 

 : علم الترجمة.1 -

ح المس��لمون ب��الد الف��رس ومص��ر وب��الد الش��ام ف��ي الق��رن الس��ابع وف��ت اإلس��المظھ��ر  إنم��ا  -
 إنوالواض��ح ,م��یالدي لی��رو ف��ي ھ��ذه ال��بالد م��دارس تحتض��ن فك��ر وفلس��فة الیون��ان وعل��ومھم

 أو إل��یھمكان��ت بع��ض تل��ك الثقاف��ات ق��د تس��ربت  إذاتل��ك العل��وم جھ��ال تام��ا  یجھ��لالع��رب ل��م 
 إخب��ارف��ي " القط��ي"م��ن ذل��ك م��ا یروی��ھ  األقط��ارتل��ك  إل��ىرحالتھ��م التجاری��ة  إثن��اءعرفوھ��ا 

جن��د " أھ��لارض ف��ارس واخ��ذ الط��ب ع��ن  إل��ىرح��ل " كل��ذةالح��ارث ب��ن " إنالحكم��اء م��ن 
رسول هللا ص باستدعائھ رغم انھ ل�م یك�ن مس�لما  فأمر,بین العرب أمرهحتى اشتھر " یساور

 2مرضھ في حجة الوداع إثناءوقاص  أبيلعالج سعد بن 

نقل حدث كان على ید خالد ب�ن زی�د ب�ن معاوی�ة فق�د ق�ام بترجم�ة  أول إن إلىتشیر المصادر  -
 :منھا أمورظھور الترجمة عدة  إلىولقد كان الباعث  والكیمیاءكتب الطب 

  األمماحتكاك العرب بغیرھم من .1 -

ف��ي الط��ب وف��ي معرف��ة  إلی��ھعل��وم لیس��ت عن��دھم مم��ا ك��انوا یحت��اجون  إل��ىحاج��ة الع��رب .2 -
 الحساب والتوقیت 

 3شجع الخلفاء عملیة الترجمة فلقد, خلفاء للنقل والنقلةرعایة ال.3 -

 

 

 

 :الطب.2 -
                                                            

 288جمال ھاشم الذویب تاریخ الحضارة االسالمیة ص,بشیر رمضان التلیسي  1
 289المرجع نفسھ ص  2
 163التعلیم في الشام في العصر االموي ص :مذكرة:سمیة بنت محمد فرج الوافي  3
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 .داواه من المرض إذاطبا  یطبالمریض  طبااالسم من :الطب لغة -

 اإلنس�ان أمزج�ةمن حیث الصحة والم�رض ف�تعلم فی�ھ  اإلنسانعلم یبحث في بدن :اصطالحا -
 اإلم�راضوب�ذالك تع�رف  اإلنس�اناخرعض�لة ف�ي  إل�ىابتداء م�ن ش�رایین القل�ب  أعضاؤهثم 

التي تعتبر ف�ي ك�ل عض�و ف�تحفظ ویطل�ب لھ�ا ال�دواء المناس�ب لھ�ا وعل�ى ھ�ذه الكیفی�ة یع�الج 
والم�واد الكیماوی�ة  اإلنس�انب�دن :شاء هللا تعالى برءه وشفاه فموضوع الطب إنفیبرا  اإلنسان

 1المختلفة التي تعرض للجسم البشري  اإلمراضفي  مجاعتھاالتي عرفت بالتجربة 

وع��دلوا وص��ححوا  وأض��افواوق��د ورث الع��رب ت��راث الیون��ان الطب��ي فدرس��وه وترجم��وه  -
الط��ب ك��الرازي واب��ن س��ینا وكان��ت الكتاب��ات  إع��المب��روز العدی��د م��ن  إعم��الھمفكان��ت ثم��رة 

ال�واعي  والت�ألیفتمثل مرحلة النقل والترجم�ة ف�ي ح�ین مثل�ت الثانی�ة مرحل�ة النض�ج  األولى
وط�ب )العی�ون( الحال�ةالطب العام وطب الجراحة وط�ب  الخاص كما ظھر التخصیص فكان

  2األسنانالنساء وطب النفس وطب العقل وطب 

عما كان علیھ في الجاھلیة وظھر ف�ي ھ�ذا العص�ر  اإلسالملم یختلف الطب في صدر  -
 3الطب النبوي

نھای�ة اجل�ھ المح�دود  إل�ىالمحافظة على سالمة الجسم البشري ی�ؤدي وظائف�ھ :وفائدتھ -
 رواه البخاري في الطب"انزل لھ دواء داءا الما انزل هللا "ونظر لقول رسول هللا,لھ

 4في ھذه الحیاة اإلنسانینمو ویتطور ویرقى ما بقى  الزالفان علم الطب  -

 

 

 

 

 

 

 :علم الصیدلة/03 -
                                                            

 79العلم والعلماءص:ابو بكر جابر الجزائري  1
 182معالم الحضارة االسالمیةص:اسماعیل سامعي  2
دار الكندي للنشر 1ط,تاریخ الحضارة االنسانیة:واخرون.....محمد عبد القادر خریسات  3

 191ص,1999االردن,والتوزیع
 79العلم والعلماءص:ابو بكر جابر الجزائري  4
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باح��ث ع��ن التمیی��ز ب��ین النبات��ات المش��تبھة ف��ي الش��كل ومعرف��ة منابتھ��ا  واعل��م األدوی��ة وعل��م -
ومعرف�ة جی�دھا م�ن ,خریفیة أوصیفیة  بأنھاومعرفة زمانھا ,رومیة أوھندیة  أوصینیة  وبأنھا
عل���ى اح���د  األدوی���ةومعرف���ة خواص���ھا والص���یدلي البیرون���ي ھ���و المحت���رف یجم���ع ,ردیئ���ا

التراكی�ب الت�ي خل�دھا ل�ھ  أفض�لركب�ة عل�ى مف�ردة وم أنواعھ�ام�ن  األج�ودواختیار ,صورھا
بطبیعة الحال  فاإلنسانالطب وتطوره عند العرب  بنشأةالطب ارتبطت الصیدلة  أھلمبرزو 
  1بعلمي الكیمیاء والنبات أیضاطبیب زاره وارتبطت  أولالدواء من  إلىاحتاج 

اب�ن  إب�راھیمب�ن  احم�د:"أمث�الولقد تقدم علم الصیدلة بفضل جھود عدد من العلماء المس�لمین  -
 2"م 1248/ه 646تاریخ" وابن البیطار" وابن الجزار" "خالد أبي

 :البیطریةعلم / 04 -

التي تعرض للحیوان�ات وبخاص�ة الخی�ل منھ�ا وطل�ب  اإلمراضعلم یبحث فیھ عن  البیطریة -
وك�ان ھ�ذا العل�م مقص�ورا عل�ى الخی�ل لش��دة ,وح�اذق ھ�ذا العل�م یق�ال ل�ھ البیط�ري:الع�الج لھ�ا

یتن��اول س��ائر  أص��بحتط��ور ھ��ذا العل��م حت��ى ,للرك��وب والقت��ال علیھ��ا ولجمالھ��ا إلیھ��االحاج��ة 
وھناك فرع آخ�ر ف�ي ,الدجاج إلىابتداء من الماشیة  بتاوینتفع  اإلنسانالحیوانات التي یملكھا 
والص�قر  كالب�ار بتاوھو مختص  بالطیور الجارحة   التي یصاد  البیرةطب الحیوان یقال لھ 

 .ونحوھما

ف�ي المج�االت الت�ي جعل�ھ هللا تع�الى  ب�تالحفاظ على سالمة الحیوان صالحا لالنتفاع :ھوفائدت -
 3 وألبانھذلك من االنتفاع بصوفھ ووبره وجلوده  إلىوالركوب وما  كاألكلنافعا فیھا 

 

 

 

 

 

 

 : الكیمیاء/05 -

                                                            
 210م الحضارة االسالمیة ص معال: اسماعیل سامعي  1
297بشیر رمضان التلیسي و جمال ھاشم الذویب  تاریخ الحضارة االسالمیة  ص    2  
79ابو بكر جابر الجزائري العلم و العلماء ص   3  
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ومعناھ��ا البح��ث  اإلس��المیةالكیمی��اء كلم��ة یونانی��ة اس��تعملھا الع��رب ف��ي بدای��ة حض��اراتھم  -
 األول�ینفض�ة ول�ذا ك�ان معن�ى الكیمی�اء عن�د  أوذھ�ب  إل�ىالذي یحی�ل المع�ادن "اإلكسیر"عن

وھ�ي عناص�رھا  األولی�ة أجزائھ�ا إل�ىم�ن المع�ادن وغیرھ�ا "الطبیعی�ة"تحلیل الم�واد الكونی�ة 
الت��ي تكون��ت منھ��ا بواس��طة الص��ھر والت��ذویب والتص��عید والتقطی��ر بحث��ا ع��ن جس��م طبیع��ي 

 أوالقص�دیر  أووض�ع عل�ى الجس�م المع�دني كالرص�اص  إذایزعم�ون ان�ھ "اإلكس�یر"یسمونھ 
العص�ر  إيالكیمیاء عند المتأخرین  إماخالصا  إبریزایحمى بالنار یعود ذھبا  إنالنحاس بعد 

الكونی�ة  األش�یاءالحدیث فیعني علما یبحث فیھ عن طبائع جمی�ع المادی�ات وخص�ائص جمی�ع 
بالتحلیل والتركیب ولذلك كان علم الكیمیاء مب�دأ عل�م التقنی�ة وس�ائر ھ�ذه الص�ناعات العجیب�ة 

  1في عالم الیوم

ك�ون ال�ذھب والفض�ة بالص�ناعة  بت�االكیمیاء علم ینظر ف�ي الم�ادة الت�ي ی�تم "یقول ابن خلدون -
 2 "ذلك إلىوشرح العمل الذي یوصل 

 أف�ادفتحت آف�اق واس�عة ف�ي علم�ي التقنی�ة والص�ناعة مم�ا  ھاأن:أھمھالعلم الكیمیاء فوائد جمة  -
 إمراض�ھاابع�د المس�تویات ف�ي معاش�ھا وع�الج  إل�ىحیاتھ�ا  بت�افوائد كثی�رة ارتق�ت  اإلنسانیة

 3األحوالالذي ال ینكره عقالء الناس بحال من  األمر وإتعابھا أالمھاوالتخفیف من 

 :علم النبات/06 -

خ��رج م��ن  إذاال��زرع نبت��ا ونبات��ا  أوال��نجم  أومص��در نب��ت الش��جر :لغ��ة النب��ات, عل��م النب��ات -
 األرض

 إذتك��ون النبات�ات المختلف�ة وم�ا یص�لحھا وم�ا یفس��دھا  أط�وارعل�م یبح�ث فی�ھ ع�ن :اص�طالحا -
ان��ھ ال یح��س ك��ذوات  إالالنب��ات ك��ائن ح��ي ینم��و ویتوال��د ویم��رض ویم��وت ویحی��ا ك��الحیوان 

في غذائھ وطیبھ  اإلنسانو خصائص ومنافع شتى تعود فیما یظھر لنا وانھ لذ ولیشعر األربع
 4إلیھوفي كثیر مما یحتاج 

 

 

ھو یبحث فیھ عن التربة الصالحة للغرس والبذر  إذویعتبر علم الفالحة فرعا من علم النبات  -
وكیفی�ة الغ�رس  األش�جاروتس�مید الترب�ة وس�قیھا وترب�ة  األرضوالمناخ المالئ�م وكیفی�ة فل�ح 
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عل�ى م��ا یس��اعده ف��ي بق��اء  اإلنس��انوالحص��اد وال��ى م�ا ذل��ك وفائدت��ھ حص��ول  والح��دادوالب�ذر 
حیات��ھ ص��الحة ت��ؤدي وظائفھ��ا م��ن عب��ادة هللا تع��الى ب��ذكره وش��كره وعم��ارة الك��ون واط��راد 

 1اجلھا المسمى إلىالحیاة 

الدوائی��ة ھ��و اب��ن البیط��ار ال��ذي ق��ام  اإلعش��ابولع��ل اب��رز العلم��اء المس��لمین ف��ي دراس��ة عل��م  -
 2 منبتھلنبات في بمعاینة ا

زی�د  وأب�وص�احب كت�اب النب�ات  وال�دنیوي األص�معيوممن اھ�تم بعل�م النب�ات م�ن المس�لمین  -
 3صاحب كتاب الشجر األنصاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : علم الطبیعة أو الفیزیاء -07
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علم یبحث عن أحوال األجسام الطبیعیة بأنواعھا وموض�وعھ الجس�م م�ن حی�ث كون�ھ متغی�را 
وھ��و عل��م یبح��ث ع��ن الجس��م م��ن جھ��ة م��ا یلحق��ھ م��ن الحرك��ات :" أو یق��ول اب��ن خل��دون فی��ھ

والسكون فینظر في األجسام السماویة والعنصریة وما یتولد عنھا م�ن حی�وان، إنس�ان ونب�ات 
من العیون والزالزل وفي الجو من الس�حاب والرع�د والب�رق ومعدن وما یتكون في األرض 

والصواعق وغیر ذلك وفي میدان الحركة لألجسام وقد تطور ھذا العلم عب�ر العص�ور فك�ان 
عن��د االیون��ان مج��رد نظری��ات تس��تند إل��ى الفلس��فة فأخ��ذه الع��رب المس��لمون ودرس��وه دراس��ة 

 1العلمي فجاءت أبحاثھم علمیة دقیقة علمیة تستند إلى التجربة واالستقراء باعتماد المنھج

یھ���تم عل���م الفیزی���اء بع���الج كثی���ر م���ن الظ���واھر الطبیعی���ة المرتبط���ة بطبیع���ة الم���واد  -
والص��وت والض��وء والمغناطیس��یة والحرك��ة والرواف��ع وتمك��ن العلم��اء المس��لمین م��ن 
تقدیر األوزان النوعیة لعدد من السوائل والمواد الصلبة والمعادن واألحج�ار الكریم�ة 

 2واستخدموا أجھزة دقیقة  لتقدیر كثافة األجسام
وقد علل الفیزیائیون المسلمون انتشار الصوت في الھواء عل�ى ش�كل موج�ات كروی�ة  -

تتس��ع وتق��وى وتض��یق كلم��ا بع��دت كم��ا برھن��وا عل��ى أّن الض��وء أس��رع م��ن الص��وت 
 3.وعللوا ذلك برؤیة البرق قبل سماع الصوت

) م1038ت(الخ�������ازن البص�������ريولع�������ّل أش�������ھر علم�������اء المس�������لمین ف�������ي عل�������م  -
ت (والحس��ن ب��ن الحس��ن ب��ن الھی��ثم)م1036ت(واب��ن س��ینا ) م1048ت(والبیرون��ي،

1038.(4  

 

 

 

 

 

 

 :العلوم الفلسفیة والریاضیة والفلكیة: خامسا

 :الفلسفة -1
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كلمة یونانیة معناھا الحكمة وفیلسوف معنا محب الحكمة وق�د تع�ارف الع�رب  الفلسفة
ق���دیما عل���ى أّن كلم���ة الحكم���ة یقص���د بھ���ا المعرف���ة بالریاض���یات والط���ب والفل����ك 

 1الخ...والموسیقى
وك��ان اھتم��ام المس��لمین بالفلس��فة مت��أخرا إذ یرج��ع إل��ى م��ا بع��د عص��ر الترجم��ة ال��ذي 

نصور ووصل قمتھ في عص�ر الخلیف�ة الم�أمون ازدھر بدایة من عصر أبي جعفر الم
الذي استطاع بفضل جھ�وده أن یحض�ر كت�ب الفلس�فة الیونانی�ة إذ كان�ت القس�طنطینیة 

وبفضل جھود المترجمین تمكن المسلمین  من  -تعرف بمدینة الحكمة -عاصمة الروم
ترجمة كتب فلسفة أرسطو وغیره من فالسفة الیونان ول�م یكت�ف المس�لمون بالترجم�ة 
والنق��ل ع��ن الكت��ب الیونانی��ة، ولك��ّنھم أض��افوا ش��روحا وافی��ة ث��م إّنھ��م ح��اولوا إدخ��ال 
الفلس��فة الیونانی��ة ف��ي ش��رح ال��دین اإلس��المي وجعلوھ��ا س��ندا للعقی��دة إذ اھت��دوا إل��ى 

وق�د "  إم�ام " ضرورة اتفاق العقیدة مع العق�ل ول�ذا أطلق�وا عل�ى الفیلس�وف اإلس�المي
 2.فلسفة خالفا لألدیان األخرىترك اإلسالم حرّیة البحث في ال

ال��ذي " م757/ه240ت"ولع��ل أّول م��ن اعتن��ى بالفلس��فة عب��د هللا ب��ن المقف��ع الفارس��ي 
تولى الكتاب�ة ل�دى الخلیف�ة الث�اني أب�ي جعف�ر المنص�ور فت�رجم كت�ب أرس�طو الفلس�فیة 

ل���ھ آراء ع���ن أرس���طو وأفالط���ون ) م873/ه260ت(وأب���و یوس���ف یعق���وب الكن���دي 
وابن رشد وغیرھم ومھما یكن فإن فالسفة الیةنان ق�دموا خ�دمات  والفرابي وابن سینا

عظیم��ة م��ن خ��الل مح��افظتھم عل��ى فلس��فة أرس��طو وأفالط��ون وغی��رھم م��ن فالس��فة 
الیونان وبما قدموه من شروح إض�افیة ع�ن فلس�فة أرس�طو وأفالط�ون الت�ي تتع�ارض 

 3مع الدین بوجھ عام والدین االسالمي بوجھ خاص
 
 
 
 

 
 
 
 

 :الریاضیاتعلم  -2
كانت جھود العلماء القدماء في علم الریاضیات متواضعة فلم تكن تع�رف منھ�ا س�وى 
مبادىء الحساب  الذي كان متقدما عند الھنود من الناحیة العلمیة، وعند الیونان كذلك 
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عرف المصریون القدماء مبادىء علم الجبر أو الحساب أما علم الھندسة فقد تقدم ف�ي 
لناحی�ة العملی�ة، وف�ي الیون�ان م�ن الناحی�ة العلمی�ة، ویرج�ع الفض�ل مصر القدیمة من ا

للمسلمین في تقّدم علوم الریاضیات غذ أسھموا في فروعھ المختلف�ة ومتمثل�ة ف�ي عل�م 
 1الحساب وعلم الھندسة

 :علم الحساب - أ
 .حسب یحسب حسبا وحسبانا الشيء إذا أعّده لمعرفة كمیتھ: الحساب لغة مصدر

ب�ھ أح�وال اإلع�داد مف�ردة، ومركب�ة م�ن جم�ع وتض�عیف، عل�م یع�رف : اصطالحا
 2ونقص وتفریق أو قسمة

ویعد علم الحساب من العلوم الضروریة في حیاة اإلنس�ان ل�ذلك ع�ّده الغزال�ي م�ن 
العل��وم المحم��ودة  وذاك ألن��ھ عل��م ال یس��تغنى عن��ھ  ف��ي ق��وام أم��ور ال��دنیا، فھ��و 

ون، وقسمة الزك�اة ب�ین ضروري في ضبط المعامالت وحفظ األموال وقضاء الدی
ھ�ذا باإلض�افة . الشركاء وغیرھا ویحت�اج إلی�ھ ف�ي عل�وم الفل�ك وف�ي جمی�ع العل�وم
 3.إلى إلى أھمیة تقسیم األموال على الورثة فھو علم مالزم للفرائض

فائدتھ كبیرة إذ قسمة التركات وتوزی�ع أم�وال الدول�ة والش�ركات وإحص�اء ال�دخل 
ك متوق��ف عل���ى الحس��اب كم���ا أن األعم���ال م��ن األم���وال والخ��ارج منھ���ا ك��ّل ذل���

 .4الھندسیة والصناعیة مفتقرة إلیھ في الجملة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الھندسة - ب

عل�م یبح�ث فی�ھ ع�ن أح�وال المق�ادیر م�ن : الھندسة كلم�ة فارس�یة معناھ�ا المق�دار واص�طالحا
حیث التقدیر وموضوعھ الخطوط والسطوح واألجسام وھي األبعاد الثالثة الط�ول والع�رض 
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والعم��ق وعناص��ر ھ��ذا العل��م ھ��ي معرف��ة أح��وال الخط��وط وأنواعھ��ا وال��دوائر ومحاورھ��ا   
واألوتار والزوایا المختلفة وأضالعھا واألشكال الكرویة واألس�طوانیة والمخروط�ة ومعرف�ة 
النس��ب بینھ��ا والمق��ادیر فیھ��ا والبرھن��ة عل��ى ذل��ك بط��رق علمی��ة ص��حیحة وواض��ع ھ��ذا العل��م 

إلى العربیة على ید أبي جعف�ر المنص�ور الخلیف�ة العباس�ي رحم�ة هللا إقلیدس الیوناني وترجم 
علیھ وفائدت�ھ كبی�رة إذ الص�ناعات عل�ى اختالفھ�ا  مفتق�رة إلی�ھ ومن�ھ یتف�رع عل�م البن�اء وعل�م 

 1المساحة وانباط الماء أي استخراجھ من األرض إلى غیر ذلك

م��ا أھملتھ��ا الش��عوب كلّھ��ا ث��ّم ولع��ّل أعظ��م أفض��ال الع��رب عل��ى الھندس��ة أّنھ��م اھتم��وا بھ��ا حین
وب��رع الع��رب ف��ي الھندس��ة . حفظوھ��ا م��ن الض��یاع ونقلوھ��ا لألوربی��ین ف��ي زم��ن مبك��ر ج��داّ 

وشرحوا مسائلھا وف رغوا علیھا، وعرفوا تسطیح الكرة وألفوا إلیھ ومارسوه فنقلوا الخ�رط 
ب�ق من سطح الكرة إلى السطح المستوي ومن الس�طح المس�توي إل�ى الس�طح الك�روي وق�د ط

العرب معارفھم في الھندسة وتشھد بذلك أوابدھم الت�ي تركوھ�ا م�ن قص�ور ومس�اجد ومب�اني 
 2.أخرى

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ):الھیئة:(علم الفلك -3

 :لغة

 .كّل ما نتأ واستدار ومن ذلك مدار النجوم
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 :اصطالحا

 .یبحث فیھ عن مواقع األجرام الفلكیة وأبعادھا ومادتھا وشكلھا ومدد دوراتھا

موضوع علم الفلك فھو یبحث عن األفالك الدائرة وسرعة دورانھا وعن النج�وم والكواك�ب، 
وعن حركة سیرھا وأبعادھا وعن مقدار أحجامھا ومادة تكوینھا وذلك بواسطة الرص�د ال�ذي 
تطورت آالتھ فأصبحت في غایة العجب إذ بھ�ا ع�رف ق�انون الجاذبی�ة ال�ذي ب�ھ ش�ّدت جمی�ع 

 1.الكسوف والخسوف والمجرات العدیدة األجرام السماویة وعرف

علم الفلك قدیم ال یعرف ل�ھ واض�ع عل�ى وج�ھ التحدی�د إذ عرف�ھ الص�ینیون والیھ�ود : واضعھ
والمصریون القدامى والیونانیون، وعنھم أخ�ذ المس�لمون الع�رب، وك�ان ذل�ك عل�ى عھ�د أب�ي 
جعفر المنصور رحمھ هللا وعھد حفی�ده ھ�ارون الرش�ید رحم�ھ هللا، وازدھ�ر عل�ى عھ�د ول�ده  

الروبیون وطوروه فبل�غ كمال�ھ وأص�بح م�ن أھ�م فن�ون العل�م والمعرف�ة المأمون وعنھم أخذه ا
 2وأكثرھا فائدة وجدوى بعد العلوم الشرعیة قطعا

 :لعلم الھیئة أو الفلك فوائد عظیمة منھا: فائدتھ

 .معرفة سعة علم هللا تعالى وعظیم قدرتھ وجلیل حكمتھ -1
 .معرفة أحجام بعض الكواكب والشمس والقمر واألرض -2
 .كسوف الشمس والخسوف للقمرمعرفة  -3
معرف��ة ش��كل األرض وخ��ط اإلس��تواء وخط��وط الط��ول والع��رض ل��ألرض ومعرف��ة  -4

 3القطبین الشمالي والجنوبي، واستواء اللیل والّنھار فیھما
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 عبد الرحمان بن خلدون -
 أبو حامد الغزالي -
 االستاذ تلمساني خالد  -

 

 

 

 

 :تمھید

یؤدي التعلیم دورا أساسیا في حیاة األمم والشعوب ألّنھ یش�كل المح�ور الرئیس�ي ف�ي دیموم�ة 

نش���اط الحق���ول الثقافی���ة والسیاس���یة واالقتص���ادیة ألي بنی���ة اجتماعی���ة، وف���ي تحدی���د موقعھ���ا 

ومكانتھ��ا ف��ي الخارط��ة الكونی��ة فتج��د ب��ذلك مختل��ف ال��نظم التعلیمی��ة نفس��ھا محاص��رة ب��ین 

تضیات مرحلتھا الزمنی�ة ألن أّي تخل�ف منھ�ا یستص�عب تدارك�ھ وتك�ون محاوالت مواكبة مق
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تبعات�ھ ش�املة لس��ائر ال�نظم االجتماعی�ة وتق��ل مس�تلزمات الحف�اظ عل��ى ھویتھ�ا وخصوص��یتھا 

 1الثقافیة

فكان وجوب الب�احثین والدارس�ین لنم�وذج تعلیم�ي أص�یل وق�ادر عل�ى االس�تفادة الواعی�ة م�ن 

التعل��یم أكث��ر حیوی��ة ومرون��ة لتحس��ین نوعی��ة المخرج��ات الخب��رات العالمی��ة، وجع��ل طرائ��ق 

التعلیمیة، وصون ھویتھا ولكن یتأتى ذلك باالنغالق على ال�ذات ورف�ض اآلخ�ر وإّنم�ا بكس�ر 

جدة االنبھار بالغرب وفضح أسطورة الثقافة العالمیة المھیمنة، وإع�ادة بن�اء الم�وروث الق�دیم 

وی�ة ف�ي بن�اء فلس�فة النظ�ام التعلیم�ي وم�ن أب�رز بإزالة معوقات االس�تفادة من�ھ وإعطائ�ھ األول

اإلسھامات النظریة الموروثة في الحقل التربوي والتعلیمي واألكثر تص�درا حس�ب تق�دیرنا ، 

والتي قاربت بعمق الواقع المجتمعي الجزائري إسھامات عبد الرحمن بن خل�دون وق�د یك�ون 

تي طرحھا بن خلدون تتمتع بق�در كبی�ر أّن المفاھیم التربویة والتعلیمیة ال: من الصواب القول

ه م�ن المجازف�ة اإلق�رار بترقیتھ�ا إل�ى درج�ة  من االتساق الداخلي واالنسجام فیما بینھا إالّ أنّ 

وفي ذات السیاق یمكن اعتبار الشیخ اإلمام أبي حامد الغزالي  2النظریة التربویة أو التعلیمیة

 3جتماعي وصاحبالفقیھ والمتكلم والفیلسوف والصوفي الدیني واال

وك��ان ی��رى التعل��یم أش��رف مھن��ة ) 4(رس��الة روحی��ة، ك��ان لھ��ا أثرھ��ا ف��ي الحی��اة اإلس��المیة
وأفضل الصناعات والمتتبع لمسیرة أبي حامد الغزالي وطریقت�ھ ف�ي الت�دریس یالح�ظ وج�ود 

وآخ�ر ) 2(نقاط تماس عدیدة م�ع الم�نھج الخل�دوني وكأّنھ�ا مس�توحاة من�ھ رغ�م اس�تبعادنا من�ھ
ع�ن معل�م ح�دیث لك�ي یك�ون ھن�اك نوع�ا م�ن التوفی�ق ف�ي اإلط�ار الزم�اني للحض�ارة نموذج 

اإلسالمیة اختیار أستاذ من متوسطة أو أكمالیة محمد شریف سي سعود بخضرة وحاولن�ا أن 
ن��درج نب��ذة ع��ن حیات��ھ إض��افة إل��ى الطریق��ة الت��ي یعتم��د علیھ��ا ف��ي تلق��ین ال��دروس وش��رحھا 

 .للتالمیذ
 
 
 

                                                            

بیروت 01دار الغرب االسالمي ط 03أبو القاسم سعد هللا، تاریخ الجزائر الثقافي، ج،    1  
270ص  1998        

  2      270المرجع نفسھ ص 

/Mhttp tag/com-kacemd-ency3  
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 :عبد الرحمن بن خلدون -1
 :تمھید •

واح�د م�ن بن�اة الحض�ارة العربی�ة اإلس�المیة " ه 808ت"یعد العالمة عبد الرحمن بن خلدون 
حیث أّنھ صاحب رؤی�ة حض�اریة ف�ي مج�االت مختلف�ة وحق�ول للمعرف�ة متع�ددة الس�یما فیم�ا 
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والتفكی�ر كم�ا أّن�ھ ص�احب یتعلق بدراسة التاریخ البشري والمجتمع االنس�اني وأب�واب النظ�ر 
 1رؤیة منھجیة حقیقیة نلمسھا في مجال التربیة والتعلیم

إّن اآلب���اء ی���دفعون بثم���رة قل���وبھم ومھج���ة نفوس���ھم إل���ى المعلم���ین م���ن أج���ل اكتس���اب العل���م 
وتحص��یلھ، وتنش��یط ال��ذھن وتص��قیلھ ف��العلم ح��ّق الب��ّد م��ن اقتناص��ھ ون��ور یض��يء الطری��ق 

لم حیاة الحي في حیاتھ، فإذا ك�ان الجاھ�ل میت�ا ف�ي حیات�ھ فم�اذا الع" للحیارى والتائھین بل إنّ 
 2یكون بعد مماتھ؟ وإذا كان العلم حیاة الحي في حیاتھ فالشك أّنھ حیاة لھ بعد وفاتھ

ھو عبد الرحمن أبو زید ولي الدین بن خلدون، اسمھ عبد ال�رحمن :نبذة عن حیاة بن خلدون •
ما جرى علیھ عادة العرب في الكنیة أما لق�ب ول�ي  وكنیتھ أبو زید من اسم ابنھ األكبر حسب

الدین فقد لقب بھ بعد تولیده وظیفة القضاء ف�ي مص�ر وق�د اش�تھر ب�ن خل�دون نس�بة إل�ى ج�ده 
 .خالد بن عثمان

م ولم��ا بل��غ س��ّن التعل��یم ب��دأ 1332م��ایو س��نة  27ه ی��وم 732ول��د ب��ن خل��دون ف��ي ت��ونس س��نة  •
 3ن متبعاحینئذبحفظ القرآن وتجویده حسب المنھج الذي كا

 

 

 

 

 

 

 

في كثی�ر م�ن ال�بالد اإلس�المیة وكان�ت المس�اجد حینئ�ذ أھ�ّم م�واطن التعل�یم، ففیھ�ا ك�ان یحف�ظ 
القرآن ویجود بالقراءات على حفظتھ ومجودیھ، وفیھا ك�ان یتلق�ى العل�م عل�ى المش�یخة وك�ان 

فك�ان م�ن . أبوه معلمھ األول، وكانت تونس حینئ�ذ مرك�ز العلم�اء واألدب�اء ف�ي ب�الد المغ�رب
فق�رأ عل�یھم الق�رآن الك�ریم . ھؤالء وأولئ�ك أس�اتذة ب�ن خل�دون ومعلم�وه م�ع وال�ده وم�ن بع�ده

ودرس عل�یھم العل�وم الش�رعیة م�ن تفس�یر وح�دیث 4وجوده بالقراءات السبع وبق�راءة یعق�وب
                                                            

208ص1986،تونس 2المسدي عبد السالم اللساني في الحضارة العربیة الدار التونسیة للكتاب ط 1  
297المرجع نفسھ ص 2  

.29، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر ص4،ط1ابن خلدون المقدمة،ج 3  
لسبع والمكملة للعشر وھو یعقوب بن اسحاق ابن زید بن عبد هللا ھي احدى القراءات الثالث الزائدة على ا: قراءة یعقوب 4

  )ه205-118(الحضرمي البصري
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وأص��ول وتوحی��د ودرس عل��یھم العل��وم " س��ائدا ف��ي المغ��رب" وفق��ھ عل��ى الم��ذھب الم��الكي 
ة ونحو وص�رف وبالغ�ة وأدب، ث�ّم درس المنط�ق والفلس�فة والعل�وم الطبیعی�ة اللسانیة من لغ

والریاضیة فیما بعد ، وحضي في جمیع دراساتھ بإعجاب األساتذة ومن أظھ�ر م�ن ذك�ر م�ن 
أساتذتھ الذین تلقى علیھم علومھ ف�ي ص�باه عن�ھ ك�ذلك ب�ذكر أھ�م الكت�ب الت�ي درس�ھا درس�ھا 

ه الكت��ب الالمی��ة ف��ي الق��راءات والرائی��ة ف��ي رس��م عل��یھم وم��ن أظھ��ر م��ا عن��ي ب��ذكره م��ن ھ��ذ
المص��حف وكلتھم��ا الش��اطبي والتس��ھیل ف��ي النح��و الب��ن مال��ك وكت��اب األغ��اني ألب��ي ف��رج 

 1األصفھاني والمعلقات وغیرھا من أّمھات الكتب

ه اس��تدعاه الس��لطان أب��و عن��ان المرین��ي ص��احب تلمس��ان إل��ى ف��ارس وھن��اك 755وف��ي ع��ام 
ب��القرب من��ھ وكث��ر حس��اده فس��عوا  فی��ھ بتھم��ة الم��ؤامرة فاعتق��ل ول��م اش��تغّل بالكتاب��ة وحظ��ي 

ه عند وف�اة أب�ي عن�ان فأطلق�ھ ال�وزیر ب�ین المغ�رب األوس�ط 759یخرج من معتقلھ حتى عام 
 2واالقصى وأفریقیة واألندلس ثّم عاد إلى تونس ونزل على سلطانھا

 

 

 

 

 

 

 

 

فأكرم��ھ وواله " برق��ون" وقتھ��اوھن��اك اش��تغل بالت��دریس ب��األزھر، واتص��ل بس��لطان مص��ر 
ه وھناك ن�ال ش�ھرتھ الكبی�رة وكث�ر حس�اده إل�ى جانبھ�ا فبع�ث یس�تقدم 786قضاء المالكة عام 

أھلھ وولده من تونس فغرقت بھم السفینة فتواله الجزع ون�ال من�ھ الح�زن حت�ى أع�رض ع�ن 
ھ ثّم خ�رج م�ن الدنیا وزھد فیھا فاستقال من منصبھ وانقطع عن التدریس والتألیف فأتّم تاریخ

                                                            
..40،ص4،ط1ط ،1المقدمة،ج: خلدون ابن 1  

.254أصول التربیة، المكتب الجامعي الحدیث األزاریطیة االسكندریة ص: أحمد محمد الطیب 2 2  
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حق السادس والعشرین من رمضان سنة .1ه للحج وعاد إلى مصر فأقام بھا789القاھرة عام 
 .م توفي ابن خلدون فجأة عن ستة وسبعین عاما 1406مارس 17ه یوم 808

 2.وھذا أطفئت سرج حیاة وثابة ملیئة بالنشاط وحافلة بجلیل المآثر ورائع التفكیر واالبتكار

اھر عظمت�ھ تب�دو عبقری�ة اب�ن خل�دون ویب�دو نبوغ�ھ ف�ي ن�واح كثی�رة م�ن أما عن آث�اره ومظ�
 :أھّمھا ما یلي

أّنھ المنشأ األّول لعلم االجتماع، أّنھ إمام ومجدد في علم التاریخ، أّنھ إمام ومجدد ف�ي أس�لوب 
الكتابة العربیة أّنھ إمام ومجدد في بح�وث التربی�ة والتعل�یم وعل�م ال�نفس الترب�وي والتعلیم�ي، 

 3ھ لم یغادر أي فرع من فروع المعرفة إالّ ألّم بھأنّ 

 :النموذج التعلیمي الخلدوني

یؤكد بن خلدون على أّن التعلیم ضرورة من ضرورات العمران البشري، مما جع�ل المس�ألة 
والت�ي تج�اوزت " المقدم�ة"التعلیمیة من اھتماماتھ األساسیة فأفرد لھا عددا من فص�ول كتاب�ة 

أّن التعل��یم عن��ده ال یرق��ى إل��ى مس��توى االھتم��ام بالمس��ائل االجتماعی��ة الثمانی��ة فص��ول غی��ر 
والتاریخیة والسیاسیة، فإذا كانت ھذه األخیرة قد حظیت بقسط وافرمن التحلیل والدراسة من 
لدن الباحثین والدارسین لفكر بن خلدون، فإّن مسألة التعلیم عنده ل�م تن�ل االھتم�ام الكبی�ر م�ن 

 .4أھمیة األفكار التعلیمیةقبل ھؤالء بالرغم من 

 

  

الواردة في مقدمتھ وذل�ك ب�النظر إل�ى قوتھ�ا وتمیزھ�ا وتماس�كھا المنطق�ي ، واقترابھ�ا الش�دید 
 5من الطروحات الحدیثة للفكر التربوي المعاصر

وأیس��ر ط��رق ھ��ذه الملك��ة فت��ق اللس��ان بالمح��اورة :" ورك��ز عل��ى المناقش��ة والمح��اورة فق��ال
وھ��و یم��زج ب��ین " علمی��ة فھ��و ال��ذي یق��رب ش��أنھا ویحص��ل مرماھ��اوالمن��اظرة ف��ي المس��ائل ال

                                                            

254:المرجع نفسھ ص 1  

.108ص، 1، ط1ابن خلدون، المقدمة،ج 2  

110:المرجع نفسھ ص 3  

دراسات : خواجة عبد العزیز، االشكال المعرفي والتربوي في النص الخلدوني، مجلة
 2009، جامعة عمار ثلجي باألغواط، المطبعة العربیة، غردایة الجزائر، أكتوبر12العدد
.162ص 4  

162المرجع نفسھ ص 5  
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الصناعة ھي ملكة م�ن أم�ر عمل�ي فك�ري ولكون�ھ عمل�ي فھ�و جس�ماني "الفكر والعمل فیقول 
ویؤك�د عل�ى " محسوس، واألحوال الجسمانیة المحسوسة فننقلھا بالمباشرة أوع�ب لھ�ا وأكم�ل

 1ضرورة لكل فكر جدید أھمیة الفكر لیس في األعمال التربویة فحسب، بل یرى

ویولي بن خلدون الناحی�ة العلمی�ة التطبیقی�ة اھتمام�ا كبی�را خصوص�ا ف�ي الن�واحي التعلیمی�ة، 
فھو یرى أّنھ لیس المھم معرفة القوانین والقواع�د واالص�طالحات ولك�ن المھ�م المق�درة عل�ى 

للغ�ة، وف�ي نظ�ره استخدامھا واالستفادة منھا عملیا، فھو بھذا یفرق بین صناعة اللغة وملك�ة ا
أّن الذي یستوعب قوانین اللغة واصطالحاتھا دون ان یطبقھا مثلھ مثل الشخص الذي یعرف 
حرفھ علمیا ونظریا دون التطبیق العملي لذلك فھو یرى أّن التقدم العلمي والص�ناعي یتوق�ف 

 2كّل منھما على الفكر والعمل ولو ال وجوده لما وجدت علوم وال صنائع

أّن ب��ن خل��دون ق��د س��اوى ب��ین التعل��یم النظ��ري والتعل��یم العلم��ي م��ن حی��ث  ومم��ا س��بق یتض��ح
 3.القیمة والضرورة للمجتمع وساوى بینھما من حیث تكوین الملكة في كّل منھما

 

 

 

 

 

 

 

 

ق��دم ب��ن خل��دون للمتعلم��ین مجموع��ة م��ن القواع��د : مب��اديء النم��وذج التعلیم��ي الخل��دوني
التربوی��ة للتعری��ف بط��رق تحص��یل العل��وم، واقتن��اء المنھجی��ة واألص��ول العلمی��ة، واآللی��ات 

الفنون المختلفة وذلك مراعاة لألولویات وحفظ�ا لألوق�ات م�ن الض�یاع وال ش�ّك ف�ي رأین�ا أّن 
 .كّل طریق یفید في اقتصاد الوقت یفید في إحیاء التمدن والحضارة

                                                            
.256أحمد الطیب، أصول التربیة ص  1  

157صالمرجع نفسھ  2  

. 157المرجع نفسھ ص 3  
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تج�اه المتعلم�ین م�ا ولعّل من أھّم ھذه القواعد وتلك الض�وابط الت�ي یج�ب أن یراعیھ�ا المعلّ�م ا
 : یلي

والرأي عندي أّن ھذه األفكار التربویة التي أقّرھ�ا ب�ن خل�دون ف�ي الق�رن الث�امن الھج�ري ق�د 
 1أكدتھا اللسانیات التربویة الحدیثة

 :  إحاطة المعلم بمباديء التعلیم  -01

بن خل�دون أّن المعلم�ین ھ�م س�ند ھ�ذه الص�ناعة ل�ذا یج�ب أن یك�ون المعل�م ذا كف�اءة  یعتقد
مرح�ة التعل�یم :وقدرة عل�ى التعل�یم، ف�ال توك�ل مھم�ة التعل�یم إالّ لم�ن م�ّر بالمراح�ل التالی�ة

 .والتحصیل، ثّم مرحلة حیازة العلم لیصل بعد ذاك لمرحلة تعلیم الناشئة

حلی�ل ل�یس غریب�ا ع�ن اب�ن خل�دون ال�ذي یتبن�ى نظری�ة ومن الواضح أّن ھذا النوع من الت
األط��وار ف��ي تحلی��ل وتفس��یلر الظ��واھر التاریخی��ة والسیاس��یة، واالجتماعی��ة، ف��إذا ك��ان 
التاریخ العام للمجتمع ینتقل من البداوة إلى الحضارة وإذا كانت الدولة تنتق�ل م�ن الش�باب 

ي إل�ى الخالف�ة م�رورا ب�الحكم إلى األخط�اط، وإذا كان�ت الس�لطة تنتق�ل م�ن المل�ك الطبیع�
 2 العقلي فإّن الفكر یتطور من التعلم إلى التعلیم

 :حسن اإلصغاء للمعلم واالھتمام بالكتابة  -02

یعتب��ر ب��ن خل��دون أّن الس��مع أب��و الملك��ات اللس��انیة، ل��ذلك یح��ث المتعلم��ین عل��ى االھتم��ام 
كثیرا على تنمی�ة بالمنطوق والمسموع قبل المقروء والمكتوب ألّن حسن االصغاء یساعد 

 3 ملكة اللغة الشفھي

 

 

فالكتاب�ة تتض�من عملی�ة " كما رك�ز ب�ن خ�دون عل�ى الت�دوین والكتاب�ة لكونھ�ا مفی�دة للعق�ل
انتقاال من الحروف الخطیة إلى الكلمات اللفظیة إل�ى المع�اني الت�ي ف�ي " ذھنیة معقدة فیھا

                                                            
700، دار الجیل، بیروت، ص1ابن خلدون، المقدمة،ج 1  

طریقة التعلیم عند قطب من منظور النموذج الخلدوني، مجلّة الواحات للبحوث والدراسات، : عملر داود
172ص 1011، غردایة الجزائر 121د العد 2  

علم النفس التربوي ، مجلّة العلوم االجتماعیة ، فضائل نادیة، اسھامات وآالء بن خلدون في علم النفس و
.309ص. 2009-2008جامعة األغواط مطبعة رویفي، االغواط الجزائر  02العدد 3  
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ب��ة یك��ون یك��ون االنتق��ال وإّن تك��رار ھ��ذه العملی��ة الذھنی��ة المتض��منة ف��ي الكتا) 1(ال��نفس
 1 السریع بین الدوال والمدلوالز ھذه الملكة تزید العقل تعقال وفطنة وذكاء

 :مرافقة ومالزمة شیوخ العلم -03

وھذا م�ا یس�اعد المتعلم�ین عل�ى تلق�ي مختل�ف العل�وم مباش�رة م�ن أص�حابھا أي م�ن ذوي 
س العلم�اء ملكات العل�م المطل�وب، حی�ث ی�رى ب�ن خل�دون أّن ال�بعض مم�ن ارتح�ل وج�ال

ألجل طلب العلم ع�اد بع�د ذل�ك ح�ذقا للص�نعة، بینم�ا ال�بعض اآلخ�ر فق�د أفن�ى الكثی�ر م�ن 
عم��ره ف��ي مجالس��ة المج��الس العلمی��ة المختلف��ة وھ��و ال ینط��ق وال یف��اوض فكان��ت عنایت��ھ 

أّي المعلم فانحصرت مداركھ وعج�ز لس�انھ "  السند " مقتصرة على الحفظ النعدام وجود
فوظ من العلم فعل�ى ق�در  كث�رة االحتك�اك ب�المعلمین یك�ون حص�ول عن تردید سوى المح

 2مختلف الملكات ورسوخھا 

یغذعتبر بن خلدون أّن الح�وار یس�اعد عل�ى : قیام الحوار والجدل بین المعلم والمتعلّم -04
 3 تفتق الذھن واتساع المدارك

 : اختیار الحوار المناسب والتألیف األنسب للتعلیم -05

تعلیم العل�م ص�ناعة اختلف�ت االص�طالحات فی�ھ فلك�ّل إم�ام م�ن أئم�ة :" یرى بن خلدون أن
فاالص��طالح ھ��و م��نھج " المش��اھیر اص��طالح ف��ي التعل��یم یخ��تص ب��ھ ش��أن الص��نائع كلّھ��ا

ت��دریس العل��م وتع��دد االص��طالحات واختالفھ��ا مث��ل تع��دد ط��رق الص��نعة، ل��ذلك ف��إّن ھ��و 
كتھ إلى اختالف االصطالحات في التعلیم وكثرة یرجع أسباب قصور العلم وعدم تملك مل

 4التألیف ومطالبة المتعلّم باستحضارھا

 

 

 

جمیع��ا حفظ��ا ب��الرغم م��ن تكرارھاووح��دة معناھ��ا، واعتب��ر ذل��ك مض��یعة للوق��ت ولعم��ر 
 5المتعلّم دون تحقیق األھداف المرجوة

                                                            
 .القاھرة  1الطاھر أحمد حامد، دار الفجر التراث ط: ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة،تج1

  686.1ص 2004

.693المرجع نفسھ ص 2  
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 :االختصارات مخلّة بالتعلیم -06

یم الق�ائم عل�ى االختص�ارات ھ�و الب�دیل ب�ل ی�رى أّن وفي المقابل ال یعتبر بن خلدون أّن التعل�
كثرة االختصارات تضّر العملیة التعلیمیة ویعیر وذلك إلى أّنھا تخّل بالعالق�ة التواص�لیة ب�ین 
المعلّم والمتعلم وتجعل الفھم أعس�ر فض�ال عل�ى أّنھ�ا تس�تبق المراح�ل  المنھجی�ة والنتیج�ة أّن 

ختصرات إذا تّم على سداده ولم تعقب�ھ آف�ة، فھ�ي ملك�ة الملكة الخاصة  من التعلیم في ذلك الم
 1قاصرة على الملكات التي تحصل من الموضوعات البسیطة المطلولة

لذلك یمكن القول أّن بن خلدون یجعل من اإلیجاز المفی�د ف�ي تق�دیم المس�ائل التعلیمی�ة وحس�ن 
ار م�ن العل�وم الت�ي ال انتقائھا شرطا م�ن ش�روط نج�اح العملی�ة التعلیمی�ة إذ ال ینبغ�ي االس�تكث

یجب التوسع فیھا م�ن جھ�ة الّن الھ�دف م�ن ال�تعلّم ھ�و معرف�ة الص�واب والخط�أ، وم�ن جھ�ة 
 2أخرى ال یجب االندفاع على االختصارات المخل الذي یحدث خلال في إبطال المعاني

 : عدم التوسع في دراسة العلوم اآللیة -07

وم نقلی�ة وض�عیة وف�ي تص�نیف یضیف ابن خل�دون العل�وم إل�ى عل�وم حكمی�ة فلس�فیة وعل�
آخ��ر یمی��ز ب��ین عل��وم مقص��ودة بال��ذات وعل��م الك��الم والثانی��ة لیس��ت س��وى أداة الدراس��ة 
االولى والولوج فیھا مثل اللغة العربیة فھي ضرورة وطریق لبلوغ العلوم الشرعیة لكّنھا 

 .لیست مقصودة لذاتھا كلفة بل كطریقة إلى علم آخر مقصود لذاتھ

ألّن المتعلمین " رى أّن العلوم اآللیة ال ینبغي التوسع فیھا وفي تدریسھا في ذات السیاق ی
 3اھتمامھم بالعلوم المقصودة أكثر كمن اھتمامھم بوسائلھا

 

 

 

 

ف��إذا قض��وا المتعلم��ین العم��ر ف��ي تحص��یل الوس��ائل فمت��ى یظف��رون " ث��ّم یتس��اءل مس��تكبرا
فالس��بب وراء ھ��ذا الموق��ف ھ��و ض��خامة الكتل��ة المعرفی��ة لھ��ذا الص��نف م��ن " بالمقاص��د؟

العل��وم، رغ��م كونھ��ا طریق��ا إل��ى العل��وم المقص��ودة ب��ذاتھا ف��ابن خل��دون ینظ��ر إل��ى التعل��یم 

                                                            
.683المرجع نفسھ ص  1  
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ص�ر وق�ت وبأق�ل العل�وم الض�روریة نظرة برغماتیة نفعیة تصبو إلى تحقیق الملكة ف�ي أق
 .1دون االبحار في عمق العلوم اآللیة

بما أّن القدرات االستیعابیة للمتعلمین تختلف فإّن ابن خلدون یرى أّن على المعلّ�م أن  -08
وھ�ذا م�ا یطل�ق علی�ھ ح�دیثا . یراعي قّوة عقل المتعلّم واستعداده لقبول ما یورده علیھ

 2علمینبمراعاة الفروق الفردیة بین المت

بنیة ابن خلدون من خالل آرائھ التربویة إلى االقرار بمراعاة الفروق الفردی�ة ب�ین المتعلم�ین 
فالعوامل النفسیة والجسمیة والبیئیة تؤدي دورا أساسیا في تحدید حجم ال�تعلم، بحی�ث یتف�اوت 

" ذل��ك الحج��م ب��ین حج��م وآخ��ر ف��األفراد یختلف��ون ف��ي درج��ة ال��ذكاء وف��ي ق��درة االس��تیعاب
وھو كم�ا رأی�ت إّنم�ا یحص�ل ف�ي ث�الث تك�رارات وق�د یحص�ل لل�بعض ف�ي أق�ّل م�ن ذل�ك ....

 3"بحسب ما یخلق لھ ویتیسر علیھ

ومراعاة ھذا المبدأ أكده العلم اللساني الحدیث، ذلك أّن االن�ام ال یتكلم�ون عل�ى من�وال واح�د، 
ي س�رعة الس�رد، بل تجدھمحتى في حال�ة انتم�ائھم إل�ى المح�یط االجتم�اعي نفس�ھ یختلف�ون ف�

ویتفاوتون في رصیدھم من المفردات ویتمایزون من حیث الصوت وم�ن جمل�ة تل�ك الف�روق 
ما یالحظ لدى الناس من أّن لكّل واحد منھ أسلوبا یتف�رد ب�ھ ف�ي االنتم�اء األدب�ي وف�ي س�رعة 
 تحصل العلم والمعرفة ومن ھن�ا طول�ب الق�ائمون عل�ى عملی�ة ال�تعلّم ابت�داءا م�ن األنبی�اء إل�ى

 .4األساتذة والمربین باّن یخاطبوا الناس على قدر عقولھم

 

 

 

 

 

 : الفصل بین العلوم أو المتابعة واالستمرار في تلقین العلم وعدم الخلط بین الفنون -09
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ال یجوز للمعلّم ان یخل�ط عل�ى الم�تعلّم ب�ین علم�ین ف�ي آن واح�د ألّن�ھ حینئ�ذ ق�ل ان یظف�ر 
. وانص�رافھ ع�ن ك�ّل واح�د منھم�ا إل�ى تفھ�م اآلخ�ركما فیھ م�ن تقس�یم للب�ال . بواحد منھما

ویقصد بذلك عدم االنتقال من مس�ألة علمی�ة أخ�رى دون فھ�م الم�تعلّم للمس�ألة األول�ى الّن 
ذل��ك ی��ؤدي إل��ى الخل��ط ب��ین المس��ألتین ویترت��ب عل��ى ذل��ك انقس��ام ذھ��ن الم��تعلّم وتوزی��ع 

اح�دة إل�ى أن ینتم�ي منھ�ا، تركیزه لذلك یجب على المعلم االستمرار في تلق�ین المس�ألة الو
 1ویتحقق من استیعاب المتعلمین لھا

حذر بن خلدون من انقطاع المجالس والتفریق فیما بینھا ألّن ذلك یؤدي إلى النس�یان أّوال 
وك�ذلك ینبغ�ي :" ویؤول إلى عدم تعلق المسائل ببعضھا البعض ثانیا، ج�اء ذل�ك ف�ي قول�ھ

د بتفری��ق المج��الس وتقطی��ع م��ا بینھم��ا ألّن��ھ ل��ك أن ال تط��ول عل��ى الم��تعلم ف��ي الف��ن الواح��
 2.ذریعة إلى النسیان وانقطاع مسائل الفّن بعضھا من بعض

وم��ن الم��ذاھب الجمیل��ة والط��رق ".....كم��ا نب��ھ إل��ى ع��دم الخل��ط ب��ین المس��ائل ف��ي قول��ھ 
الواجبة في التعلیم ان ال یخلط على الم�تعلم علم�ان مع�ا، فإّنھ�ا حینئ�ذ ق�ل ان یظف�ر بواح�د 

 3"، لما فیھ من تقسیم البال وانصرافھ عن كل واحد منھمامنھما

وھو بھذا یؤكد على الجانب المنھجي في طریقة التلقین، بعدم الخلط بین علم�ین الّن ذل�ك 
من شأنھ یؤدي إلى خیبة األمل لدى المتعلّم، حیث یصرف بالھ ویضعف ملكتھ في النفس 

االھتمام بمسائل العلم المولدة للملكة  او یؤخرھا على األقل النصراف الذھن ، مما ینبغي
 .4العلمیة وعدم الخلط بینھا
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یعتقد بن خلدون أنھ ال ب�ّد م�ن كث�رة  :حصول ملكة اللسان بكثرة الحفظ وجودة المحفوظ
ت�تحكم ف�ي ج�ودة الملك�ة    الحف�ظ لم�ن یرغ�ب ف�ي تعلّ�م اللس�ان العرب�ي، وج�ودة المحف�وظ

 1تحفیظ القرآن الكریم لألبناء منذ الصبا  الحاصلة لذلك فھو یؤكد على ضرورة

 :إعتماد مبدأ التدرج -10
فھ��م  إّن قب��ول العل��م واالس��تعداد لفھم��ھ ینش��أ ت��دریجیا ف��المتعلّم یعج��ز ب��ادئ األم��رمن -11

المس��ائل المركب��ة والمعق��دة، ف��األمر یتطل��ب الت��درج التص��اعدي بم��ا یناس��ب الم��تعلّم 
أعلم أّن تلقین العلوم للمتعلم�ین بم�ا یك�ون مفی�دا " والموضوع معا، فیقول بن خلدون 

على التدرج شیئا فشیئا، وقلیال قلیال ، یلق�ى علی�ھ أّوال مس�ائل م�ن ك�ل ب�اب م�ن الف�ّن 
 2قربھ شرحھا على سبیل اإلجمال ھي أصول ذلك الباب، ی

ویمكنن��ا الق��ول أّن ب��ن خل��دون ق��د راع ھ��ذا المب��دأ ف��ي جان��ب الت��درج التص��اعدي أي م��ن 
السھل والبسیط إلى الصعب والمعقد ف�ي الحص�ة التعلیمی�ة الواح�دة فب�الرغم م�ن اخ�تالف 

ك�ان الدروس بین المستویات بالمعھد إالّ أّن حض�ورھا ك�ان إجباری�ا عل�ى جمی�ع الطلب�ة و
لطریقة ھذ ھدف ومغزى وفي نفس الوقت یعتبر ذلك مراجعة واس�تذكارا كم�ا نس�ي ول�ن 

 3یشعروا بالملل

 :التكرار ألجل الترسیخ -12

یرى ابن خلدون أّن تكرار المسائل السابقة قبل التطرف إلى المس�ائل الالحق�ة یرم�ى إل�ى 
ألخ�رى م�ن ذل�ك تمكین المتعلم من تحصیل الملكة، وتؤھل�ھ إل�ى فھ�م وتحص�یل المس�ائل ا

ت�أتي المرحل�ة الثانی�ة " االجم�الي" العلم أو الف�ّن، وھك�ذا اتباع�ا وبع�د انتھ�اء االلق�اء األّول
بحیث یرجع المعلّم بالمتعلّم إلى تلك المسائل الت�ي س�بقت دراس�تھا فیرف�ع مس�توى التعل�یم 
إلى أعلى ویس�توفي الش�رح والبی�ان ویخ�رج ع�ن االجم�الي وی�ذكر م�ا ھنال�ك م�ن خ�الف 

وجھة إل�ى أن ینتم�ي إل�ى آخ�ر الف�ّن وبھ�ذا تنتھ�ي المرحل�ة الثانی�ة وتب�دأ المرحل�ة الثالث�ة و
 4بالرجوع بالمتعلّم 
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إلى جمیع المسائل التي تّمت دراستھا سابقا وبذلك یعمل المعلّم على أن ال یت�رك عویص�ا 
ف��یخلص م��ن الف��ّن وق��د اس��تولى عل��ى  وال مبھم��ا وال مغلق��ا إال وض��حھ وف��تح ل��ھ مقفل��ھ،

 .1ملكتھ

 : االبتعاد عن الشّدة والقھر على المتعلمین -13

المس��لط عل��ى المتعلم��ین وال س��یما األطف��ال الص��غار " العق��اب الب��دني"ینتق��د اب��ن خل��دون 
 .منھم، كما یكشف عن النتائج السلبیة للشدة والتعسف والقھر في التعلیم

 .نبساط المتعلمین، وتقوده إلى الركون والكسلفالشّدة تؤدي إلى انضمار نشاط وا

ویواص��ل اب��ن خل��دون تحلی��ل التواب��ع الس��لبیة للش��ّدة والقھ��ر عل��ى المتعلم��ین فیكش��ف أّن 
الخوف من القھر یدفع المتعلّم حتم�ا إل�ى الك�ذب والتظ�اھر بغی�ر م�ا ف�ي عقل�ھ، فیق�ود ھ�ذا 

  2یصیران من عوائده وأخالقھالسلوك إلى تعلم المكر والخدیعة اللذین یستنبطھا المتعلم ف

والمحصلة ھي أّن الشدة والتسلط على المتعلمین مضر ب�ھ إذ یق�ود إل�ى انطم�اس المع�اني 
 3االنسانیة وبروز المعاني الحیوانیة

لقد كان ابن خلدون مدركا لتوابع وسلبیات ممارسة الشّدة والقھ�ر عل�ى الطلب�ة فل�م یتس�لط 
م بمختل�ف أنواع�ھ وألوان�ھ ب�الرغم م�ن ش�یوع یوما على طلبتھ ولم یمارس الض�رب عل�یھ
 4تلك األسالیب في عصره بل كان رحیما بھم

یمك��ن الق��ول ألّن اب��ن خل��دون ق��د اعتب��ر التعل��یم ص��ناعة فنجاحھ��ا وفش��لھا مرتبط��ان  •
 .بالقائمین بھا
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 :الخالصة

یع��د بح��ق موس��وعة علمی��ة تناول��ت ش��تى حق��ول " اب��ن خل��دون"وص��فوة الق��ول إّن العالم��ة 
المعرفة العلمیة ،فأفكاره التربوی�ة ال تق�ل أھمی�ة عم�ا ت�ذھب إلی�ھ اللس�انیات التربوی�ة الحدیث�ة 
،ب��ل یمكنن��ا الق��ول أن ل��ھ فض��ل الس��بق إل��ى كثی��ر منھ��ا ،وبخاص��ة م��ا تعل��ق بطریق��ة الت��دریس 

لمعل��م إل��ى ض��رورة ت��وخي الت��درج والتك��رار ف��ي ع��رض الم��ادة العلمی��ة ،والت��ي نب��ھ فیھ��ا ا
،والتحل��ي بمب��دأ التش��ویق ،م��ع مراع��اة اس��تعدادات المتعلمین،واألخ��ذ بع��ین االعتب��ار الف��روق 
الفردیة بین المتعلمین في أثناء تلقین العلوم ،أضف إلى ذلك تمییزه الصریح بین اللغة كملك�ة 

المعلوم�ات الخاص�ة بالملك�ة والمعلوم�ات –م�ن المعلوم�ات واللغة كص�ناعة ،أي ب�ین ن�وعین 
فالنوع األخیرھو اللغ�ة كنظ�ام وعل�م مج�رد وق�وانین ویمث�ل ھ�ذا الن�وع "–الخاصة بالصناعة 

أم�ا الن�وع الث�اني فھ�و اللغ�ة كإنج�از أو تحقی�ق فعل�ي ف�ي ص�ورة ك�الم أو كتاب�ة .جانب البحث
وصفھ بالباحث اللساني السابق لعص�ره،فقد ویمثل ھذا النوع جانب االستعمال ومن ثم یمكننا 

تنبھ إلى عدید من االفكار اللس�انیة التربوی�ة الت�ي ی�دعوا إلیھ�ا عل�م اللس�ان الترب�وي الح�دیث، 
 1وبخاصة ما تعلق بالشروط الواجب توفرھا في المعلم والمتعلم 
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 :خاتمـــة

 :لكّل بدایة نھایة ونھایة بحثنا تكمن في أھم النتائج التي توصلنا إلیھا وھي كاآلتي 

العلم كلمھ من أشیع الكلمات المستعملة قدیما وحدیثا وھي في كّل دور من أدوار تطل�ق عل�ى 

 .الجھل على اإلطالق  ما یضاد

لق��د ح��ّث اإلس��الم عل��ى طل��ب العل��م ورف��ع م��ن منزل��ة العلم��اء وح��رض المس��لمین عل��ى طلب��ھ 

 .ابتغاء مرضاة هللا وحرصا منھم على فھم الدین فھما صحیحا

غ��رس اإلس��الم ح��ب العل��م ف��ي نف��وس المس��لمین حت��ى غ��دا المجتم��ع اإلس��المي یع��ج ب��آالف 

ا وغرب���ا  فتس��ابق الن���اس ف��ي تحص���یلھ وتعلیم���ھ المؤسس��ات ف���ي جمی��ع م���دن اإلس��الم ش���رق

والحرص على مواصلة االش�تراك ف�ي الحلق�ات الدراس�یة حی�ث كان�ت معظ�م آحادی�ث الن�اس 

 .حول مسائل العلم وقضایاه

ام��ا طریق��ة التعل��یم او تلق��ین العل��وم فتع��ددت واختلف��ت لك��ن الھ��دف واح��د وكان��ت تعتم��د عل��ى 

كما أدرك العلماء المسلمین أھمیة التدرج في تحص�یل  التلقین والحفظ وال سیما القرآن الكریم

العلم وعدم الخلط بین علمین في آن واحد وكانت طریقتھم فردیة أي أّن یھ�تم بالطال�ب جمل�ة 

 .مع مراعاة بعض الفروق الفردیة والتحلي بمبدأ التشویق

ء والجب�ر عرف نتاج العقل اإلسالمي عّدة علوم في مجاالت مختلف�ة كالط�ب والفل�ك والفیزی�ا

 .والھندسة وغیرھا مما كان لھ أثر واضح في النھضة األروبیة

لغ��ة العل��م االرتقائی��ة للج��نس البش��ري حت��ى لق��د ك��ان ینبغ��ي ألي  ك��ان إذا أراد أن یل��ّم بثقاف��ة 

عصره وبأحدث صورھا أن ی�تعلم اللغ�ة العربی�ة ولق�د فع�ل ذل�ك كثی�رون م�ن غی�ر المكلم�ین 

 .بھا

وق�د اس�تمد منھ�ا العل�م الح�دیث بك�ل م�ا . اتصفت بالدقة وسعة األفقإّن أعمال العرب العلمیة 

 .تحمل ھذه العبارة من معان مقوماتھ بصورة أكثر فاعلیة مما نفترض
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أسھم المسلمون إسھاما كبی�را ف�ي بن�اء ص�رح الحض�ارة العالمی�ة ف�ي جمی�ع مجاالتھ�ا فق�اموا 

 .تأثیرھا الفكري قرونا عّدةبانجازات ضخمة في مجال العلوم على اختالف أنواعھا امتّد 

كما اھتم المسلمون اھتماما كبیرا بعلم الفلك الّن الدین كان أحد ال�دوافع االساس�یة للبح�ث فی�ھ 

ك��ي یتمكن��وا م��ن معرف��ة مواعی��د الص��الة بس��ھولة وتحدی��د القبل��ة ف��ي أي مك��ان یوج��د ف��ي 

 .المسلمون

إل�ى ھ�ذا الن�وع م�ن العل�وم ف�ي  أولت الدولة اإلسالمیة اھتماما كبیرا بعل�وم الحس�اب لحاجتھ�ا

تطبیق بعض الفروض اإلسالمیة كالزكاة والجزیة والخراج وتقسیم المی�راث طبق�ا كم�ا ن�ص 

 .علیھ في القرآن الكریم 

وھ��ذا یب��ین وض��وح أث��ر اإلس��الم ف��ي دف��ع المس��لمین إل��ى التعام��ل م��ع المعطی��ات الحض��اریة 

ان الس�بب ف�ي تخل�ف المس�لمین ع�ن واإلسھام بما یدحض ما یشیعھ أعداء اإلس�الم م�ن أّن�ھ ك�

 .ركب الحضارة الحدیثة

واخیرا فإننا في ھ�ذه الدراس�ة الم�وجزة ال ن�دعي علم�ا غزی�را وال  اكتش�افا جدی�دا وإّنم�ا ھ�ذا 

 .غیض من فیض ونرجو من المولى عز وجل التوفیق والسداد
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