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 يف امقرأ ن امكرمي وامرتاث امعريب أ ساميب امتعلمي 

 دراسة وضفية مسحية ا حطائية
 

 امطامب قّدهما أ طروحة 

  اخلفايج رش يد عبداحلسني أ محد

وهي جزء من متطمبات  ديالىجامعة  األساسية/إلى مجمس كمية التربية 
 المغة  العربيةطرائق تدريس  شهادة الدكتوراه فمسفة في التربيةنيل 

 
رشاف   ب 

 ادلكتورال س تاذ 

 امعبيدي أ محد عبداحلسن عبدال مري

 
 
 

 م0241              هـ                 4183
 

 

 حمي  امر   محن  هللا امر   بسم  



 ~  ب~ 
 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ەئ  ەئ   وئ

ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ           ۆئ

   چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

 461أ ل معران                                                        

 

 

 

 

 

 

قرار املرشف  ا 

 
أساليب  ليعليابيف    )المحسحم  بػ  طرحة إعداد هذه األ شهد أف  أ

ليقاان ا ليياانايف اليااعلب ليلنرااة ا فيلسااح ا اا بح   اا بح 



 ~  ت~ 
 

قد  لخل لجة يشبد عبدلحل ني أمحدمها الطالب التي قدّ ( ،  إحصلئبح
، حهػػي جػػز  مػػف  دلػػال / جامعػػ   األساسػػل شػػراا ا اػػي  الػػ  التربلػػ  بإجػػر  

الاغػ  طرائػؽ تػدرلس ااسف  اي التربلػ  /  شهادة الد تحراهمتطابات  لؿ درج  
 . العربل 

 
 
 

 الد تحر األستاذ                                            
 العبلدي أةمد عبدالةسف عبداألملر                                                                 

 
 

 لام اقش  ألطرحة رشح هذه اأب اً  عا  التحصلات المتحاارة 
 

 

 

 

 الد تحر األستاذ  
  مازف عبدالرسحؿ ساماف

معاحف العملد لاشؤحف العامل  
 حالدراسات العالا

 م0271 ا حف الثا ي    

 
قرار اخلبري انلغوي  ا 
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أسليب  ليعليبيف   ليقان ا  (بــ  المحسػحم  طرحة  ي قرأت هذه األأأشهد        

مها التػي قػدّ ( ليينايف الياعلب ليلنراة ا فيلساح ا ا بح   ا بح إحصالئبح

  دلػال / جامعػ  األساسػل  إل   ال  التربل    لخل لجةيشبد عبدلحل ني أمحد الطالب 

الاغػػ  طرائػػؽ تػػدرلس الػػد تحراه ااسػػف  اػػي التربلػػ   شػػهادةحهػػي جػػز  مػػف متطابػػات  لػػؿ 

 . ، حقد حجدتها سالم  مف ال اةل  الاغحل العربل  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار اخلبري امعلمي   ا 
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أسااليب  ليعلياابيف   ليقاان ا  ( أشػػهد ا ػػي قػػرأت هػػذه الرسػػال  المحسػػحم  بػػػ       

التػي قػدمها ( ليينايف الياعلب ليلنراة ا فيلساح ا ا بح   ا بح إحصالئبح

  دلػال / جامعػ  األساسػل  إل   ال  التربل    لخل لجة يشبد عبدلحل ني أمحدالطالب 

الاغػػ  طرائػػؽ تػػدرلس الػػد تحراه ااسػػف  اػػي التربلػػ   شػػهادةحهػػي جػػز  مػػف متطابػػات  لػػؿ 

 حجدتها سالم  مف ال اةل  العامل  .، حقد العربل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار اخلبري ا   ل حطايئا 
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أسااليب  ليعلياابيف   ليقاان ا  ( أشػػهد ا ػػي قػػرأت هػػذه الرسػػال  المحسػػحم  بػػػ       

التػي قػدمها ( ليينايف الياعلب ليلنراة ا فيلساح ا ا بح   ا بح إحصالئبح

  دلػال / جامعػ  األساسػل  إل   ال  التربل    لخل لجة يشبد عبدلحل ني أمحدالطالب 

الاغػػ  طرائػػؽ تػػدرلس الػػد تحراه ااسػػف  اػػي التربلػػ   شػػهادةحهػػي جػػز  مػػف متطابػػات  لػػؿ 

 . ةصائل ، حقد حجدتها سالم  مف ال اةل  اإلالعربل  

 

 

 

 

 

 

 ال س تاذة املساعدة ادلكتورة                                                   

ميان اكظم أ محد                                                  ا 

 

 قرار جلنة املناقشة

المحسػػػحم  بػػػػػ  طرحةػػػػ ع ػػػا عاػػػ  األاطالب ةػػػف أع ػػػا  لج ػػػػ  الم اقشػػػ  ،  شػػػػهد      
أساليب  ليعليابيف   ليقان ا لييانايف الياعلب ليلنراة ا فيلساح ا ا بح )

اػي  لخل الجة يشابد عبدلحل ني أمحد ( المقدم  مف قبػؿ الطالػب   بح إحصلئبح
، حقػد  اقشػ ا الطالػب اػي مةتحلاتهػا ، حالمػا لػب عالقػ  بهػا،  ح قػرر  الاغ  العربل قسـ 

 الاغػ  العربلػ طرائػؽ تػدرلس ااسف  اػي التربلػ   شهادة الد تحراهأ  ها جدلرة بالقبحؿ ل لؿ 
 ( .          ) حبتقدلر
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 التحقلع التحقلع التحقلع
   
 ع حاً  ع حاً  ع حاً 
   
   
 التحقلع التحقلع التحقلع
   
 رئلساً  ع حًا حمشرااً  ع حاً 

 
     

 . دلال جامع   األساسل  /صدقها مجاس  ال  التربل  
 

 التحقلع : 
 ةلدر شا ر مزهر .د.ــ : أػػػػػاالس

 دلال األساسل  / جامع  عملد  ال  التربل                                         
 ـٕٚٔٓ           ارلخ :   ػػػػػالت                                         

 هداءاإل
ىل ...  ا 

 امشموس امطامعة

 ال مقار املنرية و                                                

                                                                                                  

 ال جنم امزاهرةو 



 ~  د~ 
 

                                                                                                                                         

 أ عالم ادلينو 

                                                                                                                                                                                      

 قواعد امعملو 

، جامع املكمة عىل امتقوى ، و مذل ال عداء ، و  معز ال ومياء ، لس امي 

 . اذلي منه يؤىتبب هللا و

 جعل هللا فرجه امرشيف احلجة بن احلسن بقية هللا

                                                                                

                                                                                                

 خادممك اخلفايج

                                                                                                    

 عبداحلسني

 امشكر والامتنان

الةمد هلل الذي مّف عا  عباده بال عـ التي ال تعّد حال تةص  ،  الذي ال 
ب بي الرةم  لستةؽ غلره الش ر حالحاا ، خاؽ األرض حالسمحات العال ، حأ رم ا 

المصطف  صا  اهلل عالب حآلب حساـ ، الذي  اف م ب قاب قحسلف أح أد   ، حآلب 
بذؿ .  عجأصةاب العبا ، حبقلتب اي أر ب الةج  المفد   عميهم السالمالطاهرلف 

لما م ة ي مف ال عـ الحاارة ، حم ها  عم   هلل رب العالملف ش ري العبحدل  أراع
سألؾ حمعرحؼ طاعتب . الاهـ  ،  بةسف عبادتاًل مُ آ،  المتحا عهذا الجهد إ جازي 

،  سألؾ مف خلر ما تعاـ عحذ بؾ مف شّر ما تعاـ، ح  لساً ا صادًقا، حقاًبا سالًما، ح 
 .ستغفرؾ مّما تعاـ، إّ ؾ أ ت عاّلـ الغلحب ح 



 ~  ذ~ 
 

ستاذي الد تحر أل بعرااف ح جاب  التاملذ ألستاذه أقّدـ حاار ش ري حامت ا تي
العبلدي لما قّدمب مف جهحد طلب  اي إشرااب حرعالتب ،  أةمد عبدالةسف عبداألملر

 ما ال لفحت ي ش ر  ؿ مف آزر ي حشار  ي هـّ إ جاز هذه األطرحة  ، السلما 
أستاذي حصدلقي العزلز الخبلر الاغحي طب هاشـ الدللمي حالد تحر اا ؿ عبحد 

، حالماستر مبدر العباسي  لد تحر ماهرالتملمي ، حالد تحر م ي  حماف الدللمي ، حا
 . ي بب ببعٍض مف المصادر حالمراجع باسـ مةمدي لما اتةفح 

حال أ س  ش ر مف آزر ي حشار  ي الصبر اي إتماـ حا  جاز هذه األطرحة  
 زحجتي الحال  المخاص  العاحل  الهاشمل  التي لعجز الاساف عف ش رها .

 
 امباحث                                                                

 

 

 ملخص  ال طروحة

اي القرآف ال رلـ حالتراث  البةث الةالي إل  إبراز األساللب التعالمل  لهدؼ     
  .العمال  التعالمل  لامراةؿ الدراسل  المت حع  م ها اي  ، حاإلاادةالعربي

ي ست  ػػػػػػػػالقرآف ال رلـ ح تاب سلبحلب الذي لقع ا اي الةاليةدد البةث ت       
، ح تاب الفْسر البف ج ي الذي لقع اي خمس  مجادات ، ح تاب المثؿ السائر  أجزا 

هدؼ  لتةقلؽح  . جزألفاي أدب ال اتب حالشاعر البف األثلر الجزري الذي لقع اي 
 عدة اشتمات عا  : اعتمد الباةث إجرا ات البةث

لؿ المةتح ( الحصفي )طرلق  تةا اعتمد الباةث الم هج :ت : تيديد منهجية البيثأولا 
القرآف ال رلـ ، ح تاب سلبحلب ، ح تاب الفْسر البف ج ي ، ح تاب المثؿ  اي تةالؿ

 .  احاستخراج األساللب التعالمل  م ه، السائر اي أدب ال اتب حالشاعر 



 ~  ر~ 
 

القرآف ال رلـ ؿ مجتمع البةث الةالي مثّ ل وعينة البيث ت : ثانياات : تيديد مجتمع  
متمثا  بالقرآف ال رلـ ح تاب سلبحلب بأجزائب  البةث ، ح ا ت عل  حالتراث العربي 

الست  ، ح تاب الفسر بمجاداتب الخمس  ، ح تاب المثؿ السائر اي أدب ال اتب 
 ت م ت قائم  مف األساللب استبا  بتةالاب عا  الباةث  اعتمد حالشاعر بجزألب ،

مف   صحصآلات القرآف ال رلـ ، ح التي استخرجها مف تةالؿ عل   مف  التعالمل 
ها اختار   تاب سلبحلب ح تاب الفْسر ، ح تاب المثؿ السائر اي أدب ال اتب حالشاعر

لِتها بحصفها أساللب تعالمل  عر ها عا  الباةث عشحائلًا ، حلمعرا  مد  صالة
تبع اثابت   هري ، حلاتثبت مف َأف  األداةظات مف صدقها اللاتثبّ  عدد مف الخبرا 

  صحص األساللب التعالمل مف  عل   الباةث طرلقتلف الستخراج الثبات بتةالاب
 اختارها عشحائلًا حةااها بطرلقتلف هما :

، ( لحمًا ٖٓبر الزمف بلف الباةث ح فسب ، بفاصؿ زم ٍي قدره )االتفاؽ ع .ٔ
  . ( . ,20معامؿ الثبات هح ) حجد (cooperمعادل  )حباستعماؿ 

خر عا  تةالؿ آمةااًل  ب الباةث، اذ درّ  آخر االتفاؽ بلف الباةث حمةاؿ .ٕ
اف  بلف  تائج التةالالف حجد (cooper) معادل  عل   الثبات حباستعماؿ

 .  مؿ ثبات جلدا، حهح مع (.,48) مؿ الثباتامع

 ح)الت رار( حةدة لاتعداد لتةالؿحقد استعمؿ الباةث )المح حع( حةدة لاتةالؿ ،     
اي باحغ القرآف ال رلـ ، ح تاب سلبحلب ، ح تاب الفْسر ، ح تاب المثؿ السائر مةتح  

 .  تائج البةث

 اختلارال   أداًة لبةثب ، إذ عمد الباةث االستبا   استعمؿ الباةث ت :ثالثاات : أداة البيث
 الفْسر ، ح تاب المثؿ السائرالقرآف ال رلـ ، ح تاب سلبحلب ، ح تاب   صحص مف

لمعرا  مد  صالةلِتها بحصفها أساللب تعالمل  ، ثـ عر ها عا  مجمحع  مف 
( خبلرًا ٔ٘) مف الصدؽ الظاهري لألداة ، إذ باغ عدد الخبرا  ثبتالت الخبرا  ألجؿ



 ~  ز~ 
 

 حالاغ حالم اهج حالطرائؽ ، الاغ   العربل  ،  اي طرائِؽ تدرلس االختصاصمف ذحي 
 .  حااسف  التربل ، ، حعاـح القرآف  العربل ِ 

لةفؿ القرآف ال رلـ حالتراث العربي ف  أ اللها الباةث ل تائج التي تحصؿمف ا      
ف اختافت المسملات ما بلف الما ي حالةا رأساللب التعالـ ب  ت مفقد ا،  ، حا 

،  االستفهاـ : أساحب م ها سحره  ست  عشر( أساحبًا تعالملًا خالؿ) القرآف ال رلـ
 حأساحب،  الدعا  ، حأساحب القصص ، حأساحب الةحار ، حأساحبالمثؿ  حأساحب
 ، حأساحب حسائؿ التعالمل ال حأساحب،  التعالـ المصغر ، حأساحبال ظر 

خمس ( أساللب تعالمل  خالؿ  تابب م ها : ) اقد استعمؿ أّما سلبحلب . المةاجج  
اقد استعمؿ  ابف ج يأّما خبار . حأساحب اإلحأساحب الم اقش  ،  أساحب الشرح ،

 ظر ، حأساحب التشبلب ، الثما ل ( أساللب تعالمل  خالؿ  تابب م ها : أساحب )
ثما ل ( أساللب تعالمل  اقد استعمؿ ) ابف األثلر الجزريأّما حأساحب التاخلص . 

ج مف ال تائح .  أل ًا خالؿ  تابب م ها : أساحب االستجحاب ، حأساحب المثؿ
ف  ا  ح  . عا  أ ثر مف أساحب تعالميتشتمؿ بعض اآللات القرآ ل  أّف األخر  

اي مختاؼ ح ،  السلما اي مجاؿ التربل  حالتعالـ، زاخر باإلبداع الف ري  الثر تراث ا
 قدـ السبؽ اي الت ظلر حالتطبلؽ لألساللب التعالمل . ، حلاعاما  الف حف حالعاـح

 منها ت :  ذلك أوصى البايث بتوصيات عدة وعمى وفق  

لاعرب التربحي  التراثعا   حالمعاملف باالطالع المدرسلف  رحرة قلاـ .ٔ
  . حتحظلفب اي ملداف التعالـ حالمساملف

 العربي حالتراث ، ال رلـ القرآف اي حردت التي التعالمل  باألساللب االهتماـ .ٕ
 .  التربحل  المحاد تدرلس اي السلما ، حبخطحاتها ، بها حاإللماـ

بالدراسات التي تت احؿ القرآف ال رلـ حالتراث الجهات التربحل   اهتماـ  رحرة .3



 ~  س~ 
 

 .  العربي ، حاإلاادة م ها
 منها ت : لمبيث سجل البايث مقتريات عدة واستكمالا 

اي األةادلث ، تت احؿ األساللب التعالمل   إجرا  دراس  مماثا  لادراس  الةالل  .7
 .  ال بحل  الشرلف  

تت احؿ األساللب التعالمل  اي األخبار مماثا  لادراس  الةالل  ،  إجرا  دراس   .0
 . الحاردة عف أهؿ البلت عالهـ السالـ 

 

 

 

 ثبـت الميتويــات

 الصفة  المح ػػحع
 ب   اآلل 

 ت  اقرار المشرؼ
 ث الاغحي اقرار الخبلر
 ج العامي اقرار الخبلر 
 ح ةصائياإلاقرار الخبلر 

 خ قرار لج   الم اقش  
 د اإلهدا 

 ذ مت افاالح ش ر ال
 سػػ ر ماخص الرسال  بالاغ  العربل 

 طػػ  ش ثبت المةتحلات
 ط ثبت المالةؽ
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 ظ ثبت األش اؿ
 ظ ثبت الجداحؿ 

 ٖٛػػ  ٕ البيث بتعريف ال الفصل األول ت :
 ٕ مش ا  البةث 
 ٙ أهمل  البةث حالةاج  اللب  
 ٕٚ هدؼ البةث 
 ٕٚ ةدحد البةث 
 ٕٚ تةدلد المصطاةات 

 ٖٙٔػػ  ٓٗ اإلطار النظريالفصل الثاني ت : 
 ٓٗ  القرآف ال رلـ:  أحالً  
 ٓٙ أساللب التعالـثا لًا :  
 ٕٜ التراث العربيثالثًا:  
  : التراث الاغحيرابعًا ٖٔٗ 
  :الدراسات الحصفل  المسةل  اإلةصائل خامسًا ٜٔٗ 

 ٚٛٔػػ  ٘ٙٔ سابقة الفصل الثالث ت : دراسات
 ٙٙٔ أحاًل : عرض الدراسات السابق  حتشتمؿ عا  :

 ٙٙٔ الدراسات التي ت احلت األساللب التعالمل  حتشتمؿ عا  :  .ٔ
 ٙٙٔ الدراسات التارلخل  التي ت احلت األساللب التعالمل  : ػػأ
 ٚٙٔ ـ ٜٜ٘ٔ ػػدراس  العا ي  ػػأ 
 ٛٙٔ ـ  ٖٕٓٓ ػػدراس  البجاري  ػػ ب
 ٜٙٔ ـ ٕٗٓٓ ػػدراس  باقر  ػػ ج
 ٓٚٔ ـٕ٘ٓٓ ػػدراس  سالماف  ػػد
 ٔٚٔ الدراسات التجرلبل  التي ت احلت األساللب التعالمل  : ػػ ب
 ٔٚٔ ـ  ٜٔٛٔ ػػدراس  اآللحسي  ػػأ 

 ٕٚٔ ـ ٕ٘ٓٓ ػػدراس  الج ابي  ػػب 
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 ٘ٚٔ ـ ٕ٘ٓٓ ػػدراس  العبدلي  ػػج 
 ٙٚٔ الدراسات التي اعتمدت م هج تةالؿ المةتح  اي اجرا اتها : .ٕ
 ٙٚٔ ـ.ٕٓٓٓدراس  السعدي ،  ػػأ

 ٚٚٔ ـ  .ٕٕٓٓدراس  الشرلفي ،  ػػ ب
 ٛٚٔ ثا لًا : المحاز   بلف الدراسات السابق  .
 ٙٛٔ ثالثًا : اإلاادة مف الدراسات السابق  .
 ٕٗٓػػ  ٜٛٔ إجراءات البيثالفصل الرابع ت : 

 ٜٛٔ أحاًل : م هجل  البةث 
 ٜٔٔ مجتمع البةث  ثا لًا :

 ٜٔٔ ثالثًا : عل   البةث 
 ٜ٘ٔ رابعًا: أداة البةث 

 ٜ٘ٔ خامسًا: صدؽ األداة 
 ٜٚٔ سادسًا: حةدات التةالؿ 

 ٜٛٔ حةدة التعدادسابعًا: 
 ٜٛٔ ثام ًا: خطحات التةالؿ
 ٕٓٓ تاسعًا :  ثبات التةالؿ

 ٕٕٓ عاشرًا : الحسائؿ اإلةصائل  
ٕٔٗػػ  ٕٙٓ وتفسيرهانتائج عرض الالفصل الخامس ت :   

 ٕٙٓ أحاًل : القرآف ال رلـ
 ٕٚٓ ثا لًا :  تاب سلبحلب

 ٕٛٓ ثالثًا :  تاب الفْسر البف ج ي
 ٜٕٓ رابعًا :  تاب المثؿ السائر الف األثلر الجزري

 ٕٓٔ التةالؿ اإلةصائي لافقرات
 ٕٗٔ األساللب التعالمل عرض 

 ٕ٘ٔ االستفهاـأحاًل: أساحب 
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 ٕٚٔ المثؿثا لًا: أساحب 
 ٜٕٔ  الةحارثالثًا: أساحب 

 ٖٕٕ قصصرابعًا: أساحب ال
 ٕٕٙ االستجحابخامسًا: أساحب 
 ٕٕٛ  الدعا سادسًا: أساحب 
 ٖٕٓ  ظرسابعًا: أساحب ال
 ٖٖٕ التعالـ المصغرثام ًا: أساحب 
 ٖٕ٘ الحسائؿ التعالمل تاسعًا: أساحب 

 ٖٕٛ مةاجج أساحب العاشرًا: 
ٕٗٗػػ  ٖٕٗ حالتحصلات حالمقترةات االست تاجاتالفصؿ السادس :   
ٕٚٙػػ   ٕٙٗ المصادر حالمراجع  

ٗٔٗػػ  ٜٕٙ المالةؽ  
 D  ــ  B ماخص الرسال  بالاغ  اإل  الزل 

 A ع حاف الرسال  بالاغ  اإل  الزل 

 

 ثبػت المالةؽ 

رقػـ 
 الماةؽ 

رقـ  ع ػحاف الماةؽ
 الصفة 

 ٜٕٙ اآلالت الجراةل  ع د أبي القاسـ الزهراحي ٔ
 ٕٓٚ خبرا  لمعرا  صالةل  ال صحص بحصفها أساللب تعالمل  الاستبا ب آرا   ٕ
 ٕٕٛ بهـ الباةث اي إجرا ات البةث استعافأسما  الخبرا  الذلف  ٖ
 ٕ٘ٛ التعالمل  اي سحر القرآف ال رلـاألساللب ت رارات  ٗ
 ٜٕٓ األساللب التعالمل  اي سحر القرآف ال رلـ ٘
 ٖٖٛ ال سب المئحل  ألساللب التعالـ اي سحر القرآف ال رلـ ٙ

 ٖٙٛمقار ػػػػ  لا سػػػػب  المئحلػػػػ  ألسػػػػاللب التعاػػػػلـ اػػػػي سػػػػحر القػػػػرآف ال ػػػػرلـ الم لػػػػ   ٚ
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 حالمد ل 
 ٖٛٛ سلبحلبت رارات أساللب التعالـ اي  تاب  ٛ
 ٜٖٛ  تاب سلبحلباي  ل ساللب التعالماأل ٜ
 ٜٖٛ ال سب المئحل  لت رارات أساللب التعالـ اي  تاب سلبحلب ٓٔ
 ٜٜٖ اي  تاب الفسر البف ج ي ل ساللب التعالماألت رارات  ٔٔ
 ٓٓٗ  تاب الفسر البف ج ياي  ل ساللب التعالماأل ٕٔ
 ٛٓٗ التعالمل  اي  تاب الفسر البف ج ي ال سب المئحل  لت رارات األساللب ٖٔ
اي  تاب المثؿ السائر اي أدب ال اتب حالشاعر البف  ل ساللب التعالماألت رارات  ٗٔ

 األثلر الجزري
ٜٗٓ 

 ٓٔٗ  تاب أدب ال اتب حالشاعر البف األثلر الجزرياي  ل ساللب التعالماأل ٘ٔ
اي المثؿ السائر اي  تاب أدب ال اتب  ل ساللب التعالماألال سب المئحل  لت رارات  ٙٔ

 حالشاعر البف األثلر الجزري
ٗٔٗ 

 ثبػت األش ػػاؿ 

رقػـ 
 الش ػؿ

رقـ  ع ػحاف الش ػػؿ
 الصفة 

 ٚٙ ع د ابف خادحف التدّرج اي تةصلؿ العاـح حالتخّصص الها ٔ
 ٜٛ مستحلات التعّاـ ع د العرب األحائؿ ٕ
 ٓ٘ٔ تصملـ الباةثمخّطط البةحث الحصفل  عا  حاؽ  ٖ

 

 ثبػت الجداحؿ

رقػـ 
 الجدحؿ

رقـ  ع ػحاف الجدحؿ
 الصفة 

 ٚ   الحظائؼ اإلدارل  اي المدرس  المست صرل  ٔ
 ٙٔٔ المسااات ال بر  لا حا ب السبع  لافرغا ي حالبتا ي حابف العبري ٕ
 ٚٔٔ لاقلـ التي تحّصؿ إللها البلرح ي حالخازفE.Wiedeman الدماف  ٖ
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 ٕٜٔ مجادات  تاب سلبحلبصفةات  ٗ
 ٖٜٔ الفْسر البف ج يمجادات  تاب صفةات  ٘
 ٜٗٔ البف األثلر المثؿ السائر مجادات  تابصفةات  ٙ
 ٕٔٓ  تائج ثبات التةالؿ ٚ
 ٕٙٓ القرآف ال رلـاألساللب التعالمل  حت راراتها اي  ٛ
 ٕٚٓ  تاب سلبحلباألساللب التعالمل  حت راراتها اي  ٜ
 ٕٛٓ  تاب الفْسر البف ج ياي  األساللب التعالمل  حت راراتها ٓٔ
المثػػػػؿ السػػػػائر اػػػػي أدب ال اتػػػػب  تػػػػاب األسػػػاللب التعالملػػػػ  حت راراتهػػػػا اػػػػي  ٔٔ

 حالشاعر البف األثلر
ٕٜٓ 
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 The Problem Of the research ة البحثكم  : مشأوال 

، في مختمؼ البمداف ػػ مع شديد األسؼ ػػػ  العربٌيةركف مف أمتنا دأب المتأخٌ   
عمى االستنجاد بالنظريات الغربية الحديثة في مجاؿ التربية كالتعميـ ، متجاىميف 

ان التراث العربي بما يحفؿ بو  في ىذا المجاؿ ، كعمى الرغـ مف يكاد يككف تامٌ  كؿٌ بش
ذلؾ مف النجاح الذم  إسيامات العرب اليائمة كالمعتبرة في ىذا العمـ ، كال أدٌؿ عمى

حٌققتو المدرسة في العيكد اإلسالمية الزاىرة ، التي كانت لقركف عديدة مراكز إشعاع 
 . يؿ منيا الغربيكف في مطمع نيضتيـ، ن

ٌف الباحث ضد النظريات الحديثة في التربية ، فالحكمة أى كال يفيـ مف ىذا المـك 
كجدىا فيك أحٌؽ بيا ، فضالن عف  ىىي ضالة المؤمف ، أنٌ ػػ ػػ كما في األثر الشريؼ 

التجريب ؿ عصارة الجيد اإلنساني كتراكـ الخبرة كالممارسة ك ىذه النظريات تمثٌ  أفٌ 
، كما يريد الباحث مف اإلشارة إليو في ىذا الخصكص عمى طكؿ القركف التي مضت

ذم بيئتيا تنسجـ كتتناغـ مع طبيعة المجتمع ال تابناألفكار كالنظريات ىي  ، ىك أفٌ 
 كلدت فيو ، كتصاغ غاياتيا كأىدافيا كفؽ ما تصبك إليو تمؾ المجتمعات .

د اليكية يدٌ باتت تي  العربٌيةحالة االغتراب الفكرم التي تحيط بالساحة  إفٌ    
، إذ عف تصاغرىا إزاء الشخصية الغربية، فضالن كتمسخ شخصيتيا العممية العربٌية

مف ذاؾ المنبع متجاىميف الثركة الثقافية التي  صارت معظـ أساليبنا التعميمية مستقاة
، كعٌدىا األساس في عممية بناء جيؿ كاع نا القرآف الكريـ كتراثنا العربيفيا لخمٌ 

، كيتطمب بناء مثؿ ىذا الجيؿ البحث في القرآف الكريـ كالتراث ربحضارتو كتراثو الثٌ 
شباع الحاجات العربي عف أساليب كطرائؽ تجمع بيف اكتساب المعرفة كالمفاى يـ كا 

 النفسية كالتربكية كتنمية الميكؿ كاالتجاىات نحك القرآف الكريـ كتراثنا العربي.

إٌف التحكؿ مف ثقافة الكطف األـ إلى الثقافة الغربية ، كانت ظاىرة منتشرة بيف 
فيف خارج أكربا الغربية في فترات خاصة مف تاريخ حياتيـ ، كجنبان إلى الناس المثقٌ 
. كفي حدل الثقافات الغربيةر االفتتاف ػػ كبدرجة كبيرة ػػ بإؿ ، تطكٌ ذا التحكٌ جنب مع ى



 3   لحث ابتعريف ال الفصل الأول: 
 

 
 

3 

الفرنسية ىي لغة التخاطب مف  اٌلمغةف السابع عشر كحتى التاسع عشر ، كانت ك القر 
 بان ما كاف يصاحب ىذا االنتقاؿ ،. كغال..عديدةفيف في أقطار قبؿ النخبة مف المثقٌ 

ة كاستصغار كازدراء ليا ، فضالن عف الفرد األصميٌ جيؿ حقيقي أك مصطنع بمغة 
ـ ََِٗباتام) اٌلمغة ككسط لذلؾ االنتقاؿازدراء الثقافة الكطنية التي تنتقؿ مف خالؿ 

 (.ُِّ ػػػ ُُّص، 

يات التي تكاجو األمة اإلسالمية محاكلة اقتالع جذكر إٌف مف معالـ التحدٌ 
ات استيداؼ ثقافتيا اإلسالمية ية كأصالتيا كىكيتيا ، كأخطر ىذه التحدٌ األمٌ 

ضياع التربية كالتعميـ ضياع  كاالنحراؼ بالتربية كالتعميـ نحك الجمكد كالضياع ؛ ألفٌ 
   ة كمالمحيا التي صاغيا اإلسالـ عمى نحك متكامؿ في جميع جكانبو سمات األمٌ 

 ( .ُْٗـ ، ص ُٔٗٗ)ناصر

القرف الحالي مف  كسنكات، إٌف ما نشيده منذ العقكد األخيرة لمقرف الماضي 
ال  جزءه ، كاإلرىاب ، لعرب كالمسمميف ، كاتياميـ بالكحشية عمى االيجمة الشرسة 
ضعاؼ الحٌس يتجزأ مف مخطٌ  كالشعكر بانتماء اإلنساف العربي ،  طات تكىيف كا 

ىة ، ر ىذه الصكرة المشكٌ مف يصد   ، كالغريب أفٌ  ، كفقدانو ثقتو بنفسو توالمسمـ ألمٌ 
كاف المحـ البشرم مف  "ـ الذيف عاشكا أكضح صكر اليمجية كالكحشية ىـ أنفسي

كاف األحياء في  يكف الناس يعرفكف الجنائز؛ بؿ كلـ، لكاـز العيش بيف قبائؿ كثيرة 
كف رى باعكف كييشتى كانكا يي  .كف رجاالن ، كنساءن ، كأطفاالن رى تى الكنغك األعمى ييباعكف كييش

ا في جزيرة بريطانيا الجديدة فقد كاف الطعاـ ، كأمٌ  يـ مف مكادٌ عمنان عمى اعتبار أنٌ 
؛ ككذلؾ في  المحـ البشرم يباع في دكاكيف كما يبيع القصابكف المحـ الحيكاني اليـك

ػ ػنكف مف يقع في أيدييـ مف الضحايا البشرية بعض جزر سميماف كانكا يسمٌ 
ككاف الفكيجيكف ينزلكف يـ الخنازير؛ مكا بمحكميـ الكالئـ كأنٌ ػ ليكلً ػكخصكصان النساء 

ئان كما كانكا يقكلكف؛ ب كاف مذاقيا رديكاٌل ال ب ؛ ألفٌ كاٌل أعمى مف ال ساء منزلةن الن
بكلينزييف يشرح لو ( بجزيرة تاىيتي، أخذ رئيس كيؿ مف رؤساء الا مر )بيير لكتيكلمٌ 
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مذاؽ الرجؿ األبيض إذا ما أيحسف شكاؤه كمذاؽ المكز الناضج .  إفٌ طعامو فقاؿ : 
ا ينبغي، كقكم و زائد في ممحو عمٌ أما الفيجيكف فمـ يعجبيـ لحـ البيض زاعميف أنٌ 

 يصمح لمطعاـ، كعندىـ أفٌ  ار األكربي إذا ما كقع ليـ كاد في رأييـ أالٌ األلياؼ، فالبحٌ 
 .(َِ، ص  ُـ ، جُٖٖٗ)ديكارنت طعمان  الرجؿ مف بكلينزيا ألذٌ 

ىناؾ نحكان مف التزييؼ الفكرم ليذا التراث ،  كلست بحاجة إلى التككيد أفٌ 
أسيـ في تكريسو كتثبيتو بعض ضعاؼ النفكس مف المستشرقيف الذيف تنادكا إلى 

طة ة محنٌ يٌ الفكر الفمسفي في اإلسالـ صكرة ظمٌ  تقديـ رؤيةو تقميديةو ساذجةو ، تٌدعي أفٌ 
فٌ  المعالـ لمفكر ال تمتمؾ جدةن كال  العربٌيةالفمسفة  اليكناني كمدارسو المختمفة ، كا 

رات الحضارية في ... ككاف اليدؼ مف مكاقفيـ تمؾ ىك إضعاؼ جكانب المؤشٌ ابتكاران 
عطاء صكرة ميزكزة باىتة لنتاج مفكٌ  رينا كعممائنا ، لسٌد ثغرة النقص تراثنا الكاسع ، كا 

كانت  العربٌيةالحضارة  أفٌ  لفة ، كلدفع دعاك المزيٌ  التي يعانييا ىؤالء في أحكاميـ
... كرغـ ىذه الغرب القديمة كمدنيتو المعاصرة ىمزة الكصؿ البٌناءة بيف حضارة

الجذكة الحٌية في النفكس  الظالمة التي ألحقيا المستشرقكف بالفكر العربي ، فإفٌ 
ادة الطيبة ال يمحقيا إرىاص المتعسفيف كالحاقديف ، بؿ تبقى تستعر شعمتيا الكقٌ 
 ()لتضيء الطريؽ مف جديد ؛ ككاف مف صكرىا إنصاؼ اآلخريف مف المستشرقيف

ممف أدرككا حقيقة ىذا الفكر كمجاؿ أصالتو كعمؽ جدكاه ، فكانت أحكاميـ في ىذا 
يء لمضاليف مسالؾ اليداية ، كتنصؼ أصحاب الحؽ مف الناكثيف السبيؿ صكلن تض

لنا أف نزف  عميو كعمى تراثو . كفي ضكء ىذه النظرة الفاحصة المعاصرة ، ينبغي
 ( .ُُ ـ ، صَُٖٗآؿ ياسيفالتراث كنحكـ عميو )

ة كاقعية مف طريؽ دراستو كمٌ ىا مشة البحث الحالي كعدٌ كمٌ لمس الباحث مش
سنكات في مختمؼ  خمساألكاديمية كتجربتو في التدريس الجامعي ألكثر مف 
أغمب  يات ، إذ أفٌ كمٌ ة المراحؿ الدراسية لمدراستيف الصباحية كالمسائية في عدٌ 

                                                           

 ـ( ، كفمكجؿ ُٔٓٗـ( ، كاأللمانياف كارؿ برككٌمماف )ُْٓٗمف أمثاؿ المستشرؽ اإلنجميزم نيكٌمسكف )ت
 ـ (.  ََِّـ( ) ينظر : بدكمُِٔٗ)ت ـ( ، كلكيس ماسينكفُّٕٗـ( ، كالفرنسياف بالشير ريجي )تَُٕٖ)ت
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إلى  ترجع يعتمدكىا في تدريسيـ األساليب كالطرائؽ التي يتصكركف أفٌ التدريسييف 
ىؤالء بكثير في اعتماد ىذه  كاالعرب قد سبق غير ممتفتيف إلى أفٌ ، عمماء الغرب 

األساليب كالطرائؽ التعميمية المبثكثة في القرآف الكريـ كالتراث العربي ، ذلؾ التراث 
 .بأساليب كطرائؽ التعميـ المتنكعةالزاكي 

ؽ يا تحقٌ ز الطرؽ العممية عف غيرىا اعتمادىا المكضكعية أم أنٌ يميٌ  "إٌف ما 
دران كافيان مف المسافة بيف التراث كالمكضكع يسمح برؤية األشياء كما ىي ، دكف ق

ذا . ك جاؿ لقياـ رأم مشترؾ بيننا حكلياا يفسح المتأثير مف عكاطفنا كرغباتنا ، ممٌ  ا 
يا تنتمي إلى العصر ( الشيء الذم يعني أنٌ يا )عصريةكنا نصؼ ىذه الطريقة بأنٌ 

كالمناىج العممية ليست  () . فيي كجميع الطرؽيجيةحاضر كمنجزاتو الفكرية كالمنال
ة المطمقة ، ة مطمقة ، كليست ىناؾ طريقة أك منيج يمكف كصفو بالجدٌ جديدة جدٌ 

فجميع المناىج الجديدة ىي طرؽ في التفكير استعمميا العقؿ البشرم خالؿ تعاممو 
ما عمى كفكرة تمارس سمطة الجدلي مع الكاقع منذ أف بدأ ينفصؿ عف الكاقع 

نٌ األشياء  ما تصبح ىذه الطرؽ في التعامؿ مع الكاقع مناىج جديدة عندما يتـٌ . كا 
الكعي بيا كتصبح مكضكعان لمتنظيـ كالضبط كالتقنيف ، أم مكضكعان لفاعمية العقؿ 

 .(َِْـ ، ص ُٖٗٗ)الرميحي "البشرم نفسو 

 ، التراث ىذا تجاه مكاقفنا امتحاف إلى حاجة نككف ما أشد   اليكـ ناأنٌ  بي أحسى 
ثارة  ارةالجبٌ  المحاكالت تجديد ةثم   كمف ، نعانييا التي ةكمٌ المش ليذه الباطني النقد كا 
 النٌيرة العقكؿ ()يضموت ، أصيؿ عربي بأسمكب كلكف ، الطيب السمؼ لنا قٌدميا التي

 مفكركنا لو أراد كما كنافعان  ، نريد كما حٌيان  ينيض كي ، العالمة النفكس كتستحميو ،
 .(ّٗ ص ، ـَُٖٗياسيف آؿ) السابقكف

                                                           

 . جمع طريقة طرائؽ كليس طرؽ كما ىك ثابت في المعاجيـ المغكية 
  م ـي بو ، أك تىتىقىب مىوي العقكؿ أقرب داللةن مف مفردة تيضمو . جاء في معجـ مقاييس اٌلمغة البف يرل الباحث ، تيسى

 فارس في مادة )ىضـ( : الياء كالضاد كالميـ : أصؿه صحيحه يدؿ  عمى كسرو كضغطو كتداخيؿ. 
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. يمكف عٌد مسألة إغفاؿ ة لما سبؽ ذكره مف أراء كمالحظاتكباإلضاف
الباحثيف لتحديد األساليب التعميمية في القرآف الكريـ كالتراث العربي ما عدا بعض 
، المحاكالت الخجمة أثبتيا عدد قميؿ منيـ لـ ترؽ إلى مستكل الدراسات األكاديمية 

ىذا  ة الدراسة الحالية ، إذ يعدٌ كمٌ فيمكف عٌد ىذه المسألة مف أكسع أبكاب إثبات مش
فرصة عممية منيجية لدراسة األساليب التعميمية في القرآف الكريـ كالتراث  البحث

ة في ضكء الكشؼ عف األساليب كمٌ العربي لمعالجة كتذليؿ جانب ميـ مف المش
، كتكظيفيا في تدريس  عربيالقرآف الكريـ ، كتراثنا الي ت فدى مً تي عٍ التعميمية التي اي 

المكاد الدراسية ، فضالن عف تحكيميا إلى سمككيات تعميمية ربما تسيـ في تحديد حجـ 
ضعاؼ تأثيرىا مستقبالن ، السيٌ كمٌ المش ما كنحف نشيد تصاعدان في إضعاؼ الثقة ة كا 

 . العربٌيةتنا بقدرات ككفايات أبناء أمٌ 

  Research Importance البحث يةمأه: ثانيًا 

أخذ العمـ كالتعٌمـ المرتبة العميا في تراثنا الٌثر بما رشح مف عمـ كعمماء أناركا  
منيا نكر الحضارة  ، كالمجد التميد ،  طريؽ اإلنسانية ، كأتحفكه مصابيح يشعٌ 

 :()ق(ِّ)ت كالشكاىد عمى ذلؾ يصعب عٌدىا كحصرىا . قاؿ أبك الدرداء

 ـ بالتعٌمـػػػػػػػي رأيت العمػػػإن الزماف األقدـ قد قيؿ في
 .(ُٖٖ، ص  ُـ ، جََُِابف عبدالبر)                                      

ة محصكرة في متكف التعٌمـ كالتعميـ مسأل يعتقد بعض الفالسفة القدماء أفٌ 
، كالمعاىد العمميةدارس كالجامعات في الم ر إالٌ كىذه المسألة ال تتكفٌ المراجع كالكتب،

فاألكؿ جعؿ التعميـ  كأرسطك التعميـ إلى مرتبة سامية: مف أفالطكف كؿٌ كقد رفع 
 (.ِـ،ص ََِٖماركفالتعريفات العقمية في التربية ) د عمىمرتبة إليية ، كالثاني أكٌ 

                                                           

  ٍيًمر أبك الدرداء فييا . قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ يـك صحابي أسمـ يـك بدر كشيد أحدا كأبمى عيكى
ٍيًمر ، كقاؿ ىك حكيـ أمتي )العسقالني   ( .ْٓ، ص ّق ، جُِّٖأحد : نعـ الفارس عيكى
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ست الكثير منيا في البمداف ران ، فأسٌ العرب إلى إنشاء المدارس مبكٌ  فى طً فى 
دراؾ بدكر  ككانت ليذه المدارس تنظيمات إدارية تنـٌ كاألمصار ،  عف كعي كا 

المدرسة المستنصرية قائالن  (). يصؼ الدكتكر حسيف أميفـالمدرسة في التعميـ كالتعمٌ 
تككف ليا إدارة منٌظمة كأقصد ىنا باإلدارة ،  فٍ مدرسة كبيرة كالمستنصرية ال بد كأى  ": 

المكظفيف المسؤكليف عف بناية المدرسة كتنظيـ شؤكف الطالب كما يحتاجكف إليو مف 
أدكات الكتابة كالطعاـ كالمالبس كالفرش كتنظيـ سجالت المدرسة كاإلشراؼ عمى 

ـ َُُِف)أمي "بات لممدرسيف كالطالب كسائر مكظفي المدرسة كقكفيا كصرؼ المرتٌ 
 لتي تصؿ إلى عشريف كظيفةف لنا الكظائؼ اإلدارية بالمدرسة ايبيٌ  . ثـٌ (ُُٕص  ،

 اآلتي : (ُ) في الجدكؿيا الباحث برتٌ  كما

 الكظيفة ت الكظيفة ت الكظيفة ت الكظيفة ت
 طٌباخ  ُٔ اشكففرٌ  ُُ مناكؿ ٔ اظرالنٌ  ُ
 فمؤذٌ  ُٕ ابكفبكٌ  ُِ بػ  رتالمي  ٕ المشرؼ ِ
 نٌفاط ُٖ حٌمامي ُّ خزنة الديكاف ٖ كتبة ّ
 خازف اآلالت ُٗ فمزيٌ  ُْ غمماف الديكاف ٗ خازف كتب ْ
 التيمزمٌ  َِ قٌيـ ُٓ معمارية َُ مشرؼ في المكتبة ٓ

إدارة المدرسة ال  لنا أف نعمـ أفٌ  ىذا بياف بالكظائؼ اإلدارية بالمدرسة كال بدٌ  "قائالن : 
ككظيفة اإلدارة كما بٌينت تنظيـ الشؤكف اإلدارية  ؿ في شؤكف الييئة التدريسية ،تتدخٌ 

       "ب كتنظيـ حياتيـ في مساكنيـ بالمدرسة كما يحتاجكف إليو كاإلشراؼ عمى الطاٌل 
   .( ُُٕـ ، ص َُُِ)أميف

                                                           

 نخرط في ا، كتابع دراستو، ثـ  المدرسة المأمكنية ، كدرس المرحمة االبتدائية فيـُِٓٗ عاـ بغداد كلد في
رية كحصؿ منيا عمى لتحؽ بجامعة اإلسكنداك  مصر سافر إلى صفكؼ دار المعمميف االبتدائية القسـ العالي.

كراه كيناؿ جائزة تقديرية مف يحصؿ مف ىذه الجامعة عمى الدكت عربي كؿ طالبأك ـ، كىُٖٓٗالماجستير عاـ 
 (.https://ar.wikipedia.org/wiki) ـَُِّ تكفي عاـ .جماؿ عبد الناصر الرئيس
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التي تقكـ عمييا فمسفة أساليب التعٌمـ ىي : اختالؼ ة الميمٌ المبادئ إٌف 
الشخصية النفسية كالجسمية ، يؤدم تمقائيان التمميذ عف غيره في الميكؿ كالخصائص 

مختمؼ التالميذ  . يعني أفٌ عٌمـ لديو عف أقرانو مف التالميذالختالؼ أسمكب الت
يدرككف كيتعممكف بأساليب التعٌمـ كتخطيط خرائطيا التربكية ألفراد التالميذ ، كالتي 

منيـ  كؿٌ مٌيز بيا ر لممكاصفات اإلدراكية المتنكعة التي يتتتمثؿ في التحديد المبكٌ 
بكاسطة ما تعارفنا عميو بخرائط أساليب التعٌمـ ، ليتسنى نتيجة لذلؾ ترشيد تربيتيـ 

 ( . ّٓـ ، ص ُٖٓٗفير سبؿ النجػػػاح لػػػػػػػػيـ )حمدافكتك 

 األفراد منيا حسب اختالؼ كؿٌ ، تختمؼ ـة أنكاع مف أساليب التعمٌ ىناؾ عدٌ 
فقد  يف الذيف قامكا بدراستيا.يٌ الباحثيف النفسأك حسب  تنٌكع خصائصيـ الشخصية،ك 

العاـ أك المكٌحد الذم  ـ ىما:سبيؿ المثاؿ أسمكبيف لمتعمٌ  عمى ()(Witkinكيتكف )أكرد
كاغاف )أما ذم يدرؾ األشياء مف خالؿ أجزائيا.يدرؾ عمكمية األشياء ثـ التحميمي ال

Kagan) ():كأسمكب العناصر األسمكب الكصفي  فقد جاء بثالثة أساليب ىي
عالـ الذكاء المعركؼ ()(يمفكردج). كسمكب العناصر المفٌصمة كالمبٌكبةالمتشابية ثـ أ

. كيحٌد التقييمي ب ثـٌ ز كالمتشعٌ ركٌ : المي ة ىيرئيسأقساـ ثالثة عمى قٌسـ أساليب التعٌمـ 
فيطمؽ ا في الثاني أمٌ  ة أك الخبرة الدراسية،ؿ بالمادٌ ألكٌ التمميذ نفسو في األسمكب ا

تيا بة في ىكيٌ عة متشعٌ كٌ ـ مف معطيات متنر كيدرؾ كيتعمٌ العناف لتفكيره ليتصكٌ 
ة الدراسية مف ـ المادٌ كفي األسمكب التقييمي ميما يكف يقـك التمميذ بتعمٌ  كطبيعتيا.

 (مارشاؿ ركزنبيرغ) ىذا كقد كصؼ ة لديو.ؽ مف قيمتيا العامٌ كالتحقٌ خالؿ مراجعتيا 

                                                           

  B.R Witkin في البرامج التربكية كاالجتماعية . يعمؿ في جامعة كاشنطف ،  انثركبكلكجي لو مؤٌلفات عالـ
 .(https://ar.wikipedia.org/wikiكلو كتاب عف تقييـ الحاجات التربكية كاالجتماعية )

  لد عاـ  عالـكاغاف . عمـ النفس التنمكم اد الرئيسييف فيأحد الركٌ  . يعدٌ راىكام نشأ فيك  ُِٗٗنفس أمريكي، كي
 .(https://ar.wikipedia.org/wiki) عمـ النفس كىك أستاذ باحث في دانييؿ كآمي ستارش في

 جيمفكرد Guildford ب نمكذجو عف التككيف العقمى )بنية العقؿ( المكعٌ  ـُٗٓٗقٌدـ عاـ نفس أمريكى  عالـ
 .(Encyclopedia Americana, Vol.13,p.579) أبعاد ةذل الثالث كؿٌ الش

 



 9   لحث ابتعريف ال الفصل الأول: 
 

 
 

9 
()كاألسمكب الفكضكم  أساليب التعٌمـ ىي: األسمكب المقٌيد البطيء،ربعة أنكاع مف أ

 . (ِِ ػػػُِصـ،ُٖٓٗـ األسمكب المبتكر المجٌدد)حمدافث، كاألسمكب القمؽ ت،المشت  

ـ بالمعنى الذم نتعارؼ ؿ إشارة الستخداـ أساليب التعمٌ أكٌ  " يرل حمداف أفٌ 
يقكؿ  ()(سكريف كيركغارد)عميو حديثان ترجع لمقرف التاسع عشر الماضي حيف كتب 

و و أك مف عدـ فيمئسو لمتمميذ مساعدتو لمخركج مف خطـ عند تدريعمى المعمٌ  بأفٌ 
... كاضعان نفسو مكانو ليدرؾ بالتالي باألسمكب الذم لألشياء كما يفعؿ اآلخركف غيره

رة أعاله الستخداـ مفيـك أساليب . كبالرغـ مف البداية المبكٌ ـ بو التمميذيتعمٌ  يدرؾ أك
ة تكظيفيا التربكم الكاضح كالدراسات العممية الجادٌ  ، إاٌل أفٌ ـ في التربية كالتدريسالتعمٌ 

ر نفر مف ، عندما بادإاٌل في الخمسينات مف ىذا القرف بخصكصيا لـ تظير لمعياف
كغيرىـ ببحث الصيغ اإلدراكية ()(ىكلزماف)ك()(يفكاٌل )ك،()(نرغارد)المربيف مثؿ

ـ الخارجي ؿ الذاتي كالتعمٌ ميـ كالتأمٌ ز بيا أفراد التالميذ خالؿ تعمٌ عة التي يتميٌ المتنكٌ 
 .(َِـ ، ص ُٖٓٗ)حمداف "ي لألشياء كمٌ ـ الجزئي المتدرج كال، أك التعمٌ المباشر

                                                           

 ـ( ، كىك أٌكؿ مف أٌسس مبدأ الالعنؼ في عممية التكاصؿ االجتماعي َُِٓعالـ نفس إمريكي )ت  مارشاؿ ركزنبيرغ
 (. https://ar.wikipedia.org/wikiلتساعد الناس في تبادؿ المعمكمات لحٌؿ الصراعات كاالختالفات بصكرة سممية)

 كمف أشير  .فات الالحقة،كبير. كاف لفمسفتو تأثير حاسـ عمى الفمس دنماركي الىكتي فيمسكؼ سكريف كيركغارد
 ,Encyclopedia Americana) كارؿ ياسبرس ر بو كأذاع أفكاره الفيمسكؼ األلمانيمف تأثٌ 

Vol.16,p.435) . 

  oward Gardner لنظرية جديدة أطمؽ عمييا  تكصؿ .تربكيةؼ كتب لٌ أ .محاضر بجامعة ىارفارد األمريكية
 ـُّٖٗسنة  (أطر العقؿ) في كتابوذكرها  )Teory Multiple Intelligences(المتعددة نظريةى الذ كاءات

)http://www.alukah.net/social :( 

  دراسة التككيف النفسي  مف أسرة ييكدية ، اتجيت في دراستيا نحك ـُِٖٖف كلدت في فينا عاـ يكاٌل ميالني
   . (https://ar.wikipedia.org/wiki) (ـَُٔٗ لألطفاؿ، ككاف ليا طريقة ممٌيزة عف فركيد،)ت

  له أكثر من مؤلف في ميدان التربية  ىكلزماف عالـ نفس أمريكي متخصص بالتربية كالبيئة كالمكارد الطبيعية ،

(.https://ar.wikipedia.org/wiki .) 
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د: أف  أفضؿ أساليب التدريس التي ( الذم يؤكٌ يتفؽ الباحث مع )العبيدك
استعمميا المربكف في مختمؼ المؤسسات التعميمية ترجع في أصكليا إلى األساليب 

يستعمميا في تعميـ أصحابو، فقد كاف  صمى اهلل عميه وآله وسمم محٌمدالتي كاف الرسكؿ 
يككنكا أساتذة مثالن أعمى في إعداد كتككيف تالميذه ل صمى اهلل عميه وآله وسممرسكؿ اهلل 

في التربية مكسكعة كاممة  صمى اهلل عميه وآله وسمماألجياؿ اإلنسانية، فقد كانت أساليبو 
 ( . ّـ ، صَََِ)العبيدك ،    لنماذج الطرائؽ التعميمية التي عرفتيا البشرية بعده 

تعديؿ المناىج  /أساس خرائط أساليب التعٌمـ صناعةـ يستطيع عمى المعمٌ  فإفٌ 
، كتطكير المكاد كالكسائؿ التعميمية كاستراتيجيات التدريس ، كتحضير  الدراسية

 ( .ِٗـ ، ص ُٖٓٗاسية البٌناءة لتعٌمـ التالميذ )حمدافالبيئات الدر 

ألىمياتيا ككيفيات استخداميا  ــ ألساليب تعٌمـ التالميذ ككعييإٌف تحديد المعمٌ 
في تكجيو تحصيميـ سيمكنو مف تكفير بيئة صفية كمدرسية محٌفزة تثير لدييـ الرغبة 

سر التالميذ ألساليب معرفة أي  . كما أفٌ كتنمي فييـ المثابرة عمى تحصيميـفي التعٌمـ 
اسب أبنائيـ في التعٌمـ كمكاطف القكة كالضعؼ فييما ، سيساعدىا في تحفيزىـ المن

 ( .ُِٔـ ، ص ُٖٓٗإيجابية لتعٌمميـ خارج المدرسة )حمدافكتكفير فرص أكثر 

ـ لمكاطف كخصائص القكة في شخصياتيـ بكجو عاـ إٌف استخداـ المعمٌ 
سبيؿ النجاح  ئكيييٌ خاص ، سيرفع مف درجة تحصيميـ  كؿٌ كأساليب تعٌمميـ بش

ـ . كما أٌف استغالؿ المعمٌ بيـتسرٌ ان بالتالي مف ضبط أك منع نالمقنع ذاتيان ليـ ، متمكٌ 
ـ كالتدريس ب عمى ميكؿ أفراد التالميذ السمبية نحك التعمٌ ليذه المكاطف في التغمٌ 

ب عمى لمتغمٌ  كتكجيو تربيتيـ عمى أسس عممية كنفسية ىادفة ، سيؤدم بدكف شؾٌ 
ا ، . ىذميـ المدرسيؤكليات تعمٌ ؿ مسب كاالنتظاـ بالمقابؿ في تحمٌ رغباتيـ في التسرٌ 

ة كالضعؼ فييا كالسبؿ ميـ كلمكاطف القكٌ ٌف معرفة التالميذ أنفسيـ ألساليب تعمٌ ا  ك 
ـ ، كلعكامؿ تحفيزىـ أك تثبيطيـ كما يستطيعكف عممو بخصكص مة لدييـ لمتعمٌ المفضٌ 

 ىذه ، سيفيد في أمريف :  كؿٌ 
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 نفسيـ كقدراتيـ الشخصية الذاتيةالتالميذ أل معرفة. 
 ـ تدريسية عمى أساس القكل اإلدراكية في أساليب تعمٌ  تطكير خطط كاستراتيجيات

راكية في ترشيد . إٌف استعماؿ القكل اإلدـذ لرفع حافزيتيـ كقدراتيـ لمتعمٌ التالمي
ر ألفراد التالميذ فرصان أغنى لنجاحيـ كلبمكرة ميكؿ سيكفٌ  التربية المدرسية،

 بالتالي مف إمكانية قماٌلن ميـ مإيجابية نحك تعمٌ 
 .(ُّٕػػػُّٔـ،صُٖٓٗبيـ)حمدافتسرٌ 

عميـ المتنكعة ع لمتراث العربي اإلسالمي يجد االلتفات ألساليب التإٌف المتتبٌ 
اقيف في استعماؿ الكسائؿ التعميمية التي يـ كانكا السبٌ كأنٌ  في حضارتيـ كاضحان،

 يـ فييا الكقكؼ عمى نشز مف األرض،كمف عادات "تتناسب مع تمؾ الحقبة الزمنية 
 ، كاالستعانة عمى العبارة باإلشارة كرفع اليد ككضعيا، ، ةقياـ عمى ظير دابٌ أك ال

 " ى الصفاح كالرماح أك اإلشارة بياكاالعتماد عم كاتخاذ المخاصر بأيدييـ،
 (.ِٕػػِٔـ،صُٖٓٗلزيات،ا)

مثاـ عف األساليب التعميمية كالتربكية كقد رٌكز النحالكم عمى ضركرة كشؼ الٌ 
( ، ٕـ ، صُْٗٗالنحالكم ، قرآف كالتراث التربكم اإلسالمي )المستكحاة مف ال

إبراز األفكار التعميمية كالتربكية العظيمة التي سبؽ بيا اإلسالـ  عمى البعضكأكجب 
 كالمفكركف المسممكف غيرىـ ، كأفاد منيا الغرب في مناىجيـ الفكرية بصفة عامة ،

 ( .ّْػػ  ّّـ ، صُٗٗٗكآخراف يكنسة )كمناىجيـ التعميمية بصفة خاصٌ 

س مينتو عمى خير كجو ينبغي أف تككف لديو الرغبة كلكي يمارس المدرٌ 
قد دعامة قكية مف دعائـ التدريس، سيفاألكيدة في ممارستيا فإذا فقد ىذه الرغبة ف

س االطالع عمى الطرائؽ كاألساليب التعميمية كالسيما تمؾ كيجب أف يككف لدل المدرٌ 
 ، (ٗص ـ،ََِِخمؼ اهلل ) تراثنا التربكم اإلسالمي.اءت في األساليب التي ج

اعتمد أساليبان كطرائؽ مختمفة في التعميـ مراعيان في ذلؾ صمى اهلل عميه وآله وسمم فالرسكؿ 
ع في أساليب تعميمو بيف الترغيب كالترىيب ، كالقصة الفركؽ الفردية بيف الناس ؛ كنكٌ 
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ؽ بيا أىداؼ ليحقٌ  لممارسة العممية؛كا كالمناقشة، كاالستجكاب، األمثاؿ،، كضرب 
كتحكيميا إلى ممارسات سمككية  رسخ القيـ التربكية لدل المسمميف،كي الديف الجديد،

 ، ـََُِ)أبك الييجاء كدكلػة االسالـ ، يا حياة المجتمع الجديديكمية تنتظـ في ظم
 .(ّٓـ،صََِْ)الجالد ، (َّص

ز الطمبة بشخصيتو كنشاطو أف يحفٌ س الكؼء ىك الذم يستطيع المدرٌ  إفٌ    
ة الدراسية ، عف طريؽ اعتماد التنكع في أساليب التدريس التي نحك التفاعؿ مع المادٌ 

ثارة المناقشات الجا دة كاليادفة حكؿ تناسب المكقؼ التعميمي ، كتطبيؽ الفعاليات ، كا 
 ( .ٖٕـ ، صََِٓمكضكع الدرس )المكسكم

ز أثر ة بحسب المكقؼ التعميمي فمنيا ما يبرٌ ككذلؾ تتنكع األساليب التعميمي  
س مثؿ أسمكب الكعظ ، كاإلرشاد ، كالقصة ، كالكصؼ ، كالشرح ، كضرب المدرٌ 

ـ ز أثر المتعمٌ األمثاؿ ، كالترغيب كالترىيب ، كاالستدالؿ بالنص ، كمنيا أساليب تبرٌ 
ت ، كمنيا كاٌل مثؿ أسمكب القدكة ، كاالستكشاؼ ، كالممارسة العممية ، كحؿ المش

ـ مثؿ أسمكب الحكار ، كالمناقشة ، كاالستجكاب ، س كالمتعمٌ أساليب يشترؾ فييا المدرٌ 
 (.ِٕٔػػ  ِٔٔـ ، صََُِة ، كيحيى ، كالندكة )الخكالد

كىك الكتاب العظيـ الذم ييعٌد " مف التحريؼ لقد صاف اهلل تعالى القرآف الكريـ 
المصدر المكٌثؽ األكيد في بمكغ المعارؼ كالتعاليـ الكحيانٌية ، كالذم يرشد اإلنساف 
إلى األسمكب األمثؿ في الحياة ، كىك الكتاب الكحيد أيضان الذم يحٌقؽ لإلنساف ػػ إذا 

سالـ كالطمأنينة ما اتٌبعو ػػ ىدفو كغايتو في رضا اهلل سبحانو كتعالى ، كبمكغ حالة ال
ـ بالنكر كالصفاء ع، كينقذه مف حالة التخٌبط في الظممات ، كيقكده إلى عالـ ميف

صمى اهلل عميو كآلو كسمـ في أكاخر  محٌمدكالرضا . كلقد كاف سٌيدنا كنبٌينا األكـر 
 ىك (السالم معميه)أٌياـ حياتو المباركة يؤٌكد عمى أٌف التمٌسؾ بالقرآف الكريـ كبأىؿ بيتو 

أشكاؿ  كؿٌ ة اإلسالمية مٌما يىٍعتًكر طريقيا مف الضماف األكيد لحماية مسار األمٌ 
 يز ما بيف الحؽٌ االنحراؼ كالضالؿ ، فيما في نظره المعيار كالمحٌؾ في التميٌ 
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. ية كاألخالقية كالفتف االجتماعيةة في األزمات الفكر المجاالت خاصٌ  كؿٌ كالباطؿ في 
كريـ ، كاالسترشاد بيذا الكحي اإلليٌي كالرسالة السماكٌية بيد أٌف النيؿ مف القرآف ال

ػػ  ٗ، ص  ُـ ، جََُِ)بابائي" مرىكناف بالفيـ الدقيؽ كالصحيح آلياتو الكريمة 
َُ  . ) 

 دراسة ممتعة،دراسة شؤكف القرآف الكريـ في مختمؼ جكانبو المتنٌكعة  تعٌد" 
مسمـ كاعو كجد مف ىذا  كؿٌ يستجيبيا ضركرة إسالمية ممٌحة ، نفسو الكقت كىي في 

شيء  كؿٌ الكتاب السماكم الخالد حقيقةن ناصعةن كبرىانان مف اهلل صادقان ، فيو تبياف 
اٌلذم ال يزاؿ  كمعجزتو الباقية، معالميف ... ىك سند اإلسالـ الحي،كىدلن كرحمةن ل
  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ بو جمكع البشرية في نداءو صارخو  لاإلسالـ يتحدٌ 

. ثـ ٖٖاإلسراء/ چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ة مياديف الحياة االجتماعية ىك دستكر اإلسالـ الجامع كالكافؿ إلسعاد البشرية في كافٌ 

 افقت ىذه الكاقعية المشرقة يـك سارت ركبكقد تحقٌ  ،ةكاإلدارية كالسياسية كغيرىا أجمٌ 
مع فطرة اإلنساف تجاكبو الكثيؽ ك  المضيء...لبشرية في ضكء ىذا المشعؿ ا

كب يبدك ػػ كىذا التجا جبمٌيتو األكلى التي فيطر عمييا. األصيمة انسجامان متشابكان مع
. األمر كجميع أحكامو الشاممة كاٌفة تشريعاتو كتنظيماتو، كضكح ػػ عمى محٌيي كؿٌ ب

جاء  ف صميـ اإلنسانية،ظامان منبثقان مالذم يجعؿ مف ىذا القانكف السماكم الجامع ن
شرية كما كأٌنو أتحؼ لمب تو النزيية في مختمؼ شؤكف الحياة...ف جميع حاجاليؤم  

كاف المستكل البشرم كال يزاؿ يقصر عف البمكغ إلييا  جمعاء بمعارؼ كتعاليـ جميمة،
سخاء كجعميا في متناكليا القريب في أبمغ بيافو كأبدع  كؿٌ لكال سماح القرآف بمثميا ب

 .(ُِػػُُص ،ُج ـ،ََِٕ)معرفة "ايسمكبو حكيـو 
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الكريـ نزؿ القرآف  " : القرآف الكريـ بقكلو()(قُِّْ)ت يصؼ السيد الخكئي     
د تمٌيز بأسمكبو كبإعجازه كق ، كعمى أساليب بالغتيـ ،بمساف العرب كفي بيئتيـ

رغـ  ، نظـ ال يستطيعكف أف يأتكا بمثمو كأدرككا أٌنو ، فأذعنكا لو بعد عناد ، العظيـ
أنيـ قد عيًرفكا ببالغتيـ كامتازكا بفصاحتيـ حتى كشفكا عف عجزىـ عف االتياف بآية 

فآمنكا بالقرآف الذم أزاح عنيـ ما تكارثكه مف عادات جاىمية حتى  ، مثموكاحدة مف 
 "اريخ كسمٌك في عاداتيا كمفاىيميا أصبحكا بفضمو أمة ذات معرفة كت

 .  (ٓٓصـ،ُٕٗٗالخكئي)

نكاحي الحياة في ىذا الككف الفسيح لينيؿ منو  كؿٌ تعٌرض القرآف الكريـ ل 
   قاؿ تعالى  . كال كاردة، حسب قدراتو ككفاياتو ، كلـ تفمت منو شاردة  كؿٌ الناس 

ڇ    ڇ ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڇچ

،  ْٗالكيؼ/ چڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڳگ  گ  گ   گ  کڑ  ڑ  ک      ک  ک
كمف ،ُىكد/ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں     ڳ           گگچ كصفو البارم تعالى

ف منيا المكف األبيض ، لأللكاف األساسية التي يتكك " مصاديؽ تعٌرضو ما تعرض لو 
القرآف الكريـ قد  يعني أفٌ  مٌما( ، ر ، كاألخضر ، كاألصفر ، كاألزرؽاألحمكىي :)

أجمؿ مجاميع األلكاف غير المتناىية بيذه األلكاف األربعة ، كأجمؿ األربعة بالمكف 
 .(ِِـ ، ص َُِِ)الخفاجي "األساسي كىك المكف األبيض 

مف العفاء كاالنقراض  العربٌيةنا لغتنا يمعكيرل الباحث أٌف القرآف الكريـ حفظ  
، كما انقرضت مف قبؿ لغات كثيرة أصبحت في عداد المغات األثرية ، فأصبحت 

ؿ عامؿ في ذيكع لغة القرآف الذم كفؿ اهلل بقاءه إلى يـك الديف ، كالقرآف أكٌ  العربٌية
ى البالد كاألصقاع ، كأصبحت ىي لغة الديف كالسياسة كانتشارىا في شتٌ  العربٌية اٌلمغة

                                                           

  ىك العالمة األديب الحاج مير حبيب اهلل بف السيد محٌمد الممقب بأميف الرعايا الخكئي . كلد في بمدة خكم مف
سافر إلى النجؼ األشرؼ كعمره خمس كعشركف سنة ، لو مؤلفات كثيرة في النحك كاألصكؿ  بالد آذربايجاف

 .(َُػػ ٗـ ، ص ُٕٗٗالخكئي كالفقو كأبرزىا كتاب منياج البراعة في شرح نيج البالغة  )
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ى بالد العالـ اإلسالمي الكاسعة ، ككثير مف كاألدب كالثقافة كالقراءة كالكتابة في شتٌ 
كاتخذكىا  العربٌيةمكا البالد التي فتحيا المسممكف ، ىجر أىميا لغتيـ األصمية كتعمٌ 

الديف الخالد كليتفاىمكا بيا مع الحاكميف ، قانكف  الكريـ ليـ لسانان ، ليفيمكا بيا القرآف
عكؼ األدباء كالركاة  الكريـ كمف يعاشركنيـ كيخالطكنيـ مف العرب ، كبتأثير القرآف

 مٌماكآدابيا كأشعارىا كحكميا كبالغاتيا كأمثاليا ككصاياىا كخطبيا ،  اٌلمغةعمى جمع 
 األياـ . عمى مر   العربٌيةة لمثقافة كاف مادٌ 

تطكر الحضارات  ال أككف بعيدان عف الكاقع التأريخي إذا قمت أفٌ  يكأظف أنن" 
ميا يخضع إلى ذلؾ القانكف الذم يطمؽ عميو في العمـك الطبيعية قانكف التعجيؿ كتقدٌ 

 ر الحضارات بكجو عاـ أفٌ فالمالحظ في تاريخ تطكٌ  Accellerationأك التسارع 
يو الحضارة السابقة ليا كالتي الحضارة الالحقة في الزمف تبدأ مف حيث انتيت إل

ال ـ العممي كالتكنكلكجي . فمك التقدٌ خٌمفت فييا تراثيا الحضارم فيزداد تسارعيا في 
فتو مف تراث الحضارات األصمية األكلى التي قامت في أجزاء الكطف العربي كما خمٌ 

الن حضارم في الحضارات اإلنسانية التي أعقبتيا لما استطاعت الحضارة اليكنانية مث
ـ كتسير بالسرعة كاالتجاه المذيف سارت فييما ، إذ لكجب أف تختصر الزمف فتتقدٌ 

عمييا أف تبدأ مف جديد أك مف نقطة الصفر التي بدأت منيا تمؾ الحضارات األقدـ 
دت الطريؽ لمشارع الحضارم . كىكذا يقاؿ بالنسبة إلى تراث العرب العممي كأثره فميٌ 

منذ عصر النيضة فييا ، حيث  () عارؼ في أكربةر العمكـ كالمفي تسريع تطكٌ 
أخذت الخبرات كالمكتشفات كالميارات تتراكـ قرنان بعد قرف ثـ كثر التسارع فصارت 

 .(ْـ ، ص َُٖٗ)باقر "ـ جيالن بعد جيؿ ال بؿ عامان بعد عاـ في زمننا الراىفتتقدٌ 

                                                           

  تقكؿ كرد رسـ ىذه المفردة بالتاء المربكطة في النص ، كليا رسـه آخر باأللؼ القائمة )أكربا( ، ك
األميرة الفينيفٌية  الشمس التي معناىا غركب الفينيقية  :)Ereb(مة إيربكمٌ أف التسمية ترجع ل اإلغريقية ساطيراأل

التي أحبيا زيكس كأصبحت أشير عشيقاتو كسمى مممكتو أم قارة أكركبا  لبناف مف شكاطئ صكر في جنكب
 (. https://ar.wikipedia.org/wiki). باسميا
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المساحة التي ينشر التراث جناحيو عمييا تكاد تككف غير  يرل الباحث أفٌ 
عمى طكؿ  اإلنسانية النشاطات التي اىتمت بيا كؿٌ متناىية لشمكليتو كاحتكائو عمى 

ؼ التراث إلى أربعة قطاعات كيتفؽ الباحث مع جدعاف الذم صنٌ  ،الزماف كالمكاف 
 رئيسة عمى النحك اآلتي : 

 ى العمـك كالمعارؼ كاألنظار التي نجمت بفعؿ : كفيو شتٌ  اع المعرفيالقط    .ُ
رآف في العمـك الدينية : عمـك القالظاىرة الدينية عمى نحك مباشر )( )أصكؿ

( ، أك بفعؿ االلتقاء التاريخي الطبيعي بيف كعمـك الحديث كالفقو كمذاىبو
جممة العمـك الدينية ػ )كحي ( كبيف المعطيات الطبيعية الحقيقة ػ األصؿ أك ال

( ، أك بأثر مف ؼـ كأصكؿ الفقو كالتصكٌ كاٌل العقمية كأصكؿ الديف أك عمـ ال
عمكـ ، المرسمة أك المطمقة لإلنساف ) االفاعمية الطبيعية ، الحسية كالعقمية

 ( .مية ، العمـك األساسية كالطبيعية، العمـك العق اٌلمغة

        الصادرة عف  المبدعات األدبية كالفنية كؿٌ : كفيو  اع اإلبداع والصنعقط   .ِ
دة عف فعؿ اليد المنتجات الصنعية أك التقنية المتكلٌ  كؿٌ ( ك )الحساسية الجمالية

بالفكر : كيدخؿ في اإلبداعية منيا األدب بأشكالو المختمفة كالغناء  المقكدة
كالمكسيقى كالمكركث الشعبي الشفكم ، كفي الصنعية منيا الفنكف المعمارية 

 كالزخرفية كالتصكيرية كاألدكات المادية كأشياء الحياة .

ة : كفيو أنماط التفكير كالسمكؾ كالعادات كالقيـ األخالقي القيم اعقط   .ّ
 كاالجتماعية كالجمالية المكجية لمفكر كاالبداع كالسمكؾ كالحياة .

: كفيو المؤسسات الزمنية كالنظـ التي تستند إلييا  اع النظم والمؤسساتقط   .ْ
، كاإلدارية ، كالقانكنية ، كاالجتماعية ، كاالقتصادية ، الشؤكف العممية 

، كالقضاء ، كالديكاف ،  كالمسجد، كالمدرسة ، كالعسكرية ... الخ . كاألسرة 
و في باب جمٌ  يدخؿ مٌماكالخراج ، كالجيش ، كالكزارة ، كالخالفة ، كالكالية 

 .(ُُٔـ ، ص ُٖٗٗجدعافاألحكاـ السمطانية )
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بؿ ابتكر اتجاىان نظريان  ،فكر العربي عمى تمؾ المنازع فحسبلـ يقتصر ال
ة كالعمؽ كالكضكح كسالمة بالدقٌ امتاز  ،قديمان كاف مف أركع ما عرفتو البشرية  ،لنفسو
ككضعكا  ،مكا األحكاـكعمٌ  ليكناف المذاىب،لقد نٌظـ ا " :()(يفكلتر ب)يقكؿ .المنيج
كلكف أساليب البحث كجمع المعمكمات اإليجابية كالمناىج التفصيمية لمعمـ  ؛رياتالنظ

المزاج ؾ كاف غريبان عف ذل كؿٌ  لدقيقة المستمرة كالبحث التجريبي،كالمالحظة ا
ا ما أمٌ  ي االسكندرية.كلـ يقارب البحث العممي نشأتو في العالـ القديـ إالن ف .اليكناني

فقد ظير في أكربا نتيجة لركح مف البحث كلطرؽو مف االستقصاء  ،ه العمـندعك 
اضيات إلى صكر لـ كلتطكر الري ،طرؽ التجربة كالمالحظة كالمقاييسمستحدثة ل

أدخميا العرب إلى العالـ األكربي... كىذه الركح كتمؾ المناىج العممية  .يعرفيا اليكناف
قد انتشر انتشاران كاسعان ،  ()العرب التجريبي في عصر ) بيككف (كقد كاف منيج  ،

. تمؾ شيادة حؽ تزيدنا ثقةن  "الناس في ليؼ عمى تحصيمو في ربكع أكربا  كانكبٌ 
يمانان بجدكل تراثنا الضخـ ، كبما أبدع في حقكؿ المعرفة اإلنسانية عمى اختالؼ  كا 

ـ الرياضيات كالفمسفة كاألدب كقكاعد صكرىا ، كبما أسيـ فيو مف قسطو كافر في تقدٌ 
د الذم يذكره بريفكلت( أكٌ ركجر بيككف ) ان كمتفقان عميو أفٌ األحكاـ . ككاف معمكم

بكضكح قيمة العالـ العربي كتأثيره عمى أكربا ، كاعتبار العرب ركادان في ىذا الحقؿ 
نا ... كلسنا في سبيؿ استجداء رأم الغربييف كمفكرييـ عف حقبتنا النٌيرة ىذه ، كلكنٌ 

المشعؿ الذم أضاء لو  عىد ىىاالباحث الحؽ ال يتنكر ليذه الحقيقة الناصعة بً  نعتقد أفٌ 
نيضتو العممية الحديثة ... فالعمماء كالفالسفة العرب ىـ الذيف كضعكا الطريؽ قبؿ 

                                                           

  ـ إخفاءه ر كتابو صناعة اإلنسانية تك ظيعند ـ( عالـ أنثركبكلكجي ، ككاتب ُْٖٗبريفكلت )تركبرت
 ,Encyclopedia Americana)ألنو يبيف دكر العرب في اليقضة األكربيةعامان؛ َٗكمحاربتو ألكثر مف 

Vol.4,p.552.)  
 فرانسيس بيككف Francis Bacon : ـ. ُُٔٓي مدينة لندف عاـ كلد ف .إنجميزم كرجؿ دكلة ككاتب فيمسكؼ

فمسفتو الجديدة القائمة عمى"المالحظة كالتجريب".مف الركاد الذيف انتبيكا إلى غياب جدكل المنطؽ ب امتاز
  (.Encyclopedia Americana, Vol. 3,p.22) األرسطي
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أسس المنيج العممي المستند إلى التجربة كالنظر ؛ فأبدعكا في الجانبيف ، كقٌدمكا 
ميـ ذلؾ كاف في الجانب النظرم أكثر كمان تقدٌ  أعماالن رائعة في الحقميف ، رغـ أفٌ 

 .(َُٔ ػػػ َُٓص ، ـَُٖٗانب التجريبي )آؿ ياسيفمنو في الج

سؤاؿ أساسي ىنا ؟ كلكي  امؿ مع التراث بمكضكعية كمعقكلية،كيؼ نتع
نجعؿ ىذا السؤاؿ أكثر ارتباطان بمكضكعنا ، يجب أف نعيد صياغتو بالصكرة التالية : 
كيؼ نجعؿ التراث معاصران لنفسو كمعاصران لنا في نفس الكقت ؟ إٌف جعؿ التراث 

. كجعمو معاصران لنا معناه المكضكعيةمعاصران لنفسو معناه فصمو عنا كىذا ىك معنى 
ذف فاليدؼ الذم نرمي إليو ىنا ىك جعؿ نا، كىذا ىك معنى المعقكلية ىناكصمو ب . كا 

التراث معاصران لنفسو عمى صعيد اإلشكالية كالمحتكل المعرفي كالمضمكف 
. كجعمو في الكقت حيطو المعرفي االجتماعي التاريخياأليديكلكجي أم معالجتو في م

م نقمو إلينا ليككف مكضكعان قابالن ، ألنا عمى صعيد الفيـ كالمعقكلية نفسو معاصران 
ضكعان لنا ألف نمارس فيو كبكاسطتو عقالنية تنتمي إلى عصرنا ، كبذلؾ يصبح مك 

يـ العالـ بدؿ . كبذلؾ ننكب نحف عنو في فـ نفسو ذاتان لناكال يعكد مكضكعان فينا، يقكٌ 
 كحسب بؿ كفي مجاؿ السمكؾ أيضان.، ليس في مجاؿ الفيـ أف نتركو ينكب عنا

عمينا كنمارس نحف سمطتنا عميو )الرميحي  كبعبارة أخرل أننا بذلؾ نتحرر مف سمطتو
 ( .   ُِْـ ، ص ُٖٗٗ

ثير مف المتتبع لتراثنا الفكرم كالعممي يجد في ظاللو ما يجعمو رائدان لك "إفٌ 
خير  لـ العربي كاف فاتحةاا ال يترؾ مجاالن لمشؾ بأف العممٌ  المنجزات العممية الراقية،

كلكاله لما اختصر الغربيكف طريؽ الكصكؿ إلى غاياتيـ  ضارة األكربية القائمة،لمح
عمى ىذا النتاج في كتب األصكؿ ما يغني القارئ الكقكؼ  كلعؿٌ  .ي ييدفكف...الت

 كتاب المناظر البف الييثـ ػؿ نسكقو ال عمى سبيؿ الحصرثككم ،الضخـ الذم أشرنا
كالقانكف  ، ق(ِْٖ)ت البف سينا كالقانكف في الطب ،كالشفاء ، ق(َّْ)ت
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كعجائب  ، () كصكر الككاكب لعبدالرحمف الصكفي ، ق(َْْ)ت لممسعكدم
 ،ق(ْٔٔ)تكالجامع لممفردات البف البيطار ، ق(ِٖٔ)ت المخمكقات لمقزكيني

كالحاكم في  ،(قِٓٓ)تكالحيكاف لمجاحظ ،ق(ِِّ)تكالجبر كالمقابمة لمخكارزمي
إف  نظرة سريعة  .ق(ِٕٔ)تالحساب لمطكسيكعمـ  ،ق(ُّّ)تالطب لمرازم

 (قَُِت)جابر بف حيافك مة رائعة مف أسماء ىؤالء العمماءتحصر لنا قائ
 كالفارابي ، ق(ِّْ)ت كاألشعرم ،() انيكالبتٌ  () كثابت بف قٌرة ق(ِِٓت)ندمالكك 

 ،ق(ُّْمعركؼ بالمفيد)تال بف النعماف محٌمدك  ،() بف عدم كيحيى ، ق(ّّٗ)ت
كفيمسكؼ المغرب  ، () كأبك البركات البغدادم،() كابف باجو ، ق(َٓٓ)ت كالغزالي

)آؿ  " ق(َٖٖ)ت كابف خمدكف،  ق(ٗٔٔكابف النفيس )ت،  ق(ٓٗٓرشد)تابف 
 ( .  ُُُ ػػػ َُُ، ص ـَُٖٗياسيف

                                                           

 يعدٌ . ك ، بالد فارس في بالرم أحد أشير الفمكييف كالميندسيف العرب. كلد:  ق(ّٕٔ)تعبدالرحمف الصكفي 
، كىك مف أعظـ  قبؿ الميالد الذم كاف قد أثبت كركيتيا إراتكستينس بعد كركية األرض مف أكائؿ الذيف قالكا بأف

  (. https://ar.wikipedia.org/wiki) جكرج سارطكف عمى حد تعبير المؤرخ سالـاإل فمكيي

  انشايٍة  حراف . كلد في مدينةكالمكسيقى كاليندسة تكالرياضيا الفمؾ اشتير بعممو في ق( :ِٖٔقرة)تثابت بف

 ُِدقائؽ ك ٗساعات ك ٔيكما ك ّٓٔحيث حددىا ب  السنة الشمسية ىك أكؿ مف تكصؿ لحساب طكؿك  ،
 (. https://ar.wikipedia.org/wiki) ثكاني )أم أنو أخطأ بثانيتيف فقط(

 المكٌنى بػ"البىٌتاني" نسبة إلى مسقط رأسو "بتاف"، عالـ فمؾ  ق(ُّٕ)تبف جابر بف سناف البىٌتاني محٌمد
بغ العمـ في كقتو، لقبو البعض ببطميمكس العرب، كيعتبره العالـ الفرنسي الالند مف العشريف كرياضيات كأحد نكا

 (. https://ar.wikipedia.org/wiki)وكمٌ فمكيان المشيكريف في العالـ 

 جـ لمفمسفة. صرؼ جؿ  ، كمتر كفيمسكؼ ،منطيؽ ق(ّْٔ)تبف حميد ابف زكريا التكريتي يحيى بف عدم
ة  طؽ فمق ب بالمنطقيعنايتو لممن كاف أكحد دىره. ككاف أحد أبرز المترجميف لمتراث الفمسفي كخاص 

 .( https://ar.wikipedia.org/wiki) .العربٌيةإلى  السريانية عف
 كاف  ، كالمكسيقى كاالدب كالفمؾ كالرياضيات بالطب ،اىتـالمسمميفالفالسفة  مف أبرزق( ّّٓابف باجو )ت

   (. https://ar.wikipedia.org/wiki)عشريف سنة عمى األقؿ  لمدة الدكلة المرابطية أحد كزراء كقضاة

 طبيب كفيمسكؼ اشتير في القرف السادس اليجرم . لقب بأكحد  ق(ْٕٓ)تأبك البركات ابف ممكا البغدادم ،
، كالمستنصر ،المقتدم كعمؿ في قصكر الخميفتيف العباسييف بغداد ، ثـ سافر إلىبالبصرة كلد كنشأ، الزماف

 .( https://ar.wikipedia.org/wiki)عندىما كحظي بمكانة عظيمة
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إٌف تأسيس رؤية ابداعية كمعرفية مستمدة مف التراث العربي ال يعني التقميؿ 
المكركث اإلنساني كالثقافة المعاصرة . بؿ ىي امتداد ليما ، كتأسيس مف أىمية 

لـ تكف ىي  بضكئيما أيضان . كما ال يعني التقميؿ مف أىمية المكىبة الفردية إفٍ 
إخصاب ليا ، كتحفيز كضماف لمنبع االبداعي مف أف ينضب . دكف أف نضع 

ذا أدركنا أفٌ  يجابية في التراث ىي دائمان العناصر اإل المكىبة ىذه تحت الرحمة ! . كا 
ة ىي القادرة عمى التقاط ىذا السبؽ المكىبة الحقٌ  لو ، أدركنا أفٌ  سبؽ لمزمف كتخطٌ 

الزمني في الماضي كاحالتو إلى سبؽ زمني في الحاضر . فالعمؿ الفني العظيـ ىك 
ء و طمكح اإلنساف كمجاىدتو لالرتقاء عمى الكاقع كالفنا. أم أنٌ  دائمان خارج الزمف

كالتقميد ، كالذم يقرأ التراث كال يصيب معرفة أك ال يدركو التغيير في أفكاره كخصكبة 
 ػػػٕٕـ ، ص ُٖٕٗالكبيسيارئ أك قارئ كلكف بباصرة عمياء )و غير قمخيمتو ، فكأنٌ 

ٖٕ   . ) 

د فيو أف نسيب في بياف قيمة ىذا التراث ، فقد مف نافمة القكؿ كالتزيٌ  لعؿٌ 
األكربيكف إلى االعتراؼ بيذا الفضؿ ، كاستكلى عمييـ الدىش إزاء سبقنا العمماء 

ظيكرىـ عمى ما صنع أسالفنا في مختمؼ زكايا العمـ كالمعرفة ، فالتراث العربي 
غني في الكيفية ، غني في الكمية أيضان ، كال تزاؿ آثار ىؤالء األسالؼ ػػ في 

طبية كالفنية كغيرىا ػػػ معدكدة في التشريع كالعمـك الفمسفية كالرياضية كالجغرافية كال
قمة االنتاج الفكرم ، كال تزاؿ النظريات الفمسفية كاالجتماعية لعمماء العرب 

ـ ُٖٗٗمعاصرة )ىاركفكفالسفتيـ أصالن كجذران مف جذكر عمـ االجتماع كالفمسفة ال
 ( .َُػػػ  ٗ، ص 

شاريع التغيير كيتصؿ باستمياـ التراث استخداـ التراث استخدامان كظيفيان في م
أك اإلصالح أك الثكرة االجتماعية أك األخالقية أك السياسية . كقد أبرز كتاب الثكرة 

دية في جكانب التراث عمى كجو الخصكص نزعات الحرية كالعقالنية كالعدالة كالما
بيا ، مبدأ لمتثكير ، كلتككف ىذه النزعات أك المفاىيـ األدكات الفاعمة  ثليككف الترا
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الماضية في ىذه المشاريع . كبطبيعة الحاؿ ليس لنا أف ننشد أم قصد  كاألسمحة
( ، إذ ت التي تحمؿ مثؿ ىذا العنكاف : )مف التراث إلى الثكرةفاعممي في المصنٌ 

 النظر العممي يحيؿ أف يككف مف كظيفة التراث أف يغير العالـ كأف يككف مبدأن 
لـ تأت كلمجماعات التي لـ تر النكر رات جذرية أك أحكاؿ انقالبية لألزمنة التي لتطكٌ 

ا ا تحتاج إليو ثقافة مف الثقافات كعمٌ تو تعبير عمٌ و في ماىيٌ . كاألصؿ في التراث أنٌ 
 ( .ُٖٔـ ، ص ُٖٗٗدعافجف أحالـ في حقبة تاريخية معينة )يراكد أىميا م

إٌف ىذا كغيره يكشؼ لنا عف سبب االىتماـ الكبير الذم تكليو المعاىد 
الغربية لتاريخ العمـك كمنيا تاريخ الرياضيات كتخصيص أقساـ كمعاىد كالجامعات 

خاصة لمبحث كالتدريس . فإذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة إلى أبناء الحضارة الغربية 
فكـ يجدر بنا في العراؽ كفي سائر الكطف العربي الكبير أف نكلي ىذا األمر ما 

الدكر الذم قاـ بو ىذا البمد في يستحقو مف العناية في البحث كالتدريس ، لعظـ 
و باإلضافة إلى الدكافع التي اإلسالمية . فإنٌ  العربٌيةعيكد حضارتو القديمة كالحضارة 

اىتمامنا  نكىنا ببعضيا الىتماـ الغرب بتدريس تاريخ العمـك كمنيا الرياضيات فإفٌ 
بالمكضكع إحياء لتراثنا العممي كالكقكؼ عمى منجزاتو الكبرل في بناء الحضارة 
الراىنة لنسير عمى ىديو في بناء نيضتنا العممية الحديثة ، كمف ذلؾ االستعانة 
بالثركة الكبيرة مف المصطمحات التي يمكف استخراجيا مف تراثنا العممي العربي في 

 ( .ٔ، ص ـ َُٖٗب العمـ )باقرتعري

لغة لجميع الشعكب التي دخمت في ديف اهلل أك في كنفو ،  "لغة العرب  كانت
أكدعكىا معانييـ كتصكراتيـ ، كأفضكا إلييا بأسرار لغاتيـ ؛ ثـ جابت أقطار األرض 

سعت عمـك  كؿٌ تحمؿ الديف كاألدب كالحضارة كالعمـ ، فصرعت  لغة نازلتيا كىكى
ناف كفرس كييكد كىنكد كأحباش ، كاستمسكت عمى األكليف كآداب األقدميف ، مف يك 

عىٍرؾ الخطكب تمؾ القركف الطكيمة ، فشيدت مصارع المغات حكليا كىي مرفكعة 
أدب كنحمة ، فكانت  كؿٌ الرأس رابطة الجأش ترث نتاج القرائح كثمار العقكؿ مف 
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ع ، ثـ ب ، ثـ تتجمٌ ؼ ثـ تتشعٌ لغات األمـ عمى اختالفيا كالجداكؿ كاألنيار ، تتألٌ 
 ( .ٕـ ، ص ُٖٓٗ)الزيات " العربٌية اٌلمغةفي محيط كاحد ىك  تصبٌ 

عالـ في التراث العربي كثيران مف المعجزات الفريدة التي لـ تتكرر في  إفٌ 
في بابو  فريدان  يعدٌ  ق(ّٓٗ)ت ( البف فارساٌلمغةالتأليؼ إلى اآلف . فكتاب )مقاييس 

مادة  كؿٌ ؿ في إرجاع نظرية لغكية دقيقة تتمثٌ استطاع أف يبتدع ابف فارس  ، إذ إفٌ 
المعاجـ إلى أصؿ أك أصميف أك عدة أصكؿ معنكية . كقد يككف في  لغكية مف مكادٌ 

مة منيا بتفسير كمٌ  كؿٌ ( ، كتفسير مات ، مثؿ )ربعكمٌ الكاحدة مئات مف الة المادٌ 
بحذقو أف يرٌدىا مع أشتاتان مختمفة ، كلكف ابف فارس استطاع يخالو القارئ المطٌ  خاٌص 

قامة ، كاالشالة كالرفع . عمى إلى ثالثة أصكؿ ، ىي : الجزء مف أربعة أشياء ، كاإل
في لساف العرب يتناكؿ مفردات ىذه المادة  ق(ُُٕ)ت حيف نجد ابف منظكر

ؿ لمباحث فييا أف ىناؾ مئات مف كمشتقاتيا في خمس عشرة صفحة كبيرة ، كيخيٌ 
كقد قاـ ابف فارس بتطبيؽ تمؾ الفكرة عمى جميكر  الدالالت لمئات مف األلفاظ .

، فاستقاـ لو ذلؾ . كلـ نسمع إلى اآلف بمف قاـ بمثؿ ىذا  العربٌيةالمكاد المغكية 
كما المجيكد التأليفي في أم لغة مف لغات العالـ كانت ، في قديميا كفي الحديث . 

كنكز التفكير االجتماعي سيظؿ ( لكتابو في التاريخ كنزان مف  مة ابف خمدكف) مقدٌ  تعدٌ 
ت أصالن لمفمسفة االجتماعية ، كسيظؿ مرجعان لمدارسيف ميما طالت األزماف ككرٌ 

     في معجمو (قّٖٓت). ككذلؾ المجيكد الفريد الذم قاـ بو الزمخشرم الدىكر
( الذم استطاع فيو أف يفرد األلفاظ كاألساليب المجازية ، كينظر إلييا )أساس البالغة

لو النجاح في جميع خطكاتو . كنستطيع  مبصرة . كلقد حالفو التكفيؽ ، كاستتبٌ  بعيف
في قمة التأليؼ في المعارؼ   ي عثماف عمرك بف بحر الجاحظتراث أب أيضان أف نعدٌ 

العامة ، أك أف نقكؿ : ىك الذم فتح الباب لمف جاء مف بعده مف العرب كغيرىـ 
ى بدائرة المعارؼ : فكا ما يسمٌ أف يؤلٌ حتى أمكف المؤلفيف في عصكرنا الحديثة 

Encyclopedia (ػػػ ُُـ ، ص ُٖٗٗىاركف ُِ . ) 
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و يد التغيير أك بعض جكانب ىذا القطاع لـ تمسٌ  يد أٌف مف الحؽ أف نقكؿ أفٌ ب
بإجماؿ ، كالعمـك الدينية عمى كجو  العربٌيةان خفيفان ، كىذا ىك حاؿ عمـك البمى إاٌل مسٌ 

العمـك . فأصكؿ الفكر المغكم كالنحكم لـ تتزعزع حقيقة بالتطبيقات المنيجية القميمة 
يا قد اغتنت بمثؿ ىذه نٌ إالحديثة التي أجراىا بعض الباحثيف المعاصريف ، ال بؿ 

ات فالتحديثات . كظاىرة اكتشاؼ أسس بعض المناىج كالمذاىب الحديثة في مصنٌ 
كالنحك القديمة ظاىرة تميج بيا بحكث بعض المعنييف بمتابعة ىذه المناىج في  اٌلمغة

فات التراث ، كىي تكشؼ عف القيمة الحالية ليذه األنظار التي تحفؿ بيا تمؾ المصنٌ 
كعف الدكر الذم يمكف أف تؤديو ، أك األفكار التي يمكف أف تكحى بيا في تطكير 

عمى كجو الخصكص            العربٌيةاجماالن كعمـ  اٌلمغةجاؿ عمـ ىذه المناىج كاغنائيا في م
 ( ُْٔ ػػػُّٔـ ، ص ُٖٗٗ)جدعاف 

يا لغة القرآف كالحديث ػ مف ككنيا قيمتيا ػ فضالن عف أنٌ  العربٌية اٌلمغةتستمد 
الكعاء الذم يجمع تراثنا الفكرم كالحضارم ، كقد أصبحت بفضؿ القرآف الكريـ 

مة المغات العصكر في مقدٌ  ة كجيكد عمماء المسمميف عمى مرٌ كالحضارة اإلسالمي
بتراثيا الضخـ  دٌ يا تعكما أنٌ  ...الحية كساعد عمى بقائيا كانتقاليا مف جيؿ إلى جيؿ

 ( .ْٓـ ، ص ََُِدل أىـ المغات الحية في العالـ )الحاٌلؽإح

ة التراث العربي كالمغكم ، فيي الكعاء الذم ىي مادٌ  العربٌية اٌلمغةال شؾ أف 
المظاىر االجتماعية  مف اٌلمغة "نسج فيو عصارة الفكر العربي األصيؿ ، إذ تعد 

في حياة الكائف الحي ، كىي أعظـ انجاز بشرم ظير عمى األرض الميمة كالنفسية 
نساف ما قامت حضارة لإلنساف ، كال نشأت مدنية ، كىي كسيمة اإل اٌلمغة، كلكال 

لمتعبير عف أفكاره كعكاطفو كرغباتو ، كأداتو لتحقيؽ التفاىـ كالتكاصؿ مع اآلخريف . 
ـ ، ص ََُِ)الحاٌلؽ "كىي حمقة الكصؿ التي تربط الماضي بالحاضر كالمستقبؿ 

باالنتشار عالميان كأصبحت إحدل  العربٌية اٌلمغةكفي العصر الحديث بدأت  "( . ِٖ
عتمدة في ىيئة األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية التابعة ليا المغات العالمية الست الم
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يتحدث بيا اليـك مئات المالييف مف البشر كتقع في المرتبة  العربٌية اٌلمغة . كما أفٌ 
مة بذلؾ عمى المغتيف الفرنسية ميف بيا متقدٌ كمٌ السادسة عالميان مف حيث عدد المت

أنيا كسيمة األمة لتسجيؿ  "( . فضالن عف ُِـ ، ص ََُِ)الحاٌلؽ  "كاأللمانية 
ة حضارتيا كثقافتيا ، كبالتالي نقؿ ىذه الثقافة مف جيؿ إلى جيؿ لتمكيف أبناء األمٌ 

ا يساعد عمى نشر الثقافة مف االطالع عمييا ، ككذلؾ نقميا إلى األمـ األخرل ممٌ 
نتجتو البشرية جميع ما ا كالحضارة بيف األمـ ... كىي سجؿ التراث العقمي ، إذ أفٌ 

في مجاؿ العمـ كالمعرفة كالفف كاألدب حفظتو السجالت المغكية ، كخزنتو كنزان تتكارثو 
تطكر اإلنسانية  األجياؿ المتعاقبة ، فتراث اإلنسانية مديف لمغة في حفظو ، كما أفٌ 

مديف ليا أيضان ، كىي كسيمة التعميـ كالتحصيؿ المعتمدة في تربية الطمبة كتكجيييـ 
ي األساس الذم يقـك عميو اكتساب الخبرات كالمعارؼ ، كاالتجاىات ، إضافة ، كى

ـ ، ََُِ)الحاٌلؽ "إلى ككنيا أداة لتحصيؿ الثقافات كالمعارؼ كالحقائؽ األخرل 
 ( . َْػ  ّٗص 

: لكي تتطكر التربية في فرنسا ()(سكفيركؿ المستشرؽ الفرنسي )ىنرم يق
عمؽ  العربٌيةلفرنسي مف أف تككف لغة ثانية حتى يتعمـ الطالب ا العربٌيةينبغي لمغة 

 ( .َِـ ، ص ََِْالتفكير )الكائمي

، فمنيا ما  العربٌيةعمى تحصيؿ  (عميهم السالم)كرد الحث عف أىؿ العصمة 
عميه )أبي عبداهلل  ركم في البحار عف الخصاؿ بسنده عف األسممي عف أبيو عف

فكا الماضغيف ـ بو خمقو كنظٌ كمٌ ـ اهلل الذم يكاٌل يا ػػػػػفإن العربٌيةتعٌممكا  : " قاؿ (السالم
كركل  "ءا قـك فصحاأعربكا حديثنا فإنٌ " (عميهم السالم)كركل عنيـ ،  "كبٌمغكا الخكاتيـ 
بسنده عف سالـ عف أبيو قاؿ : مٌر عمر بف الخطاب  في األمالي الشيخ الطكسي

ميف عمى قـك يرمكف رشقان قاؿ : بئسما رميتـ . قالكا : يا أمير المؤمنيف إٌنا قـك متعمٌ 
صمى اهلل )مف ذنبكـ في رميكـ سمعت رسكؿ اهلل  . قاؿ : كاهلل لذنبكـ في لحنكـ أشدٌ 

                                                           

  ىنرم سكفيرHenri Sauvaire  مستشرؽ فرنسي تعٌمـ بمدرسة المغات الشرقية بباريس ، كعٌيف قنصالن في
 (.ٗٗ،صٖـ ) الزركٌمي ، جُٖٔٗبيركت ، فأخذ عف أدبائيا . لو كتابات عف الشرؽ تكفي عاـ 
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 [ في] ... كلما كاف فقو الديف  "رحـ اهلل رجالن أصمح مف لسانو  "يقكؿ  (عميه وآله
مة الكاجب كىي ال تحصؿ إاٌل بالنحك فيك مقدٌ  العربٌيةيكمنا ىذا ال يعرؼ إاٌل بفيـ 

 العربٌيةطمب  ف كظير أفٌ و كطمب العمـ كالرجكع إلى آثارىـ فتبيٌ فيشممو أكامرىـ بالتفقٌ 
( ُٕػػُٔـ ، ص ََِّالكرماني) مة الكاجبمنا ىذا مف باب مقدٌ يك  [ في] كاجب 

 : اآلتية النقاط في الحالي البحث أىمية تتجمى سبؽ اكممٌ .

 متنكعة كطرائؽ أساليب صمى اهلل عميو كآلو كسمـ األكـر كالنبي الكريـ القرآف اعتماد .ُ
 بيف تعميميـ أساليب في كتنٌكعان  ، الناس بيف الفردية لمفركؽ مراعاةن  التعميـ في

 ، كالمناقشة ، كاالستجكاب ، األمثاؿ كضرب ، كالقصة ، كالترىيب الترغيب
 لدل التربكية القيـ كترسيخ ، الجديد الديف أىداؼ ليحققا ، العممية كالممارسة
 حياة ظميا في تنتظـ يكمية سمككية ممارسات إلى كتحكيميا ، المسمميف
 . المجتمع

 كعٌدىا المتنكعة، كالعمـك بالمعارؼ، الحافمة الكريمة القرآنية اآليات مف اإلفادة .ِ
     تعالى قاؿ .سكاء حدٌ  عمى كالمتعٌممكف المعٌممكف منو يستقي زاخران  ينبكعان 

ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

 .ٖٗ/ النحؿ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
 مختمؼ في كانتشارىا ، العربٌية اٌلمغة ذيكع في عامؿ ؿأكٌ  الكريـ القرآف يعدٌ   .ّ

 ، كالثقافة ، كاألدب ، كالسياسة ، الديف لغة ىي كأصبحت ، كاألصقاع البالد
 . الكاسعة اإلسالمي العالـ بالد شتى في كالكتابة ، كالقراءة

 الفضؿ لو فممٌ  ميفالمتقدٌ  العمماء بنتاجات الحافمة العربٌية اٌلمغة نحك التكجو .ْ
 . كتطكيرىا ، كالفنكف ، العمكـ تأسيس في الكبير

 اٌلمغةك  ، كالتربية ، كالفمسفة  القديمة األصكؿ في العربٌية بمغتنا كيًتبى  مما اإلفادة .ٓ
 . األكلى القركف السيما ، السابقة القركف طكؿ عمى ، كآدابيا العربٌية
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 العالـ شيدىا اتصاؿ كسيمة كأفضؿ أكبر ككنيا ، لغة ةأيٌ  ، لمغة الكبير الدكر .ٔ
 البشرية انتجتو ما جميع أف إذ ، العقمي التراث سجؿ كأنيا ، كجكده ستنفٌ  منذ
 كنزان  كخزنتو ، المغكية السجالت حفظتو كاألدب كالفف كالمعرفة العمـ مجاؿ في

 القرآف لغة الًبكر، كعركسيا المغات تاج ماالسيٌ  ، المتعاقبة األجياؿ تتكارثو
 . الجميمة العربٌية لغتنا ، الجنة كأىؿ ، الكريـ

،  العربٌيةتنا ما تراث أمٌ تراث اإلنسانية ، السيٌ أٌف لمعمـ كالتعٌمـ مكانة ميمة في  .ٕ
دة في المجتمع ، كال ينحصراف في المدارس كأنيما يتكافراف في أماكف متعدٌ 

 كالجامعات كالمعاىد العممية .
 كاإلنساني العممي الجانب في المعرفية اإلنجازات مف بالكثير العربي تراثنا يحفؿ .ٖ

 مف المنصفكف ليـ شيد الذيف كاألعالـ العمماء مف الٌثر رصيده عف فضالن  ،
 . كاإلبداع بالتألؽ األخرل األمـ

 يعدٌ  كالذم ، كالفنكف العمـك في تنكع مف بو يحفؿ بما لمتراث الكبير الدكر  .ٗ
 ، كبقاءىا ، ةاألمٌ  كياف حفظو عف فضالن  ، لمحضارة المتيف األساس

 .كاستمرارىا
 الثكرة أك ، اإلصالح أك ، ـكالتقدٌ  التغيير مشاريع في التراث تكظيؼ ضركرة .َُ

 مف الٌثر نبعو مف كاالستسقاء ، السياسية أك ، األخالقية أك ، االجتماعية
 . التجريب مف المتراكمة الخبرات

 مكضكعنا كجعمو ، كالمعقكلية الفيـ صعيد عمى لنا معاصران  التراث جعؿ .ُُ
 نتركو أف بدؿ العالـ فيـ في عنو ننكب.  لنا مكضكعان  ليصبح ، أىمية األكثر
 . إالٌ  ليس بو ألستنا ؽتشدٌ  يعدك ال حضاريان  إرثان  عنا ينكب

،  رسة كأثرىا في نشر العمـك كالفنكف كتعٌممياالتفات العرب المبكر لممد .ُِ
ميقان ، كسمككان ، كضركرة تنظيميا كتأميف الككادر  كتيذيب المجتمع كرقيو ، خي

 ؿ دكرىا ىذا .التي تفعٌ 
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كفطنة العرب ألثرىا في تحقيؽ أىداؼ التعٌمـ كافة ، تنكع أساليب التعميـ ،  .ُّ
 عندىـ .ـ كمناسبتيا لممتعمميف في تيسير تعٌمميـ كتجاكز صعكبات التعمٌ 

 المتعٌمميف زليحفٌ  المتنكعة التعميـ أساليب المعٌمـ ؿيفعٌ  أف بمكاف األىمية مف .ُْ
ألساليب تعميميـ معرفة المتعٌمميف كما أٌف  . التعميمية ةالمادٌ  مع التفاعؿ نحك

مة عندىـ سيفيد في معرفتيـ بقدراتيـ كمكاطف القكة كالضعؼ فييا كالسبؿ المفضٌ 
الشخصية مف ناحية ، كتطكير خطط كاستراتيجيات تعميميـ عمى أساس قكاىـ 

 اإلدراكية مف ناحية ثانية .

 Aim of the Study ثالثًا : هدف البحث
 أساليب التعميـ في القرآف الكريـ كالتراث العربي. تحديدييدؼ البحث الحالي إلى     

 Limts of the study رابعًا : حدود البحث

  د البحث الحالي باآلتي :يتحدٌ 

 القرآف الكريـ . .ُ

،  (قَُٖت )الكتاب لسيبكيو  : كىيمغكم لكتب مف التراث العربي الٌ بعض ا .ِ
كالمثؿ السائر في أدب ،  (قِّٗت)ي البف جني في شرح ديكاف المتنبٌ  ري سٍ كالفى 

  .()( قّٕٔت ) الكاتب كالشاعر البف األثير الجزرم

 Defin Terms المصطمحات خامسًا : تحديد

 يعرض الباحث بعض المصطمحات التي كردت في ىذا البحث كىي :

 

 

 Style األسموب
                                                           

 . اختار الباحث التراث اٌلمغكم مف التراث العربي ؛ ألٌنو األقرب إلى تخٌصصو الدقيؽ 
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 لغًة 

: األسمكب الطريؽ المستكم ، كمنو أخذ :  (قُِٔت)األصمعي كرد في معجـ ػػػػ
 .(ُٖٗـ ، ص ُٖٗٗحمكدمالقكؿ : أم : ضركب منو ) أساليب مف

 كؿٌ ( : يقاؿ لمس طر مف النخؿ: أيٍسمكب، ك قَّٕ)تألزىرمل اٌلمغةككرد في تيذيب  ػػػػ
في طريؽو ممتدٍّ فيك أيسمكب. قاؿ: كاألسمكب: الكجو كالطريؽ كالمذىب، يقاؿ: أنتـ 

 .(ّْٓ، ص  ُِأيسمكب شىٌر، كيجمع أساليب )األزىرم، ج

ٍذىىبي . يقاؿ  بف منظكرال كجاء في لساف العرب ػػػػ : األيٍسمكبي الطريؽ ، كالكجوي ، كالمى
أىنتـ في أيٍسميكًب سيكءو ، كييجمىعي أىساًليبى ، كاأليٍسميكبي الطريؽي تٍأخذ فيو ، كاأليٍسمكبي 

ذ فالفه في أىساًليبى م ابف نو )ف القكؿ .أىم ، أىفاًنيفى مبالضـ الفىف  يقاؿ أىخى
 .(ّّْ،  ُـ ، جََِٓمنظكر

ـ  اٍليىٍمزىًة الط ًريؽي قُُٕتمفيكمي )ككرد في المصباح المنير لػػػػ  ( : اأٍليٍسميكبي ًبضى
مىى طىًري مىى أيٍسميكبو ًمٍف أىسىاًليًب اٍلقىٍكـً أىٍم عى ـٍ )كىاٍلفىف  ، كىىيكى عى ًقًي  الفيكميؽو ًمٍف طيري

 .(ُْٓ،ص ـ ََِٓ

( : السطر مف النخؿ . كالطريؽ يأخذ قَُِٓمز بيدم )ت تاج العركس ل كجاء فيػػػػػ 
طريؽ ممتد فيك أسمكب ، كاألسمكب : الكجو ، كالمذىب . يقاؿ : ىـ في  كؿٌ فيو . ك 

مو عمى كاٌل كيجمع عمى أساليب ، كقد سمؾ أسمكبو : طريقتو ، ك  ػػأسمكب سكءو .
يقاؿ : أخذ فالف في أساليبى  مف القكؿ أساليب حسنة . كاألسمكبي ، بالضـ : الفف  . 

 ( .ْٔ،  ص  ّـ ، جَُِِ)الز بيدم ، أم أفانيف منو

 

 

 اصطالحًا 
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ظيـ مة التي يستعمميا الفرد في تنـ : الطريقة المفضٌ َََِفو قطامي كآخرافعرٌ  ػػػػ
 .(ٖٖٓـ ، ص َََِكمعالجة المعمكمات كالخبرة )قطامي كآخراف

ـ : مجمكعة اإلجراءات ، كالتدابير، أك المسار الذم ََُِكيحيىػػػػ عٌرفو الخكالدة 
ميف كعناصر البيئة ـ في عممية التفاعؿ المتبادؿ بينو ، كبيف المتعمٌ يسمكو المعمٌ 

بو المعارؼ، كالمعمكمات، كالخبرات، إلكساب طاٌل  ـ ؛ئيا المعمٌ المختمفة التي يييٌ 
ـ ، ََُِكيحيى ىي الدرس)الخكالدةدة ة زمنية محدٌ كالميارات ، كاالتجاىات في مدٌ 

 (.ِْٗص

: األسمكب جمعو أساليب ، كىك طريقة أك نمط ، أك  ـََُِكآخركف ةعٌرفو نعم ػػػػ
ة ما ، كىك نظاـ ، أك نيج ، أك كمٌ مذىب ، أك أسمكب في التفكير ، كفي معالجة مش

ـ ََُِكآخركف  ةينظر : نعمة بشخص ، أك طريقتو في كتابتو )صٌ طريقة تعبير خا
 . (ٖٓٔ، ص 

ر في تحقيؽ و : مجمكع تفاصيؿ السمكؾ الذم يؤثٌ بأنٌ  Horace 1958 ()فو ػػػػ عرٌ 
ف صفة تكاد تككف محدكدة  داء المعيٌ ك األأىدؼ صغير نسبيان كيكسب الفرد 

(Horace 1958, P. 531.) 

 موازنة التعريفات

ـ في في أٌف األسمكب طريقة يعتمدىا المعمٌ  فؽ قطامي كنعمة كآخركفيتٌ  .ُ
 .تكظيؼ ميمتو التعميمية

ر في تحقيؽ األىداؼ ، في أٌف األسمكب يؤثٌ Horace فؽ الخكالدة كيتٌ  .ِ
كساب الطمبة معارفيـ كخبراتيـ في مدٌ   .دةة محدٌ كا 

                                                           

 Horace فً يدٌنة جفرسون بوالٌة أٌوا، وحصم   وند. ى أيرٌكً، أول ين ابتدع تقنٍات استطالع انرأينعا

 (. https://ar.wikipedia.org/wiki)8291أٌوا عاو  عهى درجة اندكتوراه ين جايعة
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إلى طريقة  Horaceع مفيـك األسمكب مف ككنو تفاصيؿ سمكؾ عند تكسٌ  .ّ
إجراءات كتدابير عند  مة في تنظيـ كمعالجة المعمكمات عند قطامي إلىمفضٌ 

لى  .عند نعمة كآخركفنظاـ أك نيج أك مذىب  الخكالدة كا 

ـ بما يمتمؾ مف و : التجسيد الميالحظ لسمكؾ المعمٌ ؼ الباحث األسمكب نظريان بأنٌ كيعرٌ 
كفايات ، كميارتو في أثناء تعميمو لممتعٌمميف مستعينان بالكسائؿ التعميمية المتنكعة 

  . دةلتحقيؽ األىداؼ المتعدٌ 

: المسار ، أك النمط ، أك الطريؽ الذم ينيجو ،  أٌما التعريؼ اإلجرائي لألسمكب فيك
حة ، عة عمى كفؽ اإلمكانات المتاأك يعتمده المعٌمـ كالمتعٌمـ لتحقيؽ األىداؼ المتنكٌ 

يات السابقة . مع مراعاة الفركؽ الفردية كالقدرات كالكفاكالكسائؿ التعميمية الممكنة
 . قدر اإلمكافلمتعٌمـ 

 Education التعميم

 لغًة 

ٍفتيو ، قاؿ ابف  : في لساف العرب ابف منظكر ذكرػػػػػ   ًمٍمتي الشيءى أىٍعمىميو ًعممان ، عىرى عى
 (.ّٕٗ، صٕـ ، جََِٓمـ كفىًقوى ، أم تعٌمـ كتفق و )ابف منظكربرم : ع

ؾ تعميمان كالصنعة كغير ذلتو الفاتحة مفيكمي : عٌممكجاء في المصباح المنير لػػػػػ 
 . (ِِٕـ ، ص ََِٓفتعٌمـ ذلؾ تعم مان )الفيكمي

 اصطالحًا 

: إرشاد كتكجيو إلى قكاعد السمكؾ أك الديف أك  ـََُِكآخركف ةعٌرفو نعم ػػػ
 ةنعميـ الثانكم ، كالتعميـ الجامعي )األخالؽ ، كمنو التعميـ االبتدائي ، كالتعم

 .(َُُْـ ، ص ََُِكآخركف
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ـ العقمية كاستثارتيا كنشاطو الذاتي : عممية تحفيز قكل المتعمٌ ـ ََِٓناصر عٌرفو ػػػػ
 .(ُِٓ، ص ََِٓـ )ناصرـ مف التعمٌ كتييئة الظركؼ المناسبة التي تمكف المتعمٌ 

: إحدل حاالت التدريس التي يعتمد فييا إيصاؿ  ـََِٖعٌرفو سمارة كالعديمي ػػػػ
كطالب أك أكثر ، كالتعميـ نكع مف أنكاع التدريس ـ المعمكمات عمى التفاعؿ بيف المعمٌ 

 .(ٕٔـ ، ص ََِٖذ يتضمف تفاعالن حيان ككاقعيان )سمارة كالعديمي، إ

: مجمكعة مف االستراتيجيات كاألساليب التي يتـ مف خالليا  ـَُُِعٌرفو عمي ػػػ
كاء تنمية المعمكمات كالميارات كاالتجاىات عند الفرد ، أك مجمكعة مف األفراد ، س

أـ غير مقصكد ، بكاسطة الفرد نفسو أـ غيره . كالتعميـ بيذا  دمقصك  كؿٌ أكاف ذلؾ بش
 . (ُٕـ ، ص َُُِ)عميالمعنى أكسع نطاقان مف التدريس كأكثر شمكالن 

إلى : عممية نقؿ المعارؼ كالخبرات أك الميارات كايصاليا  ـَُِِالعفكفعٌرفو  ػػػ
 .(َِـ ، صَُِِ)العفكفنة فرد أك أفراد بطريقة معيٌ 

 موازنة التعريفات

، كيرل العفكف  ـ العقميةقكل المتعمٌ ل التعميـ ىك عممية تحفيز يرل ناصر أفٌ  .ُ
 .لممعارؼ ، كالخبرات ، كالميارات و عممية نقؿبأنٌ 

 و، كيرل عمي أنٌ  حد حاالت التدريسأالتعميـ ىك  أفٌ  سمارة كالعديمييرل  .ِ
 .كاألساليبمجمكعة مف االستراتيجيات 

 أفٌ  ، في حيف نكع مف أنكاع التدريسيرل سمارة كالعديمي أٌف التعميـ ىك  .ّ
  .عند عمي أكسع نطاقان مف التدريس كأكثر شمكالن  التعميـ

ـ تستقي ديمكمتيا ـ كالمتعمٌ ة بيف المعمٌ و : عممية حيٌ ؼ الباحث التعميـ نظريان بأنٌ كيعرٌ 
 عة تتناسب مع األىداؼ ، كالمكادٌ متنكٌ ؼ فييا طرائؽ تدريس مف المجتمع . تكظٌ 

 .التعميمية
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ـ بعد التعٌمـ ، ر المالحظ في سمكؾ المتعمٌ : التغيٌ  ا التعريؼ اإلجرائي لمتعميـ فيكأمٌ 
سكاء ، كنسبة  ـ عمى حدٌ كمدل مناسبتو مع الجيكد التي يبذليا المعٌمـ كالمتعمٌ 

 . قة جٌراءهاألىداؼ المتحقٌ 

مصطمح أسمكب التعميـ ، كيتناكؿ بعض التعريفات يفٌضؿ الباحث أف يحدد ك 
 التي أصطمح عمييا في ىذا الخصكص كعمى النحك اآلتي :

 Learning Style أسموب التعمم

ؿ طريقة تمثيؿ مة في التعٌمـ ، كيمثٌ ـ طريقة مفضٌ متعمٌ  كؿٌ : ل ـَََِعٌرفو قطامي ػػػ
في المكاقؼ التعميمية المختمفة ، كأساليب التقاط المنبيات  الدماغ لمخبرة التي يكاجييا

ـ ََِقطامي ) ة الحكاس كسالمتيا ليتـ التفاعؿ معيا كمف ثـ استيعابياقة بقكٌ المتعمٌ 
 (.ٖٕٓ، ص

: تفضيالت الفرد كخياراتو لشركط العممية التعميمية  ـََِٖعٌرفو سمارة كالعديميػػػ 
كتحديد المكاف كالزماف كالطريقة التي يتـ كيحدث كالتي تستطيع التأثير في تعٌممو 

. كيمكف ليذه األساليب أف تمعب دكران أساسيان في تحديد كيفية  ة مكادٌ فييا التعٌمـ كبأيٌ 
 .(ّّـ ، ص ََِديمي سمارة كالعبيئة التعميمية كاالستجابة ليا )فيـ الطالب لم

ـ كالتي نسبيان لدل المتعمٌ  : مجمكعة مف العادات الثابتة ـَُُِػػػ عٌرفو السيد عمي
تدعائيا اعتاد عمى استخداميا في اكتساب المعمكمات كتخزينيا كاالحتفاظ بيا كاس

 .(ٕٓـ ، صَُُِعند الضركرة )السيد عمي
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( في سياؽ التعٌمـ ياتبة لممثيرات )المنبٌ : طريقة االستجاRandall 1996 () عٌرفو ػػػ
ز لمفرد في اكتساب المعمكمات المميٌ كاالستجابة ليا ، كىك يشير إلى األسمكب 

 . (Randall 1996 , p.17ت )كاٌل كاستخداميا في التعٌمـ كحؿ المش

Musser 1997 عٌرفو مزر ػػػ
()  : ٌنمطية يصاغ عة تبدم طرقان أساليب شخصية مكس

 . (Musser 1997 , p.32في ضكئيا المعمكمات )

 Santo , 2005ػػػػػػدل الفػػػػػػػرد لمتعٌمـ )لػػػػػػ مة: الطريقة المفضٌ Santo 2005 ()عٌرفو  ػػػ
p.1). 

 موازنة التعريفات

كأساليب التقاط طريقة تمثيؿ الدماغ لمخبرة  وسٌمى قطامي أسمكب التعٌمـ بأنٌ  .ُ
تفضيالت الفرد كخياراتو لشركط العممية ، كسٌماه سمارة كالعديمي  ياتالمنبٌ 

 ، أما السيد عمي فسٌماه  مجمكعة مف العادات الثابتة نسبيان ، كاتفؽ التعميمية

Randall كSanto  ٌسٌماه ، في حيف و طريقة بأنMusser  أساليب بأٌنو
 .عةشخصية مكسٌ 

اكتساب  أسمكب التعٌمـ يؤدم إلى في أفٌ Randall فؽ السيد عمي كيتٌ  .ِ
 .لدل المتعٌمـ المعمكمات

                                                           

 Randall،  في نككسفيؿ بكالية تنيسي ، كىك أستاذ عمـ  ُُْٗىك عالـ االجتماع األمريكي مف مكاليد
ر االجتماعي تطكٌ الاالجتماع في جامعة كالية بنسمفانيا ، ككذلؾ عضكا في مجمس المحرريف االستشارية لمجمة 

  (. https://ar.wikipedia.org/wiki) التاريخك 

 االختيارطريقة مقننة في الرياضيات تسمى  ـُٕٗٗعاـ طٌكر .  متقاعد في عمـ الحاسكبستاذ ، أ يفيد مسرد 
 Also as introspective sort (https://ar.wikipedia.org/wiki .)ك الباطني، أ الضمني

 Santo .لو مؤلفات كثيرة في التربية كعمـ النفس ، كلو أبحاث في لندف .  7491من مواليد  عالـ نفس إنكٌميزم
 (. https://ar.wikipedia.org/wiki) غزيرة كتجارب كثيرة 
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سمكؾ يعتمده المتعٌمـ في اكتسابو ؼ الباحث أسمكب التعٌمـ نظريان بأٌنو : كيعرٌ 
  . تكظيؼ قدراتو المادية كالمعنكية لممعمكمات كالميارات مف طريؽ

: الكفايات التي يجسدىا المعٌمـ في أثناء ألسمكب التعٌمـ فيك ا التعريؼ اإلجرائيأمٌ  
ىداؼ بالكسائؿ مكضكعة لتحقيؽ األة قدرات كميارات كفؽ خطٌ  كؿٌ التعميـ عمى ش

 .التعميمية المتاحة

 Koran  القرآن

 لغة

ىػ(: القرآف ىك اسـ كتاب اهلل  َّّمسجستاني )ت في كتاب غريب القرآف ل جاء ػػػػ
يا، و يجمع السكر فيضمٌ ما سمٌي قرآنان؛ ألنٌ نٌ ا  ة ، ال يسمى بو غيره، ك عز كجؿ خاصٌ 

، كيككف لدان قطٌ في رحميا ك  تفسيره، أم: لـ تضـٌ ا . نيكمنو قكؿ الشاعر: لـ تقرأ جن
مقراءة، كيقاؿ فالف يقرأ قرآنا حسنان. أم : قراءة حسنة ، كقكلو عز ل القرآف مصدران 

ـ ، ص  ُّٔٗيقرأ بو في صالة الفجر)السجستانيأم: ما  چ  ڃڄ  ڄچ كجؿ 
ُِٔ .) 

بذلؾ لجمعو ما فيو مف ي : القرآف ، سمٌ  فارس بفال اٌلمغةكجاء في معجـ مقاييس  ػػػػ
 .( ّٔٗ، ص  ِـ ، جُٗٗٗحكاـ كالقصص كغير ذلؾ ) ابف فارساأل

 نزلو عمى نبيوأكالـ اهلل تعالى الذم ى : يسمٌ بف منظكر ال كجاء في لساف العربػػػػػ 
ى قرآنان كيسمٌ ، كمعنى القرآف معنى الجمع ، كتابان كقرآنان كفرقانان  صمى اهلل عميه وآله وسمم

أم  ،ُٕالقيامة/  چی  جئ  حئ   مئ    چ يا كقكلو تعالى كر فيضمٌ سيجمع ال وألنٌ ؛ 

، ص  ُج،ََِّ)ابف منظكرُٖالقيامة/   چيئ  جب  حب  خب       چ ءتو ، و كقراػػػػػجمع
ُّّ.) 

(: مجمكع كتاب اهلل المنزؿ عمى قَُُِراز األكؿ البف معصـك )تكجاء في الطٌ ػػػ 
، كقد يطمؽ عمى القدر المشترؾ بينو كبيف بعض أجزائو  عميه وآله وسمم صمى اهلل محٌمد
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الذم لو نكع اختصاص بو ... كقاؿ بعض العمماء : تسمية ىذا الكتاب قرآنان مف بيف 
ابف ، بؿ لجمعو ثمرات جميع العمـك ) كتب اهلل لككنو جامعان لثمرة كتبو

 ( .ُٔٔػػػ  ُٓٔ، ص  ُـ ، جََِْعصـكم

 اصطالحاً 

صمى اهلل عميه وآله  محٌمدـ اهلل المنزؿ عمى رسكلو كال:  ـُٕٖٗعٌرفو بركة كشيخاني ػػػػ

 .(ُّٓـ ، ص ُٕٖٗ، كالمكتكب في المصاحؼ )بركة كشيخانيوسمم 

ـ اهلل تعالى ، كىك منتظـ مف كال: القرآف  ـَُِِ( قَُْٗت)الكفكمفو ػػػػ عرٌ 
مقركء بألسنتنا ، محفكظ ؼ كمجمكع مف سيكرو كآيات ، الحركؼ كاألصكات ، كمؤلٌ 

في صدكرنا ، مسطكر في مصاحفنا ، مممكس بأيدينا ، مسمكع بآذاننا ، منظكر 
 .(َٕٔـ ، ص َُِِاحتراـ المصحؼ كتبجيمو )الكفكم بأعيننا ، كلذلؾ كجب

كتاب : كتاب المسمميف كيسٌمى أيضان بالفرقاف كال ـََُِعٌرفو نعمة كآخركف ػػػػػ
 .(ُُّٔـ ، ص ََُِ)نعمة كآخركف كالتنزيؿ كالذكر كالميصحؼ

 موازنة التعريفات

ب في ـ اهلل تعالى المكتك كالاتفؽ بركة كشيخاني مع الكفكم في أٌف القرآف ىك  .ُ
 .المصاحب ، كالمنظكر بأعيننا

يؿ كالذكر انفرد نعمة كآخركف بككف القرآف ىك الفرقاف كالكتاب كالتنز  .ِ
 .كالمصحؼ

صمى اهلل عميه وآله  محٌمدكتاب اهلل المنزؿ عمى نبيو  : ؼ الباحث القرآف نظريان بأٌنوكيعرٌ 

مة لحياة شيء لما جاء في سكره المحكمة اآليات ، المنظٌ  كؿٌ . فيو تبياف  وسمم
و ، كبنفسو ، كباآلخريف لتضمف نجاتو مف الزيغ ، كالضالؿ ، اإلنساف ، كعالقاتو بربٌ 
 .كالفكز بحسف الخاتمة

  Heritage التراث
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 لغة

   ىػػػػػػػػػػي قكلو تعالػػػػػػػػػػػػػي القرآف الكريـ فػػػػػػػػػػػمة التراث فكمٌ ـ مف كركد ػػػػػػػػػػػػػعمى الرغ
ـ أمير المؤمنيف عمي بف كاٌل ، كفي ُٗ/الفجر چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ

راثكـ ، تراث ، تراثؾ ، ت) ىي : ألفاظ ست مرات بستةكردت  عميهما السالمأبي طالب 
قيكنىني تيراثى  ":و ػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػف( كما تراثان تراثيـ ، تراثي ،  صمى  محٌمدإٌف بني أمٌية لىييفىك 

بان ػػػػػػػأرل تيراثي نىيٍ  :"و ػػػػػػػػػػػػكقكل( ، ِٔـ ، ص َُٗٗ)عبده  "تفكيقان  اهلل عميه وآله 
( في كتابو مجمع األمثاؿ قُٖٓكما ذكر الميداني )ت .(ُْـ،صَُٗٗعبده ")

 ،ِج ، ـََِْالميداني) ةي حٌبذا الٌتراثي لكال الذلٌ  التراث في المثؿ : يامفردة 
 كصغيرىا كبيرىا اٌلمغة معاجـ في منفردة ليا ةمادٌ  لمتراث نجد نا الأنٌ  الٌ إ ، (ُْٖص
 تفث)  ثالث إالٌ  اءبالثٌ  كالمختكمة اءبالتٌ  المبدكءة المكادٌ  مف العربٌية اٌلمغة في فميس ،
ة ( منسمٌ مفردة )تراث ، أك التراث يجد أفٌ  العربٌيةت ع لممعجماكالمتتبٌ ، (تكث ، تمث ،

  .(ٓـ ، ص ُٖٗٗ)ينظر: ىاركفيفبتناكؿ خجؿ مف لدف المعجميٌ ة كرث في مادٌ 

: اإلبقاء لمشٌيء..  ( : اإليراثقُٕٓالفراىيدم )تلمخميؿ بف أحمد  جاء في العيفػػػػ 
عفان فكىًرثى  يكًرثي ، أم : ييبقي ميراثان . كتقكؿ : أكرثو الًعشؽي ىٌمان ، كأكرثتو الحيم ى ضى

، ص ٖ، كال يجمع كما يجمع الميراث )الفراىيدم، ج يىًرثي . كالتراث : تاؤه كاكه 
ِّْ. ) 

،(قّّٗ)ت  مجكىرمكجاء في الصحاح لػػػػ   انقمبت الكاك ياءن  : الميراث أصمو ًمٍكرىاثه
ككرثت الشيءى مف  ، كرثت أبي تقكؿ: التاء فيو كاك. كالتيراثي أصؿ لكسرة ما قبميا.

ًرثىةن الياء  ،أبي ٍرثان ، األلؼ منقمبة مف الكاك ، كى أىًرثيوي بالكسر فييما ، ًكٍرثان كًكراثةن كا 
ٌنما سقطت الكاك مف المستقبؿ لكقكعيا بيفى ياء ككسرة كىما  عكض مف الكاك . كا 

إٌياىا ، ثـ جعؿ حكميا مع األلؼ متجانساف كالكاك مضاٌدتيما ، فحذفت الكتنافيما 
ػػػ  ِٓٗ، ص  ُـ ، جُٕٖٗؾ ، ألنيف ميبدالت منيا )الجكىرمكالتاء كالنكف كذل

ِٗٔ). 
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: التراث أصؿ الٌتاء فيو كاكه ، ككرثو مالو كمجده ، مٌزبيدمل كجاء في تاج العركس ػػػػػ
راثة ، ، كاإلرث في كقيؿ : الكرث كالميراث في الماؿ ككرثو عنو كرثان كرثة ككراثة كا 

 .(ُِٓ،  ص  ٓـ ، ج َُِِالز بيدمالحسب )

 اصطالحًا 

مف الخبرات  العربٌيةتنا : مجمكع ما كرثناه أك أكرثتنا إٌياه أمٌ ـ ُٖٕٗعٌرفو الكبيسي ػػػ
مف أعرؽ عصكرىا إيغاالن في التاريخ  كاالنجازات األدبية كالفنية كالعممية ، ابتداءٌ 

 .(ٔـ ، ص ُٖٕٗالكبيسيميا الحضارم )حتى أعمى ذركة بمغتيا في تقدٌ 

: ما خٌمفو السمؼ مف تقاليد ، كعادات ، كعمـك ،  ـُٕٖٗعٌرفو بركة كشيخاني ػػػ
 .(ُُٔـ ، ص ُٕٖٗكفنكف ، كآداب ، كآثار ... الخ )بركة كشيخاني

 تاءه أصميا الكاك : أم : ما يخٌمفو الرجؿ لكرثتو ، كأفٌ  ـُٖٗٗىاركفعٌرفو  ػػػ
 ، أصميا الكيجاه : أم الجيةمات أخرل منيا : الت جاه كمٌ ( كلو نظائر في )الكيراث

 (.ٔـ ، ص ُٖٗٗىاركف)

ضارة كثقافة مكركثة : تقاليد كأمجاد قكمٌية ، كشكاىد ح ـََِٔكآخركف ةعٌرفو نعم ػػػ
 .(ُُٔٓـ ، ص ََِٔكآخركف  ةنعمعف األجداد )

 موازنة التعريفات

التراث ىك ما  اتفؽ الكبيسي كبركة كشيخاني كىاركف كنعمة كآخركف عمى أفٌ  .ُ
 .فو السابقكف لمالحقيفيخمٌ 

 انفرد ىاركف في أٌف التراث ما يكرثو الرجؿ لكرثتو . .ِ
 التراث يتضمف اتفؽ الكبيسي كبركة كشيخاني كنعمة كآخركف عمى أفٌ  .ّ

عادات ، التقاليد ، ك ، كال كالعممية، كالفنية ، الخبرات كاالنجازات األدبية 
، كأمجاد قكمٌية ، كشكاىد حضارة ،  ثاراآلداب ، ك اآلفنكف ، ك العمـك ، ك الك 

 .كثقافة مكركثة
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انتقاؿ تراكمات المنجز اإلنساني بمحكريو الفردم :  ؼ الباحث التراث نظريان بأٌنوكعرٌ 
ف ، كالمكاف دة لو ماديان ، كمعنكيان عمى طكؿ الزما، كالجماعي ضمف األطر المحدٌ 

 .في الرحمة اإلنسانية

في مجالي الزماف  : االستمرارية الثقافية الكاسعةك ا التعريؼ اإلجرائي لمتراث فيأمٌ  
ة لفترات ية الممتدٌ كمٌ ة في الثقافة الأساس التشكيالت المستمرٌ ف عمى يدكالمكاف المحدٌ 

زمنية طكيمة نسبيان مخمفةن السجؿ الكامؿ لمنشاط اإلنساني الحافؿ بمظاىر اإلبداع 
 كذاتيتيا الثقافية .الفردم ، كالجماعي لألمة معبران عف ىكيتيا 
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 الفصل الثالث  :  دراسات سابقة 

ّّتعدّّ  ّالسابقة ّبجيودّالدراسات ّخالليا ّمف ّيمر ّالباحث ّلدى ّميمة نافذة
ّوم ّسبقوه ّالذيف ّمّّالباحثيف ّأفّْا ّوتحديدّيّيمكف ،ّ ّالبحث ّمشكمة ّبمورة ّفي ّبو سيـ

ّ،ّفضالًّ ّمفّالمشاكؿّالتيّيمكفّأفّْعفّأنّّّأبعادىا ّتكشؼّقسمًا ّموضوعّّيا تواجو
الدراساتّالسابقةّّأفّّّ.ّوالّشؾّّدّالباحثّعمىّّتخطيطّمنيجيةّبحثوالبحثّ،ّوتساع

ّ.المصادرّوالمراجعّالمتعمقةّببحثوسترشدّالباحثّإلىّ

ّياّتسيـّفيّتحسيفةّفيّالبحوثّالتربويةّ،ّألنّّمفّالمجاالتّالميمّّّ"ياّكماّأنّّ
ّوماّ ّالسابقوف ّأنجزه ّما ّعمى ّاالطالع ّخالؿ ّمف ّوذلؾ ،ّ ّوتطويرىا ّالتربوية العممية

ّإليوّمفّنتائجّ،ّومفّثـّّتوصّّ ّوتحمياًلّ،ّوتوظيؼّذلؾّفيّّموا ّدراسًة الوقوؼّعمييا
ّاإل ّويتواصؿ ّالتربوي ّالبناء ّليتواصؿ ّالجديدة ّالدراسات ّالعممي ّواإلنجاز "ّبداع

ّ.(ٖٛـّ،ّصٖٕٓٓالطائي)

ّأفّّْيمكفّالّالباحثوفّيجريياّالتيّلمدراساتّالمتكاممةّالشاممةّيةالرّؤّإفّّ
ّياألنّّّالسابقة،ّالدراساتّجئنتاّإلىّالرجوعّدوفّمفّالرئيسةّمعالمياّتتبمورّأوّتكتمؿ

ّالالـزّالفيـّوتحقيؽّالتكرار،ّبتجنّّّعمىّتساعدىـّصحيحةّبرؤيةّالباحثيفّدتزوّّ
ّيحتاجّلماّراتبمؤشّّّالباحثّوتزويدّالموضوع،ّيناسبّالذيّالمنطقيّاإلطارّلتطوير

ّ(.ٜٕٔصّـ،ٕٓٓٓالرشيدي،)ّالجديدةّبالدراسةّالقياـّغيسوّّّلكيّعممو

ّولـّ،ّفقطّالعربيةّالدراساتّاعتمدّالباحثّأفّّّىوّإليوّاإلشارةّتجدرّاوممّّ
ّالدراساتّعرضّعميوّتستوجبّالحاليّالبحثّطبيعةّألفّّّ؛ّأجنبيةّدراساتّإلىّيشر

ّوالتراثّالكريـّالقرآفّفيّالتعميـّأساليبّتناولتّأجنبيةّدراسةّتوجدّفالّ،ّالعربية
ّمفّقريبةّمواضيعّاولتػتنّأجنبيةّاتػػػػػدراسّػػّعمموّحدّّّعمىّالباحثّيجدّولـّػػّالعربي

ّ.بحثوّموضوع

ّّعرض الدراسات السابقة:  أولً 
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ّّكافّعميوّأفّّْ.الحاليةّلدراستوّشاممةّرؤيةّالباحثّتتبمورّلدىّمفّأجؿّأفّْ 

،ّوعمىّالرغـّمفّندرةّّبحثوّمجاؿّمفّقريبةالّالسابقةّالدراساتّمفّعددّعمىّيّطمع
أغمبّالدراساتّالتيّيتناوؿّبياّالباحثوفّالمشاكؿّالتيّتواجوّّىذهّالدراساتّ؛ّألفّّ

ّوتتييّّ ،ّ ّناحية ّمف ّالتجريبي ّالبحث ّصوب ّتجنح ّالتعميمية ّالمشاكسةّالعممية ب
ّ ّالقائمة ّإفّْالبحثية ّوالبراىيف ّالحجج ّأفّّّصحّّّعمى ّإاّل ،ّ ّثانية ّناحية ّمف ّالتعبير

ّتـّّّيعتمدّطيؼّمفّىذهّالدراساتّ،ّوبعدّأفّّْالجيودّالتيّبذلياّالباحثّاستطاعّأفّْ
ّ:وفؽّاآلتيّّعمىّفيايصنّّّأفّّْلوّيمكفلوّذلؾّ

 ّالتعمبمبة وتشتمل عمى سالب الدراسات التي تناولت األ:ّ

ّ:ّالتعمبمبة ومنها سالب التي تناولت األ الدراسات التاربخبةّ.ٔ

ّ.ّـٜٜ٘ٔدراسةّالعانيّ 
ّ.ّـٖٕٓٓدراسةّالبجاريّ 
ّ.ّّّـٕٗٓٓدراسةّباقرّ 
ّ.ّـٕ٘ٓٓدراسةّسميمافّ 

ّّ: التعمبمبة ومنها سالب الدراسات التجربببة التي تناولت األّ.ٕ

ّ.ّـٜٔٛٔدراسةّاآللوسي 
ّ.ّـٕ٘ٓٓدراسةّالجنابيّ 
ّـّ.ٕ٘ٓٓدراسةّالعبدليّ 

  ّاسات التي اعتمدت طربقة تحمبل المحتوى في إجراءاتها ومنهاالدر:ّ
ّ.ّـٕٓٓٓدراسةّالسعديّ 
 .ّـٕٕٓٓدراسةّالشريفيّ 

 : التعمبمبة وتشتمل عمى سالب الدراسات التاربخبة التي تناولت األأ . 
  م5991دراسة العاني  
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ّإلىّالدراسةّىدفتّاإلسالمية،ّالعمـوّكمية/ّبغدادّجامعةّفيّالدراسةّىذهّجرت 

ّ.ّالنبوّيةّالُسنَّةّفيّوالتربيةّالدعوةّأساليبّتعّرؼ

ّالنبويّالحديثّكتبّتحميؿّفيّالتاريخيّالوصفيّالبحثّمنيجّالباحثّاعتمد
ّ.الشريؼ

ّؿاألوّّّالبابّصخصّّّوخاتمةّ،ّوبابيفّمةمقدّّّعمىّالدراسةّالباحثّقّسـ
ّالُسنَّةّفيّالتربيةّساليبألّالثانيّالبابّصوخصّّّ،ّالنبوّيةّالُسنَّةّفيّالدعوةّساليبأل

ّ:النتائجّىذهّمف،ّّوّنتائجّمفّإليوّتوصؿّماّأىـّّّفيياّذكرّفقدّالخاتمةّاأمّّّ،ّالنبوّية

ّواستعمؿّكبيراًّّاىتماماًّّوالتربيةّبالدعوةّىتـاّصمى اهلل عمبه وآله وسممّالرسوؿّإفَّّ .ٔ
ّّىشتّّّأساليبّلذلؾ ّالتحفيزّوأسموبّ،ّالقدوةّأسموبّساليباألّىذهّمف،

ّبةطيّّّعادةّإلىّوكمّّّالشرّؿحوّّّإذ،ّّبالعادةّالتربيةّأسموبّوكذلؾّوالتحذير
ّ.ّمستديمة

ّالقيـّوزرعّ،ّالنفسّلترويضّالحسنةّالموعظةّأسموبّالتيذيبّأساليبّمف .ٕ
ّكالتربيةّمختمفةّوسائؿّذلؾّفيّمستعمالًّّالصحابةّنفوسّفيّالصالحة

ّ.ذلؾّوغيرّوالوصؼّاألمثاؿ،ّوضربّوالقصةّباألحداث،
ّلموصوؿّبوّيستعافّماّبكؿّّّأخذّ،ّإذّدعوتوّفيّلييةاإلّالسنفّجارىّإنَّو .ٖ

ّّغايتوّإلى ّّوأىدافو، ّنجاحاًّّؽيحقّّّأفّّْشأنوّمفّسببّبأيّّّمفرطّغير،
ّ.ّالعسكريةّالمواجيةّأو،ّّاليوميةّالدعوةّحقؿّفيّسواءّممموساًّ

ّوالتأنيبّبالوجو،ّكاألعراضّالتأديبيةّالعقوبةّأستعمموّماّجممةّمف .ٗ
ّوالتنفيرّالسموؾّتقويـّمنياّالغرضّوكافّواليجر،ّوالمقاطعة،ّوالحرماف،

ّفعّالجميعّوردعّالشائنةّوالتصرفاتّالمكروىة،ّاألعماؿّبعضّمف
 .ّّّاقترافيا
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صالةّألسالميةّبيفّاتدريسّالتيذيبّواالخالؽّاإلّأساليب)بػّّالدراسةّىذهُوِسمتّ 

ّفي (والمعاصرة ّبغدادّجامعةّوجرت ّمعرفةّإلىّىدفتّوّرشد،ّابفّ–ّالتربيةّكمية/
ّ.ّوالمعاصرةّاألصالةّبيفّاإلسالميةّواألخالؽّالتيذيبّتدريسّأساليب

ّ ّوالسّنة ّالكريـ ّالقرآف ّالدراسة ّمجتمع ّالعربّّالنبوّيةتضّمف ّوعمماء المطّيرة
ّالمعاصّر ّوالباحثيف ،ّ ّاإلسالمية ّبالتربية ّالمعنّييف ّالتربيةّوالمسمميف ّمجاؿ ّفي يف

ّالبحثّفكانتّعمىّالنحوّاآلتيّ:ّعيَِّنةاإلسالميةّ،ّأّماّ

ّصوصّمختارةّمفّالقرآفّالكريـّ.ن -
ّرةّ.المطيّّّالنبوّيةةّنصوصّمختارةّمفّالسنّّ -
ّعددّمفّالعمماءّالعربّوالمسمميفّالمعنييفّبالتربيةّاالسالميةّ.ّ -
 عددّمفّالباحثيفّالمعاصريفّفيّمجاؿّالتربيةّاالسالميةّ.ّ -

ّّالتاريخيّالوصفيّالبحثّمنيجّالباحثّاعتمد ّأساليبّالباحثّاستعرض،
ّالشريفة،ّالنبوّيةّوالُسنَّة،ّّالكريـّالقرآفّمفّنصوصّطريؽّمفّواألخالؽ،ّّالتيذيب

ّالتربيةّمجاؿّفيّالمعاصريفّوالباحثيفّ،ّالمسمميفّالعربّالعمماءّمؤلفاتّمفّوعدد
ّ:ّمنياّةعدّّّنتائجّإلىّدراستوّخالؿّمفّالباحثّؿتوصّّ.ّّوالتعميـ

ّأسموبكّأساليبّةعدّّّعمىّدتاكّّأّرةالمطيّّّالنبوّيةّةوالسنّّّالكريـّالقرآفّفّّإ .ٔ
ّالنصحّوأسموبّمثاؿاألّضربّوأسموبّوالترىيبّالترغيبّوأسموبّالقدوة

ّتسيـّالتيّالعمميةّالممارسةّوأسموبّ،ّالحسنةّالموعظةّوأسموبّ،ّرشادواإل
 .ّقويمةّخالقيةأّتربيةّالمسمـّتربيةّفي

ّ،ّسالميةاإلّخالؽاألّتعميـّأساليبّوالمسمميفّالعربّعمماءّعمؿاست .ٕ
ّوأسموبّمثاؿاألّضربّوأسموبّوالترىيبّالترغيبّوأسموبّالقدوةّأسموبك

،ّّالعمميةّالممارسةّوأسموبّالحسنة،ّالموعظةّوأسموبّ،ّرشادواإلّالنصح
 .ّّصيمةاألّسالميةاإلّخالؽلألّتالمذتيـّاكتسابّفيّتّرأثّّف
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مػػػادةّلتربيػػػةّالتدريسػػػيةّفػػػيّتػػػدريسّّسػػػاليبفػػػادةّمػػػفّىػػػذهّاألاإلأوصػػػىّالباحػػػثّب 

دخاليػػاّفػػيّدليػػؿّمػػدرسّىػػذهّالمػػادةّالمعػػّدّمػػفّقبػػؿّوزارةّالتربيػػةّ.ّ اإلسػػالميةّ،ّواخ
تػدريسّالتيػذيبّّأسػاليبمػفّّأسػموبعػفّكػؿّواقترحّعّدةّمقترحاتّكإجراءّدراسةّ

النصػػحّّوأسػػموبالترغيػػبّوالترىيػػبّّوأسػػموبالقػػدوةّّأسػػموبسػػالميةّكخػػالؽّاإلواأل
ّالممارسةّالعمميةّ.ّوأسموبرشادّواإل
 ّم3002دراسة باقر  

ُوِسمتّىذهّالدراسةّبّ)ّأساليبّالتدريسّفيّمدرسةّالنجؼّاألشرؼّالطوسيّ
ّّو )ّ ّبغدادّجامعةّفيّجرتأنموذجًا ّتعّرؼّإلىّىدفتّوّرشد،ّابفّ–ّالتربيةّكمية/

ّفيّالطوسيّاإلماـّأساليبّطريؽّمفّاألشرؼّالنجؼّمدرسةّفيّالتدريسّأساليب
ّ.ّتدريسو

ّالقرفّفيّالنجؼّمدرسةّفيّبعةالمتّّّالتدريسّأساليبّعمىّالدراسةّاقتصرت
ّاعتمدت.ّتدريسوّفيّالطوسيّالشيخّمارسياّالتيّساليباألّماوالسيّّّاليجريّالخامس
ّ:ّمنياّةعدّّّنتائجّعفّالدراسةّوأسفرت.ّّالتاريخيّالوصفيّالمنيجّدراستياّفيّالباحثة

ّأىداؼّلتحقيؽّوسيمةّكافّبؿّعفويًا،ّيكفّلـّالمسمميفّالعربّعندّالتعميـّإفّّ .ٔ
فّّّ،ّنبيمة ّضابطّمنيجّدوفّمفّترؾُتّّلـّالمسمميفّالعربّعندّالتعميـّمسيرةّواخ

ّوراءّمفّالمرسـوّاليدؼّلتحقيؽّأساليبّوّوسائؿّلياّالعمماءّاعتمدّبؿّ،
ّ.ّالتعميـ

ّالمحاضرةّأسموبّمثؿّتالميذهّتدريسّفيّأساليبّالطوسيّلمشيخّكاف .ٕ
ّ.ّوالتقويـّوالحوارّوالتحميؿ،ّوالمناقشة

ّالعربّالعمماءّمفّمستوحاةّأساليبّىيّالحديثةّالتدريسّأساليبّإفّّ .ٖ
 .ّوليسّكماّيقاؿّإنياّمستوحاةّمفّعمماءّالغربّّالمسمميف

ّّ:ّالباحثةّبعّدةّتوصياتّمفّأىمياأوصتّ
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ّفيّ .ٔ  ّمنيا ّيفيدنا ّيمكفّأف ّما ّواستخراج ّالتاريخية ّبنتائجّالبحوث االىتماـ

ّوالعصرّ ّيتالءـ ّبما ّتطويرىا ّعمى ّوالعمؿ ّوالثقافة ّوالتعميـ ّالتربية أمور
 .الحديثّ

ٕ. ّ ّعف ّيالئمناّّمبادئاالبتعاد ّما ّوأخذ ّاإلسالـ ّعف ّالغريبة ّالغربية التربية
 منياّفقطّ.ّ

ّاإلسالميةّ ّالمدارس ّعمى ّمماثمة ّدراسة ّاجراء ّمنيا ّاقتراحات ّالباحثة اقترحت
األخرىّفيّحقبّزمنيةّمختمفةّ،ّوبيافّطرائؽّوأساليبّالتدريسّفيياّلالستفادةّمنياّ

ّفيّالوقتّالحاضرّ.

  م3001دراسة سمبمان  

/ّوالنفسيةّالتربويةّلمدراساتّالعاليّالعربيّالمعيدّفيّالدراسةّىذهّجرت
ّ.ّبغداد

ّ:ّإلىّالدراسةّىدفت

ّ.ّّالراشديفّالخمفاءّوصاياّفيّالتدريسّأساليبّتعّرؼ .ٔ
ّ.ّالراشديفّالخمفاءّلوصاياّالتربويةّالتطبيقيةّالجوانبّمعرفة .ٕ

ّاالنتقائيّالتاريخيّالوصفيّالمنيجّالباحثّاعتمد ّجمعّإلىّالباحثّعمد.
ّالراشديفّالخمفاءّبسيرةّاىتمتّالتيّالتاريخيةّالمراجعّمفّالراشديفّالخمفاءّوصايا

ّالتربويّالميدافّفيّتطبيقياّخالؿّمفّمنياّواإلفادةّوعرضيا ّعرضّخالؿّومف.
ّ:ّّمنياّنتائجّإلىّالباحثّؿتوصّّّالتدريسّأساليب

ّوالتعميميةّالتربوية،ّوالتوجيياتّوالمبادئ،ّبالدروس،ّيزخرّاإلسالميّتراثناّإفَّّ .ٔ
ّ.ّاإلسالميّالعربيّتاريخناّفيّعميقةّجذورّلياّالتي

ّوفكرًا،ّسموكًا،ّالمسمـّالفردّبناءّىوّالراشديفّالخمفاءّعندّالتربويّاليدؼّإفَّّ .ٕ
 .إسالميّعقائديّأساسّعمىّوعمماًّ
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 : التعمبمبة وتشتمل سالب الدراسات التجربببة التي تناولت األ  .     

  م5985دراسة اآللوسي  

ّ.(ّوطرائؽّمناىج)ّالتربيةّكمية/ّبغدادّجامعةّفيّالدراسةّىذهّجرت

ّالتعميميةّساليبواألّاألنشطةّمفّعددّاستعماؿّأثرّمعرفةّإلىّالدراسةّىدفت
ّالخامسّالصؼّتالميذّعندّاالبتكاريّالتفكيرّقدراتّتنميةّفيّالعمـوّةمادّّّتدريسّفي

ّوالرسالة،ّالفردوس،ّىماّمدرستيفّاختارّإذّالتجريبيّالمنيجّالباحثّعتمدا.ّاالبتدائي
ّمدرسةّكؿّّّفيّشعبّأربعّعمىّعيفموزّّّوتمميذةّتمميذ(ّٓٓٔ)ّمفّبحثوّعيَِّنةّفوتتكوّّ
ّ.الضابطةّالمجموعةّتمثؿّّّواألخرىّتجريبيةّمجموعةّتمثؿّّّشعبة

ّ(ـٜٓٛٔػػـّٜٜٚٔ)ّالدراسيّالعاـّمفّالثانيّالفصؿّفيّالدراسةّتطبيؽّجرى
ّبنفسوّالمجموعتيفّالباحثّسدرّّّ، ّالداللةّلتحديدّالتائيّاالختبارّواستعمؿ.

ّلممجموعةّالبعديّاالختبارّودرجاتّالقبميّاالختبارّدرجاتّبيفّلمفروؽّاإلحصائية
ّعندّاإلحصائيةّالداللةّمعنويةّلتحديدّالتغايرّتحميؿّأسموبّواستعمؿّ،ّالتجريبية

ّ:ّمنياّةعدّّّنتائجّعفّالدراسةّوأسفرت(.ّ٘ٓ.ٓ)ّمستوى

ّبفعؿّالمنخفضّالمستوىّذويّمفّأكثرّتنموّاالبتكاريّالتفكيرّقدراتّإفّّ .ٔ
ّ.ّعيَِّنةمّتدريسيةّوأنشطةّأساليب

ّتنميتياّويمكفّالتدريبّبفعؿّالتالميذّعندّتنموّالبتكارياّالتفكيرّقدراتّإفّّ .ٕ
ّ.ّعيَِّنةمّتدريسيةّوطرؽّأساليبّباستعماؿّالمدرسيةّالبيئةّفي

 .االبتكاريّالتفكيرّقدراتّنموّّّفيّوالبناتّالبنيفّبيفّاختالؼّال .ٖ
  م3001دراسة الجنابي  

ّالوصؼ،ّوالقّصة،ّوالمحاضرةّػػّّىذهّالدراسةُّوِسمتّ ّ)ّأثرّثالثةّأساليبّػػ بػ
فيّتحصيؿّطمبةّجامعةّبغدادّواالحتفاظّبوّ،ّوأجريتّّالنبوّيةفيّتدريسّالسيرةّ

ّأساليبابفّرشدّ،ّوىدفتّإلىّمعرفةّأثرّثالثةّّػػفيّجامعةّبغداد/ّكميةّالتربيةّ
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ّوالقصّّ  ّ)الوصؼ، ّالسيرة ّتدريس ّفي ّوالمحاضرة( ّطمبةّّالنبوّيةة، ّتحصيؿ في

ّجامعةّبغدادّواالحتفاظّبو.ّ

طرائؽّتدريسّالقرآفّالكريـّوالتربيةّاإلسالميةّتمّثؿّمجتمعّالبحثّفيّطمبةّ
ّ ّالعراقية ّالجامعات ّفي ّوكانت ّفيّّعيَِّنة، ّاألولى ّالمرحمة ّبطمبة ّمتمّثمة البحث

فيّكميتيّالتربيةّػػّابفّرشدّ،ّقسـّطرائؽّتدريسّالقرآفّالكريـّوالتربيةّاإلسالميةّ
.ّولتحقيؽّىدؼّّـٕٗٓٓػػّّٖٕٓٓلمعاـّالدراسيّوالتربيةّلمبناتّ/ّجامعةّبغدادّ

ّالبحثّوضعّالباحثّالفرضياتّالصفريةّاآلتيةّ:

طّالتحصػػيؿّ(ّفػػيّمتوّسػػ٘ٓ.ٓالّيوجػػدّفػػرؽّذوّداللػػةّاحصػػائيةّعنػػدّمسػػتوىّ) .ٔ

والطمبةّالذيفّ،ّالوصؼّّبأسموببيفّالطمبةّالذيفّيدرسوفّّالنبوّيةلمادةّالسيرةّ

 .ّالقصةّبأسموبيدرسوفّ

طّالتحصػػيؿّ(ّفػػيّمتوّسػػ٘ٓ.ٓمسػػتوىّ)الّيوجػػدّفػػرؽّذوّداللػػةّاحصػػائيةّعنػػدّ .ٕ

والطمبػػػةّ،ّالمحاضػػرةّّبأسػػموببػػيفّالطمبػػةّالػػذيفّيدرسػػوفّّالنبوّيػػةلمػػادةّالسػػيرةّ

 .ّالوصؼّبأسموبالذيفّيدرسوفّ

طّالتحصػػيؿّ(ّفػػيّمتوّسػػ٘ٓ.ٓالّيوجػػدّفػػرؽّذوّداللػػةّاحصػػائيةّعنػػدّمسػػتوىّ) .ٖ

والطمبػػػةّ،ّّالمحاضػػرةّبأسػػموببػػيفّالطمبػػةّالػػذيفّيدرسػػوفّّالنبوّيػػةلمػػادةّالسػػيرةّ

 .ّالقصةّبأسموبالذيفّيدرسوفّ

طّاالحتفػػاظّ(ّفػػيّمتوّسػػ٘ٓ.ٓالّيوجػػدّفػػرؽّذوّداللػػةّاحصػػائيةّعنػػدّمسػػتوىّ) .ٗ

،ّالوصػػؼّّبأسػػموببػػيفّالطمبػػةّالػػذيفّيدرسػػوفّّالنبوّيػػةبالتحصػػيؿّلمػػادةّالسػػيرةّ

 .ّالقصةّبأسموبوالطمبةّالذيفّيدرسوفّ
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طّاالحتفػػاظّفػػيّمتوّسػػ(ّ٘ٓ.ٓالّيوجػػدّفػػرؽّذوّداللػػةّاحصػػائيةّعنػػدّمسػػتوىّ) .٘ 

،ّبالتحصيؿّلمادةّالسيرةّالنبوّيةّبػيفّالطمبػةّالػذيفّيدرسػوفّبأسػموبّالمحاضػرةّ

 ّّّ.ّوالطمبةّالذيفّيدرسوفّبأسموبّالوصؼ

طّاالحتفػػاظّ(ّفػػيّمتوّسػػ٘ٓ.ٓالّيوجػػدّفػػرؽّذوّداللػػةّاحصػػائيةّعنػػدّمسػػتوىّ) .ٙ

،ّبالتحصيؿّلمادةّالسيرةّالنبوّيةّبػيفّالطمبػةّالػذيفّيدرسػوفّبأسػموبّالمحاضػرةّ

 .ّوالطمبةّالذيفّيدرسوفّبأسموبّالقصة

ّأّماّحدودّالبحثّفكانتّ:

 جامعةّبغداد./ّالتربيةّلمبناتّّ،ّوكميةّابفّرشدػػّكميةّالتربيةّ .ٔ

الكػػػريـّوالتربيػػػةّولػػػىّفػػػيّقسػػػـّطرائػػػؽّتػػػدريسّالقػػػرآفّألطمبػػػةّالمرحمػػػةّا .ٕ

 ـّ.ٕٗٓٓػػّٖٕٓٓسالميةّلمعاـّالدراسيّإلا

ولػػىّلمعػػاـّالدراسػػيّألرةّلممرحمػػةّاةّالمقػػرّّةّالسػػيرةّالنبوّيػػموضػػوعاتّمػػادّّ .ٖ

 ـّ.ٕٗٓٓػػّٖٕٓٓ

ّالكريـّالقرآفّتدريسّطرائؽّقسـّاختارّإذّالتجريبي،ّالمنيجّالباحثّعتمدا
ّإلىّعمدّثـّبحثو،ّعيَِّنةّلتكوفّقصديّنحوّعمىّاألولىّالمرحمةّاإلسالمية،ّوالتربية

ّالتجريبيةّالمجموعاتّعمىّعشوائياًّّتوزيعاًّّالثالثّبشعبياّاألولىّالمرحمةّطمبةّتوزيع
ّالثالث ّنتائجّفيّرتؤثّّّقدّالتيّالمتغيراتّفيّالثالثّالبحثّمجموعاتّبيفّوكافأ.
ّوىيّالتجربة ّبالشيورّمحسوباًّّلمطمبةّالزمنيّوالعمرّكاء،الذّّّاختبارّدرجات:

ّودرجةّاألـ،ّومينةّاألب،ّومينةّلألـ،ّالدراسيّوالتحصيؿّلألب،ّالدراسيّوالتحصيؿ
ّ.ّـٖٕٓٓػػّّٕٕٓٓالدراسيةّلمسنةّالوزاريةّاالمتحاناتّفيّاإلسالميةّالتربية
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ّٖٚٔ)ّالباحثّصاغ  ّٕٓ)لػّتدريسيةّخططاًّّوأعدّسموكيًا،ّىدفاًّ( ّموضوعاًّ(

ّمف(Bloomّّبموـ)ّلتصنيؼّتةالسّّّالمستوياتّعمىّموزعةّفقرة،(ّٓٓٔ)ّمفّناًّمكوّّ
ّاإلجابةّذاتّمفّوفقراتّوالخطأ،ّححيوالصّدمتعدّّّمفّواالختيارّالمعرفي،ّالمجاؿ

ّ.ّالقصيرة

ّكاممةّدراسيةّلسنةّالثالثّالبحثّمجموعاتّبتدريسّالباحثّقاـ ّوأسفرت.
ّمنياّةعدّّّنتائجّعفّالدراسة ّسترّّدُّّالتيّاألولىّالتجريبيةّالمجموعةّطمبةّؽتفوّّ:
ّالثانيةّالتجريبيةّالمجموعةّطمبةّوتقاربّفْيّيخرَّاألُّّالمجموعتيفّعمىّالوصؼّبأسموب

ّبأسموبّسترّّدُّّالتيّالثالثةّالتجريبيةّالمجموعةّمعّةالقصّّّبأسموبّسترّّدُّّالتي
ّ(.ّ٘ٓ.ٓ)ّمستوىّعندّإحصائيةّداللةّدوفّمفّالمحاضرة

ّالتبايفّ ّتحميؿ ّاختبار ّواستعمؿ ،ّ ّبحثو ّفي ّكأداة ّاالختبارات ّالباحث استعمؿ
األحاديّالختبارّالفرؽّبيفّدرجاتّتحصيؿّالمجموعاتّالتجريبيةّ،ّوطريقةّشيفيوّ
ّاحتفاظّ ّدرجات ّبيف ّالفرؽ ّالختبار ّالتبايف ّوتحميؿ ،ّ ّالبعدّية ّالمتعّددة لممقارنات

ممقارناتّالمتعّددةّالبعدّيةّلتحديدّاتجاهّالداللةّالمجموعاتّالتجريبيةّ،ّوطريقةّشيفيوّل
ّبيفّمتوسطّدرجاتّمجموعاتّالبحثّالثالثّّكوسائؿّإحصائيةّفيّبحثوّ.

  م3001دراسة العبدلي   

ّإلىّوىدفتّ،ّرشدّابفّػػّالتربيةّكمية/ّبغدادّجامعةّفيّالدراسةّىذهُّأجريت
ّابفّػػّالتربيةّكميةّطمبةّتحصيؿّفيّالفقوّةأئمّّّلدىّالتعميميةّساليباألَّأثرّتعّرؼ

ّ.اإلسالميةّالنظـّةمادّّّفيّرشد

ّإذّوالتجريبيّالوصفيّالمنيجّالباحثّعتمدا ّالرابعةّالمرحمةّطمبةّاختارّ،
ّقصدياًّّرشدّابفّػػّالتربيةّكميةّاإلسالميةّوالتربيةّالكريـّالقرآفّتدريسّطرائؽّقسـ

ّبحثوّعيَِّنةّلتكوف ّالمجموعاتّالباحثّسدرّّّكامالًّّدراسياًّّعاماًّّالتجربةّاستغرقت.
ّبنفسوّالثالث ّالنظـّةمادّّّفيّتحصيمياًّّاختباراًّّالباحثّأعدّّّالبحثّىدؼّولتحقيؽ.
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ّمفّاالختيارّنوعّمفّموضوعيةّفقرة(ّٕ٘)ّبواقعّفقرة،(ّٓٙ)ّمفّنةمكوّّّاإلسالمية 

ّٛ)ّوالتكميؿ،ّوالمزاوجة،ّوالخطأ،ّواب،والصّّّدمتعدّّ ّاإلجابةّنوعّمفّةمقاليّّّفقرات(
ّ:منياّعديدةّنتائجّإلىّالباحثّؿوتوصّّ.ّالقصيرة

 :التحصبل اختبار نتائج: أولً 

 :المجموعات ببن .5

ّاألولى،)ّالتجريبيةّالمجموعةّطمبةّبيفّإحصائيةّداللةّذواتّفروؽّتظيرّلـ
ّوالثالثةّوالثانية، ّاالستدالؿّبأسموبّاإلسالميةّالنظـّمادةّسترِّّدُّّالتي(
ّبأسموبّنفسياّةالمادّّّسترّّدُّّالتيّالثانيةّالتجريبيةّالمجموعةّوطمبةّ،ّبالنص
ّبأسموبّنفسياّةالمادّّّسترّّدُّّالتيّالثالثةّالتجريبيةّالمجموعةّوطمبةّ،ّالحوار
ّ.التحصيؿّفيّاألمثاؿّضرب

 :الجنس ببن .3

ّالثالثّالمجموعاتّبطاّلّّبيفّإحصائيةّداللةّذواتّفروؽّتظيرّلـ
ّوالثالثةّوالثانية،ّاألولى،)ّالتجريبية ّفيّنفسياّالمجموعةّوطالبات(
ّ.التحصيؿ

 :المجموعات في الجنس .2

ّالتجريبيةّالمجموعةّبطاّلّّبيفّإحصائيةّداللةّذواتّفروؽّتظيرّلـّػػأ
ّوطالباتّبالنّصّّاالستدالؿّبأسموبّاإلسالميةّالنظـّةمادّّّسترّّدُّّالتيّاألولى

ّ.التحصيؿّفيّنفسياّالمجموعة

ّالتجريبيةّالمجموعةّبطاّلّّبيفّإحصائيةّداللةّذواتّفروؽّتظيرّلـّّػػّب
ّالمجموعةّوطالباتّالحوارّبأسموبّاإلسالميةّالنظـّةمادّّّسترّّدُّّالتيّالثانية
ّ.التحصيؿّفيّنفسيا
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ّالتجريبيةّالمجموعةّبطاّلّّبيفّإحصائيةّداللةّذواتّفروؽّتظيرّلـّػػّجػ 

ّوطالباتّاألمثاؿ،ّضربّبأسموبّاإلسالميةّالنظـّةمادّّّسترّّدُّّالتيّالثالثة
ّ.التحصيؿّفيّنفسياّالمجموعة

  : الدراسات التي اعتمدت طربقة تحمبل المحتوى في اجراءاتها .3

  م3000دراسة السعدي  

ّّالرشدّابفّػػّالتربيةّكمية/ّبغدادّجامعةّفيّسةاالدّرّىذهّجرت ّإلىّوىدفت.
:ّّىيّالعربيةّقطاراألّبعضّفيّالثانويةّلممرحمةّدبياألّالنقدّكتبّمحتوىّتحميؿ
ّلتدريسّالتعميميةّاألىداؼّتحقيؽّمدىّلمعرفةّ،ّالبحريفّ،ّتونسّردف،األّ،ّالعراؽ

ّمفّالنيائيّلمصؼّدبياألّالنقدّكتبّىيّمةالمحمّّّالكتبّوكانتّ،ّاألدبيّالنقدّةمادّّ
ّعددّوبمغّ،ّـّٜٜٜٔػّٜٜٛٔالدراسيّلمعاـّاالقطارّىذهّفيّالثانويةّالمرحمة

 .ّربعةاألّلمكتبّموضوعاًّ(ّٙٔ)ّفيّتقع(ّٕٙ٘)ّالمحممةّالصفحات

ّوكانتّّاالدبيّالنقدّكتبّتحميؿّفيّالمحتوىّتحميؿّطريقةّالباحثةّاعتمدتّّّّّّّّ
ّالفكرة) ّ ّّالتكرار)وّالتحميؿّوحدة( ّالتحميؿّثباتّعمىّولمحصوؿّ،ّالتعدادّوحدة(

ّّخارجييفّمحمميفّوبيفّبينياّاالتفاؽّمعامؿّاستخراجّالىّالباحثةّعمدت ّوبينيا،
ّ.ّونصؼّشيرّمفّتقربّزمنيةّمدةّعبرّنفسياّوبيف

ّبوصفياّ(ّسكوت)ّّومعادلةّالمئويةّوالنسبّالحسابيّالوسطّالباحثةّاستعممتّّّّّّ
ّ:ّالبحثّنتائجّمفّوكاف،ّّمناسبةّاحصائيةّوسائؿ

،ّّالمبحوثةّالكتبّمحتوىّفيّتوزيعياّفيّمتوازنةّغيرّالتعميميةّىداؼاألّفإّّّّّ
ّمفّىدؼّىـأّعمىّعاـّنحوّ ّعمىّتركزّلـ(ّّالبحثّعيَِّنة)ّدبياألّالنقدّكتبّفواّخ
ّالنحوّعمىّيتحقؽّولـ(ّّالمتعمـّلدىّالفنيّالتذوؽّتربية)ّوىوّدبياألّالنقدّىداؼأ

ّتحقيؽّمفّتتمكفّلـّمجتمعةّربعةاألّالكتبّف،ّوأّأىميتوّمفّالرغـّعمىّالمطموب
ّوأّالمطموبّالنحوّعمىّلياّالمرسومةّاألىداؼ ّضمفّالسموكيةّاألىداؼّف،
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ّسموكياًّّىدفاًّ(ّٖٙ)ّمنياّتحقؽّذ،ّإّوتحقيقياّتوازنياّفيّتباينتّقدّالتعميميةّىداؼاأل 

ّٖ٘ٔ)ّأصؿّمف ّمفّأكثرّيتجاوزّلـّمنياّتحقؽّماّنسبةّإفّأيّ،ّىدفاًّ(
(ٗٙ,ّٙٙ ّوأ%( ّلألىداؼّالتنازليّالترتيبّفيّاألربعةّالكتبّبيفّتقارباًّّىناؾّف،

ّ.ّّالتعميمية

 م3003دراسة الشربفي  

ّالمغةّتدريسّطرائؽّ–ّالتريبةّكمية/ّّالمستنصريةّالجامعةّفيّالدراسةّجرتّّّّّّّ
ّاألدبيّالخامسّلمصؼّوالتطبيؽّالبالغةّكتابّتقويـّلىإّالدراسةّىدفتّ،ّالعربية

ّ.ّالمحتوىّتحميؿّمنيجّباتباعّتدريسيةّأىداؼّضوءّفي

ّيدرسّالذيّوالتطبيؽّالبالغةّكتابّمادةّمحتوىّتحميؿّطريقةّالباحثّاعتمدّّّّّّّ
ّوزارةّأصدرتوّالذي(ّّـٕٓٓٓػٜٜٜٔ)ّالدراسيّلمعاـّدبياألّالخامسّالصؼّلطمبة

ّ.ّّالعراؽّجميوريةّفيّالتربية

ّثباتّأماّلمتعدادّوحدة(ّّالتكرارّ)وّلمتحميؿّوحدة(ّّّالفكرةّ)ّالباحثّاستعمؿّّّّّّ
ّٙٔ)ّبػّتقدرّعشوائيةّعيَِّنةّباختيارّعميوّالحصوؿّتـّفقدّالتحميؿ ّبنسبةّصحيفة(
ّٕٓ)ّمقدارىا ّمفّكثرأّزمنيّبفارؽّمرتيفّالباحثّحممياّالمحتوىّمفّتقريباًّ%(
ّوقواعدّخطواتّلنفسّوفقاًّّنفسياّعيَِّنةالّبتحميؿّخارجيافّمحمالفّوقاـّيوماًّّثالثيف

ّ.ّتدريبيماّبعدّالتحميؿ

ّنتيجةّأظيرتّالتحميؿّثباتّمعامؿّإليجاد(ّّسكوتّ)ّمعادلةّالباحثّاستعمؿّّّّّّّ
ّالخامسّلمصؼّوالتطبيؽّالبالغةّكتابّمحتوىّفيّفكرة(ّٜٚٛٔ)ّىناؾّأفّالتحميؿ

ّأيضاًّّالتحميؿّنتيجةّوأظيرتّمتبايف،ّبشكؿّتعميميةّىداؼأّربعةأّفيّموزعوّدبياأل
ّىداؼاألّمعّتنسجـّالكتابّىذاّيتضمنياّالتيّالفكرّمف%(ّٜٗ,ٜٛ)ّنسبةّىناؾّفأ

ّوأّلياّالموضوعة ّٔ٘,ٔ)ّىناؾّف، ّالّالكتابّىذاّيتضمنياّالتيّالفكرّمف%(
ّىداؼأّىناؾّليسّوّنّأّالتحميؿّنتيجةّوأظيرت،ّّلياّالموضوعةّاألىداؼّمعّتنسجـ
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،ّّتكراراتوّفيّمتبايناًّّجاءّاليدؼّجوانبّتأكيدّفإّبؿ،ّّالمحتوىّيغطياّلـّتعميمية 

ّ.ّوترتيبياّالمئويةّونسبو

  موازنة الدراسات السابقة فبما ببنها وموازنتها بالدراسة الحالبة:  ثانباً 

ّالباحثّيوازفّالتعميميةّساليباألّتناولتّالتيّالسابقةّالدراساتّعرضّبعد
ّوبيفّبينياّفيماّواالختالؼّ،ّّاالتفاؽّأوجوّلمعرفةّالحاليةّالدراسةّوبيفّبينياّفيما

ّتفصيؿّيميّوفيماّعدةّجوانبّمفّالسابقةّالدراساتّموازنةّوستكوفّالحالية،ّالدراسة
ّ:ّّذلؾ

 :الدراسة  إجراء مكان .5

وأفّّبغداد،ّفيّأجريتّجميعاًّّنياأّالسابقةّالدراساتّعرضّخالؿّمفّيتبيف
ّ.أجريتّفيّديالىّّالحاليةّالدراسة

 :السابقة  الدراسات تناولتها التي المادةّ .3

ّالعموـّإلىّرجعأغمبياّّولكفّتناولتياّالتيّالمادةّفيّالسابقةّالدراساتّتباينت
ّ.اإلنسانية

ّ.ّالنبوّيةّالُسنَّةّمادةّفي(ّـٜٜ٘ٔالعاني،)ّكدراسةّ-

ّ.العربيةّالمغةّمادةّفي(ّـّٕٕٓٓالشريفي)ّودراسةّ،(ّـّٕٓٓٓالسعدي)ّدراسةّ-

ّ.اإلسالميةّالتربيةّفيّوالتيذيبّاالخالؽّمادةّفي(ّـٖٕٓٓالبجاري،)ّدراسةّ-

ّ.ّالطوسيّاإلماـّفي(ّـّٕٗٓٓباقر،)ّدراسةّ-

ّ.ّالراشديفّلمخمفاءّالسيرةّمادةّفي(ّـٕ٘ٓٓسميماف،)ّدراسةّ-

ّ.النبوّيةّالسيرةّمادةّفي(ّـّٕ٘ٓٓالجنابي،)ّدراسةّ-

ّ.اإلسالميةّالنظـّمادةّفي(ّـّٕ٘ٓٓالعبدلي،)ّدراسةّ-
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ّالعمـوّمجاؿّفيّدراسةّألنياّ؛ّالسابقةّالدراساتّمعّالحاليةّالدراسةّوتتفؽ 

ّ،ّاآللوسي)ّدراسةّأماّ.التراثّالعربيّّوّالكريـّالقرآفّالتعميـّفيّأساليبّفيّاإلنسانية
ّ.العمـوّمادةّفيّأجريتّحيثّعمميةّمادةّتناولتّفقد(ّـٜٔٛٔ

 :الدراسات  أهدافّ .2

ّـٜٜ٘ٔالعاني،)ّفدراسةّأىدافيا،ّفيّالسابقةّالدراساتّتباينت ّإلىّىدفت(
ّ.ّالنبوّيةّالُسنَّةّفيّوالتربيةّالدعوةّأساليبّمعرفة

ّّـّٕٓٓٓالسعدي،)ّدراسةّوىدفت ّدبياألّالنقدّكتبّمحتوىّتحميؿّلىإ(
ّالبحريفّ،ّتونسّردف،األّ،ّالعراؽ:ّّىيّالعربيةّقطاراألّبعضّفيّالثانويةّلممرحمة
ّ.ّّاألدبيّالنقدّمادةّلتدريسّالتعميميةّاألىداؼّتحقيؽّمدىّ،لمعرفة

ّلمصؼّوالتطبيؽّالبالغةّكتابّتقويـّلىإ(ّـّٕٕٓٓالشريفي،)ّدراسةّوىدفت
ّ.ّالمحتوىّتحميؿّمنيجّباتباعّتدريسيةّىداؼأّضوءّفيّدبياألّالخامس

ّـّٖٕٓٓالبجاري،)ّدراسةّوىدفت ّالتيذيبّتدريسّأساليبّمعرفةّإلى(
ّ.ّوالمعاصرةّاألصالةّبيفّاإلسالميةّواألخالؽ

ّالنجؼّمدرسةّفيّالتدريسّأساليبّتعّرؼّلىإ(ّـٕٗٓٓباقر،)ّدراسةّوىدفت
ّاألشرؼّ.

ّـٕ٘ٓٓسميماف،)ّدراسةّوىدفتّ ّوصاياّفيّالتدريسّأساليبّمعرفةّلىإ(
ّّالراشديف.ّالخمفاءّلوصاياّالتربويةّالتطبيقيةّالجوانبّومعرفة،ّّالراشديفّالخمفاء

ّاألنشطةّمفّعددّاستعماؿّأثرّمعرفةّإلى(ّـٜٔٛٔاآللوسي،)ّدراسةّوىدفت
ّعندّاالبتكاريّالتفكيرّقدراتّتنميةّعمىّالعمـوّمادةّتدريسّفيّالتعميميةّساليبواأل

ّ.االبتدائيّالخامسّالصؼّتالميذ
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ّـٕ٘ٓٓالجنابي،)ّدراسةّوىدفت  ّالوصؼ،)ّأساليبّثالثةّأثرّمعرفةّإلى(

ّالمحاضرةّالقصة، ّبغدادّجامعةّطمبةّتحصيؿّفيّالنبوّيةّالسيرةّتدريسّفي(
ّ.بوّواالحتفاظ

ّأئمةّلدىّالتعميميةّساليباألّأثرّمعرفةّإلى(ّـٕ٘ٓٓالعبدلي،)ّدراسةّوىدفت
ّ.اإلسالميةّالنظـّمادةّفيّرشدّابفّ–ّالتربيةّكميةّطمبةّتحصيؿّفيّالفقو

ّوالتراثّّأساليبّتعّرؼّإلىّالحاليةّالدراسةّىدفتّبينما ّالكريـ ّالقرآف ّفي التعميـ
ّ.العربي

 :الدراسات  منهجبة .2

ّالتاريخيّالمنيجّأعتمدّماّفمنياّمنيجيتيا،ّفيّالسابقةّالدراساتّتباينت
ّـٜٜ٘ٔالعاني،)ّبدراسةّىذاّوتمثؿ ّـّٖٕٓٓالبجاري،)ّودراسةّ،( ّودراسةّ،(

ّالتجريبيّالمنيجّاعتمدتّماّومنيا.ّّ(ّـٕ٘ٓٓسميماف،ّ)ّودراسةّ،(ّـٕٗٓٓباقر،)
ّـٜٔٛٔاآللوسي،)ّدراسةّوىي ّـّٕ٘ٓٓالجنابي،)ّودراسة( ّودراسة(

ّ(ّ.ّـٕ٘ٓٓالعبدلي،)

ّّالوصفيّالمنيجّاعتمدتّماّومنيا ّالمحتوىّتحميؿّطريقة) ّىذاّوتمثؿ(
ّالحاليةّالدراسةّوتتفؽ(.ّـّٕٕٓٓ،ّالشريفي)ّودراسةّ،(ّـٕٓٓٓ،ّالسعدي)ّبدراسة

ّالباحثّاعتمدّفقد(ّّّالمحتوىّتحميؿ)ّّالوصفيّالمنيجّاعتمدتّالتيّالدراساتّمع
ّ.ّاجراءاتياّفي(ّّالمحتوىّتحميؿ)ّّالوصفيّالمنيجّالحاليةّالدراسةّفي

 :الجنـس ّ .1

ّفيّأثرهّومعرفةّالجنسّمتغيرّمراعاةّتحديدّعمىّالدراساتّمفّقسـّاشتمؿ
ّـٜٔٛٔاآللوسي،)ّدراسةّمنياّالتحصيؿ ،ّّذكور)ّالجنسيفّعمىّاشتممتّالتي(

ناث ّ(.ـٕ٘ٓٓالعبدلي،)ّودراسة(ّـّٕ٘ٓٓالجنابي،)ّودراسة(ّّواخ
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ّلـّدراساتّفيي(ّوالوصفيةّالتاريخية)ّالباحثّتناولياّالتيّالدراساتّبقيةّأما 

ّمتغيراًّّالجنسّيمثؿّالّاذّ،ّالدراساتّىذهّمعّالحاليةّالدراسةّوتتفؽّالجنس،ّتتناوؿ
ّ.ّالحاليةّالدراسةّإجراءاتّفيّمؤثراًّّأوّمحدداًّ

 : عبَِّنةال أفراد عدد .6

ّّبالعيناتّالسابقةّالدراساتّتباينت ّّوأنواعيا، ّمنياّكانتأّسواءّوأعدادىا،
ّّالتاريخيةّأـّ،ّالتجريبية ّلياّعيناتّالطمبةّعمىّالتجريبيةّالدراساتّاعتمدتّاذ.

ّٓٓٔ)ّبيفّأعدادىاّوانحصرت (ّـٜٔٛٔاأللوسي،)ّدراسةّفيّوتمميذةّتمميذ(
ّوطالبةًّّطالباًّ(ّّّٗٛ)وّ(ّّـّٕ٘ٓٓالجنابي،ّ)دراسةّفيّوطالباتّطالب(ّٙٓٔ)و
ّ(ّ.ّـٕ٘ٓٓالعبدلي،ّ)ّدراسةّيػػػػػف

ّ،ّالقرآنيةّالنصوصّتحميؿّعمىّفاعتمدت(ّوالوصفيةّالتاريخية)ّالدراساتّأما
ّالتربوييفّأوّ،ّوالصحابةّالراشديفّلمخمفاءّنصوصّأوّ،ّالنبوّيةّالُسنَّةّنصوصّأو

ّالدراساتّمعّتتفؽّفيماّ،ّالتجريبيةّالدراساتّمعّالحاليةّالدراسةّوتختمؼّ،ّيفالمحدث
ّ.ّاعتمدتوّالذيّالعمميّالمنيجّبنوع(ّّوالوصفيةّالتاريخية)

 :الدراسة  أداةّ .7

ّ،ّأىدافياّتحقيؽّفيّالمستعممةّاألداةّنوعّفيّالسابقةّالدراساتّتباينت
ّنماذج(ّـٜٔٛٔاأللوسي،)ّكدراسةّالتحصيميّاالختبارّاعتمدتّالتجريبيةّفالدراسات

ّالتجربةّقبؿّأوليّتطبيؽّإجراءّبعدّـ،ّٜٙٙٔعاـ(Torranceّ)ّاختباراتّطريقةّمف
ّـّٕ٘ٓٓالجنابي،)ّدراسةّاعتمدتّبينما ّّالموضوعيةّاالختباراتّعمى( ّوالمقالية،
ّ.ّالقصيرةّاإلجابةّذاتّوفقراتّوالخطأ،ّححيوالصّمتعددّمفّاالختيارّنوعّمفّوىي

عتمدت ّموضوعيةّأسئمةّيشمؿّتحصيمياًّّاختباراًّّ،(ـٕ٘ٓٓالعبدلي،)ّدراسةّواخ
ّتعتمدّلـّ،ّإذّالسابقةّالتجريبيةّالدراساتّعفّالحاليةّالدراسةّوتختمؼ.ّّمقاليةّوأسئمة

ّ.ّّتحصيميّاختبارّأي
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 :اإلحصائبة  الوسائل .8 

ّالدالةّلتحديد(T-Testّ)ّالتائيّاالختبار(ّـٜٔٛٔاأللوسي،)ّدراسةّاستعممت
ّلممجموعةّالبعديّاالختبارّودرجاتّالقبميّاالختبارّدرجاتّبيفّلمفروؽّاإلحصائية

ّعندّاإلحصائيةّالداللةّمعنويةّلتحديدّالتبايفّتحميؿّأسموبّاستعماؿّوجرىّالتجريبية
ّ(.٘ٓ.ٓ)ّمستوى

ّـّٕٓٓٓالسعدي،)ّدراسةّأما ّّمعادلةّاستعممتّفقد( ّسكوت) ّوسيمة(
(ّـّٕٕٓٓالشريفي،)ّدراسةّاستعممتّحيفّفيّ،ّالتحميؿّثباتّإليجادّاحصائية

ّ.ّّّالتحميؿّثباتّإليجادّاحصائيةّكوسيمة(ّكوبر)ّمعادلة

ّ:ّّاألتيةّاإلحصائيةّالوسائؿّاستعممتّفقد(ّـّٕ٘ٓٓالجنابي،)ّدراسةّأما

ّمعامؿّمعادلةّالصعوبة،ّمعامؿّمعادلةّ،(ٕكا)ّكايّمربعّاألحادي،ّالتبايفّتحميؿ)
ّ.ّشيفيوّطريقةّبراوف،ّسبيرمافّمعادلةّبيرسوف،ّارتباطّمعامؿّالفقرة،ّتمييز

ّ:ّتيةّاآلّاإلحصائيةّالوسائؿّ،(ـٕ٘ٓٓالعبدلي،)ّدراسةّواستعممت

ّمعامؿّمعادلةّالصعوبة،ّمعامؿّمعادلةّ،(ٕكا)ّكايّمربعّاألحادي،ّالتبايفّتحميؿ)
ّ.الثنائيّالتبايفّتحميؿّبراوف،ّسبيرمافّمعادلةّبيرسوف،ّارتباطّمعامؿّالفقرة،ّتمييز

ّ.ّالتحميؿّثباتّإليجاد(cooperّ)ّمعادلةّإعتمدتّفقدّالحاليةّالدراسةّأما

 :التجربة  مدة .9

ّالعاـّمفّالثانيّالفصؿ(ّـٜٔٛٔاأللوسي،)ّدراسةّفيّالتجربةّمدةّاستغرقت
ّ(ـٜٓٛٔ-ـٜٜٚٔ)الدراسي ّـّٕ٘ٓٓالجنابي،)ّدراسةّأما. ّودراسة(

ّ.كامالًّّدراسياًّّعاماًّّمنيماّكؿّاستغرقتّفقد(ّـٕ٘ٓٓالعبدلي،)

 :النتائـج  .50

ّّ:التاربخبة  الدراسات نتائجػّأ
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ّنتائجّعفّالتاريخيّالمنيجّاعتمدتّالتيّالسابقةّالدراساتّأسفرت 

ّ:عدة

ّمصادرىاّألفّ؛ّمصادرىاّفيّأصيمةّالتعميميةّساليباألّإف .ٔ
ّالعربّالعمماءّأوردهّوماّالمطيرةّالنبوّيةّوالُسنَّةّالكريـّالقرآف

ّاكتسابّفيّإيجابياًّّيؤثرّالتعميميةّساليباألّوتنوعّالمسمموف
ّ.ّوالعمـوّالمعارؼ

ّوسيمةّكافّبؿّعفوياًّّيكفّلـّالمسمميفّالعربّعندّالتعميـّإف .ٕ
ّفيّمتبعّعمميّمنيجّضمفّمعتمدةّوىيّنبيمةّأىداؼّلتحقيؽ
ّ.ّاإلسالميّالتعميـ

ّّ:التجربببة  الدراسات نتائج.ّب

ّداللةّذواتّفروؽّوجودعفّ:ّّ(ـٜٔٛٔاأللوسي،)ّدراسةّأسفرت
ّفيّالضابطةّوالمجموعةّالتجريبيةّالمجموعةّبيفّإحصائية
ّاسفرتّحيفّفي.ّّالتجريبيةّالمجموعةّولصالحّالبعدي،ّاالختبار

ّـٕ٘ٓٓالجنابي،)ّدراسة ّاألولىّالتجريبيةّالمجموعةّؽتفوّّّعف(
ّدرستاّالمتيفّالمجموعتيفّعمىّالوصؼّبأسموبّدرستّالتي

ّالتجريبيةّالمجموعةّطمبةّوتقاربّ،ّوالمحاضرةّالقصةّبأسموب
ّالثالثةّالتجريبيةّالمجموعةّمعّالقصةّبأسموبّدرستّالتيّالثانية

ّعندّإحصائيةّداللةّدوفّمفّالمحاضرةّبأسموبّدرستّالتي
ّ.٘ٓ.ٓ)ّمستوى ّعفّأسفرتّفقدّ،(ـٕ٘ٓٓالعبدلي،)ّدراسةّأما(
ّ:ّاآلتيةّالنتائج

 :التحصبل  اختبار نتائج: أوًل 

ّ:المجموعات ببن .ٔ
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ّالمجموعةّطمبةّبيفّإحصائيةّداللةّاتذّوّفروؽّتظيرّلـ 

ّوالثالثةّوالثانية،ّاألولى،)ّالتجريبية ّالنظـّمادةّدرسواّالذيف(
ّالمجموعةّوطمبةّ،ّبالنصّاالستدالؿّبأسموبّاإلسالمية
ّالحوار،ّبأسموبّنفسياّالمادةّدرستّالتيّالثانيةّالتجريبية

ّنفسياّالمادةّدرستّالتيّالثالثةّالتجريبيةّالمجموعةّوطمبة
ّ.التحصيؿّفيّاألمثاؿّضربّبأسموب

ّ:ّالجنس ببن .ٕ

ّالمجموعاتّطالبّبيفّإحصائيةّداللةّاتذّوّفروؽّتظيرّلـ
ّالمجموعةّوطالبات(ّوالثالثةّوالثانية،ّاألولى،)ّالتجريبيةّالثالث
ّ.التحصيؿّفيّنفسيا

ّ:ّالمجموعات في الجنس .ٖ
ّالمجموعةّطالبّبيفّإحصائيةّداللةّاتذّوّفروؽّتظيرّلـ .ّأ

ّبأسموبّاإلسالميةّالنظـّمادةّدرستّالتيّاألولىّالتجريبية
ّ.التحصيؿّفيّنفسياّالمجموعةّوطالباتّبالنصّاالستدالؿ

ّالمجموعةّطالبّبيفّإحصائيةّداللةّاتذّوّفروؽّتظيرّلـّ .ّب
ّبأسموبّاإلسالميةّالنظـّمادةّدرستّالتيّالثانيةّالتجريبية

ّ.التحصيؿّفيّنفسياّالمجموعةّوطالباتّالحوار

ّالمجموعةّطالبّبيفّإحصائيةّداللةّذواتّفروؽّتظيرّلـ.ّجػ
ّضربّبأسموبّاإلسالميةّالنظـّمادةّدرستّالتيّالثالثةّالتجريبية
ّ.التحصيؿّفيّنفسياّالمجموعةّوطالباتّاألمثاؿ،

ّّ: المحتوى تحمبل طربقة اعتمدت التي الدراسات نتائجّجػ

  م3000 ، السعدي دراسة نتائج .5
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ّالكتبّمحتوىّفيّتوزيعياّفيّمتوازنةّغيرّميةيالتعمّىداؼاألّإفّّّّّ 

ّنحوّ ّعمىّتركزّلـ(ّّالبحثّعيَِّنة)ّدبياألّالنقدّكتبّواف،ّّالمبحوثة
ّالفنيّالتذوؽّتربيةّ)وىوّدبياألّالنقدّىداؼأّمفّىدؼّىـأّعمىّعاـ
ّأىميتوّمفّالرغـّعمىّالمطموبّالنحوّعمىّيتحقؽّولـ،ّ(ّّالمتعمـّلدى

ّلياّالمرسومةّاألىداؼّتحقيؽّمفّتتمكفّلـّمجتمعةّربعةاألّالكتبّفوأ
ّقدّالتعميميةّىداؼاألّضمفّالسموكيةّاألىداؼّفوأّالمطموبّبالشكؿ
ّأصؿّمفّسموكياًّّىدفاًّ(ّٖٙ)ّمنياّتحقؽّاذّوتحقيقياّتوازنياّفيّتباينت

ّفوأ%(ّٙٙ,ٙٗ)ّيتجاوزّلـّمنياّتحقؽّماّنسبةّإفّأيّ،ّىدفاًّ(ّٖ٘ٔ)
ّّ.التعميميةّلألىداؼّالتنازليّالترتيبّفيّاألربعةّالكتبّبيفّتقارباًّّىناؾ

 م3003، الشربفي دراسة نتائج .3

ّكتابّمحتوىّفيّفكرة(ّٜٚٛٔ)ّىناؾّأفّالتحميؿّنتيجةّأظيرتّّّّّّ
ّىداؼأّربعةأّعمىّموزعةّدبياألّالخامسّلمصؼّوالتطبيؽّالبالغة
ّىناؾّفأّأيضاًّّالتحميؿّنتيجةّوأظيرتّ،ّمتبايفّنحوّ ّعمىّتعميمية

ّٜٗ,ٜٛ)ّنسبة ّمعّتنسجـّالكتابّىذاّيتضمنياّالتيّركَّالفِّّمف%(
ّّلياّالموضوعةّىداؼاأل ّٔ٘,ٔ)ّىناؾّفوأ، ّالتيّركَّالفِّّمف%(

ّوأظيرت،ّّلياّالموضوعةّاألىداؼّمعّتنسجـّالّالكتابّىذاّيتضمنيا
ّبؿّ،ّالمحتوىّيغطياّلـّتعميميةّىداؼأّىناؾّليسّنوأّالتحميؿّنتيجة

ّالمئويةّونسبوّتكراراتوّفيّمتبايناًّّاءػػػػػجّاليدؼّجوانبّتأكيدّفإ
ّ.ّوترتيبيا

  : اإلفادة من الدراسات السابقة ثالثاً 

ّ:منياّعدةّأمورّفيّالسابقةّالدراساتّمفّالباحثّأفاد

ّبموضوعّعالقةّولياّ،ّالسابقةّالدراساتّاعتمدتياّالتيّالمصادرّعمىّاالطالعّ.ٔ
ّ.ّالحاليّالبحث
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ّاتبعتّالتيّالدراساتّوالسيماّالسابقةّالدراساتّاتبعتوّالذيّالمنيجّعمىّاالطالعّ.ٕ 

ّ(.ّالمحتوىّتحميؿّطريقة)ّّالوصفيّالمنيج

ّ.ّالسابقةّالدراساتّمجاؿّفيّالحاصؿّالتطورّعمىّاالطالعّ.ٖ

ّ.ّالسابقةّالدراساتّفيّجاءتّالتيّوالمقترحاتّالتوصياتّعمىّاالطالعّ.ٗ

ّ.البحثّمشكمةّوتوضيحّبمورةّ.٘

ّ.ّلمدراسةّالمناسبةّاإلحصائيةّوالوسائؿّالتحميؿّأداةّاختيارّ.ٙ

ّ
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ً()القرآنًالكريمً:ًًأولًً 

ًعميهًمحمد القرآف الكريـ " كتاب اهلل العزيز الذم أنزلو عمى رسكلو   ًاهلل صمى

. كقد كاف نزكلو شيئان فشيئان في بضع كعشريف سنة بحسب الكقائع كاألحكاؿ وآلهًوسمم
تيا كانت تىًجٌد في المجتمع العربي ليتدرج بتحكيؿ تمؾ األمة مف أديانيا كعاداالتي 

. تبتدئ بميمة اليـك السابع عشر مف شير رمضاف كأخبلقيا عمى السنة الطبيعية
ث ، كتنتيي بتاسع لمسنة الحادية كاألربعيف مف ميبلد النبي كىك في غار حٌراء يتحنٌ 

ؿ ما نزؿ . ككاف أكٌ كالثالثة كالستيف مف ميبلدهيجرة ذم الحجة لمسنة العاشرة مف ال
ک    ڑژ  ژ  ڑ        ڈڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ   چمنو

  چڄ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ كآخره، ٓػػُالعمؽ/ چک ک  ک   گ

. ّالمائدة/چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
منو مكي  َّ/ُٗبو كنحك  مف يعتدٌ  بإجماعأربع عشرة كمئة سكرة  كمجمكع سكره 

 منو مدني كىك ما نزؿ عميو َّ/ُُة مدة مقامو فييا ، كنحككىك ما نزؿ عميو بمكٌ 
ـ ، ُِٗٗ" )األثرمة بالمدينة بعد ىجرتو إلييا مف مكٌ  صمى اهلل عميو كآلو كسمـ

 .(ِِ ػػ ُِص

بالعمـ كحٌث عميو بالنحك الشامؿ لممعارؼ الدينية  ]الكريـ[ عيًنيى القرآف
ي أسراره كحكمو كالدنيكية ، لذا أقبؿ العرب كالمسممكف عمى القرآف كفيمو ، كتقصٌ 

ؼ بيف مغكية في األلسنة ، ثـ ألٌ ... فالقرآف بدأ بالتأليؼ بيف مذاىب الفطرة الٌ كتشريعو
بيبلن إلى التأليؼ بيف القمكب عمى مذىب كاحد ، كفرغ مف أمر العرب فجعميـ س

ألسنة األمـ كمذاىب قمكبيا ، تمؾ الطريقة الحكيمة التي ال يأتي عمـ التربية في األمـ 
شيء في تاريخ األمـ أعجب مف نشأة لغكية تنتيي بمعجزة لغكية ،  . كأمٌ بأبدع منيا

ذه ا تنطكم عميو ىمات األمة ممٌ ثـ يككف الديف كالعمـ كالسياسة كالثقافة كسائر مقكٌ 
 .(ّٓص ، ـُْٗٗالحسيني)المعجزة ، كتأتي عمى أكمؿ كجوو كأحسنو 

                                                           

 . قٌدـ الباحث الكبلـ عف القرآف الكريـ لخصكصيتو كعمٌكه كقدسيتو 
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ة لمبشر ، يتضمف آداب الفطرة اإلنسانية ، كتاب ىداية عامٌ  ]الكريـ[ كالقرآف 
ة ة المبنيٌ كقكاعد االجتماع الثابتة ، كسنف العمراف المحكمة ، كأصكؿ الحكـ الكميٌ 

زماف كمكاف  ة في كؿٌ لممنفعة العامٌ عمى دىٍرًء المفاسد كحفظ المصالح المكافقة 
 .(ِّص ، ـُِٗٗ األثرم)

خبلؿ  مفة أحدث القرآف الكريـ ثكرة ىائمة في عالـ الفكر كالثقافة اإلنسانيٌ 
ا دفعو نحك البحث مٌ مإثارتو الكثير مف المكضكعات التي كاف يجيميا اإلنساف ؛ 

د الجيؿ الذم ال يعترؼ بو تتكلٌ  كالعمـ كالمعرفة ، كأخرجو مف الجيؿ كالخرافة ؛ ألفٌ 
. كىك ما عاشو الناس قبؿ اإلسبلـ ، خصكصان عرب منو في الغالب ضبلالت

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ چ الحجاز كبدك نجد ، كما قاؿ تعالى 

، كالفكر ِالجمعة/ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ـ شخصية كالشرائع كالمناىج كالقيـ التي تقكٌ في المفيكـ الحضارم : ىك المعمكمات 

زة ليا عف األمـ األخرل ، كيرسـ ليا ة ، كتعطييا سمتيا المميٌ ة كالحضاريٌ ة الثقافيٌ األمٌ 
ا الثقافة : فيي السمكؾ أك نمط الحياة كطريقة العمؿ . أمٌ ي حركة التاريخدكرىا ف

ض القرآف المجيد العقؿ رٌ . كيحز مجتمعان مف المجتمعاتكالتفكير كالشعكر التي تميٌ 
ؿ في آيات اهلل تعالى البشرم نحك التفكير اليادؼ كالمنتج عند إجالة النظر كالتأمٌ 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ قاؿ تعالى  .ة في اآلفاؽ كاألنفسالمنبثٌ 

قكلو في ، ك ّٓفصمت/  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ    ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
، كقكلو تعالى ِِْالبقرة/ چک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ تعالى 

 .ُٕالحديد/ چېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 

س لنا ، فيك يؤسٌ  ان كبير  ان لمقرآف الكريـ في شخصيتنا اإلسبلمية دكر  " كما أفٌ 
 ؿ لنا تصكراتنا عف كؿٌ د لنا مفاىيمنا ، كيرسـ لنا سمككنا ، كيؤصٌ عقيدتنا كيحدٌ 
عاتنا ة ، كما يكجو تطمٌ ة كالخاصٌ باإلسبلـ ، في خطكطو العامٌ صمة المفردات المتٌ 
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ة ، كيرشد خطكاتنا عمى امتداد الطريؽ المستقيـ ، كسيبقى ىك ة كالعمميٌ الركحيٌ  
خرات األمـ مات الحياة ، بحفظو لمدٌ ة بمقكٌ اإلنسانيٌ  المصدر اإلليي الذم يمدٌ 

 .(ْٕ ػػ ّٕص ، ـََِّالكفيشي) "ة كتجاربيا الحضاريٌ 

ىك كاضع النثر الفني كمنبع ...العربٌية اٌلمغةكتاب دٌكف في  ؿالقرآف الكريـ أكٌ 
المعاني كاألساليب كالمعارؼ التي شاعت في أدب ذلؾ العصر ، نزؿ بأسمكب بديع 

أ فيو ى ، كال ىك سجع يتجزٌ ال عيد لآلذاف كال لؤلذىاف بمثمو ؛ فبل ىك مكزكف مقفٌ 
ما ىك مرسؿ يٌطرد أسمكبو دكف تقطيع كال تسجيع ، إنٌ ر ، كال قى المعنى في عدد مف الفً 

مة متزاكجة ، يسكت عندىا الصكت كيسكف الذىف الستقبلليا بالمعنى ىك آيات مفصٌ 
ا سمعو العرب كىـ زعماء القريض كأمراء . فممٌ رئ ككجدانوكانسجاميا مع ركح القا

أنكاع الكبلـ المعركفة ؛ كه إلى نكع مف يردٌ  البياف أكبركه كأنكركه ، كعجزكا عف أفٍ 
و اه بأنٌ فقالكا مضطريف : إنو شعر شاعر أك فعؿ ساحر أك سجع كاىف . ككصفيـ إيٌ 

فعمو القكم فػػػػػػػػػي نفكسيـ نكع مف ىذه األنكاع التي تشترؾ فػػػػػػي فتنة العقؿ دليؿ عمى 
 .(ٗٗـ ، صُٖٓٗالزٌيات)

حياء ا  رجاع الماضي ، ك كال ييدؼ القرآف الكريـ مف تكظيؼ التاريخ إلى است
ة ، التي تحاكؿ اختزاؿ الحاضر كالمستقبؿ كتجميدىما في الماضي ؛ النزعة التاريخيٌ 

غناء تجربتو بتجارب الماضي لجعمو بؿ ييدؼ إلى تعميؽ الرؤية العمميٌ  ة لئلنساف كا 
. بذلؾ بناء الحاضر ، كاإلعداد لممستقبؿأكثر قدرة عمى ممارسة الدكر الحضارم في 

قرآف المجيد ليحفؿ بمئات اآليات التي تعالج قضايا التاريخ ، كتستخمص منيا جاء ال
تيا راحؿ قكٌ ة التي تفيدىا رحمة األمـ السابقة في ميات الحضاريٌ ة كالتكجٌ القيـ اإلنسانيٌ 

 .(ُُـ ، صُْٗٗكضعفيا )عكيس

كتاب حٌي فٌعاؿ لو تأثير بميغ في النفكس كخصكصاى أذا تيمي  ]الكريـ[ كالقرآف
كبعض تأثيره في النفس راجع إلى ما عميو مف حسف السبؾ  .ةصميٌ  بمغتو األمرتبٌلى 

أك المستحيؿ أف  كمف العسير .لفاظ كاألناقةعذكبة السجع كالببلغة كمكسيقى األك 
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كليس  .جنبيةأع إلى لغة نشائي رائإت في أسمكب زايستطيع مترجـ نقؿ ىذه المميٌ  
 اٌلمغةخماس العيد الجديد بألو ال يزيد في الكاقع عمى أربعة ضخماى فطك  القرآف كتابان 

ا تأثير القرآف الديني في اإلسبلـ كسمطتو الجازمة في الشؤكف الركحية أمٌ  العربٌية
كالمسممكف الذيف يحسبكف عمـ الديف كالفقو  .ظمتوة فناحية مف نكاحي عكاألدبيٌ 

ة ياى بحاجاتيـ مف كافٌ فقة لمكضكع كاحد يجدكف القرآف كارٌ كالعمـك األخرل كجكىاى متف
طالب لمعمـ  ىمو كؿٌ يأخذ مف منا مدرسيان  كمف ىنا كاف عندىـ كتابان النكاحي ، 

   .(ُٓص ،ـُُٗٗحتيالحر)

ؿى  "ق( كتاب اهلل َْ)ت السالمعميهماًيصؼ اإلماـ عمي بف أبي طالب  ثيَـّ أىٍنزى
بىٍحرىان ال ييٍدرىؾي قىٍعريهي ،  قُّديهي ، كى ًسرىاجان ال يىٍخبيك تىكى وي ، كى اًبيحي مىٍيًو اٍلًكتىابى نيكران ال تيٍطفىأي مىصى عى

فيٍرقىانان ال يىٍخمي  ٍكؤيهي ، كى ـي ضى شيعىاعان ال ييٍظًم وي ، كى ًمٍنيىاجان ال يىًضؿُّ نىٍيجي بيٍنيىانان كى دي بيٍرىىانيوي ، كى
ٌقان ال تيٍخذىؿي  اريهي ، كىحى ـي أىٍنصى ًشفىاءن ال تيٍخشىى أىٍسقىاميوي ، كىًعٌزان ال تيٍيزى ـي أىٍركىانيوي ، كى ال تيٍيدى
ًريىاضي العىدٍ  بيحيكريهي ، كى يىنىاًبيعي الًعٍمـً كى تيوي ، كى بيٍحبيكحى اًف كى ًؿ أىٍعكىانيوي . فىييكى مىٍعًدفي اإليمى

بىٍحره ال يىٍنًزفيوي  ؽِّ كىًغيطىانيوي ، كى بيٍنيىانيوي ، كىأىٍكًديىةي اٍلحى كىغيٍدرىانيوي ، كىأىثىاًفيُّ اإًلٍسبلـً كى
مىنىاًزؿى ال  يىا اٍلكىاًرديكفى ، كى مىناًىؿي ال يىًغيضي اًتحيكفى ، كى اٍلميٍستىٍنًزفيكفى ، كىعيييكفه ال ييٍنًضبييىا اٍلمى

يىا  ٍنيىا يىًضؿُّ نىٍيجى كفى ، كىآكىاـه ال يىجيكزي عى ٍنيىا اٍلسَّاًئري كفى ، كىأىٍعبلـه ال يىٍعمىى عى اٍلميسىاًفري
اجَّ  مىحى ًبيعىان ًلقيميكًب اٍلفيقىيىاًء ، كى رى اًء ، كى عىمىوي اهللي تىعىالىى رٌيان ًلعىطىًش اٍلعيمىمى اٍلقىاًصديكفى . جى

دىكىاءن لىٍيسى بىعٍ  اًء ، كى مىحى تيوي ًلطيريًؽ الصُّ ًثيقىان عيٍركى ٍببلن كى نيكرىان لىٍيسى مىعىوي ظيٍممىةه ، كىحى دىهي دىاءه ، كى
ٍف اٍئتىَـّ ًبًو ، مىوي ، كىىيدىلن ًلمى ان ًلمىٍف دىخى ًسٍممى تيوي ، كىًعٌزان ًلمىٍف تىكىاٌلهي ، كى ًنيعىان ًذٍركى مىٍعًقبلن مى  ، كى

بيٍرىىانىان ًلمىفٍ  مىوي ، كى اجَّ  كىعيٍذرىان ًلمىٍف اٍنتىحى ان ًلمىٍف حى فيٍمجى ـى ًبًو ، كى اصى شىاًىدىان ًلمىٍف خى تىكىمَّـى ًبًو ، كى
ـى ،  ٍف اٍستىؤلى نَّةن ًلمى ـى ، كىجي سَّ مىوي ، كىآيىةن ًلمىٍف تىكى ًطيَّةن ًلمىٍف أىٍعمى مى مىوي ، كى مى اًمبلن ًلمىٍف حى ًبًو ، كىحى
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كىل ،   ًديثىان ًلمىٍف رى ان ًلمىٍف كىعىى ، كىحى ٍف قىضىى كىًعٍممى ان ًلمى ٍكمى ـ، ص ََُِ()" )العطاركىحي
 .(ِِْػػ  َِْ

كفرغكا لو ، فكاف كعاءىـ في المسجد ،  ]الكريـ[ شغؿ المسممكف بالقرآف
وي دستكرىـ في الحككمة . فسرل ىىٍديي كنظاميـ في البيت ، كمنياجيـ في العمؿ ، ك 

ر في ألسنتيـ كأفئدتيـ فييـ مسرل الركح ، كنزؿ كحيو منيـ منزلة الطبع ، كأثٌ 
و كآدابيا فإنٌ  اٌلمغةا تأثيره في . فأمٌ لـ يؤثره كتاب سماكم آخر في أىموكأنظمتيـ ما 

خالط مف القـك قمكبان قاسيةن فأالنيا ، كطباعان جافيةن فأرٌقيا ، كأحبلمان طافيةن فأقٌرىا ، 
داء ، كقكةن في عذكبةن في المفظ كرقةن في التركيب ، كدقةن في األ اٌلمغةفكسب ذلؾ 

باستحداثو األلفاظ الدينية كالصبلة  اٌلمغةع دائرة المنطؽ ، كثركةن في المعاني ، ككسٌ 
الخ ، كاقتضائو عمكمان  ...كالزكاة كالقياـ كالرككع كالسجكد كالكضكء كالمؤمف كالكافر

ر جديدةن كالنحك كالصرؼ كاالشتقاؽ لدفع المحف عنو ، كالمعاني كالبياف كالبديع لتقري
كاألدب لتفسير غريبو كتكضيح مشكمو ، كالحديث  اٌلمغة مياإلعجاز فيو ، كعم
. كىك الذم ضمف بقاءىا تمؾ لتفسير الستنباط أحكاـ الشرع منوكاألصكؿ كالفقو كا

ڳ  چ القركف العديدة ، كنشرىا في مجاىؿ األصقاع البعيدة ، مصداقان لقكلو تعالى

فظ لغتو القرآف يستمـز ح، كحفظ ٗر/الحج چڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ 
 (.َُّـ ، ص ُٖٓٗالزٌيات)

ذا تأمٌ  رؼ كالفضيمة كجدت ىذه األمكر منو في غاية الشٌ  ]الكريـ[ مت القرآفكا 
حتى ال ترل شيئان مف األلفاظ أفصح كال أجزؿ كال أعذب مف ألفاظو ، كال ترل نظمان 

فبل خفاء عمى ذم عقؿ ا المعاني . كأمٌ تبلؤمان كتشاكبلن مف نظمو أحسف تأليفان كأشدٌ 
ى درجات الفضؿ ي إلى أعمـ في أبكابيا ، كالترقٌ يا ىي التي تشيد ليا العقكؿ بالتقدٌ أنٌ 

ؽ في أنكاع الكبلـ ، . كقد تكجد ىذه الفصائؿ الثبلثة عمى التفرٌ مف نعكتيا كصفاتيا

                                                           

  الشيخ قيس بيجت العٌطار حقؽ كتاب نيج الببلغة ) كىك ما اختاره السيد الشريؼ الرضي مف كبلـ أمير
 المؤمنيف عمي بف أبي طالب عمييما السبلـ ( ، كضبط نٌصو عمى أربع نسخ خطٌية قديمة .  
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م ا أف تكجد مجمكعة في نكع كاحد فيو فمـ تكجد إاٌل في كبلـ العميـ القدير الذفأمٌ  
ـ، ص ُٕٔٗشيء عددان )الرماني كآخركف  كؿٌ  شيء عممان ، كأحصى أحاط بكؿٌ 

ِٕ). 

القرآف الكريـ ليس كتابان تاريخيان ، كال  ية بمكاف ، التأكيد عمى أفٌ كمف األىمٌ 
ب منو أف يكشؼ عف حقائؽ ، كمبادئ العمـك المختمفة بما فييا عمـك عمميان ؛ لنترقٌ 
ة ، كسعيو نفسو بديبلن عف قدرات اإلنساف كمكاىبو العمميٌ  و ما نزؿ ليطرحالتاريخ ؛ ألنٌ 

ؿ إلى معرفة الحقائؽ كالمبادئ ة ، كالتكصٌ الجاد في اكتشاؼ القكانيف كالسنف الككنيٌ 
اني . إنو كتاب دعكة كىداية ، نزؿ بمنيج ربٌ ة التي تحكـ األشياء كالمكجكداتيٌ العمم

خراجيـ مف الظممات إلى النكر ، كتفجير  قكيـ لدعكة الناس إلى اهلل تعالى كىدايتيـ كا 
كالمعرفة كاالستقامة في الحياة )الكفشي طاقاتيـ اإلنسانية الكامنة نحك اإليماف 

 .(ِٖـ ، ص ََِّ

فو عمى أساليب العرب في ز في تصرٌ بو كيتميٌ  أسمكب يختٌص  ]الكريـ[ كلمقرآف
 "ا يجرم في سياقو مف النظـ العجيب كالتأليؼ البديع كاالنسجاـ الرائع نثرىا كشعرى

ؼ فييا مف ذكر تبايف عمى ما تنصرؼ إليو مف الكجكه التي يتصرٌ ال تفاكت كال 
نذار ككعد ككعيد كتبشير كتخكيؼ  عذار كا  قصص كمكاعظ كاحتجاج كحكـ كأحكاـ كا 

ذلؾ مف الكجكه التي  كغير كأكصاؼ كتعميـ أخبلؽ كريمة كشيـ رفيعة كسير مأثكرة
ع يختمؼ قى صٍ ؽ كالخطيب المً . كنجد كبلـ البميغ الكامؿ كالشاعر المفمٌ يشتمؿ عمييا

. فيقكل في مكضكع كيضعؼ في آخر ، كيبرع  "عمى حسب اختبلؼ ىذه األمكر 
نٌ  ما االعجاز في في معنى كيقصر في غيره ، كال نجد القرآف في نيجو كذلؾ ، كا 

مميزاتو  . كمف أخٌص كاحد ال يختمؼ كال يتنافر صده عمى حدٌ جميع أغراضو كمقا
و عمى كثرة ترداده ال يزداد إاٌل ًجدَّةن ، كال يمؤل النفس مف يتمكه أنٌ  التي يشعر بيا كؿٌ 

إاٌل جبلالن كركعةن يبعثانيا عمى تقميب النظر في كجكه معانيو كيثيراف فييا حاٌسة 
  .(ِٓص ـ،ُِٗٗاألثرم)الدىشة كاالعجاب 
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 مغكية الغالبة التي تستبدٌ مف العرب منزلة الفطرة الٌ  ]الكريـ[ نزؿ القرآف 
ة عربي بمقدار ما تييأ لو مف أسبابيا الطبيعيٌ  بالتككيف العقمي ، كالتي يساىـ فييا كؿٌ 

كجعميا عمى لغةو كاحدةو ، ىي لغة قريش كحاضرة  العربٌيةكالميجات  اٌلمغة؛ إذ كٌحد 
مغكم ، كما دار الحجاز ، بما احتكاه مف األساليب ، كما تناكلو مف أصكؿ الكماؿ الٌ 

عميو مف كجكه الكضع البياني ، فأزاؿ الشكاذ منيا التي كانت تىبيف قرائح العرب 
يـ تخيمو ، كلك أنٌ مغكية بعضيا مف بعض ، فاجتمعت منو عمى الكماؿ الذم كانت تالٌ 

بكا لغتيـ ليبمغكا بيا مبمغ الكماؿ الكضعي عمى تمالؤكا طكاؿ الدىر عمى أف ييذٌ 
و النحك الذم جاء بو القرآف لما ازدادكا إاٌل ضعفان في الرأم ، كتباعدان عٌما يجنحكف إلي

 .(ْٗـ، صُْٗٗ)الحسيني

المسممكف في ر بو أثر كبير في األدب العربي ، فقد تأثٌ  ]الكريـ[ كلمقرآف
ببلغتو كفصاحتو كعذكبتو ، فبلنت أساليبيـ كعذبت ألفاظيـ كرٌقت طباعيـ كاقتبسكا 

ى ذلؾ في ببلغة خطبائيـ كشعرائيـ كسائر رجاؿ منو في شعرىـ كنثرىـ ، كتجمٌ 
. كأحيى القرآف أنماط جديدة مف التفكير كالتعبيرالفكر كالثقافة منيـ ، إذ نقمتيـ إلى 

يدة كالقصص كأدب التاريخ ، كما رفع مف شأف النثر بعد أف كاف ة جدفنكنان أدبيٌ 
. كبتأثير القرآف عكؼ األدباء كالركاة ؿ لمشعر كحده مف بيف سائر الفنكفالمقاـ األك 
ة ا كاف مادٌ كآدابيا كأشعارىا كحكميا كببلغاتيا كأمثاليا كخطبيا ممٌ  اٌلمغةعمى جمع 
األياـ ، كبسببو كضعت عمـك النقد كالببلغة لمعرفة  عمى مػػػػػػرٌ  العربٌيةة الثقافة األدبيٌ 

   .(ُٓ ػػ َٓص ـ،ُْٗٗالحسيني)كجػػػػػػػػػػػو إعجاز الذكر الحكيـ 

 عت صكرتو بنفحات القرآفرت نفسو كتضكٌ رت صكر األدب كعمٌ كلقد تغيٌ 
التي رٌققيا القرآف كىٌذبيا ، كيأخذ مف ألفاظو ،  اٌلمغة، فأصبح يعتمد عمى  ]الكريـ[

كيستعيف بصكره ، كييتدم بنماذجو الببلغية الرفيعة المعجزة ، كيقتبس مف آياتو 
في الشعر ذلؾ الكريمة ، كيرعى حرماتو ، كيصكف مبادئو كمثمو كقيمو ، سكاء 

ة ، فإذا ذكر األدب في الدكر اإلسبلمي كالخطب كالرسائؿ كسائر المؤلفات األدبيٌ 



   

 النظري اطا ال   :      الفصل الثاين     
                                                                                                         

 
 

47 

ىذه القيـ الرفيعة التي ميثِّمت لمناس : عيرضت ليـ بألفاظو ، كصيٌكرت  ذكرت معو كؿٌ  
ة المعجزة ، كاستمٌر ىذا التأثير عبر العصكر ليـ بأساليبو ، كسبقت في مسالكو الفنيٌ 

أما الفكر التربكم فقد  .كآدابيا.. العربٌيةك  اٌلمغةمات حتى يكمنا ىذا ، كأصبح مف مقكٌ 
األفكار كالعمـك كالفمسفات ، بفضؿ مركنتيا  لكؿٌ  العربٌية اٌلمغةسعت نما كزكا ، كاتٌ 

كالنحك كالصرؼ كفقو  اٌلمغة كعدـ ضيقيا ، كشمكؿ حركفيا كأصكاتيا ، فنشأت عمـك
. كما ظيرت عمـك أخرل في ظؿ القرآف كالفقو كالكبلـ كالسيرة كالتفسير اٌلمغة
 الحسيني)العمـك األخرل  اٌلمغةيث كالركاية كالتاريخ كالمغازم ، ثـ استكعبت كالحد

 .(ُٓص ـ،ُْٗٗ

ؼ البديع ، كليس لمعرب كبلـ مشتمؿ عمى ىذه الفصاحة كالغرابة ، كالتصرٌ 
مطيفة ، كالفكائد الغزيرة ، كالحكـ الكثيرة ، كالتناسب في الببلغة . كالتشابو كالمعاني الٌ 

نما تنسب إلى حكيميـ كممات  في البراعة ، عمى ىذا الطكؿ ، كعمى ىذا القدر . كا 
لى شاعرىـ قصائد محصكرة ، يقع فييا ما تبديو مف التعمٌ  ؿ معدكدة كألفاظ قميمة ، كا 

كقد حصؿ القرآف عمى كثرتو كطكلو متناسبان في  .ؼؼ ، كالتجٌكز كالتعسٌ كالتكمٌ 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ الفصاحة ، عمى ما كصفو اهلل تعالى ، فقاؿ عٌز مف قائؿ 

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڇچ  چ  چچ ، كقكلو ِّ/الزمر چ  چچ

ؼ فيو مف الكجكه القرآف عمى اختبلؼ فنكنو كما يتصرٌ  كأفٌ  ،ِٖ/النساء چڈ  
ب. كىذا أمر تناسً ف كالمي تبايً ؼ ، كالمي مى ؤتى ؼ كالمي مى ختى الكثيرة كالطرؽ المختمفة يجعؿ المي 

العادة  عجيب ، تبيف بو الفصاحة ، كتظير بو الببلغة ، كيخرج معو الكبلـ عف حدٌ 
 .(ّٖص ـ،ُٕٗٗالباقبلني)، كيتجاكز العرؼ 

، ما اجتمع العرب عمى ليجة كاحدة ةة البيانيٌ ، كأسراره اإلعجازيٌ كلكال القرآف الكريـ
 .(ْٓـ ، صََُِلت لغتيـ باالختبلط الذم كقع )الحبٌلؽبدٌ ، كلك لـ يجتمعكا لت
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منٌجمان في نحك ثبلث كعشريف سنة عمى حسب ما يعرض  ]الكريـ[ نزؿ القرآف 
ة نزؿ في خبلليا ثبلث كتسعكف سكرة ، كٌ مف الحكادث ؛ منيا ثبلث عشرة سنة في م

. ىذه السكر األربع عشرة ]سكرة[بعد اليجرة نزؿ فييا إحدل كعشركفكعشرة بالمدينة 
كمائة تختمؼ في مكضكعيا كأسمكبيا باختبلؼ الزماف كالمكاف كالحادث ، فكاف مف 

.. كلـ يكف .السكرة الحكادث كالقضايا ما ينزؿ فيو اآلية كاآليات ، كمنيا ما ينزؿ فيو
كعقد األبكاب عمى  القرآف إذف خاضعان لقانكف التأليؼ مف كحدة المكضكع كاألسمكب

رت بعض القصص لتأكيد اإلنذار أك لتشابو األسباب ، فتكرٌ  مقتضى األغراض...
ت كحدة المكضكع كاألسمكب لنزكلو متفرقان في مكانيف مختمفيف كأزماف مترامية كتشتُّ 

 ص ـ،ُٖٓٗالزٌياتفي ذلؾ يختمؼ عف التكراة كاإلنجيؿ )دة ، كىك كأغراض متجدٌ 
 .(َُُ ػػ ََُ

. كتشتمؿ ػػ عمى أصكؿ الديف ]الكريـ[ ػ كىي ثمث القرآفػة تشتمؿ السكر المكيٌ 
ٌماعيا اإليماف باهلل كرسكلو كاليـك ة عمى أصكؿ األحكاـالمدنيٌ  . كأصكؿ الديف جي

صؿ بالعاطفة المنكر ؛ كىي أمكر تتٌ اآلخر ، كاالئتمار بالمعركؼ كاالنتياء عف 
كالكجداف ؛ فالدعكة إلييا كالحث عمييا يقتضياف األسمكب الشعرم القكم المكٌثؽ 

اؿ بالقمب بقصصو الكاعظة ، كحكمو البالغة ، كأمثالو السامية ، ككعده الخالب ، الفعٌ 
، قكم  سجع ، رائع التشبيوككعيده المخيؼ ، كلذلؾ تجد أسمكبيا قصير اآلم كثير ال

ا أصكؿ األحكاـ مف عبادات كمعامبلت فيي مكضكع السكر المدنية ، . كأمٌ المجاز
كالتعبير عنيا يقتضي األسمكب المحكـ الجزؿ اليادئ ؛ كىدكء البياف يستمـز طكؿ 

ة التشبيو كالتمثيؿ ، كفي القرآف مف دقٌ  جمؿ ، كتفصيؿ اآلم ، ككضكح الغرض...ال
كعة األسمكب ، كقكة الحجاج . ما ييعجز طىٍكؽى البشر كببلغة اإلجماؿ كالتفصيؿ ، كر 

ر )، كيرم  .(َُُص ، ـُٖٓٗالزٌياتي المعارضيف بالسُّكات كالحصى

ؼ كجكىو ، كتبايف مذاىبو خارج عف عمى تصرٌ  ]الكريـ[ إٌف نظـ القرآف
المعيكد مف نظاـ جميع كبلميـ ، كمبايف لممألكؼ مف ترتيب خطابيـ ، كلو أسمكب 
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الطرؽ التي  . كذلؾ أفٌ فو عف أساليب الكبلـ المعتادز في تصرٌ بو ، كيتميٌ  يختٌص  
د بيا الكبلـ البديع المنظـك تنقسـ إلى أعاريض الشعر ، عمى اختبلؼ أنكاعو ، يتقيٌ 
ع ، ؿ المسجٌ إلى أصناؼ الكبلـ المعدٌ  ى ، ثـٌ إلى أنكاع الكبلـ المكزكف غير المقفٌ  ثـٌ 
إلى مرسؿ إرساالن ، فتطمب فيو اإلصابة  ع ، ثـٌ مسجٌ ؿ مكزكف غير إلى معدٌ  ثـٌ 

ف لـ يكف  فياـ المعاني المعترضة عمى كجو بديع ، كترتيب لطيؼ ، كا  كاإلفادة ، كا 
و كأنٌ ؿ فيو ، كال يصنع لو... معتدالن في كزنو ، كذلؾ شبيو بجممة الكبلـ الذم ال يتعمٌ 

مف  قبيؿ الشعر ؛ ألفٌ  ليس مف باب السجع ، كال فيو شيء منو ، ككذلؾ ليس مف
و معجز . عي فيو شعران كثيران ... كأنٌ ع ، كمنيـ مف يدٌ و كبلـ مسجٌ الناس مف زعـ أنٌ 

ز حاصؿ في جميعو )الباقبلني القرآف ، كتميٌ  كىذه خصكصية ترجع إلى جممة
 .(ّٓـ ، ص ُٕٗٗ

 نٌية : أما الٌجماؿ المعنكم في القرآف الكريـ فمف عكاممو الكثيرة في الٌجممة القرآ

 دقة اختيار الكممات مف حيث داللة مكاٌدىا. . أ
 صيغيا. داللة حيث مف الكممات اختيار دقة  . ب
المحٌسنات المعنكٌية ، كمراعاة النظير ، كالطباؽ ، كالمقابمة ، كالتقسيـ ،  . ت

كاالرصاد ، كالمشاكمة ، كالتكرية ، كاالستطراد ، كتأكيد المدح بما يشبو الذـ ، 
 كاٌلمؼ كالنشر ، كالتجريد ، كغيرىا. 

كتخٌير ىذه األمكر ككضعيا في مكانيا البلئؽ المناسب كفؽ ما يتطمبو المعنى 
ة رائعة يتشكؿ منيا البياف ، كيسمك بيا أسمكب عمى أسمكب ، حدث صكرة فنيٌ ي

  .(ٔٓ ص ـ،ُْٗٗالحسيني)كتتفاضؿ حتى تصؿ حٌد اإلعجاز

كمف أساليب القرآف الكريـ " مسحة القرآف اٌلمفظية ، فإٌنيا مسحة خبٌلبة عجيبة 
أٌنؽ في اختيار ، تتجٌمى في نظامو الصكتٌي كجمالو المغكٌم ، فالقرآف ]الكريـ[ يت

ألفاظو ، فكٌؿ كممة تكضع في مكانيا كاٌلمبنة في البناء ، كال يصمح غيرىا مكضعيا ، 
كلك تقارب المعنى كتساكل معيا في الطكؿ كالعرض ؛ ألٌف لكٌؿ كممة داللة خاٌصة 
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ـٌ بسائر الدالالت ، كيكازف   يحاءن خاصان ، كانسجامان مع التركيب . كال يستطيع أف ييم كا 
اللة كأخرل ، كيضع الكممة المعبرة عف المكقؼ أصدؽ تعبير ، كالمصٌكرة بيف د

لخمجات النفكس ، كخطرات الضمائر إاٌل العميـ الخبير ، الذم يعمـ خائنة األعيف 
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ كما تخفي الصدكر كمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى 

فكممة ، ْْىكد/ چېئ     ىئ  ىئ  ىئ   ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
)امتصي( مثبلن ؛ ألٌنيا ال تدٌؿ عمى ما تدٌؿ عميو األكلى مف  أفضؿ مف (ابمعي)

اإلسراع في التشرب ، كفي إضافة الماء إلييا ما يكحي بأٌنيا جديرة بأف تمتٌص ماءن 
ىك ماؤىا ، فكأٌنيا لـ تكٌمؼ مف أمرىا عسران. كالحظ التناسؽ المكسيقي بيف )ابمعي ، 

ا فييا مف  كاقمعي( ككممة )استكت( دكف )رست( لمداللة عمى الثبات المستقر ، كًلمى
الداللة عمى التمٌكف كاالطمئناف كالسبلـ. كبناء األفعاؿ لممجيكؿ : )قيؿ ، غيض ، 
( في نسؽ كاحد ، يترؾ النفكس في تيو مف الحيرة ، لمتطمع بأٌف ىناؾ قكةن كراء  قيضيى

 .(ٗٓػػٖٓ ص ـ،ُْٗٗالحسيني)الممككت تسيطر عميو " 

     ف نصكص القرآف الكريـ تتضمٌ  فؽ الباحث مع ما يراه البستاني مف أفٌ يتٌ 
األشكاؿ  المعركؼ في العصر الجاىمي أفٌ  شكبلن أدبيان غير مألكؼ آنئذو ، إذ أفٌ  "

كاف مألكفان ة كانت تنحصر في الشعر ، كمف جممتو األراجيز ، كمف جممة ما األدبيٌ 
ثمة قصصان قرآنية كريمة  كأفٌ  كرات القصيرة...( ، كالمحافي ميداف الشعر ىك )المثؿ

أخذت صياغتيا بعدان استقباليان لمختمؼ عصكر الحياة ، بحيث تتكافؽ مع المبادئ 
الببلغة أك اإلعجاز القرآني  إلى القكؿ بأفٌ  و يسكقناالمعاصرة كما بعدىا... كىذا كمٌ 

شفيا حديثان بقدر ما د فحسب كفؽ المبادئ التي نكتمفتكحان كال يتحدٌ  الببلغي يظؿٌ 
كتشؼ في ضكء ما يتكقع اكتشافو في العصكر يا تي ة مبادئ أخرل لعمٌ ثمٌ  يعني أفٌ 

 ا قمناه مف أفٌ و فضبلن عمٌ ب عمى ذلؾ نقطة ميمة جدان كىي أنٌ المقبمة أيضان ، كيترتٌ 
 جيؿ ، بقدر ما نكدٌ  يا تخضع لمقتضيات كؿٌ الببلغة القرآنية الكريمة ال تعني دائمان أنٌ 

جيؿ سكؼ يضيؼ  كؿٌ  ع أفٌ جيؿ يتسـ بالقصكر ، كما دمنا نتكقٌ  أف نقكؿ ما داـ كؿٌ 
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يا ينبغي أف مبادئ القصة القرآنية الجديدة ال تعني دائمان أنٌ  جديدان ، حينئذو نقكؿ أفٌ  
تتكافؽ كما لدينا مف المبادئ القرآنية التي نألفيا أف يألفيا ىذا الجيؿ أك ذاؾ بقدر ما 

أف نقكؿ : في الكقت الذم نجد فيو خصكصية ىذا الجيؿ أك ذاؾ نجد أيضان  نكدٌ 
ـ ، َُِّ" )البستاني خصكصية أخرل ال تتكفر في أم نص أدبي غير القرآف الكريـ

 (.ُّٗػ ػُُٗص 

إٌف العنصر اإليقاعي قد تكفر عميو القرآف الكريـ بشكؿ الفت ، ففي صعيد     
األكؿ منو كىك اإليقاع المنتظـ في نياية اآليات  )اإليقاع الخارجي( نجد أٌف البعد

يطبع سكر القرآف جميعان ، حيث ال تخمك سكره مف عنصر )القرار المقٌفى( إاٌل نادران ، 
مع مبلحظة أٌف البعض مف السكر تتكٌحد قراراتيا ، كالغالبية )تتنٌكع( في ذلؾ. كأٌما ما 

لتجانس( بيف أصكات العبارات يٌتصؿ بالبعد الثاني مف عناصر اإليقاع ، كىك )ا
المتنٌكعة ، فيك ما ال تكاد تخمك منو سكرة مف سكره الميحكىمة حتى أٌنؾ لك قرأت سكرة 
)الميمؾ( مثبلن لكجدت أٌف الحركؼ ) س، ص ، ز( بصفتيا تنتسب إلى أصؿ صكتي 

 .(ٓٓص ـ،ُْٗٗالحسيني)كاحد تبلحؽ عبارات السكرة حتى نيايتيا 

القرآف ]الكريـ[ معجز في مكضعو ؛ ألٌنو يمسؾ الكممة فالحرؼ الكاحد مف 
التي ىك فييا مف اآلية ، كاآليات الكثيرة ، كىذا ىك السر في إعجازه أبديان ، فيك أمر 
فكؽ الطبيعة اإلنسانٌية ، كفكؽ ما يتصكره اإلنساف ، إذ ىك يشبو الكائف الحي تماـ 

ماكات كاألرض. كاقرأ ما شئت مف المشابية كما أنزلو إاٌل الذم يعمـ الٌسر في السٌ 
ف أتـٌ ما يككف اف متطابقاسكره كآياتو تجد أٌف كبلن مف جانبي المفظ كالمعنى فيو متكافق

الكفاؽ كالتطابؽ ، كال تجد لفظان كتعبيران قد قصر عف أداء أم جانب مف المعنى ميما 
الكاممة ، كال  دٌؽ كلطؼ ، فبل تجد لمعنى في لفظو إاٌل ًمٍرآتو الٌناصعة ، كصكرتو

 .(ٓٓص ، ـُْٗٗالحسيني)تجد المفظ في معناه إاٌل كٍطأىهي األميف ، كقراره المكيف 

 ماؿ الصكتٌي لمقرآف الكريـ:كمف مميزات الج

 تجٌنب األلفاظ الثٌقيمة الخشنة. . أ
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 تناسؽ الكممات المتجاكرة ، كتجٌنب الٌتكرار المتتٌبع ليا.  . ب 
سيامو   . ت  في الٌداللة المعنكٌية.الجماؿ الصكتٌي في الفكاصؿ كا 
ناس ي جاءت في سياؽ المعنى ، مثؿ الجالمحٌسنات اٌلمفظٌية غير المتكٌمفة الت . ث

 كالٌسجع كالٌتصريع كالمماثمة كالٌتشطير كالمكازنة كغيرىا.

فالقرآف ]الكريـ[ فريد في الٌطريقة التي تصؼ األلفاظ في رصؼو خاصو يفٌجر ما 
ٌنما مف  يمف حكاش بداخميا مف نغـ ، كىك نغـ ال ينبع الكممات كأكزانيا كقكافييا ، كا 

دراكو  باطنيا بطريقة محٌيرة مجيكلة تمامان ، كبطريقة تؤدم إلى خشكع المستمع كا 
  .(ٔٓػػ  ٓٓص ـ،ُْٗٗالحسيني)الغامض الذم جاءت منو 

  چڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   چ مؾعندما تقرأ ىذه اآلية الكريمة في سكرة المي 
في ىذه اآلية القرآنية الكريمة أك ىذا النص القرآني الكريـ إيقاعان  . نبلحظ أفٌ ٓالممؾ/

جميبلن جدان كىذا اإليقاع يتمثؿ في حركؼ ثبلثة كىي حرؼ السيف كالصاد كالزام 
اة بحركؼ الصفير ، كىذه الحركؼ الثبلثة كما ىك معركؼ تنسب إلى مخرج المسمٌ 

نس في نمط الجياز الصكتي حينئذ يا تتجا، كألنٌ  ()كاحد مف مخارج الجياز المساني
ؿ ىذا ر لو أف يتأمٌ كاحد منا إذا قدٌ  سو كؿٌ ة فائقة يتحسٌ يا تكسب النص جماليٌ فإنٌ 

حرؼ الزام في العبارة )زيٌنا( كحرؼ السيف في  الجانب بدقة بحيث يجد كيؼ أفٌ 
ڈ  ڈ  ژ    چ اد في عبارة )مصابيح( عبر قكلو تعالىماء( كحرؼ الصٌ العبارة )السٌ 

مف  ة ىذه الحركؼ الثبلثة كاضحة بالنسبة لكؿٌ جماليٌ  حيث نجد أفٌ  چڑ     ژ
. كاألمر كذلؾ بالنسبة إلى مئات اآليات ص أك ذاؾان ليذا النٌ قان إيقاعيٌ ذكٌ يممؾ ت

ؾ عندما تقرأ ىذه السكرة إنٌ  . كالحؽٌ ي تتجانس فييا أمثمة ىذه األصكاتالكريمة الت
أصداء ىذه الحركؼ الثبلثة كنعني بيا  ستجد أفٌ مؾ الكريمة كنعني بيا سكرة المي 

كاحد منا أف ينتبو  . كاآلف لندع كؿٌ ير تتجاكب مع طكاؿ السكر الكريمةحركؼ الصف
إلى مدل تكرار ىذه الحركؼ الثبلثة أم حركؼ الصفير مف حيث انتسابيا إلى 

                                                           

 . يرل الباحث أٌف الشائع في االستعماؿ ىك جياز النطؽ الصكتي ، كليس الجياز المساني 
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 ة حرفا أصؿ صكتي كاحد كقد تبلحقت عبارة السكرة فيما بينيا حتى النياية كبخاصٌ  
ً،  البصر،  سماوات،  سبع،  أحسن( كالعبارات اآلتية )السيف كالصاد ، البصير

،  نسمع،  لنزً ،  ازينً ،  سألهم،  سمعوا،  صيرالنً ،  عيرالسً ،  بمصابيح،  ماءالسً 

،  يرزقكم،  ينصركم،  بصير،  يمسكهن،  اتصافً ،  فستعممون،  حاصباًً،  عيرالسً 
،  زلفة،  األبصار،  معالسً ،  مستقيم،  صراط،  اًًسويً ،  تمي ز،  رزقه،  أمسك
مت نسبة تقريبية ىي نسبة . إٌف ىذه المفردات التي شكٌ أصبح،  فستعممون،  سيئت

كتي في العشريف بالمئة مف عدد كممات السكرة بأجمعيا تمثؿ نمكذجان لمتجانس الص
يمثؿ نسبة  كجدناه. كحتى لك فصمنا أحد حركفيا كىك السيف العبارة القرآنية الكريمة

ا و مف حيث صمة الصكت بمجمكع السكرة ، كأمٌ . كىذا كمٌ بالمئة ُِتقريبية ىي 
. لنبلحظ التجانس قرار فأمر مف الكضكح بمكاف ممحكظصمتو بفقرة كاحدة أك آية أك 

كمثميا   چڍ     ڌ  ڌ    ڎ  چ ومثلها  چ      ىئ  ىئ  ىئچ الصكتي في فقرة 
     كمثميا چژ   ڈڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈچ كمثميا چۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئچ 

نسبة الصكت إلى مجمكع  . كحتى مع افتراض أفٌ الخ... چۉۋ   ۋ  ۅ  ۅچ 
التجانس الذم الحظناه في  السكرة قد ينسحب عمى سكر كثيرة أخرل ، حينئذ فإفٌ 

في الكاقع إفصاحان عف جمالية العبارة المذككرة ، ففي السكرة ذاتيا  الفقرة الكاحدة يعدٌ 
تدنا ليـ عذاب مجمكعة مف الفقرات المتجانسة صكتيان مف حركؼ أخرل مثؿ اع

مف  ( ىك العنصر المجانس بيف األصكات ، كلكفٌ السعير حيث يجيء )حرؼ العيف
جانب المذككر أف الممكف كما حدث بالنسبة إلى أحد الباحثيف مف حيث رصده لم

مة ب بؿ السٌ نكتشؼ أسراران صكتية بالغة المدل ليس في حدكد السمة الجمالية فحس
 .(ُِٔػػ  ُِْـ ، ص َُِّاإلعجازية أيضان )البستاني

و جاء بأفصح األلفاظ في أحسف ما صار معجزان ألنٌ إنٌ  [الكريـ] القرآف كأفٌ 
ت قدرتو ، كتنزيو لو في صفاتو المعاني مف تكحيد لو عزٌ  نان أصحٌ نظكـ التأليؼ مضمٌ 

باحة ،  ، كدعاء إلى طاعتو ، كبياف بمنياج عبادتو ؛ مف تحميؿ كتحريـ ، كحظر كا 



   

 النظري اطا ال   :      الفصل الثاين     
                                                                                                         

 
 

54 

رشاد إلى محاسف األخبلؽ ،   كمف كعظ كتقكيـ كأمر بمعركؼ كنيي عف منكر ، كا 
شيء منيا مكضعو الذم ال يرل شيء أكلى منو ،  كزجر عف مساكئيا ، كاضعان كؿٌ 

كرة العقؿ أمر أليؽ منو ، مكدعان أخبار القركف الماضية كما نزؿ مف كال يرل في ص
ئان عف الككائف المستقبمة في األعصار مىثيبلت اهلل بمف عصى كعاند منيـ ، منبٌ 
لو ، كالدليؿ كالمدلكؿ عميو ،  ة كالمحتجٌ الباقية مف الزماف جامعان في ذلؾ بيف الحجٌ 

نبكد لمزكـ ما دعا إليو ، ك ليككف ذلؾ أكٍ  اء عف كجكب ما أمر بو كنيى عنو ا 
 ( .ِٖػ ػ ِٕـ ، ص ُٕٔٗلرماني كآخركف ا)

ى ػػػػو تعالػػػػػبعض ألفاظ مف لغات عربية أخرل كقكل [الكريـ] كجاء في القرآف
، أم ال ينقصكـ بمغة بني ُْلحجرات/ا چہ      ہ  ہ  ھ       ہڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  چ

أكثر مف مائة كممة ترجع إلى لغات الفرس . ثـ كقع فيو مف غير لساف العرب عبس
ندس بط كالحبشة كالعبراف كالسرياف كالقبط ، كالجبت كاالستبرؽ كالسٌ ـك كالنٌ كالرٌ 

زانيـ ، نجبيؿ ، كقد صقميا العرب عمى لسانيـ ، كأجركىا عمى أك كالقسطاس كالزٌ 
 ( .َُِص ، ـُٖٓٗالزٌياتة )فصارت بذلؾ عربيٌ 

كجو آخر ذىب عنو الناس فبل يكاد يعرفو إاٌل  ]الكريـ[ كفي إعجاز القرآف
ؾ ال تسمع كبلمان الشاذ مف آحادىـ ، كذلؾ صنيعو بالقمكب كتأثيره في النفكس ، فإنٌ 

مذة كالحبلكة في ص لو القمب مف الٌ مي كال منثكران ، إذا قرع السمع خى  غير القرآف منظكمان 
تبشر بو النفكس ، تس كعة كالميابة في أخرل ما يخمص منو إليوحاؿ ، كمف الرٌ 

ت مرتاحة قد عراىا الكجيب ، حتى إذا أخذت حظيا منو عادكتنشرح لو الصدكر
، يحكؿ بيف منو الجمكد ، كتنزعج لو القمكب اىا الخكؼ كالفرؽ ، تقشعرٌ ، كتغشٌ كالقمؽ

 .(َٕص ـ،ُٕٔٗكآخركف الرمانيالنفس كبيف مضمراتيا كعقائدىا الراسخة فييا )

 ]الكريـ[ متأخرم الكٌتاب حاكلكا الجرم عمى أسمكب القرآفكىناؾ طائفة مف 
جر لنزكليـ عف رتبتو كعجزىـ خر كالضٌ ككا في النفكس غير السٌ إعجابان بو فما حرٌ 

كبيران مف جية إحداثو مذىبان  ]الكريـ[ . كلذلؾ لـ يكف تأثير القرآفكاعف لحاقو فكفٌ 
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ثر مف تمؾ تأثيره القكم فكاف في نقمو النٌ ا . أمٌ قدبعو الناس كيدكر عميو النٌ ان يتٌ كتابيٌ  
كة إلى تمؾ الصكرة األنيقة التي تقرأىا في أحاديث الجمؿ القصيرة المسجكعة المفكٌ 

الرسكؿ كخطبو ككتبو ، كفي خطب الصحابة كالتابعيف كرسائميـ : جمؿه متزاكجةه ، 
ة بيو ، منطقيٌ رة األلفاظ ، حسنة التأليؼ ، رائعة التشمتناسقةه ، متطابقةه ، متخيٌ 

نثر بكضعو الميثؿ ر في الٌ . كذلؾ أثٌ تنفذ مف العقؿ كالقمب إلى الصميـالغرض ، 
لمعالجة القصص كالكصؼ كاالشتراع كالجدؿ المنتج كالمكعظة الحسنة ، كاستحداثو 
ة ألفاظان كتراكيب كمكضكعات ال يعرفيا العرب ، فظٌمت آيوي عمى طكؿ القركف قكٌ 

ز ز بطبلكتيا كنفاستيا كما تتميٌ ع بيا كبلمو فتتميٌ رصٌ ، يي  ة لممنشئميٌ لمخطيب كحي 
 . (ََُـ، صُٖٓٗالزٌياتلفريدة في عقد مف الًجزع )مؤلؤة االٌ 

 ؿ ترجمة لمقرآفكأكٌ  .لى نحك أربعيف لغة بدكف تفكيضإنقؿ القرآف الكريـ 
البلتينية ، قاـ بيا في القرف الثاني عشر  اٌلمغةإلى لغة أجنبية كانت في  ]الكريـ[

 ُْٗٔؿ ترجمة إنكميزية فقد ظيرت عاـ كٌ أا أمٌ ، ( )رابؿقالممقب بال (بطرس كمكني)
Ross، قاـ بيا إسكندر ركس 

( ) قرآف )معتمداى عمى افرنسية ككسميا بيذا االسـ
 فكانت ]الكريـ[ كقد أحصيت آيات القرآف .(ْٖػػْٕصـ، ُُٗٗحتي ) (محمد

 ، كأحصيت كذلؾ حركفو فكانت(ّْٕٕٗ) آية كأحصيت كمماتو فكانت( ِّٔٔ)
ة ، كىك قمب الديف اإلسبلمي كاليادم إلى الجنٌ  ]الكريـ[ كالقرآف .حرفاى ( ُِِّّٔ)

اتو مجمكعة قكانيف كشرائع فضبلى عف ذلؾ مكجز عممي كصٌؾ سياسي يضـ بيف طيٌ 
  .(ْٗػػ  ْٖص ، ـُُٗٗلتدبير شؤكف مممكة عمى ىذه األرض )حتي

 ]صمى اهلل عميو كآلو كسمـ[ محمد ]الرسكؿ[ قبؿ العربٌية اٌلمغةكلـ يكف في 
في السابؽ ، كال يزاؿ إلى  ]الكريـ[ كمف ىنا كاف القرآف .عمى االطبلؽ كتاب نثرمٌ 

لغتو   كليس مف شؾ في أفٌ  .الرشيؽ يكمنا ىذا ، المثؿ األعمى لؤلسمكب النثرمٌ 
                                                           

 القرابؿ بطرس  petrus venerabilisلقرآف اترجمة مف أشار لأكؿ  ـُُٕٓالمتكفى سنة  دير كمكني رئيس
 .((https://ar.wikipedia.org/wiki الكريـ في أكربا

 . لـ يجد الباحث في حدكد بحثو أية ترجمة لو 
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ة ، كالكٌتاب المحافظكف يحذكف حذكه كيحاكلكف يا غير شعريٌ ة كبميغة ، كلكنٌ مكسيقيٌ  
  .(ِٓص .ـُُٗٗحتي) تقميده ما استطاعكا إلى ذلؾ سبيبلن 

 إٌف فكرة ترسيخ التاريخ لدل القرآف المجيد ، انطمقت مف الحقيقة القائمة : بأفٌ 
إذ  .عو كميكلو ، في مشاعره كأحاسيسو... في نكاز زماف اإلنساف ىك اإلنساف في كؿٌ 
ة كمطمقة كدائمة كثابتة كقابمة ة التي ىي كميٌ ة كالحقكقيٌ مقيٌ ىناؾ مجمكعة مف القيـ الخي 

ه االشتراؾ لمسراية كاالنتقاؿ إلى جميع المجتمعات كتككف ىذه القيـ ناشئة مف كجك 
 (. ُِٕـ ، صُٔٗٗالتككيني بيف الناس )مصباح 

 ألمثاؿ في بعضو مفتناكؿ القرآف الكريـ أساليب العرب في الكبلـ فكٌظؼ ا
إٌف ضرب األمثاؿ في القرآف يستفاد  "آياتو لمتذكير كالكعظ كاالعتبار. قاؿ السيكطي: 

قرير ، جر ، كاالعتبار ، كالتٌ ، كالزٌ  ذكير ، كالكعظ ، كالحثٌ منو أمكر كثيرة : التٌ 
ر المعاني األمثاؿ تصكٌ  كتقريب المراد لمعقؿ ، كتصكيره بصكرة المحسكس ، فإفٌ 

" يا أثبت في األذىاف ؛ الستعانة الذىف فييا بالحكاس األشخاص ؛ ألنٌ  بصكرة
 .  (ّٓٔ، صِـ، جُٕٖٗ)السيكطي

ا ليا مف تأثير مى كيرل الباحث أٌف القرآف الكريـ كٌظؼ القصص بأبيى صكرة لً 
قباليا عمى حفظيا كأخذ العبرة منيا  إٌف القصص القرآني ، بما  "في النفكس ، كا 

ثارة لمفكر عف التجارب البشرية السٌ مو مف خبلصات يقدٌ  ابقة ، فيو إيقاظ لمكعي ، كا 
ة بمػػػػػػػػػػػا يحكيو مف عبر كدركس كثيقػػػػػة الصمة البشرم ، كتحريؾ لممشاعر اإلنسانيٌ 

 .(ُُّـ، صََِّ" )الكفيشيبحياة اإلنساف 

ٍصؿى ما ىك لتي أشرنا إلى ( اةمف األحداث بالطرائؽ )الفنيٌ ( )كاقعيإٌف كى
( في القصص القرآني ، فيما تحاكؿ ىذه الدراسة أف ةإعجازيٌ بعضيا ، يظؿ سمة )

ؿ الذم يحتكر الخاصة مف القٌراء قكيـ الفنٌي المفصٌ ب التٌ تتناكؿ ذلؾ بمغة يسيرة تتجنٌ 
ة إلى القارئ العادم حتى يفيد مف ذلؾ في إثراء د تكصيؿ الحقائؽ الفنيٌ ، بؿ تتعيٌ 

فةن ليس مكظٌ  ػأساسان ػ ػة القرآنية ػمككو ما دامت القصٌ معرفتو كمف ثـٌ في تعديؿ س
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ة العبادية ماء بو في غمرة الميمٌ لمجرد االمتناع ، بؿ لتعديؿ السمكؾ الذم تطالبنا السٌ  
 .(ٖـ ، ص َُِّالتي أككمتيا إلينا )البستاني

فالقرآف الكريـ ىك الذم فتح أمامنا معرفة التاريخ كألزمنا بالنظر بما فيو مف 
حة ، كذلؾ قكلو تعالى   مف كأسرار ، كدركس كعبر ، بعقكؿ كاعية ، كقمكب متفتٌ ككا

ۆئ    ۆئ   ۈئ    ۇئې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئچ

، فاآلية المباركة ربطت بيف ْٔ/الحج چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ ىئ  ىئ
 مفيكميف أساسييف ىما :

ي حسٌ  السير في األرض الذم يشير إلى ما يبذلو اإلنساف مف جيد .ُ
ة التي تختزنيا م ، يكتشؼ بو كينكنة الحكادث كالكقائع التاريخيٌ كمادٌ 
 .رض عبر األجياؿ كالقركف السالفةاأل

في األرض كىي  النظر كالتأمؿ ، المذاف تتحقؽ بيما غاية السير .ِ
. كبذلؾ يككف القرآف المجيد قد أرسى كعي حركة الغاية مف التاريخ

، تعبر باإلنساف مف التاريخ إلى ة حكيمة التاريخ عمى أسس منيجيٌ 
الكاقع ، كمف الماضي إلى الحاضر ، ليكتشؼ ما كرائيات ىذه الحركة 

ؾ فييما ركح اليقظة ، كيدفع بيما د الفرد كاألمة بالكعي كيحرٌ ، بما يزكٌ 
امؿ )الكفيشي نحك الفعؿ التاريخي الشاىد عمى النيكض الحضارم الش

 .(ّْ ػػ ِْـ ، صََِّ

بجممتو كأبعاضو حتى أقصر سكرة منو معجز بالنظر إلى  ]الكريـ[ فالقرآف
نظمو كأسمكبو كببلغتو ، حيث بمغ الرتبة العميا كالغاية القصكل ، إضافة إلى أمكر 

بات كالرمكز الدقيقة كاألسرار الجزيمة كالحكـ الجميمة ، ة أخرل كاإلخبار بالمغيٌ اعجازيٌ 
ة   ة كالعرفيٌ مسايرتو العمـك االجتماعيٌ مكاف ، ك  زماف ككؿٌ  كمكافقتو أصكؿ كؿٌ 

 .(ْٓص ـ،ُْٗٗالحسيني)



   

 النظري اطا ال   :      الفصل الثاين     
                                                                                                         

 
 

58 

و خارج عف بو ال يضارعو فيو غيره ، كما أنٌ  إٌف أسمكب القرآف خاٌص   
أثر يجاريو في ببلغتو ، بحيث  العربٌية... فمـ يكجد كلف يكجد في األساليب المعركفة

يحفظ جماؿ األسمكب مع ىذا المقدار مف الطكؿ ، كاالشتماؿ عمى المكضكعات 
بو أسمكب  ا يختٌص كممٌ ، المختمفة مف األكامر كالنكاىي كالكعد كالكعيد كالقصص 

، يككف  الذم ينجـ عف ترابط الكممات بشكؿ خاٌص  القرآف ذلؾ اإليقاع المكسيقيٌ 
ة كما ينجـ مف الفاصمة كاطرادىا أك رتيبان مف مجمكعة مقاطع صكتيٌ  نان نغمان معيٌ 

. ىذه كمكسيقى نظمو رىا في نسؽ معيف ، فالفاصمة ىي مفتاح الكزف القرآنيٌ تغيٌ 
ة كما تحمؿ مف معاني اليداية ىي التي أخذت بألباب العرب في بدء الببلغة القرآنيٌ 

عراء في كافة التي شيد الكٌتاب كالشٌ اإلسبلـ ، فكانت أكبر حافز ليـ لميداية كىي 
 .(ُٕ ص ـ،ُْٗٗالحسيني)قيا كاستحالة مجاراتيا العصكر بتفكٌ 

لؤلمثاؿ ىك برىاف عمى اإلعجاز الذم تباىى بو  ]الكريـ[ إٌف استخداـ القرآف
أكثر  ]الكريـ[ ع مفيكـ المثؿ في القرآفالعرب ، كعمى ببلغتو التي عرؼ بيا ، كتكسٌ 

ا كانت األمثاؿ قصارل فصاحة العرب ، كجكامع كمميا ، . فممٌ مما فيمو كألفو العرب
كنكادر حكميا ، كبيضة منطقيا ، كببلغتيا التي أعربت بيا عف القرائح السميمة ، 

 مسف ، نجد أٌف استعماؿ األمثاؿ في القرآفكالركف البديع إلى ذرابة المساف كغرابة الٌ 
شعاران بدقٌ جاء تأكيد ]الكريـ[ ة استعمالو ، فيك ان عمى نجاح ىذا الجنس مف البياف كا 

أسمكب مف أساليب العرب ، كمنيج مف مناىجيا في الخطاب ، كدليؿ عمى إعجاز 
ماـ . كمع ىذا فيـ حائركف أتيـالقرآف الكريـ ، فخاطبيـ بأفضؿ ما يحسنكف مف لغ

 ـُْٗٗ الحسيني)سنخو ، عاجزكف عف أداء مثمو ، ال يستطيعكف ضربان مف ببلغتو
 .(ٖٖ ػػ ٕٖص ،
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( عمى رسكؿ قرأ ًحكىـ )لقماف ())سكيد بف الصامت( كتركم بعض المصادر أفٌ  
إٌف ىذا الكبلـ حسف ،  "قبؿ أف يسمـ ، فاستحسنيا كقاؿ :  صمىًاهللًعميهًوآلهًوسمماهلل 

 ابف) "كالذم معي أفضؿ مف ىذا ، قرآف أنزلو اهلل تعالى عمٌي ، ىك ىدل كنكر
 .(ٖٔ ص،  ِج ، ـُْٗٗىشاـ

نة ، أك كاقعة يا لـ تنقؿ عف حادثة معيٌ كقد امتازت صيغة المثؿ القرآني بأنٌ 
نٌ متخيٌ  ما ابتدع المثؿ القرآني مة ، أعيدت مكركرة تمثيبلن ، كضرب مكردىا تنظيران ، كا 

حتى عاد  ]الكريـ[ جديد ابتكره القرآف ابتداعان ، كببل مكرد سبقو ، فيك تعبير فنيٌ 
 .(ِٕـ، صُِِٗة في األداء كالتركيب كاإلشارة )الصغيرصيغة منفرد

في استحداث أمثاؿ  بأنكاعيا المختمفة أثره بالغه  ]الكريـ[ لقد كاف ألمثاؿ القرآف
كشعراءىـ كحتى ة ذات طابع إسبلمي جديد شاعت بغزارة في أحاديث األدباء عربيٌ 

: مف التباب ، كىك الخسراف ، كأتب (يبأتبُّ مف أبي ل): عمى صعيد شعبي. كقكليـ
 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ ، كالمثؿ مستكحى مف قكلو تعالى في سكرة المسد 

الة الحطب ىي أـ جميؿ أخت ، كحمٌ  (الة الحطبمف حمٌ  ري سى أفٍ )، كقكليـ : ُالمسد/
أبي سفياف بف حرب ، كامرأة أبي ليب ، كالمثؿ مأخػػػػػػػكذ مف قكلػػػػػػػػػػو تعالى فػػػػػػػػػي 

ِـّ )، كقكليـ : ْالمسد/ چڱ   ڱ  ڱ  چ سكرة المسد أيضان  أضيؽ مف سى
ڻ  ڻ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ ، كىك مأخكذ مف قكلو تعالى  (الخياط

، كىك مأخكذ مف قكلو  (أكىف مف بيت العنكبكت)، كقكليـ : ْْاألعراؼ/ چڻ  
 الحسيني)ُْالعنكبكت/ چگ گ ک ک ژ ڑ ڑ ک کچ تعالى

 .(َُٓ ػػ َُّ ص ، ـُْٗٗ

ًأساليبًالتعميم:ًثانياًً
                                                           

  : كسمـ بسكؽ ذم المجاز مف مكة في حجة حٌجيا  لقي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلوالسكيد بف الصامت
سكيد مف حج الجاىمية ، كذلؾ في أكؿ البعثة ، كيزعـ قكمو أنو مات مسممان كىك شيخ كبير . قتمتو الخزرج قبؿ 

فدم ، ج  (.ِّٕ،صُِبعاث . كاف شاعران محسنان كثير الًحكىـ لحكمة شعره كشرفو فييـ ) الصَّ
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مو حسنة ، كطمبتو عبادة ، كمذاكرتو تسبيح ، كالبحث عنو جياد ، العمـ تعمٌ ًً 
نة ، كأنس في الكحشة كصاحب قربة ، كالعمـ مأكاه الجٌ كتعميمو صدقة ، كبذلو ألىمو 

في الغربة ، كرفيؽ في الخمكة ، كدليؿ عمى السٌراء ، كعكف عمى الضٌراء ، كسبلح 
 ة يقتدل بفعاليـ ، كتقتٌص عمى األعداء ، يرفع اهلل بو قكمان في الخير ، ليجعميـ أئمٌ 

  امو كسباع البٌر كأنعامو آثارىـ ، كيصمي عمييـ كؿ رطب كيابس كحيتاف البحر كىك 
 .(ٓ، صـََِٖ)الجبللي

تنا نحف ، كقد كردت ما أمٌ ة ، ال سيٌ ناؿ المعمـ المرتبة الكبيرة عند األمـ كافٌ  

ۋ  ۋ       چ الكثير مف اآليات القرآنية التي تشير إلى منزلة العمماء منيا قكلو تعالى 

 صمىًاهللًعميهًوآله ، وقول النب82ًفاطر/ چې  ې  ې   ى      ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ
( ، ّّٕ، ص ِـ ، جَُِْ)الديممي "تو الشيخ في قكمو كالنبي في أمٌ  ":  وسمم

. ليس ىذا فحسب ، بؿ أشار إلى إكراـ ـكالمقصكد بالشيخ في لغة األكائؿ ىك المعمٌ 
ما أكـر سبعيف مف أكـر عالمان فكأنٌ  ":  صمىًاهللًعميهًوآلهًوسممـ في قكلو ـ كالمتعمٌ المعمٌ 
. (َِ، صـََِٗ)ابف جماعة "ما أكـر سبعيف شييدان ان ، كمف أكـر متعٌممان فكأنٌ نبيٌ 

ئ الكبلـ عنده إاٌل دى تى بٍ مكانو ، كال يي  سى مى جٍ ى أمامو ، كال يي شى مٍ ـ أف ال يي كمف تكقير المعمٌ 
 راعى الكقت ، كال يدؽٌ أؿ شيئان عند مبللتو ، كيي سٍ الكبلـ عنده ، كال يي  رى ثى كٍ بإذنو ، كال يي 

 .(ٗحتى يخرج )الزرنكجي ، صبؿ يصبر  عميو الباب

ة التعٌمـ في الصغر كفضمو عمى إلى أىميٌ  صمىًاهللًعميهًوآلهًوسممو رسكؿ اهلل تنبٌ 
متعٌمـ العمـ كىك شاب كاف ككشـ في حجر ، كمف تعٌمـ " التعٌمـ في الكبر إذ قاؿ : 
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أنشد أبك عبداهلل  "العمـ بعدما يدخؿ في السف كاف كالكاتب عمى ظير الماء  
 لنفسو : ()(قُِّ)تنفطكيو

 ٍر غى في الصِّ  متي ما تعمٌ  كلست بناسو  فػػػػػػي الكبٍر  متي أنسى ما تعمٌ  أرانيى 
ـي  ـي  بافي الصِّ  ـً إاٌل بالتعمٌ  كما العمػػػػػػػػػػػ  ٍر بى فػػػػػػػػػػػػػػػػي الكً  ـً إاٌل بالتحمٌ  كما الحمػػػ

ـي  يأللف ابفي الصِّ  ـي المعمٌ  القمبى  ؽى مى كلك فى   ٍر جى فػػػي الحى  كالنقشً  فيو العم
ـي   ػػػػػػػػٍر صى كالبى  عً مٍ كالسى  ءً رٍ المى  قمبي  إذ كؿٌ   ؼه إاٌل تعسُّ  بً يٍ بعد الشَّ  كما العمػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر مى ىذا كىذا فقػػػػد دى  فاتػػػػػػػػػػػػوي  فمفٍ  ؽه كمنطً  إاٌل اثنػػػػاف عقؿه  كما المرءي 

عمى  إف ابتغاء العمـ يشؽٌ لقماف الحكيـ البنو : يا بني ، ابتغ العمـ صغيران ، فكقاؿ 
 .(َُِ ػػػُُٓ، ص  ُـ ، جََُِابف عبدالبرالكبير)

ؿ ، إذ كانت المساجد ىي معاىد التعميـ األكلى في العصر اإلسبلمي األكٌ 
ًاهللً محمدكاف المسممكف فييا يتمقكف أصكؿ الديف كمبادئ اإلسبلـ ، كقد بنى  صمى

ؿ في المدينة ليككف مكانان لمصبلة كمركزان لمحككمة ، فضبلن مسجده األكٌ  عميهًوآلهًوسمم
ف القرآف الكريـ . كقد بيٌ كمبادئوعف ككنو محبلن لتفييـ الناس أصكؿ الديف اإلسبلمي 

ً النبي محمد أفٌ  ًعميهًوآلهًوسمم مف كاجباتو تعميـ الناس في أكثر مف آية مف صمىًاهلل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ    الكريمة ، منيا قكلو تعالى آياتو

ركم عف  "ُِٗالبقرة/ چڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڇچ  چ  ڇ   ڇ
صمىًاهللًعميهًثني عشرة مف أصحاب رسكؿ اهلل و قاؿ : حدٌ ، أنٌ  ()ق(ُُّ)ت مكحكؿ

                                                           

  الميمب بف أبي صفرة ، سكف بغداد كصٌنؼ التصانيؼ ، ككاف متفننان في العمـك ، أبك عبداهلل نفطكيو ، مف كلد
ككاف يحفظ نقائض جرير كالفرزدؽ كشعر ذم الرمة ، أخذ العربٌية عف المبرد كثعمب كمحمد بف الجيـ كخمط 

فدم    (.ِْ،صٓ، جنحك الككفػة بنحك البصرة ، ككاف دٌيػنان ذا سنة كمركة كفتػكة ككٌيػس حسف الخمػؽ ) الصَّ
  ، فقيو الشاـ ، كشيخ دمشؽ أرسؿ عف النبي محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ، كعف أبي بف كعب  مكحكؿ

كعبادة بف الصامت كعائشة كجماعة . داره بدمشؽ في طرؼ سكؽ األحد ، كأبكه مكلى امرأة مف ىذيؿ ، كيقاؿ : 
فدم ، ج  (.ُُٔ،صَِىك مف أكالد كسرل ) الصَّ
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رسكؿ اهلل صمكات اهلل عميو ا ندرس في مسجد قباء إذ خرج عمينا قالكا : كنٌ  وآلهًوسمم 
ـ، ُٕٖٗالغزالي" )، فقاؿ : تعٌممكا ما شئتـ أف تعٌممكا فميس يأمركـ اهلل حتى تعممكا 

 .(ُٗ، ص ُج

ككاف القضاة يعقدكف جمساتيـ في رحبات المسجد كما كاف المحٌدثكف يعقدكف 
كممة ، فيو الحمقات لركاية الحديث ، كىكذا أصبح المسجد مكانان لمدرس بكؿ معنى ال

 العربٌية اٌلمغةٌمـ الناس القراءة كالكتابة ، كيفيمكف القرآف كتفسيره كيدرسكف عفيو يت
ركف مف زعماء الفرؽ مف عمـ الكبلـ . ككانت المساجد كالشعر كما يحضر إليو المفكٌ 

الذم تمٌقى العمـ في  ق(ُٖٓ)تمدارس خٌرجت كبار العمماء أمثاؿ مالؾ بف أنس
في مسجد الككفة كمساجد بغداد ،  ق(ُّٖ)ت مسجد المدينة ، كما ظير أبك حنيفة

في مساجد  ق(ُِْت)في مسجد الفسطاط ، كأحمد بف حنبؿ ق(َِْ)ت كالشافعي
حك الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كاضع عمـ كالنٌ  اٌلمغةبغداد ، كما نبغ في عمـك 

فان دان متعفٌ ، كقد عاش معظـ حياتو في البصرة متزىٌ  ةالعربيٌ المعاجـ  العركض كففٌ 
كما نبغ في األدب  حك ،الذم كاف إماـ البصرييف في النٌ ، كتمميذه سيبكيو حتى مات 

 (. ِّـ، صَُُِ)أميفاحظ الجٌ 

ة إذف كانت معاىد العمـ األكلى ، نذكر منيا عمى سبيؿ فالمساجد اإلسبلميٌ  
امع في البصرة كالمسجد األقصى في المدينة كالمسجد الجٌ  المثاؿ ، المسجد النبكمٌ 

امع األمكم في دمشؽ كجامع عمرك بالفسطاط كجامع ابف طكلكف في القدس كالجٌ 
. ككانت جميعان أمكنة الدرس كالتحصيؿ في ()امع األزىر بالقاىرةبالقطائع كالجٌ 

ت ىذه المساجد ابع اليجرم ، كقد أدٌ عصرم األمكييف كالعباسييف حتى القرف الرٌ 
ة خير أداء كخٌرجت فطاحؿ كعظاـ األساتذة ككبار الشيكخ ، ة كالثقافيٌ رسالتيا التعميميٌ 

                                                           

  مسجد الككفة في العراؽ أحد أقدـ المساجد المؤرخ الكبير الدكتكر حسيف أميف فاتو أف يذكر يرل الباحث أٌف
 . في العالـ اإلسبلمي
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ككانت ىي النكاة األكلى في تأسيس المدارس الجامعة في العالـ اإلسبلمي ، ذلؾ  
ب مف جميع ييا الطبٌل ىذه المساجد كاف يدرس فييا الكثير مف العمـك كيفد إل ألفٌ 

لى جانب المسجد كميد لمدراسات العميا كانت تكجد أماكف أخرل أنحاء العالـ ... كا 
( كفي ىذا الكيتَّاب كاف الطفؿ يتعٌمـ ألطفاؿ ، كىي الكتاتيب كمفردىا )كيتَّابلتعميـ ا

حك كأشعار العرب ككانت القراءة كالكتابة كالديف اإلسبلمي كمبادئ الحساب كالنٌ 
 ػػ ِّ ص ، ـَُُِأميف)العناية تكٌجو في الكيتَّاب إلى تحفيظ الصبياف القرآف الكريـ 

ِٓ.) 

ي العمـ كتعميمو لـ يكف مقتصران عمى المساجد فحسب ، كيرل الباحث أٌف تمقٌ  
ء إلى جانب ىذه المساجد كأماكف الكيتَّاب كانت ىناؾ نكافذ يرتادىا العمماء كاألدباف

 " إلى أفٌ  Nicholson ()عٌدت مدارس لمعمـ كلمتعميـ ، فقد أشار المؤرخ المستشرؽ 
لحمقات العمـ التي كانت تعقد في بيكت الخمفاء كاألمراء دكران كبيران في التعميـ ، إذ 
كانت ىذه الحمقات كثيران ما تيعقىد في بيكت الخمفاء كاألمراء يتناظر فييا العمماء في 

كالشعر كالفقو كالحكمة كالمنطؽ كعمـ الكبلـ ككانت تقكـ بيف العمماء  اٌلمغة
كاف أكثر الخمفاء شغفان بمثؿ  (قُِٖت)المأمكف  المجادالت كالمناظرات ، كلعؿٌ 

رؼ الكثيرة لمجالس األدب التي كاف ة ككتاب األغاني مميء بالطي ىذه المجالس العمميٌ 
،  (قٔٗت)ككلده الكليد  (قٖٔت)دالممؾ ة الخميفة عبيعقدىا خمفاء بني أمٌية خاصٌ 

كلقد اىتـ خمفاء بني العباس بيذه المجالس كأشير مف عيًقدىت في قصره مف خمفائيـ 
ء ، فقد كاف الذم كاف قصره كعبة العمماء كاألدبا (قُّٗت)الخميفة ىاركف الرشيد 

 الخزاعي كدعبؿ (قُِّت)كأبك العتاىية  (قُٗٗت)يحضر مجمسو أبك نكاس
براىيـ  (قُِٗت)كالعباس بف األحنؼ  (قَِٖت)كمسمـ بف الكليد (قَِِت) كا 

                                                           

  مستشرؽ إنجميزم ، يعد بعد ماسينيكف أكبر الباحثيف في التصكؼ . كلد فيKeighly  ـ ، كدخؿ ُٖٖٔعاـ
جامعة أبرديف ، ثـ كمية الثالكث في كمبردج . كاف غزير االنتاج العممي ، كيدكر حكؿ التصكؼ اإلسبلمي 

 (.ّٗٓخصكصان ، لكنو اىتـ أيضان باألدب العربي كالشعر الفارسي )بدكم،ص
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 (قَِٕت)كالكاقدم  (قُٖٗت)كالكسائي  ، كاألصمعي (قُٖٖت)المكصمي  
 ( . Nicholson 1930 , p. 261) "كغيرىـ 

عيـ عمى البحث كالمناظرة ، نفسو أديبان عالمان قٌرب العمماء كشجٌ  ككاف المأمكف 
ة ، ككذلؾ ة الحجٌ مذىب المعتزلة الذيف اعتمدكا عمى الجدؿ كقكٌ كقد اعتنؽ المأمكف 

 ق(ِْٗ)ت األمير الذم قاؿ الثعالبي ق(ّٔٓ)ت كاف قصر سيؼ الدكلة الحمداني
و لـ نٌ إالرجاؿ كمكسـ األدباء كحمبة الشعراء ، كيقاؿ  عنو : ىك قبمة اآلماؿ كمحطٌ 

و مف شيكخ الشعر كنجكـ ابيجتمع بباب أحد مف الممكؾ بعد الخمفاء ما اجتمع بب
أجزؿ العطاء لؤلدباء ككاف مف العكامؿ  ". كىك الذم (ِٕـ، صَُُِالدىر )أميف

( . كاحتفاء القصكر Gibb1977. p61) "الشعر العربي كتقدمو  عة لرقيٌ المشجٌ 
كما زخر قصر محمكد الغزنكم  "بالعمماء كاألدباء ظاىرة حفؿ بيا التراث العربي 

 Hitti) "، كالفردكس الشاعر الكبير ، كالمؤرخ العتبي  ()بكبار العمماء مثؿ البيركني

1949. P465.) 

لى جانب المساجد كحمقات العمـ نشأت دكر خاصٌ   رس كالبحث كانت ة لمدٌ كا 
في ى بدكر العمـ ، أك الحكمة أشيرىا دار الحكمة في بغداد ، كدار العمـ تسمٌ 

كر مراكز لمنشاط العممي المكصؿ ، كدار العمـ في القاىرة ، ككانت ىذه الد
فؿ حتي . اي ت بدار العمـس الحاكـ بأمر اهلل في القاىرة داران سميٌ ... كما أسٌ كالثقافي

ًممىتٍ ّٓٗبافتتاحيا في سنة  ة كصار الناس يدخمكف إلييا إلييا الكتب الكثير  ق كحي
سكف لمناس ليا خزنة كبٌكابكف ، كريٌتب فييا قـك يدرٌ ف كيستنسخكف ، كعيٌيف مطالعي

. ككانت ىذه س إليو مف الحبر كاألقبلـ كالكرؽعؿ فييا ما يحتاج الناالعمـك ، كجي 
الدكر سكاء في بغداد ، أك المكصؿ ، أك القاىرة أشبو ما تككف بالكميات الجامعية في 

                                                           

  اطبلعو كحٌبو ٌلمغات محمد بف أحمد البيركني . فيمسكؼ كرياضي كفمكي كمكسكعي كمؤٌلؼ ، كقد عرؼ بسعة
، فكاف يجيد إضافة إلى اٌلمغة العربٌية الفارسية كالسنسكريتية كاليكنانية كالسريانية كىك صاحب كتاب )الصيدلة( ، 

 (.ٖٗ،صُق )الكرد ،جَْْكبرز في الجغرافية كالفمؾ كاليندسة كالمثٌمثات تكفي سنة
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اء العممي ، كقد اعتمدت كقتنا الحاضر ، لما يغمب عمييا مف صفة البحث كاالستقص 
. كلـ (َّ ػػ ِٖص ـ،َُُِأميف)ىذه الدكر عمى المكتبة التي كانت عصب الدار 

س يجمس عمى كرسي تكف ىناؾ فصكؿ شبيية بالفصكؿ الحديثة ، بؿ كاف المدرٌ 
 .(َُُص ـ،َُُِأميف)كالطمبة تجمس عمى األرض أمامو عمى شكؿ حمقة 

ة في تعميميـ لمطبلب ، فيكائمكف سكف يراعكف المرحمة العمريٌ كاف المدرٌ 
عمى  "ميف ، فقد كاف أسمكب التعميـ في دار القرآف قائمان المتعمٌ  طريقتيـ مع سفٌ 

فييـ حفيظ ال التٌ ب التٌ سف الطبلب في ىذه الفترة يتطمٌ  مقيف كالحفظ كذلؾ ؛ ألفٌ التٌ 
ينتقؿ بعض  ـ الطالب في ىذه المدرسة قراءة القرآف كحفظوفسير ، كبعد أف يتعمٌ كالتٌ 

الشيخ  بعة لتحفيظيـ ىي أفٌ ىؤالء إلى دراسة عمـ الحديث أك الفقو مثبلن كالطريقة المتٌ 
نػػػػػػػػػػػػػكف د الطبلب قراءتو بصػػػػػكرة جماعية كىكذا يحفظ الطبلب كيمقٌ يقرأ القرآف كيردٌ 

 . (َُٔـ ، صَُُِ" )أميفباإلعادة كالتكرار 

ؽ ة درس معتمدة يحقٌ كقت درسو عمى كفؽ خطٌ س دقيقان في تكزيع كاف المدرٌ  
ككاجب عمى  "بيا األىداؼ التي يعتمدىا في درسو ، كمراعيان لمفركؽ الفردية لطبلبو 

س أف يحرص عمى تعميـ الطبلب كتفييميـ ببذؿ جيده كتقريب المعنى مف غير المدرٌ 
بارة ؼ الذىف العح لمتكقٌ و أك بسط ال يضبطو حفظيـ ، كيكضٌ نإكثار ال يحتممك 

" حيا باألمثمة كيحتسب إعادة الشرح لو كتكراره ، كيبدأ بتصكير المسائؿ ثـ يكضٌ 
 . (ُِٖ، ص ُـ ، جََُِ)ابف عبدالبر

يا تتماشى مع ج في اكتساب العمـك كالفنكف ، كأنٌ التفت العرب مبكران لمتدرٌ  
ما ميف إنٌ تمقيف العمـك لممتعمٌ  فٌ إاعمـ  ". يقكؿ ابف خمدكف: جسدم كالعقميالنمك ال

الن مسائؿ مقى عميو أكٌ يككف مفيدان إذا كاف عمى التدريج ، شيئان فشيئان كقميبلن قميبلن ، يي 
ب لو في شرحيا عمى سبيؿ باب مف الفف ىي أصكؿ ذلؾ الباب . كيقرٌ  مف كؿٌ 

ة عقمو كاستعداده لقبكؿ ما يكرد عميو ، حتى ينتيي إلى اإلجماؿ كيراعى في ذلؾ قكٌ 
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. ة كضعيفةيا جزئيٌ د ذلؾ يحصؿ لو ممكة في ذلؾ العمـ ، إاٌل أنٌ آخر الفف ، كعن 
. ثـ يرجع بو إلى الفف ثانية ، فيرفعو كتحصيؿ مسائمو أتو لفيـ الففٌ يا ىيٌ كغايتيا أنٌ 

مقيف عف تمؾ الرتبة إلى أعمى منيا ، كيستكفي الشرح كالبياف ، كيخرج عف في التٌ 
ينتيي إلى آخر الفف  و ، إلى أفكىكجاإلجماؿ ، كيذكر لو ما ىنالؾ مف الخبلؼ ك 

حو . ثـ يرجع بو كقد شدا فبل يترؾ عكيصان كال مبيمان كال منغمقان إاٌل كضٌ فتجكد ممكتو
. ىذا كجو التعميـ المفيد مص مف الفف كقد استكلى عمى ممكتوكفتح لو مقفمو ، فيخ

  ( .ِٖٔـ، صَُِّ" )ابف خمدكفكىك كما رأيت إنما يحصؿ في ثبلث تكرارات 

مو ابف خمدكف يمثؿ اليـك المراحؿ التي التقسيـ الذم فصٌ  يرل الباحث أفٌ 
ميف كاألردف ، كمصر ، كليبيا ، كالمغرب ، تعتمدىا بعض الدكؿ في تعميـ المتعمٌ 

ـ التعميـ إلى ثبلث مراحؿ : األساس ، كيشمؿ الصفكؼ كالجزائر ، كاليمف التي تقسٌ 
، كالقسـ الثاني مرحمة اإلعداد في اإلعدادية مف األكؿ االبتدائي حتى الثالث متكسط 

التي  (في الكميات )الدراسة الجامعية األكلية ، كالقسـ الثالث مرحمة البكالكريكس
 . ( يكضح ذلؾُ، كالشكؿ رقـ )اىا ابف خمدكف ثبلث تكرارات سمٌ 
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 ( ُشكؿ رقـ )  

 عند ابف خمدكف ()ص فيياالتدٌرج في تحصيؿ العمـك كالتخصٌ 

ؿ في تكصيؼ بلث ، بؿ فصٌ يكتؼ ابف خمدكف في تقسيمو ليذه المراحؿ الثٌ كلـ 
ؽ أىداؼ التعميـ كتضمف لنا ـ ، كبياف أساليب التعميـ التي تحقٌ ـ لمتعمٌ استعداد المتعمِّ 

مخرجات ذات كفايات ككفاءات معتدان بيا منتقدان ما يخالؼ ىذه األساليب كضرر 
ميف ليذا العيد الذم أدركنا دنا كثيران مف المعمٌ كقد شاى "ـ قائبلن : ذلؾ عمى المتعمٌ 

فاداتو ، كيحضٌ  ؿ تعميمو المسائؿ ـ في أكٌ ركف لممتعمٌ يجيمكف طرؽ ىذا التعميـ كا 
المقفمة مف العمـ ، كيطالبكنو بإحضار ذىنو في حميا ، كيحسبكف ذلؾ مرانان عمى 

عميو بما يمقكف لو مف فكنو رعي ذلؾ كتحصيمو ، فيخمطكف التعميـ كصكابان فيو ، كيكمٌ 
كاالستعدادات قبكؿ العمـ  لفيميا ، فإفٌ  غايات الفنكف في مبادئيا ، كقبؿ أف يستعدٌ 

ؿ األمر عاجزان عف الفيـ بالجممة ، إاٌل في ـ أكٌ . كيككف المتعمٌ لفيمو تنشأ تدريجان 
و . ثـ ال يزاؿ االستعداد فيةكعمى سبيؿ التقريب كاإلجماؿ كباألمثاؿ الحسيٌ  األقؿٌ 
كتكرارىا عميو ، كاالنتقاؿ فييا مف  ج قميبلن قميبلن ، بمخالطة مسائؿ ذلؾ الففٌ يتدرٌ 

يؿ الممكة في االستعداد ، ثـ في التحص التقريب إلى االستيعاب الذم فكقو ، حتى تتـٌ 
ذا اكيحيط ىك بمسائؿ الففٌ  ت عميو الغايات في البدايات كىك حينئذ عاجز عف لقي. كا 

ذىنو عنيا ، كحسب ذلؾ مف صعكبة العمـ  د عف االستعداد لو كؿَّ الفيـ كالكعي كبعي
نٌ انحرؼ عف قبكلو كتمادل في ىجرانوفي نفسو ، فتكاسؿ عنو ك  ما أتى ذلؾ مف . كا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .(ِٕٖص ـ،َُِّخمدكف ابف) "سكء التعميـ 

                                                           

 فمرحمة التعميـ األساس )التكرار األكؿ( مٌدتيا أطكؿ  حٌدد الباحث مساحات المراحؿ التعميمية عمى كفؽ سنٌييا ،
مف مرحمة اإلعداد )التكرار الثاني( ، كمرحمة التخصص )التكرار الثالث( أطكؿ مف مرحمة اإلعداد كأصغر مف 

 مرحمة األساس.
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الفيـ عمى ـ بتقديـ الحفظ عمى الفيـ ، ك أشار العرب إلى مستكيات التعمٌ  
 الخميؿ أبيات منيا :ركم عف  ،االتقاف 

ـى رل العً يى  فٍ يا مى   معبً كالٌ  الجدِّ  ، ليسى  كاهللً  تى عٍ دً خي  ًب تي كالكي  الماؿً  جمعى  م
ـي  تقانػػػػػػػػػػػػان فذاؾى فػػظان كفى حً  وي تجمعي  ما فػػػػػػػػػي الصدرً  كيحؾى  العم  أب يمػػػان كا 

مماء كخٌصكا بذلؾ العـ كعدـ تركو ، دكا عمى استمرارية التعمٌ ليس ىذا فحسب ، بؿ أكٌ 
 .(ُِٕـ، صََُِأثره )ينظر ابف عبدالبر، كعدـ تركو تعني بقاء 

كىذه إشارة كاضحة بحسب ما يراه الباحث مف أٌف عمماء العرب أثبتكا مفيكـ  
، أك مصطمح )االحتفاظ بالتعٌمـ( ، كأشاركا إليو في تراثيـ العممي عمى خبلؼ ما 

إذ ، يٌدعيو الغرب اليكـ مف أٌنيـ مف أثبت نظريات الممكات كغيرىا في انتقاؿ التعميـ 
. كعف يككف عنده العمـ أف يترؾ التعٌمـبغي ألحد كاف مالؾ بف أنس يقكؿ : ال ين" 

مان، فإذا استغنيت كنت قاؿ : ال تزاؿ عالمان ما كنت متعمٌ  ()ق(ُُٔ)تأبي غساف 
  .(ُّٓػػ  ُِٖص ، ُج ، ـََُِعبدالبر ابف ينظر)جاىبلن " 

ج ع المعرفي في أساليب تعٌمميـ ، فضبلن عف التدرٌ التنكٌ  كما التفت العرب إلى
 ()(قُِْ)ت . قاؿ ابف شيابـ ، ككثيران ما كانكا يكصكف بذلؾالعمك  في تحصيؿ

العمـ  اٌل تكابر العمـ ، فإفٌ : يا يكنس أ ()(قَُٔ)ت كىك يكصي يكنس بف يزيد
اـ كالميالي ، كال يا أخذت فيو قطع بؾ قبؿ أف تبمغو ، كلكف خذه مف األيٌ أكدية ، فأيٌ 

يء بعد ذىب عف جممتو ، كلكف الش تأخذ العمـ جممةن ، فإف مف راـ أخذه جممة

                                                           

 في سنة  أبك غساف المدنٌي ، محمد بف ميطىرِّؼ بف داكد ، أحد العمماء األثبات ركل عنو الجماعة . أختمؼ
فدم ، جُُٔكفاتو ، قيؿ : تكفي سنة   (.ٕٖ، ص ْق ، كقيؿ تكفي سنة سبعيف كمائة ، أك ما دكنيا )الصَّ

 الزىرم ، أحد الفقياء المحٌدثيف بالمدينة حافظ زمانو . قاؿ أحمد بف حنبؿ : الزىرم  محمد بف مسمـ بف شياب
فدم ، ج  ( .َٖ، ص ْأحسف الناس حديثان كأجكد الناس إسنادان )الصَّ

  معاكية بف أبي سفياف  ، اإلماـ ، الثقة ، المحدث أبك يزيد األيمي ، مكلىبف أبي النجاد يكنس بف يزيد
  (.ِٖٗ،صٔ)الذىبي، ج يقكؿ : كتابو صحيح ابف المبارؾ كىك مف رفعاء أصحابو . ككاف . األمكم
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 ػػ رضيًاهللًعنه ػػ (قٖٔ)ت . كما ركم عف عبداهلل بف عباسالشيء مع الميالي كاألياـ 
ي ذلؾ يركم ػػػػشيء أحسنو ، كف أنو قاؿ : العمـ أكثر مف أف يحصى ، فخذكا مف كؿٌ 

 : ألحد الشعراء ()(قِِٖ)ت عف محمد بف مصعب  ()(قََُ)ت الشعبي

 مف ذا الذم يقدر أف يجمعوٍ  العمـ كما أكسعوما أكثر 
 محػػػػػػػػاكالن فالتمػػػػػس أنفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  لو طالػػػػػػػػػبان  إف كنت ال بدٌ 
قتيـ المبتكرة في تمخيص المعمكمات ، إذ كاف يقاؿ : العالـ يكمف أساليب التعميـ طر 

ث بأحسف ما دٌ يكتب ، كيحيسمع ، كيحفظ أحسف ما النبيؿ الذم يكتب أحسف ما 
:  ()(قُٕٖ)تزكا عمى ميارة االستماع . قاؿ أنس بف أبي شيخ يحفظ ، كما ركٌ 

 مف كاف حسف الفيـ ردمء االستماع لـ يقـ خيره بشره ، كقاؿ الحسف بف عمي
ًالسالم) (قَٓ)ت البنو : يا بني إذا جالست العمماء فكف عمى أف تسمع  (عميهما

ـ حسف الصمت ، كال أحرص منؾ عمى أف تقكؿ ، كتعٌمـ حسف االستماع كما تتعمٌ 
ف طاؿ حتى يمسؾ ، كقاؿ عبدالكىاب بف نجدألتقطع   الحكطي ةحد حديثان كا 

يكف  فإفٍ مـ الكبلـ يقكؿ : تعٌمـ الصمت كما تتعٌ  (): سمعت أبا الذياؿ ()(قِِّ)ت

                                                           

 أبك عمرك الشعبٌي ، عبلمة أىؿ الككفة ، ككاف ضئيبلن نحيفان أقاـ في الرحـ سنتيف ، ككاف  عامر بف شراحبيؿ
فدم ، ج  (.ِٖٗ، ص ُّمزاحان )الصَّ

  محمد بف مصعب أبك جعفر البغدادم ، كاف أحد العٌباد المذككريف كالقٌراء المعركفيف ، أثنى عميو اإلماـ أحمد
فدم ، جككصفو بالسنة كقاؿ : كاف رجبلن   ( .ٖٔ، ص ْصالحان يقص في المسجد كيدعك )الصَّ

  أنس بف أبي شيخ ، كاتب البرامكة ، كاف مف البمغاء الفضبلء ، قتمو الرشيد مع البرامكة كىك القائؿ يصؼ
فدم ، جالدنيا ) مف السريع ( :   (.ِّٕ، صٕمذمكمةه باليـ مخطكمة سـ ذعاؼ در أخبلفيىا    )الصَّ

 ُعبدالكىاب بف نجدة الحكطي ، أبك محمد الشامي الجبمي ، مف ثقات مشايخ أبي داكد ) الككيؿ ، ج  ،
 (ََٗص
 كلـ  صمى اهلل عميو كآلو كسمـ النبي محمد قىابىؿ تيماء مف يىيكد ييكدم جاىمي شىاًعر أبك الذياؿ البمكم الييكدم

، مف بني حشنة بف عكارمة بف قريـ كىيـ حي مف أحياء العرب تيكدكا في  ييسمـ
 (.https://ar.wikipedia.org/wiki)الجاىمية
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الصمت يقيؾ ، كلؾ في الصمت خصمتاف : تأخذ خصمة بيا  الكبلـ ييديؾ ، فإفٌ  
 عبدالبر ابف ينظر)عمـ مف ىك أعمـ منؾ ، كتدفع بو عنؾ جيؿ مف ىك أجيؿ منؾ 

 ( .ُِٗ ػػ ُْٓص ، ُج ، ـََُِ

امو ، كىك يصنؼ أيٌ  كمف طريؼ ما يركل عف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
ـ منو فذاؾ يكـ ى فيو مف ىك أعمـ مني فأتعمٌ امي أربعة : يـك أخرج فألقى أيٌ  "قائبلن : 

، مو فذاؾ يـك أجرم فيو مف أنا أعمـ منو فأعمٌ  ىلقى أفائدتي كغنيمتي ، كيـك أخرج ف
فيو  ىلقأفيو مف ىك مثمي فأذاكره فذاؾ يـك درسي ، كيـك أخرج ف ىلقى أكيـك أخرج ف

 عبدالبر ابف) "مو كأجعمو يـك راحتي أكمٌ و فكقي فبل مف ىك دكني كىك يرل أنٌ 
 ( .ُُٖص ، ُج ، ـََُِ

العمـ ممف يرغب في الكصكؿ إلى  بةطمينصح ابف خمدكف يرل الباحث أٌف 
كالتممذة عمى أكثر مف أستاذ ، كتنكيع األساتيذ ،  والرحمة لطمببالدرجات العميا منو 

يبدع في الحصكؿ عمى  ف يطمح أفكىك ما يطابؽ اليـك طمبة الدراسات العميا ممٌ 
في مختمؼ بعد إتقاف تعٌممو صو بجدارة كاستحقاؽ ليمتطي صيكة منبر العمـ تخصٌ 

إٌف البشر يأخذكف معارفيـ كأخبلقيـ كما ينتحمكنو مف  "العمـك كالفنكف ، فيقكؿ : 
لقاءن ، كتارةن م   أفٌ . إالٌ حاكاةن كتمقينان بالمباشرةالمذاىب كالفضائؿ : تارةن عممان كتعميمان كا 

. فعمى قدر كثرة استحكامان كأقكل رسكخان  حصكؿ الممكات عف المباشرة كالتمقيف أشدٌ 
. كاالصطبلحات أيضان في تعميـ العمـك لشيكخ يككف حصكؿ الممكات كرسكخياا

. كال يدفع عنو يا جزء مف العمــ ، حتى لقد يظف كثير منيـ أنٌ طة عمى المتعمٌ مخمٌ 
د . فمقاء أىؿ العمـك ، كتعدٌ الختبلؼ الطرؽ فييا مف المعٌمميف ذلؾ إاٌل مباشرتو

د المشايخ ، يفيده تمييز االصطبلحات ، بما يراه مف اختبلؼ طرقيـ فييا ، فيجرٌ 
لى الرسكخ . كتنيض قكاه إيا أنحاء تعميـ كطرؽ تكصيؿالعمـ عنيا كيعمـ أنٌ 

ا مع تقكية ممكتو زىا عف سكاىح معارفو كيميٌ . كيصحٌ كاالستحكاـ في الممكات
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ر اهلل . كىذا لمف يسٌ عيـدىـ كتنكٌ بالمباشرة كالتمقيف ككثرتيما مف المشيخة عند تعدٌ  
منيا في طمب العمـ ، الكتساب الفكائد  . فالرحمة ال بدٌ عميو طرؽ العمـ كاليداية

 .(ّٖٓص ـ،َُِّخمدكف ابف)" كالكماؿ بمقاء المشايخ كمباشرة الرجاؿ 

ىك الطريقة التي يدرؾ بيا التمميذ  Learning Styleـ أسمكب التعمٌ  "إٌف 
ان نشاطان تربكيان أك اجتماعيٌ  ة أك خبرة/األشياء حكلو ، سكاء كانت ىذه معمكمة أكاديميٌ 

ة ـ عادة بكيفيٌ ر أسمكب التعمٌ . كيتقرٌ دة مف نكع محدٌ ان ، أك كائنان أك مادٌ عمميٌ  ان أك مينيٌ 
. فقد ا الكنو أك المعنىـ ىذة معرفة أك تعمٌ كيفيٌ البحث عف كنو األشياء أك معناىا ثـ 

يستخدـ التمميذ مثبلن السمع أك القراءة في البحث عف المعنى المطمكب في الخبرة أك 
الشيء ثـ يدركو بالتفكير الذاتي أك بتبادؿ اآلراء مع االقراف أك باالستماع لحديث 

 . (ُٗـ ، صُٖٓٗ" )حمداف ـ كتكجيياتو المعمٌ 

       ي مسجد دمشؽ قائبلن : ػػػػػػػػػػػػػ( حمقات الدرس فقٕٕٗطة )تيصؼ ابف بطك 

كف كتب الحديث في فنكف العمـ ، كالمحٌدثكف يقرؤ  كليذا المسجد حمقات التدريس "
عمى كراسي مرتفعة ، كقٌراء القرآف  يقرأكف باألصكات الحسنة صباحان كمساءن ، كبو 

كاحد منيـ إلى سارية مف سكارم المسجد  جماعة مف المعٌمميف لكتاب اهلل يستند كؿٌ 
ان لكتاب اهلل تعالى ، يمٌقف الصبياف كيقرئيـ ، كىـ ال يكتبكف القرآف في األلكاح تنزيي

نٌ  ميـ بكتب األشعار ـ القرآف يعمٌ غير معمٌ  ـ الخطٌ . كمعمٌ كف القرآف تمقينان ما يقرؤ كا 
ـ المعمٌ  خٌطو ؛ ألفٌ كسكاىا ، فينصرؼ الصبي مف التعميـ إلى التكتيب كبذلؾ جاد 

( . كعندما مر بمدينة كاسط ٔٓـ ، صََِٗ)ابف بطكطة  "ـ غيره ال يعمٌ  لمخطٌ 
مدرسة عظيمة حافمة فييا نحك ثبلثمائة خمكة ينزليا الغرباء القادمكف  "أٌف فييا ذكر 

 .(َُٔص ، ـََِٗ بطكطة ابف")لتعٌمـ القرآف 

رس القديـ عمى مكضع مرتفع شبو المنبر أك المنارة ـ في الدٌ مسة المعمٌ كانت جً 
. قاؿ السامع أخذ ما يمقى عميو مف جيتوأك الجدار أك في صدر مكاف ليسيؿ عمى 
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ؿ ما سألت عف : لما دخمت بغداد كنت أكٌ  ()(قِِٗ)ت أحمد بف يعقكب الجرجاني 
فقيؿ : يعيش كلو مجمس ، كقصدت الشيخ فإذا الدار مممكءة مف  ()أبي العبرطف

ذا مستمؿ قائـ في صحف  أكالد الممكؾ كاألغنياء كأكالد الياشمييف بأيدييـ األقبلـ ، كا 
ذا شيخ في صدر ( . ُُٖ، ص  ِالدار ذك جماؿ كىيبة )ابف عساكر، ج الدار ، كا 

س يجمس عمى كرسي المدرٌ  كلـ تكف ىناؾ فصكؿ شبيية بالفصكؿ الحديثة ، بؿ كاف
 ( .َُُص ـ ،َُُِعمى األرض أمامو عمى شكؿ حمقة )أميف كالطمبة تجمس

كاف لممدرسة في التراث العربي أثرىا الكبير في ازدىار العمـ بفركعو المتنكعة 
ؽ ، إذ كانت ىذه المدارس رياضان تفكح مف أزىارىا نسمات العمـك كغدرانان عذبة يتدفٌ 

س في ساحاتيا المعارؼ ، فقد عٌمـ في غرفيا معٌممكف أفاضؿ كدرٌ مف مناىميا زالؿ 
أساتيذ نكابغ عرفكا بالفضؿ كالفضيمة ، فنبت في دركسيا عدد مف الفبلسفة كالعمماء 

اليـك مرجعان فاتيـ إلى ، كظير في صفكفيا مئات األدباء كالكٌتاب الذم ال تزاؿ مصنٌ 
 .لمقاصي كالداني 

رة لمدراسة كانت في المدرسة المستنصرية التي أبيى صك  يرل الباحث أفٌ ك  
ا كاف مف أحدث الدراسات التي كصؿ إلييا العرب في القرف السابع اليجرم ، لمى  تعدٌ 

مضيئة في  فييا مف تنظيـ يؤدم إلى نتائج باىرة ، فضبلن عف مخرجات كانت نقاطان 
عمى الحصير المفركش عمى فييا يجمس  كاف المعٌمـ "إذ . تاريخ العمـ كالمعرفة

حضيض المسجد كقد أحاط بو التبلميذ إحاطة السكار بالمعصـ كىـ جالسكف 
كانت نظـ التعميـ ( ، ك Budge 1925, p. 198" )القرفصاء يصغكف إلى إلقائو 

كأساليبو في المدرسة المستنصرية مف أرقى ما كصمت إليو النظـ كاألساليب التعميمية 
لتدريس في ىذه المدرسة عند إذ يصؼ ابف بطكطة طريقة افي العالـ اإلسبلمي ، 

                                                           

  شيخ الصكفية بنيسابكر ، ككاف يرجع أحمد بف يعقكب أبك بكر الجرجاني األديب الكاعظ الصكفي الزاىد . كاف
 (.ّٕٔإلى فنكف مف العمـ ، منيا حفظ الحديث كفيمو ، كعمـ التاريخ كعمـك المعامبلت كاإلشارة)الذىبي،ص

 . لـ يجد الباحث ترجمة لو 



   

 النظري اطا ال   :      الفصل الثاين     
                                                                                                         

 
 

73 

ة خشب صغيرة عمى كمكضع التدريس ، كجمكس المدٌرس في قبٌ  "و ليا قائبلن : زيارت 
كاد معتمان ، س كعميو السكينة كالكقار البسان ثياب السٌ . كيقعد المدرٌ كرسي عميو البسط

كذا ترتيب كٌؿ مجمس مف ىذه كعمى يمينو كيساره ميعيداف ييعيداف كؿ ما يمميو ، كى
" )ابف المجالس األربعة ، كفي داخؿ ىذه المدرسة الحٌماـ لمطمبة كدار الكضكء 

 .        (ُُّـ ، صََِٗبطكطة

كينبغي لمرفقاء في درس كاحد أك دركس أف يجتمعكا في جية كاحدة ليككف 
)ابف  بعضيـ في ذلؾ دكف بعض كال يخٌص  نظر الشيخ إلييـ جميعان عند الشرح ،

. كينبغي لطالب العمـ أف ال يجمس قريبان مف األستاذ عند (ُّٗـ ، صََِٗجماعة
السبؽ بغير ضركرةو ، بؿ ينبغي أف يككف بينو كبيف األستاذ قدر القكس فإنو أقرب 

 ( .ُِالزرنكجي ، ص إلى الٌتعظيـ )

ة صفات منيا ـ أف يتصؼ بعدٌ عمى المعمٌ  ( أفٌ قّّٕيرل ابف جماعة )ت  
ة في يككف ذا رياسة كفضؿ كديانة كعقؿ كميابة كجبللة كنامكس كعدالة كمحبٌ  "أف 

ميف كيرٌغب المشتغميف ، كيبعد الفضبلء ، كعطؼ عمى الضعفاء ، يقٌرب المحصٌ 
" )ابف ائيف ، كينصؼ البٌحاثيف ، حريصان عمى النفع ، مكاظبان عمى اإلفادة المغٌ 

يجمس مستقبؿ القبمة إف  "أف ـ . كما يطمب مف المعمٌ (ُٕٗـ ، صََِٗجماعة
ؿ عف مكانو بدنو عف الزحؼ كالتنقٌ  فٍ صي أمكف بكقار كسكينة كتكاضع كخشكع ، كليي 

قي كيديو عف العبث كالتشبيؾ بيا ، كعينيو عف تفريؽ النظر مف غير حاجة ، كيتٌ 
س في كقت جكعو أك ؿ الييبة كيسقط الحشمة ، كال يدرٌ المزاح ككثرة الضحؾ فإنو يقمٌ 

ه المزعج أك ىمو أك غضبو أك نعاسو أك قمقو ، كال في حاؿ برده المؤلـ كحرٌ عطشو 
 "و ال يتمكف مع ذلؾ مف استيفاء النظر كاب ، كألنٌ ما أجاب أك أفتى بغير الصٌ فربٌ 
 .(ُْص ، ـََِٗجماعة ابف)
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أف يجمس بارزان لجميع الحاضريف  "ـ مف قبيؿ كيضع شركطان عمى المعمٌ  
ؼ بالباقيف كيكرميـ بحسف ... كيتمطٌ كالسف كالصبلح كالشرؼ ميـ بالعمـر أفاضكيكقٌ 
... كيمتفت إلى الحاضريف التفاتان قصدان بحسب بلـ كطبلقة الكجو كمزيد االحتراـالس

مو أك يسألو أك يبحث معو عمى الكجو عند ذلؾ بمزيد التفات مف يكمٌ  الحاجة كيخٌص 
ف كاف صغيران أك كضيعان ، فإفٌ  قباؿ عميو كا  ريف ترؾ ذلؾ مف أفعاؿ المتجبٌ  إليو كا 

ذا تعدٌ ريفالمتكبٌ  ـ تفسير فيقدٌ  فاألىـٌ  ـ األشرؼ فاألشرؼ كاألىـٌ ركس قدٌ دت الدٌ ... كا 
حك أك القرآف ثـ الحديث ثـ أصكؿ الديف ثـ أصكؿ الفقو ثـ المذىب ثـ الخبلؼ أك النٌ 

  ( .ْْػ ػ ِْص ، ـََِٗجماعة ابف) "الجدؿ 

كا مبكران لمتفاضؿ ، أك المراتب التي تندرج فييا يرل الباحث أٌف العرب التفت
المكاٌد الٌدراسية عمى كفؽ أىميتيا كما تحققو مف فمسفة كرؤية المجتمع ، كتأصيؿ 

ىذه العمـك التي كانت تدرس كانت مف كديمكمة كجكده ، كأٌف  ىا ،حضارتو كتجسيد
اإلماـ أبك حنيفة النعماف ينابيع الدركس التي استقى منيا رجاؿ الحديث كالفقو مثؿ : 

،  ق(ِٔٓ)ت ، كالبخارم ، كاإلماـ أحمد ، كاإلماـ مالؾ، كاإلماـ الشافعي الككفي
، فضبل عما اغترؼ منيا جيابذة العمـ كاألدب مثؿ : إماـ النحك ق(ُِٔ)تكمسمـ 

ماـ األخبار كالنكادر  اٌلمغةك  الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الذم استنبط عمـ العركض ، كا 
، كالحكيـ المشيكر في ()ق(َِٗ)ت ، كأبي عبيدة النحكمسعيد األصمعي  بيأ

،  ، كالحاسب المعركؼ ثابت بف قرة()ق(ِٖٗت) سحاؽاصناعة الطب حنيف بف 
 ، كالحكيـ المشيكر الرئيس أبي عمي بف سينا ق(ّّٗ)تكالشيخ أبي نصر الفارابي

                                                           

  مىٍعمىر بف المثنى اٌلمغكم البصرم أبك عبيدة مكلى بني تيـ قريش ، أٌكؿ مف صٌنؼ غريب الحديث ، ككاف أعمـ
 (. ِْٓ،صِمف األصمعي كأبي زيد باألنساب كاألياـ ، ككاف أبك نيكىاس يتعٌمـ منو كيذـٌ األصمعي )السيكطي،ج

 ف أبكه صيدالنيان مف أىؿ الحيرة بالعراؽ ، سافر حنيف بف اسحاؽ العبادم ، أبك زيد طبيب مؤرخ ، مترجـ ، كا
إلى البصرة فأخذ العربٌية عف الخميؿ ، كانتقؿ إلى بغداد فأخذ الطب عف يكحنا بف ماسكيو كغيره، كتمكف مف 
المغات اليكنانية كالسريانية كالفارسية ، ككاف فصيحان شاعران اتصؿ بالمأمكف فجعمو رئيسان لديكاف الترجمة 

 (.ُِٓص،ُ)الكرد،ج
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أنيار كعيكف ، فسالت كغيرىـ مف مجٌددم عمـك الحكمة كالمعارؼ ، فنبعت منيـ  
 .يا القاصي كالداني إلى يكمنا ىذاأكدية العمـك كالفنكف ، كنيؿ كينيؿ من

يصؿ في درسو ما ينبغي كصمو  " ـ أفٌ كما يشترط ابف جماعة عمى المعمٌ  
ر في مكاضع الكقؼ كمنقطع الكبلـ ، كال يذكر شبية في الديف في درس كيؤخٌ 

د في ذلؾ جميعان أك يدعيما جميعان ، كال يتقيٌ  الجكاب عنيا إلى درس آخر بؿ يذكرىما
إذا كاف  السٌيماا فيو مف المسألة مى ؼ يمـز منو تأخير جكاب الشبية عنيا لً لمصنٌ 

كال يقصره  رس تطكيبلن يمؿٌ . كينبغي أف ال يطيؿ الدٌ كالعكاـ رس يجمع الخكاٌص الدٌ 
التطكيؿ ، كال ، كيراعي في ذلؾ مصمحة الحاضريف في الفائدة في  تقصيران يخؿٌ 

ره مو عميو كال يؤخٌ ـ عمى فائدة إاٌل في مكضع ذلؾ ، فبل يقدٌ يبحث في مقاـ أك يتكمٌ 
حو ، كأف ال يرفع صكتو زائدان عمى قدر الحاجة عنو إاٌل لمصمحة تقتضي ذلؾ كترجٌ 

ل في بحثو أك ... كأف يزجر مف تعدٌ خفضان ال يحصؿ معو كماؿ الفائدة كال يخفضو
أك أكثر  بحثو أك سكء أدب أك ترؾ اإلنصاؼ بعد ظيكر الحؽٌ ظير منو لدد في 

ع في الصياح بغير فائدة أك أساء أدبو عمى غيره مف الحاضريف أك الغائبيف ، أك ترفٌ 
، أك تحدث مع غيره ، أك ضحؾ ، أك استيزأ المجمس عمى مف ىك أكلى منو، أك ناـ
د لغريب ... كأف يتكدٌ مقةبأدب الطالب في الح بأحد مف الحاضريف ، أك فعؿ ما يخؿٌ 

لمقادـ دىشة ، كال يكثر االلتفات كالنظر  حضر عنده كينبسط لو لينشرح صدره فإفٌ 
ريس إذا لـ يكف أىبلن لو ، كال ... كأف ال ينتصب لمتدٌ جموذلؾ مخ إليو استغرابان لو فإفٌ 

ذلؾ لعب في  رس مف عمـ ال يعرفو سكاء أشرطو الكاقؼ أك لـ يشرطو ، فإفٌ يذكر الدٌ 
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: مف تصٌدر قبؿ أكانو فقد  ()(قّّْ. قاؿ الشبمي )تبيف الناس الديف كازدراء 
 . (ِٓػ ػ ْٓص ، ـََِٗ جماعة ابف) "تصٌدل ليكانو 

 كلبعضيـ في تدريس مف ال يصمح : 

 جيكؿو يسمػػػػػػػٌػػػى بالفقيًو المدرِّسً  تصدَّر لمتدريس كؿُّ ميػػػػػػػػػكس
 ببيت قديـ شاع بالفقيو المدرسً  فحؽ ألىؿ العمػػػػػػػػػػػـ أف يتمٌثمكا        
 كبلىا كحتى ساميا كؿُّ ميفمػػػػػسً  لقد ىزلت حتى بدا مف ىزاليا        

 ( ّٓ ص ، ـََِٗ جماعة ابف)                                          

ـ  التعميـ كالتعمٌ فػػػػػػػي كمف شركطو أيضان ، كالتي أٌكد فييا عمى الفركؽ الفردية 
. قاؿ الحديث ، كيكره لو ما يكره لنفسوأف يحب لطالبو ما يحب لنفسو كما جاء في  "

ابف عباس : أكـر الناس عمٌي جميسي الذم يتخطى رقاب الناس إلٌي لك استطعت أف 
. كينبغي أف الذباب ليقع عميو فيؤذيني ، كفي ركاية : إفٌ ال يقع الذباب عميو لفعمت 

أكالده مف الحنك كالشفقة عميو  يعتني بمصالح الطالب كيعاممو بما يعامؿ بو أعزٌ 
ما كقع منو نقص ال يكاد يخمك اإلنساف عنو ، كاإلحساف إليو ، كالصبر عمى جفاء ربٌ 

كيكقفو مع ذلؾ عمى ما كسكء أدب في بعض األحياف ، كيبسط عذره بحسب اإلمكاف 
صدر منو بنصح كتمٌطؼ ال بتعنيؼ كتعٌسؼ قاصدان بذلؾ حسف تربيتو ، كتحسيف 
صبلح شأنو ، فإف عرؼ ذلؾ لذكائو باإلشارة فبل حاجة إلى صريح العبارة ،  خمقو كا 
ف لـ يفيـ ذلؾ بصريحيا أتى بيا كراعى التدريج في التمٌطؼ ، كيؤدبو باآلداب  كا 

ة عمى األكضاع ة ، كيكصيو باألمكر العرفيٌ عمى األخبلؽ المرضيٌ  ة ، كيحٌرضوالسنيٌ 
 السٌيماة ، كأف يسمح لو بسيكلة اإللقاء في تعميمو كحسف التمٌطؼ في تفييمو الشرعيٌ 

                                                           

 ككاف أبكه مف رجاؿ دار الخبلفة  ىػ ِْٕ عاـ سامراء الشيخ الزاىد أبك بكر دلؼ بف جعفر الشبمي، كلد في ،
نخرط في سمؾ الكظيفة بدار ااألمراء كالكزراء، ك كنشأ الشبمي مع أكالد  شبمية ، قرية األصؿ مف تركي ، كىك

 .(ُٗ)األعظمي،ص الخبلفة، كحظي مف األمراء بالنعـ الكافرة، كعيف أميرا عمى )دكماند( مف تكابع طبرستاف
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ضو عمى طمب الفكائد كحفظ إذا كاف أىبلن لذلؾ لحسف أدبو كجكدة طمبو ، كيحرٌ  
ما ـك ما يسألو عنو ، كىك أىؿ لذلؾ ربٌ خر عنو مف أنكاع العمالنكادر كالفرائد ، كال يدٌ 

ؿ لو ؛ در كينٌفر القمب كيكرث الكحشة ، ككذلؾ ال يمقي إليو ما لـ يتأىٌ يكحش الصٌ 
 د ذىنو كيفٌرؽ فيمو ، فإف سألو الطالب شيئان مف ذلؾ لـ يجبو كيعٌرفو أفٌ ذلؾ يبدٌ  ألفٌ 

فٍ ذلؾ يضرٌ  و ال بخبلن عميو ، ثـ اه منو لشفقة عميو كلطؼ بمنعو إيٌ  ه كال ينفعو ، كا 
يحرص عمى  ... كأفٍ ؿ لذلؾ كغيرهتياد كالتحصيؿ ليتأىٌ بو عند ذلؾ في االجيرغٌ 

تعميمو كتفييمو ببذؿ جيده كتقريب المعنى لو مف غير إكثار ال يحتممو ذىنو أك بسط 
" ؼ الذىف العبارة ، كيحتسب إعادة الشرح لو كتكراره ال يضبطو حفظو كيكضح لمتكقٌ 

 . (ٖٓ ػػ ٔٓـ ، صََِٗ)ابف جماعة

 ي أثناء درسوػػػػػػػػـ فر لنا ابف جماعة أسمكب التدريس الذم يعتمده المعمٌ كيصكٌ 
حيا باألمثمة كذكر الدالئؿ ، كيقتصر عمى يبدأ بتصكير المسائؿ ثـ يكضٌ  " إذ

ة كالمأخذ ؿ لفيـ مأخذىا كدليميا ، كيذكر األدلٌ تصكير المسألة كتمثيميا لمىف لـ يتأىٌ 
ؽ بتمؾ المسألة مف فرع ف لو معاني أسرار حكميا كعمميا كما يتعمٌ لمحتمميا ، كيبيٌ 

كأصؿ ، كمف ىـ فييا في حكـ أك تخريج أك نقؿ بعبارة حسنة األداء بعيدة عف 
تنقيص أحد مف العمماء كيقصد ببياف ذلؾ الكىـ طريؽ النصيحة كتعريؼ النقكؿ 

ناسبيا كما يفارقيا كيقاربيا ، كيبٌيف مأخذ الصحيحة ، كيذكر ما يشابو تمؾ المسألة كي
الحكميف كالفرؽ بيف المسألتيف ، كال يستحي مف ذكر لفظة يستحي مف ذكرىا عادة 

ؿ كانت الكناية تفيد معناىا كتحصٌ  إذا احتيج إلييا كلـ يتـ التكضيح إاٌل بذكرىا ، فإفٍ 
نيا ، ككذلؾ إذا كاف في منتياىا تحصيبلن بٌينان لـ يصٌرح بذكرىا بؿ يكتفي بالكناية ع

 "مفظة بغيرىا المجمس مف ال يميؽ ذكرىا بحضكره لحيائو أك لجفائو فيكني عف تمؾ الٌ 
 .(ٗٓ ػػ ٖٓص ، ـََِٗجماعة ابف)
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إذا فرغ  " :ـ مف تقديمو عرض درسو يكصيو ابف جماعةص المعمٌ مي فإذا ما خى  
يمتحف بيا فيميـ ؽ بو عمى الطمبة الشيخ مف شرح درس فبل بأس بطرح مسائؿ تتعمٌ 

كضبطيـ لما شرح ليـ ، فمف ظير استحكاـ فيمو لو بتكرار اإلصابة في جكابو 
ربما  الطالب شكره ، كمف لـ يفيمو تمٌطؼ في إعادتو لو ، كالمعنى بطرح المسائؿ أفٌ 

ا لرفع كمفة اإلعادة عمى الشيخ أك لضيؽ الكقت أك استحيا مف قكلو : لـ أفيـ إمٌ 
ر قراءتيـ بسببو ، كلذلؾ قيؿ : ال ينبغي لمشيخ أك كي ال تتأخٌ حياء مف الحاضريف 

لـ يأمف  ف مف قكلو نعـ قبؿ أف يفيـ ، فإفٍ الب : ىؿ فيمت ؟ إاٌل إذا أمً أف يقكؿ لمطٌ 
و ربما كقع في الكذب بقكلو نعـ لما مف كذبو لحياء أك غيره فبل يسألو عف فيمو ؛ ألنٌ 

ائؿ كما ذكرناه ، فإف سألو الشيخ عف فيمو قٌدمناه مف األسباب ، بؿ يطرح عميو مس
تماؿ ذلؾ الح الطالبقاؿ : نعـ ، فبل يطرح عميو المسائؿ بعد ذلؾ إاٌل أف يستدعي 

بالمكافقة في  الطمبة. كينبغي لمشيخ أف يأمر خجمو بظيكر خبلؼ ما أجاب بو
فياميـ الدركس ، كبإعادة الشرح بعد فراغو فيما بينيـ ليثبت في أذىانيـ كيرسخ في أ

 جماعة ابف) "حقيؽ فس بطمب التٌ يـ عمى استعماؿ الفكر كمؤاخذة النٌ و يحثٌ ، كألنٌ 
   .(َٔ ػػ ٗٓص ، ـََِٗ

 نكعيف تبلميذه ـيعمٌ  أف ـالمعمٌ  اشترط عمىفقد  ()ق(ِِّ)ت نكفحى سي  ابفأما 
 عمكـ كثانييما. تعميميا عف يتخمى أف ـلممعمٌ  يجكز ال إجبارية عمكـ ليماأكٌ  العمكـ مف

تقاف كاإلعراب القرآف فيك تعميمو يجب ما اأمٌ . لمصبياف تعميميا يستحسف اختيارية  كا 
 كالشعر الحساب فيك عميو ـالمعمٌ  يجبر كال اختياران  تعميمو يستحسف ما اكأمٌ . التيجئة
 ىذه أتقنكا فإذا ، لمصبياف بالنسبة ىذا ، كالخطٌ  اٌلمغة كعمـك كأنسابيـ العرب كأخبار
 ، يفمختصٌ  أساتذة عمى أخرل دركسان  كاكتمقٌ  التعميـ في أعمى مرحمة إلى انتقمكا العمـك

                                                           

  عبدالسبلـ بف سعيد القيركاني سحنكف ، كاف مكصكفان بالديانة كالكرع كالسخاء كالكـر ، كسحنكف ػ بالضـ كالفتح
فدم،جػ طائر   (.ُٖٕ،صُٓبالمغرب سمكه بذلؾ لحدة ذىنو )الصَّ
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 عمى تدريبيـ بيافالصٌ  لمتبلمذة ستدرٌ  التي العمـك مف ـتقدٌ  ما عمى سحنكف ابف كزاد 
 ، العرب عند اليجرم الثالث القرف في الففٌ  ىذا يدٌرس أف غريب أمر كىك ، الخطابة

 .( ْٕص ، ـُٖٗٗالبكرم) حديثان  إالٌ  أكربا مدارس في يدٌرس كال

بياف فنكف بلمذة الصٌ الت كتدريس تدريبككف فؽ الباحث مع البكرم في ال يتٌ  
بؽ مع عمى تراث العرب يجد ليـ السٌ المطٌ  أمران غريبان ، بؿ يرل الباحث أفٌ الخطابة 

،  ؿفي الكثير مف المكارد التي يذكرىا الباحث في فقرة التراث العربي في ىذا الفص
اف رى ة كالمً بى رٍ تماـ بيا كالدً ىفضبلن عف أٌف الخطابة مف أبرز سمات العرب ، كزاد اال

 .صبلة الجمعة كحاجة الخطيب لذلؾعمييا بعد تشريع 

 مف الكثير كىناؾ ، العرب عند التعميـ أساليب في مساحتو لمسؤاؿ كاف
 كدرؾ ، االبتغاء العمـ زيادة:  ق(ِّ)ت مسعكد بف عبداهلل قاؿ ذلؾ عمى الشكاىد
 :  ق(َُُ)تالفرزدؽ كقاؿ ، عممت بما كأعمؿ ، جيمت ما ـفتعمٌ  ، السؤاؿ العمـ

 ػػػػػـيعمػػػَّ  العمػػػػػػػػـ عف يسػػػػػػػأؿ كمف سألت ماإنٌ  النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ياأيٌ  ركنيخبٌ  أال
 يػػػمكالع األحاديث الكاعي السائؿ كما صدره العمـ يعقؿ لـ أمرئ سؤاؿ
 خزائف العمـ:  قاؿ الزىرم شياب ابف عف ()ق(ِِْ)ت الحمكاني كذكر

 : ينشد األصمعي ككاف ، السؤاؿ كمفاتيحيا

نٌ  السؤاؿ طكؿ العمى شفاء  الجيؿ عمى السككت طكؿ العمى تماـ     ماكا 

 فعٌمميـ ثكابان  الناس تعٌمـ لـ إف:  قائبلن  الفراىيدم أحمد بف الخميؿعميو  ونبٌ  كما
. تعمـ لـ ما عمـ عمى يؾينبٌ  وفإنٌ  ، السؤاؿ بتفريع تجزع كال ؛ عممؾ بتعميميـ سلتدرٌ 
 الشركد الحكمة كتمقفي ، سؤالي بكثرة:  قاؿ ؟ نمت ما نمت بـ:  يكمان  األصمعي سئؿ

                                                           

 المجاكر بمكة حمكانيلي الريحاني ال، الحسف بف عمي بف محمد اليذإلماـ الحافظ الصدكؽ، أبك محمدا .
 ، كال يستعمؿ عمموكاف عالما بالرجاؿ : أبك داكد كاف ثقة ثبتا متقنا . كقاؿ : يعقكب بف شيبة قاؿ

 (.ََْ،صُُ)الذىبي،ج
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 لمعمـ أفٌ  ظفٌ  كمف ، الرجاؿ عند عممو رؽٌ  السؤاؿ عند كجيو رؽٌ  مف:  يقاؿ ككاف ، 
 .(ُِٕ ػػ ُِِص ، ُج ، ـََُِعبدالبر ابف ينظر) حٌقو بخسو غاية

رس ، بيـ بعد االنتياء مف تقديـ الدٌ سكف السماع ألسئمة طبٌل اعتمد المدرٌ 
بو مف ا تتطمٌ كعرضو كأسمكب تعميمي يتناسب مع المرحمة التي كانكا يعيشكنيا ، كممٌ 

ثـ رشقت شآبيب المسائؿ مف  ":  (قُْٔت). يقكؿ ابف جبير اعتماد ىذه الطريقة
جانب فأجاب كما قٌصر كتقدَّـ كما تأٌخر كرفعت إليو عدة رقاع فجمعيا جممة في  كؿٌ 

ابف جبير ، ص " )كاحدة منيا كينبذ بيا إلى أف فرغ منيا  يده كجعؿ يجاكب عف كؿٌ 
ٖٖ). 

 يطالب " عندما التعزيز يعتمد أف ـالمعمٌ  عمى جماعة ابف يرل ذلؾ بعد
 مف ليـ قٌدـ لما ضبطيـ كيمتحف ، المحفكظات بإعادة األكقات بعض في الطمبة
 دليؿ أك رهقرٌ  أصؿ عمى ىنى بٍ تي  بمسائؿ كيختبرىـ ، الغريبة كالمسائؿ ةالميمٌ  القكاعد
 عميو كأثنى شكره اإلعجاب ةشدٌ  عميو يخؼ كلـ الجكاب في مصيبان  رآه فمف. ذكره
يٌ  ليبعثو أصحابو بيف  كلـ ران مقصٌ  رآه كمف ، االزدياد طمب في االجتياد عمى اىـكا 

 ، العمـ طمب في المنزلة كنيؿ ةاليمٌ  عمكٌ  عمى كحٌرضو قصكره عمى عٌنفو نفكره يخؼ
 يقتضي ما كيعيد ، انبساطان  كالشكر ، نشاطان  التعنيؼ يزيده فممٌ  كاف إف السٌيما
 .(َٔص ، ـََِٗجماعة ابف) " راسخان  فيمان  الطالب ليفيمو إعادتو الحاؿ

ضي اإلماـ عمر بف أبي اهلل تعالى يحكي عف الشيخ القاكاف أبك حنيفة رحمو 
و قاؿ : قاؿ مشايخنا رحميـ اهلل تعالى : ينبغي أف يككف أنٌ  ()ق(َْٖ)تبكر الزنجي

ا قدر السبؽ لممبتدم قدر ما يمكف ضبطو باإلعادة مرتيف كيزيد بالرفؽ كالتدريج ، فأمٌ 
اإلعادة عشر مرات فيك في االنتياء ـ إلى إذا طاؿ السبؽ في االبتداء كاحتاج المتعمٌ 

                                                           

 المياجريف بدريا ، مف السابقيف أبك سبرة ككاف جد أبيو، أبك بكر بف أبي سبرة  العراؽ الفقيو الكبير ، قاضي  .
 (.ِّّ،صٕ)الذىبي ،جالقضاء المنصكر ، كاله قريش مف عمماءك   المدينة كاف مفتي أىؿ
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. كقد قيؿ : يترؾ تمؾ العادة إاٌل بجيد كثير و يعتاد ذلؾ كالأيضان يككف كذلؾ ؛ ألنٌ  
بشيء يككف أقرب إلى فيمو  يبتدئينبغي أف  لذا .ؼه لً كالتكرار أى  ؼه رً السبؽ خى 

 ( .ُٕ)الزرنكجي ، ص 

أف ال يظير لمطمبة تفضيؿ بعضيـ  "ـ بحسب ما يراه ابف جماعة كعمى المعمٌ 
أك فضيمة أك  ة أك اعتناء مع تساكييـ في الصفات مف سفٌ عمى بعض عنده في مكدٌ 
در كينفر القمب ، فإف كاف بعضيـ ذلؾ ربما يكحش منو الصٌ  تحصيؿ أك ديانة ، فإفٌ 

اجتيادان ، أك أبمغ اجتيادان ، أك أحسف أدبان ، فأظير إكرامو  أكثر تحصيبلن كأشدٌ 
ط كيبعث و ينشٌ كتفضيمو ، كبٌيف أف زيادة إكرامو لتمؾ األسباب فبل بأس بذلؾ ؛ ألنٌ 

 ( . ْٔـ ، ص  ََِٗ" )ابف جماعةعمى االتصاؼ بتمؾ الصفات 

 كالتقكيـ كيرل الباحث أف ابف جماعة ىنا يعتمد المعايير العممية في التفضيؿ
يحرزه الطالب مف ، كما ، فبل يمتفت لغير التحصيؿ كاالجتياد كحسف األدب 

استحقاقات تنجـ عف بذلو اجتياده كجيكده في نيؿ الدرجات العميا كالرفيعة في 
تحصيؿ العمـ كالمعرفة ، كال شأف لغير ىذه السمات في منح الطالب استحقاقاتو ، 

 .كلعمرم تمؾ األساليب ىي التي أنجبت لنا الكثير مف العمماء عمى طكؿ التاريخ 

قكا بيف المبتدئيف كالمنتييف ران كفرٌ اعاة الفركؽ الفردية مبكٌ مكف بمر اعتنى المتقدٌ 
ميف ككانكا قدكةن في تجديد أساليب التعميـ كترسيخ العمـك في أذىاف الطالبيف مف المتعمٌ 

طرائؽ دكا ميف أعماالن كجدٌ حتى أٌصمكا أصكالن كضبطكا ضكابط ، كفرقكا بيف المتعمٌ 
مو عمى ـ أف يزيد متعمٌ كال ينبغي لممعمٌ  ":  خمدكف. قاؿ ابف مفيدة لممبتدئيف كالمنتييف

ـ منو بحسب طاقتو كعمى نسبة قبكلو لمتعميـ مبتدئان فيـ كتابو الذم أكٌب عمى التعمٌ 
كاف أك منتييان ، كال يخمط مسائؿ الكتاب بغيرىا حتى يعيو مف أكلو إلى آخره ، 

ابف خمدكف ، ص " )كيحٌصؿ أغراضو كيستكلي منو عمى ممكة بيا ينفذ في غيره 
ّْٗ). 
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أم يتنافسكف فيما  ؛ ميـ الكتابة كيجعميـ يتمايزكفـ أف يعمٌ كينبغي عمى المعمٌ  
فكف لمتبلميذ أف يكتبكا الرسائؿ التي يكمَّ  . كما أفٌ ا يصمحيـذلؾ ممٌ  بينيـ ؛ ألفٌ 

 ( .ْٗـ ، ص ُٖٗٗف أيدييـ )البكرمبكتابتيا فذلؾ يفيدىـ كيمرٌ 

ـ أف يراعي ة ، بؿ أراد لممعمٌ ببالجانب العممي لمطمكلـ يكتؼ ابف جماعة 
أف يراقب أحكاؿ الطمبة في آدابيـ كىدييـ  "ـ الجانب التربكم مشيران عمى المعمٌ 

كأخبلقيـ باطنان كظاىران ، فمف صدر منو مف ذلؾ ما ال يميؽ مف ارتكاب محٌرـ أك 
 ة أدب في حؽٌ مكركه ، أك ما يؤدم إلى فساد حاؿ ، أك ترؾ اشتغاؿ ، أك إساء

الشيخ أك غيره ، أك كثرة كبلـ بغير تكجيو كال فائدة ، أك حرص عمى كثرة الكبلـ ، 
أك معاشرة مف ال تميؽ عشرتو ، عرض الشيخ بالنيي عف ذلؾ بحضكر مف صدر 

ان كيكتفي باإلشارة مع فإف لـ ينتو نياه عف ذلؾ سرٌ .  ض بو كال معيف لو منو غير معرٌ 
قكؿ عميو إف اقتضاه الحاؿ ظ اللـ ينتو نياه عف ذلؾ جيران كيغمٌ  مف يكتفي بيا ، فإفٍ 

لـ ينتو فبل بأس حينئذ بطرده  ، فإفٍ  سامع ب بو كؿٌ ىك كغيره كيتأدٌ لينزجر 
إذا خاؼ عمى بعض رفقائو كأصحابو مف  السٌيماكاإلعراض عنو إلى أف يرجع ك 

 .( ٔٔ ػػ ٓٔص ، ـ ََِٗ جماعة ابف) "الطمبة كمكافقتو  

إذا غاب  "ـ لطمبتو طالبان منو كيذىب ابف جماعة بعيدان في متابعة المعمٌ 
ؽ ف يتعمٌ مٌ ف العادة سأؿ عنو كعف أحكالو كعبعض الطمبة أك مبلزمي الحمقة زائدان ع

ف كاف  بو ، فإف لـ يخبر عنو بشيء أرسؿ إليو أك قصد منزلو بنفسو كىك أفضؿ ، كا 
أؿ عنيـ ، كتعٌرض لحكائجيـ ، ككصميـ بما ؽ بو ، كسمسافران تفٌقد أىمو كمف تعمٌ 

ف لـ يكف شيء مف ذلؾ تكٌدد عميو  ف كاف فيما يحتاج إليو فيو أعانو كا  أمكف ، كا 
 ( .ٕٔ ػػ ٔٔص ، ـ ََِٗ جماعة ابف) "كدعا لو 
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كاف معمكالن بو في ما كىناؾ الكثير مف الشكاىد التاريخية في تراثنا عمى   
:  ()ق(ْٗ)ت. قاؿ أبك كداعة د أحكاؿ الطمبةكتفقٌ األكساط التعميمية مف مراعاة 
ففقدني أيامان ، فمما جئتو قاؿ : أيف   ()ق(ْٗ)ت كنت أجالس سعيد بف المسيب

شيدناىا ؟ قاؿ : ثـ . فقاؿ : ىبل أخبرتنا ف؟ قمت : تكفيت أىمي فاشتغمت بيا كنت
ي كما جنكمف يزكٌ . قاؿ : ىؿ أحدثت امرأة غيرىا ؟ فقمت : يرحمؾ اهلل أردت أف أقـك

. فقاؿ : إف أنا فعمت تفعؿ؟ قمت : نعـ . ثـ حمد اهلل أممؾ إاٌل درىميف أك ثبلثة
ي عمى درىميف ، أك قاؿ عمى جنكزكٌ  صمىًاهللًعميهًوآلهًوسممتعالى كصمى عمى النبي 

. قاؿ : فقمت كما أدرم ما أصنع مف الفرح فصرت إلى منزلي ، كجعمت أتفكر ثبلثة
مت عشائي ألفطر ، ككاف يت المغرب ككنت صائمان فقدٌ يف ، كصمٌ ف آخذ كأستدممٌ 

ذا بالباب يقرع ، فقمت : مف ىذا ؟ قاؿ : سعيد . ففكٌ  رت في كؿ مف خبزان كزيتان ، كا 
و لـ ير منذ أربعيف سنة إاٌل ما بيف بيتو اسمو سعيد ، إاٌل سعيد بف المسيب ، فإنٌ 

ذا سعيد بف المسيب و قد بدا لو ، فقمت : ، فظننت أنٌ  كالمسجد ، فقمت كخرجت ، كا 
. قمت : فما مني أف تؤتى . أنت أحؽٌ بٌل أرسمت إلٌي فآتيؾ ؟ قاؿ : اليا أبا محمد ى

ميؿ كحدؾ ، كىذه جت فكرىت أف تبيت الٌ تأمرني ؟ قاؿ : رأيتؾ رجبلن عزبان قد تزكٌ 
أجمؿ امرأتؾ ، فإذا ىي قائمة خمفو في طكلو ، ثـ دفعيا في الباب ، فإذا ىي مف 

 صمى اهلل عميو كآلو كسمـالناس كأحفظيـ لكتاب اهلل تعالى كأعمميـ لسنة رسكؿ اهلل 
الزكج ، ككانت بنت سعيد المذككرة خطبيا عبدالممؾ بف مركاف البنو  ، كأعرفيـ بحؽٌ 
،  ِـ ، جُٖٗٗه العيد ، فأبى سعيد أف يزكجو )ابف خمكافالكليد حيف كالٌ 

 . (ُّْص
                                                           

  بيرة بف سيعيد أبك كداعة السيمي ، كاف فيمف شيد بدران مع المشركيف فأسر ، فقاؿ رسكؿ اهلل الحارثي بف صي
محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ أف لو ابنان كيسان بمكة ، لو ماؿ ، كىك ميٍغؿو فداءه ، فخرج ابنو المطمب مف مكة 

 (.ُِٖ،صُمف افتدم مف أسرل قريش ) العسقبلني ، جإلى المدينة في أربعة لياؿ ، فافتدل أباه ، فكاف أكؿ 
  ابف المسيب سعيد بف حزف القرشي المخزكمي ، عالـ أىؿ المدينة ببل مدافعة . قاؿ قتادة : ما رأيت أحدان أعمـ

 (.ُْٕ،صُِمف سعيد بف المسيب ، كىك أحد الفقياء السبعة بالمدينة )الٌصفدم ،ج
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ـ عمى المدٌرس في حضكر مكضع أف يتقدٌ  "لعمـ يكصي ابف جماعة طمبة ا 
 فيـ المعتاد مف القياـ كردٌ رس ، كال يتأخر إلى بعد جمكسو كجمكس الجماعة فيكمٌ الدٌ 

" )ابف جماعة السبلـ ، كربما فييـ معذكر فيجد في نفسو منو كال يعرؼ عذره 
 ال يقتصر في الحمقة عمى سماع درسو "( ، كعمى الطالب أف َِٔـ ، صََِٗ

ة كعدـ الفبلح كبطء التنٌبو ، بؿ يعتني ذلؾ عبلمة قصكر اليمٌ  فقط إذا أمكنو فإفٌ 
ف احتمؿ ذىنو ذلؾ ، كيشارؾ بسائر الدٌ  ركس المشركحة ضبطان كتعميقان كنقبلن ، كا 

درس منيا لو ، كينبغي أف يتذاكر مكاظبك مجمس الشيخ ما  كؿٌ  أصحابيا حتى كأفٌ 
لقكاعد كغير ذلؾ ، كأف يعيدكا كبلـ الشيخ فيما بينيـ كقع فيو مف الفكائد كالضكابط كا

في المذاكرة نفعان عظيمان ، كينبغي المذاكرة في ذلؾ عند القياـ مف مجمسو قبؿ  فإفٌ 
تفٌرؽ أذىانيـ كتشٌتت خكاطرىـ كشذكذ بعض ما سمعكه عف أفياميـ ثـ يتذاكركنو في 

اعة مف السمؼ يبدؤكف في بعض األكقات ، كأفضؿ المذاكرة مذاكرة الميؿ ، ككاف جم
 الطالب. فإف لـ يجد لـ يقكمكا حتى يسمعكا أذاف الصبحما المذاكرة مف العشاء ، فربٌ 

ر معنى ما سمعو كلفظو عمى قمبو ليعمؽ ذلؾ عمى مف يذاكره ذاكر نفسو بنفسو ككرٌ 
ابف " )مساف سكاء بسكاء مفظ عمى الٌ تكرار المعنى عمى القمب كتكرار الٌ  خاطره ، فإفٌ 

  ( .ُّٓ ػػػ ُِّص ، ـ ََِٗجماعة 

ينبغي لطالب العمـ أف  "كلمزرنكجي طريقة خاصة لحفظ الدركس ، إذ يقكؿ : 
ر سبؽ األمس خمس مرات ، كسبؽ اليكـ الذم قبؿ األمس أربع مرات ، كالسبؽ يكرٌ 

الذم قبمو ثبلث مرات ، كالذم قبمو اثنتيف ، كالذم قبمو مرة كاحدة ، فيذا أدعى إلى 
 .(ُِ" )الزرنكجي ، صلحفظ ا

متمؾ يكيرل الباحث أٌف ىذا التصنيؼ إٍف اعتمده الطالب في مراحؿ دراستو س
حافظة متميزة تمٌكنو مف أف يككف مكسكعيان ، خازنان لكفرة كافرة مف المعمكمات 

الكثرة ىذا ىك سر حفظ العرب آلالؼ األبيات مف الشعر ، ك  المتنكعة ، كيبدك أفٌ 
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الكاثرة مف القطع النثرية ، فضبلن عف آم القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ،  
ؽ ضبط العدؿ لمحديث ، كمف ىـ يـ " كضعكا القكانيف كالمبادئ التي تحقٌ حتى أنٌ 

الرجاؿ الذيف يؤخذ عنيـ كيسمع منيـ كمف ىـ الذيف ييترؾ كبلميـ كال تيقبؿ منيـ 
ة ذكائو ككثرة حفظو ء لركاة الحديث ألقابان حسب درجتو كقكٌ . كلقد كضع العمماركايتيـ

كغير ذلؾ ، كمف ىذه األلقاب : المٍسًند ، كالمحٌدث ، كالحافظ ، كالحٌجة كالحاكـ ، 
، كالمتتبع لمتراث العربي ( ّ،صُـ،جَُِِكأمير المؤمنيف في الحديث ")الذىبي

ؿ تراثنا الغزير بالفنكف لحٌفاظ في حفظ كنقليؤالء ا عمى يقيف مف الدكر الكبير
 .كالعمـك

كقت حتى  أف يككف مستفيدان في كؿٌ  " يكصي الزرنكجي طالب العمـ كما  
كقت  حتى يكتب في كؿٌ  ككف معو محبرةه تكطريؽ االستفادة أف ، يحصؿ لو الفضؿ 

ما يسمع مف الفكائد ، قيؿ مف حًفظ فٌر كمف كتب قٌر ، كقيؿ العمـ ما يؤخذ مف أفكاه 
ؿ مف يـ يحفظكف أحسف ما يسمعكف ، كيقكلكف أحسف ما يحفظكف ، كقيالرجاؿ ؛ ألنٌ 

 .(ِٗػػ  ِٔالزرنكجي ، ص " )ثبت الحكمة في قمبو و لـ تلـ يكف لو دفتر في كيمٌ 

ٌمـ الطمبة لمعمكـ ، بؿ أراد منيـ أف يصبحكا كلـ يكتؼ ابف جماعة عمى تع
حقة مف طريؽ مصنفاتيـ ، فيف يسكبكف ما تعممكه مف عمـك كفنكف لؤلجياؿ البلمصنٌ 

ذا كممت أىميٌ  "إذ يقكؿ: تو كظيرت فضيمتو كمٌر عمى أكثر كتب الفف المشيكرة منيا كا 
 .(ُِٕص ، ـ ََِٗ جماعة ابف) "بحثان كمراجعةن كمطالعةن اشتغؿ بالتصنيؼ

ـ لمعٌممو فميكف المتعمٌ " رحمو اهلل في االصغاء قكالن عجيبان :  قاؿ الغزالي
بيا الرياح كيؼ شاءت ، أك الحشيشة اليابسة في الماء كالريشة الممقاة في الفبلة تقمٌ 

كو كيؼ بيف يدم الغاسؿ يحرٌ  ()تي يٌ الجارم تجرم بيا األمكاج حيث أرادت ، أك المى 
                                                           

 يِّتىة ، كيرل الباحث  كردت في المعاجيـ قراءتاف لمفردة مىيِّت الثانية بسككف الياء ، ككذلؾ مفردة ًمٍيتىة بقراءة مى
 چحئ  مئ  ىئ  يئ   چ  أف القراءة األكلى ىي القراءة الفصيحة لمكافقتيا ما كرد في التنزيؿ في قكلو تعالى
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 ة لقبكلوأجزائيا كأذعنت بالكميٌ نالت مطران غزيران فشربتو بجميع  ةتى يٍ شاء ، أك كأرض مً  
 (.ُّٓ، ص ُـ ، جَُِِ)الزبيدم "

مو كأرض دمثة نالت مطران غزيران لمعمٌ  "بالمتعٌمـ أف يككف يكصي الغزالي
ـ بطريؽ في . كميما أشار عميو المعمٌ ة لقبكلوفتشربت جميع أجزائيا كأذعنت بالكميٌ 

مرشده أنفع لو مف صكابو في نفسو إذ التجربة  أى طى خى  كليدع رأيو فإفٌ ده ـ فميقمٌ التعمٌ 
و يعظـ نفعيا ، فكـ مف مريض محركر تطمع عمى دقائؽ يستغرب سماعيا مع أنٌ 

يحتمؿ صدمة العبلج  يعالجو الطبيب في بعض أكقاتو بالحرارة ليزيد قكتو إلى حدٌ 
عميهماً)ة الخضر كمكسى بقصٌ و اهلل تعالى فيعجب منو مف ال خبرة لو بو ، كقد نبٌ 

 ـَُِْالغزالي) "ٕٔالكيؼ/چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چحيث قاؿ الخضر:ً(السالم
 .(ٔٔص ، ُج ،

 ـ أف يتحمى بيا منيا :ة آداب ككظائؼ عمى المتعمٌ كاشترط الغزالي عدٌ 

  عف رذائؿ األخبلؽ كمذمكـ األكصاؼتقديـ طيارة النفس. 
  ٌكيبعد عف األىؿ كالكطف ؿ بالدنياؿ عبلئقو مف االشتغاأف يقم. 
  ٌـ بؿ يمقي إليو زماـ أمره ر عمى المعمٌ أف ال يتكبر عمى العمـ كال يتأم

ريض الجاىؿ تفصيؿ كيذعف لنصيحتو إذعاف الم ة في كؿٌ بالكميٌ 
 .لمطبيب المشفؽ الحاذؽ

  ٌان مف العمـك المحمكدة كال نكعان مف أنكاعو أف ال يدع طالب العمـ فن
 .مع بو عمى مقصده كغايتويطٌ  إاٌل كينظر فيو نظران 

                                                                                                                                                                      

ڃ  چ     ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  ، كقكلو تعالىَّ/الزمر

  .ُّٗ/األنعاـ چڍ     ڌ  ڌ      ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ  ڇ
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   ٌمف فنكف العمـ دفعة بؿ يراعي الترتيب كيبتدئ  أف ال يخكض في فف
سع لجميع العمـك غالبان فالحـز أف العمر إذا كاف ال يتٌ  . فإفٌ باألىـٌ 

 .شيء أحسنو يأخذ مف كؿٌ 
  ٌالذم قبمو ؛ فإف العمـك  حتى يستكفي الففٌ  أف ال يخكض في فف

مف راعى  ؽكفَّ يان كبعضيا طريؽ إلى بعض ، كالمي بة ترتيبان ضركر مرتٌ 
 .(ٖٔػػ ْٔ، ص ُـ ، جَُِْذلؾ الترتيب كالتدريج )الغزالي

ميف عند الغزالي ، بؿ نالت شركطو ـ عمى المتعمٌ كلـ تقتصر شرائط التعمٌ 
د األمر العظيـ عميـ التي يصفيا بتقمٌ ة التٌ ـ أيضان فاشترط عميو كىك يشتغؿ بميمٌ المعمٌ 

 الجسيـ ، كمف ىذه الشركط : ، كالخطر

  ٌل بنيوميف كأف يجرييـ مجر الشفقة عمى المتعم. 
  ًٌوسالمهرع أف يقتدم بصاحب الش]  .صمواتًاهللًعميهً]ًوعمىًآلهًٍ
  ٌـ شيئان أف ال يدع مف نصح المتعم. 
  ٌـ عف سكء األخبلؽ بطريؽ التعريض ما أمكف كال أف يزجر المتعم

التصريح ييتؾ حجاب  ، فإفٌ كبيخحمة ال بطريؽ التٌ . كبطريؽ الرٌ حيصرٌ 
بلؼ كيييج الحرص عمى الييئة كيكرث الجرأة عمى اليجكـ بالخ

 .اإلصرار
  ٌره و فينفٌ ـ عمى قدر فيمو فبل يمقي إليو ما ال يبمغأف يقتصر بالمتعم

 .عقمو أك يخبط عميو عقمو
  ٌبلئؽ بو كال يذكر أفٌ الٌ  ـ القاصر ينبغي أف يمقي إليو الجميٌ المتعمٌ  إف 

 ذلؾ يفتر رغبتو في الجميٌ  خره عنو ، فإفٌ كراء ىذا تدقيقان كىك يدٌ  لو
و أىؿ أحد أنٌ  ش عميو قمبو كيكىـ إليو البخؿ بو عنو إذ يظف كؿٌ كيشكٌ 

 .لكؿ عمـ دقيؽ
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   ٌالعمـ يدرؾ  . ألفٌ ب قكلو فعموـ عامبلن بعممو فبل يكذٌ أف يككف المعم
. فإذا خالؼ أكثر رؾ باألبصار كأرباب األبصاربالبصائر ، كالعمؿ يد
  .(ٕٓ ػػِٕص ،ُـ،جَُِْالغزالي)العمـ العمؿ منع الرشد 

مى كفؽ ـ عيرل الباحث تنٌبو العرب األكائؿ إلى تصنيؼ مستكيات التعمٌ 
 ( اآلتي :ِالمدرج المبيف في الشكؿ )

 
 ( ِشكؿ رقـ )

 مستكيات التعٌمـ عند العرب األكائؿ

، إذ يقكؿ ابف عبدالبر:  ()ق(َِْ)ت المؤلؤمسب إلى د ىذا التصنيؼ ما ني كقد جسٌ 
و مف النظـ ما ينسب إلى المؤلؤم مف الرجز ، كأحسف ما رأيت في آداب التعٌمـ كالتفقٌ 

كبعضيـ ينسبكنو إلى المأمكف ، كقد رأيت إيراد ما ذكر لحسنو ، كلما رجكت مف 
 . قاؿ : والنفع بو لمف طالع كتاب

ـى  بأفَّ  كاعمـٍ   ػػػػػـً كالحفػػػػػػػػػػػػػظ كاإلتقػػػػػػػاف بالتفيػػٌ  ـً بالتعمٌ  العمػػػػػػػػ

                                                           

 (.ِِّ،صٗالقاضي أبك عمي المؤلؤمُّ ، الحسف بف زياد ، كاف حافظان لقكؿ أصحاب الرأم )الٌصفدم ، ج 
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ـي    الكبيري  ـي ػػػػػػػػػػػػرى حػػٍ و كيي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سنٌ  قد يرزقو الصغيري  كالعم
نٌ   كال يديػػػػػػػػوً  ليػػػػػػػػػػػػس برجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  بأصغريوً  مػػػػػػػػا المػػػػػػرءي كا 

 بٍ جى عى  خمؽه  ؾى اكذ فػي صدرهً  بٍ المركٌ  كقمبػػػػػػػػػوً  لسانػػػػػػػوً 
ـي   هٍ ػر كالمناظػػػػػػ كالفكػػػػػػػػػػػػرةً  كالدرسً  هٍ كالمذاكر  بالفيػػـً  كالعمػػػػػ

 .(َِٔ، ص ِـ ، جََُِ)ابف عبدالبر                                      

إٌف أساليب التعٌمـ ىي الطرؽ التي يستخدميا أفراد التبلميذ في إدراؾ األشياء 
حكليـ أك في تحصيميـ لممعارؼ كالخبرات التربكٌية المطمكبة خبلؿ تربيتيـ المدرسٌية. 
كالصكر التي تكٌضح ماىٌية كمكٌكنات أساليب التعٌمـ تسٌمى عادة بالخرائط التربكٌية ، 

الخرائط كالحصكؿ عمييا فيطمؽ عمى مجمميا بالتخطيط.  أما كيفٌيات إنتاج ىذه
كتختمؼ عمميات ككسائؿ تخطيط خرائط أساليب التعٌمـ باختبلؼ أفراد التبلميذ 
كمستكياتيـ التحصيمٌية كبيئاتيـ التعميمٌية. بمعنى أٌف التخطيط الذم يناسب بيئة 

لكيفٌيات كالكسائؿ تربكٌية محٌددة قد ال يناسب أخرل ، األمر الذم يقتضي تعديؿ ا
المستخدمة في ذلؾ )كالمكاقؼ كاالختبارات( ، أك تطكير بدائؿ جديدة أخرل لتتفؽ 
مباشرة مع المتطمبات النفسٌية كالتربكٌية كالشكمٌية لمبيئة المعنٌية بتخطيط أساليب التعٌمـ 

 .(ّْص ، ـُٖٓٗحمداف)كخرائطيا المطمكبة 

Learning Stylesتنتج خرائط أساليب التعٌمـ 
,
 Maps  مباشرة مف عمميات

ـ أفراد التبلميذ ، كىي بالتالي صكرة لمطريقة التي يستخدميا التخطيط اإلدراكي لتعمٌ 
ـ األشياء كالمعاني كالخبرات التي يكاجيكنيا خبلؿ تربيتيـ منيـ في إدراؾ كتعمٌ  كؿٌ 

ىذه الخرائط كما تشير إليو مف أساليب تعٌمـ ىي في  . إفٌ ةة كغير المدرسيٌ المدرسيٌ 
ـ عند استخداميا العممي مف تكجيو التربية ف المعمٌ ة يتمكٌ الكاقع أدكات ترشيديٌ 

 .(ّٖص ـ ،ُٖٓٗة لدل أفراد التبلميذ )حمدافالتحصيميٌ  المدرسية كرفع انتاجيتيا
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يا جميعان ة تخصٌ التعٌمـ عمكمان ، ىناؾ حقيقة أساسيٌ كبالنسبة ألساليب اإلدراؾ/ 
. اه أك مستكل تحصيمو لدل التبلميذة حدكث التعٌمـ دكف محتك يا معنٌية بكيفيٌ كىي أنٌ 

ة أك مف دكرىا الياـ في ان مف صبلحيتيا التربكيٌ كال يضعؼ ىذا األمر بالطبع أيٌ 
نا إذا ـ أفراد التبلميذ بكجو خاص ؛ ألنٌ ة بشكؿ عاـ ، كتعمٌ ترشيد التربية المدرسيٌ 

تمميذ باألسمكب الفردم الذم يمٌيزه ، نستطيع عندئذ تغذية نمٌكه  ا تعميـ كؿٌ استطعن
لمدرجة القصكل التي تتفؽ مع قدراتو ، كمف ثـ تطكير شخصيتو لممكاصفات التي 

 .(َْص ، ـُٖٓٗحمداف)يرغبيا في نفسو كنرغبيا فيو 

أنكاع ة لمتمميذ تأثيران مباشران في تقرير ة الذاتيٌ تمارس الخصائص الشخصيٌ 
ر بنفسو ما يحتاج أك يريد ، كصيغ التعٌمـ لديو ، كمف ىنا نرل التمميذ الحالي يقرٌ 

ـ يمارس المعمٌ  ... كما أفٌ كيفية كتكقيت الحصكؿ عمى ما يريدد بنفسو أيضان كيحدٌ 
تو كأساليب تعاممو كتعميمو تأثيران مباشران في تقرير إدراؾ التمميذ لممعاني بشخصيٌ 

 .(ْٓ ػػ ّٓص ، ـُٖٓٗحمداف)رىا األخير خبلؿ تعٌممو كاألشياء التي يخب

إٌف خرائط أساليب التعٌمـ ليست ثابتة أك مطمقة في شكميا كمضمكنيا ، بؿ 
تتغير مف فترة ألخرل كذلؾ حسب نكع الخبرات التي يمٌر بيا أفراد التبلميذ فيي بيذا 

ة لبلستجابة المستمرٌ ما لـز ، ة يمكف تعديميا أك تطكير بعض عناصرىا كمٌ نسبيٌ 
 .(َٕص ، ـُٖٓٗحمداف)ميـ بات تعمٌ لمتطمٌ 

في  السٌيماسكف في القركف األكلى عمى طريقة التمقيف كاألمالي ، اعتمد المدرٌ  
ة كذلؾ لندرة الكتب ىذه الطريقة في المدرسة المستنصريٌ  "بعت العصر العباسي ، كاتٌ 

س ىك عدد طبلب الفقو لكؿ مدرٌ  كما يجب أف نعمـ أفٌ ، في تمؾ الحقبة مف الزمف 
فميس ىناؾ مف طريقة تتبع لكي يستفيد ىؤالء الطبلب في كقت كاحد ، طالبان ( ِٔ)

غير طريقة اإلمبلء ، كفي بعض األحياف يككف في يد كؿ تمميذ نسخة مف الكتاب 
س أك شرحو لمنص س يستنسخيا لنفسو لتككف تحت بصره أثناء إلقاء المدرٌ الذم يدرٌ 
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س بعد اإلمبلء يبدأ بفتح باب المناقشة كالمناظرة ، كال المدرٌ  . كأفٌ و عميوأك تعميق 
 ة في رسكخ المعمكمات في ذىف الطالب ، فإفٌ يخفى ما لممناظرة مف فكائد جمٌ 
مطارحة ساعة  "( ، كقيؿ َُِـ ، صَُُِ" )أميفالمناظرة أقكل مف فائدة التكرار

 . (َّ" )الزرنكجي ، صرخير مف تكرار شي

ً:ًالتراثًالعربيًثالثاًً

العرب : ىـ جيؿ مف الناس  ": عي العرب كصفان جميبلن ، إذ يقكؿيصؼ الراف
ماء يا قطعة انخزلت مف السٌ ت عميو الشمس منذ القدـ في ىذه الجزيرة التي كأنٌ تدلٌ 

ة ، كأشٌدىـ ة الطبيعيٌ . فبل يزاؿ أىميا أبعد الناس فزعان في الحريٌ ؿمع اإلنساف األكٌ 
ى ، فيـ منو ينبتكف ما ذلؾ فييـ ميراث الطبيعة األكلمغالبة اليمـ ، كأنٌ منافسة في 

اف الفيافي كتربية العراء ، ينبسطكف مع الشمس كيفيئكف مع الظؿ . سكٌ كعميو يمكتكف
اليكاء ، بؿ أكالد السماء ، ما شئت مف أنكؼ حمٌية ، كقمكب ،  كيطيركف في ميبٌ 

منكرة ؛ كقد أصبحت بقاياىـ الضاربة في الة ، كأذىاف ًحداد ، كنفكس كطباع سيٌ 
كمصر كسكرية ليذا العيد ، مكضع العجب ألىؿ البحث مف عمماء  العربٌيةبكادم 

و ال نٌد ليذا الجنس في جميع السبلئؿ البشرية ، مف الطبائع ، حتى أجمعكا عمى أنٌ 
مقان ، كحتى صرٌ  مقان كخي  ـ بأفٌ ح بعضيحيث الصفات التي تتبايف فييا أجناس البشر خى

ىذه السبللة تسمك عمى سائر األجياؿ ، بالنظر إلى ىيئة القحؼ كسعة الدماغ ككثرة 
ة كالنسيج العظمي كقكاـ القمب كنظاـ تبلفيفو كبناء األعصاب كشكؿ األلياؼ العضميٌ 

ا ىي عميو مف مبلحة السحنة كتناسب األعضاء كحسف التقاطيع نبضاتو ، فضبلن عمٌ 
ة النفس ة كعزٌ ا في طباعيا مف الكـر كاألنفة كاألريحيٌ عمٌ ككضكح المبلمح ، كفضبلن 

 ( . ّْ، ص  ُ" )الرافعي ، جكالشجاعة
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بىة ِٔٔأما ياقكت الحمكم )ت  ىي في  "ق( فيقكؿ في ضبطو لمفردة عىرى
سيٌمكا  ـى : اختمؼ الناس في العرب لً ()األصؿ اسـ لببلد العرب ، قاؿ أبك منصكر

أنطؽ اهلل لسانو بمغة العرب يعريب بف قحطاف كىك أبك ؿ مف عربان فقاؿ بعضيـ : أكٌ 
: كعربة أيضان مكضع في أرض فمسطيف بيا ()اليمف كىـ العرب العاربة ؛ قاؿ نصر

. ال أدرم ق(ْٔ)تبالرـك لما بعثو يزيد بف أبي سفياف ()أكقع أبك أمامة الباىمي
ً)اء أك بسككنيا ، كنشأ إسماعيؿ بف إبراىيـ بفتح الرٌ  ـ بيف أظيرىـ فتكمٌ  (السالمعميه

بمسانيـ ، فيك كأكالده العرب المستعربة ، كقاؿ آخركف : نشأ أكالد إسماعيؿ بعربة 
، خمسة  وسممً[وآله]صمىًاهللًعميهًكىي مف تيامة فنسبكا إلى بمدىـ ، كفي قكؿ النبي 

مف األنبياء مف العرب ، كىـ إسماعيؿ كشعيب كصالح كىكد كمحمد ، كىك دليؿ 
يـ كانكا ينزلكف ببلد يـ كمٌ أنٌ  فييـ مف كاف قبؿ إسماعيؿ إالٌ  ألفٌ ؛  العربٌيةدـ عمى ق

ٍديىفى ، ككاف صالح كقكمو ينزلكف ناحية الحجر  العرب ، فكاف شعيب كقكمو بأرض مى
، ككاف ىكد كقكمو عاد ينزلكف األحقاؼ ، كىـ أىؿ عيميد ، ككاف إسماعيؿ كمحمد 

مكضع مف ىذه المكاضع  اف الحـر ، كقد كصفنا كؿٌ كٌ مف س صمىًاهللًعميهً)وآله(ًوسمم
مف سكف جزيرة العرب كنطؽ بمساف  كؿٌ  في مكانو ، كالذم يتبيف كيصٌح مف ىذا أفٌ 

بات  ،  ْـ ، جَُُِالحمكم) "أىميا فيـ العرب سيمُّكا عربان باسـ بمدىـ العىرى
 (.  َُٗص

                                                           

 . عبدالممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الذم يعرؼ بأبي منصكر الثعالبي 
  ( نصر بف عبدالرحمف بف إسماعيؿ ، أبك الفتح اإلسكندرم يرل الباحث أف األرجح بنصر ىذا أف يككف

الٌنحكم . كاف شابان فاضبلن ذكيان لو معرفة تامة باألدب ، كصنؼ كتابان في أسماء البمداف كاألمكنة كالجباؿ كالمياه 
 (.ْٕ،صُِكبيران مميحان في معناه( )الٌصفدم،ج

 دىٌم بف عجبلف بف عمرك ، لو صح بة كركاية أرسمو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو أبك أمامة الباىمي : صي
ق ٖٔأك  ُٖإلى قكمو فأسممكا ، كسكف حمص ، ككاف كأمرأتو كخادمو ال يمقكف إاٌل صيامان تكفي عاـ  كسمـ

 (.ُُٗ،صُّ)الٌصفدم،ج
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 اٌلمغةمكف يتكمٌ  ذيفأكلئؾ الٌ  "يـفيصؼ العرب بأنٌ  ()أما المستشرؽ باتام 
( كيعيشكف في قطر عربي كيعتقدكف )يؤمنكف العربٌيةركف بالثقافة ، كيتأثٌ  العربٌية

،  العربٌيةكف بذكرل اإلمبراطكرية ، كيعتزٌ  ]صمى اهلل عميو كآلو كسمـ[ بتعاليـ محمد
ؿ أك التفكير سيككف . إٌف قميبلن مف التأمٌ العربٌيةقطر مف األقطار  كىـ أعضاء في أمٌ 

شخص آخر  كافيان لبياف أٌف المعيار الصحيح المناسب لجميع العرب ، كليس ألمٌ 
تنشئتيـ  ، قد تجرم العربٌية. إٌف األشخاص الذيف لغتيـ األـ ىي تقريبان عدا العرب

يـ كمع ذلؾ فإنٌ  (مثبلن الثقافة الفرنسية في شماؿ أفريقياعمى ثقافة ليست عربية )
عربي . كقد يعيشكف في قطر غير ىـ اآلخركف كذلؾـ عربان ، كيعتبر يعتبركف أنفسي

كالعديد مف العرب الذيف يسكنكف في فرنسا كالكاليات المتحدة كأمريكا البلتينية كفي 
ػ مئات اآلالؼ مف ػ. كقد ال يعتقدكف باإلسبلـ عربان كمع ذلؾ فبل يزالكف  ،أماكف أخرل

ة في عرب بدرجة قكيٌ  يـػ كمع ذلؾ فإنٌ ػالعرب المسيحييف ال يعتقدكف باإلسبلـ 
. كىناؾ الكثير مف العرب الذيف ال مثؿ أم مسمـ عربيٌ  ييـ القكميٌ كجٌ تمشاعرىـ ك 

مف  يـ شيكعيكف أك ألمٌ ألنٌ  العربٌيةكف بشكؿ خاص في ذكرل اإلمبراطكرية يعتزٌ 
. كأخيران ، ىناؾ العديد مف العرب الذيف ىاجركا إلى أقطار األسباب العديدة األخرل

كحصمكا عمى جنسية جديدة ىناؾ كأصبحكا مف منتسبي أمـ أخرل ، دكف أف أخرل 
، كبطريقة مشابية ، يمكف اإلشارة إلى كجكد  العربٌيةتيـ يفقدكا بسبب ذلؾ ىكيٌ 

أك معظـ الشركط العديدة كمع ذلؾ فيـ ليسكا  أشخاص كجماعات تتكفر فييـ كؿٌ 
. كليذا في أم قطر عربيفي مصر أك الييكد بعرب ، مثبلن األقباط المسيحيكف 

لتعريؼ المقترح حديثان نا نميؿ باألخذ باالسبب ، كلمحصكؿ عمى تعريؼ أفضؿ ، فإنٌ 
 العربيٌ  اعر البغدادم كالذم يقكؿ بأفٌ كالشٌ  اقد كالقاٌص ( النٌ مف قبؿ)جبرا إبراىيـ جبرا

                                                           

 العقؿ العربي( شتير بكتابوا. مجرم أمريكي ييكدم مف أصؿ سكسيكلكجي ـ(ُٔٗٗػػ َُُٗباتام ) رافائيؿ(  
 (.https://ar.wikipedia.org/wiki) كالكتاب شديد التعصب ضد العرب ـ،ُّٕٗالذم نشر ألكؿ مرة عاـ 
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 " بيٌ باعتبارىا لغتو كبالتالي يشعر بشعكر العر  العربٌية اٌلمغةـ شخص يتكمٌ  : أمٌ ىك 
 .(َّػ ػِٗـ ، صََِٗباتام)

كبيف أكبر األنبياء المعمكميف عندنا ثبلثة مف الذيف بعثكا في العبرييف كىـ 
، نعمـ مف أخبارىـ في أسفار التكراة كما نعمـ مف  (عميهمًالسالم)إبراىيـ كمكسى كداكد 

ػ ػبداىة  ػأساتذتيـ سبقكىـ ػ ، كأفٌ  العربٌيةيـ تتممذكا ألناس مف األمة أقكاليـ فييا أنٌ 
لى المعرفة اإللييٌ  ة التي يطمبيا األنبياء كيبحثكف عنيا إلى ثقافة الديف كا 

 .(ُٕٖص ، ـُٖٕٗالعٌقاد)

، كانتزع مف ركحيا  العربٌية اٌلمغةكؿ ما كتب ب "مف ؼ التراث العربيٌ يتألٌ 
اإلسبلـ قد  فإفٌ  ارىا قدران بصرؼ النظر عف جنس كاتبو ، أك دينو ، أك مذىبو ،كتيٌ 

جبَّ ىذا التقسيـ كقطعو في جميع الشعكب القديمة التي فتحيا ، كأشاع اإلسبلـ لغة 
د التي لٌكنت تمؾ الشعكب بمكف فكرم كاحد متعدٌ  العربٌية اٌلمغةالديف فييا ، كىي 

د مف نافمة القكؿ كالتزيٌ  . كلعؿٌ ، كىك الفكر العربيٌ  األطياؼ ، ىك الفكر اإلسبلميٌ 
ف نسيب في بياف قيمة ىذا التراث ، فمقد سبقنا العمماء األكربيكف إلى االعتراؼ فيو أ

بيذا الفضؿ ، كاستكلى عمييـ الدىش إزاء ظيكرىـ عمى ما صنع أسبلفنا في مختمؼ 
ة أيضان ، كال ة ، غني في الكميٌ غني في الكيفيٌ  زكايا العمـ كالمعرفة ، فالتراث العربيٌ 

ة ة كالطبيٌ ة كالجغرافيٌ ة كالرياضيٌ في التشريع كالعمـك الفمسفيٌ تزاؿ آثار ىؤالء األسبلؼ 
ة ، كال تزاؿ النظريات الفمسفيٌ  الفكرمة كغيرىا معدكدة في قمة اإلنتاج كالفنيٌ 

كاالجتماعية لعمماء العرب كفبلسفتيـ أصبلن كجذران مف جذكر عمـ االجتماع كالفمسفة 
 .(َُػػ  ٗـ ، صُٖٗٗ" )ىاركف  المعاصرة

. ة ال يزاؿ قائمان كدكره في خدمة الحضارة العالميٌ  ر لمتراث العربيٌ التنكٌ  كلكفٌ 
النقص ؛  عمـ الباحثيف بيذا التراث ناقص أشدٌ  متيا أفٌ ذلؾ إلى أسباب في مقدٌ  كمردٌ 
ة ال تزاؿ دفينة في بطكف المكتبات في الحكاضر العمميٌ  العربٌيةالمخطكطات  ألفٌ 
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في ىذه الفترة الخصيبة  . كما يعرفكنو مف كنكزىاءمى السكاة عة كالغربيٌ اإلسبلميٌ  
ا . كليس الذم بقي منو إاٌل شطر ضئيؿ ممٌ ا بقي مف تراث العربر يسير ممٌ ة نز الفتيٌ 

نجا مف غارات المغكؿ كاألتراؾ الذيف أتكا عمى كنكزه كىـ في غمرة حماستيـ 
أكربا انتحؿ  ما نقؿ مف ىذا التراث إلى . باإلضافة إلى أفٌ دميرخريب كالتٌ لمتٌ 

كه إلى أصحابو ، كاختفى الكثير منو المترجمكف كثيران مف مصادره ألنفسيـ كلـ يردٌ 
ر العرب ا تنكٌ . أمٌ ةب الذم استبد بالفرنجة في جنكبي أكربا الغربيٌ في غمرة التعصٌ 
. منيا شعكر الجيؿ الحاضر بالضيؽ ه إلى أسباب ينفردكف بيافمردٌ  لمتراث العربيٌ 
أصاب العرب في اآلكنة األخيرة مف تاريخيـ ، فداخمو الشعكر بمقت لمتدىكر الذم 

ة مع جيؿ ة الغربيٌ التفاخر بمجد اآلباء كاألجداد ، كمنيا افتتاف الكثيريف منا بالمدنيٌ 
ما نشر مف ىذا التراث ال يزاؿ  بماضي تراثيـ ، أك مجرد إلماـ بقشكره ، كمنيا أفٌ 

   . (ّٔص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)مة ة مفصٌ بكران لـ تتناكلو دراسات عمميٌ 

إذ بينما كاف الشرؽ مف أدناه إلى أقصاه  "في قكلو :  الزٌياتيتفؽ الباحث مع 
ة كالعمـ ، كاف الغرب مف مغمكران بما تشعو منائر بغداد كالقاىرة مف أضكاء المدنيٌ 

و . ككاف حظٌ ة الجمكحو في غياىب مف الجيؿ الكثيؼ كالبربريٌ مى عٍ بحره إلى محيطو يى 
نو حصكف األمراء المتكحشيف مف الكتب ، كما يعممو بعض مف الثقافة يكمئذ ما تضمٌ 

القرناف التاسع كالعاشر لمميبلد كأكلئؾ  ىالرىباف المساكيف مف قشكر العمـ كانقض
ة كيرتعكف في الدماء ، كىؤالء الرىباف في دكرىـ حكف باألميٌ األمراء في قصكرىـ يتبجٌ 

. حتى عمى صفحاتيا الممحٌكة كتب الديف كتب لينسخكايمحكف الكتابة مف ركائع ال
مف  أزاؿ اهلل الغشاكة عف بعض العيكف ، فرأكا مف كراء ىذا الظبلـ الداجي بقعة

 البقعة ىي جزء مف أسبانيا ، كأفٌ  نكا أفٌ ا تبيٌ . فممٌ المغرب تسطع فييا شمس المشرؽ
إلنساني ، فطمبكا العمـ كح الكماؿ امالنكر قبس مف نكر بغداد ، استيقظ في نفكسيـ ط

 .(ُٗٓـ ، ص ُٖٓٗ الزٌيات" ) فمـ يجدكه إاٌل عند العرب
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ما ينظمكف في ة طباعيـ كأنٌ ة أذىانيـ كقكٌ نرل العرب لصفاء فطرتيـ كحدٌ  
شعرىـ األخبلقي قضايا الفمسفة التي ذىب في تحقيقيا شطر كبير مف عمر 

رتيا االجتماعية التي قرٌ  المبادئاالجتماع اإلنساني ، حتى ال تكاد تجد مبدأ مف 
 ىذا الفمسفة الحديثة إاٌل كلمثمو ذكر في شعر ىؤالء األعراب ، كتأكيؿ ذلؾ أفٌ 

 : ق(َّ)ت ... خذ مثبلن قكؿ زىيراالجتماع الحديث مصنكع ال طبيعي

 ؿي ذٍ كالبى  ماحةي السَّ  يفى مِّ قً يىٍعتىريييـي       كعند المي  عمى ميٍكثًرييـٍ حؽٌ 

بت آراء عممائو ، ال تجد صكابو يخرج عف مذىب االشتراكية ، كميما قمٌ  تى رٍ دى فميما أى 
 .(ُِِص ، ِج ، الرافعي)ىذا البيت 

. كلقد ازدحمت ةدرجة العقؿ كمثؿ تراث ىذه األمٌ  ة تراث يرفعكليس في أمٌ 
أسفار التفسير ، كجكامع الحديث ، ككتب األدب ، كدكاكيف الشعر بما يترجـ عٌما 

ة كعممائيا ، كأدبائيا ، كشعرائيا ، كفبلسفتيا ، كحكمائيا مف قادة األمٌ تجٌمو ضمائر 
عميـ ب العمـ ، كفضؿ التٌ ؿ طبٌل إكبار العقؿ كالعمـ كفضؿ العمماء ، كفض

 .(ُٕـ ، صُٖٗٗ)محفكظ

لقد تكافرت ىمـ أسبلفنا عمى تحٌرم العمـ كتدريسو فترككا لنا فكران غنيان متشعبان 
 العربٌية. كىك الذم أضفى عمى الحضارة ا أف نفخر بو كبو نعمؿاجبان عمينان كك كاف حقٌ 
حدث إاٌل بالدقة كالحذر ة صفة الشمكؿ كالنحك كالتطكر ، كما كاف ذلؾ ياإلسبلميٌ 

 . (ٔٓـ ، صُٖٗٗالعممي )عبدالمنعـ

 قة لكاحدة مف معطيات العقؿ العربيٌ ـ لنا صكرة متألٌ إٌف ذلؾ بجممتو يقدٌ 
أ لؤلستاذ في تراثنا العقبلني كدعامتو الكبرل ، الذم ىيٌ  المتفتح ، حيث الحكار العمميٌ 

، كىك في  العربٌيةة العظيـ مقامان رفيعان أسيـ في بناء التجربة الحضارية الكبرل لؤلمٌ 
ذات الكقت يحارب بالقمـ كالمناظرة كالكممة نماذج الكعي الزائؼ مف التكصية ، 
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ة العقمية ، ييدؼ تشييد الكعي لكيانة ، كالخرافات كالفمسفات المذىبيٌ ة ، كاكالتكاكميٌ  
 .(ّٖ، صـ ُٖٗٗالراكمإلدامة الحكار الحضارم العميؽ ) القكمي التاريخي

ل ذلؾ عدٌ نشاء دكلة بؿ تإشاده العرب في تاريخ العصكر عمى  لـ يقتصر ما
نقمكه إلى أكربا في عصكرىا المظممة كنشركه فييا ،  كمف ثـٌ ... الى الثقافة كالعمراف

ة التي لـ يزؿ العالـ زغ في أكربا فجر تمؾ اليقظة العمميٌ بفكاف مف جٌراء ذلؾ أٍف 
كليس مف شعب آخر قاـ في  .حسناتيابع حتى اليـك يكا ، يتمتٌ الغربي ، كمنو أمر 
كاف فبلسفة العرب  ة ، فبينماقاـ بو العرب في سبيؿ البشريٌ ما بالقركف الكسطى 

تو يحاكلكف إتقاف كتابة نكرجاؿ بطا ()رلمافامكٌببيف عمى دراسة تأليؼ ارسطك كاف ش
  َ(ُُص ، ـ ُُٗٗأسمائيـ )حتي

،   كفي كسع األرقاـ كاأللفاظ أف تحصي آثار العرب في بعض العمـك
ة ال تستقصييا األرقاـ كال األلفاظ آثار العرب في الحضارة العامٌ  كلكفٌ كالصناعات،

يا قد مضت بغير أثر زعـ الزاعـ أنٌ  ألفٌ مكقكفة عمى استقصاء أرقاـ كألفاظ؛كال ىي 
 .(ْٗـ،صُٖٕٗالعٌقاد)بشرم كما يناقض المشاىد كالمحسكسكبير يناقض العقؿ ال

ة كانتشر، عمى أساس الكتابة لقد قاـ التعميـ االبتدائي في البمداف اإلسبلميٌ 
كازدانت بعض المدف ... عرحك كالشٌ كالقراءة مف القرآف كعمى تعٌمـ الصرؼ كالنٌ 

 ،  قرطبة كأشبيميةتسميتيا بالجامعات كفي طميعتيا  بمدارس تصحٌ  () ةالرئيسيٌ 
كمف دكائر التدريس التي تضمنتيا جامعة قرطبة دائرة لمفمؾ  ، كماىلقىة كغرناطة

بمغ  أٌمكىا الطبلب الذيف عدد ، كلعؿٌ  ةكالشرعيٌ ة كالطب كالعمـك الدينيٌ  لمرياضياتك 

                                                           

 لمان شارCharlemagne ( م288 -862)حاكم إمبراطورٌتهم بٌن عامً، و الفرنجة ملك ،

 م ،218إلى عام  862. حكم من عام  (م218 -288بٌن عامً ) اإلمبراطورٌة الرومانٌة المقدسة وإمبراطور

 (.Encyclopedia Americana, Vol.6,p.297)إمبراطور رومانً مقدس لوهو أو،  أعظم ملوكهاو
  الرئيسة كليس الرئيسٌية ؛ ألف إضافة الياء المشٌددة إلى الصفة ليست مف االستعماالت العربٌية ، ثـ إٌف إضافة

 .(. ُّْ،صُالياء المشٌددة التي ىي ياء النسبة ليست قياسية في غير النسبة )جكاد،ج
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 لشغؿ أكفر مناصب الدكلة دخبلن  الميٌمة تبلالمؤىٌ  ككانت شيادتيـ مف أىـٌ  . الؼاآل 
كالطب كالكيمياء يف كالفقو دالدراسة في جامعة غرناطة عمـك الكشمؿ منياج  ،

ـٌ ىذه الجامعة الطبلب مف قشتالة . كالفمسفة كالفمؾ كسكاىا مف األقطار  كلقد أ
 .(ُٖٔص،ـُُٗٗ)حتي ةاالجنبيٌ 

كأكجبكا عمى الباحث ف إليو الغربيكف بعد مئات السنيف،سبؽ العرب إلى ما فطً 
خشية أف ،ر عقمو مف كؿ ما يحكيو مف أفكار حكؿ مكضكعومنذ بداية بحثو أف يطيٌ 

. كقد عرفكا ؾمكا إلى ىذا بالشٌ يو إلى غير ما يقتضيو منيجو، كتكسٌ ؼ بحثو كتكجٌ مً تٍ تي 
ككا بو طريقان ان فدعكا إليو كتمسٌ ان إراديٌ كما كاف منيجيٌ كاف منو حقيقيان مذىبيان فنبذكه، ما

حتى صار  لـ يكف يقيف قطٌ  ": (قُِِت)اـ ظٌ . يقكؿ إبراىيـ النٌ إلى كشؼ الحقائؽ
... كاف . كلـ يتنقؿ أحد مف اعتقاد إلى اعتقاد حتى يككف بينيما حاؿ شؾٌ فيو شؾٌ 

و يحتؿ مف عمـ الكيمياء مكاف أرسطك مف عمـ المنطؽ نٌ إجابر بف حياف الذم قيؿ 
ا نذكر في ىذه كيجب أف نعمـ أنٌ  "الكبير يقكؿ في المقالة األكلى مف كتاب الخكاٌص 

اه بعد أف امتحنٌ ما سمعناه أك قيؿ لنا كقرأناه،دكف ما رأيناه فقط، الكتب خكاٌص 
، كما ػ أكردناه،كما بطؿ رفضناهػبالمبلحظة الحسية  ػػ عندنا فيما صحٌ بناه،كجرٌ 

المبلحظة  . كمعنى ىذا أفٌ "استخرجناه نحف أيضان كقايسناه عمى أقكاؿ ىؤالء القـك
شيادة  ة كحدىا ىي كسيمة كسب الحقائؽ ، كمصدر المعرفة الصحيحة ، كأفٌ الحسيٌ 

 .(ُٖػػ  ُُص ـ،ُٖٓٗ)الطكيؿ " يدىا مشاىدات الباحثالغير مرفكضة ، ما لـ تؤٌ 

: إٌف مدارس  تاريخ العالـفي كتابو  ()جكرج كيمزقاؿ المؤرخ اإلنجميزم 
ككاف الطبلب األكربيكف ييرعكف إلييا  ، في أسبانيا كانت ىي مصادر العمـكالعرب 

                                                           

 ىربرت جكرج كيمز H. G. Wells  ككاتب قصص قصيرة  ركائي كاف ـ.ُٖٔٔعاـ  إنجمترا لندف/ فيكلد
 ,Encyclopedia Americana)ـُْٔٗتكفي في لندف سنة   .الخياؿ العممي بمف مؤسسي أد يعدٌ . كمؤرخ

Vol.28,p.616.) 
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. ككذلؾ أصبح  ة كما كراء الطبيعةة كالرياضيٌ قطر يتمقكف فييا العمـك الطبيعيٌ  مف كؿٌ  
ف كرد تمؾ المناىؿ منذ احتمو العرب كاسطة لنقؿ الثقافة إلى أكربا كممٌ  إيطالياجنكب 

 ( .ِٗٓص ، ـُٖٓٗالزٌيات) ()الراىب جربرت الفرنسي

نفر مف أكابر  ، ةاإلسبلميٌ  العربٌيةة لقد سطع في سماء الحضارة العمميٌ 
،  عصر كآف العمماء يقرنكف إلى أعاظـ العمماء في العصر الحاضر ، بؿ في كؿٌ 

ت كتبيـ المراجع المعتمدة في جامعات أكربا حتى أكاخر القرف السابع عشر فقد ظمٌ 
ة ة كرياضيٌ ة كفمكيٌ يٌ ككاف دأب ىؤالء العمماء العرب في تحصيؿ العمـك مف طبيع

،  كالكندم،  عماؿ الرازمأالكثير مف األعماؿ ك و لتشيد بذلؾاؿ كأنٌ مثمضرب األ
 كالخكارزمي ، كجابر بف حياف ، نيكالبيرك ، كابف سينا  ، يسػػ، كابف النف كابف الييثـ

 ، ()يػػػػػػػكالكاش ، يػػػػػكالطكس ، يػػػػػػػػكالصكف ، ()انيػػػػػكالبكزج ، انيػػػػػػػػػكالبتٌ  ،
 ، كالجاحظ،  كالدميرم ، ()يكالخافق ، كالقزكيني ، ()كالخازف ، ()كاالنطاكي

                                                                                                                                                                      

 ـ، كالذم ٗٗٗالراىب الفرنسي "جربرت" الذم انتيًخب بابا لمكنيسة سنة إلى عيد   تعكد أكلى بكادر االستشراؽ
خاصة بالمساف العربي  تعمَّـ ىك كغيره في األندلس عمـك العرب كثقافة اإلسبلـ. كعادكا لنشرىا مف خبلؿ معاىد

 (.https://ar.wikipedia.org/wiki)كثقافتو
 الحاسب ، محمد بف محمد بف يحيى أحد األئمة المشاىير في عمـ اليندسة كالحساب كلو فييما  البكزجاني

استخراجات غريبة لـ يسبؽ إلييا ، كمف تصانيفو في الحساب كتاب المنازؿ ، كىك مبسكط مرتب جيد إلى الغاية 
 (.ُٖٔ،صُق)الٌصفدم،جّٕٖتكفي سنة 

 بعض كشكفاتو في الرياضة التي جمع فييا بيف الحساب  غياث الديف الكاشي ، عالـ فمكي عربي أكرد
كاليندسة كالجبر كما أكرد قانكنان مف كضعو إليجاد مجمكعة األعداد الطبيعية المرفكعة إلى القكة الرابعة تكفي 

 (.ََِ،صُق )الكرد،جّٖٗسنة 
 باء في زمانو ، كلد في داكد بف عمر األنطاكي ، عالـ بالطب كاألدب كاف ضريران ، انتيت إليو رياسة األط

انطاكية . كاف قكم البديية يسأؿ عف الشيء مف الفنكف فيممي عمى السائؿ الكراسة كالكراستيف تكفي سنة 
 (.ُّٖ،صُق )الكرد،جََُٖ

  أبك جعفر محمد بف الحسف الخازف كلد بخراساف رياضي كفمكي عربي كتب تعميقات عمى أعماؿ اقميدس
 (.ُِٖ،صُق( )الكرد،جِّٗعماؿ غيره مف الرياضييف الفمكييف. تكفي سنة )كخاصة الكتاب العاشر كعمى أ
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،  دريسي، كاإل ()كالمقدسي ، ()كالجمدكي ، كالفارابي ، ()كابف الطفيؿ ، ()كالزىراكم 
فٌ في عممو كفنٌ  كاألرسخ قدمان  يـ ىك األعمى كعبان من لقد كاف كؿٌ   . كغيرىـ  و ، كا 

نٌ ك  . بالعشرات إف لـ تبمغ المئات دٌ كتب العالـ منيـ لتع ما أعانيـ عمى ىذا اإلنتاج ا 
ة ة فذٌ ار ، كعبقريٌ ، مف عقؿ راجح جبٌ  غمب األمرأالعممي الرائع الضخـ ما كىبكه 

  ـ ،َُٕٗ)منتصر ، كعشؽ لممعرفة ةفي اليمٌ  ناضجة عمى صبر كمصابرة مع عمكٌ 
  .(ُِّػػ ُِِص

سبللة العرب الناشئيف في جزيرتيـ األكلى قد سكنت أكاسط العالـ  "إفٌ 
يكف مف األكرب ما استفاده بكؿٌ  ، كأفٌ تقدير المعمكر ، منذ خمسة آالؼ سنة عمى أقؿٌ 

امتزاج ىك تراث عربي أك تراث انتشر في العالـ بعد  ، ىذه البقاع في ىذه العصكر
                                                                        ػأصؿ عريؽ ػ و يشتمؿ عمى كؿٌ ؛ ألنٌ لتراث بقميؿكليس ىذا ا .العرب بأبناء تمؾ الببلد

 ، ـُٖٕٗالعٌقاد) " لعمارة كالحضارةفي شؤكف العقؿ كالركح كأسباب ا ػعند األكربييف ػ
 .(ُٓص

                                                                                                                                                                      

 إلى  ،كالفمسفة كاليندسة الطب كالده الذم عممويد عمي بف سيؿ الخافقي. تمقى دراستو األكلى عمى  أبك الحسف
تكفي سنة  كأصبح طبيبان مشيكران  الطب . كبعد كفاة كالده تعمؽ في دراسةكالسريانية العربٌية جانب المغتيف

  (.https://ar.wikipedia.org/wikiق()ُّٓ)

  خمؼ بف عباس الزىراكم ، كاف طبيبان فاضبلن خبيران باألدكية المفردة كالمركبة . جيد العبلج كلو تصانيؼ
 (.َُٔ،صُُ)الٌصفدم،جمشيكرة في صناعة الطب 

  محمد بف عبدالممؾ بف طفيؿ ، كاف طبيبان أديبان كتب لكالي غرناطة في كقت ، كتكفي بمراكش سنة
 (.ُِٓ،صّق()الٌصفدم،جُٖٓ)
 ،مف  مف أعظـ المؤلِّفيف، عىديي ، ك  خراساف قرلمف  ًجٍمدىؾ عز الديف الًجمدكي، ينسب إلىعمي بف محمد أيدمر

اىتـ بقراءة ما كتب عف عمـ الكيمياء، فاتخذ مف قراءاتو كتحميمو ليـ دكر عظيـ في عمـ الكيمياء.  العمماء الذيف
 (.https://ar.wikipedia.org/wiki) قّْٕ. تكفي سنة  طريقة لبناء مسمؾ عممي في عمـ الكيمياء

  محمد التميمي المقدسي ، مف العمماء العرب الصيادلة الجديريف بالتقدير لممجيكدات التي بذليا في استنباط
 (.َِّ،صُق ) الكرد،جَّٖاألدكية تكفي سنة 
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اءة كانت أكربا في أيدم كفي الكقت الذم أكقد فيو العرب شعمة العمـ الكضٌ  
ػ في حالة مزرية مف البداكة شة أكاخر القرف الخامس لمميبلدكحٌ القبائؿ الجرمانية المت

تستيقظ بعد سبات عميؽ داـ بضعة قركف مف كحيف أخذت  ػػ ؼكالجيالة كالتخمٌ 
ت إلى تراث العرب الذيف كانكا يحممكف كحدىـ مشعؿ النكر ، كراحت الزماف ، ارتدٌ 

نقؿ إلى لغتيا ىذا التراث تنيؿ مف معينو كتسقي ظمأىا مف ينابيعو ، إذ أخذت ت
، كما  كما بدأ في صقمية التي دانت لحكـ العرب نحك مائتيف كسبعيف عامان  العربي ػػ

كاف  بدأ في أسبانيا التي عاشت في ظؿ الحكـ العربي نحك ثمانية قركف مف الزماف
رئيس أساقفة  ()(Raymond ) المكنسير ريمكف، ككاف ()قسطنطيف األفريقي

ؿ مف أنشأ ديكانان لترجمة التراث العربي ، فكاف ىذا الديكاف بداية حركة أكٌ  ()طيمىٍيطيمىة
. كىكذا انتقؿ أعمقيا في تاريخ الشعكب المناىضةمف أكسع حركات الترجمة ك  تعدٌ 

تو إلى الفضؿ في ىذا خاصٌ  . ككاف مردٌ العربي إلى أكربا في مطمع يقظتياالتراث 
رجؿ مف رجاؿ الكنيسة المسيحية في كقت أشعمت فيو أكربا نيراف الحركب الصميبية 

   . (ِٔص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)باسـ الديف المسيحي !! 

كبينما كانت شعكب الفرنجة كالسكسكف كالجرماف يعيشكف في األككاخ ، 
كيعتمي ممككيـ كأشرافيـ قمـ الصخكر في القبلع المظممة ، كمف حكليـ رجاؿ ىـ 

                                                           

 اعتزؿ في الدير البنديكتي لعقديف مف الزمف. تنصر بقرطاجة مسمـ كلدمستعرب  طبيب  قسطنطيف اإلفريقي .
، منيا كخاصة الطبية العربٌية. ترجـ إلى البلتينية بعض المؤلفات  عمى المذىب الكاثكليكي حيةيسلما إلى كتحكؿ

. كانت كتاباتو سحؽ اإلسرائيمياك  لمرازم ، ككتبان البف الجزار (زاد المسافر)، كلعمي بف العباس (كامؿ الصناعة)
 (.https://ar.wikipedia.org/wikiـ)َُٕٖتكفي سنة  إلى القرف السابع عشر الميبلدم أكربة تستخدـ في

  بباريس، مف خٌريجي مدرسة المعٌمميف العميا  ـَُٓٗكلد عالـ االجتماع كالفيمسكؼ الفرنسي ريمكف آركف سنة
 لعمـ االجتماع بجامعة السكربكف، ثـٌ مديران  أستاذان  ـُٓٓٗ، ككاف فييا رفيقا لجاف بكؿ سارتر. كقد تـٌ تعيينو سنة 

 (.https://ar.wikipedia.org/wiki) لمدراسات بالمدرسة التطبيقٌية لمدراسات العميا بباريس
  : ميدم بضـ الطاءيف كفتح البلميف ، كأكثر ما سمعناه مف المغاربة بضـ األكلى كفتح الثانية ىكذا ضبطو الحي

 (.ْٓ،صْمدينة كبيرة ذات خصائص محمكدة باألندلس )الحمكم،ج
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كاف العرب  .ؿ قبؿ التاريخعالة عمييـ يمبسكف الزرد كيأكمكف طعاـ اإلنساف األكٌ  
امات كما كاف سراة ركمة دكف الحمٌ دكف قصكرىـ القكراء كيرك األندلسيكف يشيٌ 

يركدكنيا مف قبؿ لممساجمة في مسائؿ العمـ كاألدب كتناشد األشعار كتناقؿ األخبار 
 .(َٗص ـ،ُٖٕٗالعٌقاد)

ؼ كانتشر الجيؿ في أكربا في تمؾ العصكر ، فمنذ سقكط الدكلة شاع التخمٌ 
في نكـ عميؽ داـ ت أكربا الركمانية الغربية في أكاخر القرف الخامس لمميبلد غطٌ 

ؿ في عصر اآلباء ، يا ألؼ عاـ ، كاف نصفيا األكٌ نٌ مف الزماف ، قيؿ إ بضعة قركف
ؼ ، ككاف منذ القرف الخامس حتى العاشر ، تعرضت أثناء ذلؾ لظبلـ الجيؿ كالتخمٌ 

د الظبلـ كتنفض عف نصفيا الثاني في عصر المدرسيف ، حاكلت فيو أكربا أف تبدٌ 
 خك الفكر بأفٌ الذم استكلى عمييا طيمة ذلؾ الزمف . كجاىر مؤرٌ نفسيا آثار النعاس 

كانت بيئة ػػ ـ ََُّك  َََُبيف عامي  السٌيماػ ك ػأكربا حتى في العصر المدرسي 
كيشيع  يةالعمـك ال تثبت في أرض تنتشر فييا األمٌ  غير صالحة لنشأة العمـ ، فإفٌ 

ة الكتب كفقر المكتبات قمٌ . كقد صاحب ىذه الظكاىر فييا السحر كتفشك الخرافة
. فالكتاب المقدس كاف ال يكاد رس كفكضى الجامعات كفساد األخبلؽكندرة المدا

. ، كثمنو يساكم إيراد قس أبركشية يكجد خارج األديرة ، كالقياـ بنسخو يقتضي عامان 
مف رجاؿ الديف مف كاف يستطيع أف يحرز منو نسخة كاممة ،  كمف أجؿ ىذا قؿٌ 

. كاف الكتاب العادم غير المزخرؼ رتفاع أسعارىاعمـ في ندرتيا كاناىيؾ بكتب ال
، فيما ُْٗٗبقيمة عاـ ائة كستيف كمائتي دكالر أمريكي )يباع بمبمغ يتراكح بيف م

. داتب عمى ىذا ندرة المكتبات كقمة ما تحكم مف مجمٌ كترتٌ  ()(ديكرنتيقكؿ كؿ 
في عاـ  ، ككانت تضـٌ  (كنتر برم)ي أكربا ىي مكتبة كنيسة ػػككانت أغنى مكتبة ف

                                                           

 كيمياـ جيمس ديكرانت William James Durant فيمسكؼ، مؤرخ  ـُُٖٗ إلىػػ  ُٖٖٓ مف
كالذم شاركتو زكجتو أريؿ ديكرانت في  قصة الحضارة مف أشير مؤلفاتو كتاب كيأمري ككاتب
 .(Encyclopedia Americana, Vol.9,p.486)تأليفو
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ي العادة ال ػػػا غيرىا مف المكتبات الكبيرة فكانت فـ خمسة آالؼ كتاب ! كأمٌ ََُّ 
ت في القرف الثاني التي ضمٌ  (كمكني)تحكم أكثر مف مائة مجمد ! مع استثناء مكتبة 

ا خك العمـ عف المكتبات في أكربعشر خمسمائة كسبعيف كتابان ! ىذا ما يقكلو مؤرٌ 
 . (َِٕ ػػ َِٔ ص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)خ لو اف العصر الذم نؤرٌ إبٌ 

كبيف المكتبات في حكاضر  المكتبات في أكربا سابقان ،المقارنة بيف إٌف  
تمقى ضكءان عمى اليكة السحيقة في ذلؾ الكقت اإلسبلـ في العالـ العربي اإلسبلمي 
 التي كانت تفصؿ بيفك ع عمكميا كمعارفيا ، مف حيث التنظيـ كغزارة الكتب كتنكٌ 

العصر العباسي كاف غنيان  . كحسبنا أف نشير إلى أفٌ العالميف في مجاؿ العمـ
بمكتبات ضخمة منيا مكتبة بيت الحكمة في بغداد ، كىي التي يقاؿ أف الرشيد 

مترجميف مف اليكنانية " كانت تضـ إذ اىا ، دىا كنمٌ المأمكف قد تعيٌ  أنشأىا ، كأفٌ 
اؿ اخ كعمٌ كلممترجميف رئيس كمساعدكف ، كمعيـ نسٌ ، ()ماسكيومنيـ يكحنا بف 

. كقامت معيا دار الحكمة مدير يشرؼ مع معاكنية عمى شؤكنيا. كلممكتبة دكفكمجمٌ 
 في القاىرة ػ كقد أنشأىا الحاكـ بأمر اهللػييا ابف خمدكف أك دار المعرفة فيما يسمٌ ، 
ػ كحدىا ، ػة غير الدينيٌ  ػالدخيمة ػت مائة ألؼ مجمد في العمـك كضمٌ  (،قّٓٗ)عاـ

كالفمؾ مع كرتيف سماكيتيف ، أكالىما مف  الرياضياتمنيا ستة آالؼ مخطكط في 
رت أسباب الراحة . كيسٌ الثانية مف عمؿ عبدالرحمف الصكفي، ك ()صنع بطميمكس

دت باألقبلـ كالمداد كالقراطيس كالخدـ ، كحفمت اد المكتبة ، فأحسف تأثيثيا كزكٌ لركٌ 

                                                           

  يكحنا بف ماسكيو ، مف أطٌباء مدرسة جنديسابكر ، ىاجر إلى بغداد في أٌكؿ القرف الثالث اليجرم ، أبك زكريا
كىناؾ أقاـ بيمارستانان ، كجعمو المأمكف رئيسان لبيت الحكمة ، ككاف حنيف بف اسحاؽ مف تبلمذتو ، كقد اشتير 

 (.ٓٔـ،صُٓٓٗاألندلسي) قِّْسنةتكفي بجانب عممو بالطب بترجمة الكتب الطبٌية القديمة إلى العربية 

 كبن حزٌصبً على العلن هٌلعبً بو ، ًنظز فً النجٌم ، ًتكلّن فً اليٍئة ، ًألّف فً حزكبت النجٌم  ، بىٍطمىيمكس

قبنٌنو الذي بنبه على عزض اإلقلٍن الذي كبن فٍو ، ًىٌ عزض اإلسكندرٌة ، ًكبن قد أحصى هن علن الطّب 

  (.ّٔـ،صُٓٓٗاألندلسي )قِْٗسنة  اإًلٍسكىندرٌية كتكٌفي قيٍرب سهبنو ،ًالفلسفة هب فبق بو أىل 
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. نيا الفتة بنكع الكتب التي تضمياقت عمى كؿ مبرفكؼ تفصميا حكاجز ، كقد عمٌ  
ا الحاكـ بأمر ككانت بيا قاعات لمنسخ كالترجمة كالتأليؼ كالمناظرة ، كقد حبس عميي

ا دار الكتب في قرطبة فقد أنشأىا الحاكـ بف الناصر كقد . أمٌ اهلل أكقافان ضخمة
منيا  اسة ، كؿٌ فيارسيا تستغرؽ أربعان كأربعيف كرٌ ت مائتي ألؼ مجمد ، ككانت ضمٌ 

ة زخرت قامت إلى جانبيا مكتبات خاصٌ ك . كرقة ليس فييا إاٌل عناكيف الكتبخمسكف 
امنا بآالؼ المجمدات ، ككانت تشبو مف بعض الكجكه النكادم اإلنجميزية في أيٌ 

المكتبات منذ  . كقد بدأ ثراءحاؿ الكراقة أماكف ليك كتسمية. كما كانت مى الحاضرة
، فكانت مكتبة البمدية في مدينة صغيرة كالنجؼ بالعراؽ  القرف العاشر بكجو خاٌص 

نحك سبعيف ألفان ، كمكتبة السمطاف  ()تضـ أربعيف ألؼ مجمد ، كمكتبة أبي الفداء
. كمكتبة المراغة تضـ مائة ألؼ مجمد العربٌيةفي جنكبي الجزيرة  سكليد الر المؤيٌ 

مخطكط ، ككانت أغنى ىذه المكتبات جميعان مكتبة العزيز باهلل أربعمائة ألؼ 
مة ، منيا ستة ت مميكنان كستمائة ألؼ مجمد مفيرسة كمنظٌ الفاطمي بالقاىرة إذ ضمٌ 

. ككاف ، كعشرة آالؼ في العمـك الفمسفية الرياضياتآالؼ كخمسمائة في فركع 
ؼ مجمد ، مع أف ممؾ أكثر مف أربعمائة أل كـ في قرطبة يقتني مكتبة تضـٌ االح

يجمع في فرنسا العالـ )شارؿ الخامس( لـ يستطع بعده بأربعة قركف مف الزمف أف 
. كيقكؿ المؤرخكف أف سمطاف بخارل قد استدعى إلى مكتبتو أكثر مف ألؼ مجمد

ان معركفان فاعتذر ىذا بحجة أف نقؿ كتبو يحتاج إلى أربعمائة جمؿ ببلطو طبيبان عربيٌ 
ػ ػػ مف ممكؾ بني ساساف ػ ()ػ كأرسؿ نكح بف منصكرػ ()مؤرخ جيبكفػ فيما أشار الػ

                                                           

 كحماة ، كقد تمكف مف الفقو كالطب  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمي بف محمكد الشافعي ، كاف أميران عمى دمشؽ
 (.ٖٕ،صُق)الكرد،جِّٕكالييئة ، ككاف يقٌرب أىؿ العمـ كيرتب ليـ الحكافز كاألرزاؽ تكفي سنة 

 ( اضمحبلؿ االمبراطكرية الركمانية كسقكطيا، صاحب كتاب )إنجميزم مؤرخـ( ُْٕٗػػ ُّٕٕ) إدكارد جيبكف
 .(515،ص6الّذىبً ،ج)الذم يعد مف أىـ كأعظـ المراجع في مكضكعو
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احب الذم يعرض عميو أف يتكلى كزارتو ، فاعتذر ىذا عف قبكؿ المنصب ، إلى الصٌ  
ما يتعذر نقمو  حرصان عمى مكتبتو التي ال يستطيع أف يبتعد عنيا ، كفييا مف الكتب

ستمائة صندكؽ ال يقكل  ضخمة تضـٌ ؼ الكاقدم مكتبة ... كخمٌ إلى مقامو الجديد
احب بف عباد . بؿ كاف عند األمراء مف أمثاؿ الصٌ مف رجميف منيا أقؿٌ  عمى نقؿ كؿٌ 

. ةدات الكتب األكربيٌ ت دكر تحكم عديدان مف مجمٌ كتب يقاؿ إنيا تعادؿ ما ضمٌ 
عشرة  تضـٌ  ق(ُْٔ)ت ككانت مكتبة ابف المطراف طبيب صبلح الديف األيكبي

ػػ بأكثر مف خمسيف اء ػ كىك عصر رخػ. كتقـك مكتبة القفطي في عصره دآالؼ مجمٌ 
ػ إلى جانب ػ. ككانت المستشفيات ()نحك ثبلثيف ألؼ جنيو انجميزمألؼ دينار

يا ، ألنٌ  ة منيا بكجو خاٌص ة كالطبيٌ ة عامٌ بالكتب العمميٌ  ػ تغٌص ػالمساجد كالمدارس 
د بمغ الشغؼ باقتناء الكتب في العالـ . كق كانت دكران لمعبلج ، كمعاىد لتعميـ الطبٌ 

ت مف القرف الثامف حتى القرف الحادم العربي اإلسبلمي ذركتو في الفترة التي امتدٌ 
   . (َِٖ ػػَِٕص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ)"عشر لميبلد المسيح بؿ إلى ما بعد ذلؾ

كالجغرافية  الرياضياتكالفمسفة كالفمؾ ك  ىـ مبتكرات العرب في الطبٌ أكانت  
لبيع  ؿ مف أكجد حكانيتفيـ أكٌ ، ، فضبلن عف التاريخ كالشرع كاألدب كالكيمياء

اء منذ س مدرسة لمصيدلة ، ككاف ييفرض عمى الصيادلة األطبٌ دكية ، كأقدـ مف أسٌ األ
كعمى أثر سكء تصٌرؼ جرل مف   .زمف المأمكف كالمعتصـ اجتياز امتحاف خاٌص 

إلى سناف بف ثابت بف قيٌرة  ـُّٗعاـ  ق(َِّ)تالمقتدراء أكعز الخميفة أحد األطبٌ 
ة لمف تكفرت اء كيعطي اإلجازات الطبيٌ األطبٌ  ، كىك طبيب مشيكر ، أف يمتحف كؿٌ 

                                                                                                                                                                      

 كما كراء النير كغزنة خراساف  ؾتممٌ  سبلطينيا. كابف كسمرقند ، بخارل أبك القاسـ نكح بف منصكر سمطاف  ،
، كانقرضت دكلة  عبد الممؾ ثـ كلي بعده ابنو فبقي سنة كتسعة أشير، ثـ قبض عميو األمراء ، كممككا أخاه

  .(https://ar.wikipedia.org/wiki ) السامانية
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ة فقط ، فاجتازكا االمتحاف في بغداد ما ينيؼ عمى ثمانمائة كستيف ، فييـ األىميٌ  
 .(ُْٖ ػػػُْٕص ،ـ ُُٗٗ)حتياليف صت العاصمة مف الدجٌ بذلؾ تخمٌ ك 

 ككانت حركة نقؿ العمـ العربي مف ببلد األندلس إلى أكربا أعمؽ تغمغبلن كأشدٌ 
. ككانت مصدر تجديد لمعمـ األكربي في ظؿ تسامح ة كأعظـ اتساعان كأطكؿ عيدان قكٌ 

ديف عرؼ بو خمفاء المسمميف ، كامتد أثره إلى العمماء المسيحييف الذيف أقبمكا مف 
ؿ باحث أكربي ما كاف أكٌ . كربٌ في حكاضر اإلسبلـ األندلسية لعمـي اأنحاء أكربا لتمقٌ 

نيضة ، ىك األب أشاد بفضؿ العرب عمى الحضارة األكربية ، كثقافة عصر ال
يطالية )في بارما إذ أنو نشر باإل، ()(كاف أندريسخ)اليسكعي األسباني

اآلداب  أصكؿ كؿٌ ): دات تحت عنكافجميبلن في سبعة مجمٌ ( كتابان ـُٕٗٗػػُِٖٕ
عان بيف سنتي حان مكسٌ ( ثـ أعاد نشره في ركما منقٌ كأحكاليا الراىنةرىا كتطكٌ 

النيضة التي قامت في  أفٌ  ()د عمى. كفيو أكٌ داتـ في ثمانية مجمٌ ُُٕٖكَُٖٖ
ا كرثتو عف ػػػػىا إلى مكالصناعات مردٌ ، كاآلداب، مياديف العمـك كالفنكف  أكربا في كؿٌ 

 . (ُِِص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)حضارة العرب 

ف ماألكبئة تنشأ عف تعفيف ينتقؿ  ؿ مف اىتدل إلى القكؿ بأفٌ ككاف العرب أكٌ 
مف  طريؽ اليكاء كالمخالطة ، كسمكا األمراض المعدية بالسارية ، كدليميا عندىـ أفٌ 

إلى تفتيت  فى طً فى ؿ مف خالط مريضان بيا أك لبس ثيابو انتقمت إليو عدكاه ، ككانكا أكٌ 
ؿ يـ أكٌ ػ كلعمٌ ػد قً رٍ ػ كسمكه بالمي ػر . كمف أكائؿ مف استخدمكا المخدٌ الحصاة في المثانة

                                                           

 أصكؿ لكتاب ) نشرهمف أسبانيا بسبب  ، كاف يسكعيان فصؿ مف جماعة االستعراب األسباني كطردخكاف أندريس
قاؿ فيو :  َُٖٔػُْٖٕ( كترجمتو مف اإليطالية إلى األسبانية بيف سنتي عاٌمة كتطكراتو كحالتو الراىنةاألدب ال

  .(https://ar.wikipedia.org/wiki )أف الفضؿ في قياـ الدراسات الطبية في أكربا يرجع إلى ما كتبو العرب

  الفعؿ أٌكد يتعدل بنفسو كما ذكر الدكتكر مصطفى جكاد رحمو اهلل في كتابو قؿ كال تقؿ " قؿ أٌكدنا عمى فبلف
 ( ، كيعد حرؼ الجر )عمى ( زائدان في النٌص.ٖٔ،صُاألمر ، أك في األمر ، كال تقؿ أٌكدنا عمى األمر" )ج
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في عبلج مف اخترع االسفنجة المخدرة ، كاستبدلكا باألدكية الحارة األدكية الباردة  
اء العرب عمى عمـ بالطب النفسي ... ككاف بعض أطبٌ الفبلح كاالسترفاء كنحكه

  .  (ِِٕص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)سائؿ الجنسية عمى نحك تجريبي عممي كعبلقتو بالم

التي كانت منقكلة عف العمـك اليكنانية في  العربٌيةكنقؿ المترجمكف العمـك 
مة المترجميف . ككاف في مقدٌ التراث اليكناني تمامان  كقت كادت أكربا فيو تجيؿ

مترجماتو بعض ، ككاف مف بيف ـَُُٕكَُُّالذم نشط بيف عامي ()(دكمنجك)
فات الفارابي كابف سينا كالغزالي ، ككتب الخكارزمي التي انتقؿ بفضميا إلى أكربا مؤلٌ 

الحساب اليندم ، ثـ النظاـ العشرم في الحساب فعرفت العمميات الحسابية باسـ 
Alguarismo  ػ بالمكغاريتمات أك جدكؿ المكغاريتمات ػػ جيبلن منا ػكترجمناىا نحف
خكارزميات أك ب المدارس الثانكية في مصر، بدالن مف الكتب طبٌل كما نسمييا في 

، كىك مف أصؿ ىندم كتب الخكارزمي عرفت أكربا الصفر ، كمفالجداكؿ الخكارزمية
 . (ُِٓص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)كمعناه الخمكد أك الخكاء

ر العمماء العرب في ر الفكر العممي عمى مٌر العصكر كيؼ أثٌ ع تطكٌ نا تتبٌ كيدلٌ 
ر العرب في ر عمماء أكربا بأعماؿ العمماء العرب ، كأثٌ ة ، ككيؼ تأثٌ النيضة األكربيٌ 

كابف ،  () ابتكار نظاـ الترقيـ كالصفر كالنظاـ العشرم ، كما نادل بو ابف مسككيو

                                                           

 باديا دكمينغك فرانثيسكك Domingo Francisco  رحالة كجاسكس ،  عمي بام العباسي المعركؼ بمقبو
القرف التاسع عشر  مف أشير الرحالة الجكاسيس إلى المغرب خبلؿ عدٌ . يأسباني كتبلني كمستشرؽ ،كمغامر
  .(https://ar.wikipedia.org/wiki ) الميبلدم

 

 ، أكؿ عمماء . الرم فارسي بارز مف أبناء مدينة كشاعر كمؤرخ فيمسكؼ ابف مسككيو أحمد بف يعقكب
 .تطيير األعراؽؽ ك تيذيب األخبل كتابو فيالفمسفي، بمفيكمو العممي ك  عمـ األخبلؽ المسمميف الذيف كتبكا في

 (.https://ar.wikipedia.org/wiki)معمـ الثالثلمع نجمو في الفمسفة حتى لقبو البعض بال
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ر قبؿ داركيف بمئات السنيف ، كمعرفة ابف بنظرية التطكٌ  () خمدكف كاخكاف الصفا 
بثبلثة قركف ، كقكؿ االدريسي كابف  () النفيس لمدكرة الدمكية الصغرل قبؿ ىارفي

كربط الخازف بيف الثقؿ كالسرعة حـز كالخازف بالجاذبية قبؿ نيكتف بقركف متطاكلة 
، ف الحكمة( صاحب كتاب )ميزا وكالمسافة مٌما جعؿ كثيران مف المحٌققيف يقكلكف أنٌ 

كما أجراه ابف الييثـ مف التجارب لقياس سرعة الضكء كتقدير زكايا االنعكاس 
ف سفينة فاسككدم جاما في رحبلتو اكاف ربٌ  () ابف ماجد كاالنكسار ، إفٌ 

فٌ ك االستكشافية في أعالي البحار ،  س عمـ الكيمياء عمى ؿ مف أسٌ جابر بف حياف أكٌ  ا 
كبة ػػػػػػػػػو مف صكرتو المشػػػػػػػػكاالضطراب فنقم، و مف التشكيو ػػػػػػػػػػػػصدعائـ قكية ، كخمٌ 

قاؿ عنو  حتىكلو ػػػػػػػػػػاربو كأصػػػػػػػده كتجػػػقكاع  وػػػػػػػػػػكالسحر إلى عمـ ل، بالشعكذة 
ىذه أعماؿ رجؿ عاش في  أفٌ ركا عمماء العصر الحالي لـ يقدٌ  ، إفٌ  بحؽٌ  () سارتكف

                                                                                                                                                                      

 اتحدكا عمى  بالبصرة ف الثالث اليجرممف أىؿ القر  فبلسفة المسمميف جماعة مف،  إخكاف الصفا كخبلف الكفا
المعركفة في ذلؾ العيد فكتبكا في ذلؾ خمسيف مقالة  الفمسفية قكا بيف العقائد اإلسبلمية كالحقائؽأف يكفٌ 
 (.ُٖ،صُالكرد ،ج))اتحؼ إخكاف الصف(سمكىا

 كيمياـ ىارفي William Harvey (ُٕٖٓ-ُٕٔٓطبيب ) عف  عمـ كظائؼ األعضاء مؤسس إنجميزم
الذم كاف  المغناطيس ، كما شارؾ في البحث كالتحقيؽ عف في جسـ اإلنساف الدكرة الدمكية الكبرل طريؽ كصؼ

 - Encyclopedia Americana, Vol.13,p.839)الرصيد لمبدئ بأبحاث تجريبية دقيقة في العالـ أجمع

840.) 
  فنكف البحر شياب الديف ابف ماجد أمير البحر العربي ، كاف مبلحان يمقب بأسد البحر ، كلو مؤلفات في عمـك

 (.ْٔ،صُق )الكرد،جََٗنثران كنظمان ، سٌماه البرتغاليكف بالمبلندم كمعناىا )أمير البحر( تكفي بعد عاـ
 

 ًلدى  عمـ تاريخ العمـك صيدلي كمؤرخ بمجيكي يعتبر مؤسس، جكرج سارتكف تىخٌرجى  .ُْٖٖعاـ بمجيكا فيكي
شيادة  حصؿ عمى .مو في الكيمياءكبعد سنتيف استحؽ ميدالية ذىبية لبحث قدٌ  َُٔٗبالجامعًة في عاـ 

العمـك  صص فيكىك متخ ،ـُُُٗ( فيGhentالدكتكراهى الفمسفية في الرياضياًت مف جامعة )
 (.https://ar.wikipedia.org/wiki) الرياضياتك  الطبيعية

  ٌتكفي سنة  ـ في باريس كلندف، كعني بالعمـك عند العرب.ارؾ جكف ىكلميارد ىك عالـ كمستشرؽ بريطاني. تعم
 (.https://ar.wikipedia.org/wiki)ـ ُٗٓٗ
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 ()ة عممية صحيحة ، كشيد لو ىكلمياردالقرف الثاني لميجرة لكفرة ما بيا مف مادٌ  
 ر الفكر العممي عمى أف العرب كانكا بحؽٌ نا ىذا لتطكٌ . كيدلٌ العالـ الكيميائي المعاصر

يـ ، كعمماء العصر اإلسكندرم ، كلكنٌ ركا بعمماء العصر اإلغريقي، تأثٌ  كاسطة العقد
ؿ في كضع يـ أصحاب الفضؿ األكٌ ، كلعمٌ ةبدكرىـ في عمماء النيضة األكربيٌ ركا أثٌ 

بيككف ، كرينيو  فرانسيسالطريقة العممية كالمنيج التجريبي ، فقد سبقكا في ذلؾ 
،  األكربيةكغيرىـ مف عمماء النيضة  ()فك كما سبقكا نيكتف كداركيف كدالت ()ديكارت

ة و لكال ما أصاب األمٌ إنٌ  كما في كثير مف اآلراء كالنظريات العممية ؛ حتى قيؿ بحؽٌ 
مف محف عمى أيدم المغكؿ كالتتار كالترؾ كاالستعمار لكانت ىذه النيضة  العربٌية

دكف  العربٌيةكتككف لغتيا ىي  العربٌيةالتي تفاخر بيا أكربا تككف مف نصيب األمة 
 .( ِٓٓ ػػ ِْٓص ـ،َُٕٗمنتصر)سائر المغات 

مف األسمكب  ناشئما ىك ؽ العرب في العمـك ، إنٌ تفكٌ  بأفٌ  ()درايركيعترؼ 
ـ ، األسمكب العقمي كحده ال يؤدم إلى التقدٌ  فٌ أقكا الذم تكخكه في بحكثيـ ، فقد تحقٌ 

أ ليـ ىذا الرقي الباىر في و ينبغي أف تجرل التجارب ، كالمشاىدات ، كىذا ما ىيٌ كأنٌ 

                                                           

 رينيو ديكارت Rene Descartes الفمسفة الحديثة، ككثير  يأبفرنسي، يمقب بػ فيزيائي، ك رياضي، ك فيمسكؼ
، ت الفمسفية الغربية التي جاءت بعده، ىي انعكاسات ألطركحاتو، كالتي ما زالت تدرٌ مف األطركحا س حتى اليـك

.  ؿ النص القياسي لمعظـ كميات الفمسفةـ( الذم ما زاؿ يشكٌ  ُُْٔتأمبلت في الفمسفة األكلىخصكصان كتاب )
 (..p.8Encyclopedia Americana, Vol,758ـ )َُٓٔتكفي سنة ، الرياضيات تأثير كاضح في عمـكلو 
 جكف دالتكف John Dalton راسية لمع منذ اعكامو الدكنشأ في اسرة فقيرة  .بريطاني كيميائي ، ـُٕٔٔ سنة كلد

ككضع جداكؿ ، لمراقبة األحكاؿ الجكية  ان صغير  ان مرصد جٌند دة.األكلى في الرياضيات كحؿ مسائؿ رياضية معقٌ 
 لتسجيؿ المعطيات اليكمية لكؿ مف الضغط الجكم ككمية المطر كالرطكبة كالرياح كغيرىا.

 (..p.8Encyclopedia Americana, Vol, 443- 444)ـُْْٖ سنة تكفي
 
 ( ُِٖٗكلياـ ج. دراير – ََِْ.)أكمؿ .ََِْ-ُّٔٗكأستاذ البيكلكجيا كاف عمـ المناعة الجزيئية  ـ

ؿ في المعاىد الكطنية لمصحة . ثـ ذىب لمعمُٔٓٗالدكتكراه في الكيمياء الحيكية في جامعة كاشنطف في عاـ 
كعالـ أبحاث دراسة الشفرة الكراثية . اخترع اآلالت ألتمتة التحميبلت الكيميائية الحيكية الكطنية لشمؿ األطفاؿ ك 

(https://ar.wikipedia.org/wiki.) 
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فالعمماء العرب ىـ كاضعكا  .ندسة كالمثمثات كالطبيعة كغيرىاالرياضيات كالفمؾ كالي 
ة المبلحظة كالرغبة في التجربة زكا بدقٌ أسس البحث بالمعنى الحديث ، فقد تميٌ 

كاالختبار ابتدعكا طرقاى ، كاخترعكا أجيزة كآالت ، الستخراج الكزف النكعي لكثير مف 
ميزاناى ككزف  التي تذكب في الماء ، كابتدع الخازف المعادف كالسكائؿ كاالجساـ

، كما ابتدع البيركني تجربة لحساب الكزف النكعي ، كعرؼ جساـ في الماء كاليكاءاأل
 فٌ أكزف الجسـ في اليكاء ينقص عف كزنو الحقيقي ، ك  فٌ أالعرب الضغط الجكم ، ك 

اليكاء ال يمتد إلى  فٌ أا ك كثافة اليكاء في الطبقات السفمى أكثر منيا في الطبقات العمي
البندكؿ ، كاستعممو  ()ما النياية بؿ ينتيي عند ارتفاع معيف ، كاخترع ابف يكنس

الفضؿ  () كاف البف يكنس كابف حمزة ة ، كماالعرب في حساباتيـ كتجاربيـ الفمكيٌ 
سية ككاف لبحكثيما أكيد األثر في كضع األسس في بحكث المتكاليات العددية كاليندٌ 

كذلؾ قٌدر  .التي بنيت عمييا حسابات التكامؿ كالتفاضؿ ، كجداكؿ المكغاريتمات
البيركني الكزف النكعي لثمانية عشر معدناى قدرىا الرقـ العشرم الرابع ، كىي تقديرات 

يا ال تكاد تختمؼ عف تقديراتيا في العصر الحديث ، كبأجيزة ة أنٌ بمغت مف الدقٌ 
د رأم بعض معركفة لدل عمماء الغرب، كيؤيٌ  وقاعدتالعصر كأدكاتو كما تزاؿ 
،  ريات العمميةكثيراى مف اآلراء كالنظ إفٌ  "كغيره إلى القكؿ ()المستشرقيف مثؿ كاجكرم

                                                           

  أبك الحسف عمي بف عبدالرحمف بف يكنس الصدفي المصرم ، فمكي كرياضي عربي ينتمي إلى أسرة يمنية
 (.ٕٔ،صُق)الكرد،جََْاستطكنت بمصر اشتير بعمـ الفمؾ كلو جيكد في الرياضيات الطبيعية . تكفي سنة 

 لرياضيات كبرعكا كأٌلفكا ابف حمزة المغربي . كاضع أصكؿ المكغاريتمات ، كمف العمماء الذيف اشتغمكا با
 (.ْٕ،صُالمؤٌلفات القٌيمة )الكرد،ج

 
  فلورٌان Cajori حصؿ عمى شيادة كؿ مف  السادسة عشرة ىاجر إلى الكاليات المتحدة في سفٌ  .السوٌسري .

 تكفي ـ.ُْٖٗحصؿ عمى الدكتكراه مف تكالف عاـ ك  ،ماديسكفػػ  البكالكريكس كالماجستير مف جامعة كيسككنسف
 (.https://ar.wikipedia.org/wiki)َُّٗعاـ 
 نيككالس ككبرنيككس Nicolaus Copernicus راىبان . كيمفظ بالبكلندية ميككام ككبرنيؾ،  ـُّْٕ كلد

داريان  كطبيبان  كقانكنيان  فمكيان  كفيمسكفان  ان رياضي كعالمان   يعد.  كاف أحد أعظـ عمماء عصره بكلنديان  كجنديان  كدبمكماسيان  كا 
حكؿ دكراف األجراـ  ) جرمان يدكر في فمكيا في كتابو األرض كككف الشمس أكؿ مف صاغ نظرية مركزية
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ذا بالعمماء العرب سبقكنا إلييا كالكاقع ك ، حسبناىا مف صنعنا  ، بف الييثـ اكجكد  فٌ إا 
، جاليمكا  ضركرياى لظيكرف سينا كغيرىـ كاف كاب، كجابر، كالبيركني ، كالخازف 
ػػ ُِّص، ـَُٕٗ)منتصر "، مف عمماء النيضة األكربية  كنيكتف،  () ؽكككبرني
ُِٓ). 

ي ة آراء جديدة كمعمكمات كاسعة النطاؽ فالعرب أتحفكا الغرب بعدٌ  أفٌ  كالحؽٌ 
ة بعد سبانيا عظـ االقباؿ عمى العمـك الفمكيٌ أففي  .ة كالرياضياتالجغرافية الفمكيٌ 

ثات كما كمف دراسات العرب لمنجكـ جاءتنا أسس عمـ المثمٌ ... منتصؼ القرف العاشر
 كليست جميرة أسماء النجكـ في المغات ...كضعكا عممي الجبر كاليندسة التحميمية

 بؿ إفٌ  (Algediالجدم(ك ، Acrab)العقرب) ة األصؿ فقط أمثاؿاألكربية عربيٌ 
 (Nadirالنظير) اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػإلى ألفاظ عربية أمثع ػػة يرجكثيران مف مصطمحاتيا الفمكيٌ 

تحؼ بو اإلسبلـ أكربا أا كما ىذا غير قميؿ مف كثير ممٌ  ، (Zenithالٌسمت)ك
التي استعارتيا المغات  )صفر(متع المفردات الرياضية كأفيدىا لفظة أكمف  .المسيحية

يـ ىـ الذيف أدخمكه مع الصفر كلكنٌ  العرب لـ يخترعكا نعـ إفٌ  .العربٌيةاألكربية مف 
كبذلؾ سيٌمكا  استعماؿ الحساب  .األرقاـ إلى أكربا فعٌممكا الغربييف طريقة استخداميا

   .(ُُٗػػَُٗص ،ـ ُُٗٗفي أمكر الحياة اليكمية )حتي

 افالعمماء العرب أبدك ... ما عمـ النباتكفي مكضكع التاريخ الطبيعي ، كال سيٌ 
بكا مبلحظات صائبة في مكضكع الفرؽ الجنسي كالتناسمي بيف النخيؿ كالقيٌنب ، كرتٌ 

النباتات عمى مبدأ ما ينمك منيا مف  الفسائؿ كما ينمك مف البذكر كما ينمك مف تمقاء 

                                                                                                                                                                      

 ـُّْٓتكفي عاـ  مؤسس عمـ الفمؾ الحديثك  ، كىك مطكر نظرية دكراف األرض ، ( السماكية
Encyclopedia Americana, Vol.7,p.755 - 756).) 
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رسالة في الزراعة ىي  ()كحكالي نياية القرف الثاني عشر كضع ابف العٌكاـ .نفسو 
ؤلفات العصكر م فيالمسممكف في ىذا المكضكع ما صٌنفو في األكثر أىمية

ير عمماء النبات كالصيادلة في األندلس بؿ في العالـ اإلسبلمي ككاف أش ...الكسطى
تاركان كراءه أعظـ رسائؿ العصكر الكسطى في العبلجات يطار حمد البأعبد اهلل بف 

دىة)البسيطة بعنكاف    .(ُّٗػػ ُِٗص، ـُُٗٗ)حتي (الجامع في األدكية الميفرى

كىك أشير عالـ في الجغرافية كرسـ الخرائط في العصكر  يدريسككاف اإل
في غربمة ىذه المكاد  كقد أظير .الكسطى ألمع شخصية ازداف بيا ببلط ركجر الثاني

 .دراكو كركٌية األرضإكتحٌرم حقائقيا رجاحة عقؿ كبرل ، كفيمان لدقائؽ األمكر ك
فريقيا االستكائية عمى الرغـ مف القكؿ أف منبع نير النيؿ في نجاد كىك الذم عيٌ 

في أكاسط القرف التاسع  ـ إالٌ الشائع بأف اكتشاؼ منبع ىذا النير لـ يت
 .(ُِٕػػُِٔصـ،ُُٗٗحتي)عشر

ة البحث التجريبي ؿ الكيماكييف الذيف نادكا بأىميٌ و أكٌ نٌ أكلجابر الفضؿ في 
كم مف كجيتيو النظرية كالعممية ـ الكيماسبيؿ التقدٌ  و خطا خطكات كاسعة فيكفي أنٌ 

ٌكبات كيماكية لـ تذكرىا كتنسب إليو الركايات الغربية التقميدية الكشؼ عف عدٌ ،  ة مرى
أصبحت  التيفات المنسكبة إليو ة مف المؤلٌ االثناف كالعشركف الباقي العربٌيةالمصٌنفات 

 .(ُْٓص،ـُُٗٗآسيا )حتيتأثيران في أكربا ك  بعد القرف الرابع عشر أشدٌ 

كسبقكا االفرنج إلى كصؼ الجذاـ كشرح مرضي الجدرم كالحصبة ، كعبلج 
النفسي كعبلقتو بالمسائؿ  أمراض العيف ، كحامكا حكؿ مذىب فركيد في الطبٌ 

... تذم في تقرير المعارؼ كالمشاىداتالجنسية عمى نحك تجريبي خميؽ بأف يح
                                                           

  ابف العٌكاـ يحيى بف محمد بف أحمد . عالـ أندلسي اشتير بكتابو )الفبلحة األندلسية( قسـ منو ترجـ إلى
المغتيف األسبانية كالفرنسية كلو رسالة في تربية الكرـك كالفبلحة النبطية مخطكطة في مكتبة األسككلاير ، كنشره 

ماير كنشرت لو ترجمة  ـ ، كلٌخص ىذا الكتابَُّٖمع ترجمتو باألسبانية بانككبرم
 (.ّٔ،صُبالفرنسية)الكرد،ج
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تو ، فأمر اء إلى عمٌ لعيادة فتى مريض لـ ييتد األطبٌ و دعي ركل عف ابف سينا أنٌ كيي  
نبضيا كيرقب كجيو ،  باستدعاء رجؿ مف عرفاء المدينة كتناكؿ يد الفتى يجٌس 

أسماء األحياء في المدينة ، فسردىا حتى جاء ذكر حي  دكطمب مف العريؼ أف يسر 
ند كاحد منيا منيا فازداد نبض الفتى ، ثـ سألو أف يذكر بيكت الحي فازداد النبض ع

جكه تمؾ الفتاة فيذا ىك كٌ ، فسألو عمف في البيت مف الفتيات ، كقاؿ ألىؿ الفتى : ز 
 .(ِْص ـ،ُٖٕٗالعٌقاد)الدكاء 

اء المارستاف الناصرم في كىك رئيس أطبٌ  ابف النفيس كشبيو بيذا مكقؼ
كلـ . مات ابف النفيس ة الدمكية الرئكية في تاريخ الطبٌ ؿ مف كشؼ الدكر مصر ، كأكٌ 

د ترجمتو بست سنكات ػػػػػػق ، كبعْٔٗيترجـ كتابو المذككر إلى البلتينية إاٌل عاـ 
دكف  كنقؿ فيو عف ابف النفيس (إعادة المسيحية)كتابو ()األسباني سرفيت درػػػػػػأص

. كبعد ست سنكات أخرل فعؿ ىذا نفسو ليو ، كقد أعدـ بسبب كتابو حرقان إشارة إ
كبعد ثبلثة كستيف عامان  ،أستاذ التشريح في جامعة بادكا لياإليطا (ريالدك ككلمبك)

كنسب الكشؼ  (القمب كالدـ حركةما قالو سابقكه كنشره في كتابو) (كليـ ىارفي)جمع 
  .(ُِـ،صُٖٓٗالطكيؿ)العممي إلى ىؤالء الثبلثة دكف صاحبو الطبيب العربي 

كىك كما ال يخفى  فيقكؿ :" ()(نىٌميينك لفكنسككارلك أؽ المستشرؽ اإليطالي)كيعمٌ 
لطكيؿ في األرصاد كأعماؿ عمى ما كاف لمعرب مف الباع ا ... داؿٌ قريب الحقيقة

                                                           

 ميغيؿ سيرفيت  Michael Servetus، كعمـ  الفمؾ عمـاىتـ ب، إسباني كعالـ ديف ،مترجـ ،طبيب ،فيزيائي
، كمارس الطبابة الطبٌ ك ،التشريح ، كعمـكالرياضيات ،التكراة ، كدراسةالتشريع ، كعمـكالجغرافية ؛األرصاد الجكية

  (.Encyclopedia Americana, Vol.24,p.584  (ـُّٓٓ سنة تكفي كثيرة مف أكركبافي أماكف 

 
  نٌمينك مستشرؽ ، كاف غزير العمـ بالجغرافية كالفمؾ عند العرب ، عارفان باإلسبلـ كمذاىبو ، كثير التتبع لتاريخ

 (.ُِّ،صٓاليمف القديـ كخطكطو كليجاتو )الزركمي،ج
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ما اقتضتو تمؾ  ؿ قياس حقيقي أجرم مباشرة مع كؿٌ ... كقياس العرب أكٌ المساحة 
ة الطكيمة كالصعكبة كالمشقة كاشتراؾ جماعة مف الفمكييف المساحة مف المدٌ 
ة رب الفمكيٌ لنا مف عداد ذلؾ القياس مف أعماؿ الع ؿ ، فبلبدٌ كالمساحيف في العم

 . (ِٕص ، ـُٖٓٗالطكيؿ) المجيدة المأثكرة"

نو كتاب كفي ضكء ىذا برعكا في رسـ الخرائط ، ككاف مف أكائميا ما تضمٌ 
مثؿ ىذا الكتاب  ( إفٌ نكيي مٌ رض ؛ قاؿ عنو )كارلك ألفكنسك نى الخكارزمي عف صكرة األ
. ككاف المقدسي السالؼ ة أكربية في فجر نيضتيا العمميةمٌ ال تقكل عمى كضعو أ

نة لمببلد و رسـ خريطة ممكٌ . كمف ذلؾ أنٌ ز بقدرة خارقة في رسـ الخرائطالذكر يتميٌ 
. كجعمنا رنا طرقيا المعركفة بالحمرةكرسمنا حدكدىا كخططيا كحرٌ  :"التي زارىا قائبلن 

الذىبية بالصفرة ، كبحارىا المالحة بالخضرة كأنيارىا المعركفة بالزرقة ، رماليا 
    . (َّػػِٗـ،صُٖٓٗالطكيؿ)" كجباليا المشيكرة بالغبرة ليقرب الكصؼ إلى األفياـ

كيرل الباحث أٌف المتتبع لما خٌمفو العرب مف تراث متنكع في مجاؿ المعرفة ، 
ليس فيما يخص فية المتنكعة ، كتنكعان كبيران كالعمـك سيجد غزارةن في نتاجاتيـ المعر 

العمـك التي مدار بحثيا في البيئة التي عاشكا فييا ، بؿ كصمت أبحاثيـ في عمـ 
الفمؾ إلى تقدير المسافات بيف بعض الككاكب بعضيا بالبعض اآلخر ، فضبلن عف 

في أرصاده إلى تحديد  ()(قِْٖت)ؽ الفرغانيكقد كفٌ تقدير أحجاميا بدقة عجيبة " 
أخذىا عنو ة المسافات بيف الككاكب بعضيا كالبعض اآلخر كتقدير أحجاميا بدقٌ 

( يكشؼ عف ِ)كجو التقريب . كالجدكؿ رقـعمى الكثيركف مف غير تغيير ، 
 ( . ْٔص ، ـُٖٓٗ الطكيؿ)" ثبلثة مف عمماء العرب لالمسافات الكبرل لمككاكب 

                                                           

  أبك العباس أحمد الفرغاني . عالـ فمكي عربي عاش في عصر المأمكف ، كيعٌد كاحدان مف كبار زمانو لو كتاب
( الذم ترجـ إلى البلتينية في القرف الثاني عشر ككاف أثره كبيران في  )الحركات السماكية( ك)جكامع عمـ النجـك

  (.َِّ،صُنيضة الفمؾ بأكربا )الكرد،ج
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 ابف العبرم البتاني الفرغاني األرضيالمسافات الكبرل بالشعاع  
 ْٔ ُ/ٔ ْٔ ُ/ٔ ْٔ ُ/ٔ القمر
 ُْٕ ُٔٔ ُٕٔ عطارد
 َُُٔ َُُٕ َُُِ الزىرة
 َُِٔ ُُْٔ َُِِ الشمس
 َِٖٖ َِِٖ ٕٖٖٔ المريخ
 ُِْٗٓ ُِِْٗ َُْْٓ المشترم
 ُّٔٗٗ َُْٖٗ ََُُِ زحؿ

 كالبتاني كابف العبرممفرغاني لالمسافات الكبرل لمككاكب السبعة  (ِجدكؿ رقـ )

،   )البيركني(عند العرب مف تقديراتة البحكث الطبيعية عمى دقٌ  كليس أدؿٌ       
. كىي مف النتائج الرائعة التي سبؽ إلييا العرب في )الخازف( لمثقؿ النكعيك

. كقد استخدـ )البيركني( لمحدثيف مف العمماء بمئات السنيفالطبيعيات التجريبية قبؿ ا
كما استخدـ         لمكثافة ،  اليـك أقدـ مقياسو  الثقؿ النكعي جيازان مخركطيان يعدٌ لتحديد 
خدـ في جامعة شبييان بالمقياس الذم استAreometer  ( مقياسان لمسكائؿ)الخازف

(فيدماف ( كىك مف عمؿّ. كفي الجدكؿ رقـ )األسكندرية القديمة
 

ؿ بياف قيـ تكصٌ  (
ا بالذىب أك كما كضع عند أكليما بيف قكسيف محسكب إمٌ  ، إلييا البيركني كالخازف
ما بالزمرٌ  د أك البمكر الصخرم ، كالعمكد األخير يبيف الكزف الحقيقي عند الزئبؽ ، كا 

 . (ْٕـ،صُٖٓٗالطكيؿ) المحدثيف مف العمماء 

عند  عند البيركني ةالمادٌ 
 الخازف

 الكزف الحديث
 الزئبؽ الذىب

                                                           

 مافإرنست غكستاؼ فيد Wiedemanدرس الفيزياء في جامعتي ىايدلبرغ  ، الفيزيائي األلماني كمؤرخ العمـك
 ـُِٖٗ تكفي سنةغزير اإلنتاج  كاف كاتبان . ـُِٕٖعمى شيادة الدكتكراه عاـ  حصؿكاليبزيغ ، ك 

https://ar.wikipedia.org/wiki).) 
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 ِٔ,ُٗ َٓ,ُٗ َٓ,ُٗ ِٔ,ُٗ ذىب 
 ٗٓ,ُّ ٔٓ,ُّ ٗٓ,ُّ ْٕ,ُّ زئبؽ
 ٖٓ,ٖ ٔٔ,ٖ ّٖ,ٖ ِٗ,ٖ نحاس
 ٕٗ,ٕ ْٕ,ٕ ْٕ,ٕ ِٖ,ٕ حديد
 ِٗ,ٕ ِّ,ٕ ُٓ,ٕ ِِ,ٕ قصدير
 ّٓ,ُُ ِّ,ُُ ِٗ,ُُ َْ,ُُ رصاص

   الككارتز دالزمرٌ  
 َٗ,ّ ٔٗ,ّ ٕٔ,ّ ُٗ,ّ الزكر
 ِٓ,ّ ٖٓ,ّ َٔ,ّ ٕٓ,ّ ياقكت
 ّٕ,ِ َٔ,ِ ِٔ,ِ ّٕ,ِ دزمرٌ 
 ٕٓ,ِ َٔ,ِ ِٔ,ِ ّٕ,ِ لؤلؤ
   ئبؽالزٌ  دالزمرٌ  

 ٗٗٗ,َ ٓٔٗ,َ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ماء في درجة الصفر
 َِٕ,ُ َُْ,ُ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ماء البحر
 َُٗ,َ َِٗ,َ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ زيت الزيتكف
إلى  َْ,ُمف  َُُ,ُ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ لبف البقر

ُ,ِْ 
 َٕٓ,ُإلى  َْٓ,ُ َّّ,ُ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ دـ اإلنساف

 (ّجدكؿ رقـ )

 لمقيـ التي تكٌصؿ إلييا البيركني كالخازفE.Wiedeman جدكؿ فيدماف 

عمى مستشرقيف في القرف التاسع عشر ، كاد ينعقد الرأم عند جميرة ال
الحضارة  االستخفاؼ بدكر العرب في بناء الحضارة اإلنسانية كاإلصرار عمى أفٌ 

الػػػعرب  عاء بأفٌ ػػػػػاف كاالدٌ األكربية ال تديف بالفضؿ لغير أجدادىـ مف اليكنػػػاف كالركمػػ
ب فيو التعصٌ  كجاء ىذا في كقت اشتدٌ . قكا لمتفكير األصيؿ المبتكرخمى ( لـ يي )بطبيعتيـ
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يض ؽ الجنس اآلرم األبد تفكٌ ب الجنسي الذم يؤكٌ يني ، كقكل فيو الشعكر بالتحزٌ الدٌ  
ات ، عمى غيره مف األجناس ، كسبؽ أكربا في الخمؽ الحضارم عمى غيرىا مف القارٌ 

ؿ كاالرتفاع بالمسيحية فكؽ غيرىا مف الديانات!... كقد كاف مف دالالت ىذا التحكٌ 
يني كالجنسي في القرف التاسع عشر إلى السماحة كاالنصاؼ عند ب الدٌ مف التعصٌ 

يـ صدرت في تقيٌ لعشريف ، ما نراه مف أحكاـ الكثيريف مف الباحثيف في القرف ا
يني كالجنسي ب الدٌ . فالتعصٌ في العصر الذم نحف بصددهاإلسبلمية  العربٌيةالفمسفة 
 ()(E. Renan أرنست ريناف ك) ()(V. Cousin) فكتكر ككزاف بأمثاؿ قد استبدٌ 

 ة كما بدتكخاصٌ شة لمفمسفة اليكنانية ، صكرة مشكٌ  عندىـ العربٌيةف كانت الفمسفة ممٌ 
فقد ، ثيف في القرف العشريف ا جميرة الباح. أمٌ احو ، في ثكب عربيعند أرسطك كشرٌ 

النت أحكاميـ عف الفكر العربي الفمسفي ، كأدخمكا في اعتبارىـ ما انتيى إليو مف 
  . (ٗٓ ػػ ٖٓص ، ـُٖٓٗالطكيؿ) العربٌيةة مبتكرة مف كحي العبقرية عناصر أصميٌ 

 مكا إلى الكثير مف أسس الطبٌ عصكرىـ الكسطى قد تكصٌ كلكف العرب في 
مكا إلى الكقاية مف األمراض بدراسة الجسـ ككظائؼ ماتو ، فتكصٌ الكقائي كمقكٌ 

أعضائو ، كحاكلكا الكشؼ عف أسباب األمراض كأعراضيا كطرؽ انتشارىا لمعرفة 
 Hygineحة )الصٌ يو اليـك بعمـ . كاىتمكا بما نسمٌ سباب الكقاية منيا دفعان لكقكعياأ

or Hygenies كحرصكا عمى كضع القكاعد التي تكفؿ العافية ، كتحكؿ دكف )
                                                           

  عيف أستاذنا  ـُُْٖكفي  فييا أستاذنا لؤلدب،دخؿ مدرسة المعمميف العميا بباريس ليتخرج ،  فيكتكر ككزاف
جؿ كأخذ عنيما، فكاف لو يلمفمسفة بمدرسة المعمميف، فكاف محاضرنا بارعنا كفيمسكفنا سطحيِّا. التقى بشمنج كى

 (. https://ar.wikipedia.org/wiki(ـُٕٖٔتكفي سنة مذىب جديد. 

 اف أرنست رينErnest Renan التي دعا فييا إلى نقد المصادر  ليسكع اشتير بترجمتو فرنسي ، مؤرخ ككاتب
ل  ى التمييز بيف العناصر التاريخية كالعناصر األسطكرية المكجكدة في الكتاب المقدسالدينية نقدنا تاريخينا عممينا كا 

 ,Encyclopedia Americana) ـُِٖٗ. تكفي سنة  بمعارضتو الكنيسة الكاثكليكية . ما أٌدل إلى قياـ

Vol.23,p.402.) 
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. كما يبدك اليكاء الذم رفة الكسط الذم يعيش فيو اإلنسافالكقكع في المرض ، كمع 
قيـ فيو ، يستنشقو ، كالغذاء الذم يطعمو ، كالماء الذم يشربو ، كالمسكف الذم ي

اء العرب مف أضافكا ضركرة االىتماـ بؿ كاف بيف أطبٌ ... كالعمؿ الذم يقتات منو
بالحاالت النفسية التي تتمثؿ في الخكؼ كالغضب كالحزف كالفزع ، كاليأس كاألمؿ 

 ـُٖٓٗالطكيؿ)ة اإلنساف كمرضورىا البالغ في صحٌ كغير ىذا مف انفعاالت ليا تأثي
صنفو عمي بف  اليف( الذمحٌ و كتاب )تذكرة الككأنضج مف ىذا كمٌ  .(ٗٗ ػػ ٖٗص ،

كىك بيف الكتب ( Halyــ Jesu )في القرف العاشر كشيرتو عند الفرنجة  ()عيسى
ب ، كال يفضمو كتاب آخر حتى مف بيف الكتأكمميا جميعان في ىذا المجاؿ يعدٌ  العربٌية

ا عمى ىذ. ك ()() ، فيما يقكؿ ماكس مايرىكؼاألكربية إلى القرف التاسع عشر
( لعمار بف عمي )المنتخب في عبلج أمراض العيفالمستكل نفسو كاف كتاب

ماكس  يذىبك Canamusli) )بالقاىرة ، كشيرتو عند الفرنجو  () المكصمي
ة إلزالة ماء العيف قتو ، كبخاصٌ كر طريدان في تصٌ عماران كاف مجدٌ  أفٌ  إلىمايرىكؼ 

ىذا  فة التي تمتٌص ( كىك الذم اخترع األبرة المجكٌ Cataractaالكتاراكتا )
 .(َُْص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ)الماء

                                                           

  الكٌحاؿ ، كاف مشيكران بالحذؽ في صناعة الكحؿ ، كبكبلمو يقتدل في أمراض العيف عمي بف عيسى بف عمي
كمداكاتيا ، ككتابو المشيكر بتذكرة الكٌحاليف ىك الذم ال بٌد لكٌؿ مف عانى الكحؿ أف يحفظو   

 (ِٔٔ،صُٕ)الٌصفدم،ج
 
  ماكس ًميٍِّرىيكؼMax Meyerhof ،  ىمدسييـ األلمانية، كتكفي طبيب كمستشرؽ ألماني. كلد في مدينة

، مع ترجمة ألمانية كشركح كتعاليؽ شاركو فييا العربٌيةلجالينكس، ب (األسماء الطبية)بالقاىرة. مف آثاره نشر 
 (.(https://ar.wikipedia.org/wiki يكسؼ شخت

  بعمميات العيكف أبك القاسـ عمار بف عمي المكصمي ، طبيب امتاز بعمـ أمراض العيكف كمداكاتيا كدراية
بداعان كىك عراقي األصؿ مف المكصؿ ، ألؼ كتاب ) المنتخب في عمـ العيف كعمميا كمداكاتيا باألدكية  أصالةن كا 

 (.ُٔٗ،صُق)الكرد،جََْكالحديد( تكفي سنة
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نكا عف طريقو ؿ مف أنشأ صناعة العقاقير عممان تجريبيان ، كتمكٌ كالعرب ىـ أكٌ  
بكىا مف أصكؿ نباتية كحيكانية كمعدنية مف ابتكار أدكية لـ تكف معركفة مف قبؿ كركٌ 

. كبيذا كانكا نكفيا عف اليكناف كالينكد كغيرىـ، كأضافكىا إلى ما عرفكا مف ص
ؿ مف . ككاف العرب أكٌ اذيف عمى الصكرة التي كصمت إلينااقيف إلى ابتداع االقربالسبٌ 

. كعنيـ أخذ ػ عمى الصكرة التي نعرفيا اليكـػالصيدليات  ػابتدع حكانيت العقاقير ػ
ؿ مف . كما كاف العرب أكٌ العربٌية. كال يزاؿ ىؤالء يستخدمكف مف أسمائيا ذلؾالفرنجة 

ا مة في عمـ األقرباذيف كغير ىذا ممٌ ، ككضع المؤلفات القيٌ  ابتدع مدرسة لمصيدلة
كشؼ الكثير مف في . ككاف لمعرب الفضؿ استرعى نظر الغربييف مف المؤلفيف
لحنظؿ ىندم كادؿ كالراكند كالمسؾ كالمر كالتمر األدكية ، كفي مقدمتيا الكافكر كالصن

لمستحمب اب كالكحكؿ كا. كما ابتدعكا صنكفان مف الشر كجكز الطيب كالقرفة كغيرىا
، لتذكيب األجساـ كتدبير العقاقير . كزادكا فاخترعكا آالتكالخبلصة العطرية كنحكىا

ـ الكيمياء التجريبية ا ساعدىـ عمييا تقدٌ كاستخدمكا الكاكيات في الجراحة ككاف ممٌ 
 . (ُُِ ػػُُُص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ) كعمـ النبات المستند إلى المبلحظة الحسية

لمستشفيات       كاألمراء كأىؿ اليسار مف المسمميف عمى إقامة ا حرص الخمفاء
لى جانب دكر لعبلج المرضى ، كمعاىد التعميـ الطبٌ ، كىي ( )البيمارستانات ي ، كا 

األمراض العصبية كالعقمية ة ببعض األمراض ، كالجذاـ ك العاـ منيا مستشفيات خاصٌ 
كفقان النتشار  Ambulan مة قٌ . كأقاـ العرب إلى جانب ىذا مستشفيات متنكغيرىا

دكىا باألدكية ، كزكٌ بلتيـحب الخمفاء كاألمراء في تنقٌ ، أك لتصاألكبئة كاألمراض
ة فكانت بفضؿ ا المستشفيات العامٌ . كأمٌ طعاـ كالشراب كالصيادلة كاألطٌباءكأنكاع ال

ة األكقاؼ التي تحبس عمييا ، كاألمكاؿ التي ترصد ليا كتنفؽ عمييا بسخاء في كفر 
لة كالخدـ ، كفي كؿ منيا اء كالصيادمف الغذاء كالكساء كاألثاث كاألدكية كاألطبٌ 

. ككاف نظاـ المستشفيات رؤساء األقساـ المختمفة كاألطباء( يعاكنو )مديرساعكر
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امنا الحاضرة ، مف حيث في عصكرىا الكسطى أشبو ما يككف بنظاميا في أيٌ  العربٌية 
ع األمراض ، كمف حيث استقباؿ الذككر كاإلناث كتتنكٌ كجكد أقساـ تختمؼ باختبلؼ 

راؼ عمى غذائيـ كراحتيـ المرضى كالحاقيـ بأقساميا أك عبلجيـ خارجيا ، كاالش
اف ، دكف عمى العيادة الخارجية كيعالجكف بالمجٌ ... فكاف المرضى يتردٌ كنقاىتيـ

. فإذا أقاـ ضوبمر  عبلجو البقاء بالقسـ الخاٌص ب كيبقى منيـ بالمستشفى مف يتطمٌ 
المريض بالمستشفى نزعت عنو ثيابو كحفظت عند أميف المستشفى ، ثـ ألبس ثياب 

ىذا  ـ لو ما يناسبو مف غذاء كعبلج كدكاء حتى يبرأ مف مرضو ، ككؿٌ المستشفى كقدٌ 
ذا بغير أجر ... كمف أمكف عبلجو خارج المستشفى صرؼ الدكاء مف صيدليتو ، كا 

دعي إلى ذلؾ ، ككاف عمى مف غير القسـ استاقتضى المرض استشارة طبيب 
د أحكاؿ مرضاه ، كمف كرائو مساعدكه بالقسـ الذم ينتمي إليو كيتفقٌ  يمرٌ  الطبيب أىفٍ 
ضيف كغيرىـ ، فإذا فرغ مف ىذا مضى إلى مكتبو في المستشفى اء كالممرٌ مف األطبٌ 

ى المكضكعات شتٌ ش في متفرغان لمقراءة كحده أك مع زمبلئو كتبلمذتو كيتبادلكف النقا
اء كينتفع بيا مة يتداكليا األطبٌ عف كتب قيٌ  ، كقد أسفرت مجالس الطبٌ التي يقرؤنيا

  . (ُُْ ػػُُّص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ) ب الطبٌ طبٌل 

ذكر أسرة ابف زىر التي أنتجت سمسمة كاممة مف العبلج الطبي تي  كفي ففٌ 
ػػ  إكمينيكيأعظـ طبيب  ككاف ()رىـ أبك مركاف بف أبي العبلءاء أشيمشاىير األطبٌ 
ب إليو كصؼ لعبلج قمؿ الجرب نسى يمارس العبلج بالمستشفيات ، كيي بعد الرازم ػػ 

                                                           

  عبدالممؾ بف زىر أبك مركاف األشبيمي ، شيخ األطباء ، لو مصٌنفات في الطب ؛ أخذ عف كالده كتقٌدـ في
 (.ّٕٔ،صُٓق )الٌصفدم،جٌٕٓٓب ،ػ كرأس كشاع ذكره ، كأقبؿ األطٌباء عمى حفظ مصٌنفاتو ، تكفي سنة الط
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ػ فيما يقكؿ ػـ ، ثـ أعظـ الصيادلة العرب ُٕٖٔالذم لـ يعرؼ في أكربا إاٌل عاـ  
 .  (ُِْـ،صُٖٓٗالطكيؿ)() ق(ٖٔٓ)تػ كىك أبك جعفر الغافقيػماكس مايرىكؼ 

ىا األسقؼ ديمكند ، مدرسة لمترجمة تكالٌ  طيمىٍيطيمىةـ أنشئت في َُُّففي سنة 
. فبعثت بلتينية ، كعانيـ عمى ذلؾ الييكدإلى ال العربٌيةأخذت تنقؿ جبلئؿ األسفار 
. كتضافرت عمى ىذا بةمدة شعكران لطيفان ، كركحان طيٌ ىذه الترجمة في أكربا الخا

المجيكد النبيؿ قكاعد أخرل لمترجمة طكاؿ القركف الثاني عشر كالثالث عشر كالرابع 
يكمئذ ثبلثمائة كتاب ، ككاف أكثر ما ترجـ في  العربٌيةعشر حتى بمغ ما ترجمكه مف 

 ، ـُٖٓٗ الزٌيات)ىذه العيكد كتب الرازم كأبي القاسـ الزىراكم كابف رشد كابف سينا 
 .(ِٗٓ ػػ ُٗٓص

 ؿ البناء االجتماعي لقبائؿ الصحراء ، كالبناءمتو قد حمٌ فابف خمدكف في مقدٌ 
. كقد أدرؾ ابف خمدكف ما لـ يدركو معظـ العمماء االجتماعي لممدف تحميبلن عميقان 

. ةة كالبناء االجتماعي عبلقة سببيٌ مبيئة كطرؽ المعيشة اإلنسانيلالمتأخريف مف أٌف 
عشرات السنكات محاؽ بعمؿ ابف خمدكف إاٌل خبلؿ في الٌ  كلـ يأخذ عمماء الغرب

 .(ِّٗػػ ِِٗـ، صُٓٓٗالقميمة الماضية )كارلتكف 

ة عينيت بتاريخ اسي الذىبي طائفكمف الكتب الكثيرة التي نقمت في العصر العبٌ 
ة األكلى في ىـ العمميٌ ءالكٌتاب العرب آرا كمف ىذه استمدٌ  المكسيقى النظرية،

ة ة الصكت الطبيعيٌ يٌ نظر  مبادئالمكسيقى فنشأت ليـ ثقافة قائمة بذاتيا في 
  .(ُٔٔص ،ـُُٗٗ)حتية كالفسيكلكجيٌ 

                                                           

  الغافقي أبك جعفر أحمد بف محمد ، إماـ فاضؿ ، كحكيـ عالـ كيعٌد مف األكابر في األندلس . ككاف مف
ابف أبي أعرؼ أىؿ زمانو بقكل األدكية المفردة ، كمنافعيا كخكاٌصيا كأعيانيا كمعرفة أسمائيا)

 (.ْٗٓأصيبعة،ص
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ف الخكارزمي ، كىك مف أشير رجاؿ العمـ في يكاف عمى رأس العمماء الفمكيٌ   
 الكسطى،ـ يتركو غيره في العصكر اإلسبلـ ، كقد ترؾ أثران بميغان في الفكر الرياضي ل

دـ كتاب في ( كتنسيقو فقد أنشأ أقا قاـ بو مف جمع تقكيـ فمكي)زيَّجفضبلن عمٌ 
كلقد  .ككبلىما منقكؿ إلى البلتينية (حساب الجبر كالمقابمة)الحساب كآخر في الجبر

رئيسان لمرياضيات في جامعات أكربا حتى  بقي مؤلفو ىذا في الجبر كتابان مدرسياِّ 
اسطتو تطٌرقت إلى أكربا مبادئ عمـ الجبر كمعو اسـ ىذا كبك  ،القرف السادس عشر 
(، ُّٓػػُِٓص ـ،ُُٗٗحتي) العربٌيةالمغات األكربية عف  الًعمـ الذم اقتبستو كؿٌ 

كالفمؾ كالرياضيات مآثرىـ في عمـ  ككاف أعظـ ما أسداه العرب إلى العمـ بعد الطبٌ 
 ، ـُُٗٗ)حتيالعربي في جميع المغات األكربية الكيمياء الذم لـ يزؿ يحتفظ باسمو 

  .(ُّٓص

خذ بحقائؽ األقاليـ كالجغرافية ة عمى األٌف نظرية النشكء التاريخي المبنيٌ إ
ما يقاؿ  كأقؿٌ  ...مة ابف خمدكفة في مقدٌ ؿ مرٌ فضبلن عف الحقائؽ األخبلقية كردت ألكٌ 

 أك غربي نظر، و ليس مف كائف أكربي أنٌ  كالحؽٌ  .س عمـ االجتماعياتو مؤسٌ عنو أنٌ 
 بإجماعابف خمدكف  كيعدٌ  .طبلعان فمسفيان اقبموي إلى التاريخ نظرةن تعادؿ نظرتو شمكالن ك 

أعظـ فبلسفة التاريخ في العالـ ك ة أعظـ فيمسكؼ تاريخي إسبلمي ، دى قى اآلراء بيف النٌ 
  .(ُٖٗص ،ـُُٗٗ)حتي

جزءان مف  العربٌيةة غدت الدراسات حقكفي القرف الرابع عشر كالقركف البل
 ()كباريس ()أكسفكردي أكربا  كمنيا جامعتا ػػػػات فػػػػػػػػػػػػة جامعمناىج عدٌ 

  َ(ُِٗص ،ـُُٗٗحتي)

                                                           

 إلنجميزية، كأقدـ جامعات بريطانيا السبع جامعة أككسفكرد تعٌد أقدـ جامعة في العالـ الغربي المتحدث با
العتيقة، كمف خيرة كرابع أفضؿ جامعات العالـ كالجامعة األكلى في المممكة المتحدة عمى مؤشر تايـ لمجامعات 

 .(.p.21Encyclopedia Americana, Vol,159 (ـ َُِِ -َُُِلعاـ 
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 العربٌيةكالفمسفة  العربٌيةنقؿ العمـك  كفي ختاـ القرف الثالث عشر كاف قد تـٌ  
طريقيا عبر  طيمىٍيطيمىةة مف أبكاب ت التيارات الفكرية الممتدٌ إلى أكربا ، بعد أف شقٌ 

اجتازتيما المكريف  جباؿ البرنس كعٌرجت حتى بمغت بركفانس كمضايؽ األلب ثـٌ 
فألمانيا كأكربا الكسطى كعبرت الخميج إلى إنكمترا ، كأصبحت مرسيميا كتكلكز كأٍريكنة 

نتًتميو مف مدف فرنسا ال  شرقي فرنسا فإفٌ ا في أمٌ  .ة لمفكر العربييمٌ مجنكبية مراكز كمى
بمدة كمكني التي آكت في ديرىا الشيير عددان مف الرىباف األسباف كانت في القرف 

بالمكريف في  العربٌيةـ ك كباتصاؿ العم .العربٌيةان لنشر العمـك يمٌ مالثاني عشر مركزان 
القرف العاشر أصبحت تمؾ الناحية مركزان عمميا طكاؿ القرنيف البلحقيف ، كغدت لياج 

كمف . العربٌيةالعمـك  ب تربة لنمكٌ صكككلكف كسكاىا مف مدف المكريف أخز كغكر 
إلى سائر أنحاء المانيا ، كمنيا انتقمت إلى  العربٌيةالمكريف سرت مكجة الدراسات 
لدكا كتيذٌ إنكمترا النكرمندية بكاسطة ع كىكذا تخٌممت العمـك  .بكا في المكريفمماء كي

 .(ََِػػ ُٗٗص ،ـُُٗٗكربا الغربية )حتيأنحاء أاالندلسية سائر  العربٌية

ه ؿ باحث أكربي أشاد بأثر العرب في الحضارة األكربية كنكٌ ما كاف أكٌ ربٌ 
كاف أندريس، فقد خبفضميـ عمى ثقافة عصر النيضة ىك األب اليسكعي اإلسباني 

 أصكؿ كؿٌ )دات بعنكاف سبع مجمٌ نشر ىذا القس المسيحي كتاباى جميبلى باإليطالية في 
عو بيف ، ثـ أعاد نشره في ركما بعد أف نٌقحو ككسٌ  (اآلداب كتطكرىا كأحكاليا الراىنة

د األب دات ، كفي ىذا الكتاب أكٌ فجاء في ثماني مجمٌ  ـُُٕٖػػ  َُٖٖسنتي 
مياديف العمـك كالفنكف كاآلداب ،  النيضة التي قامت في أكربا في كؿٌ  أندريس أفٌ 

، ـَُٕٗمكيك )القمماكم  ثتو عف حضارة العربما كانت بفضؿ ما كر كالصناعات إنٌ 
  .(ُْص

                                                                                                                                                                      

 تـ إعادة تنظيميا  ـَُٕٗفي النصؼ الثاني مف القرف الثاني عشر، كلكف في عاـ  ياتـ تأسيس جامعة باريس
)ككليج دك بعد مؤسسة  السكربكف ككثيرا ما يشار إلى جامعة باريس عمى أنيا .إلى ثبلثة عشر جامعة مستقمة 

 . ).Collège de Sorbonne)(452,p.21Encyclopedia Americana, Vol-سكربكف 
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. مف انحدر مف أصؿ غير عربي كيخطئ مف يستبعد مف عمماء العرب كؿٌ  
البحث المنصفكف مف المستشرقيف  د مفيـك العالـ العربي الذم نقصده في ىذافقد حدٌ 

عمماء العرب في ىذا  فقالكا إفٌ ، ( مكنيمٌ  ، ككارلك ألفكنسك()بارتكلد) : مف أمثاؿ
مف أىؿ العصكر  العربٌيةف كتبكا بمف أسيمكا في تقديـ العمـ ممٌ  المجاؿ ىـ كؿٌ 

ـ تراث كاحد ، الكسطى ، كعاشكا في ببلد عربية ، أك تديف لسمطاف العرب يجمعي
 .(ٓٗص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ)كيربطيـ مصير كاحد

في ىذا  العربٌيةأفضؿ النشر كالتعميـ ثابت ألبناء الجزيرة  فيو أفٌ  ا ال شؾٌ كممٌ 
يـ نقمكه إلى األقطار األسيكية كما نقمكه إلى األقطار األكربية ، االختراع النفيس ؛ ألنٌ 

حركفيـ مف عرب الشماؿ بفمسطيف  فأخذ الينكد حركفيـ مف اليمف كما أخذ اإلغريؽ
 .(ِْـ، صُٖٕٗالعٌقاد)

فييا أحد مف عمماء األكربييف إلى مطمع العصكر  العربٌيةكلـ يضارع مؤلفي 
يـ الحديثة ، مع شغؼ األكربييف أخيران بادعاء ممكة العمـ لمعمـ ، كاتياـ الشرقييف بأنٌ 

اء أكربة ال يطمبكف العمـ إاٌل لمصناعة كأرباحيا ، فانعكست اآلية ىنا كأصبح أطبٌ 
ة الصناعة ككسب األمكاؿ ، كتشابيكا في ليستفيدكا منيا في مزاكل العربٌيةيقرأكف كتب 

ذلؾ جميعان ، ما لـ يككنكا مف الرىباف كالقسكس الذيف انقطعكا عف الدنيا فبل يجيركف 
. فترجـ كتاب القانكف البف ناعة الطٌب كال غيرىا مف الصناعاتبطمب الماؿ مف ص

عند  سينا في القرف الثاني عشر ، كىك مكسكعة جمعت خبلصة ما كصؿ إليو الطبٌ 
العرب كاإلغريؽ كالينكد كالسرياف كاألنباط ، كترجـ كتاب الحاكم لمرازم سنة  

                                                           

 المعركؼ باسـ فيميمـ بارتكلد Barthold، َُّٗكاف متخصصان في تاريخ اإلسبلـ كالشعكب التركية في ـ ،
لؤلكاديمية الركسية جامعة سانت بطرسبرغ ، حرر عدد مف المجبلت العممية لمدراسات اإلسبلمية، تـ انتخابو 

 .((https://ar.wikipedia.org/wiki تـ تعيينو مديران لمتحؼ بيتر العظمى، ك  لمعمـك
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ـ كىك أكبر مف القانكف كأكسع منو في المادة كالمكضكع ، كقد أكممو تبلميذ ُِٕٗ 
. كترجمت كتب ابف الييثـ في ذلؾ و عمؿ ال يضطمع بو األفرادالرازم بعد مكتو ألنٌ 

 ـ،ُٖٕٗالعٌقاد)بييف البلحقيف جميعان في البصريات ؿ األكر العصر فكاف عمييا معكٌ 
 .(ّٔص

ـ ِٗٓالكسطى أكاديمية أفبلطكف في أثينا سنة  بعدما أغمقت أكربا العصكر
سبانيا كجامعات جنكب فرنسا كصقمية بفضؿ المسمميف كعمميـ بحمؿ اقامت جكامع 

  .(ِٓص، ـَُٕٗمكيك مشعؿ االبتكار في الفكر كالفمسفة )القمماكم 

ماف ميمكف كالبرتقاؿ كالرٌ مف الشرؽ الحرير كالقطف كالقيكة كالكرؽ كالٌ كصؿ 
ر مع ىؤالء الكافديف ، كما كصمت السجاجيد كالمنسكجات كالباركد كالمعادف كالسكٌ 

كالشعر  كعمـ الفمؾ المنقكشة ، كأخذنا عنيـ الحساب العشرم كالجبر كالكيمياء كالطبٌ 
تبعكا العربي في . كنجا الفبلسفة اإلغريؽ مف الضياع في غمرة النسياف حيث ىالمقفٌ 

ع أرسطك في جامعة قرطبة التي ذاعت شيرتيا في اآلفاؽ ، . فتربٌ فتكحاتو كغزكاتو
اىا فيما بعد رجاؿ الشماؿ كظيرت بيف العرب األندلسييف فكرة الفركسية التي تبنٌ 

  .(َٗص ـ،ُٖٕٗالعٌقاد) يا ميزة مقصكرة عمى األمـ المسيحيةكأنٌ 

كال نعرؼ شيادة ليذا العصر الذىبي أعظـ كال أصدؽ مف ذلؾ الحنيف الذم 
ابيـ ، حيف يمتفتكف إلى ماضي ببلدىـ غبلة الكطنييف األسباف ككبار كتٌ  هيذكر 

في عصرىا  ، فمـ تنجب أسبانيا العربٌيةاـ الدكلة كيتمنكف ليا حاضران كماضييا في أيٌ 
ؾ ال تقرأ لعربي ، كلكنٌ ()زان أشير مف ببلسككا ابانيزالحديث كطنيان غيكران كال كاتبان مبرٌ 

                                                           

 ببلسكك إيبانييث  Blasco Ibáñezكمخرج  سيناريك كاتبك ، أدب كاقعي ركائي، ـُٕٖٔإسبانيا ،كلد في
ـ كقتو بيف السياسة األدب. كعرؼ عنو . أنيى دراستو لمقانكف لكنو لـ يمارسو بشكؿ جمي، كقد قسٌ سبانيأ أفبلـ

 .( ( Encyclopedia Americana, Vol.14,p.688 ُِٖٗ سنة التأليؼ بحماس شديد تكفي
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ة بمجد العرب األندلسييف كالذم تقرأه ليذا كال لشرقي كبلمان في اإلشادة الحماسيٌ  
لقد أحسنت ( حيث يقكؿ :" ظبلؿ الكنيسة)ككىأىمٌية فاتو مصنٌ  أكثرلكاتب النابو في ا

مكا إلييا مف القارة األفريقية ، كأسممتيـ القرل قدً  فأسبانيا استقباؿ أكلئؾ الرجاؿ الذي
تيا بغير مقاكمة كال عداء ، فما ىك إاٌل أف تقترب كككبة مف فرساف العرب مف أزمٌ 

ككانت غزكة تمديف كلـ تكف  "اىا بالترحابإحدل القرل حتى تفتح ليا األبكاب كتتمقٌ 
 .(ٖٗ ص ـ،ُٖٕٗ لعٌقادا)فتح كتركيع غزكة 

مع عمى جغرافية أكربة لـ تطٌ  كالكاقع الذم تتفؽ عميو آراء المؤرخيف أفٌ 
يا كصمت إلى األكربييف ، كأنٌ  العربٌيةبطميمكس قبؿ انتقاليا إلييا مف طريؽ الثقافة 

البيركني في رحبلتو  السٌيماحة بما أضافو إلييا الجغرافيكف المسممكف ، ك فريدة منقٌ 
المغناطيسية  اإلبرةإلى آسيا الشرقية... كليس أرجح مف األقكاؿ التي ترجع بتاريخ 

األقكاؿ التي ترجع بيا إلى مخترعات الصيف  حيف العرب كالمسمميف ؛ ألفٌ إلى المبٌل 
  ( .ْْص ـ،ُٖٕٗ العٌقاد) يشكبيا كثير مف الشؾٌ 

يتكقؼ مف أثر ىذه المكسكعات الثقافية في أكربة ال  الجانب الميـٌ  عمى أفٌ 
بمغت ككـ معمكمة أخذىا العرب أك أخذىا منيـ  عمى تعديد المعمكمات كـ معمكمة

نٌ  لكا مشعؿ العمـ مف أيدم العرب فاستضاؤكا ك األكربييف تنا ما الميـ أفٌ األكربيكف ، كا 
العميـ الذم انكشفت بو بو بعد ظممة كبمغكا بو بعد ذلؾ ما بمغكه مف ىذا الضياء 

 أحدث العمـك ، كلك لـ يحمؿ العرب ذلؾ المشعؿ شرقان كغربان لكاف مف أعسر األمكر
ذا أفمحكا في قدحو فقصاراه في ثبلثة قركف أف أف يقدح األكربيكف نكره مف جديد . كا 

 ـُٖٕٗالعٌقاد)ي عشرات القركفػػػػػػػػػػػػػػيقؼ دكف الشأك الذم انتيى إليو جيد اإلنساف ف
  .(ِْ ػػ ُْص ،

جراء الجراحات كفي الطب استخدـ جرٌ  احك العرب مئات اآلالت في التشريح كا 
اب صاحب كتم القاسـ الزىراك  ياحي العصكر الكسطى أبأكبر جرٌ  فَّ لؾ أى ، فمف ذ
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. كفيو د القسـ األخير مف كتابو لمجراحة( قد أفر )التصريؼ لمف عجز عف التأليؼ 
( التي ال يزاؿ ُالممحؽ رقـضخمة مف اآلالت الجراحية )جمكعة أكصى باستخداـ م

برسكـ د كتابو . كزكٌ ا الحاضرة مع تيذيب قميؿ أك كثيرامنالكثير منيا مستخدمان في أيٌ 
مستخدـ في أمراض و اخترع منظار الميبؿ ال. كمف ذلؾ أنٌ ىذه اآلالت تيسيران لصنعيا

قنان معدنية إلدخاؿ االنساء كالتكليد ألدكية الطبية إلى المثانة كأجيزة . كاستخدـ حي
. كما ابتكر مساف أثناء فحص الحمؽعؽ لضغط الٌ لبلستنشاؽ كجبائر لؤلذرع كمبل

بيا جسر  مقاشط لتنظيؼ األسناف ككبلليب لخمعيا كأشار إلى الطريقة التي يصنع
... كعرض إلى كصؼ جراحات الستخراج حصاة المثانة لتثبيت األسناف الضعيفة

لت عمى ... كقد عكٌ ةتيت كالبتر ، كمعالجة الجركح كالحاالت الصديديٌ كالتف بالشؽٌ 
 .(ّْص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ)ثكتابو الجامعات األكربية حتى مطمع العصر الحدي

يـ فطنكا إلى قصكر الحكاس عف اإلدراؾ المباشر قة أنٌ كساعدىـ عمى ىذه الدٌ 
 ما صغر مف الظكاىرف مف إدراؾ ضكا ىذا القصكر بآالت كأجيزة تمكٌ أحيانان ، فعكٌ 

يـ تناكلكه في . كاف بعضيا اختراعان عربيان ، كبعضيا أخذكه عف أسبلفيـ كلكنٌ أك بىعيدى 
. ككاف في بعض م كظيفتو عمى كجو أكمؿبالتيذيب كالتحسيف ليؤدٌ  األغمب كاألعـٌ 
ة الدقيقة ، كالمعركؼ إٌف ابف ة صٌناع اشتيركا بصناعة األجيزة العمميٌ المراصد الفمكيٌ 

لييثـ منشئ عمـ الضكء غير المنازع ، قد استعاف بالكثير مف اآلالت في دراساتو ا
اثناء مركره في العدسات النتشار الضكء كانعكاساتو كفعمو في المرايا الكرية ك 

... استعاف في ىذا كغيره مف بحكثو بآالت كاف يقـك بصنعيا بنفسو ، أك الزجاجية
جزء مف أجزائيا ،  تركيبيا ككظيفة كؿٌ ح لو طريقة يتكلى كصفيا لمصانع كيكضٌ 

ة ، بؿ كاد يخترع العدسة كعندئذ يشرؼ بنفسو عمى صنعيا تحقيقان ألغراضو العممي
ف ممٌ  ـ( كغيرى)ركجر بيككف( ك)كيتمكفاستعاف بو بعد نحك ثبلثة قركف... المكبرة
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خ الحضارات الحظ مؤرٌ ( فيما )الميكركسككب( كالمقراب)التمسككباخترعكا المجيار 
  . (ّّ ػػِّص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ))كؿ ديكرنت( 

محمد بف زكريا الرازم أف نشير إلى منشئيا الحقيقي  كفي عمـ الكيمياء حسبنا
ة كاصطنع في دراسة كقائعو منيجان ر عمـ الكيمياء مف الفحكص كالرمزيٌ الذم حرٌ 

 Makers ofعمـ الكيمياءناة بي في كتابو )ىكليمار  ان استقرائيان ، فيما يقكؿ عنوتجريبي

Chemistry ،) كأشار فيو إلى اآلالت التي ،  األسرار ازم كتابو سرٌ كقد كضع الر
تستخدـ لتحضير العقاقير ، ما كاف منيا لتذكيب األجساـ مثؿ الككر كالمنفاخ 

)الممعقة( كالماسؾ )الكمبتاف( كالمكسر غير كالكبير كالمغرفة كعييا الصبن ةكالبكتق
العقاقير مثؿ القابمة )قاركرة  ... كما كاف منيا لتدبير(لراط )المسبكةكا، كالمبرد 
د كالكانكف كاالتكف ( كالقدح كالقنينة كالقاركرة كالمرجؿ كالقدر كالتنكر كالمكقاستقباؿ

مع كالمنخؿ ( كالمقبلة كالقكنافخ نفسو )مكقد ثقكب( كالمراسة كالنسابة )الياكف كيده
 جابر بف حياف. كسبؽ كثير ... كغيرىا(ع الحرارة اليادئةكالمصفاة كالقناديؿ )التي تش

ففطف إلى التفرقة  ،لة باسمو إلى جعؿ الميزاف أساسان لمتجريب في الكتابات المتحكٌ 
ة مف أىـ خصائص ؽ لمدراسات الكيميائية خاصيٌ ات ، كبيذا حقٌ بيف الكيفيات كالكميٌ 

 ة كالضبطتحقيقان لمدقٌ ة ات عدديٌ العمـ ، كىي تحكيؿ الكيفيات إلى كميٌ 
  . (ّْ ػػّّـ،صُٖٓٗالطكيؿ)

ف كاف يزاكؿ الجراحة أبك القاسـ الزىراكم( ممٌ )أقراف  كمف طريؼ ما يذكر أفٌ 
بينما كاف قرينيـ ( Surgeon ـ  Mdeico اح طبيب جرٌ )في أسبانيا يمنحكف لقب 

. كال (Surgeonـ  Barber اح حبلؽ جرٌ )في باريس أك لندف أك أدنبره يمنح لقب 
ـ إلى أىؿ الميت سمٌ اح الذم يمكت في يده مريض يي غرابة في ىذا فقد كاف الجرٌ 

اـ تيكدكر ممؾ القكط . ككاف ىذا منذ أيٌ كفاقان  ة حياتو جزاءن كه بقيٌ ليقتمكه أك يسترقٌ 
في  بؿ كانت مدارس الطبٌ القرف السادس عشر ،  الغربييف في القرف السادس حتى
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احة منذ القرف الحادم عشر حتى القرف الخامس عشر أكربا تنفر مف تعميـ الجر  
قراران بمنع  ـُُّٔأف أصدر مجمس تكرس البابكم عاـ  لميبلد المسيح ؛ إلى حدٌ 

 أنيا تستيدؼ تغيير ما خمؽ اهلل !ة بحجٌ  تعميـ الجراحة في مدارس الطبٌ 
  . (ّٓـ،صُٖٓٗالطكيؿ)

الغربييف بمئات ف جابر بف حياف إلى التجربة قبؿ المحدثيف مف كقد فطً 
( كاف بان " فمف كاف دربان )مجرٌ . يقكؿ في كتاب السبعيف: اىا بالتدريبالسنيف كسمٌ 

ػ في ػػ إجراء التجارب ػان ، كمف لـ يكف دربان لـ يكف عالمان ، كحسبؾ بالدربة عالمان حقٌ 
... ككاف ابف الييثـ الدًرب يحذؽ ، كغير الدًرب يعطؿ الصانع جميع الصنائع أفٌ 

( كقد قاـ بدكره )باالعتبارمة لممبلحظة الحسية ، كيسمىمكمٌ التجربة العممية  يزاكؿ
 ـ،ُٖٓٗالطكيؿ) "ؿ إلى كشكفو العممية نتو مف التكصٌ بالكثير مف التجارب التي مكٌ 

 . (ّٔ ػػ ّٓص

أسماء الفمكييف الذيف جمعيـ في مرصده الذم  كيركم نصير الديف الطكسي
ي تف مف أف ينجز مف األرصاد في اثنأنشأه في مراغو ليعاكنكه في بحكثو ، فتمكٌ 

  . (ِْص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ)ب إنجازه في ثبلثيف عامان عشرة سنة ما يتطمٌ 

قميد إلى مرحمة اإلبداع كبفضؿ مناىجيـ العممية تجاكزكا مرحمة النقؿ كالت
ىذا إلى ما تييأ ليـ مف خصائص التفكير العممي التي سبقكا بيا  . ككاف مردٌ كالتجديد

ف طريقيا مزكا بيا دكف مف عاصرىـ مف شعكب األرض ، ككشفكا عصرىـ ، كتميٌ 
زت تراثيـ األصيؿ المبتكر ، كاتجيت إلييـ أكربا كىي عف كنكز مف الحقائؽ ميٌ 

، فاستيقظت عمى نكر العمـ العربي ت فيو قركنان فيا الذم غطٌ تنفض عنيا أثكاب تخمٌ 
ـ كاالزدىار العقمي الذم تمارسو اليكـ كاستضاءت بو في مسيرتيا نحك التقدٌ 

 . (ّٔص ـ،ُٖٓٗالطكيؿ)
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عميقة بالعالـ  ، ككاف عمى دراية العربٌيةبالحضارة  (فردريؾ الثاني)كاىتـ  
 ()(ة بمنسيوجامعس في نايمي أكؿ جامعة لمدكلة ىي )أسٌ . كقد اإلسبلمي كمدارسو

دارس بيا  ة بيا ، تمنح كؿٌ ليا فردريؾ الئحة خاصٌ  عنيت بالدراسات الطبية كسفٌ 
. كىكذا كانت صقمية التي ازدىرت فييا حضارة ازة ىي األكلى تاريخيان في أكرباإج

. كقد أباف فيو الفكر العربي الفكر األكربي حالعرب كعمكميـ مركز إخصاب لقٌ 
في كممتو التي افتتح بيا االجتماع السنكم الرابع  ()(K .Sudhof سكدىكؼ )

ؿ كسيط لمعمـ اإلسبلمي إلى أكربا لممجمع العممي لتاريخ العمـك فضؿ قسطنطيف أكٌ 
المسيحية ، ككشؼ عف أىمية الدكر الذم نيض بو في نقؿ التراث العربي إلى أكربا 

 . (ُُِص ، ـُٖٓٗ الطكيؿ)

في القرف الثاني عشر حتى كانت في  كقد ازدىرت الحياة العقمية في األندلس
كف إلييا ليتمقكا العمـ عمى يد عممائيا عصرىا الذىبي ، فكانت قبمة عمماء أكربا يحجٌ 

   . (ُِّص ، ـُٖٓٗ الطكيؿ)إلى البلتينية  العربٌية، كينقمكف تراثيا مف 

مو المترجمكف بدءان مف القرف ىكذا كاف المقاح العربي اإلسبلمي الذم قدٌ 
فة مكا إخصابان لثقافة أكربا الضحمة المتخمٌ حتى نياية القرف الثالث عشر ، قدٌ  الثامف

العالـ العربي  ؿ العمـ العربي اإلسبلمي إلى أكساطفي ذلؾ الكقت كىكذا تسمٌ 

                                                           

 امعة بمنسية أك جامعة فالنسيا جValenciaسبانية حجمنا، كىي ىي جامعة مقرىا مدينة بمنسية، ثالثة المدف األ
سبانيا. يدرس بيا أ، كتعد مف المؤسسات األكاديمية المرمكقة في ـ ُْٗٗسبانيا. أنشئت سنة أمف أقدـ جامعات 

 .(.p.27Encyclopedia Americana, Vol,985(ألؼ طالب ٓٓحالينا قرابة 

 
 عمؿ . س مجمة أرشيؼكما أسٌ  ، س معيد تاريخ الطبٌ أسٌ  . المؤرخ األلماني لؤلدكية ، ىكؼسكد كارؿ 
 ـُّٖٗ، تكفي سنة لسنكات في جامعة اليبزيغ الطبٌ  ةص شرعي لمبحث كالتدريس في كميخصٌ تمك

https://ar.wikipedia.org/wiki)). 
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د ح العمـ الحديث األكربي الذم أخذ في التكلٌ و لقٌ . كما أنٌ المسيحي في الغرب 
 .  (ُِٔص ، ـُٖٓٗ الطكيؿ)كالنشكء

أف يجتاز امتحانان  عمى مف يزاكؿ مينة الطبٌ كقد أكجب الخميفة المقتدر 
ـ لبلمتحاف في بغداد كحدىا نحك تسعمائة طبيب ، يرخص لو بمزاكلة المينة ، كتقدٌ 

ة كفقان لنظاـ الحسبة اء كالصيادلة يخضعكف لمرقاب. ككاف األطبٌ اءغير مشاىير األطبٌ 
يا إلى مكسكعات طبية إسبلمية ترجمت كمٌ ... كقد عرفت في طب العرب في اإلسبلـ

اء أكربا كنيمكا مف معينيا حتى مطمع العصكر الحديثة ، كاف البلتينية ، كأىلىَـّ بيا أطبٌ 
متيا كتاب القانكف البف سينا في القرف الثاني عشر ، كقد جمع خبلصة في مقدٌ 
عف االلتياب  ةمبلحظات جديد عند العرب كاليكناف كالسرياف كاألقباط ، كضـٌ  الطبٌ 

. كقد ترجموا... مع كصؼ لسبعمالرئكم كعدكل السؿ  دكجيرار )ئة كستيف دكاءو
العربي ألٌكؿ مرة في ات ، كنشر النص إلى البلتينية كطبع عشرات المرٌ  ()(الكريمكني

شائعان عند  ()عباساللعمي بف  ... ككاف الكتاب الممكي في الطبٌ ـُّٗٓبالرمك
األكربييف لستة قركف مف الزماف ، كقد أفرد القسـ األخير منيا لمجراحة ، كفيو أشار 

اح ، ككصؼ كثيران مف الجراحات بإسياب ، كأجرل جراحات ة التشريح لمجرٌ إلى أىميٌ 
                                                           

 جيراردك الكريمكنيGerardus Cremonensis مف أىـ  يعد كاحدان ،  العربية لؤلعماؿ العممية إيطالي مترجـ
في القرف الثاني عشر، عف طريؽ نقؿ المعرفة   األكركبية التي أنعشت العمـك ة لممترجميفمى طي يٍ مى مدرسة طي  عمماء
مف  لبطميمكس المجسطي أحد أشير ترجماتو كتاب كغيرىا ، كالطب الفمؾ عمـك في الييكديةك  كاليكنانية العربية

 .((https://ar.wikipedia.org/wiki ـُُٕٖ ، تكفي سنة ةمى طي يٍ مى ترجمة عربية لمكتاب كجدىا في طي 

  عمي بف العباس المجكسي الطبيب ، كاف مف األىكاز طبيبان مجيدان متميزان في الطٌب ، كىك مصٌنؼ الكتاب
، كىك كتاب جميؿ ، اشتغؿ عمى أبي ماىر مكسى بف سيار  الممكي في الطٌب ، صٌنفو لعضد الدكلة الديممي

 ( .َُّ،صُٕق ) الٌصفدم،جّْٖكتتممذ لو ، تكفي سنة 
 جامعة ساليرنك Università Salerno  ،يس في مدينة ىا الرئعشر كميات، كمقرٌ  ، تضـٌ   جامعة إيطالية ىي

 ألؼ طالب َْس بيا أكثر مف ، كيدرٌ  جامعات الجنكب اإليطالي جامعة ساليرنك كاحدة مف أىـٌ  فيسكيانك. تعدٌ 
)  Encyclopedia Americana, Vol.24,p.148).  
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ةن عند النساء عف طريؽ القصبة اليكائية كتفتيت الحصاة في المثانة كخاصٌ  في شؽٌ  
بعض األجساـ لمنزيؼ ى استخداـ ربط الشراييف ، ككصؼ استعداد . كسبؽ إلالميبؿ

. كقد ترجمو إلى البلتينية د كتابو برسـك لآلالت الجراحية. كقد زكٌ كعالجو بالكي
جامعات  ات ككاف مرجعان فيالكريمكني كطبع في أكربا عشرات المرٌ  دكجيرار 
 .   (ِِٓػ ػِِْص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)كغيرىا()سالرنك

ً

ً

ً:ًالتراثًالمغويًًرابعاًً

 فٌ أكسع المغات مدل ، كأغزرى العربٌية "قائبلن :  العربٌيةغة لمٌ ا ()الرافعي يصؼ
،  د صيغيا؛ لكثرة أبنيتيا ، كتعدٌ  اٌلمغةبالحاجة الحقيقية مف معنى  ة ، كأكفاىفٌ مادٌ 

مغات بجممتيا ، مع ساحيا مف ذلؾ إلى ما يستغرؽ الٌ كمركنتيا عمى االشتقاؽ ، كانف
ؿ منيا ال يتجاكز ستة آالؼ تركيب المستعمى  فٌ أمغات أكضاعان ، حتى ىذه الٌ  يا أقؿٌ أنٌ 

ذا رددت الثبلثي منو كما فكقو إلى التركيب الثنائي ، لـ يكد يزيد ما يخرج منو  ، كا 
ع عنيا كما لفظة ، ىي أصؿ األكضاع كسائر التراكيب المستعممة تتفرٌ  ثبلثمئةعمى 

عف  عف ىذه التراكيب باالشتقاؽ ، كىي في الجممة ال تقؿٌ  اٌلمغة عت سائر مكادٌ تفرٌ 
، ُ)الرافعي،ج " ة ما اشتمؿ عميو معجـ لساف العربثمانيف ألؼ مادة : عدٌ 

 .  (ُْٓص

تعتبر أحكـ  العربٌيةك  "في قكلو :  العربٌيةغة كصفان جميبلن لمٌ  يضيؼ الرافعي
فاظ ، كىي مف ىذا القبيؿ أعظميا المغات نظامان في أكضاع المعاني كسياستيا باألل

ف بحيث ال تدانييا في ذلؾ لغة أخرل كائنة ما كانت ، ثركة كأبمغيا مف حقيقة التمدٌ 
                                                           

 

  مصطفى صادؽ الرافعي ، عالـ باألدب ، شاعر ، مف كبار الكٌتاب ، أصمو مف طرابمس الشاـ تكفي في
 (.ِّٓ،صٕق . شعره نقٌي الديباجة ، كنثره مف الطراز األكؿ ) الزركمي ،جُّٔٓطنطا بمصر سنة 
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فالعرب لـ يدعكا معنى مف المعاني الطبيعية بألفاظ متباينة تعيف تمؾ األجزاء  
، كىذه مراتبو عندىـ :  ؿ معاني الحياة الركحية الحبٌ كالصفات عمى مقاديرىا ، فأكٌ 

، ثـ  البلـز لمقمب ، ثـ الكمؼ ، كىك شدة الحبٌ  اليكل ، ثـ العبلقة ، كىي الحبٌ 
، ثـ الشغؼ ، كىك  العشؽ ، كىك اسـ لما فضؿ عف المقدار الذم اسمو الحبٌ 

تمؾ حرقة اليكل  ة يجدىا ، ككذلؾ المكعة كالبلعج ، فأفٌ لمقمب مع لذٌ  إحراؽ الحبٌ 
ل المحرؽ ؛ ثـ الشغؼ ، كىك أف يبمغ الحبُّ شغاؼ القمب كىي جمدة كىذا ىك اليك 

؛ ثـ الٌتبؿ  دكنو ، ثـ الجكل ، كىك اليكل الباطف ، ثـ اليتـ ، كىك أف يستعبده الحبٌ 
، كىك ذىاب العقؿ مف اليكل ؛ ثـ اليييـك ، كىك  و، كىك أف يسقمو اليكل ؛ ثـ التدلي

 " مبة اليكل عميو ، كمنو رجؿ ىائـأف يذىب عمى كجيو ال يستقر ، كذلؾ لغ
 . (ُٓٗػ ػُْٗص ،ُالرافعي،ج)

ىي األصؿ السامي ، نسبة إلى ساـ بف نكح ، كمثميا العبرانية  العربٌية اٌلمغةك 
أثران.  عمى اإلطبلؽ كأخمدىفٌ  كالسريانية كالبابمية كاآلشكرية كغيرىا ، كىي أرقاىفٌ 

حاجة  ػ كفاؤىا بكؿٌ ػكف في سالؼ الدىر عمى ككنيا لغة قكـ أكثرىـ أميٌ  يدىشؾ منيا ػػ
زماف في أصؿ تككينيا  جيؿ ، كمبلءمتيا لكؿٌ  مف حاجات الحياة ، كمسايرتيا لكؿٌ 

. ماءد كالنٌ فركعيا كتكفؿ ليا البقاء بؿ التجدٌ  الحياة التي تغذم عركقيا كتمدٌ  مف مكادٌ 
قاؽ ، كالتعريب ، ىي اختبلؼ طرؽ الكضع كالداللة ، كالتصريؼ ، كاالشت ىذه المكادٌ 

 كتنمييا كتخضعيا لكؿٌ  اٌلمغةم ىذه كالنحت ، كالمجاز ، كنحكىا ، كىي عناصر تغذٌ 
 . كمف البدييي أفٌ دت مناحيوسع أك عظـ أك تعدٌ ة ميما اتٌ طكر حديث تجتازه األمٌ 

لـ  ]الشريؼ[كالحديث ]الكريـ[ة إلينا في الشعر الجاىمي كفي القرآفالمركيٌ  اٌلمغةىذه 
نٌ تنشأ دفعة كاحدة بيذه الصفة العجيبة مف السمة كدقٌ  ما ة الكضع كعذكبة البياف ، كا 

بت عمى كجكه مف ىي نتيجة دىكر متطاكلة سارت فييا في طريؽ الكحدة كتقمٌ 
 ]الكريـ[اإلصبلح كالتيذيب حتى ظيرت بمظيرىا في الشعر الجاىمي في القرآف

  .(َُ ػػ ٗص ، ـُِٗٗاألثرم)ؿ  ككبلـ الصدر األكٌ  ]الشريؼ[ كالحديث
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في أثناء بعض كانت  العربٌية اٌلمغة عمى أفٌ  ()د المستشرؽ فيميب حتييؤكٌ  
فكاف عدد  .ـ كالعمراف في العالـ قاطبةلغة العمـ كالثقافة كالتقدٌ  " القركف الكسطى

كتبت بيا خبلؿ ة التي ة كالجغرافيٌ ة كالفمكيٌ ة كالدينيٌ ة كالتاريخيٌ ة كالطبيٌ فات الفمسفيٌ المؤلٌ 
لغة  ا كتب بأمٌ ة الكاقعة بيف القرف التاسع كالقرف الثاني عشر لمميبلد أعظـ ممٌ المدٌ 

ظاىران في لغات الغرب التي استعارت منيا مفردات  العربٌية اٌلمغةكال يزاؿ أثر  .أخرل
 " كال تزاؿ حركفيا أكسع الحركؼ انتشاران بعد البلتينية .ة جٌمةة كفنيٌ عمميٌ 
 .(ُّػػ  ُِص ،ـُُٗٗ)حتي

ف مف القكؿ ني أتمكٌ ة لغات ، فإنٌ ان بعدٌ كلككني مممٌ  "يقكؿ المستشرؽ باتام : 
مف  العربٌية اٌلمغةو ال تكجد لغة أعرفيا تقترب مف استنادان إلى تجربتي الشخصية ، بأنٌ 

ة ببلغتيا كقدرتيا في التغمغؿ إلى تحت كما كراء اإلدراؾ العقمي بشكؿ حيث قكٌ 
حداث التأثير عميياكالكصكؿ إمباشر  . كفي ىذا االعتبار ، يمكف لى العكاطؼ كا 
اإلنكميزية ، يختمؼ  اٌلمغةميف ب. كبالنسبة لممتكمٌ بالمكسيقى فقط العربٌية اٌلمغةمقارنة 

. كمع ذلؾ ، يران عف التأثير البميغ لممكسيقىالتأثير الذم تممكو لغتيـ عميو اختبلفان كب
ما تككف مف لغتيـ كالمكسيقى ، كربٌ  يستجيبكف لكؿٌ  العربٌية اٌلمغةالناطقيف ب فإفٌ 

 (.ٖٖـ ، صََِٗ)باتام "ة ة كعاطفيٌ أعمؽ كأكثر شدٌ  اٌلمغةاستجابتيـ تجاه 

كالعرب يفكقكف شعكب األرض بأجمعيـ باستحسانيـ التعبير المفظي كالكتابي  
في  العربٌيةكقد ال تككف ىناؾ لغة تضاىي  .عجابيـ بو كبإثارة الكىمـً لنفكسيـا  ك 

 ان خاصٌ  جميبلن  ان يف لـ يستنبطكا فنٌ كالعرب كسائر الساميٌ ... ميياتأثيرىا في نفكس متكمٌ 
الكبلـ فإذا مٌجد  ة الًعناف في مجرل كاحد ، ىك ففٌ بيـ ، بؿ أطمقكا لطبيعتيـ الفنيٌ 

يما طريقة مزمكره ، ككجدا في قصيدتو كالعبرانيٌ  اليكناف تماثيمو كبنيانو مٌجد العربيٌ 

                                                           

  فيميب حتي ، مستشرؽ أمريكي ، لبناني األصؿ ، كلد في شمبلف بمبناف ، كتخٌرج في الجامعة األمريكية
ـ ، عٌيف مستشاران لكزارة ُُٓٗـ ، كناؿ الدكتكراه في التاريخ مف جامعة ككلكمبيا سنة َُٖٗببيركت سنة 

 (. ُّٓ،صُ،جق )العبلكنة ُّٖٗالخارجية األمريكية في شؤكف الشرؽ األكسط ، تكفي سنة 
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ر عنيـ ثً كأي  .()(جماؿ المرء فصاحة لسانو)بكفي أمثاؿ العر  .أسمى لمتعبير النفسي 
عراب بببلغة : أشتير اليكنانيكف بالحكمة ، كأىؿ الصيف بالصناعة كاأليـ قالكاأنٌ 

ة العربي عامٌ  كاستثار الشعر" كيضيؼ قائبلن :  .(ِّػػُّص،ـُُٗٗ)حتيالمنطؽ 
ندلسييف ، فأصبح مف العكامؿ الفٌعالة في ة إعجاب النصارل كاألكالغنائي منو خاصٌ 

 ميٌ اح نشأ ضرب مف الشعر العكمف الزجؿ كالمكشٌ  العربٌيةة طبعيـ بطابع المدينٌ 
ناشيدىـ الدينية كمف بينيا أغاني عيد أالقشتالي استخدمو المسيحيكف كثيران في 

  .(ُٖٓص ،ـ ُُٗٗ)حتي " الميبلد

كيرل الباحث أٌف العرب أشاركا لمغة الجسد مبٌكران ، إذ " تنٌبو العرب إلى الدكر 
التكاصمي الذم تؤديو الكسائؿ غير اٌلمفظية ، كالحركات الجسمية ، كمنيـ الجاحظ 
الذم تحٌدث عف أىـٌ الحركات الجسمية ذات الداللة كاإلشارة باليد ، أك بالرأس ، أك 

ف ، أك بالحاجب... كقٌسميا إلى ثبلثة أقساـ: قسـ يصاحب الكبلـ إليضاحو ، بالعي
كقسـ يستقٌؿ بنفسو فينكب عف المفظ ، كيغني عف الخٌط ، كقسـ يدخؿ في باب اٌلمغة 
السرٌية أك اإلشارة الخفٌية ، كيحدث ذلؾ حيف يراد تبادؿ رسالة بيف اثنيف بصكرة ال 

 ر عف ذلؾ بقكلو :يدركيا اآلخركف ، كما عٌبر الشاع

 إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة مذعكر كلـ تتكٌمـ ياػػأشارت بطرؼ العيف خيفة أىم 
 كأىبلن كسيبلن بالحبيب المتٌيـ   فأيقنت أٌف الطرؼ قد قاؿ مرحبان  

بؿ ىناؾ إشارات أقدـ مف ىذا بكثير إلى ما يعرؼ بعمـ الفراسة أك قراءة الكجو "             
 (.ٕٗص ـ ، ُٖٗٗ)عمر

ة اليكنانية عف طريؽ العربٌية فالكاقع أف ىذا االحتكاؾ بالفكر العربي كالفمسف
ة ان إلى حياة فكريٌ ة في أكربا كقادىا سرٌ ة كالفمسفيٌ الفكر كأنعش الركح العمميٌ  ىأحي

                                                           

 ( ةي كما كرد حديث لمنبي محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ بعبارة احى ًؿ فىصى مىاؿي الرَّجي جى
 ( ، كعٌده الرجالٌيكف مف األحاديث الضعيفة!.ٗٗ،صٗ()الريشيرم،جًلسىاًنوً 
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ة الحديثة التي ال تزاؿ تجني إلى اليـك ثمراتيا ت إلى النيضة الفكريٌ ة مستقمة أدٌ خاصٌ  
 .(ُٓٗص ،ـ ُُٗٗ)حتي

شبع ف يي أ ككاف خميقان  أصيبلن  لقد نبت الشعر العربي في  الصحراء النجدية نبتان 
بمجيء  ان قكي العرب بشعرىـ اعتزازان  عاتيا كأشكاقيا ، كاعتزٌ تطمٌ  ركح العرب في كؿٌ 

القمماكم يتغنكف بو في محافميـ كمجالسيـ )ؿ يـ األكٌ صبح فنٌ أاإلسبلـ بمغة عربية ، ك 
دبيـ كشعرىـ ألكربا النيضة أعطكه أعطى العرب أكعندما  .(ِّصـ ، َُٕٗكمكي
قـك استظمكا بالحضارة  و األخيرة إالٌ تره في مرحملـ يسيـ في تطكٌ  خالصان  عربيان  شعران 

  .(ِْص ،ـَُٕٗمكيك  ركا بيا )القمماكمكتأثٌ  العربٌية

مغة كمع انتشار اإلسبلـ في أكاسط الشعب االندلسي يبدأ أنتشار مماثؿ لٌ 
جناس المختمفة المنصيرة في بكتقة ألالتي سرعاف ما تصبح لغة تمؾ ا العربٌية

مكا الثقافة سباف الذيف احتفظكا بنظريتيـ ال يمبثكف أف يتمثٌ و حتى األاألندلس ، بؿ إنٌ 
نجد أحد أدباء  فٍ أمر إلى كيصؿ األ .غة الفاتحيف ببل غضاضةكيستعممكا ل العربٌية

ػػ يشكك حٌر  ()(ارك القرطبيفال)التاسع الميبلدم ػػ كىك فحية في القر يالكنيسة المس
امو لـ يعكدكا ييتمكف بدراسة البلتينية لغة نصارل أسبانيا في أيٌ  الشككل مف أفٌ 

ف يمف بينيـ كثير  ، بؿ إفٌ  العربٌيةب الكتب المقدسة ، بينما كانكا يتقنكف الكبلـ كالكتابة
  .(ِّص ،ـ َُٕٗمكيك  القمماكمكانكا يجيدكف نظـ الشعر العربي )

اإلسبلمية مف مشارؽ الصيف شرقاى إلى  العربٌيةفعمى امتداد اإلمبراطكرية 
ه الناس لجأ أمف أراد أف يكتب عمماى تقر  حدكد فرنسا كجنكبي إيطاليا غرباى ، كاف كؿٌ 

ت كتبيـ في العمـك الطبيعية المراجع ؼ بيا كظمٌ لٌ أ، فكتب ك  العربٌية اٌلمغةإلى 
جامعات أكربا حتى أكاخر القرف السابع عشر ترجمت إلى المغات  المعتمدة في

                                                           

 الفارك القرطبي salvaro cordebe  الميبلدم كاحد مف أنشط المتحمسيف ضد اإلسبلـ في القرف التاسع، يعٌد 
 ، وحبهم ، وتعلّمهم بشغف للغة العربٌة يحزف لجيؿ المسيحييف لمغة البلتينية الذم كاف في األندلس

https://ar.wikipedia.org/wiki)).   
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ت ىذه عى بً ت الطباعة في منتصؼ القرف الخامس عشر حتى طي فى رً البلتينية ، كما أف عي  
خي العمـ مف أمثاؿ سارتكف ، كشيد ليـ كثيركف مف مؤرٌ  .ة مراتالكتب عدٌ 

العمماء العرب ، الضطر كال أعماؿ لو لميارك ، كسميث ، ككاجكرم ، كغيرىـ بأنٌ كىك 
ة سير المدنية عدٌ ر مف حيث بدأ ىؤالء ، كلتأخٌ  يبدؤكاكربية إلى أف عمماء النيضة األ

كابف ، كالكندم ، كالخازف ، مف كجكد ابف الييثـ  و كاف ال بدٌ كقاؿ بعضيـ إنٌ . قركف
، كنيكتف ، ككيمر ، يظير جاليمك  كالخكارزمي ، لكي، كالبيركني ، كالفارابي ، سينا 
  .(ِْٓص ،ـ َُٕٗ)منتصرنيزكككبر 

ب دبيـ ، كقد رأينا كيؼ تعرٌ أندلس لغتيـ ك كقد حمؿ العرب الفاتحكف في األ
ف لـ يمنع ذلؾ مف استخداـ  األندلس في مدل قصير كعمى نحك بالغ السرعة ، كا 

أما الشعر العربي فقد دخؿ  .العربٌيةاألندلسييف المطيفة الدارجة لغة أخرل إلى جكار 
، كلكف النماذج الشعرية القميمة التي نعرفيا عف نفسيـ أإلى االندلس مع الفاتحيف 

مكم الذم نعرفو عف عف الشعر األ بشيءز ( ال تتميٌ ـ ٕٔٓ ػػـ  ُُٕعصر الكالدة )
ف كانت لجرير كالفرزدؽ كاألخطؿ كأمثاليـ كا ذم كاف ممتزماى بعمكد الشعر القديـ ، كا 

ندلسية بطبيعة الحاؿ أدنى مستكل بكثير مف أسفار أكلئؾ الفحكؿ النماذج األ
ا المدارس الشعرية الجديدة التي ظيرت منذ أكائؿ العصر العباسي فقد المشارقة ، أمٌ 

كر كر األندلسييف كاف بكجو عاـ أشبو بدى دى  صدل سريع في األندلس غير أفٌ ليا كاف 
ف كنٌ التمميذ المقمِّ  لينا مف نتاج شعراء إصالة في بعض ما كصؿ مبلمح األا نجد د ، كا 
ف أالذم يمكف ( ) زاؿغى اليجرم مثؿ يحيى بف حكـ الؿ مف القرف الثالث النصؼ األكٌ 

حة ، ؿ في المكشٌ نرل في شعره تمييداى طبيعياى مباشراى لؤلدب الشعبي الجديد المتمثٌ 
ص  ،ـَُٕٗمكيك  م)القمماك لكقت مكشكاى عمى أف يرل النكركالذم كاف في ذلؾ ا

ّٓ).  

                                                           

  يحيى بف حكـ األندلسي الشاعر ، أبك بكر الممقب بالغىزاؿ . لو ديكاف معركؼ ، طاؿ عمره كعاش أربعان
 (.ٔٓ،صِِق)الٌصفدم،جَِٓحدكد كتسعيف سنة ، كتكفي في 



   

 النظري اطا ال   :      الفصل الثاين     
                                                                                                         

 
 

138 

ؿ مجمكعة قصصية عربية المصدر عرفت في أكربا ىي التي كٌ أ كلعؿٌ  
()ك(بدرك ألفكنس)ر كضعيا بالبلتينية الييكدم المتنصٌ 

أكائؿ القرف الثاني عشر  
 ؼ كتابو أكالن ألٌ  "و نٌ أكيبدك  ،(Disiplina  Clericalisمحاضرات الفقياء(بعنكاف 

مف أصؿ تيذيب النفكس كىداية األركاح إلى طريؽ الخير كالكماؿ ثـ ترجمو  العربٌيةب
، كيقكؿ في عظاتيـ لمجميكر إلى البلتينية ليككف في خدمة رجاؿ الديف المسيحييف 

قة بالحيكاف كالطيكر كالخرافات المتعمٌ  العربٌيةو جمع فيو عدداى مف األمثاؿ كالقصص نٌ إ
: ؼ الكتاب مف ثبلثة أجزاءكيتألٌ . اءعمى القرٌ  خفيفان لمنفكس  حان حتى يككف كتابو مركٌ 

كالعظات عف مراقبة اهلل كخشيتو ، كالرياء كالعمـ كالصمت  باألمثمةث فيو ؿ يتحدٌ األكٌ 
صمة بالفضائؿ كالرذائؿ ، كالثاني عف ة متٌ مقيٌ كنبؿ النفس ، أم عف مكضكعات خي 

، كالثالث عف الحياة االجتماعية كالسياسية كعبلقة الممكؾ  النساء كخطر االنقياد ليفٌ 
نفسو لفكنسك شرقية عربية كىك أ القصص الثبلثيف التي أكردىا بدرك ككؿٌ  .برعاياىـ

قٌراءه المسيحييف  و كاف كاثقاى مف أفٌ نٌ أعمى  ا يدؿٌ ممٌ  ةعمى ذلؾ في غير حكاري نٌص 
اإلسبلمية ، بؿ عمى العكس  ركا ليذا النقؿ عف المصادرلف يمتعضكا أك يتضجٌ 

سمى مف ألحضارة  و في شغؼ كترحاب باعتبارىا تراثان سيستقبمكف أمثالو كمكاعظ
  .(َٕص ـ ،َُٕٗمكيك حضارتيـ )القمماكم 

و مع كزنو ينبغي أف يككف ليس شعر الجاىمية مطمؽ الكبلـ المكزكف ، كلكنٌ 
مف كبلميـ رجح بركنؽ  ممتازان في تركيبو كتأليؼ ألفاظو ، فإذا عارضتو بالمنثكر

أف يقاؿ  العبارة كاالختصار في الداللة كاستجماع الغرض مف الكبلـ ، حتى يصحٌ 
ـ ة مف أمـ الفطرة ، فميس لدييا مف أسباب التعمٌ . كىذه األمٌ و إحساس ناطؽفيو إنٌ 

، فمـ ينطقكا  اٌلمغةعرىا كماالن في أف يككف شً  كاألخذ عف األمـ األخرل شيء ، فبلبدٌ 

                                                           

 ألفكنسك العاشر الحكيـPedro Alfonso ، في مجاؿ الشعر الغنائي، شارؾ  البرتغالية استخدـ المغة الجاليسية
 اية لمنثرفي التككيف لمعمؿ األدبي الذم ييعد بد مجمكعة مف المثقفيف البلتينيف ييكد كمسمميف معبكتابتو الخاصة 

 ,Encyclopedia Americana) مف خبللو فيـ العمؿ األدبي ذات الطابع الغنائيك ،القشتاليتـ 

Vol.1,p.549).   
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بت كصفيت كصارت إلى المطاكعة في تصكير اإلحساس كتأديتو عمى بو حتى ىذٌ  
، كىذا شأف ال يككف في لغة مف المغات إاٌل بعد أف تستقؿ طريقة  كجيو األتـٌ 

تصريفيا كاشتقاقيا ثـ يتناكليا التنقيح ، ثـ يجمع عمييا في االستعماؿ ، كقد جرت 
السامية التي تفرعت منيا ،  اٌلمغةيا انفصمت عف ة ، فإنٌ عمى ذلؾ لغة العرب العدنانيٌ 

ثـ استقمت طريقتيا بالكضع كاالرتجاؿ ، ثـ أخذكا في تيذيبيا كتصفيتيا حتى خرجت 
خرج الشعر ، كال يتجاكز ذلؾ مائتي سنة قبؿ  اٌلمغةمنيا لغة مضر ، كمف ىذه 

 .(ُٕ، صِ)الرافعي، ج اليجرة عمى التحقيؽ

ليس أحد مف العرب إاٌل كىك يقدر عمى قكؿ " يقكؿ :  كاف ابف أبي داكد
قكلو أك كثر ، فإف صدؽ ىذا عمى رجاليـ صدؽ  ب فييـ ، قؿٌ الشعر ، طبع ركٌ 

نٌ متٌ  اٌلمغةعمى نسائيـ ، إذ الطبع كاحد ك  ما يتفاكت الجنساف فقة كالغريزة ال تختمؼ ، كا 
ة الشعر في براعة الصناعة مف جية قكٌ  في فنكف القكؿ ال في القكؿ نفسو ، ثـٌ 

ا في استقامة . أمٌ تو كاإلبداع فيوكسبكو كرصفو كالتئامو ، كمف ناحية المعنى كصحٌ 
يا فما أحسب ذلؾ األلفاظ كفصاحتيا كفي استقامة األكزاف الشعرية بعضيا أك كمٌ 

جميعو لـ يكف في  تى أراد كحمؿ طبعو عميو ، إفٍ مي أحدان منيـ رجاالن كنساءن ييع
 .(ٕٓص ،ِج الرافعي،) " ففي أكثره

ه في التاريخ إاٌل األدب العراقي ، كلقد يككف في إٌف األدب األندلسي ال يبزٌ 
األندلس ما ليس في العراؽ مف بعض فركع الحضارة كالصناعة ، غير الفرؽ ما بيف 

 اٌلمغةمتاز بمتانة ياألدب العراقي  المكطنيف في زينة الطبيعة كنضارة اإلقميـ ، إاٌل أفٌ 
االندلسييف  ، لقربو مف البادية ، كالستفحاؿ الركاية ىناؾ ، كبككنو أصبلن ؛ حتى أفٌ 

: إنو ابف  ()بكف نابغييـ بأسماء المشارقة ، فيقكلكف في الرصافيأنفسيـ كانكا يمقٌ 

                                                           

  ـ ،لٌقبو أستاذه محمكد شكرم اآللكسي بالرصافي ُٕٖٓمعركؼ عبدالغني الرصافي ، كلد في بغداد سنة
 (. ٖٓ،صُ. كاف شعره عميؽ كالبحر ، كاسع كاألفؽ ، نٌير كالشمس )بصرم،ج تشبييان لو بمعركؼ الكرخي
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كبرٌم نندلس،كابف خفاجة: ص: ابف معتز األ()، كمركاف بف عبدالرحمفركمي األندلس 
، كمحمد بف : متنبي األندلس()اج، كابف درٌ األندلس، كابف زيدكف: بحترٌم األندلس

األندلس ، لحفظو كذكائو ، كأبي بكر  : أصمعيٌ  سعيد الزجالي األديب الحافظ
 بيدم الشاعر المغكم : ابف دريد األندلس ، كما يقكلكف في الفيمسكؼ ابف باجوالزٌ 

الشاعر المكسيقي : إنو فارابي المغرب ، كحمدة بنت زياد الشاعرة األديبة : خنساء 
 .(ِِٖ ػػ ِِٕ ص ، ِج الرافعي،)المغرب 

ث جيات متبلحقة في القركف مف ثبل العربٌيةى آثار الثقافة إٌف أكربا كانت تتمقٌ 
. أكالىما جية القكافؿ التجارية التي كانت تغدك كتركح بيف آسيا كأكربا الكسطى

. كالجية الثانية ىي  الشرقية كالشمالية مف طريؽ بحر الخزر أك طريؽ القسطنطينية
ة كمصر جية المكاطف التي أحتميا الصميبيكف كعاشكا فييا زمنان طكيبلن بيف سكريٌ 

ثة ىي جية األندلس كصقمية كغيرىما مف . كالجية الثالكسائر األقطار اإلسبلمية
. كقد العربٌية اٌلمغةالببلد التي قامت فييا دكؿ المسمميف كانتشر فييا المتكممكف ب

اقترنت بمكضكعات األدب العربي أسماء طائفة مف عباقرة الشعر في أكربا بأسرىا ، 

                                                           

  مركاف بف عبدالرحمف ، أحد فحكؿ الشعراء األشراؼ . قاؿ ابف حـز : ىك في بني أمية كابف المعتز في بني
 (.ُِٗ،صُٗق )الٌصفدم،جََْالعباس، مبلحة شعر كحسف تشبيو، مات كيبلن قريبان مف سنة 

  بف أبي عامر كشاعره  المنصكر كاتب الشاعر الكاتب، كافي مِّ طى سٍ محمد بف العاصي ابف دٌراج القى أحمد بف .
 (.ُْٗ،صُق )ابف خمكاف،جُِْت  مف جممة الشعراء المجيديف كالعمماء المتقٌدميف األندلس كىك معدكد في

  ،كىك المعركؼ بحمدكف، ىك محمد بف سعيد بف أبي سميماف، كاسمو كارشكيف، مف بني يطفت مف نفزة
 .(ُُٕ،صُجالقرطبي،ق)َِّ. تكفي سنة  كالممقب باألصمعي، كلقب بذلؾ لذكائو كقكة حفظ

  جيكفاني بككاتشكGiovanni Boccaccio ُُّّ  ىك كاتب ك شاعر إيطالي كصديؽ كطالب ، ـ ُّٕٓػػ
، الذم بدكره أحد أىـ إنسانيي النيضة كمؤلؼ عدد مف األعماؿ البارزة بما في ذلؾ ديكاميركف كبشأف لبترارؾ

 .(.p.4Encyclopedia Americana, Vol,127 ( المرأة الشييرة، كشعر بالمغة العامية اإليطالية

 كيعرؼ عادة باسـ دانتي كىك شاعر بريطاني مف فمكرنسا ، أعظـ أعمالو : الككميديا اإلليية  دانتي أليغييرم
المككنة مف ثبلثة أقساـ : الجحيـ ، المطير ، الفردكس ، كيعد البياف األدبي األعظـ الذم أنتجتو أكربا في أثناء 

 .((https://ar.wikipedia.org/wikiالعصكر الكسطى ، كقاعدة المغة اإليطالية 
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عمى كجو  العربٌية. كثبتت الصمة بينيـ كبيف الثقافة الرابع عشر كما بعده خبلؿ القرف 
 ()كدانتي ،()منيـ بالذكر بككاشيك أك ال يسمح باإلنكار كنخٌص ، ال يقبؿ التشكيؾ 

لييـ يرجع األثر البارز في تجديد اآلداب القديمة بت ،()كشكسر مؾ الببلد كا 
 .(ٓٓػػ  ْٓـ، صُٖٕٗالعٌقاد)

منيا  بدٌ  سببان إلىماؿ البلتينية كاإلغريقية كخطكة ال العربٌيةكاف شيكع التعميـ ب 
مغات الشعبية ، كتداكؿ الشعر كالببلغة كالعمـ مف طريؽ غير طريؽ إلحياء الٌ 

 في كتابو عف ()دكزم. كيركم لنا رىباف المنقطعيف لممباحث الدينيةالقسكس كال
 الذم كاف يأسى أشدٌ ػ ػالفارك  ػسباني ػرسالة ذلؾ الكاتب األ (اإلسبلـ األندلسي)

 إفٌ  "كؿ : قاألسى إلىماؿ لغة البلتيف كاإلغريؽ كاإلقباؿ عمى لغة المسمميف ، في
ؽ سحرىـ رنيف األدب العربي فاحتقركا البلتينية كجعمكا يكتبكف أرباب الفطنة كالتذكٌ 

بمغة قاىرييـ دكف غيرىا ، كساء ذلؾ معاصران كاف عمى نصيب مف النخكة الكطنية 
إخكاني  ككتب يقكؿ : إفٌ ، األسؼ  نصيب معاصريو فأسؼ لذلؾ مرٌ أكفى مف 

المسيحييف يعجبكف بشعر العرب كأقاصيصيـ ، كيدرسكف التصانيؼ التي كتبيا 
ؿ القتباس عمييا ب دٌ الفبلسفة كالفقياء المسممكف ، كال يفعمكف ذلؾ إلدحاضيا كالرٌ 

مف يقرأ التفاسير الدينية . فأيف اليـك مف غير رجاؿ الديف األسمكب العربي الفصيح
 أسفاه إفٌ المتكراة كاالنجيؿ ؟ كأيف اليـك مف يقرأ األناجيؿ كصحؼ الرسؿ كاألنبياء ؟ ك 

أك لغةن غير األدب العربي ، الجيؿ الناشئ مف المسيحييف األذكياء ال يحسنكف أدبان 

                                                           

 
 

      جيفرم تشكسر شاعر إنجميزم عاش في القرف الرابع عشر في العصكر الكسطى ، يعرؼ لعممو المشيكر
)حكايات كانتربرم( . كمف بيف أعمالو األخرل المعركفة : )كتاب الدكقة( ، كتركيمس ككريسيد ، لقب بأب الشعر 

  .((https://ar.wikipedia.org/wiki اإلنجميزم ، كيعد مف أقدـ الشعراء اإلنجميز المعركفيف
  رينيارت بيتر آف دكزمReinhart Dozy َُِٖ  مستشرؽ ىكلندم مف أسرة فرنسية األصؿ . ـ ُّٖٖػػ ،

بدأ يتعٌمـ مبادئ العربية في منزلو ثـ كاصؿ دراستيا في جامعة ليدف ، كقد عرؼ بالذكاء كالجد . عٌيف أستاذان 
ـ ، يحسف اليكنانية كيكتب بالبلتينية كاليكلندية كالفرنسية كاأللمانية ، كيعرؼ َُٖٓلمعربية في جامعة ليدف عاـ 

 .(( Encyclopedia Americana, Vol.13,p.289ية كاألسبانية البرتغال
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نيـ ليمتيمكف كتب العرب كيجمعكف منيا المكتبات الكبي العربٌية اٌلمغةك   رة بأغمى ، كا 
في حيف يسمعكف  العربٌيةمكاف بالثناء عمى الذخائر  مكف في كؿٌ األثماف ، كيترنٌ 

يا شيء ال يستحؽ منيـ بالكتب المسيحية فيأنفكف مف اإلصغاء إلييا محتجيف بأنٌ 
المسيحييف قد نسكا لغتيـ فمف تجد فييـ اليـك كاحدان  ، فيا لؤلسى إفٌ  االلتفاتمؤكنة 
ا لغة العرب فما أكثر الذيف يحسنكف أمٌ  ،ألؼ يكتب بيا خطابان إلى صديؽ  في كؿٌ 

التعبير بيا عمى أحسف أسمكب ! كقد ينظمكف بيا شعران يفكؽ شعر العرب أنفسيـ في 
 .(ٕٓـ ، صُٖٕٗالعٌقاد" )ة األداءاألناقة كصحٌ 

ة مف القرف اآلداب األكربية الحديثلـ تنقطع الصمة بيف األدب العربي ك ك 
كيكفي إلجماؿ األثر الذم أبقاه األدب اإلسبلمي في آداب . لسابع عشر إلى اليـكا

مف بطؿ  نا ال نجد أديبان كاحدان مف نكابغ األدباء عندىـ خبل شعره أك نثرهاألكربييف أنٌ 
 ،كمنيـ فكلتير. ()كمنيـ ىردر .كبيركف ،كمنيـ شكسبير إسبلمي أك نادرة إسبلمية،

عرفو األكربيكف ح باقتدائو في أساطيره بكتاب كميمة كدمنة الذم كقد صرٌ ()الفكنتيفك 
  .(ٖٓـ،صُٖٕٗادلعقٌ ا)مف طريؽ المسمميف

لقد تأثرت القصة األكربية في نشأتيا بما كاف عند العرب مف فنكف القصص 
في القركف الكسطى : كىي المقامات كأخبار الفركسية كمغامرات الفرساف في سبيؿ 

                                                           

  يكىاف جكتفريد ىردر Johann Gottfried Herder ، ألماني. درس  كالىكتي كناقد كفيمسكؼ كشاعر كاتب
، تكفي سنة كىاماف كانط ، حيث خضع ىناؾ لتأثير كؿ مفككنجسبرج الطب كعمـك الديف كالفمسفة في مدينة

 .(( Encyclopedia Americana, Vol.14,p.136 ـَُّٖ

 القصص التي تدكر أحداثيا عمى ألسنة الحيكانات  كاتب قصص خرافية أشير يعدٌ .  جاف دم الفكنتيف(
كيتمكف  المغة الفرنسية الشاعر الفرنسي الكحيد الذم استطاع أف يفيـ تراكيب .الفرنسي كالطيكر( في تاريخ األدب
 .((https://ar.wikipedia.org/wiki ـُٓٗٔ، تكفي سنة ىكجك مف استخداميا قبؿ عصر

 ؼ ه الكثير أعظـ مؤلٌ ـ(، الذم يعدٌ ُْٕٓػػ  ُٕٔٔ) جكناثاف سكيفت أشير أعماؿ الكاتب رحبلت جكليفر
ساخر إنجميزم. تركم القصة حكاية لكمكيؿ جكليفر كىك طبيب إنجميزم بارد األعصاب، كنادران ما يبدم أم 

 .((https://ar.wikipedia.org/wiki انطباع شخصي أك استجابة عاطفية عميقة
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التي أٌلفيا  رحبلت جميفر اد األكربييف أنفسيـ أفٌ ل طائفة مف النقٌ المجد كالغراـ ، كتر  
فيا الفيمسكؼ ابف مدينة أللؼ ليمة كليمة ، كرسالة حي بف يقظاف التي ألٌ  ()سكيفت

ؿ القرف الثاني طفيؿ ، كقد كاف أللؼ ليمة كليمة بعد ترجمتيا إلى المغات األكربية أكٌ 
آثارىا السماعية قبؿ الترجمة المطبكعة ، كاقترف ذلؾ بنقؿ  عشر أثر يربى عمى كؿٌ 

التصانيؼ األخرل التي مف قبيميا فأصبح االتجاه إلى الشرؽ حركة مألكفة في عالـ 
 .(ٖٓص ـ،ُٖٕٗالعٌقاد)لكفة في عالـ السياسة كاالستعماراألدب كما كانت مأ

، كأىؿ البرتغاؿ إلى لغتيـ  سبافالتي أضافيا األ العربٌيةكقد بمغت المفردات 
العبرة مع ذلؾ بدخكؿ تمؾ المفردات في الحياة  يمؤل معجمان غير صغير ، كلكفٌ ما 

يا لـ . فإنٌ بمجرد دخكليا في صفحات المعجمات االجتماعية كالمقاصد النفسية ال
ؿ عمى األلسنة إاٌل بعد أف تمثمت في أحكاؿ المعيشة كنكازع اإلحساس كالتفكير ، ثٌ مى تي 

كمف ىنا يعزل إلييا مف فعؿ اإليحاء كالتكجيو أضعاؼ ما يعزل إلييا مف فعؿ النقؿ 
 .(ٗٓص ، ـُٖٕٗالعٌقادكالتمقيف )

في المعيشة  العربٌيةكفي لغات األكربييف كممات ليا داللة عمى أثر المعيشة 
 ة عمى. منيا الكممات الدالٌ ؿ التجارةأك تباد، بالمعاشرة أك االتباع في الحكـ األكربية،
، gauseأك الحرير الغزم،Mousselineعمى الحرير المكصمي أك،Cottonالقطف

 أك الجمد المراكشي ،Cordevan أك الجمد القرطبي ، Dama أك الحرير الدمشقي

Morocco، ةالجبٌ  أك jup ، أك المسؾmusk،أك العطر attard، أك الزعفراف 
saffro، أك الشراب Syru، ةالجرٌ  أك jar، بمعنى المقعد الطكيؿ ك الصفةأsofa، أك
 أك ، Lemonأك الميمكف ، Orangeأك ،أك البرتقاؿ مف النارنج ،raceاألرز
 العٌقاد)إلى أشباه ىذه المفرداتCondy أك القنكة ، coffeeأك القيكة  ،Sugarرالسكٌ 

   .(ٕٖص ـ،ُٖٕٗ
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( اإلسبلـ تراث)كتاب في األكربية اآلداب في العرب أثر عف فصؿ في 
 ":فييا يقكؿ الشعر عف ماكييؿ األستاذ بكممة ()جب اإلنجميزم المستشرؽ استشيد

 مدينة ىي كما Romance الحماسية المجازية بنزعتيا العربٌية لببلد مدينة أكربا إفٌ 
 بمعظـ كسكريا العرب حاءطٍ لبى  مدينكف األكربيكف نحف ناػكأنٌ ،  الييكدية لببلد بعقيدتيا
 في مخالفة الكسطى القركف جعمت التي القكل تمؾ بجميع أك،  الدافعة الحيكية القكل
   .(ُِٗ ػػ ُِٖـ ، ص ُٖٓٗ")الطكيؿ ركما تحكمو كانت الذم لمعالـ كالخياؿ الركح

، اإليطالياف (بككاشيك)ك (دانتي)يا إلى جانبمف عباقرة الشعر في أكربا كمٌ ك 
،  العربٌيةف ثبت صمتيـ بالثقافة كغيرىـ ممٌ  ()(سرفانتس)ك، اإلنجميزم  (شكسر)ك

كالشعر العربي اآلداب القديمة بتمؾ الببلد...  ككانكا أصحاب الفضؿ في تجديد
... كقد األسباني نفسوحات كالزجؿ كاف السبب في نشأة الشعر األندلسي في المكشٌ 

. كامتد إلى أكربا العربٌيةلسي كالمكسيقى أثبت الباحثكف انتقاؿ بحكر الشعر األند
التأثير األكربي إلى بعض المكضكعات كالمغامرات الغرامية الفاضحة ، كطريقة 
عبلج ىذه المكضكعات ، كما يتمثؿ ىذا في فكرة الحب النبيؿ التي تسكد الغزؿ 

. ()()ابف قزمافشعر األندلسي ، كأزجاؿي الشعر البركنسالي ، فإنو يرتد إلى الػػػػػػػػػػػػػف

                                                           

  جب الياس جكف ، مستشرؽ انجميزم ، حصؿ عمى شيادة البكالكريكس مف جامعة جبلسجك، كتخٌصص في
األدب التركي ، كاف لو كلع بالمغات الشرقية بتأثير مف قراءتو لػ ) الؼ ليمة كليمة ( كقصص شرقية أخرل ، تكفي 

 (. ُِٕـ )بدكم،صَُُٗسنة 
  ميغيؿ دم سرفانتس سافيدرا Miguel de Cervantes Saavedra  ، كاتب ركائي إسباني، مف مكاليد

كركبي الحديث. تركت حياة الكاتب دب األكؿ ركاية في األأقرطبة. اشتير بركايتو دكف كيشكت  التي تعتبر 
ييعتبر مف  في أعماقو، كتجمى ذلؾ في طغياف ركح السخرية كالدعابة عمى أعمالو. بميغان  الحافمة باألحداث أثران 

 ,Encyclopedia Americana) ـُُٔٔتكفي سنة  .سبانية في العالـخصيات األبيف أشير الش

Vol.6,p.201). 

  مف أحد أصكؿ ىذا النكع مف  مف أشير شعراء الزجؿ في األندلس، كىك يعدٌ  أبك بكر بف قزماف كاف كاحدان
 .((https://ar.wikipedia.org/wikiق ُٖٓسنة  الشعر، كلد في قرطبة كتكفي بيا خبلؿ عيد المرابطيف
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ي)طكؽ الحمامة( ككانت الفكرة معركفة ( فابف حـزكقد عرض فكرة الحب النبيؿ ) 
 .  (ُِِ ػػَِِـ،صُٖٓٗالطكيؿ)مف قبؿ 

ره في أة األدب القصصي كتطكٌ تأثيران كاضحان في نش العربٌيةلمقصص  كما أفٌ 
أكربا قصة حي بف رت في مة القصص الفمسفية الصكفية التي أثٌ ... كفي مقدٌ أكربا
يران ر تأثقصصي كاف لمعرب فضؿ ابتداعو ، كقد أثٌ  ة ففٌ ... كثمٌ اف البف طفيؿظيق

أثر لؤلدب العربي ىك الذم يعزل إليو الفضؿ  أىـٌ  .. لكفٌ بالغان عمى التفكير األكربي.
في إحياء المغات األكربية الحديثة ، كترقيتيا إلى مقاـ األدب كالعمـ ، بعد أف كاف 

، كال يكاد يعرؼ ذلؾ غير رجاؿ أدب كعمـ ال يكتب بغير البلتينية أك اليكنانية  كؿٌ 
ىماؿ البلتينية كاليكنانية كشيكع إل إلى في أكربا قد أدٌ  العربٌيةالديف ، فإف شيكع 

. فأخذكا لفطنة كالٌتذكؽ مف غير رجاؿ الديفاألدب العربي شعران كقصصان بيف أرباب ا
ؿ القتباس ا بعميي سكف مصنفات الفبلسفة كالفقياء المسمميف ، ال لتفنيدىا كالردٌ درِّ يي 

ال  مف المسيحييف األذكياء في أكربا الناشئ. كأصبح الجيؿ األسمكب العربي الفصيح
مكف بكتب العرب كىـ يترنٌ  ، العربٌية اٌلمغةيحسنكف أدبان كال لغةن غير األدب العربي ك 

عمى الذخائر  ناءكيجمعكف منيا المكتبات الكبيرة بأغمى األثماف ، كيفيضكف في الثٌ 
 . (ِّ ػػ ُِِص ، ـُٖٓٗالطكيؿ)دكف غيرىا  العربٌية

لساف العرب ككبلميـ  عمـ أفٌ إ "ؼ ابف خمدكف الكبلـ العربي قائبلن : يصنٌ 
ى كمعناه الذم تككف أكزانو ف في الشعر المنظـك ، كىك الكبلـ المكزكف المقفٌ عمى فنيٌ 

كاحد  ككؿٌ . كفي النثر كىك الكبلـ غير المكزكف ، فيةيا عمى ركم كاحد كىك القاكمٌ 
عر ، فمنو المدح كاليجاء ا الش. فأمٌ يشتمؿ عمى فنكف كمذاىب في الكبلـف مف الفنيٌ 
كممتيف منو قافية  ا النثر فمنو السجع الذم يؤتى بو قطعان ، كيمتـز في كؿٌ . كأمٌ كالرثاء
ع طٌ قى ى سجعان ، كمنو المرسؿ ، كىك الذم يطمؽ فيو الكبلـ إطبلقان كال يي سمٌ كاحدة يي 
. كيستعمؿ في الخطب د بقافية كال غيرىا، بؿ يرسؿ إرساالن مف غير تقيٌ  أجزاء

 . (ٖٔٔـ ، صَُِّ" )ابف خمدكفكالدعاء كترغيب الجميكر كترىيبيـ 
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الشعر كاف ديكانان لمعرب  عمـ أفٌ إ "كيصؼ ابف خمدكف الشعر العربي قائبلن :  
، ككانكا يقفكف  . ككاف رؤساء العرب متنافسيف فيوأخبارىـ كحكميـفيو عمكميـ ك 

أف كأىؿ البصر كاحد منيـ ديباجتو عمى فحكؿ الشٌ  بسكؽ عكاظ إلنشاده كعرض كؿٌ 
المناغاة في تعميؽ أشعارىـ بأركاف البيت الحراـ  إلى. حتى انتيكا يز حككولتمي

بياني ابغة الذٌ مكضع حٌجيـ كبيت أبييـ إبراىيـ كما فعؿ امرؤ القيس بف حجر كالنٌ 
اد كطرفة بف العبد كعمقمة بف عبدة كاألعشى كعنترة بف شدٌ كزىير بف أبي سممى 

كيضيؼ  ( .ٖٓٓص ـ،َُِّخمدكف ابف) "قات السبع كغيرىـ مف أصحاب المعمٌ 
كىك في لساف العرب غريب النزعة عزيز المنحى ، إذ ىك كبلـ مفصؿ  "قائبلن : 

ى قطعة . كتسمٌ  حدة في الحرؼ األخير مف كؿٌ ًقطىعان ًقطىعان ، متساكية في الكزف ، متٌ 
فؽ فيو ركيان قطعة مف ىذه القطعات عندىـ بيتان ، كيسمى الحرؼ األخير الذم تتٌ  كؿٌ 

بيت منو بإفادتو في  . كينفرد كؿٌ ممة الكبلـ إلى آخره قصيدة ككممةى جكقافيةن ، كيسمٌ 
ذا أفرد كاف تامٌ ا قبمو كما بعدهو كبلـ كحده ، مستقؿ عمٌ تراكيبو ، حتى كأنٌ  ان في . كا 

اء ذلؾ البيت ما يستقؿ بابو في مدح أك نسيب أك رثاء ، فيحرص الشاعر عمى إعط
 لمخركج مف ففٌ  . ثـ يستأنؼ في البيت اآلخر كبلمان آخر كذلؾ ، كيستردٌ في إفادتو
ؿ كمعانيو ، إلى أف المقصكد األكٌ  يكطئكمف مقصكد إلى مقصكد ، بأف  إلى ففٌ 

. كما يستطرد مف النسيب إلى ف التنافرلثاني ، كيبعد الكبلـ عيناسب المقصكد ا
اب أك الخيؿ أك الطيؼ ، كى المدح ، كمف كصؼ البيداء كالطمكؿ ، إلى كصؼ الرِّ 

ع كالعزاء في الرثاء إلى كمف كصؼ الممدكح إلى كصؼ قكمو كعساكره ، كمف التفجٌ 
  . (ٖٗٔص ، ـَُِّخمدكف ابف) "التأبيف كأمثاؿ ذلؾ 
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سبؽ غيره مف األنشطة اإلنسانية  Description الكصؼ يرل الباحث أفٌ  
، أك تفسير كنييا ، كمعرفة ما يرتبط بيا  ايؽ في تقميب األحداث كفيمالتي تتعمٌ 

الباحث و يمثؿ " قدرة ، كما أنٌ  كصكالن إلى تكظيفيا في تحقيؽ رغباتو كحاجاتو كأىدافو
ليؿ عمى ظاىرة ما مكجكدة فعبلن ، عبلكة عمى تحديد مدل تكافرىا ، عمى إقامة الدٌ 

ة كالتعٌرؼ عمى جميع مات النفسيٌ ب عممية الكصؼ تحديد مظاىر السٌ كتتطمٌ 
متغٌير مف ىذه المتغيرات "  المتغيرات ذات العبلقة بيا مف حيث درجة تأثير كؿٌ 

 (.ُٖـ،صَُِِ)محمد

" التطكرات األكلى في البحكث التربكية ، كما  فاندليف في أفٌ  فؽ الباحث معيتٌ 
. فمكي يحٌؿ الباحثكف الكصفٌيكف ياديف ، قد حدثت في مياديف الكصؼفي سائر الم

المشكبلت التربكية كاالجتماعية كالنفسية كاإلدارية كاإلعبلمية كسكاىا مف مشكبلت ، 
ألشياء كالعمميات كاألشخاص .إٌنيـ فإٌنيـ يبحثكف عف األكصاؼ الدقيقة لؤلنشطة ، كا

ركف الكضع الراىف في بعض األحياف ، كيحٌددكف العبلقات التي تكجد بيف يصكٌ 
الظكاىر ، أك التٌيارات التي تبدك في عممية نمك ، كمف حيف آلخر يحاكلكف كضع 

 (.ُِّـ،صُٕٕٗفاندليفتنٌبؤات عف األحداث المقبمة " )

تسعى الدراسات الكصفية إلى كصؼ الظكاىر ، أك األحداث المعاصرة ، أك 
كتعتمد عمى جمع الحقائؽ كتحميميا كتفسيرىا الستخبلص دالالتيا كتصؿ ، الراىنة 

ة ، السٌيما حينما يجرم البحث في بيانات في غاية األىميٌ  ـيقدتعف طريؽ ذلؾ إلى 
أك خصائص معٌينة في ما ،  ف مكقؼإصدار تعميمات بشأميداف ما ألٌكؿ مرة ، أك 
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإٌف  .العبلقات السببٌية بيف المتغيراتالكاقع ، كال تبحث عف 

ا في حاضرىا ، تقٌدـ تفسيرات ميمة ليذه الظكاىر ، كأسبابيا ، كتأثيراتيىذه البحكث 
مف طريؽ تجميع األدٌلة المتعٌمقة بمكضكع البحث ، ثـٌ إعادة  .كما يتبعيا الحقان 

تبكيبيا كتصنيفيا كمقارنتيا كتحميميا ، كمف ثـٌ محاكلة الخركج بنتائج جديدة ، 
 كمعارؼ ذات فائدة ، تكصؿ إلى إظيار الٌصكاب كالحقائؽ. 



   

 النظري اطا ال   :      الفصل الثاين     
                                                                                                         

 
 

148 

 

 البحكث
 الكصفية

ث 
حك

الب
حٌية

مس
ال

كل 
محت

ؿ ال
حمي

ت
 

مؿ
 الع

ميؿ
تح

حالة 
ة ال

راس
د

 

ات
راس

الد
 

ٌية 
العم رنة

مقا
ال

 

أنكاعيا  مكٌضحان فيو( اآلتي لمبحكث الكصفية ّصٌمـ الباحث الشكؿ رقـ )
 .كتقسيماتيا

 

 

 

 

ً  

المسحً
 التربوي

 المسح

 االجتماعي

المسحً
 الثقافي

دراسة 

الرأي 

                العام



   

 النظري اطا ال   :      الفصل الثاين     
                                                                                                         

 
 

149 

 (ّشكؿ رقـ) 

 الباحث تصميـط البحكث الكصفية عمى كفؽ مخطٌ 

كال يقؼ البحث الكصفي ػػ كما يبدك مف التسمية ػػ عند حدكد كصؼ الظاىرة 
ٌنما ىك يذىب أبعد مف ذلؾ فيحٌمؿ كيفٌسر كيقارف كيقٌيـ أمبلن في  مكضكع البحث ، كا 

إٌف التكٌصؿ إلى تعميمات ذات معنى يزيد بيا رصيد معارفنا عف تمؾ الظاىرة . بؿ 
بعض األبحاث الكصفية ينفذ مف الحاضر إلى المستقبؿ فيحاكؿ أف يستخمص مف 
دراستو لكاقع الظاىرة تنٌبؤات بما يحتمؿ أف يؤكؿ إليو أمرىا أك يٌتخذ بشأنيا في 
مراحؿ تالية. كبالمثؿ فإٌف بعض األبحاث الكصفية تنفذ مف الحاضر إلى الماضي ، 

ٌنما ىي تحاكؿ أف تزداد بصران لكٌنيا عندما تفعؿ ذلؾ ال تقصد الم اضي في ذاتو ، كا 
)الزكبعي  بالحاضر عف طريؽ الرجكع إلى الماضي دكف استغراؽ فيو

 (.ُٓ،صُجـ،ُُٖٗكالغٌناـ

ًأنواعًالبحوثًالوصفية

 Survey Research المسحي ةًبحوثال

الدراسات المسحية ىي ذلؾ النكع مف االستقصاء الذم يتناكؿ عددان كبيران 
مف الحاالت )مدارس، تبلميذ، معمميف، كظائؼ، كتب، معٌدات، أبنية،  )نسبيان(

مناىج، طرائؽ تدريس، الخ...( بقصد تشخيص أكضاعيا التي ىي عمييا ، أك 
جكانب معٌينة مف ىذه األكضاع ، دكف االقتصار عمى حالة كاحدة منيا بالذات كتفيد 

بكية بما تقٌدمو مف نتائج ىذه الدراسات عادة في حؿ كثير مف المشكبلت التر 
الزكبعي معمكمات تشخيصية عف المكضكعات المٌتصمة بيذه المشكبلت )

 (.ْٓػػّٓ،صُـ،جُُٖٗكالغٌناـ

تمٌثؿ البحكث المسحٌية " طريقة متمٌيزة تديف بتطٌكرىا إلى عمـ االجتماع ، 
كد كعمى الرغـ مف أٌنيا تعٌد مف الطرؽ الحديثة ، إاٌل أٌف جذكرىا التاريخية ترجع لعي
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. أٌما بداياتيا في تعداد الٌسكاف ، كحصر المحصكؿقديمة ؛ فقد بدأت مع الفراعنة  
 كردافي العصر الحديث فتبمكرت في منتصؼ القرف الثامف عشر فيما قاـ بو )جكف ى

مف مسح لنظاـ السجكف في انجمترا ، كاستخدـ كطريقة لمبحث  ()(ـَُٕٔػػ  ُِٕٔ
ـ( َُِٗػػُٖٖٗـ دراسة بكث المسحية )ُٖٖٔبصكرة مكضكعية منتظمة في عاـ 

المسكحات االجتماعية  ينة لندف ؛ كبذلؾ يعٌده البعض أبعف عمؿ كحياة سٌكاف مد
 (.ُٗـ،صَََِكطريقة عممية " )الجزكلي كالدخيؿ

ىك األكثر استخدامان في البحكث العممية  Survey إٌف " المنيج المسحي
الكمٌية ، في مختمؼ المعارؼ كالمكضكعات ، كىك عبارة عف منيج كصفي 

Descriptive  يعتمد عميو الباحثكف في الحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات كافية ،
ية كدقيقة ، تصٌكر الكاقع االجتماعي كالحياتي ، كالذم يؤٌثر في كافة األنشطة اإلدار 

، كاالقتصادية ، كالتربكية ، كالثقافية ، كالسياسية ، كالعممية . كتسيـ مثؿ تمؾ 
 (.ُٕٖـ،صََِٗقنديمي كالسامرائيالبيانات كالمعمكمات في تحميؿ الظكاىر " )

كيعٌد البحث المسحي " مف أكثر طرؽ البحث التربكم استعماالن ؛ ألٌنو يمٌكننا 
مف جمع كقائع كمعمكمات مكضكعية قدر اإلمكاف عف ظاىرة معٌينة ، أك حادثة 
مخٌصصة ، أك جماعة مف الجماعات ، أك ناحية مف النكاحي : صحية ، تربكية ، 

 (. ُُٕـ،صَََِاجتماعية " )عاقؿ

                                                           

 جكف ىكارد John Howard  تـ تعيينو عمدة لندف كلد في لمسجكف بريطاني حمً صٍ مي ، ـ ُِٕٔكلد في عاـ ،
كفي كظيفتو ىذه صدمو ما كجده في السجكف، فبدأ دراسة ،  ـُّٕٕ ذا مرتبة عالية لمقاطعة بدفكردشاير في عاـ

، كقد دفعت ىذه  ـُٕٕٕ ة أطمؽ عمييا اسـ حالة السجكف في إنجمترا ككيمز، كذلؾ في عاـجادٌ 
 ,Encyclopedia Americana) ـَُٕٗت تكفي سنةلمقياـ بتصحيح كثير مف المخالفا البرلماف الدراسة

Vol.14,p.507). 
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تعٌد مف المناىج الرئيسة التي تستخدـ في البحكث "  لمسحٌيةا الدراساتإٌف  
النفسية كالتربكية كاالجتماعية ، كيعتمد عمييا في البحكث الكشفية كالكصفية 
كالتحميمية. كىي محاكلة لجمع أكصاؼ عف الظاىرة لغرض استخداـ البيانات لتأييد 

كضع القائـ كتحديد الظركؼ أك الممارسات الراىنة مثبلن ، كيككف اليدؼ كشؼ ال
كفايتو عف طريؽ مقارنتو بمستكيات أك معايير أك محٌكات تـٌ اختيارىا أك إعدادىا. 
فيي أكثر طرائؽ البحث التربكم استخدامان ، فبكساطتيا تجمع حقائؽ كمعمكمات 
مكضكعية عف ظاىرة معٌينة أك حادثة ما أك جماعة مف الجماعات ، كبذلؾ تككف 

ؿ عددان مف الحاالت كمدارس ، تبلميذ ، كمعٌمميف ، كميف االستقصاء الذم يتناك 
بقصد تشخيص أكضاعيا التي ىي عمييا ، أك جكانب معٌينة مف ىذه ككظائؼ...الخ 

 (.ُٗٔـ،صَُٗٗاألكضاع )داؤد كعبدالرحمف

الباحث مف حيث  تستيدؼ كصؼ خصائص تيـٌ  " إٌف البحكث المسحٌية 
 المسحٌيةصائي معيف... كتستخدـ الدراسات ظيكرىا كتكافرىا كتكزيعيا في مجتمع إح

أيضان الكتشاؼ العبلقات االرتباطية بيف المتغيرات ، مثبلن قد يحاكؿ الباحث اكتشاؼ 
العبلقة بيف العقكبات المدرسية كاتجاىات الطبلب نحك المدرسة. كىناؾ استخداـ 

، كذلؾ لتربية في عمـ االجتماع كاإلدارة كالعمـك السياسية كا المسحٌيةكاسع لمبحكث 
 يعكد لعٌدة أسباب منيا :

كمفة البحكث المسحٌية : إٌف كمفة البحكث المسحٌية أقٌؿ مف أٌم نكع مف أنكاع  .ُ
الدراسات األخرل ، كما أٌف كمٌية المعمكمات المستحصمة منيا كبيرة مقارنة 

 باألنكاع األخرل مف البحكث.
ا داـ الباحث ال يريد تصمح البحكث المسحٌية لعدد كبير مف مشكبلت البحث م .ِ

 ع الذم يبحث فيو.ك رصد الكاقع لممكض
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ٌثمة لممجتمع اإلحصائي التي استند إلييا البحث المسحي مم ()ةنى يِّ إذا كانت العى  .ّ 
ذا كانت أداة البحث صادقة كثابتة فإٌف نتائج البحث مقبكؿ، أك بشكؿ جٌيد،  كا 

 (.ُُُػػَُُـ،صََِٔكآخركفقابمة لمتعميـ ضمف شركط معٌينة ")الحمداني 

ًأنواعًالبحوثًالمسحية

Educational Surveyً ًأوًلً:ًالمسحًالتربوي

ييدؼ المسح التربكم إلى دراسة المكضكعات ذات الصمة بالميداف التربكم 
ميف ، ككسائؿ التعميـ ، كطرائؽ التدريس ، ميف ، كالمتعمٌ عة كالمعمٌ بأبعاده المتنكٌ 

فة المجتمع كالمناىج الدراسية ، كالبيئة التعميمية ، بمحاظ فمسكاألىداؼ التربكية ، 
. تيدؼ ىذه الدراسات إلى تطكير العممية التربكٌية ، مف كعمقو الحضارم القكمي
مبلئمة كتحسينيا ، كتطكيرىا باعتماد كسائؿ التقكيـ كالتقييـ طريؽ كضع الخطط ال

محاؽ رىا كالٌ بكٌية كمكاكبة تطكٌ عمى طكؿ مسافاتيا كزمانيا ؛ ألٌف فيـ الجكانب التر 
 نة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي العالمي يتطٌمب ذلؾ بكؿٌ بركب الحضارة المتمدٌ 

 تأكيد .

 : عمىتدكر مجاالت المسح التربكم " 

  ٌطرائؽ التدريس ، ك عة كأىدافيا ، كبرامج الدراسةالعممية التربكية بأبعادىا المتنك
ـ كالصحٌية التي تقدٌ ، كالخدمات التكجييية كاإلرشادية كالمناىج الدراسية 

كية ذات الصمة ميف ، فضبلن عف النشاطات االجتماعية كالثقافية كالتربلممتعمٌ 
 .بالمناىج الدراسية

  كضع التعميـ العاـ بما في ذلؾ طرؽ تمكيمو ، كالتشريعات القانكنية التي
 .ختمفةالمدرسي بمرافقو المتنٌظمو ، ككمفتو ، كالبناء 

                                                           

  العىيِّنىة : بفتح العيف ككسر الياء المشددة جمعيا عىيِّنىات : جزء مف ماٌدة يؤخذ نمكذجان لسائرىا )نعمو
( ، كًعٍينىة : بكسر العيف كسككف الياء : عىٍيفي الشيء : خياره . كنفسو . يقاؿ : ىك َُُْـ،صََُِكآخركف

ٍينىان ، كىك ىك بعىٍيًنًو )الجكىرم،ج  (.ُُِٕ،صٔىك عى
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   المتعٌممكف مف حيث مستكياتيـ االجتماعية كاالقتصادية ، كأساليبيـ في
، كأحكاليـ الصحٌية ، كالفركؽ الفردية ة كاتجاىاتيـ نحك المدرسة كالعمؿالدراس

 .، كنسب الناجحيف ، كغير الناجحيففيما بينيـ ، كأعدادىـ في الصفكؼ 
  كتخٌصصاتيـ ، ، كأعدادىـ ، كخبراتيـ ، المتعٌممكف مف حيث مؤٌىبلتيـ

ينظر ) " كٌؿ الحياة كالحياة، كالمتعمميف ، كاتجاىاتيـ صكب مينة التعميـ 
 (.ُُْػػُُّـ،صََِٔالحمداني كآخركف

Social Surveyًًثانيًاً:ًالمسحًالجتماعي

راىنة ، أك سكاف منطقة  يستيدؼ المسح االجتماعي دراسة مشكمة اجتماعية
جغرافية معٌينة بقصد تشخيصيا ، كالعمؿ عمى كضع برنامج لئلصبلح االجتماعي. 
كلقد تناكلت الدراسات المسحية االجتماعية المبٌكرة عادةن بيئات محمٌية كاممة تتفاكت 
في حجميا مف حي في مدينة إلى مدينة إلى محافظة. كقد اٌتجيت الدراسات فيما 

يـ جانب مف الحياة في البيئة المحمٌية ، كالصٌحة كالتعميـ العاـ كالمساكف بعد إلى تقك 
كالتركيح كالعمالة ، كالعبلقات الصناعية كالجناح... الخ . كمف المحاكالت األكلى 

فقد  John Howardلجمع قدر مف البيانات المنٌظمة تمؾ التي قاـ بيا جكف ىاكرد 
مباشرة مف السجكف كالمسجكنيف في انجمترا ،  جمع في دراستو حقائؽ كأرقامان مأخكذة

ككشفت ىذه الدراسة عف مدل ما كانت عميو السجكف في ذلؾ الكقت مف سكء حاؿ 
، ككيؼ كاف نزالء السجكف يعاممكف بقسكة ، بؿ إٌف عددان ليس بالقميؿ منيـ سجنكا 

ىذا الباحث  ظممان ، كلـ يستطيعكا إثبات براءتيـ. كلقد أٌثرت األساليب التي استخدميا
ألحكاؿ السجكف كلممشكبلت االجتماعية ، فقد أٌكدت في الدراسات المسحية التالية 

أىمية كفاعمية المبلحظة الميدانية ، كتسجيؿ الحقائؽ بتفاصيميا كأٌكدت أىمية 
  (.ُْٗـ،صُّٕٗاإلحصاء كالعٌد )جابر ككاظـ

ـٌ بال بيد أفٌ  شمكؿ أكثر مٌما تيتـٌ ىذه الدراسات يؤخذ عمييا " أٌنيا دراسات تيت
بالعمؽ ، فالباحث الذم يقـك بعممية المسح االجتماعي ييتـٌ بدراسة آراء الناس 
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ـٌ بتحميؿ العكامؿ التي تؤٌدم إلى ىذه اآلراء كالمكاقؼ "   كمكاقفيـ المعمنة دكف أف ييت
 (.ُُٔـ،صََِٔ)الحمداني كآخركف

 Cultural Surveyًثالثًاً:ًالمسحًالثقافي

شٌؾ فيو أٌف القائميف عمى التخطيط الثقافي يحتاجكف إلى " معمكمات مٌما ال  
ع بيا منطقة جغرافية معٌينة ، كترصد دراسات عف طبيعة الخدمات الثقافٌية التي تتمتٌ 

فضبلن عف  ،المسح الثقافي تكزيع المدارس في المنطقة ، كمؤسسات الدراسات العميا 
كدكر ة كالمسارح ، ع المتاحؼ التاريخيٌ كتكزي ة كالخاٌصة ،المكتبات العاٌمة كالجامعيٌ 

ذلؾ تكزيع معارض  السينما ، كمحبلت بيع الكتب كالمجبلت كالقرطاسية ، كما يضـٌ 
،  ، كاإلذاعيإضافة لمبٌث التمفزيكني، الرسـ كمتاحفو، كالمؤسسات المكسيقٌية كقاعاتيا

مكانية كصكلو لجميع المناطؽ كليا إلى جميع ، كمدل انتشار الصحؼ كانتظاـ كصكا 
 (.ُُٗص ـ،ََِٔالمناطؽ الجغرافية في منطقة المسح ") الحمداني كآخركف

 General Opinionً:ًالرأيًالعامًرابعاًً

يعٌرؼ الرأم العاـ بأٌنو " تعبير الجماعة عف آرائيا كمشاعرىا كأفكارىا  
اس أك حكميـ كمعتقداتيا كاتجاىاتيا نحك مكضكع ما في كقت معٌيف ، فيك صكت الن

(. ُُٕـ،صََِٔأك مكضكع معٌيف")الحمداني كآخركفأك قرارىـ في عمؿ ما،
ككثيران ما " يحاكؿ بعض القادة معرفة أراء الجماىير كاتجاىاتيا السياسية قبؿ أف 

جرم الشركات مسحان يتخذكا قراراتيـ بالترشح لبلنتخابات النيابية ، كما أٌف كثيران ما تي 
لمرأم العاـ فيما يتعٌمؽ باألسكاؽ ، لتحديد أنكاع المنتجات التي تستيكم المشتريف ، 

يشعر الناس كما يقـك رجاؿ التربية بدراسات مسحية لمرأم العاـ لكي يكتشفكا كيؼ 
أك ىذا النكع الدراسات كاالستفتاءات، كتستخدـ عادة في نحك القضايا المدرسية، 

، كيختار القادركف منيـ مفحكصييـ بعناية بحيث الشخصية لجمع البيانات المقاببلت
 (.ٖٕـ،صََُِتمٌثؿ بدٌقة كجيات نظر كٌؿ قٌطاع مف المجتمع كٌمو") حبلؽ

 Content Analysis تحميلًالمحتوى
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تحميؿ المحتكل لو صمة بمكضكع بحثو ؛  عرض يرل الباحث أٌف التكٌسع في 
باطان كثيقان بالبحكث التاريخية التي تيتـ بالماضي البعيد ارت ألٌف تحميؿ المحتكل يرتبط

األغمب ، كتعٌد  ؽ بالكضع الراىف في األعـٌ البحكث الكصفية تتعمٌ  ، في حيف أفٌ 
بان كثقيبلن بالنسبة لغير قراءة الكثائؽ كما تحكيو المصادر مف مضاميف أمران صع

 .المختٌص 

كمنيجي كمكضكعي لكصؼ كٌمي يعٌرؼ تحميؿ المحتكل بأٌنو " أسمكب 
  :كتحميؿ محتكل االتصاؿ كيحسف الكقكؼ أماـ ىذا التعريؼ كتحميمو استنادان لعناصره

 ً يتفؽ جميع العامميف في ميداف تحميؿ  : Quantificationالتكميم
المحتكل عمى أٌنو أسمكب كٌمي في البحث.؟ كيستند التكميـ عمى مسٌممة 

ما ، أك لشخص ما تتكٌرر أكثر لمجتمع مفادىا أٌف األفكار الميمة بالنسبة 
مٌما تتكٌرر األفكار األقؿ أىمية. فكاف لمعرب أكثر مف ثبلثة آالؼ اسـ 

نذاؾ . كلكٌف العربي المعاصر آلمجمؿ كذلؾ ألىمٌيتو الكبرل بالنسبة ليـ 
قٌمما يعرؼ أكثر مف عشر كممات لمجمؿ ، كلكٌنو يعرؼ مئات الكممات 

 عيا ...الخ.كاعيا كالشركات التي تصنٌ لصمة بالسٌيارات كأناذات 
 المنهجي ة Systematic  : يرل العمماء الذيف يتعاممكف مع تحميؿ

المحتكل أٌف قكاعد تحميؿ المحتكل كتعريؼ الفئات كالفقرات كالكممات التي 
 يصٌنؼ محتكل االتصاؿ بمكجبيا ينبغي أف تككف كفؽ منيجية محٌددة .

 ًالموضوعيةObjectivityًً: كالمقصكد بالمكضكعية طبعان االبتعاد عف
التحٌيز ، كأف يصؿ محٌمبلف مستقبٌلف إلى النتيجة نفسيا عند تحميؿ 

  (.ُُٗـ،صََِٔ" )الحمداني كآخركف المحتكل نفسو

 تحديدًوحدةًالتحميل

عند تحميؿ محتكل االتصاؿ يستطيع الباحث كاستنادان لميدؼ مف 
يشير الباحثكف . ك  التحميؿ المناسبةالبحث ، المجكء إلى تحديد كحدات 
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، كالخبراء إلى أف ىناؾ خمس كحدات رئيسة في تحميؿ مضمكف المحتكل  
 كىي :

  الكممة ، كىي تعٌبر عف معنى أك مفيكـ معيفWord. 
  المكضكع أك الفكرةTheme. 
  الشخصيةCharacter. 
  كحدة المادةItem. 
  مقاييس المساحة كالزمفTime Measures& Space. 

ـ ، َُِِ)محمد كعبدالعظيـ                                   
 (ٖٗص

ًثباتًتحميلًالمحتوىًوخطواته

ًالتحميل: ىما لتقدير الثٌبات في تحميؿ المحتكل طريقتافىناؾ  ،  إعادة
، ة قيد الدراسة مف قبؿ الباحث بعد أسبكعيف تقريبان كيقصد بو إعادة تحميؿ المادٌ 

نىة نفسيا ف بتحميؿ العىيِّ بلف مستقبٌل يقـك محمٌ  ، أم أفينمستقمً مينًالتفاقًبينًمحمً ك
لكي يجرم حساب معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف ، كتشير الدراسات إلى أٌف معامؿ 

 %(. أٌما خطكات تحميؿ المحتكل فيي :َٖالثٌبات المقبكؿ يفكؽ)

 يرة تحديد ما ييراد دراستو ، مثؿ القيـ االجتماعية التي تستكحى مف الس
 النبكية الشريفة.

 .عمى الباحث أف يقٌرر كحدة التحميؿ ، كالكممة أك الفكرة أك الشخصيات 
 .عمى الباحث أف يحٌدد طبيعة الفئات التي سكؼ يجرم التحميؿ بمكجبيا 
  ة التي يختارىا.نى ر المجتمع الذم يدرسو كالعىيِّ أف يقرٌ عمى الباحث 
 إحصائيان الستخبلص النتائج  عمى الباحث أف يقٌرر كيفية معالجة بياناتو

 (.ُِْـ، صََِٔ)الحمداني كآخركف
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كعمى الرغـ مف الفكائد المحصكؿ عمييا مف تحميؿ الكثائؽ يعاب عمييا أٌنيا  
محدكدة القيمة ، كال تكشؼ عف األسباب ، كقد يتـ التفسير لمنتائج بطريقة خاطئة في 
ضكء اختيار العيِّنة الممٌثمة لمصدر الماٌدة أك تقدير الحجـ المناسب ليا أك تحميميا 

ة ذلؾ تحميؿ قضية تعميمية عرضت عمى صفحات كمف أمثمإذا لـ يكف سميمان. 
الجرائد )مثؿ القبكؿ في الجامعات( فيذا التحميؿ قد يفٌسر نتائج مشكككان فييا ؛ ألٌنو 
اقتصر عمى صحيفة أك صحؼ معٌينة ، كأٌف ىذه الصحؼ أك ما كرد فييا قد ال 

فنٌية في يمٌثؿ غير كجية نظر جماعة محٌددة مف األفراد. كما أٌف ىناؾ نقطة ضعؼ 
مثؿ ىذه الدراسات تتمٌثؿ بأٌف كثيران مف المكاد المطبكعة أك المكتكبة التي قد يعتمد 
عمييا الباحث مصادر لبحثو تفتقر إلى الدٌقة العممية كاألمانة ، إذ قد يخطئ بعضيـ 
في تسجيؿ البيانات ، كأٌف تعديبلن قد جرل عمى تقارير المسؤكليف الرسمية في أثناء 

ا كاف مف أكائؿ كاجبات القائـ بيذه الطريقة التأٌكد مف صحة المصادر صياغتيا لذ
 (.   ُٕٔػػ  ُٕٓـ،صُّٕٗكأصالتيا)جابر ككاظـ

 Job Analysisًتحميلًالعمل

الحككمة ك يعٌد تحميؿ العمؿ " عممٌية أك طريقة مستعارة مف ميداف األعماؿ 
دارتيا ، كتستخدـ بعض األحياف لدراسة األكضاع اإلدارية  كالتعميمية ، كتجمع كا 

المعمكمات عف كاجبات العامميف كمسؤكلياتيـ العاٌمة ، كاألنشطة المعٌينة التي 
يزاكلكنيا في عمؿ مف األعماؿ ، كطبيعة كنكع التسييبلت المتاحة ليـ ، كقد تبحث 
أيضان أكصاؼ التعميـ كالتدريب المتخصص الذم تمٌقاه العاممكف كخبرتيـ ، كمرتباتيـ 

عة لمباحثيف ـ مف معارؼ ، كميارات ، كعادات ، كتساعد البيانات المتجمٌ ، كما لديي
عمى تحديد صفات كممارسات ينبغي أف يٌتصفكا بيا لكي يقكمكا بعمميـ بفاعمٌية 

ة أغراض ككفاية ، كيمكف أف تساعد كتفيد المعرفة التحميمية لمكٌكنات العمؿ مف عدٌ 
 (. ٕٔـ، صََُِنافعة " )حبلؽ

Case Studyًًدراسةًالحالة
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تمثؿ دراسة الحالة نكعان مف البحث المتعٌمؽ عف العكامؿ المعٌقدة التي تسيـ  
في فردٌية كحدة اجتماعية ما ، قد تككف ىذه الكحدة شخصان ، أك أسرة ، أك جماعة ، 
أك مجتمعان عمى أف يؤخذ في الحسباف أف تؤدم ىذه الدراسة إلى التكٌصؿ إلى 

مف الكحدات. كيككف ليذا النكع مف الدراسات مزايا تعميمات عف المجتمع األكسع 
كاضحة عندما تككف الكحدات ممٌثمة لممجتمع األكبر ، ككانت الدراسة مسنكدة بأنكاع 

 (.َٖـ، صََُِ)حبلؽأخرل مف الدراسات كالبحكث 

ظير التطبيؽ المبٌكر لدراسة الحالة في الكتابات الكصفية التي تركيا لنا 
الشخصيات كاألمـ. كمف الباحثيف مف يرل أٌف دراسة الحالة  المؤٌرخكف القدامى عف

استخدمت في البداية لعرض المبادئ كالمعتقدات كتدعيميا أكثر مف استخداميا 
)جابر الستخبلص الفركض كلكي تكضع بعد ذلؾ مكضع التحقيؽ كاالختيار

   (.ُٓٔـ،صُّٕٗككاظـ

 Ex Fost Facto Researchًالدراساتًالعمي ةًالمقارنة

، كلماذا  يتياتحاكؿ بعض الدراسات الكصفية الكشؼ عف ماىية الظاىرة ككيف
يبدك أٌنيا تصاحب التي لكي تكشؼ أم العكامؿ أك الظركؼ تحدث ىذه الظاىرة ، 

، أك ممارسات معٌينة ، غير أٌف بعض الدراسات تتعٌمؽ أحداثان، أك ظركفان، أك عمميات
ب الحالة الظاىرة ، أك تسيـ فييا العبلقة قد تسبٌ أكثر بيدؼ معرفة ما إذا كانت ىذه 

أك تفٌسرىا... في ىذه الطريقة يدرس الباحث مكقفان عاديان يمارس فيو المفحكصكف 
خبرة معٌينة ، أك يككنكف في الحالة التي يكٌد بحثيا ، كذلؾ بدالن مف ترتيب تجربة 

ـ بصكرة ما. فمثبلن في ، كجعؿ المفحكصيف يعممكف شيئان ما أك تغييرىمعممية محٌكمة 
دراسات عدـ االستقرار االنفعالي ، يختار الباحث األطفاؿ الذيف يككنكف مضطربيف 
كفقان لمعيار مختار ، كيقارنيـ بمجمكعة غير مضطربة انفعاليان ، كيبحث العكامؿ أك 
الظركؼ التي يبدك أٌنيا ترتبط بمجمكعة دكف األخرل ، كالتي يمكف أف تستخدـ 

ينبع نمط البحكث العمٌية ك مؿ لؤلسباب الكامنة كراء المشكمة االنفعالية. كتفسير محت
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في اكتشاؼ العبلقات السببية فتقٌرر ()المقارنة مف طريقة )جكف ستيكارت ميؿ( 
إذا كاف لحالتيف أك أكثر مف الحاالت التي )أٌنو  (طريقة التبلـز في الكقكع كالتخٌمؼ)

غياب ذلؾ الظرؼ ، فإٌف ىذا الظرؼ  ال تحدث فييا الظاىرة شيء مشترؾ سكل
الذم تختمؼ فيو كحده ىاتاف المجمكعتاف مف الحاالت ، ىك األثر أك السبب ، أك 

 (.ّٖػػِٖ، صََِٔ)حبلؽ(الجزء الضركرم مف سبب الظاىرة

Statisticsً ًاإلحصاء

ر حتى لقد لماضي كانت تيدؼ إلى العٌد كالحصإٌف كممة )اإلحصاء( في ا 
كما أٌف لفظة )إحصاء(  The Science of Counting ـ العٌد سمي اإلحصاء بعم
كانت تستعمؿ في ببلد أكربا لمداللة عمى أعماؿ Statistics بالمغة االنكميزية 

كحسابات الدكلة في شؤكف الحرب كالضرائب كعدد السٌكاف كالمكاليد كالكفيات 
كثيران كخاٌصة في القرف كاالنتاج الزراعي... الخ. أٌما اآلف فإٌف اإلحصاء قد تطٌكر 

العشريف ، كأصبح عممان مستقبلن لو أىمية ككسيمة كأداة في البحث العممي لجميع 
 (.ٕـ،صُٖٗٗالراكم) العمـك

أٌما اإلحصاء بمفيكمو الحديث فيك " عمـ قائـ بذاتو لو قكاعده كأسسو 
ا الرياضية الخاٌصة بو ، فيك ييستخدـ عمى نطاؽ كاسع في دراسة مختمؼ القضاي

التربكٌية كالنفسٌية كاالجتماعٌية كاالقتصادٌية... فضبلن عف العمـك الطبيعية كالتطبيقٌية 
األخرل. كما تستخدمو المؤسسات التربكية كالشركات الحككمية كالخاٌصة ، لرسـ 

ىذه المؤسسات كالشركات في  ؾٌ سياساتيا كخططيا المستقبمٌية ، إذ أٌنو لـ تعد تش
اسة تٌتبعيا في تنفيذ ميٌمتيا أك تسكيؽ إنتاجيا إذا لـ يكف نتائج أٌية خٌطة أك سي

                                                           

  كاف صافي الذىف، صريح،  . ـَُٖٔ عاـ لندف ، كلد فيبريطاني كاقتصادم فيمسكؼ ، ستيكارت مؿجكف
، تكفي سنة  كالمساكاة كالديمكقراطية ،التجريبيكالمنيج  امتدح العقبلنية زاكؿ كتابة المقاالت كالنقد،فصيح جدا، 

 .(( Encyclopedia Americana, Vol.19,p.118 - 119ـ ُّٕٖ
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المنيج اإلحصائي العممي مؤيدان ليا ، كما أٌف التخطيط التربكم كاالجتماعي  
كاالقتصادم ال يمكف أف يككف تخطيطان عمميان سميمان ما لـ تؤٌيده البيانات اإلحصائية 

فيذ سياساتيا كتقييـ خططيا " كما لـ يستخدـ البحث اإلحصائي العممي في تتٌبع تن
 (.ٗ،صُْٖٗ)زيتكف

كقد اشارت معاجـ المغة العربية إلى أٌف كممة اإلحصاء ىي مصدر الفعؿ 
ىئ  چ تعالى)أحصى( التي تعني الحصر أك العٌد ، كقد كردت في القرآف الكريـ بقكلو 

، كتشير اآلية الكريمة إلى أٌف اإلحصاء يعني ضبط ْٗ/ مريـ چىئ   ی  ی
 (.ْٗـ،صَُِْكعٌده عمى كثرتو كتنٌكعو كتباينو )النعيميالشيء 

لقد رافؽ تقٌدـ الزمف تقٌدـ العمـك المختمفة كازدىارىا كاعتماد بعضيا عمى  
البعض اآلخر كتداخميا. ككبقية العمـك ناؿ عمـ اإلحصاء نصيبو مف ذلؾ التقٌدـ 

الطريقة اإلحصائية كأصبح عكنان لمباحثيف في مختمؼ المجاالت العممية ، كأصبحت 
مف الطرؽ الميٌمة كمحكران رئيسان يستخدميا الباحثكف في بحكثيـ كتحميؿ نتائج 

 (.ٕـ،صََِْتجاربيـ )السعدم

يؤٌيد الباحث أٌف الطريقة اإلحصائية أثبتت " صبلحيتيا كأداة لمبحث ، فقد 
ية شاع استعماليا كأخذت تشٌؽ طريقيا بسرعة متزايدة إلى مختمؼ العمـك الطبيع

كاإلنسانية عمى حٌد سكاء. ففي أٌيامنا ىذه نجد المربي ، كعالـ النفس ، كاالقتصادم، 
كالطبيب ، كالتاجر ، كصاحب المصنع ، كمدير األعماؿ ، كحتى الرجؿ العادم 
يحاكؿ استخداـ المبادئ اإلحصائية كالتعامؿ بمغة األرقاـ بطريقة مباشرة أك غير 

أف تستعمؿ اـ ، رغـ دٌقتيا ككضكح معناىا ، يمكف مباشرة ، كلٌما كانت لغة األرق
ف مغالطة مف نكع آخر ٌمما يمكف أف بطريقة أك بأخرل بحيث تحمؿ خداعان أك تتضمٌ 

ينطمي أمره عمى القارئ العادم ، كاف ال بٌد مف دراستيا دراسة كافية ، كاإللماـ 
سيكثركف مف بمبادئيا كاكتساب القدرة عمى معالجتيا كتفسيرىا مف قبؿ الذيف 

استعماليا كالتعامؿ بيا. كمف ىنا كانت دراسة المبادئ اإلحصائية ضركرة قصكل 
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لكٌؿ مف سيستعممكف الطريقة اإلحصائية في أبحاثيـ كدراساتيـ ، خصكصان في  
ميدانٌي التربية كعمـ النفس ، حيث أٌف غالبية األبحاث كالدراسات في ىذيف الميدانيف 

 (.ٓ،صَُٖٗاإلحصائية " )عدس مميئة بالمبادئ كالمفاىيـ

إٌف دراسات كبحكث كأدبٌيات التربية كعمـ النفس ، تتطٌمب أصبلن معرفةن كتفكيران 
إحصائيان كمنيا كثير مف الكتب كالدكريات الحديثة ، تستعرض فييا نتائج التجارب 
بشكؿ إحصائي ، فضبلن عف أٌف النظريات الحديثة كمناقشتيا ىي األخرل تستخدـ 

إحصائية ، كأٌف ىذه المفاىيـ تمعب دكران كبيران في تفكيرنا حكؿ المشاكؿ مفاىيـ 
النفسية كمعالجتيا لمبيانات ، كأٌف التدريب في التربية كعمـ النفس خاٌصة بالمستكل 
المتقٌدـ يتطٌمب مف الطمبة تصميـ كتنفيذ تجارب. كأٌف ىذه التصاميـ ال يمكف فصميا 

ٌف تصميـ التجارب يساعد في معالجة أعممان  ، منتائجلعف المعالجات اإلحصائية 
النتائج ، بشكؿ يسمح بإعطاء تغييرات كاضحة عمى النتائج كيحٌقؽ الكصكؿ 

ذا كاف تصميـ التجربة مخطكء فسكؼ لف  ان لؤلىداؼ المكضكعية لمتجربة. ىذا كا 
تساعد المعالجات اإلحصائية الخركج بكصؼ حقيقي لمنتائج ، كىذا يعني أٌف 

التجريبي كاإلجراءات اإلحصائية أمراف في غاية األىمية التصميـ 
 (.ُِـ،صُُٗٗ)فيركسكف

           



  اىعرض النتاجئ وتفسري: اخلامس الفصل 
 

   

ٕٓٙ 

  هاوتفسري عرض النتاجئ
تحقيقان ليدؼ البحث في إبراز األساليب التعميمية في القرآف الكريـ كالتراث 

،  كأجزاء كتاب سيبكية ،سكر القرآف الكريـ الباحث عمد الى تحميؿ  ، فإفٌ العرب 
كمجمدات كتاب الفٍسر البف جني ، كأجزاء كتاب المثؿ السائر في أدب الكاتب 

 . التعميمية مف األساليب استخراج ما فييال كالشاعر البف األثير ،
 يعرض الباحث ما تكصؿ إليو مف نتائج كتفسير ذلؾ كعمى النحك اآلتي :

 أواًل : القرآن الكريم 
دالالت تكضيح  مف كسائؿ سيمةكك األساليب التعممية  كٌظؼ القرآف الكريـ فٌ إ
في القرآف الكريـ بمغت األساليب التعميمية المستعممة  قد، ك السكر القرآنية  كمعاني

 اآلتي : (ٖ)رقـ  ، كما ىك كاضح في الجدكؿ أسمكبان  ستة عشر
 القرآف الكريـ( يكضح األساليب التعميمية كتكراراتيا في ٖ)رقـ جدكؿ 

 
تكرار 
 األساليب
 التعميمية

تكرار  ت األساليب التعميمية
 األساليب
 التعميمية

 

 األساليب التعميمية

 ت

 ُ االستفياـ ٜٖٚ ٗ اإلخبار ٔ٘٘

 ِ المناقشة ٘٘ٔ َُ الشرح  ٖٕٛ

 ّ المثؿ ٕٔ ُُ الدعاء ٙ٘

 ْ الحكار ٖٕٙ ُِ األمر ٛ٘٘

 ٓ التمقيف ٕٙٔ ُّ النظر ٓٛ

 ٔ القصص ٕٓٓ ُْ التعميـ المصغر ٔ

 ٕ التشبيو ٓٚ ُٓ الكسائؿ التعميمية ٓٛ

 ٖ االستجكاب ٖٕٔ ُٔ المحاججة ٙ
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( أٌف القرآف الكريـ قد كظؼ أسمكب االستفياـ بتكرار ٖيبدك مف الجدكؿ رقـ )    
( كأسمكب الحكار ُِكأسمكب المثؿ بتكرار )( ُٓٓ) ( كأسمكب المناقشة بتكرارّٕٗ)

( ََِ) ( كأسمكب القصص بتكرارُِٔ) بتكرارأسمكب التمقيف ك ( ِّٔ) بتكرار
( كأسمكب اإلخبار ُِّ) ( كأسمكب االستجكاب بتكرارَٕ) كأسمكب التشبيو بتكرار

( كأسمكب ٔٓ) ( كأسمكب الدعاء بتكرارِّٖ) ( كأسمكب الشرح بتكرارُٓٓ) بتكرار
 سمكب التعميـ المصغر بتكراركأ (َٖ) ( كأسمكب النظر بتكرارٖٓٓ) األمر بتكرار

   .(ٔ)( فيما كاف أسمكب المحاججة بتكرارَٖ) ( كأسمكب الكسائؿ التعميمية بتكرارُ)
ية لؤلساليب التعميمية في القرآف الكريـ قد ئك أٌف النسب الماستنتج الباحث       

، كناؿ  (ٓ,َٓ)ائية عند ػػػػػػة إحصػػػػ، أم ذات دالل (%َ,َٓ)اكزت النسبة ػػػػػػتج
%( ما ُٕ,ٕٕإذ كانت ) ، أسمكب األمر أعمى نسبة مف نسب األساليب التعميمية

ية ليما عمى ئك خبل أسمكبي التعميـ المصغر ، كالمحاججة ، إذ كانت النسب الم
%( ، كىذا ما الحظو الباحث في القكة التمييزية َ,ُٗ%( ك)َ,َّالترتيب )

 لؤلساليب التعميمية .
 سيبويهثانيًا : كتاب 

، كتحقيؽ  تكضيحلاألساليب التعميمية  الكتاب كٌظؼ سيبكيو في كتابو
خمسة أساليب  واألساليب التعميمية المستعممة في كتاببمغت إذ  مقاصده ، كأىدافو ،

  ( اآلتي :ٗ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )تعميمية 
 (ٗ)رقـ جدكؿ 

 سيبكيوكتاب يكضح األساليب التعميمية كتكراراتيا في 
 تكرار األساليب التعميمية التعميمية األساليب ت

 ٕٛٙ الشرح ُ
 ٖٖ٘ المناقشة ِ
 ٕٕٗ االستجكاب ّ
 ٘ٓٔ اإلخبار ْ
 ٕ االستفياـ ٓ
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( كأسمكب ِٖٔالشرح بتكرار) ( أٌف سيبكيو استعمؿ أسمكبٗ)يبدك مف الجدكؿ
كأسمكب اإلخبار بتكرار ( ِِْ( كأسمكب االستجكاب بتكرار)ّّٓالمناقشة بتكرار)

    ( . ِ)( كأسمكب االستفياـ بتكرارَُٓ)
ية لؤلساليب التعميمية في كتاب سيبكيو قد ئك أٌف النسب الماستنتج الباحث   

، كناؿ أسمكب  (ٓ,َٓ)، أم ذات داللة إحصائية عند  %(َ,َٓتجاكزت النسبة )
%( بينما ناؿ ّٕ,َٖالمناقشة أعمى نسبة مف نسب األساليب التعميمية ، إذ كانت )

%( ، كتراكحت نسب األساليب التعميمية األخرل بيف ىاتيف َ,ُِأسمكب االستفياـ )
 النسبتيف .

 ثالثًا : كتاب الفْسر البن جني
، كتحقيؽ  تكضيحلاألساليب التعميمية  الفٍسر في كتابو ابف جنيكٌظؼ 

ثمانية أساليب  وكتابفي  األساليب التعميمية المستعممةبمغت  إذ مقاصده ، كأىدافو ،
 ( اآلتي : َُتعميمية ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
 (َُ)رقـ جدكؿ 

 كتاب الفٍسر البف جنيفي  يكضح األساليب التعميمية كتكراراتيا 
 

 التعميميةتكرار األساليب  التعميمية األساليب ت

 ٕٖٛ الشرح ُ
 ٜ٘ المناقشة ِ
 ٜٓٔ االستجكاب ّ
 ٚ٘ٔ اإلخبار ْ
 ٗٗ االستفياـ ٓ
 ٕ٘ٙ التشبيو ٔ
 ٖ النظر ٕ
 ٕ التمخيص ٖ
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( أٌف ابف جني استعمؿ في شرحو لديكف المتنبي في كتابو َُ)يبدك مف الجدكؿ    

( كأسمكب االستجكاب ٗٓ( كأسمكب المناقشة بتكرار)ِّٖالفٍسر أسمكب الشرح بتكرار)
( كأسمكب ْْتفياـ بتكرار)كأسمكب االس (ُٕٗ)اإلخبار بتكرار كأسمكب( َُٗبتكرار)

 (.ِ( كأسمكب التمخيص بتكرار)ّرار)كأسمكب النظر بتك( ِٓٔالتشبيو بتكرار)
يب التعميمية في كتاب الفٍسر البف ية لؤلسالئك أٌف النسب الماستنتج الباحث 

،  (ٓ ,َٓ)، أم ذات داللة إحصائية عند  %( َ,َٓجني  قد تجاكزت النسبة )
 ّٕ,ُْكناؿ أسمكب الشرح أعمى نسبة مف نسب األساليب التعميمية ، إذ كانت )

%( عمى  َ,َِ%( ك) َ,ِٗكأسمكب التمخيص ) ، النظر%( بينما ناؿ أسمكب 
  .الترتيب
 كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثير الجزريرابعًا : 

،  األساليب التعميمية لتكضيح المثؿ السائر في كتابو ابف األثيركٌظؼ 
ثمانية األساليب التعميمية المستعممة في كتابو مغت بكتحقيؽ مقاصده ، كأىدافو ، إذ 

 ( اآلتي : ُُ، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )أساليب تعميمية 
المثؿ السائر في كتاب يكضح األساليب التعميمية كتكراراتيا في  (ُُ)رقـ جدكؿ 

 أدب الكاتب كالشاعر البف األثير
 تكرار األساليب التعميمية التعميمية األساليب ت

 ٚٔٔ الشرح ُ
 ٛٛ المناقشة ِ
 ٜٔ االستجكاب ّ
 ٙٚ اإلخبار ْ
 ٖٓ االستفياـ ٓ
 ٕٙ المثؿ ٔ
 ٖٗ النظر ٕ
 ٜٔ التشبيو ٖ
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المثؿ السائر أسمكب ( يظير استعماؿ ابف األثير في كتابو ُُ)كفي الجدكؿ
( ُٗ( كأسمكب االستجكاب بتكرار)ٖٖكأسمكب المناقشة بتكرار) (ُُٕ)الشرح بتكرار

كأسمكب المثؿ ( َّكأسمكب االستفياـ بتكرار) (ٕٔ)سمكب اإلخبار بتكراركأ
  .(ُٗ( كأسمكب التشبيو بتكرار)ّْ( كأسمكب النظر بتكرار)ِٔكرار)بت

ية لؤلساليب التعميمية في كتاب المثؿ السائر ئك أٌف النسب الماستنتج الباحث 
، أم  %( َ,َٓقد تجاكزت النسبة ) الجزرم البف األثيرفي أدب الكاتب كالشاعر 
 .(ٓ ,َٓ)ذات داللة إحصائية عند 

 : Statistical Analysis of Scale itemsالتحميل اإلحصائي لمفقرات 
مية : إٌف اليدؼ األساس مف ىذه الخطكة ىك تطبيؽ األساليب التعمي تمييز األساليب

( لغرض إيجاد درجة االنسجاـ في القرآفسكر في القرآف الكريـ عمى عينة )
باستخراج القكة  ير المميزة ، كلغرض تحميؿ األساليباالستجابة الستبعاد األساليب غ

( سكرة ُُْالتميزية . كلقد تـٌ تطبيؽ األساليب التعميمية في القرآف الكريـ عمى )
كبالطريقة العشكائية ، كقد لجأ الباحث إلى حساب القكة التمييزية لؤلساليب باعتماد 

 طريقتيف ىما :
 أواًل : أسموب المجموعتين المتطرفتين 

، كمدل قدرتيا عمى التمييز بيف ذكم يقصد بيا استخراج القكة التمييزية 
المستكيات العميا كالدنيا مف السكر بالنسبة لمخاصية التي يقيسيا األسمكب، كقد اتبع 

 الباحث الخطكات اآلتية :
 لكؿ سكرة . تكرار الكميتحديد ال .ُ
 . تكرارإلى أدنى  ترتيب السكر مف أعمى تكرار .ِ
العميا في األساليب  لتكراراتمف السكر الحاصمة عمى ا( %ِٕالػ )تعييف  .ّ

الدنيا ، كتراكحت  التكرارات%( مف السكر الحاصمة عمى ِٕالتعميمية ، كالػ )
( سكرة لممجمكعة الدنيا ، ُّ( سكرة ، ك)ُّسكر المجمكعة العميا بيف )

 ( سكرة . ِٔكبذلؾ بمغ عدد السكر الخاضعة لمتحميؿ اإلحصائي )
( ُ,ٔٗف ، إذ بمغت القيمة التائية الجدكلية )( لعينتيف مستقمتيT.testكباستعماؿ )

عدت جميع السكر مكجبة  ( . لذاَ,َٓ( ، كمستكل داللة )َٔعند درجة حرية )
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التائية المحسكبة كانت أعمى مف القيمة  ةقيمالكمميزة عمى كفؽ ىذا األسمكب ؛ ألف 
ما عدا أسمكبي التعميـ المصغر ،  (َٔكدرجة حرية )، ( ُ,ٔٗالجدكلية البالغة )

ا التائية أقؿ مف القيمة الجدكلية ، كىذا يدؿ عمى أٌف ميتكالمحاججة ، إذ كانت قيم
ف . لذا يرل الباحث حذفيما مف األساليب التعميمية في يىذيف األسمكبيف غير مميز 

 ( اآلتي يكضح ذلؾ .ُِكالجدكؿ ) القرآف الكريـ ،
  (ُِجدكؿ رقـ )

ييزية لؤلساليب التعميمية في القرآف الكريـ باستخداـ أسمكب المجمكعتيف القكة التم
 (ُ,ٔٗعند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية )المتطرفتيف 

القيمة  المجمكعة الدنيا المجمكعة العميا ت
التائية 
 المحسكبة

القيمة 
 الجدكلية

الداللة اإلحصائية 
الكسط  (َ,َٓعند )

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٕ,ُْٕ َ,ِٕ َ,ِْ ٔ,ُِٔ ٖ,ٕٗ ُ
 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ْ,ُّٗ َ َ ٓ,ِٔٓ ْ,ُٔ ِ
 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ِ,ّْْ َ َ َ,ِٖٖ َ,ّٗ ّ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٕ,ْٔٗ َ َ ّ,ٖٕٗ ٓ,ٖٔ ْ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٔ,َّٔ َ,ُٖ َ,َّ ْ,َِْ ْ,ْٖ ٓ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٖ,ُُْ َ,ِْٖ َ,ُّ ّ,َِٗ ْ,ٖٔ ٔ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ْ,ٓٔٓ َ,ُٖ َ,َّ ُ,َّٔ ُ,ّٓ ٕ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٕ,ُّّ َ,ُْٓ َ,ِّ ّ,ْٓ ْ,ْٓ ٖ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٔ,َْٗ ُ,ّٕٕ ُ,ِٔ ٖ,ِْٕ َُ,ٕٕ ٗ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٓ,َٖٔ َ,ٖٕٗ َ,ٓٔ ٓ,ِٖٖ ٔ,َّ َُ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ْ,ْٕٔ َ,ُٖ َ,َّ ُ,ّّٗ ُ,ُٔ ُُ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٕ,ََُ َ,ْٖٔ َ,ّٓ ٗ,ِّٓ ُِ,ُ ُِ

 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٓ,ُِْ َ,ُٖ َ,َّ ُ,َْٕ ُ,ٓٔ ُّ
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 () غير دال إحصائياً  ُ,ٔٗ ُ َ َ َ,ُٖ َ,َّ ُْ
 داؿ إحصائيان  ُ,ٔٗ ٓ,ُٕٔ َ,ُٖ َ,َّ ُ,ٖٗٓ ُ,ِٓ ُٓ

 ()غير دال إحصائياً  ُ,ٔٗ ُ,ّٕٗ َ َ َ,َُٔ َ,ُٗ ُٔ
 

 ثانيًا : معامل ثبات الفا كرونباخ 
، ككجد الباحث  SPSSتـ حساب معامؿ ثبات الفا كركنباخ باستخداـ برنامج 

 . عاؿو ( كعميو ، فإٌف المقياس يتمتع بثبات َ,َٗأٌف معامؿ الثبات يساكم )
 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة :

 األسمكب بالدرجة الكمية لؤلساليب التعميمية في القرآف الكريـ :عبلقة درجة 
كىي مف أكثر الطرؽ استعماالن في التحميؿ اإلحصائي ، نظران لما تتصؼ بو  

ىذه الطريقة مف تحديد لمدل تجانس األساليب في قياس الظاىرة السمككية . كقد 
تبيف أٌف معامؿ االرتباط بيف درجة األسمكب كالدرجة الكمية جميعيا ذات داللة 

؛ ألٌف جميع معامبلت االرتباط أعمى مف  (َ,َٓمستكل داللة ) إحصائية عند
  ( اآلتي يكضح ذلؾ .ُّ)، كالجدكؿ  (َ,ُُّ) الجدكلية

 (ُّجدكؿ رقـ ) 
معامبلت االرتباط بيف درجة األسمكب كالدرجة الكمية لؤلساليب التعميمية عند  

 (َ,َٓمستكل داللة ) عند (َ,ُُّمقارنتيا بالقيمة الجدكلية )
 القيمة الجدكلية معامؿ االرتباط ت الفقرة القيمة الجدكلية معامؿ االرتباط ت الفقرة

ُ () **ِْٕ,َ ُُّ,َ ٗ **َٗٔ,َ ُُّ,َ 

ِ **ٕٗٓ,َ ُُّ,َ َُ **ٖٖٓ,َ ُُّ,َ 

                                                           

 ( أقؿ مف القيمة الجدكلية ُاتضح أٌف القيمة المحسكبة )(ٗٔ,ُ)  كىذا يدؿ عمى أٌف ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة
 ( .َٓ,َإحصائية عند مستكل )

 ( أقؿ مف القيمة الجدكلية ُاتضح أٌف القيمة المحسكبة )(ٗٔ,ُ)  كىذا يدؿ عمى أٌف ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة
 ( .َٓ,َإحصائية عند مستكل )

 ( َُىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل,َ.) 
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ّ **َِْ,َ ُُّ,َ ُُ **ِٓٔ,َ ُُّ,َ 

ْ **ِٕٗ,َ ُُّ,َ ُِِ **َْٗ,َ ُُّ,َ 

ٓ **ّْٖ,َ ُُّ,َ ُّ **ْٗٗ,َ ُُّ,َ 

ٔ **َٕٔ,َ ُُّ,َ ُْ **ُِٗ,َ ُُّ,َ 

ٕ **ْٖٔ,َ ُُّ,َ ُٓ **ُُْ,َ ُُّ,َ 

ٖ **ٕٕٔ,َ ُُّ,َ ُٔ **ْْٗ,َ ُُّ,َ 

كبذلؾ يككف الباحث قد تأٌكد مف صدؽ كثبات األساليب التعميمية في القرآف 
 الكريـ ، كبذلؾ أصبحت األساليب التعميمية صالحة لمتطبيؽ عمى القرآف الكريـ .

مستكل داللة  عندلمعرفة ىؿ ىناؾ فرؽ معنكم  استخدـ الباحث اختبار مربع كام
بيف أجزاء كتاب سيبكيو ، كأساليب التعميـ ، كحصؿ الباحث عمى قيمة مربع  (َ,َٓ)

( ، كقيمة مربع كام الجدكلية تساكم ُٔ( بدرجة حرية )ّٖ,ْْٓكام التي تساكم )
تعميـ ، )انظر ( مما يدؿ عمى أٌف ىناؾ عبلقة بيف أجزاء كتاب سيبكيو كأساليب الِٔ,َّ)

 .(ّٖٖص  ُٖممحؽ 
 ( ُْجدكؿ )

 يكضح قيمة مربع كام لمعبلقة بيف أجزاء 
 كتاب سيبكيو كأساليب التعميـ

مربع كام  درجة الحرية العبلقة
 المحسكبة

مربع كام 
 الجدكلية

الداللة 
االحصائية عند 

 (َ,َٓ)مستكل
كتاب سيبكيو 
 كأساليب التعميـ

 داؿ إحصائيان  ِٔ,َّ ّٖ,ْْٓ ُٔ

مستكل داللة  عنداستخدـ الباحث اختبار مربع كام لمعرفة ىؿ ىناؾ فرؽ معنكم 
بيف مجمدات كتاب الفٍسر البف جني ، كأساليب التعميـ ، كحصؿ الباحث عمى  (َ,َٓ)

( ، كقيمة مربع كام الجدكلية ُْ( بدرجة حرية )ُِ,ُْٖقيمة مربع كام التي تساكم )
 الفٍسر البف جنيكتاب  مجمدات( مما يدؿ عمى أٌف ىناؾ عبلقة بيف ِّ,ٖٔتساكم )

 (.َِٖص  ُّكأساليب التعميـ ، )انظر ممحؽ 
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 (ُٓجدكؿ )
 يكضح قيمة مربع كام لمعبلقة بيف مجمدات كتاب الفٍسر البف جني كأساليب التعميـ

درجة  العبلقة
 الحرية

مربع كام 
 المحسكبة

مربع كام 
 الجدكلية

االحصائية عند الداللة 
 (َ,َٓ)مستكل

كتاب الفٍسر 
البف جني 

 كأساليب التعميـ

 داؿ إحصائيان  ِّ,ٖٔ ٖٓ,ٕٔٔ ُْ

 
مستكل داللة  عنداستخدـ الباحث اختبار مربع كام لمعرفة ىؿ ىناؾ فرؽ معنكم 

بيف أجزاء كتاب المثؿ السائر البف األثير الجزرم ، كأساليب التعميـ ، كحصؿ  (َ,َٓ)
( ، كقيمة مربع كام ٕ( بدرجة حرية )ُِ,ُْٖالباحث عمى قيمة مربع كام التي تساكم )

المثؿ ىناؾ عبلقة بيف أجزاء كتاب ليس ( مما يدؿ عمى أٌف ُْ,َٕالجدكلية تساكم )
 (.ُْْص  ُٔميـ ، )انظر ممحؽ كأساليب التعالسائر البف األثير 

 ( ُٔجدكؿ )
 كتاب المثؿ السائر يكضح قيمة مربع كام لمعبلقة بيف أجزاء

 البف األثير كأساليب التعميـ 
مربع كام  درجة الحرية العبلقة

 المحسكبة
مربع كام 
 الجدكلية

الداللة 
االحصائية عند 

 (َ,َٓ)مستكل
كتاب المثؿ السائر البف 

 التعميـاألثير كأساليب 
غير داؿ  ُْ,َٕ ُِ,ُْٖ ٕ

 إحصائيان 
  

 : عرض األساليب التعميمية
الكريـ ، القرآف  كظفيااألساليب التعميمية التي  لبعض مكجزان يقدـ الباحث عرضان 

كما استعممو سيبكيو في الكتاب ، كابف جني في الفٍسر ، كابف األثير في المثؿ السائر في 
 :  اآلتيكعمى النحك أدب الكاتب كالشاعر ،  
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 أسموب االستفهامأواًل : 
ذىب الببلغيكف في تعريؼ االستفياـ إلى أنَّو " طمب العمـ بشيء لـ يكف   

معمكمان مف قبؿ ، كىك االستخبار الذم قالكا فيو : أنَّو طمب خبر ما ليس عندؾ كىك 
ال تعممو  عٌمابمعنى االستفياـ أم طمب الفيـ ... كمف االستفياـ ما يككف سؤاالن 

" أٍف يستفيـ عف  كىك(. َُٗـ ، ص ََِٕ" )مطمكب فيخٌص باسـ االستفياـ 
، قُِّٕالجكزية ابف شيء لـ يتقٌدـ لو بو عمـ حتى يحصؿ لو بو عمـ " )

أك ىك " طمب معرفة شيء مجيكؿ ، أك استيضاح ما في ضمير  (.َُٔص
كذكر ( ، ُٓـ ، صَُٗٗ المخاطىب ، نحك : أيف كنت ؟ " )عبدالمسيح كتابرم

أربعيف نكعان لبلستفياـ منيا ) اإلثبات ، كاإلخبار ، كاالستبطاء ، كاالسترشاد  بعضيـ
 ( .ُُٔػػَُُـ، ص ََِٕ، كاإلنكار ، كاإليناس() ينظر مطمكب

ما يككف سؤاالن عما صٌنؼ الباحث النصكص التي كرد فيو أسمكب االستفياـ 
ي لمنص ، كأما النصكص التي تحسب عمى ال يعمـ جكابو بحسب السياؽ الدالل

استفياـ اإلثبات ، فقد أفردىا الباحث كجعميا في أسمكب االستجكاب ؛ ألنيا تعٌد إقراران 
ثباتان مف المسؤكؿ جكابان لسؤاؿ معمكـ لدل السائؿ كما يظير في السياؽ الداللي  كا 

سيبكيو ، كالفسر لمنصكص التي كردت فيما اختاره الباحث مف القرآف الكريـ ، ككتاب 
كيتفؽ الباحث مع النحاة فيما ذىبكا إليو  البف جني ،  كالمثؿ السائر البف األثير .

مف أفَّ " االستفياـ في القرآف يختمؼ عف االستفياـ في كبلـ البشر ، كذلؾ ألفَّ 
ؾ الميستفًيـ غيري عالـ ، إنَّما يتكقع الجكاب فيعمـ بو ، كاهلل ػػ عٌز كجؿ ػػ منفي عنو ذل

؛ ألنَّو تعالى ال يستفيـ خمقو عف شيء ، فاالستفياـ في القرآف غير حقيقي ، ألنَّو 
( . بيد أفَّ َّٖـ ، صُٖٖٗكاقع ًمٌمف يعمـ كيستغني عف طمب اإلفياـ  " )األكسي

أحد أساليب التعميـ في القرآف الكريـ ، كما الباحث عٌد ىذا النكع مف االستفياـ 
  كم.انتخبو مف كتب التراث المغ

يمثؿ أسمكب االستفياـ صكرة  كاضحة لؤلسئمة التي تستعمؿ في التعميـ ،  
السيما في قاعة الدرس " بؿ إفَّ جميع الطرائؽ ال بٌد أٍف يتخمميا عدد مف األسئمة ، 
ففي بعضيا يككف عدد األسئمة كبيران ، كفي بعضيا اآلخر يككف صغيران ، كالسؤاؿ 

كما أفَّ " االستخداـ الماىر  (.ٓٔـ ، صَُُِفف في التعميـ " )مرعي كالحيمة
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لمسؤاؿ يكمف فيو الفف الجميؿ لمتعميـ ، كمف  خبللو كبو يككف لدينا الدليؿ لتكضيح 
ثارة سريعة لمخياؿ ، كالتفكير بالمثير كالحافز لمعمؿ ذا ما كتفعيؿ األفكار كا  ... كا 

أنَّو خبلؿ المينة في أردت أف  تعمِّـ فإنَّؾ سكؼ تسأؿ أسئمة ، لقد حٌدد الباحثكف 
الصؼ ، فإفَّ المعٌمـ النمكذجي سكؼ يسأؿ مميكف  كنصؼ المميكف سؤاؿ ، 
كالباحثكف ما زالكا يعممكف لمتكصؿ إلى كـ مف ىذه األسئمة سكؼ تتـ إجابتيا بشكؿ 
صحيح . بينما يقٌدر اآلخركف مف التربكييف أفَّ متكسط عدد األسئمة لممعٌمـ في 

( سؤاالن ، كىذا االعتماد غير العادم عمى  األسئمة لـ َُِ ػػَّالساعة ما بيف )
كما أنَّيا " تحقؽ  (.ُّّػػُِّـ  ، ص ََِٗ" )الحيمة  يتغٌير مع مركر الكقت

العديد مف األىداؼ التربكية عند استخداميا في المكقؼ التعميمي " )طكالبة  
       (.ِْٗـ  ، صََُِكآخركف
التي استعمميا القرآف الكريـ التعميمية األساليب إفِّ أسمكب االستفياـ مف       

 كتابو ( تكراران ، كأما سيبكيو فقد بمغت تكرارات االستفياـ فئِّبتكرارات بمغت )
( تكراران ، كابف األثير في كتابو ْْ) كتابو الفٍسر( تكراراف ، كابف جني في ِالكتاب )

 ( .ُُػػ  ٖ( تكراران ، كما مر في الجداكؿ )َّالمثؿ السائر)
 : عميم تالفي  االستفهامتوظيف أسموب 

 يستطيع المعممكف استعماؿ ىذا األسمكب عند مراعاة الخطكات اآلتية :      
 تحضير المعٌمـ لممادة الدراسية التي سيتناكليا . -ُ
 عند استعماؿ أسمكب االستفياـتحديد األىداؼ السمككية التي ينبغي تحقيقيا  -ِ

 كاتجاىات كغيرىا مف مككنات السمكؾ.، كميارات ، صكرة معرفة مجٌسدة ب
 . ألسمكب االستفياـالكقت البلـز  خصيصت  -ّ
 . بصكرة مشكقة األسمكب الستعماؿ التعميـاختيار الكقت المناسب في أثناء  -ْ
 يجاب إشكاالت تعٌمميف بأسمكب االستفياـد الكقت المناسب إلثارة اىتماـ المتحدي -ٕ

 .التعٌمـ  مادةفي عنيا 
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 المثل أسموبثانيًا : 
مسيح : الٌشبيوي ، أك القالب الذم ييقىدَّري عمى ًمثمو)عبدالٌرؼ المثؿ بأنوعي       
حكيمة )بركة : عبارة  مكجزة شائعة تتضمف فكرة ( ، كأٌنوّٓٔـ، صَُٗٗكتابرم

 (. ِّْص ـ،ُٕٖٗكشيخاني
أدبيات األخبلقية كاالجتماعية في ك ساليب التربية يعٌد أسمكب المثؿ مف األ

أك ، ، ذلؾ األسمكب التربكم األمثؿ في حمؿ النفس عمى الخير التعميـ كالتعٌمـ 
طريؽ تقريب المعنى الذم ربما يغيب عف الذىف  مفتحذيرىا مف الكقكع في الشر، 
، كؿ ذلؾ في  تستحضرىا العقكؿ فتتصكرىا األفياـل في صكرة قريبة مف الحس

كالعاطفة عمى حد ، كالعقؿ ، ك أساليب ببلغية تخاطب الكجداف ، قكالب أدبية 
 ا، كذ التربية كالتعميـ عمى كجو العمكـ أساليبأشير  مف فضبلن عف ككنو السكاء.

 عمى كجو الخصكص متعمميفثر عميؽ في تنمية القيـ األخبلقية كاالجتماعية لدل الأ
كفي تحريؾ نكازع الخير في ، ، لما لو مف تأثير ايجابي في العكاطؼ كالمشاعر 

ىذا األسمكب مف األساليب التعميمية التي تستعمؿ لتقريب  يعدٌ كما  . نسانيةالنفس اإل
يضاح ما كاف غامضان ، كأىـ كظيفة لضرب األمثاؿ ىي الكشؼ عف  ما كاف بعيدان كا 
المعنى المراد كتقريبو لؤلذىاف ، كأسمكب ضرب المثاؿ يييىسر الحفظ كالنقؿ ، كلو 

مستمع بالممؿ بؿ تأثير محسكس كاقعي في جميع مقكمات الشخصية ، فبل يصيب ال
يتكجو بكؿ جكارحو ليستمع اليو ، كيستعممو المدرس عند الحاجة ، كالسيما عندما 
                 تككف المعاني مبيمة غير كاضحة ليكشؼ عنيا كشفان كاضحان جميان 

 (.َِّص ـ،ُٓٗٗنزاؿ )
ـ عمى يحث المتعمٌ ، ك  ميمةن  أسمكب ضرب األمثاؿ يحقؽ أىدافان تربكيةن  إفَّ       

كاعتبر المثؿ القرآني " مف أركاف الببلغة إلخراجو الخفي ،  التفكير كالقياس المنطقي
كائده أٌنو ينقمؾ مف شيء تعرفو إلى فإلى الجمي ، كادنائو البعيد مف القريب ... كمف 

. يتفؽ الباحث مع ما  (َُٗػػَُٖـ  ، ص ُْٕٗشيء أنت بو أعرؼ " )الشافعي 
يراه الصغير في قكلو :" يبدك لي أٌف األمثاؿ شيء ، كضرب األمثاؿ شيء آخر ؛ 
ألٌف إبراز المتخيؿ بصكرة المحقؽ ، كالمتكىـ في معرض المتيقف ، كتشبيو الخفي 
ٌنما ىي ميمة نفس األمثاؿ  بالجمي ، ليس مف ميمة ضرب األمثاؿ ، كا 
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أٌف المعاني الكمية تعرض لمذىف مجممة مبيمة  كذلؾ"،  (ِٖـ، صُُٖٗ")الصغير
فيصعب أف يحيط بيا كينفذ منيا فيستخرج سرىا ، كالمثؿ ىك الذم يفصؿ اجماليا ،  
كيكضح إبياميا ، فيك  ميزاف الببلغة كفسطاسيا ، كمشكاة اليداية كنبراسيا 

، كفي االستعماؿ القرآني لضرب األمثاؿ إشارة إلى  (ِّٕ،صُـ،جَُُِ")رضا
بؽ معرفة المخاطبيف بيذا النكع مف فف القكؿ ، كمعرفة المتمقي بيذا الفف القكلي س

تعني استعمالو مسبقان ، كما ىك الحاؿ في االنجيؿ مثبلن ، كفي كبلـ العرب آنفان ، 
شعار بدقة  عادة ىذا االستعماؿ تأكيد عمى نجاح ىذا الجنس مف البياف ، كا  كا 

لعرب ، كمنيج مف مناىجيا في الخطاب ، كفي استعمالو ، فيك أسمكب مف أساليب ا
عادة لمخير المفيد منو كتذكير بطريقة ما نيجيا القرآف الكريـ  ىذا اعزاز لمتراث ، كا 
عمى منيجيـ ... يككف ضرب األمثاؿ صيغة بيانية متميزة ، استعمميا القرآف في 

اعتبارىا  تحقيؽ أغراضو التشريعية ، كميمتو في اليداية ... كىذه الظاىرة يمكف
ـ، ُُٖٗ)الصغير بيانية في المؤدل كالمحتكل ، كأسمكبية في الشكؿ كالعرض

كما مر في ( ِِبتكرار بمغ ) القرآف الكريـلقد استعمؿ ىذا األسمكب في  ( .ٖٓػػْٖص
كلـ يعثر الباحث عمى استعماؿ سيبكيو كابف جني كابف األثير ألسمكب ، ( ٖالجدكؿ )

 ث .المثؿ في كتبيـ مكضكعة البح
 ل :مزايا أسموب ضرب المث

 .التي تتسـ بالغمكض نكعمااإليجاز في تقريب المعاني المجردة  .ُ
األخبلؽ  بحركالسيما في ، صرؼ التعبير عف الحياة كربط المعرفة بيا  .ِ

 . الحسنة كالعادات

 .النبيمة كاالتجاىاتصبلحيتو في بناء القيـ  .ّ

سيامو مناسبتو  .ْ ، فالمثؿ يحث السامع كالمتعمـ عمى  تحقيؽ اإلدراؾفي كا 
 العبرة كالحكمة . كاستنباطإجراء المكازنة كالقياس 

 . تسيـ في استدامة االنتباه الدرس حركة كتجديد كحيكية ضفي عمىي .ٓ

 ـ . أكثر استدامة في ذىف المتعمٌ  المفاىيـ المتعمَّمةاألمثاؿ تجعؿ مف  .ٔ

 في خطوات الدرس:  المثلتوظيف أسموب 
في أثناء العرض لمتعميـ كلتنظيـ  المثؿيمكف لممدرس أف يستعمؿ أسمكب        
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زالة الرككد كالممؿ مف خبلؿ  خطكات الدرس ككحداتو كتغيير المناخ الصفي كا 
 الخطكات اآلتية :

يربط بو  يذكر مثاالن لمدرس ، أك أف  ؿمدخك مثاالن  معٌمـال يذكر: أف التمهيد .ُ
 بيف الدرس السابؽ كالدرس الجديد كمنو يدخؿ لعرض الدرس. 

كتعميـ في  المادة التعميمية أثناء عرض األمثمة فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ِ
 . األخرل فينة كالفينةأثناء سير الحصة بيف ال

في نياية الحصة  بما تناكلو مف أمثمةالمعٌمـ المتعٌمميف  ذٌكري:  تطبيقال .ّ
  . لممادة التعميمية المتعٌمميف ليتثبت مف تحقيؽ األىداؼ كاستيعاب

 أسموب الحوارثالثًا : 

عيٌرؼ الحكار بأنَّو : تبادؿ الحديث في المسرحية أك التمثيمية أك القصة أك 
( ، أك ىك : تبادؿ الحديث كالمجادلة كالكبلـ ُٖٗـ،صُٕٖٗنحكىا )بركة كشيخاني

( ، كحاكرتيو : راجعتو الكبلـ، كىك  حسف الحكار ، ّّْـ،صََُِكف)نعمو كآخر 
  ( .ُّْـ،صََِٗككٌممتو فما رٌد عمٌي مىحيكرىةن ، كما أحار جكابان )الزمخشرم

كردت الحكارات القرآنية في مكاطف عديدة ، كفييا كثير مف العبر كالعظات ، 
كأفَّ العمماء كالمربيف  ( .ُِـ ،صََُِكالفكائد كالمطائؼ كالمعارؼ )باكزير

المسمميف دعكا إلى استخداـ الحكار في العممية التعميمية ، لما يحممو مف آثار تربكية 
كعقمية كتطبيقية ، فقد نقد ابف خمدكف الرككد الذىني في ببلد المغرب في القرف الرابع 

اظرة عشر الميبلدم ، كعزاه إلى قصكر طرؽ التدريس ؛ ألٌنيا أىممت المناقشة كالمن
 ( . ُّـ ، ص ََُِفي التعميـ ) القاضي 

 في أثناءلفيمسكؼ سقراط ا شاع عفأسمكب قديـ في التعميـ  إفَّ أسمكب الحكار       
      .عندىـ  تساؤالت تثير الدافعية مف طريؽ إثارةكتشجيعيـ ، تكجيو فكر تبلميذه 

التي تؤٌكد أفَّ الحكار يعٌزز الفيـ  ،  (Vygotesky)" كما ظيرت نظرية فيجكتسكي 
حكؿ إثارة تفكير  سمكبدكر ىذ األي( . ُْـ ، صَُِِ" )الرشيدم كيعٌزز التعٌمـ 
تاحة فرص متعمميف ،كمشاركة ال ، مع احتراـ آرائيـ  ؤلسئمة كالمناقشةل مناسبة كا 
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 كفي .ان كمياري ككجدانيان  معرفيان  متعٌمـساعد في تنمية شخصية الكي،  كاقتراحاتيـ
كجمع المعمكمات كتحميميا، كالمكازنة بينيا، ، قـك في جكىره عمى البحث ي أسمكب

عمى ما تكصؿ إليو زميمو مف مادة  متعٌمـ، بحيث يطمع كؿ درسكمناقشتيا داخؿ ال
األسمكب  لقد استعمؿ ىذا . في إعداد الدرس. المتعٌمميفكبحث، كبذلؾ يشترؾ جميع 

كلـ يعثر الباحث ، ( ٖكما مر في الجدكؿ )( تكراران ِّٔبتكرار بمغ )في القرآف الكريـ 
في كتبيـ مكضكعة  الحكارعمى استعماؿ سيبكيو كابف جني كابف األثير ألسمكب 

 البحث .

فيما بينيا تشتمؿ األكلى عمى متداخمة  خطكات عمى ثبلث سمكبقكـ ىذ األي
الثة عمى  تقكيمو ، إذ يبرز في أثناء اإلعداد لمحكار ، كالثانية عمى الكلكج فيو ، كالث

الدرس عدة أسئمة تحتاج إلى بحث كدراسة ، فيقـك المعٌمـ بتكجيو المتعٌمميف نحك 
البحث عف  إجابتيا مف  طريؽ المصادر كالمراجع المتاحة في المكتبة ، أية  مكتبة  

إذ يعرض  ، كيدكف المتعٌممكف ما تكصمكا إليو مف إجابات استعدادان لمتحاكر فييا ،
كؿ متعٌمـ ما جمعو مف معمكمات كتتاح فرصة محاكرتو مف قبؿ زمبلئو المتعٌمميف ، 

دارتو .  ـ أف يراعي ما كيجب عمى المعمٌ كيككف دكر المعٌمـ تنظيـ  عممية الحكار كا 
 :اآلتي 

، كاألىداؼ حكؿ أىداؼ الدرس  حكارنصب الي إذالتخطيط السميـ لمدرس:  .ُ
  .السمككية لمكضكعو ، مع  مراعاة استثمار الكقت 

تاحة فرصة  .ِ  المتعٌمميف .كالمشاركة لجميع  الحكارالفركؽ الفردية، كا 
 . احتراـ مبادراتيـ، فضبلن عف  كالثناء عمييـ المتعٌمميف ، تحفيز .ّ

 أسموب الحوار سمات

 ينماز أسمكب الحكار بعدة سمات منيا : 

 . عممية التعمـأثناء في  تفاعؿ كالمشاركةعمى ال المتعٌمميفيشجع  .ُ
 .متمقيف إلى مبادريفمف بتحكليـ أكثر فاعمية  المتعٌمميفيجعؿ  .ِ
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لبداية  ، كيييئيـ كىاعمى تحديد األنماط السمككية التي اكتسبالمتعٌمميف يساعد  .ّ
  .جديدة

مف  بأنفسيـ الى المعمكمات بدالن  لتكٌصميـ المتعٌمميفيساعد عمى تنمية أفكار  .ْ
 .  ـأف يدلي بيا إلييـ المعمٌ 

ف طريؽ طرح المشكبلت في صكرة مبالدرس  متعٌمميفحماس الك إثارة اىتماـ  .ٓ
 .أسئمة كدعكتيـ لمتفكير في اقتراح الحمكؿ ليا

 .المتعمميف يساعد ىذا األسمكب عمى تكثيؽ الصمة بيف المعمـ ك  .ٔ
كالقدرة ،  كاحتراميااالستماع آلراء اآلخريف  ينمي القدرة لدل المتعمميف عمى .ٕ

 .مف طريؽ الدربة  كالمراف في أثناء الدرس  ؼعمى التكي
عمى الجرأة في إبداء  ، كيشجعيـ عمى تقكيـ أعماليـ بأنفسيـلمتعٌمميف درب اي .ٖ

 .الرأم ميما كانت نكعيتو، كزيادة تفاعميـ الصفي
عمى إتقاف ساعد ، كيد ميارة النقد كالتفكير، كالربط بيف الخبرات كالحقائؽكلٌ ي .ٗ

 .عمى اإلدراؾ النشط لما يتعممكنو  لمتعٌمميفالمحتكل مف خبلؿ تشجيع ا

 الحوارأسموب شروط فاعمية 

 .أف تككف ذات ىدؼ محدد المعاني كمختصر .ُ
أف تككف أسئمة الحكار مرتبة ترتيب منطقي حتى تساعد عمى اإلجابة  .ِ

 .الصحيحة
 .لممتعٌمميفالمرحمة العمرية كالعقمية أف تناسب أسئمة الحكار  .ّ
 .أف تككف مناسبة لميدؼ المراد تحقيقو .ْ

 الحوار  أسموبشروط 

أف يجمع بيف طرفيف أك أكثر : الشرط  األكؿ الذم ال يتـ الحكار إاٌل بو ىك  .ُ
أف يجمع بيف طرفيف ؛ كذلؾ ألفَّ الحكار في المغة عمى كزف فٌعاؿ مما يحتاج 

ؾ يخرج الحكار عف إلى طرفيف ، أك أكثر في عممية  النقاش ، كبغير ذل
 .( ُٖـ، صُْٗٗمنيجو األصمي فيتحكؿ إلى درس أك محاضرة )زمزمي 
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الحرية التامة بيف أطراؼ الحكار : كنعني بو أف يككف لكؿ طرؼ مف أطراؼ  .ِ
الحكار مطمؽ الحرية في طرح آرائو ، ككجيات نظره في القضايا المختمفة 

ر ، كدكف أف عمى طاكلة الحكار . دكف أف يتعالى طرؼ عمى طرؼ آخ
يتعٌرض لضغكط ، أك ممارسات تحٌد مف ىذه الحرية ؛ ألفَّ أم ممارسة أك 
محاكلة مف ىذا النكع تخرج الحكار عف مساره كتجعمو دكف معنى 

 .( ِِـ، صََُِ)زادة
تحديد القضية ، أك القضايا التي يتـ الحكار بشأنيا : مف األمكر البلزمة في  .ّ

قضايا تيـ الطرفيف يتـ الحكار بشأنيا ، إذ مف عممية الحكار كجكد قضية أك 
البلـز تحديد ىذه القضايا بدقة حتى يككف الحكار منيجيان ، كفي مساره 

 .( ِّـ، صََُِزادةالمحٌدد لو ، كبالتالي تحقيؽ الحكار لنتائجو المرجكة)
 متعٌمـيسمح لملأثناء الحكار  في الصكت كمسجؿ تعميميةاستعماؿ الكسائؿ ال .ْ

ؼ مكاطف الضعؼ كالقكة فييا، أك العكدة الى مرحمة تعرٌ إجاباتو ك  مف تحميؿ
 .بصكرة أفضؿميا أك نقطة محددة في الحكار لبحثيا كتفصيميا أك تعمٌ 

 في خطوات الدرس:  الحوارتوظيف أسموب 
في أثناء العرض لمتعميـ كلتنظيـ  الحكاريمكف لممدرس أف يستعمؿ أسمكب        

زالة الرككد كالممؿ مف خبلؿ  خطكات الدرس ككحداتو كتغيير المناخ الصفي كا 
 الخطكات اآلتية :

يربط  لمدرس ، أك أفٍ  ؿمدخكالمتعمميف  معٌمـال يحاكر: أف التمهيد .ْ
 بيف الدرس السابؽ كالدرس الجديد كمنو يدخؿ لعرض الدرس.  بالحكار

كتعميـ  المادة التعميمية أثناء عرض الحكار فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ٓ
 في أثناء سير الحصة. 

في نياية الحصة ليتثبت مف تحقيؽ المعٌمـ المتعٌمميف  حاكري:  تطبيقال .ٔ
  .لممادة التعميمية المتعٌمميف األىداؼ كاستيعاب

 أسموب القصصرابعًا : 
تعٌد القصة مف أىـ الكسائؿ المتبعة في تربية األطفاؿ كتعميـ الكبار ؛ ألٌنيا         
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تتجاكب مع الميؿ الفطرم ليـ ، فإذا ما أحسف المعٌمـ إشباع ىذا الميؿ كتكظيفو في  
تنمية قدراتيـ ، كمعارفيـ تمٌكف ىذا المعٌمـ مف تحقيؽ األىداؼ التربكية المتنكعة التي 

التربية كالتعميـ . فممقصة أثر ميـ في التربية كالتعميـ مف حيث رسمت في إطار 
تأثيرىا النفسي كالعاطفي ، كطريقة عرضيا لمحقائؽ في صكرة مكاقؼ يتفاعؿ معيا 
المتعٌمـ تفاعبلن ينقمو ليعيش في طياتيا ، أك ينقميا لتعيش في عقمو كقمبو كخيالو ، 

 )باقارش(ُٖٓـ، صُٖٗٗاهلل ة )شحاتة كعبد كىي مف أساليب التربية العصري
، كليذا كاف قصة كقع خاص في النفكس لم "كما أٌف  .(ُّٕص ،ـُٔٗٗكالسبحي

ليا مساحة كاسعة ، في القراف الكريـ ، بكؿ أنكاعيا التاريخية منيا ، كالكاقعية ، 
 "القرآنيبالنص  االستدالؿاه ، حسف يتحرٌ  فٍ أكلكف مما ينبغي لممربي 

  .(ِٓـ، صُٕٖٗالكبيسي)
القصة أقرب عكامؿ اإلثارة إلى الناس ؛ ألٌنيا تجذبيـ جذبان كيرل الباحث أٌف 

طبيعيان ، كلذا نمحظ انجذاب كتكجو األطفاؿ صكب البرامج التي تتضمف القصص 
ككنيا قصص حركية تأخذ بتبلبيب ىؤالء األطفاؿ كتدخؿ عمييـ البيجة كالمتعة ، 

فَّ ك  مككيـ كميكليـ  كاتجاىاتيـ .فضبلن عما تحققو مف تعٌمـ كاضح كمجسد في س  ا 
بما يتضمنو مف سرد لؤلحداث كالشخصيات كما يتصؿ بالزماف  سمكب القصةأل

كالمكاف كغير ذلؾ مف العناصر التي تؤلؼ لنا القصة التي ىي " ففه مف الفنكف 
األدبية التي عرفيا اإلنساف منذ القدـ ، كىي ففه محبب إلييـ عمى اختبلؼ أجناسيـ 

كقة في مجاؿ األدب كشعكبيـ كأعمارىـ ، كقد أخذت في عصرنا الحديث مكانة مرم
 لسببيف ىما :

 األكؿ : أٌنيا عميقة األثر في تثقيؼ الشعكب .
الثاني : أٌف المربيف يتخذكف منيا كسيمة جٌذابة لتربية األطفاؿ الناشئيف ، 

 كالسيما الطمبة مف ذكم االحتياجات الخاصة ، فضبلن عف األطفاؿ العادييف .
لتي تتناسب مع قدرات األطفاؿ كأسمكب القصة يعٌد مف األساليب الحديثة ا
مناسبيف مع المكقؼ مراعيان في  ان كامكانياتيـ العقمية ، إذ يمكف أف تقٌدـ ميزات كصكت

ذلؾ الجمؿ الخبرية كالتعجبية التي تجذب الطالب كانتباىو . كالقصة لكف مف األدب 
كاجب كفي بداية عمر الطفؿ ال يككف عارفان بالقراءة ككاف مف الالمسمكع كالمقركء 
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تعميمو بعٌدة طرؽ كمف بينيا أسمكب القصة المسمكعة كاالستماع لمقصة )الخطيب 
اتباع القرآف الكريـ ألسمكب القصص " في معظـ األحياف إفَّ  ( .َّـ ، صََِٗ

فإٌنما ييدؼ مف خبلؿ ذلؾ ػػ إضافة إلى إعطاء عبرة ألكلي األلباب مف خبلؿ ما 
إيصاؿ مبادئ كأفكار كأحكاـ كقيـ الديف لحؽ األقكاـ البائدة مف عذاب ػػ إلى 

اإلسبلمي الحنيؼ إلى نفس اإلنساف كعقمو ىادفان مف كراء ذلؾ تعديؿ سمكؾ ىذا 
 (. ٓـ، صَُِّاإلنساف كتكجييو الكجية السميمة " ) البستاني

بالرغـ مف أٌف ىناؾ نمطان مف القصة يسمى بػ ) القصة التاريخية ( فيما          
تعنى بنسخ الكقائع التأريخية دكف إخضاعيا لما ىك مصطنع مف الكقائع ،  أم : 

، إاٌل أٌنيا في ػػ الكاقع ػػ تخضع لظاىرة )االحتماؿ( أك)اإلمكاف(  دكف إخضاعيا
التي تحكـ الكقائع عمييا ، أك  بدكرىا لعناصر مصطنعة قد تشكؿ )حبكة( القصة

تشكؿ بعض المكاقؼ أك األحداث أك األبطاؿ أك البيئات منيا ، كىذا عمى الضد 
تمامان مف القصة القرآنية الكريمة التي يصح أف نطمؽ عمييا مصطمح )القصة 
العممية(فيما تيعنى بنقؿ األحداث الحقيقية ، كلكف عمى كفؽ )اصطفاء( ىادؼ 

الفارؽ بيف ء )األفكار( المستيدفة في النص القرآني الكريـ . إٌف لمعناصر التي تضي
القصة العممية كالقصة المصطنعة يكمف في طبيعة اإلثارة التي يتضخـ حجميا ػػ 
دكف أدنى شؾ ػػ في القصة العممية بالقياس إلى القصة المصطنعة التي يضؤؿ حجـ  

مء حيف يتابع قراءة قصة )مصطنعة( اإلثارة فييا نظران لما نعرفو تمامان مف أٌف القار 
بما تنطكم عميو مف عناصر اإلثارة تشكيقان كمماطمة كنحكىما ، يظؿ انفعالو )فنيان( 
أكثر منو )كجدانيان( ، ما داـ سمفان عمى إحاطة كاممة بأٌنو حياؿ أحداث كىمية يفتعميا 

الو بالحدث القاص ، بخبلؼ ما لك عمـ بأٌنو حياؿ حدثو كاقعي ، حينئذو فإٌف انفع
سيكتسب سمة )الكاقع( أيضان . مف ىنا تكمف أىمية القصة القرآنية التي تتعامؿ مع 
)الكاقع( بدالن مف )المحتمؿ( ، محققةن بذلؾ عنصر )االقتناع( عمميان ، كليس مجرد 

لقد استعمؿ ىذا األسمكب  (.ٖػػٕـ، صَُِّ)إقناع( لما ىك محتمؿ الكقكع )البستاني
كلـ يعثر الباحث ، ( ٖكما مر في الجدكؿ )( تكراران ََِبتكرار بمغ )في القرآف الكريـ 

في كتبيـ مكضكعة  القصصعمى استعماؿ سيبكيو كابف جني كابف األثير ألسمكب 
 البحث .
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 وظائف ومجاالت االنتفاع التربوي لمقصص
 االستماع كالشعكر بالمذة كالمتعة عند الكصكؿ إلى حؿ العقدة في القصة . .ُ
 الفرصة لممتعمميف إلى الفيـ  كاالستيعاب .إتاحة  .ِ
 تكجيو أسمكب التمميذ كاالرتفاع بمستكل لغتو . .ّ
في الكقكؼ عمى  أسرار العالـ كالتعرؼ عمى بعض ما  لبةإشباع حاجة الطا .ْ

 يدكر فيو مف مشاكؿ .
 سيكلة االنتفاع بالحقائؽ العممية التي تتضمنيا القصة . .ٓ
 ي تنمي الخياؿ مثبلن .تنمية بعض المكاىب كالميارات ، في .ٔ
 تتيح  لمطمبة التدرب عمى التعبير الشفكم كالكتابي مف خبلؿ التعبير نفسو . .ٚ

 : القصصمزايا أسموب 
 .، كجعميا يسيرة الفيـ كالتصكربالغمكض  المتسمةتقريب المعاني المجردة  .ُ
 إضفاء عنصر التشكيؽ في أثناء عرض المفاىيـ . .ِ

 
محاكاة النفس كأعماقيا بما تشعو مف خياؿ خصب في ربط األحداث  .ّ

 .كمجريات القصة بكاقع الحياة 
 .كالميكؿ كاالتجاىات الحسنة في بناء القيـ  ا كديمكمتياصبلحيتي .ْ
حث السامع كالمتعمـ عمى إجراء المكازنة كالقياس ت قصةاإلدراؾ ، فال تنمية .ٓ

 الحكـ . كاستمياـ كاستنباط العبر
في  افتسيملمنفس ، كتجديد كحيكية ،  نشاط لمذىفضفي عمى الدرس ت .ٔ

 . انتباه التبلمذةاستدامة 
 في خطوات الدرس:  القصصتوظيف أسموب 

في أثناء العرض لمتعميـ كلتنظيـ  القصصيمكف لممدرس أف يستعمؿ أسمكب        
زالة الرككد كالممؿ مف خبلؿ  خطكات الدرس ككحداتو كتغيير المناخ الصفي كا 

 الخطكات اآلتية :
مدخبلن لمدرس ، أك ك إشارة مكجزة لقصة قصيرة معٌمـال يشير: أف التمهيد .ٕ

يربط بو بيف الدرس السابؽ كالدرس الجديد كمنو  يذكر شيئان عنياأف 
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 يدخؿ لعرض الدرس. 
المادة  أثناء عرض عرضان مكجزان لمقصة فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ٖ

 . الدرس كتعميـ في أثناء سير  التعميمية
في نياية  المعٌمـ المتعٌمميف بالعبرة كالعظة مف القصة يذٌكر:  تطبيقال .ٗ

  .لممادة التعميمية المتعٌمميف الحصة ليتثبت مف تحقيؽ األىداؼ كاستيعاب
 أسموب االستجوابخامسًا : 
مف أٌف أسمكب االستجكاب ينضكم تحت مفيكـ أسمكب االستفياـ الرغـ عمى         

الباحث كجد أٌف أسمكب االستجكاب المستعمؿ  ككنو أحد مصاديقو الميمة . بيد أفٌ 
في القرآف الكريـ ، ككتاب سيبكيو ، كالفسر البف جني ، كالمثؿ السائر البف  األثير 

ب بما استبطنو السؤاؿ مف اإلجابة كىي اإلثبات دكمان ، فضبلن يفيد  في إقرار المستجكى
عف ككف السؤاؿ يشعر السامع بأٌف السائؿ يعمـ الجكاب ، كلكنو يريد إقراره مف قبؿ 
المستجكىب حتى يبني عميو  ما يريد مف تتمة تسيـ في تحقيؽ أىداؼ المستجًكب ، 

أكدت المؤتمرات اـ ، كقد " مستقبلن عف أسمكب االستفي لذا عٌده الباحث أسمكبان تعميميان 
كاألقطار أىمية إعداد المدرس الكؼء ، كالحمقات الدراسية في مختمؼ األزماف 

، كمف ىذه  بالميارات كالكفايات البلزمة لتأىيمو لعممية التربية كالتعميـ المتمتع
 .( ُْٗـ، صََِٓأك فف صياغة السؤاؿ )الجاؼ، ( االستجكابالميارات ميارة )

كما أٌف السؤاؿ " فف مف الفنكف الجميمة في التدريس كاألسئمة عماد طريقة  تدريس 
" )آؿ المدرس السيما إذا كاف الدرس كمو يتألؼ مف األسئمة كاالجكبة )االستجكاب( 

 عٌد "ي صحيح عمى نحكو  االستجكابأسمكب  استعماؿ ( ، كأفَّ َُٓياسيف د.ت، ص
المدرس الناجح ىك الذم  فٌ أعامؿ مف عكامؿ نجاح المدرس في ميداف التعميـ ، إذ 

،  يستطيع صياغة األسئمة بأسمكب يحقؽ التفاعؿ بيف الطالب كالمادة الدراسية
فف القاء األسئمة كصياغتيا ، كاستقباؿ أسئمة الطمبة المثارة في أثناء  فاالستجكاب

كمف أنكاع االستجكابات في الطرائؽ الفٌعالة ما  . (ُٓـ، صُٖٖٗ)األميف "الدرس
( يرمي إلى حمؿ المتعمميف عمى الكبلـ كاستدراجيـ إلى اكتشافيىك  " تكليدم )

اكتشاؼ الحقيقة عف طريؽ اإلجابة عف األسئمة المطركحة كاحدان كاحدان ، كىذه 
نمائيـ ، الستخ راج األفكار الطريقة كانت طريقة سقراط الحكيـ في مناقشة تبلميذه كا 
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 (ُّٖ، صُّٔٗ)مخكؿالحكيمة
إفِّ أسمكب االستجكاب مف األساليب التعميمية التي استعمميا القرآف الكريـ       

( تكراران ، كأما سيبكيو فقد بمغت تكرارات االستفياـ في كتابو َِّبتكرارات بمغت )
ابف األثير في ( تكراران ، ك َُٗ( تكراران ، كابف جني في كتابو الفٍسر )ِِْالكتاب )

 ( .ُُػػ  ٖ( تكراران ، كما مر في الجداكؿ )ُٗكتابو المثؿ السائر)
  التعميم :أسموب االستجواب في  شروط
الباحث أٌف مف يكظؼ أسمكب االستجكاب في التعميـ عميو أف يراعي  يرل    

  الشركط  اآلتية :
صياغة : يحتاج المدرسكف إلى التدرب عمى الصياغة المحددة كالكضكح .ُ

األسئمة عمى نحك كاضح ؛ ألف السؤاؿ المصكغ بطريقة رديئة يؤدم إلى 
، لذلؾ يجب أف يخطط لؤلسئمة الدراسية  تشكيش ذىف الطالب

 (. َٓص ـ،ََِِ)العزاكممسبقان 

: ينبغي لممدرسيف أف يتذكركا كبلن مف طمبتيـ عند عرض  تكييؼ األسئمة .ِ
الطالب، فالسؤاؿ الذم ، فمغة السؤاؿ يجب أف تناسب مستكل  األسئمة

يعرض عمى الطالب المتفكؽ غير السؤاؿ الذم يعرض عمى الطالب بطيء 
 . (ُٓص ـ،ََِِ)العزاكمالتعمـ أك ضعيؼ االستيعاب

تنكع األسئمة : إٌف التنكع في األسئمة مف حيث قصر كطكؿ اإلجابة مف  .ّ
مف التذكر حتى التقكيـ يحقؽ ناحية ، كشمكليتيا لمستكيات المعرفة  

 ألىداؼ المتنكعة العامة كالخاصة كالسمككية .ا

االستخداـ األمثؿ لؤلسئمة : فكمما كاف استخداـ األسئمة مثاليان ، كمما أثار  .ْ
 انتباه الطمبة مف ناحية ، كطرد الممؿ مف ساحة اىتماميـ مف ناحية ثانية .  

 درس: الفي خطوات  االستجوابتوظيف أسموب   
في أثناء العرض لمتعميـ  االستجكابيمكف لممدرس أف يستعمؿ أسمكب        

زالة الرككد كالممؿ مف خبلؿ  كلتنظيـ خطكات الدرس ككحداتو كتغيير المناخ الصفي كا 
 الخطكات اآلتية :

سؤاالن  يسأؿلمدرس ، أك أف  ؿو مدخكسؤاالن  معٌمـال يسأؿ: أف التمهيد .َُ
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 يربط بو بيف الدرس السابؽ كالدرس الجديد كمنو يدخؿ لعرض الدرس. 
 المادة التعميمية األسئمة أثناء عرض فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ُُ

 . األخرل فينة كالفينةكتعميـ في أثناء سير الحصة بيف ال
أسئمة في نياية الحصة ليتثبت مف المعٌمـ المتعٌمميف  يسأؿ:  تطبيقال .ُِ

ع كيفضؿ أف ينكٌ ، لممادة التعميمية  المتعٌمميف كاستيعابتحقيؽ األىداؼ 
  ليـ.في األسئمة المكجية 

 سادسًا : أسموب الدعاء
الدعاءي بالضـ كالمٌد : لغةن : النداء ، كعرفان : الرغبة إلى اهلل ػػ تعالى ػػ كطمب 
ا الرحمة منو عمى  كجو االستكانة كالخضكع ، كقد يطمؽ عمى التمجيد كالتقديس ، لم

الدعاء ىك مطمؽ إفَّ (. ُْٖ، صُـ،جََِٗفيو مف التعٌرض لمطمب)الشيرازم
( ، كالدعاء " مف ِّٖ، ص ّـ، جََِٗمفيـك طمب الميؿ كالتكٌجو )المصطفكم

اهلل كالعبد ، كىك سبلح المؤمف عند الشدائد كالميمات ، كىك  أىـ كسائؿ االرتباط بيف
كأسرع الكسائؿ إلى اهلل ، خصكصان لممظمكميف الذيف ال يجدكف ناصران إاٌل اهلل  أنجع

عف المسافة بيف األرض  عميه السالم" كمف ىنا لما سئؿ اإلماـ الحسف عز  كجؿ 
( . كما أٌف َُ، صِـ، جََِٗكالسماء ، أجاب قائبلن : دعكة مظمكـ " )المازندراني

، في  عميهم السالمرساالت األنبياء اإلليية " ال ريب في أٌف مف أبرز ما تضمنتو 
ة طريؽ الكماؿ اإلنساني الذم ينزع اإلنساف بفطرتو التي جعميا اهلل ءراإمعرض 

سبحانو في باطنو إلى البحث عنو كالسمكؾ  في طمبو ، ىك ظاىرة الٌدعاء كالتعٌبد هلل 
ح نبينا الرؤكؼ ... كمف ىنا أيضان ، قد نص كاالبتياؿ كالٌضراعة  ةتعالى بالمناجا

،  عميهم السالمالرحيـ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كأىؿ بيتو األكصياء المعصكمكف 
أفضؿ ما نصح أحد ألمتو كمٌنكا عمينا بإيقاظنا عمى قيمة الٌدعاء كدكره في الظفر 
بالكماؿ اإلنساني الميسًعد . كأكثر مف ذلؾ كأىـٌ منو أٌنيـ عٌممكنا المعاني العظيمة 

تيرينا أدب العبكدية في مخاطبة مقاـ  ةن ر يبيا ، كترككا لنا نصكصان كث التي ندعك
الربكبية ، كعممكنا كيؼ يكمـ العبد الناقص ، الرَّب الكامؿ ككيؼ يسأؿ المخمكؽ 
الضعيؼ  ، الخالؽ القكم ككيؼ يناجي الداعي رٌبو الكريـ . أجؿ الكاقع أٌف الدعكات 

طاىريف عمييـ المباركة التي كرثناىا عف النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كأىؿ بيتو ال
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السبلـ لتنطكم عمى ذخائر معرفية أصيمة عالية ، نتعٌمـ منيا حقائؽ التكحيد ، 
كتبٌصرنا بآفاؽ مف الحياة الغيبية اآلخرة ، كترشدنا إلى إقامة العدؿ في الحياة 
االجتماعية كالسياسية ، كتيدينا إلى الخير في العمؿ كالنية كالتفكير ، كالمبلحظ أٌف 

ئؽ المعرفية قد جاءت في نصكص ىذه الدعكات بأسمكب ممتاز " كٌؿ ىذه الحقا
بتكرار لقد استعمؿ ىذا األسمكب في القرآف الكريـ  (.ٕػػٓ، صُـ،جََِٗالشيرازم)

كلـ يعثر الباحث عمى استعماؿ سيبكيو ،  (ٖكما مر في الجدكؿ )( تكراران ٔٓبمغ )
  البحث .في كتبيـ مكضكعة  ٌدعاءكابف جني كابف األثير ألسمكب ال

 أركان الدعاء

 يتقكـ الدعاء باألركاف  اآلتية :

 : كىك اهلل تعالى . المدعو .ُ
 : كىك العبد . الداعي .ِ
 : كىك طمب العبد مف اهلل تعالى . الّدعاء .ّ
 : كىك الحاجة التي يرفعيا العبد بالدعاء إلى اهلل تعالى المدعو له .ْ

 ( ٓـ ، صََِٗ)اآلصفي

 في خطوات الدرس:  الّدعاءتوظيف أسموب   
في أثناء العرض لمتعميـ كلتنظيـ  الٌدعاءيمكف لممدرس أف يستعمؿ أسمكب        

زالة الرككد كالممؿ مف خبلؿ  خطكات الدرس ككحداتو كتغيير المناخ الصفي كا 
 الخطكات اآلتية :

ؿ مدخك الٌدعاء الذم ينتخبوببعض فقرات  معٌمـال يستشيد: أف التمهيد .ُ
الدرس السابؽ كالدرس بما يستشيد بو مف فقرات بلمدرس ، أك أف يربط 

 الجديد كمنو يدخؿ لعرض الدرس. 
 المادة التعميمية أثناء عرض الٌدعاء المنتخب فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ِ

 كتعميـ في أثناء سير الحصة. 
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 ببعض مما جاء مف الدعاء المنتخبالمعٌمـ المتعٌمميف  يذٌكر:  تطبيقال .ّ
لممادة  المتعٌمميف في نياية الحصة ليتثبت مف تحقيؽ األىداؼ كاستيعاب

  .التعميمية
 أسموب النظر  :سابعًا 

كىك ( مف االصطبلحات الشائعة االستعماؿ عند المتكمميف ، النظر)يعٌد 
 (ُ)ٌف القاضي عبدالجبار اليمدانيإيكسب أىمية خاصة لدل أىؿ االعتزاؿ ، حتى 

مستقبلن ضمف مكسكعتو الكبلمية )المغني في أبكاب التكحيد خصص لو كتابان 
عبارة عف التفكير في األدلة عمى اختبلفيا . كما أٌف ىذا المفظ  كالعدؿ( ، كعٌرفو بأٌنو

استخدمو بعض األصكلييف كالفقياء ، كىـ يعنكف بو التفكير في األدلة الفقيية لمف لو 
 ( .َُٕـ، صَََِمجتيد )محمدحصيمة مف العمـ سكاء كاف مجتيدان أك غير 

، كالمعجزة  القرآف الكريـ ىك المصدر األصيؿ الذم يحتـر عقؿ اإلنسافإٌف 
، كالمراجعة الفكرية التي يتمركز فييا اإلنتاج المعرفي  البيانية الخالدة عمى مر الزماف

 األسمكب المفظي لمقرآف يحث عمى بناء القدرات المعرفية جد أفٌ نبكؿ أشكالو، كليذا 
، مف خبلؿ التدبر كالتفكر كالنظر لمنيكض  العقمية كتحقيؽ المكتسبات العممية

، كتفجير الطاقات اليائمة في  ، كتكسيع دائرة النشاط الذىني كالعقمي لديو باإلنساف
كالمعرفة ... كؿ  ، ليقكدىا إلى الرشد كمعالـ اإليماف الحؽ باهللإلنسانية النفس ا
ئص ىذا الكتاب المجيد أنو يحمؿ معالـ الفصاحة كلعؿ مف أبرز خصا . المعرفة

،  ، كيحث قارئو عمى إمكانية البحث كالنظر كاالستنباط كالبياف كقكة الحجة كالبرىاف
لتنمية مياراتو الذىنية كالعممية كالفكرية، كيدفع بو إلى التنكع المعرفي كالتبصر في 

نساف القدرة عمى التغيير ، كمعرفة الحؽ حتى يمتمؾ اإل إدراؾ حقائؽ الديف كمقاصده
، فالعطاء القرآني يحمؿ كؿ مقكمات  مف خبلؿ التعامؿ معو حفظان كتبلكة كعمبلن كفقيان 

، كيمتمؾ القدرة عمى  البقاء كالديمكمة كاالستمرار، كيتخطى حكاجز الزماف كالمكاف
، كلكنو يحتاج فقط إلى العقؿ الذم يحمؿ المنيج  التعاطي مع الكاقع بكؿ أشكالو

                                                           

كثير الماؿ كالعقار ، كلي قضاء القضاة بالرم كأعماليا  القاضي عبدالجبار المعتزلي ، شيخ االعتزاؿ ، كاف (ُ)
، ُْـ، جََُِق ) الصفدمَُْ، كتفسير القرآف ، تكفي سنة  ، كىك صاحب التصانيؼ المشيكرة في االعتزاؿ

  (.ِّٗص
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إلنسانية ىك مفيد لخير ىذه ا ، كاستنباط ما العممي كالنظرة المعرفية لعالـ األشياء
الدعكة القرآنية إلى تغيير الكاقع كتنمية الذات كامتبلؾ الميارات عميو  بحسب ما تؤٌكد

 . الذىنية كالمعرفية بالنسبة لئلنساف
كيتفؽ الباحث مع مف يرل " أف ظنكف الناظر كترجيحاتو مكضكعية تستند 
إلى أساس معتبر مف الناحية العقبلئية ، كىي تختمؼ عف ظنكف المقٌمد كأكىامو التي 
ال شأف ليا باألقربية ما دامت أٌنيا ال تبتني عمى النظر في األدلة كال مستمدة مف 

كالبد لممعٌمـ في ىذا  (.ُْٗـ، صَََِالفطرة كالظنكف النكعية العامة " )محمد
األسمكب أٍف " يعرض البيانات عمى طبلبو كيطمب منيـ عمؿ مبلحظات كمشاىدات 
لمبيانات كعمى  أساس ىذه المبلحظات كالمشاىدات يقـك باستخبلص ما يراد تعٌمميـ 

يذ كيكصؼ ىذا النمكذج مثمو مثؿ بقية النماذج في سياؽ ثبلثة أكجو : التخطيط ، التنف
لقد استعمؿ ىذا األسمكب في  (.ُِّـ، صَُُِ، كالتقكيـ " )الخزاعمة كآخركف

كلـ يعثر الباحث عمى ،  (ٖكما مر في الجدكؿ )( تكراران َٖبتكرار بمغ )القرآف الكريـ 
 في كتبيـ مكضكعة البحث . النظراستعماؿ سيبكيو كابف جني كابف األثير ألسمكب 

 خصائص أسموب النظر
 النظر بحسب ما يرل الباحث بالخصائص اآلتية :يتصؼ أسمكب 

دقة التخطيط لمدرس : إٌف ىذا النكع يتطمب مف المعٌمـ خطة تدريسية جيدة ،  .ُ
تشتمؿ عمى األسئمة كاألنشطة  التعميمية المختارة التي يقكـ بيا الطمبة 
الكتشاؼ المفاىيـ كالمبادئ العممية المرغكبة تحت إشراؼ المعٌمـ كتكجييو ، 

عف ضركرة التخطيط لمكاقؼ تقـك عمى مشكبلت تدفع الطمبة نحك  فضبلن 
ثارة األسئمة  كحب االستطبلع .  االىتماـ بيا ،كا 

التكٌجو نحك العمميات العقمية بدرجة عالية : يقكـ أسمكب النظر عمى العمميات  .ِ
العممية ،  كالمبلحظة ،  كالكصؼ ،  كالمقارنة ، كالتصنيؼ ، كالتفسير ،  

 كالقياس ، كالتكاصؿ ، كالتحميؿ ، كاالستنتاج كاالستنباط .كالتنبؤ ، 
مرشد كمكٌجو في عممية التعٌمـ : لـ يعد دكر المعٌمـ في دركس أسمكب  المعٌمـ .ّ

النظر تمقيف المعمكمات لمطمبة ، بؿ عميو أف يحجـ عف إعطاء الطمبة 
النشاطات التعميمية نحك المعرفة العممية  كمما استطاع ذلؾ ، ليكجو جميع 
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طمبة مف اكتشاؼ اإلجابات بأنفسيـ مف طريؽ التعٌمؽ في النظر تمكيف ال
 . التأمؿ كالتفكيرالقائـ عمى 

: مف المتسالـ عميو أٌف التعٌمـ عممية نفسية ، كال تتـ ىذه  تشجيع التعٌمـ الذاتي .ْ
الكاجب عمى   العممية إاٌل إذا كاف لدل الطمبة دافعية لمتعٌمـ ، كليذا كاف مف

  المعٌمـ في ىذا األسمكب حفز الطمبة كي يتعٌممكا بأنفسيـ .
  التعميم :في  النظرأسموب  شروط
في التعميـ عميو أف يراعي الشركط   النظرالباحث أٌف مف يكظؼ أسمكب  يرل    

 اآلتية : 
تقدح  عبائر: يحتاج المدرسكف إلى التدرب عمى صياغة  صياغة العبائر .ُ

بدكف  العبارة المصكغة؛ ألف  شرارة التأمؿ كالنظر كالتفٌكرفي السامع 
 . ال تحقؽ الغرض المطمكب مراعاة ذلؾ

طمبتيـ  يأخذكا بنظر االعتبار مستكل: ينبغي لممدرسيف أف  الصيغتكييف  .ِ
يجب أف تناسب  ىذه الصيغ، فمغة  صيغ عبائر النظرعند عرض 
 . مبةمستكل الط

ما مف حيث قصر كطكؿ  صيغ عبائر النظر: إٌف التنكع في  الصيغتنوع  .ّ
يحقؽ ة ، كشمكليتيا لمستكيات المعرفة اإلجابة مف ناحييتكقع مف 

 األىداؼ المتنكعة العامة كالخاصة كالسمككية .
 في خطوات الدرس:  النظرتوظيف أسموب   

في أثناء العرض لمتعميـ كلتنظيـ  النظريمكف لممدرس أف يستعمؿ أسمكب        
 درس ككحداتو مف خبلؿ الخطكات اآلتية :خطكات ال
انتباه المتعٌمميف بسؤاؿ ما يدعك  لمنظر كالتأمؿ  معٌمـال يثير: أف التمهيد .ُ

الدرس بما يستشيد بو مف فقرات بلمدرس ، أك أف يربط ؿ مدخك ينتخبو
 السابؽ كالدرس الجديد كمنو يدخؿ لعرض الدرس. 

أثناء  في تثير النظر كالتفكراألسئمة  التي  فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ِ
 كتعميـ في أثناء سير الحصة.  المادة التعميمية عرض

 أسئمة النظرالمعٌمـ المتعٌمميف ببعض مما جاء مف  يذٌكر:  تطبيقال .ّ
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 في نياية الحصة ليتثبت مف تحقيؽ األىداؼ كاستيعاب ةالمنتخب
  .لممادة التعميمية المتعٌمميف

 ثامنًا : أسموب التعميم المصغر
عيٌرؼ التعميـ ، أك التدريس المصغر بأٌنو " مكقؼ تدريسي يتـ في كقت 

دقائؽ في المتكسط( كيشترؾ فيو عدد قميؿ مف المتدربيف يتراكح  َُقصير )حكالي 
( يقـك المدرب خبللو بتقديـ مفيكـ معيف ، أك تدريب المشاركيف َُ ػػ ٓعادةن بيف  )

عٌرفو العصيمي بأٌنو " تدريس حقيقي ك ( ، َُٔـ، صُٓٗٗعمى ميارة محٌددة " )عيد
ذك أبعاد مصغرة ، حيث يقـك الطالب المعٌمـ بتدريس درس مصغر محٌدد األىداؼ 

ػػ  ٓلمجمكعة صغيرة مف المتعٌمميف )مف زمبلء الطالب المعٌمـ( يتراكح عددىـ بيف )
سجيؿ ( دقائؽ ، كعادةن ما يتـ  تَُػػ  ٓ( أفراد لمدة قصيرة مف الزمف تتراكح مف )َُ

عادة المشاىدة لبلستفادة مف النقد مف قبؿ المشرؼ  ىذه الدركس بكاميرا الفيديك كا 
كالطالب المعٌمـ نفسو ، كيعيد الطالب تدريسو مرة  أخرل لبلستفادة مف التغذية 
الراجعة الناتجة مف عمميات النقد في محاكلة لتحسيف مياراتو كأدائو " 

بأٌنو " أسمكب يعمؿ عمى إكساب كتنمية  براكفكعٌرقو ( ، ِِـ، صََُِ)العصيمي
ميارات تدريس جديدة ، كصقؿ الميارات األخرل ، كيقـك فيو طالب التدريب )أك 

،  ( دقائؽَُػػ  ٓالمعٌمـ( بالتدريس لمجمكعة صغيرة مف التبلميذ لفترة تتراكح مف )
ب كمف ثـ يشاىد بنفسو كيحمؿ ما جاء فيو عمى يت كيسجؿ فيو درسو مع الفيديك

كيرل البعض بأٌف تعميـ المجمكعات ، (. ِٔـ، صََِٓبراكفشرؼ تدريبو " )م
الصغيرة " استراتيجية تتـ عمى أساس تنظيـ البيئة الصفية في مجمكعات صغيرة كؿ 

( مف الطبلب غير المتجانسيف مف  حيث القدرة كالخمفية ّػػ  ِمجمكعة مككنة مف )
أعضائيا ، كاليدؼ مف ىذه العممية ، كتختار كٌؿ مجمكعة ممثبلن مف بيف 

ـ، َُِّاالستراتيجية إنجاز عمؿ مشترؾ بإشراؼ المدرس كتكجييو " )زاير كآخركف
كما مر  ( تكرارُبتكرار بمغ )لقد استعمؿ ىذا األسمكب في القرآف الكريـ (. ٓٓص

كلـ يعثر الباحث عمى استعماؿ سيبكيو كابف جني كابف األثير ، ( ٖفي الجدكؿ )
 في كتبيـ مكضكعة البحث .المصغر  التعميـألسمكب 

 خطوات أسموب التعميم المصغر
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 ألسمكب التعميـ المصغر عدة خطكات يمكف عرضيا عمى النحك اآلتي :
 كالتخطيط ىك  (.ِٕـ، صََِٓ: إذ أٌكدكا عمى أىميتو )براكف التخطيط

المكاءمة بيف  المطمكب كالمتاح  عمميان لتحقيؽ األىداؼ مف طريؽ تعبئة 
  كتنسيؽ المكارد.

   : كلكي ينجح  يقـك الطبلب بدكر المعمـ كيدرسكف أقرانيـ المادةالتدريس .
الطالب في عممية التدريس، عميو أف يتممؾ المادة بشكؿ جيد بما فيو الكفاية 

التالي، يكتسب الطالب ثقة بالنفس كيعزز ميارات االتصاؿ لتعميـ أقرانيـ. كب
 . كالتكاصؿ

 )كفييا يشخص الطالب كالمعٌمـ )المدرب( نقاط  الضعؼ  المشاهدة )النقد :
 ككيفية تجنبيا ، كىك بمثابة التقكيـ .

 حتى يتجاكز النقص في التخطيط األكؿ .:  إعادة التخطيط 
 كالمراف .، حتى  يتقف دكره بالدربة :  إعادة التدريس  
 ليتـ التأكد كالتحقؽ مف إتقانو أسمكب التعميـ المصغر عمى :  إعادة المشاهدة

 أكمؿ كجو .
 التعميم المصغرخصائص أسموب 
 بحسب ما يرل الباحث بالخصائص اآلتية : التعميـ المصغريتصؼ أسمكب 

المعٌمـ  أف يككف مراقبان لمطالب عمى :  المعّمم مرشد وموّجه في عممية التعّمم .ُ
تطبيؽ الخطكات التي مف طريؽ  أداء دكر المعٌمـ بنفسو وتمكينالمدرب ل

 .أعدت مسبقان 
كما أكد ذلؾ أٌف التعٌمـ عممية نفسية  بالرغـ مف:  تشجيع التعّمم الذاتي .ِ

الب إذا كاف لدل الطإاٌل ال تتـ ىذه العممية أٌف إاٌل ، ف في أدبياتيـ التربكيك 
دافعية لمتعٌمـ ، كليذا كاف مف الكاجب عمى  المعٌمـ في ىذا األسمكب  المتدرب

 .بأنفسيـ المصغر ، كيمارسكا التعميـ حفز الطمبة كي يتعٌممكا بأنفسيـ 
  تاسعًا : أسموب الوسائل التعميمية

عٌرؼ الحيمة الكسائؿ التعميمية بأٌنيا " أم شيء يستخدـ في العممية التعميمية       
يدؼ مساعدة المتعٌمـ عمى  بمكغ األىداؼ بدرجة عالية مف االتقاف " ب
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( . يتفؽ الباحث مع مف يرل أٌف " الكسائؿ التعميمية قديمة ِٖـ، صََِٗ)الحيمة
قدـ كجكد اإلنساف عمى ىذا الكككب ، حيث ابتدأت عمى  جدراف الكيكؼ ، أك في 

ت مجاؿ التعميـ عبر قصة الغراب ، ثـ تطكرت مع تطكر التاريخ نفسو ، كدخم
أظيرت البحكث ( ، ك" ِٖـ، صََِٗالزماف ، كفي مناسبات شتى " )الحيمة

التربكية التي أجريت في ببلد مختمفة ، أٌف الكسائؿ التعميمية التعمُّمية أساسية في 
تدريس المكاد الدراسية المختمفة ، كأٌنيا يمكف أف تساعد عمى تعميـ أفضؿ لممتعمميف 

مستكياتيـ العقمية ، كأعمارىـ الزمنية ، كتكفر الجيد في التعميـ ، عمى اختبلؼ 
فتخفؼ العبء عف كاىؿ المعٌمـ ، كما يمكنيا أف تسيـ إسيامات عديدة في رفع 

 ( .ِٕـ، صََِٗ)الحيمة "مستكل التعميـ ، في أم مرحمة مف المراحؿ التعميمية
ستعممو القرآف الكريـ قد سبؽ يرل الباحث أف أسمكب الكسائؿ التعميمية الذم ا       

ما نادل بو التربكيكف كالمتخصصكف في التعميـ " إٌف ظيكر المبدأ القائؿ بأٌف التعميـ 
الجيد ال يتـ إاٌل مف خبلؿ نشاط ذاتي يقكـ بو المتعٌمـ ، لكي يكتسب المعرفة 
 كالميارات كالخبرات األخرل بنفسو ، عف طريؽ تفاعمو مع مصادر الحياة الطبيعية 

( ، ك" تعكد البداية الحقيقية لمكسائؿ التعميمية ّْـ، صََِٗكالصناعية " )الحيمة
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   چ   ، قاؿ تعالى إلى قصتي ابني آدـ

ىئ  يئ    مئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  ېئۈئ  ۈئ

أخيو مف خبلؿ ، كبذلؾ عٌمـ اهلل ابف آدـ كيؼ يكارم سكءة  ُّالمائدة/ چجب     
لقد استعمؿ ىذا األسمكب في القرآف  (.ُٗـ، صََِٖما قاـ بو الغراب ")الحيمة

كلـ يعثر الباحث عمى ، ( ٖكما مر في الجدكؿ )( تكراران َٖبتكرار بمغ )الكريـ 
في كتبيـ  الكسائؿ التعميميةاستعماؿ سيبكيو كابف جني كابف األثير ألسمكب 

 مكضكعة البحث .
 التعميمية أهمية الوسائل

تنكعت أىمية الكسائؿ التعميمية في العممية التعميمية ،  كأخذت أشكاالن متعٌددة   
 يمكف عرضيا عمى النحك اآلتي :

شباع حاجاته .ُ : إٌف " الرحبلت كالنماذج كاألفبلـ  استثارة اهتمام المتعّمم وا 
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كيثير التعميمية كالمصكرات تقٌدـ خبرات يأخذ منيا كؿ طالب ما يحقؽ أىدافو 
 (.ّْـ، صََِٖاىتماماتو " )الحيمة

: مف المعركؼ " أٌف الحصيمة المغكية لمطفؿ مف الصكر  زيادة خبرة المتعّمم .ِ
كاألصكات تبدأ مبكرة عف حصيمتو مف الكممات كاأللفاظ ، فالطفؿ يستطيع أف 
يمٌيز بيف صكرة القط كالكمب كالحصاف كغيرىا مبكران ، فإذا استعاف المدرس 

لتسجيبلت الصكتية كالعينات كذكات األشياء ، أمكف أف يعمؿ عمى بالصكر كا
زيادة الخبرات المرئية كالمسمكعة لمطالب حتى يتييأ لمقراءة كالكتابة كبالمثؿ 

 (.ْْـ، صََِٖفي القصص كالتعبير"  )الحيمة
إٌف تنكع الكسائؿ التعميمية يحقؽ تنكع خبرات المتعٌمـ :  تنويع خبرات المتعّمم  .ّ

تييئو مف إتاحة " الفرصة لممشاىدة كاالستماع كالممارسة كالتأمؿ كالتفكير بما 
 (.ْْـ، صََِٖ" )الحيمة

: إٌف الكسائؿ التعميمية تؤدم إلى "  ترتيب واستمرار األفكار لدى المتعّمم  .ْ
ترتيب كاستمرار األفكار التي يككنيا الطالب ، فإنتاج الكثير مف المكاد 

ركة كالثابتة يسير في خطكات منطقية متسمسمة عند التعميمية كاألفبلـ المتح
عرض المادة التعميمية ، كيساعد ىذا الترتيب الطالب إلى فيـ المادة كتتبع 

 (.ْٔـ، صََِٖخطكات العركض كترتيب األفكار التي يككنيا " )الحيمة
: إٌف الكسائؿ التعميمية " تؤدم إلى تعديؿ  تعديل السموك وتكوين االتجاهات  .ٓ

السمكؾ كتككيف االتجاىات الجديدة . حيث تستخدـ بعض الكسائؿ التعميمية 
كالممصقات كبرامج التمفاز كاألفبلـ بكثرة في محاكلة تعديؿ سمكؾ  األفراد 
كسابيـ أنماطان جديدة مف السمكؾ ، كتأكيد االتجاىات التي  كاتجاىاتيـ كا 

  (.ْٕػػْٔـ، صََِٖالتغيرات التي تمر في المجتمع " )الحيمةشى مع تتم
  الوسائل التعميمية في تحسين عممية التعميم والتعممأسموب دور 

كعمػى النحػك  ـ كالػتعمٌ  التعمػيـالكسػائؿ التعميميػة فػي أسػمكب  يمخص الباحث دكر
 : اآلتي
 ليػاالكسػائؿ التعميميػة  الدراسػات كاألبحػاث أفٌ  : كٌضحت كأٌكدت إثراء التعميم:  أوالً 

تيسػػير ، فضػػبلن عػػف ـ كتكسػػيع خبػػرات المػػتعمٌ ، فػػي إثػػراء التعمػػيـ   جػػكىرم دكر
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باسػػػػتخداـ كسػػػػائؿ اتصػػػػاؿ متنكعػػػػة تعػػػػرض الرسػػػػائؿ التعميميػػػػة ، بنػػػػاء المفػػػػاىيـ 
 بأساليب مثيرة كمشكقة كجذابة . 

بدرجػة أكبػر  عمميػة التعمػيـ اقتصػادية ككنو يجعؿ : تحقيق اقتصادية التعميم:  ثانياً 
بالقيػػاس ـ زيػػادة نسػػبة الػػتعمٌ  ؛ ألٌف تكظيػػؼ الكسػػائؿ التعميميػػة فػػي التعمػػيـ يحقػػؽ

ـ قابمػػػة إلػػػى كمفتػػػو. فاليػػػدؼ الػػػرئيس لمكسػػػائؿ التعميميػػػة ىػػػك تحقيػػػؽ أىػػػداؼ تعمٌػػػ
 .كالجيد كالمصادر، اؿ بأقؿ قدر مف التكمفة في الكقت لمقياس بمستكل فعٌ 

شاباع حاجتاه لماتعمم الماتعّمم: استثارة اهتماام ثالثًا   مػف طريػؽ المػتعٌمـيكتسػب  : وا 
الكسػػائؿ التعميميػػة المختمفػػة بعػػض الخبػػرات التػػي تثيػػر اىتمامػػو كتحقػػؽ  أسػػمكب

ـ أقػػػػرب إلػػػػى أىدافػػػػو . ككممػػػػا كانػػػػت الخبػػػػرات التعميميػػػػة التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا المػػػػتعمٌ 
 لمػػتعٌمـالكاقعيػػة أصػػبح ليػػا معنػػى مممػػكس كثيػػؽ الصػػمة باألىػػداؼ التػػي يسػػعى ا

 ، فضبلن عف إشباعو لرغباتو في التعميـ .إلى تحقيقيا 
إٌف اشػتراؾ جميػع الحػكاس  : في عممية الاتعمم ماشتراك جميع حواس المتعمّ :  رابعاً 

فػػي عمميػػات التعمػػيـ يػػؤدم إلػػى ترسػػيخ كتعميػػؽ ىػػذا الػػتعٌمـ كالكسػػائؿ التعميميػػة 
 .ـ ثر التعمٌ تساعد عمى إشراؾ جميع حكاس المتعٌمـ ، مما يساعد عمى بقاء أ

تنمػي الكسػائؿ إذ  : اتاإليجابية في اكتساب الخبار  متعّممزيادة مشاركة ال:  خامساً 
كاتبػػاع التفكيػػر العممػػي ، كدقػػة المبلحظػػة ، عمػػى التأمػػؿ  مػػتعٌمـالتعميميػػة قػػدرة ال

لمكصػػػكؿ إلػػػى حػػػؿ المشػػػكبلت . كىػػػذا األسػػػمكب يػػػؤدم بالضػػػركرة إلػػػى تحسػػػيف 
 .المتعٌمميف ـ كرفع األداء عندنكعية التعمٌ 

 في خطوات الدرس:  الوسائل التعميميةتوظيف أسموب   
في أثناء العرض لمتعميـ  الكسائؿ التعميميةيمكف لممدرس أف يستعمؿ أسمكب        

 كلتنظيـ خطكات الدرس ككحداتو مف خبلؿ الخطكات اآلتية :
لمنظر كالتأمؿ لمتعٌمميف بسؤاؿ ، أك شاىد يدعك انتباه ا معٌمـال يثير: أف التمهيد .ُ

الدرس السابؽ بما يستشيد بو مف فقرات بلمدرس ، أك أف يربط ؿ مدخك ينتخبو
 كالدرس الجديد كمنو يدخؿ لعرض الدرس. 

 الكسائؿ التعميمية  التي تثير النظر كالتفكر في فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ِ
 كتعميـ في أثناء سير الحصة.  المادة التعميمية أثناء عرض



  اىعرض النتاجئ وتفسري: اخلامس الفصل 
 

   

ٕٖٛ 

المعٌمـ المتعٌمميف بما عرضو ، أك أشار إليو مف الكسائؿ التعميمية  يذٌكر:تطبيقال .ّ
  .لممادة التعميمية المتعٌمميف نياية الحصة ليتثبت مف تحقيؽ األىداؼ كاستيعاب

 عاشرًا : أسموب المحاججة

 كالبرىاف اختمؼ في معنى الحجاج لقربو مف الجدؿ مف ناحية ، كاالستدالؿ
مف ناحية ثانية ، كىك " أشمؿ كأكسع مف االستدالؿ البرىاني الذم ظؿ رغـ انتقالو 

فالحٌجة .  (ٗـ، صََُِ")صكلة بيف عمـك مختمفة يحافظ عمى حٌده المنطقي األكؿ
( . كىك رجؿ ًمحجاج  و أم غمبو بالحٌجة . كفي المثؿ )لجَّ فحجِّ " البرىاف . تقكؿ حاجَّ

. كالتحاٌج : ا ًدؿه لتخاصـ. كحججتو حجان. فيك حجيج ، أم جى
و ، كالح (َّْ،صُـ،جُٕٖٗ")الجكىرم و يحيجُّ ٌجة ، يقاؿ : حجَّ ٌج " الغمبة بالحي

ًتو . كفي الحديث:  )فحٌج آدـ مكسى( أم غمبو بالحٌجة حٌجان ، إذا غمبو عمى حجَّ
مجٌرد استنتاج قضية  " ، كفي االصطبلح الحجاج (ِٗٓ،صٓـ،جَُِِ")الٌزبيدم

بيد أٌف  .(ٗـ، صََُِ)صكلة"  اج لزـك كتكٌقؼ كضركرةستنتمف أخرل ا
االستعماؿ القرآني لمفردة حاٌج يختمؼ عٌما أشار أصحاب المعاجيـ ، فمعنى " حاٌج 
خاصـ ، كىك فعؿ جاء عمى ًزنة المفاعمة كال يعرؼ لحاٌج في االستعماؿ فعؿ مجرد 

. كمف العجيب أٌف الحٌجة  داٌؿ عمى كقكع الخصاـ ، كال تعرؼ المادة التي اشتؽ منيا
في كبلـ العرب البرىاف المصٌدؽ لمدعكل مع أٌف حاٌج ال يستعمؿ غالبان إاٌل في معنى 

، ّج ـ،ُْٖٗ)ابف عاشكر"المخاصمة ... كأٌف األغمب أٌنو يفيد الخصاـ بباطؿ 
كالقرآف الكريـ بشكؿ عاـ " فضبلن عف  ككنو خطابان مكجيان إلى متمٌؽ . ( ِّػػُّص

أك محتمؿ ، مسرحه عميو تتحاكر الذكات كتتجادؿ كيحاٌج بعضيا بعضان . فيك فعمي 
تكثر فيو بصفتو الفتان لبلنتباه ، حكاية أقكاؿ الكافريف كالرٌد عمييا ) صيغة يقكلكف/قؿ 
كغيرىا( ، كما تكثر فيو حكاية أقكاؿ المتخاصميف كالمتخاطبيف عمى اختبلؼ 

( سكاء كانت في سياؽ حكاية القكؿ مجردان ، أنكاعيـ . كعمكمان تمثؿ مادة )ؽ.ك.ؿ
 َُّٕ]الكريـ[ )حكاليي أك حكاية القكؿ كالرٌد عميو ، أعمى نسبة تكاتر في القرآف

مرة( بعد نسبة التكاتر الخاصة باسـ الجبللة . عمى أٌف القرآف]الكريـ[ يقٌدـ نفسو عمى 
كاستجابة لسؤاؿ أٌنو تغيير لكضع كحؿ لمعضمة كنبذ لمعنؼ الذم ىك عكس الحجاج 
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أمة . ككميا كجكه ذكات عبلقة بالحجاج في معناه الذم كنا عرضناه . فيك يرمي 
ـ، ََُِإلى تغيير كضع ذىني يترتب عميو ضركرة تغيير كضع مادم ")صكلة

مبحث يختص بدراسة الفعالية الحجاجية، كىي فعالية لغكية  كالحجاج (.ّْػػِْص
معترض العاقؿ بمقبكلية رأم مف اآلراء، كذلؾ ال  اجتماعية كعقبلنية غايتيا إقناع

عبر تقديـ جممة مف القضايا المثبتة أك النافية لما كرد في ىذا الرأم مف قضايا. 
كيتميز مبحث الحجاج بكثرة الحقكؿ المعرفية التي تتناكلو، كالفمسفة كالمنطؽ 

س كعمـ كالمسانيات كنظرية التكاصؿ كالقانكف كحديثان امتد األمر إلى عمـ النف
لقد استعمؿ ىذا األسمكب في القرآف الكريـ  . كتخصصات أخرل كثيرة االجتماع

كلـ يعثر الباحث عمى استعماؿ ،  (ٖكما مر في الجدكؿ ) ات( تكرار ٔبتكرار بمغ )
 في كتبيـ مكضكعة البحث . المحاججةسيبكيو كابف جني كابف األثير ألسمكب 

 أهداف أسموب المحاججة

 عدة أىداؼ منيا : ألسمكب المحاججة

كيعمؿ عمى ، بالقيـ التي يتأسس عمييا التفكير  كجدانيان  تشبعان  المتعٌمـاكتساب  .ُ
ترسيخيا، كفي مقدمتيا حرية التفكير كالفكر المستقؿ القائـ عمى العقؿ 

 . كالحكار كالتكاضع كاالحتراـ المتبادؿ
اصمية حتى مجمكعة مف الميارات كالكفايات المنيجية كالتك  متعٌمـإكساب ال .ِ

 ات .التطبيؽ الميكانيكي اآللي لمكفاييككف قادرا عمى  اإلبداع كليس 
،  مف اكتساب القدرة ثـ اإلدارة في االعتماد عمى ذاتو كقدراتو لمتعٌمـتمكيف ا .ّ

أك ، أك القياـ بسمكؾ ، في إطار استقبلؿ ذاتي يتجسد في صياغة خطاب 
 . العمؿ في إطار ممارسة تتسـ باإلبداع كالتجديد

 عناصر أسموب المحاججة

 يرل الباحث أف مف أىـ عناصر المحاججة ىك :
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حضكر الذات عبر ضمير المتكمـ المفرد ، أك الجمع في عرض كجية نظره  .ُ
 لآلخر بقصد إقناعو أك التأثير فيو .

مف طريؽ تفسير األفكار كتكضيحيا ،  ككصفيا ، كاستعماؿ  بياف المحاججة .ِ
 التشبيو كاألمثاؿ لتحقيؽ ذلؾ .

البرىنة عمى صحة ما يتبناه المحاجج في محاججتو باألدلة كالبراىيف التي تتكافؽ  .ّ
 مع المنطؽ السميـ ، كقكاعد المعرفة .

 في خطوات الدرس:  الوسائل التعميميةتوظيف أسموب 
في أثناء العرض لمتعميـ كلتنظيـ  المحاججةلممدرس أف يستعمؿ أسمكب يمكف        

 خطكات الدرس ككحداتو مف خبلؿ الخطكات اآلتية :
انتباه المتعٌمميف بسرد محاججة مختصرة ، أك  معٌمـال يثير: أف التمهيد .ُ

بما لمدرس ، أك أف يربط ؿ مدخك شاىد ليا يدعك لمنظر كالتأمؿ ينتخبو
 الدرس السابؽ كالدرس الجديد كمنو يدخؿ لعرض الدرس. يستشيد بو ب

 التي تثير النظر كالتفكر فيأمثمة لممحاججة  فيو المعٌمـ: يستعمؿ العرض .ِ
 كتعميـ في أثناء سير الحصة.  المادة التعميمية أثناء عرض

، أك أشار مف المحاججةالمعٌمـ المتعٌمميف بما عرضو  يذٌكر:  تطبيقال .ّ
 المتعٌمميف الحصة ليتثبت مف تحقيؽ األىداؼ كاستيعابنياية  فيإليو 

  . لممادة التعميمية
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جراءات البحث  ا 

،  بعة لتحقيؽ ىدؼ البحثيعرض الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات المت   
 :  عمى النحو اآلتيتسير  والتي

 أواًل : منهجية البحث 
في القرآف الكريـ والتراث لما كاف ىدؼ البحث إبراز األساليب التعميمية        
والفْسر البف جني ، والمثؿ السائر القرآف الكريـ ، وكتاب سيبويو ،  واختيار،  العربي

المنيج المناسب  الباحث يرى أف   ف  إ، ف البف األثير مف التراث العربي أنموذجاً 
لمناسبتو ليذه  ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي باعتماد تحميؿ المحتوى إلجراء

بف القرآف الكريـ ، وكتاب سيبويو ، والفْسر ال، وعمد إلى تحميؿ محتوى  اإلجراءات
براز األساليب التعميمية التي وظف جني ، والمثؿ السائر البف األثير في سور  ت، وا 

القرآف الكريـ وموضوعات كتاب سيبويو وشرح قصائد ديواف المتنبي المسمى بالفْسر 
 . البف جني وموضوعات كتاب المثؿ السائر

حثي و " أسموب بقولة بيحصر بعض الباحثيف تحميؿ المحتوى بالمادة الدراس
يستيدؼ وصؼ المحتوى الظاىر لمادة دراسية وصفًا كميًا وموضوعيًا ومنظمًا وفؽ 
معايير محددة مسبقًا ، وبعبارة أخرى إن و تعر ؼ مجموعة الحقائؽ والمفاىيـ 
والتعميمات والميارات واالتجاىات والقيـ المتضمنة في المادة الدراسية " )سمارة 

" أسموب مف أساليب البحث العممي ف بأنو ويرى آخرو ( . 35ـ ، ص8008والعديمي
الذي يستيدؼ الوصؼ الموضوعي والمنظـ والكمي لممضموف الظاىر لمادة 
االتصاؿ ، أو ىو تقصي المعمومات في محتوى مواد االتصاؿ المطبوعة " 

 ( .55ـ ، ص8022)عمي
مف أجؿ األمثؿ مف بيف أنواع البحوث المسحية  عد  يتحميؿ المحتوى  إف       

وما يتضمنو ىذا  االتصاؿ صٍؼ كمي  ىادٍؼ ومنظـٍ لمحتوى أسموبلى و إالوصوؿ 
 الخصائص األتية :يثبت ألنو " ؛  شامؿ فيو. األسموب مف أساليب تعميميٍة 
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نما يتعداه  تحميؿ المحتوى ال إف   .2  يجري لغرض الحصر الكمي فقط ، وا 

 )ىادؼ(.عبر عنو بكممة  لمحاولة تحقيؽ ىدؼ معيف ، وىذا ما

. فيياأو كتب  قيؿيقتصر عمى وصؼ الظاىرة ، وما تحميؿ المحتوى  إف   .8
 وأشير الى ىذا بكممتي )وصؼ كمي(.

مف دوف غيره إذ يمكف لمباحث أف يطبؽ  االتصاؿو لـ يحدد أسموب إن   .5
مكتوبة أو مصورة ، دواويف شعرية  اتصاؿتحميؿ المحتوى عمى أي مادة 

 طب ، كتب أو سجالت .، صحؼ ومجالت ، اعالنات أو خ

يعتمد عمى الرصد التكراري المنظـ لوحدة التحميؿ تحميؿ المحتوى  إف   .4
أـ ،  أـ شخصيةً  ، أـ مفردةً ،  اً أـ موضوع،  المختارة سواء أكانت كممةً 

 .(853ص ـ ،2989)العساؼ "وحدة قياس

تحميؿ لأولت الدراسات التربوية الحديثة اىتمامًا كبيرًا وتأسيسًا عمى ذلؾ 
المناىج والكتب المدرسية ، واألسئمة  وتحميؿ في دراسة وفقد استعممت، المحتوى 
فادة منيا في الجانب التربوي فضاًل عف الكتب التي يمكف اإل،  وأجوبتيا،  االمتحانية
 .والتعميمي

شبو الى حد كبير البحث الوثائقي مف حيث وحدة مصدر يتحميؿ المحتوى  إف    
فالمعمومات فييما تستخرج مف مصدر واحد ىو الوثائؽ بمفيوميا العاـ المعمومات ، 

، ولكنيما يختمفاف في أسموب التحميؿ ، ففي البحث الوثائقي يكوف التحميؿ كيفيًا ، 
حميؿ المحتوى يكوف ويعتمد عمى استنباط األدلة والبراىيف مف الوثائؽ ، في حيف ت

حصر العددي لوحدة التحميؿ المختارة ويعتمد عمى التكميـ أي الالتحميؿ كميًا ، 
  .( 853، ص ـ2989العساؼ)

، لوصؼ المحتوى الظاىر وصفًا موضوعيًا يستعمؿ تحميؿ المحتوى  إف  
تحميؿ المحتوى  ف  أومنطقيًا منظمًا وكميًا في ضوء وحدة التحميؿ المستعممة ، بمعنى 

يعتمد أساسًا عمى التكميـ ، أي األسموب الكمي في التحميؿ والرصد التكراري لوحدة 
 دو )دا نتاجات المفظية والمكتوبةمالتحميؿ المختارة ، ويتضمف تحميؿ المحتوى تحمياًل ل

 .(273ص ، ـ2990وأنور
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 ثانيًا : مجتمع البحث  

فقد يكوف  "البحث  فيدات الظاىرة وحالمفردات أو الالمجتمع جميع يمثؿ        
، أو مجموعة كتب ،  اً معين اً و مجموعة مف الطمبة ، أو كتابأالمجتمع سكاف مدينة 

نما قد بيا يراد  تيوالوحدة ال، فمفيـو المفردة  في ىذا المجاؿ ال يعني بشرًا فقط ، وا 
يمكف أف . كما " (66ص ، ـ2990نورأ)داود و  "أو سموكية ، كوف ظاىرة تربوية ت

يكوف ىناؾ مجتمع مف صنؼ أو نوع مف الحيواف ، أو النبات ، أو األشياء ، أو 
ـ ، ص 8009المشاىدات ، أو الوقائع ، أو الكممات ... الخ " )الكيالني وآخراف

228.)  
المجتمع " يغطي جميع الوحدات دوف استثناء لمصفة أو الظاىرة ودوف  ف  إ

استثناء ألي وحدة مف الوحدات . وال يشترط في المجتمع اإلحصائي أف يكوف كما 
توحي الكممة مقصورًا عمى المجتمع اإلنساني وكما ىو مألوؼ رغـ كوف المجتمع 

لمجتمع اإلحصائي يمثؿ اإلنساني يمثؿ أحد المجتمعات اإلحصائية الرئيسة ، فا
مجموعة مف الوحدات أو كؿ الوحدات التي تنطوي تحت صفة أو صفات تجمعيا وال 
توجد وحدات منيا خارجة ، ومف ىذه المجتمعات اإلحصائية ، المجتمع البشري 
" ومجتمعات الكائنات الحية والجمادات ، واألمثمة ال تعد  وال تحصى 

   (.9ـ ، ص8004)السعدي
 ،القرآف الكريـ والتراث العربي  ضـ  مجتمع البحث  قيؽ ىدؼ البحث ، فإف  ولتح      

عمد  ، مجتمعة في الدراسة الحالية كؿ مصاديؽ التراث العربيولصعوبة تناوؿ 
التراث المغوي الذي يعد  ركنًا أساسًا مف التراث  ثالثة كتب مف اختيارالباحث إلى 

 . مجتمع بحثو في الدراسة الحالية ىذه الكتب ويسبقيا القرآف الكريـ لتكوفالعربي 
 ثالثًا : عينة البحث  

س ، يختارىا الباحث ر  دْ ة عمى أ نيا جزء مف المجتمع الذي ي  ين  ؼ الع  تعر   "       
ينات بسبب صعوبة إجراء الدراسة عمى إلجراء دراستو عمييا ، ويمجأ الباحثوف إلى الع  

 .(67، ص ـ2990) داود وأنور "المجتمع جميع أفراد 
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والعينة ىي " مجتمع إحصائي صغير يتمثؿ بعدد قميؿ مف الوحدات تؤخذ مف  

المجتمع اإلحصائي األصمي وفؽ قواعد النظرية اإلحصائية بحيث تبرز فييا جميع 
وىي بعبارة  . ( 28ـ ، ص 8004مالمح المجتمع اإلحصائي الكبير " ) السعدي

أخرى " جزء مختار مف المجتمع يتـ اختيارىا بطريقة وحجـ نستطيع مف خالليا 
 (.202ـ ، ص8020القياـ بعممية تعميـ " )المنيزؿ والعتـو

ممثمة لمجتمع الينة ع  الختيار بعد ا تحميؿ المحتوىبعض الباحثيف  يعتمد
مجتمعًا وثائقيًا كبيرًا ، يصعب تطبيؽ  والبحث عندما يكوف المحتوى المراد تحميم

مع القرآف الكريـ ثالثة كتب مف الباحث في دراستو الحالية  اختارلذلؾ  البحث عميو،
 ف  أ؛ االختياركوف عينة بحثو ، ويرجع سبب ىذا التراث المغوي الغزير بالمؤلفات لت
( ، )اإلمالءحو والصوت والصرؼ ورسـ الكممات كتاب سيبويو اشتمؿ عمى الن

وكتاب الفْسر البف جني الشتمالو عمى الشعر ، والمثؿ السائر في أدب الكاتب 
بحسب فيـ  أركاف المغة العربيةأىـ والشاعر الشتمالو عمى البالغة ليمثؿ ىذا التنوع 

 .الباحث
( 604في الطبعة التي اعتمدىا الباحث ) بمغت صفحات المصحؼ الشريؼ

    التي لـ تحتوي عمى السور الكريمة .بعد استثناء الصفحات صفحة 
بمغت  أجزاءمف ستة في الطبعة التي اعتمدىا الباحث تألؼ كتاب سيبويو 

 اآلتي . (4كما ىو موضح في الجدوؿ )( صفحة 8689صفحاتيا )
 مجمدات كتاب سيبويوصفحات ( 4جدوؿ )

 المجموع عدد الصفحات   جزءال
  صفحة 388 األوؿ

 
 صفحة 8689

 صفحة 882 الثاني
 صفحة 879 الثالث
 صفحة 387 الرابع
 صفحة 774 الخامس
 صفحة 506 السادس
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، الستخراج األساليب التعميمة الكتابالباحث طريقة تحميؿ محتوى  اعتمد 

 استثنى منو اآلتي : الكتابوبعد اطالع الباحث عمى محتوى  منو .
 العنوانات الرئيسة والفرعية . .2

 . اآليات القرآنية .8

 .الكتابمقدمة المؤلؼ كونيا تتضمف تقديمًا لما يحتويو  .5

 ، والتعريؼ بالكتاب .ترجمة سيبويو  .4

 وجيود نشر الكتاب . ،منيج سيبويو في الكتاب  .3

 .األلفاظ والرموز المستعممة في الكتاب . .6

 الصور المنسوخة عف المخطوطات المحققة لمكتاب . .7

 روايات الكتاب . .8

 . في الكتاب الموضوعات لعنوانات المستعرضة الفيارس .9

 الصفحات البيض . .20

صبح عدد الصفحات الخاضعة لمتحميؿ الكتاب أمف محتوى  ذكر وبعد استبعاد ما
 ( صفحة .8225)

مف خمسة  في الطبعة التي اعتمدىا الباحث تألؼ كتاب الفْسر البف جني
 اآلتي . (3كما ىو موضح في الجدوؿ )( صفحة 4658مجمدات بمغت صفحاتيا )

 الفْسر البف جنيمجمدات كتاب صفحات ( 3) جدوؿ
 

 المجموع عدد الصفحات  المجمد 
  صفحة 663 األوؿ

 
 صفحة 4658

 صفحة 2822 الثاني
 صفحة 836 الثالث
 صفحة 800 الرابع

 صفحة 2206 الخامس
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، الستخراج األساليب التعميمة الكتابالباحث طريقة تحميؿ محتوى  اعتمد 

 استثنى منو اآلتي : الكتابوبعد اطالع الباحث عمى محتوى  منو .
  الدراسة . .2

 العنوانات الرئيسة والفرعية . .8

 . القرآنية ةاآلي .5

 . فيارس القصائد .4

 الصفحات البيض . .3

 الفيارس العامة .6

صبح عدد الصفحات الخاضعة لمتحميؿ الكتاب أمف محتوى  ذكر وبعد استبعاد ما
 ( صفحة .8788)

في الطبعة  السائر في أدب الكاتب والشاعر البف األثير المثؿتألؼ كتاب 
كما ىو موضح ( صفحة 8689بمغت صفحاتيا ) جزأيفمف  التي اعتمدىا الباحث

 اآلتي . (6في الجدوؿ )
 البف األثير المثؿ السائر مجمدات كتابصفحات ( 6جدوؿ )

 
 المجموع عدد الصفحات   جزءال

 صفحة 800 صفحة 484 األوؿ
 صفحة 576 الثاني

، الستخراج األساليب التعميمة الكتابالباحث طريقة تحميؿ محتوى  اعتمد
 استثنى منو اآلتي : الكتابوبعد اطالع الباحث عمى محتوى  منو .
  .العنواف .2

 . مقدمة المحقؽ .8

 .ترجمة المؤلؼ .5

 . الفيارس .4

 . الصفحات البيض .3
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الخاضعة لمتحميؿ صبح عدد الصفحات الكتاب أمف محتوى  ذكر وبعد استبعاد ما 

 ( صفحة .765)
 رابعًا:  أداة البحث 

االستبياف وسيمة شائعة مف وسائؿ القياس ، ويقصد بو جمع بيانات        
ومعمومات عف مشكمة أو قضية محددة وذلؾ مف األفراد الذيف ليـ صمة بيا أو 

وذلؾ مف ، ( 298ـ ، ص8009يعرفوف عنيا الشيء المطموب )الكيالني وآخراف
الكتابة ، أو بوضع عالمة في المكاف المخصص لإلجابة " )المنيزؿ   " خالؿ
وأكثرىا ، واحد مف أىـ أدوات التقرير الذاتي  (. وىي "202ـ ، ص8020والعتـو

واالستفسارات ، شيوعًا واستخدامًا مف قبؿ الباحثيف ، ويتضمف مجموعة مف األسئمة 
يسعى الباحث إلى دراستيا  ف ، أو مشكمة معي نةالتي تتمحور حوؿ موضوع معي  

وتستخدـ االستبانة " عندما يكوف ( ، 584، ص 8024النعيمي) "والكشؼ عنيا 
اليدؼ الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بوجية نظر الفرد الخاصة ، أو رأيو الشخصي 

ـ ، 8004تجاه قضية معينة ، أو ما يعتقد ، أو يشعر أنو ينطبؽ عميو " )خطاب
لبحثو لمعرفة مدى صالحية النصوص  أداةً  االستبانةالباحث  اعتمدلذا و ( ، 599ص

القرآف الكريـ وكتاب بوصفيا أساليب تعميمية ، إذ تحوي ىذه االستبانة نصوصًا مف 
وأماميا األسموب  سيبويو وكتاب الفْسر البف جني وكتاب المثؿ السائر البف األثير ،

 ( . 8المناسب لكؿ نص ممحؽ)
 خامسًا : صدق األداة

تقيس ما  األداة المستخدمة في البحث أو الدراسة ، أفْ  قصد بصدؽ األداة أف  ي
الواجب  الميمة الشروطالصدؽ مف " إذ يعد  .تقيسو قياسًا دقيقًا  ىو مفروض أفْ 
، ومف الخصائص الميمة التي يجب مراعاتيا عند بناء األداة في  توافرىا في األداة

الصدؽ الظاىري مف مستمزمات بناء المقاييس التي البحوث التربوية والنفسية ، ويعد 
)العجيمي "  تعتمد عمى أراء الخبراء المحكميف عمى مواصفات األداة وطريقة بنائيا

 (87ص ،2990وآخروف
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ال ،  مراحؿ البحث العممي المراحؿ الميمة مفمف مرحمة جمع البيانات  إف   

 . ليدؼ ومجتمع الدراسة المتوائمةبيانات ال ىذه  أو تصميـ أداة جمع ، اختيار سيما
مف بيف  بحثو أو دراستو ما يعتمد الباحث عمى عدة أسس عند اختياره أداة عادةً و 

مدى صدؽ  الميمة ، ومف ىذه األسس األدوات المتاحة لو في عممية جمع البيانات
أو ثبات األداة  ، ضعؼ صدؽ ؛ ذلؾ ألف   األداةىذه وثبات البيانات التي توفرىا 

. وعدـ صحة وسالمة نتائج  إلى ضعؼ صحة وسالمة نتائج الدراسة تأكيدي باليؤد
لمباحث والماؿ ، والجيد ، لوقت ضياع ا فضاًل عف، أكيدًا  بال قيمة ياالدراسة تجعم

بكؿ ما أوتي مف درايٍة ، . لذلؾ يحرص الباحث  سواء عمى حدٍ  ةالمستفيدالجية أو ، 
عمى يتعيف  مف ىنا.  عمى اختيار األداة ذات الصدؽ والثبات العالييف ودربٍة ، ومرافٍ 

 . معرفة مدى صدؽ وثبات أداة جمع البيانات الباحث
، ىا الباحث عد  أالتي )االستبانة( تحقيؽ الصدؽ الظاىري في األداة مف أجؿ      

وكتاب سيبويو ، والفْسر البف  آيات القرآف الكريـ ، التي تضـ نصوصًا مختارة مف و 
لمعرفة مدى صالحية جني ، والمثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر البف األثير 

 . (8ىذه النصوص بوصفيا أساليب تعميمية ممحؽ)
طرائؽ  في االختصاصالخبراء مف ذوي السادة االستبانة عمى  عرض الباحث

إذ بمغ  ،عمـو القرآف العربية ، و  والمغةوالمناىج والطرائؽ ، تدريس المغة العربية ، 
، وقد أشار ( 5ممحؽ )( خبيرًا 32عدد الخبراء الذيف عرضت عمييـ االستبانة )

، وبعد األخذ بآراء الخبراء عدت تمؾ األساليب  عدد مف النصوص غييرالخبراء بت
 . صادقة

يعتمد عمى آراء المحكميف أو الخبراء ، وما داـ يعتمد  ظاىريصدؽ الالإف  
عمى الرأي ، فإف  الرأي في حد  ذاتو ، ال يكوف موضوعيًا ، كما ىو الحاؿ في أنواع 
الصدؽ التي تستعمؿ فييا النواحي اإلحصائية ، وعمى ذلؾ يحسف بنا أف نزيد 

حية االختبار المحكميف ، ونختارىـ مف المؤىميف والمتخصصيف ، لمحكـ عمى صال
  (280ـ ، ص8003الذي يتصؼ بصدؽ المضموف أو المحتوى )الدليمي والميداوي
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% فما فوؽ عمى كؿ نص مف 80الخبراء بنسبة  اتفاؽ الباحث اعتمد 

، وقد حصؿ الباحث نصوص االستبانة لمتثبت مف صالحيتيا ، وسالمة صياغتيا 
 . %90عمى نسبة اتفاؽ بمغت 

 : وحدات التحليل سادسًا 
تعد وحدات التحميؿ مف الخطوات التي يجب عمى الباحث االحاطة بيا عند         

 وىناؾ خمس وحدات لمتحميؿ ىي :تحميؿ محتوى معيف ، 

: وىي أصغر وحدة تحميؿ ، وىناؾ عدد مف الدراسات التي  Wordالكممة  .2
أجريت وفؽ ىذه الوحدات مثؿ دراسة رشدي خاطر لمكممات الشائعة في المغة 

 العربية.
ف موقفًا يتعر ض لو الشخص Theme الفكرة  .8 : وىي سمسمة مف الوحدات تكو 

 واستجابتو لذلؾ الموقؼ ونتائج تمؾ االستجابة كما يدركيا الفرد.
: وىي الشخصيات التي تسج ؿ حضورًا متواصاًل،  Charactersالشخصيات  .5

لنقيضة وعادة يمث موف أبطاؿ القصة، أو األحداث عمومًا ، والشخصيات ا
 والساندة الذيف يحمموف القيـ واألخالؽ التي يمث ميا المجتمع.

: وتمث ؿ معيار تقسيـ الموضوعات الميم ة Time & Space الزمف والمساحة  .4
عمى وفؽ المساحة التي تستحؽ تغطيتيا والزمف المخص ص ليا ، حتى 

 تصن ؼ الموضوعات ، أو األحداث عمى وفؽ أىميتيا.

 ىذه تأخذه وما الموضوعات أىمي ة يعكس الذي المنطؽ وتمث ؿ:  Item الفقرة .3
 المياديف بقية حساب عمى بيا االىتماـ في مساحة مف الموضوعات

 (.285ػػ282ص ، ـ8006وآخروف الحمداني)

( لتحميؿ الفكرةولتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي فقد اعتمد الباحث وحدة تحميؿ )     
سور القرآف الكريـ وكتاب سيبويو وكتاب الفْسر البف جني وكتاب المثؿ محتوى 

مة ىذه الوحدة لطبيعة ء؛ وذلؾ لمالالسائر في أدب الكاتب والشاعر البف األثير 
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تعب ر عف  المحتوى المحمؿ ، وكذلؾ ؛ ألف األساليب التعميمية ما ىي إال موضوعات 

بويو ، وكتاب الفْسر البف جني ، القرآف الكريـ ، وكتاب سييا ضم   أفكار معينة
 وكتاب المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر البف األثير.

 : وحدة التعداد سابعًا 
في آيات سور القرآف  أساليب التعميـورود لوحدة تعداد كاعتمد الباحث التكرار      

كتاب سيبويو ، وكتاب الفْسر البف جني ، وكتاب المثؿ السائر  الكريـ ، وموضوعات
القرآف ؛ لمعرفة قوة ظيور كؿ أسموب استعممو في أدب الكاتب والشاعر البف األثير 

 . الكريـ ، وسيبويو ، وابف جني ، وابف األثير
 ًا : خطوات التحليل ثامن
 : رآف الكريـسور القاتبع الباحث الخطوات اآلتية عند تحميؿ محتوى      

؛ بتدبر ( سورة 224) ةالبالغ سورة مف سور القرآف الكريـكؿ  أ الباحثقر  .1
القرآف الكريـ في آياتو بغية تحديد األساليب التعميمية التي استعمميا 

 .الكريمات 

وردت في لكؿ أسموب مف األساليب التعميمية التي  اً تكرار  ى الباحثعطأ .2
 .آيات القرآف الكريـ 

باستعماؿ الموف األحمر عند تكرار اآليات التي تتضمف أكثر قاـ الباحث  .3
 مف أسموب تعميمي .

واستخرج  أعدىا مسبقًا ليذا الغرض جداوؿنتائج التحميؿ في فر غ الباحث  .4
( ، وأدرج آيات سور 4األساليب التعميمية في سور القرآف الكريـ الممحؽ )
( ، واستخرج 3)الممحؽ القرآف الكريـ التي ذكرت فييا األساليب التعميمية 

،  (6في سور القرآف الكريـ الممحؽ ) النسب المؤية لألساليب التعميمية
 .  ( 7سور القرآف الكريـ المكية والمدنية الممحؽ ) ىذه النسب في وقارف بيف

 وقاـ الباحث بالخطوات اآلتية عند تحميؿ محتوى كتاب سيبويو:
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أجزاء ، ما خال الجزء  ( 6) البالغةجزء مف أجزاء الكتاب  كؿ الباحث قرأ .2 
 قراءةالسادس الذي يتضمف الفيارس التفصيمية لألجزاء الخمسة التي تسبقو 

 . وردت في الكتاب التي التعميمية األساليب تحديد لغرض ؛ متأنية
 في وردت التي التعميمية األساليب مف أسموب لكؿ تكراراً  الباحث عطىأ .8

 .أجزاء الكتاب 
 أكثر تتضمف التي الصفحات تكرار عند األحمر الموف باستعماؿ الباحث قاـ .5

 . تعميمي أسموب مف
 واستخرج الغرض ليذا مسبقاً  أعدىا جداوؿ في التحميؿ نتائج الباحث فر غ .4

وأدرج صفحات ،  (8الممحؽ ) كتاب سيبويو في التعميمية األساليبتكرارات 
كما استخرج النسبة ، ( 9كؿ جزء ذكرت فييا األساليب التعميمية الممحؽ )

 .  (20مف الكتاب الممحؽ ) في كؿ جزء التعميمية األساليب لتكراراتالمؤية 

 وكذلؾ قاـ الباحث بالخطوات اآلتية عند تحميؿ محتوى كتاب الفْسر البف جني :
مجمدات ، إذ ترؾ  ( 3) ثالثة مجمدات مف مجمدات الكتاب البالغة الباحث قرأ .2

المجمد األوؿ ، والخامس لتضمف األوؿ دراسة مفصمة عف الكتاب ، والخامس 
وردت في  التي التعميمية األساليب تحديد لغرض ؛تضمف الفيارس العامة 

 . المجمدات الثاني والثالث والرابع مف الكتاب
 في وردت التي التعميمية األساليب مف أسموب لكؿ تكراراً  الباحث عطىأ .8

 .مجمدات الكتاب 
 أكثر تتضمف التي الصفحات تكرار عند األحمر الموف باستعماؿ الباحث قاـ .5

 . تعميمي أسموب مف
 واستخرج الغرض ليذا مسبقاً  أعدىا جداوؿ في التحميؿ نتائج الباحث فر غ .4

 صفحات وأدرج ،( 22) الممحؽالفْسر  كتاب في التعميمية األساليب تكرارات
 النسبة استخرج كما ،( 28) الممحؽ التعميمية األساليب فييا ذكرت جزء كؿ

 (.  25) الممحؽ الكتاب مف جزء كؿ في التعميمية األساليب لتكرارات المؤية
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المثؿ السائر في أدب قاـ الباحث بالخطوات اآلتية عند تحميؿ محتوى كتاب أخيرًا و  

 :الكاتب والشاعر البف األثير
 ؛ متأنية قراءة،  جزأيف ( 8) الكتاب البالغةجزء مف أجزاء  كؿ الباحث قرأ .2

 . وردت في الكتاب التي التعميمية األساليب تحديد لغرض
 في وردت التي التعميمية األساليب مف أسموب لكؿ تكراراً  الباحث عطىأ .8

 .أجزاء الكتاب 
 أكثر تتضمف التي الصفحات تكرار عند األحمر الموف باستعماؿ الباحث قاـ .5

 . تعميمي أسموب مف
 واستخرج الغرض ليذا مسبقاً  أعدىا جداوؿ في التحميؿ نتائج الباحث فر غ .4

 وأدرج ،( 24) الممحؽالمثؿ السائر  كتاب في التعميمية األساليب تكرارات
 كما ،( 23) الممحؽ التعميمية األساليب فييا ذكرت جزء كؿ صفحات
 الكتاب مف جزء كؿ في التعميمية األساليب لتكرارات المؤية النسبة استخرج
   (.26) الممحؽ

 تاسعًا : ثبات التحليل
 ـ ،2982فاوآخر  )الزوبعي " بأنو االتساؽ في النتائج" الثبات يمكف تعريؼ        
 William) " أن و درجة التوافؽ أو التجانس بيف مقياسيف لشيء واحد، أو "  (50ص

&Irvin 2003 , p335)  أو ىو " مفيوـ نسبي غير مطمؽ . حيث تتوزع درجاتو ،
يمتد مف أعمى دق ة إلى أدنى دق ة في القياس "  Aconitumعمى وفؽ متصؿ 

 . (858ـ ، ص8024)النعيمي
" الدرجة التي يكوف فييا توافؽ ، أو اتساؽ في عالمات وىذا يعني أف  

أو صورة أخرى مكافئة لو عمى نفس ، ختبار عند تكرار تطبيؽ نفس االختبار اال
تحقيؽ غرض ول ، (858ـ ، ص 8009الكيالني وآخراف)المجموعة مف األفراد " 

،  واالتساؽيجب أف تكوف األداة عمى درجة عالية مف الدقة واإلتقاف ،  " الثبات
؛ ألف  ( 77، ص ـ2976 عثماف)أبو حطب و  " ، فيما تزودنا بو مف بيانات واالطراد
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 ـ2983)جالؿ  " يكوف صادقًا فيما يقيس الذي ال يكوف ثابتًا ال يمكف أفْ  االختبار"  

 .(53، ص
يعتمد الثبات في دراسة تحميؿ المحتوى عمى جممة أمور منيا : طبيعة المادة        

السعدي )المحممة ، وطبيعة ووضوح أداة البحث ، وخبرة المحمؿ وميارتو في التحميؿ 
أجؿ تحقيؽ شرط الموضوعية التي تيدؼ الى الحد مف ( ، مف 84ص ، ـ8000

( ، ولتحقيؽ ثبات 67ص ، ـ8008ذاتية المحمؿ الى اقصى حد ممكف )الشريفي
بعض السور مف القرآف الكريـ ) البقرة ، آؿ عمراف ، التحميؿ عمد الباحث الى تحميؿ 

كعينة مف  فحة( ص230) النساء ، المائدة ، األنعاـ ، األعراؼ ( والبالغة صفحاتيا
 ةغلوالجزء األوؿ مف كتاب سيبويو والباثبات التحميؿ منو ،  الستخراج القرآف الكريـ
( صفحة ، والمجمد الثاني مف كتاب الفْسر البف جني والبالغة 388صفحاتو )
( صفحة ، والجزء األوؿ مف كتاب المثؿ السائر في أدب الكاتب 2822صفحاتو )

وكاف الثبات المستخرج ( صفحة ، 484فحاتو )والشاعر البف األثير والبالغة ص
 بطريقتيف ىما :

( يومًا باستعماؿ المحتوى 50اتفاؽ الباحث مع نفسو عبر فارؽ زمني قدره ) .2
 نفسو واتباع خطوات التحميؿ نفسيا .

يعمؿ منفردًا باستعماؿ المحتوى نفسو واتباع  (2) االتفاؽ مع محمؿ مستقؿ .8
 .  خطوات التحميؿ نفسيا

ثبات التحميؿ وكانت النتائج  إليجاد( cooperولقد استعمؿ الباحث معادلة )        
 (  :7كما في جدوؿ )

  ( يوضح نتائج ثبات التحميؿ7جدوؿ ) 
 معامؿ الثبات نوع االتفاؽ ت
االتفاؽ عبر الزمف بيف الباحث ونفسو ، بفاصؿ زمني قدره  ػ2

 ( يومًا 50)
98, . 

 .,84  ومحمؿ آخراالتفاؽ بيف الباحث  ػ8

                                                           

 / جامعة ديالى . التربية األساسيةكمية  المغة العربية ػػ/ قسـ  مؤيد سعيد الشمري. ـ   أالمحمؿ اآلخر :  (2)
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إلى أف الثبات يكوف جيدًا إذا حصؿ عمى نسبة ال تقؿ  oberإذ يشير أوبير 
 .(p85 . 1971 ober.( .) ,73عف )

 عاشرًا :  الوسائل اإلحصائية 
 : الباحث لمعالجة البيانات الوسائؿ اإلحصائية اآلتية استعمؿ    
 . ثبات التحميؿ إليجاد (cooperمعادلة ) .2

 عدد مرات االتفاؽ                                     

   عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ                          
 (68ص ـ ،2984)المفتي      

: لبياف نسبة اتفاؽ الخبراء عمى صالحية نصوص االستبانة ،  النسبة المئوية .8
 الخبراء عمى كؿ فقرة مف فقرات االستبانة الى نسبة مئوية . ولتحويؿ استجابات

 العدد الجزئي                                 
     المجموع الكمي                              

 .(93، ص ـ2984)زيتوف              
الستخراج القوة التمييزية لألساليب التعميمية في  : (T-Testاالختبار التائي ) .5

 .القرآف الكريـ باستخداـ أسموب المجموعتيف المتطرفتيف
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 : إذ تمثؿ

(X1الوسط الحسابي لمعينة األولى ) 

(X2الوسط الحسابي لمعينة الثانية ) 

(N1عدد أفراد العينة األولى ) 

(N2 عدد أفراد العينة )الثانية 

 النسبة الئوية  =

 100× =  معامؿ الثبات

×100 
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 (S1التبايف لمعينة األولى ) 

(S2التبايف لمعينة الثانية ) 

 (Class, & Stanley355, 1970, p:295)( 860ـ، ص2977وزكريا )البياتي

العالقػػػػة بػػػػيف أجػػػػزاء ، أو اسػػػػتعمؿ الباحػػػػث ىػػػػذه الوسػػػػيمة لمعرفػػػػة  :مربػػػػع كػػػػاي  .4
 . مجمدات الكتب وأساليب التعميـ فييا





E

EO
x

2
2 )(

 
 :إذ تمثؿ 

2x  =    مربع كاي 
 =    عالقة الجمع 

O  = الجزء ، المجمد     
E  أسبليب التعليم = 

 ( 895ص ،  ـ2977) البياتي                                                

 

معامالت االرتباط بيف درجة استعممو الباحث الستخراج  : معامؿ ارتباط بيرسوف .3
 .األسموب والدرجة الكمية لألساليب التعميمية عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية
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 إذ تمثؿ:

(N عدد ) الفقرات. 
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 (X )درجة األسموب. 

(Y )الدرجة الكمية لألساليب التعميمية. 
 (822صـ، 2999)عدس      ( 243ـ، ص: 2992، 837)فيركسوف

 األساليب التعميمية في القرآف الكريـاستعمؿ لحساب ثبات :  الفا كرونباخ .6

  

 

 أف:إذ 

:  معامؿ الثبات 

 n: عدد الفقرات 

si
 .أسموبعمى كؿ  السورتبايف درجات  : 2

s2    :  (87، ص ـ2990اإلماـ)  . األساليب التعميميةالتبايف لدرجات 
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 : الاس تنتاجات أ وال 

بعد أن أنهى الباحث إجراءات البحث وفسر النتائج المتربة عميه توصل إلى 
 االستنتاجات اآلتية :

أساليب التعميم مبثوثة في القرآن الكريم والتراث العربي ، السيما التراث إنَّ  .1
ن اختمفت المسميات ما بين الماضي والحاضر  .  المغوي ، وا 

في القرآن الكريم ، يتماشى مع ما األساليب التعميمية  استعمالإنَّ التنوع في   .2
يرمي إليه من أهداف تجعل من اإلنسان لبنًة صالحًة في محطات الزمن التي 

  اآلخرة .يقضيها عمى  المعمورة ، فضاًل عّما يحصل عميه من الخمود في 
 اشتمال بعض اآليات القرآنية عمى أكثر من أسموب تعميمي في سياق اآلية .3

 نفسها . الكريمة
إن السور المدنية تحظى بالنسبة األكبر من استعمال القرآن الكريم لألساليب  .4

وهذا يتسق مع طبيعة الدعوة اإلسالمية والظروف التي مرت بها ،  التعميمية ،
 ، وتفاسير القرآن الكريم . الشريفة يرة النبويةكما هو واضح في كتب الس

ن  السيما في مجال التربية والتعميم، زاخر باإلبداع الفكري  الثر إنَّ تراثنا .5 ، وا 
لهم قدم السبق في التنظير والتطبيق  نون والعمومأعالمنا في مختمف الف

لممواد ، وجعمها وسيمة التعميم في تحقيق الفهم المتكامل  لألساليب التعميمية
 .  الدراسية

ّن أساليب التعميم حديثة إّن الشائع في أدبيات التربية وطرائق التدريس من أ .6
وتنسب إلى عمماء الغرب فيه مجانبة كبيرة لمحقيقة ، وأن الغرب  العهد ،

 عيال عمى ما نتج من جهود عممائنا ومفكرينا في القرون األولى .
 

 تيا: التوص  اثنيا
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 بالتوصيات اآلتية :يوصي الباحث 
 والتراث العربي ، وردت في القرآن الكريمباألساليب التعميمية التي  هتماماال .1

 . التربويةد وامالالسيما في تدريس ، بخطواتها و  واإللمام بها ،
لمعرب التربوي  التراثعمى  والمعممين باالطالع المدرسين ضرورة قيام .2

  .وتوظيفه في ميدان التعميم والمسممين
الدراسات العميا في تناول موضوعات تتصل بالقرآن الكريم ، حث طمبة  .3

 .  والتراث العربي ،  السيما التراث المغوي منه
بالدراسات التي تتناول القرآن الكريم والتراث الجهات التربوية  اهتمام ضرورة .4

 . العربي ، واإلفادة منها
 : املقرتحاتاثلثا  

 يقترح الباحث اآلتي :
في األحاديث إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية، تتناول األساليب التعميمية  .1

 .  النبوية الشريفة 
تتناول األساليب التعميمية في األخبار مماثمة لمدراسة الحالية ،  إجراء دراسة  .2

 . الواردة عن أهل البيت عميهم السالم 
الغّزالي في كتابه إجراء دراسة مماثمة تتناول الطرائق واألساليب التعميمية لدى  .3

 .  إحياء عموم  الدين 
في الحوزات العممية إجراء دراسة مماثمة تتناول الطرائق واألساليب التعميمية  .4

 .الدينية 
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      المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم

عيون األنباء ابف أبي أصيبعة ، مكفؽ الديف أبي العّباس أحمد بف القاسـ :  .1
، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ،  في طبقات األطباء

 ـ.1998ىػ ػػ 1419بيركت ، 
 3، ط رحمة ابن بطوطةابف بطكطة ، أبك عبداهلل محمد بف إبراىيـ المكاني :  .2

 ـ .2119ق ػ 1431، دار صادر ، بيركت ، 
رحمة ابف جبير ، أبك الحسف محمد بف أحمد بف جبير الكناني األندلسي :  .3

 ـ .1937، مطبعة عبدالحميد حنفي ، مصر ،  ابن جبير
ابف جماعة ، الشيخ اإلماـ بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل الكناني  .4

، تحقيؽ  تذكرة السامع والمتكمم في أدب العالم والمتعممالحمكم الشافعي : 
ق ػ 1429كتعميؽ السيد محمد ىاشـ الندكم ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

 ـ .2119
أبك زيد عبدالرحمف بف محمد الحضرمي اإلشبيمي : ،  ق818ت ابف خمدكف .5

 ـ . 2113ق ػ 1434، دار الكتب العممية ،  مقدمة ابن خمدون
ق ، أبك العباس أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر 681ابف خمكاف ت  .6

، تحقيؽ يكسؼ عمي كمريـ قاسـ  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: 
طكيؿ ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

 ـ . 1998ق ػ 1419
، منشكرات محمد عمي بيضكف ،  معجم مقاييس المغةابف فارس ، أحمد :  .7

 ـ .1999ق ػػ 1421دار الكتب العممية ، بيركت ، 
، الدار التكنسية  لتنويرتفسير التحرير واابف عاشكر ، محمد الطاىر :  .8

 ـ .1984لمنشر ، تكنس ، 
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ق ، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل محمد القرطبي 463ابف عبدالبر ت  .9 

، تحقيؽ مسعد عبدالحميد محمد السعدني  جامع بيان العمم وفضمهالمالكي: 
 ـ . 2111ق ػ 1432، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

تاريخ ق ، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل : 571ابف عساكر ت .11
 ـ .1995ق ػ 1415، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، بيركت ،  دمشق

الفوائد : أبي عبداهلل محمد  ، شمس الديف ق(751)تقيـ الجكزيةالابف  .11
مكتبة محمد أميف الخانجي ، ،  المشوق إلى عموم القرآن وعمم البيان

 ق. 1327، مصر ، كشركاؤه
األول والكناز لما  ابف معصكـ ، السيد عمي بف أحمد بف محمد المدني : .12

 عميهم السالمالبيت الطراز ، تحقيؽ مؤسسة آؿ عميه من لغة العرب المعّول 
 ـ .2114ق ػػ 1426إلحياء التراث ، مطبعة ستارة ، قـ ، 

،  العربلسان ابف منظكر ، جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر :  .13
ق ػػ 1426منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

 ـ .2115
 ، القاىرة ،2ط ، النفسي التقويم:  أحمد سيدك  فؤاد ، كعثماف حطب أبك .14

 .ـ1976 ، ىػ1396 ، المصرية األنجمك مكتبة
عدادها واإلسالميات القرآنيات تدريس طرائق:  فؤاد ، الييجاء أبك .15  وا 

 . ـ2111 ، المناىج دار ، األردف ، السموكية باألهداف
، مطبعة الجزيرة  المدخل في تاريخ األدب العربياألثرم ، محمد بيجت :  .16

 ـ .1929، بغداد ، 
، تحقيؽ  تهذيب المغةاألزىرم ، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم :  .17

ـ 2115ق ػ 1427، دار الكتب العممية ، بيركتعبدالسالـ محمد ىاركف ، 
. 
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، مطبعة مجمع أىؿ  الدعاء عند  أهل البيتاآلصفي ، محمد ميدم :  .18 

 ـ.2119ق ػػ 1431البيت عمييـ السالـ ، النجؼ األشرؼ ،
،  أعيان الزمان وجيران الّنعمان في مقبرة الخيزراناألعظمي ، كليد :  .19

 ـ . 2111مكتبة الرقيـ ، بغداد ، 
 واألساليب األنشطة بعض استخدام أثر:  إبراىيـ أحمد صائب ، األلكسي .21

 لتالميذ االبتكاري التفكير قدرات تنمية عمى العموم تدريس في التعميمية
 ـ1981 ، كطرؽ مناىج، بغداد  جامعة / التربية كمية ، االبتدائية الدراسة

 (. منشكرة غير دكتكراه رسالة)
، كزارة التعميـ العالي  التقويم والقياساإلماـ ، مصطفى محمكد كآخركف :  .21

كالبحث العممي ، جامعة بغداد ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر ، العراؽ ، 
 ـ .1991

أصول تدريس المواد االجتماعية لمصفين الرابع  :األميف ، شاكر محمكد  .22
 ، ، مطبعة كزارة التربيةبغداد  /والخامس معاهد إعداد المعممين في العراق

 ـ .1988 العراؽ ،

المدخل إلى الفكر الفمسفي عن العرب دراسة في آؿ ياسيف ، جعفر :  .23
 ـ .1981، دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، 2، ط التراث

، منشكرات 4، طمبادئ طرق التدريس العامةآؿ ياسيف ، محمد حسيف :  .24
 المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر ، بيركت ، د.ت .

ة المستنصرية عن تاريخ التربية والتعميم في المدرسأميف ، حسيف :  .25
 ـ .2111ق ػ 1433، دار الشؤكف الثقافية ، بغداد ،  2، ط اإلسالم

 طبقات النحويين والمغوييناألندلسي ، أبك بكر محمد بف الحسف الزبيدم :  .26
، دار المعارؼ ، مصر ،  2، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط

 ـ.1984
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،  طبقات األطّباء والحكماءاألندلسي ، أبك داكد سميماف بف حّساف :  .27 

تحقيؽ فؤاد رشيد ، مطبعة المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية ، القاىرة ، 
 ـ .1955

، بيت  أساليب الطمب عند النحويين والبالغييناألكسي ، قيس إسماعيؿ :  .28
 ـ .1988الحكمة ، بغداد ، 

، ترجمة كليد خالد أحمد حسف ، مكتبة  ل العربيالعقباتي ، رفائيؿ :  .29
 ـ .2119ق ػػ 1431مصر ، دار المرتضى ، بغداد ، 

، تعريب كماؿ السيد ،  مدارس التفسير اإلسالميبابائي ، عمي أكبر :  .31
مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ، سمسمة الدراسات القرآنية ، بيركت ، 

 ـ .2111ق ػػ 1432
موجز في تاريخ العموم والمعارف في الحضارات القديمة باقر ، طو :  .31

 ـ .1981، مطبعة جامعة بغداد ،  والحضارة العربية اإلسالمية
       النجف األشرفأساليب التدريس في مدرسة  :باقر ، مياس ضياء  .32

 ،ـ 2114 ، / جامعة بغدادابف رشد – ، كمية التربية ( أنموذجاً  الطوسي )
 .)رسالة ماجستير غير منشكرة( 

أصووول التربيووة العامووة : عبػػد اهلل محمػػكد ك السػػبحي ، صػػالل سػػالـ ك باقػػارش  .33
 ـ .1996 بيركت ، ، دار األندلس ، 2، ط واإلسالمية

تحقيؽ ،  إعجاز القرآنق : 413الباقالني ، أبك بكر محمد بف الطيب  .34
 ـ .1997السيد أحمد صقر ، دار المعارؼ ، القاىرة ، 

دور معّمم التربية اإلسالمية في تنمية قدرات باكزير ، عادؿ بف أبك بكر :  .35
، مطبعة الرياض ، السعكدية  الحوار الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية

 ـ .2111ق ػػ 1431،
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 واألخالق التهذيب تدريس أساليب:  حسيف ياسيف محمد ، البجارم .36 

 ، ابف رشد/ جامعة بغداد – التربيةكمية  ، والمعاصرة األصالة بين اإلسالمية
 (.منشكرة غير ماجستير رسالة) ،2113

، المؤسسة العربية  4، ط موسوعة المستشرقينبدكم ، عبدالرحمف :  .37
 ـ .2113لمدراسات كالنشر ، بيركت ، 

ترجمة  ، الميدانية العممية والتربية المصغر التدريس: براكف ، جكرج  .38
عداد   الفكر دار ، 2ط كىياـ  محمد رضا البغدادياف ،  رضا محمد ،كا 
 .  ـ2115 ػػ ق1425 ، القاىرة ، العربي

، دار  قاموس المصطمحات المغوية واألدبيةبركة كشيخاني ، بساـ كمي :  .39
 ـ .1987العمـ لممالييف ، بيركت ، 

مطبعة البقيع ، ،  2ط،  دراسات في عموم القرآن الكريمالبستاني ، محمكد :  .41
 ـ .2117ق ػ 1427قـ ، 

، دار البالغة  2، ط دراسات فنية في قصص القرآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  .41
 ـ.2113ق ػػ 1434لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، لبناف  ، 

، دار الحرية أعالم اليقظة الفكرية في العراق الحديث بصرم ، مير :  .42
 ـ.1971ق ػػ 1391مطبعة الجميكرية ، بغداد ،  لمطباعة ،

اإلحصواء الوصوفي واالسوتداللي  :، كزكريا زكي ، عبد الجبار تكفيؽ البياتي .43
،  ، بغػػػػداد ، مطبعػػػػة المؤسسػػػػة الثقافيػػػػة العماليػػػػة فووووي التربيووووة وعمووووم الوووونفس

 ـ. 1977
 الثقافي المكسـ مجمة في منشكر بحث،  جدوى التراثجدعاف ، فيمي :  .44

 . ـ1989 ػ ق1419 ، الككيت جامعة في اآلداب لكمية
مناهج في التربية وعمم جابر ككاظـ ، جابر عبدالحميد كأحمد خيرم :  .45

 ـ .1973، دار النيضة العربية ، القاىرة ، النفس 
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أثوووور أسووووموبي تحميوووول الوووونص  :الجػػػػاؼ ، عبػػػػد الػػػػرزاؽ محمػػػػد أمػػػػيف عزيػػػػز  .46 

 وووواالستجواب في التحصيل وفي تنمية التفكير الناقد لدى طمبة كمية التربية 
 ابػف رشػد/ جامعػة بغػداد – كميػة التربيػة،  ابن رشد في مادة الحديث الشريف

 . غير منشكرة(دكتكراه   أطركحة) ، ـ2115 ،
ساليب النظرية واألسالمية األسس بية اإلتدريس التر  :الجالد ، ماجد زكي  .47

 ـ .2114ىػ ، 1425، عماف ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، العممية 
، مكتبة المعارؼ  القياس النفسي ، المقاييس واالختبارات :جالؿ ، سعيد  .48

 ـ.  1985الحديثة ، االسكندرية ، 
آداب المتعممين ، مختارات من الجاللي ، السيد محمد رضا الحسيني :  .49

 ـ . 2118ق ػ 1429، دار الكتب العممية ، لبناف ، رسالة اآلداب لمطوسي 
، دار المدني  طبقات فحول الشعراءق( ، محمد بف سالـ : 231الُجَمحي) .51

 ـ.1974لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 
السيرة أثر ثالث أساليب في تدريس . :الجنابي ، شاكر مرزكؾ بشير  .51

ابف  – كمية التربية،  النبوية في تحصيل طمبة جامعة بغداد واالحتفاظ به
 ـ. ) رسالة دكتكراه غير منشكرة ( . 2115،  رشد/ جامعة بغداد

، مطبعة الراية ، مكتبة النيضة العربية ، بغداد  قل وال تقلجكاد ، مصفى :  .52
 ـ.1988، 
،  المغة وصحاح العربيةالصحاح تاج الجكىرم ، إسماعيؿ بف حّماد :  .53

، دار العمـ لممالييف ، بيركت ،  4تحقيؽ أحمد عبدالغفكر عّطار ، ط
 ـ .1987ق ػػػ 1417

، دار االعتصاـ لمطباعة  تاريخ األدب العربيالحسيني ، السيد جعفر باقر :  .54
 ـ .1994ق ػ 1416كالنشر ، إيراف ، 

، دار النيضة العربية ،  مقّدمة في مناهج البحث العمميحالؽ ، حسيف :  .55
 ـ .2111ق ػػ 1431بيركت ، 
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،  المرجع في تدريس مهارات المغة العربية وعمومهاالحاّلؽ ، عمي سامي :  .56 

 ـ .2111مؤسسة الحديثة لمكتاب ، طرابمس ، لبناف ، ال
خرائط أساليب التعّمم تخطيطها واستخدامها في ترشيد حمداف ، محمد زياد :  .57

 ـ . 1985ق ػ 1415، دار التربية ، عّماف ،  التربية المدرسية
، مؤسسة الكّراؽ لمنشر  مناهج البحث العمميالحمداني كآخركف ، مكفؽ :  .58

 ـ .2116ق ػػ 1426كالتكزيع ، عّماف ، 
، عالـ الكتب لمطباعة كالنشر  معجم األصمعيحمكدم ، ىادم حسف :   .59

 ـ .1998ق ػ 1418كالتكزيع ، بيركت ، 
معجم ق : 626الحمكم ، شياب الديف أبك عبداهلل ياقكت بف عبداهلل ت .61

 ـ .2111، دار الكتب العممية ، بيركت ،  البمدان
، تحقيؽ  معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  .61

 ـ .1993الدكتكر إحساف عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، تكنس ، 
،  4، ط أساسيات تصميم وانتاج الوسائل التعميمية:  ، محمد محمكدالحيمة  .62

   ـ .2118ق ػػ 1428دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة  ، 
 دار ، 5، ط تصميم وانتاج الوسائل التعميمية التعممية: ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .63

 . ـ2119 ػػ ق1429 ، عماف ، كالطباعة كالتكزيع لمنشر المسيرة
 لمنشر المسيرة دار،  3، ط مهارات التدريس الصفي: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .64

 . ـ2119 ػػ ق1429 ، عماف ، كالطباعة كالتكزيع
، دار  طرائق التدريس الفّعالالخزاعمة كآخركف ، محمد سمماف فياض :  .65

 ـ  .2111ق ػػ 1432صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عماف ، 
القياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية خطاب ، عمي ماىر :  .66

 ـ .2114،  ، مكتبة االنجمك المصرية ، القاىرة 4، ط واالجتماعية
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غرفة المصادر كبديل تربوي لذوي االحتياجات الخطيب ، عاكؼ عبداهلل :  .67 

،عالـ الكتب الحديث ، عماف  الخاصة )دليل عممي لمعممي صعوبات التعّمم(
 ـ .2119ق ػػ 1431، 

، دار المتقيف لمثقافة  سيمائية األلوان في القرآنالخفاجي ، كريـ شالؿ :  .68
 ـ .2112ق ػػ 1434كالعمـك كالطباعة كالنشر ، بيركت ، 

، عماف  ، دار جيينو ، 1، ط المرشد في التدريس :خمؼ اهلل ، سمماف  .69
 ـ.2112

طرائق تدريس التربية اإلسالمية  :الخكالدة ، ناصر أحمد ، يحيى إسماعيؿ  .71
 ـ .2111، دار حنيف ،  ، عماف ، األردفوأساليبها وتطبيقاتها العممية 

البيان في تفسير الخكئي ، أبك القاسـ بف عمي أكبر بف ىاشـ المكسكم :  .71
 ـ .1979ق ػ 1399، الككيت ،  4، ط القرآن

، مكتبة األنجمك  القدرات ومقاييسهاخير اهلل ، محمد مصطفى زيداف :  .72
 ـ .1966المصرية ، 

، جامعة  البحث التربويمناهج  :حسيف ، عبدالرحمف ، عزيز حناأنكرك  دك دا .73
 ـ . 1991بغداد ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر ، 

األساليب التعميمية لدى المدارس التفسيرية الحديثة وو سيد  :دراج ، رائد عبد .74
، ) رسالة 2116،  جامعة بغداد/ كمية التربية ػػػػ ابف رشد،قطب ووو أنموذجًا 

 ماجستير غير منشكرة (. 
القياس والتقويم في الدليمي كالميداكم ، احساف عميكم كعدناف محمكد :  .75

، مكتب أحمد الدباغ لمطباعة كاالستنساخ ، بغداد ،  2، طالعممية التعميمية 
 ـ .2115ق ػػ 1426

( ، أبك شجاع شيركيو بف شيردار بف شيركيو :  ق519ت الديممي ) .76
، دار  3ي زغمكؿ ، ط، تحقيؽ السيد بف بسيكنالفردوس بمأثور الخطاب 

 ـ .1997الفكر ، بيركت ، 
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 ـ . 1988ق ػ 1418، دار الجيؿ ، بيركت  قصة الحضارةديكارنت ، كؿ :  .77 

ِسَير أعالم ، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف : ق(748الذىبي)ت .78
 ـ.2111ق ػػ 1422، مؤسسة الرسالة ، بيركت ،النبالء 

، تحقيؽ  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  .79
ق ػػ 1419الدكتكر عمر عبدالسالـ التدمرم ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، 

 ـ .1989
، بيركت ،  دار الكتب العممية ،  3ط ، تذكرة الحّفاظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .81

  ـ .2112ق ػػ 1433
، مكتبة اإليماف ، القاىرة ،  تاريخ آداب العربالرافعي ، مصطفى صادؽ :  .81

 د. ت .مصر ، 
، مطبعة التعميـ العالي ،  المدخل إلى عمم اإلحصاءالراكم ، خاشع محمكد :  .82

 ـ .1989المكصؿ ، 
فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في الرشيدم ، أحمد عنيزاف  :  .83

كمية العمكـ  ، تحصيل طمبة الصف التاسع وتفكيرهم االستقرائي بدولة الكويت
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. ـ2112، جامعة الشرؽ األكسط  / التربكية

 ، مبسطة تطبيقية رؤية و التربوي البحث مناهج : صالل بشير ، الرشيدم .84
 .  ـ2111 ،  لبناف ، بيركت،  الحديثة الكتب دار

تحقيؽ ،  تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المناررضا ، محمد رشيد  :  .85
 ، العممية الكتب دار ، بيضكف عمي محمد منشكراتإبراىيـ شمس الديف ، 

 . ـ2111 ػػ ق1432 ، بيركت
ثالث رسائل في إعجاز الرماني كآخركف ، الخطابي كعبدالقاىر الجرجاني :  .86

حققيا كعمؽ عمييا محمد خمؼ اهلل أحمد ، كمحمد زغمكؿ سالـ ،  القرآن ،
 ـ .1976دار المعارؼ بمصر ، القاىرة ، 
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 بحث ، المستجدات في الخميج بعد إطالق وقف النارالرميحي ، محمد :  .87 

 ػ ق1419 ، الككيت جامعة في اآلداب لكمية الثقافي المكسـ مجمة في منشكر
 . ـ1989

، منشكرات دار الحديث لمطباعة كالنشر،  ميزان الحكمةالريشيرم ، محمد :  .88
 ـ.2111ىػ ػػ 1422قـ ، 

، دراسة تأصيمية لمنهجية الحوار  الحوار قيمة حضاريةزادة ، عقيؿ سعيد :  .89
 ـ .2111ق ػػ 1431، دار النفائس لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  في اإلسالم

الموسوعة الشاممة وو استراتيجيات وطرائق زاير كآخركف ، سعد عمي :  .91
، دار المرتضى لمطبع كالنشر كالتكزيع ، بغداد ، ونماذج وأساليب وبرامج 

 ـ .2113ق ػػ 1435
من جواهر تاج العروس الزَّبيدم ، محمد مرتضى بف محمد الحسيني :  .91

، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت  2، ط القاموس
 ـ .2112ق ػػ 1433، 

،  إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء عموم الدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  .92
 ػػ ق1433 ، بيركت ، العممية الكتب دار ، بيضكف عمي محمد منشكرات
 . ـ2112

، دار العمـ لممالييف ، بيركت ،  17، ط األعالمالزركمي ، خير الديف :  .93
 ـ .2117

، مكتبة  تعميم المتعمم طريق التعميمق ، برىاف الديف : 891الزرنكجي ت   .94
 الكتبخانة ، األزىر ) مخطكطة ( . 

، قراءة   أساس البالغةالزمخشرم  ، جاراهلل أبي القاسـ محمكد بف  عمر :  .95
ـ 2119ق ػػ 1431كضبط كشرح محمد نبيؿ طريفي ، دار صادر ، بيركت ، 

. 
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، دار  الحوار آدابه وضوابطه في الكتاب والسنةزمزمي ، يحيى بف محمد :  .96 

 ـ .1994التربية  كالتراث ، مكة ، 
،  االختبارات والمقاييس النفسية :راىيـ ، كآخراف الزكبعي ، عبد الجميؿ إب .97

 ـ.1981كزارة التعميـ كالبحث العممي ، جامعة المكصؿ ، 
 مناهج البحث في التربيةالزكبعي كالغّناـ ، عبدالجميؿ إبراىيـ كمحمد أحمد :  .98

 ـ .1981، مطبعة جامعة بغداد ، 
، دار الثقافة ، بيركت ، تاريخ األدب العربي ف : ػػػػػات ، أحمد حسػػػػػػػػػػػػالزي .99

 ـ .1985
، عماف ، األردف ،  أساسيات اإلحصاء الوصفي : زيتكف ، عايش محمكد .111

 ـ .1984دار عمار لمنشر كالطباعة ، 
، مكتبة كمطبعة محمد عمي  غريب القرآنالسجستاني ، محمد بف عزيز:   .111

 ـ.  1963صبيل كاكالده، القاىرة، 
دار الكتاب الجديدة المّتحدة ، ،  عمم اإلحصاء مبادئالسعدم ، سميـ ذياب :  .112

 ـ .2114ق ػػ 1425ليبيا ، 
تقويم الكتب المقررة لمنقد األدبي في ضوء  :السعدم ، كفاء شاكم حسف  .113

 – كمية التربية،  األهداف التعميمية لبعض االقطار العربية " دراسة مقارنة "
 ـ ، ) رسالة دكتكراه غير منشكرة (.2111،  ابف رشد/ جامعة بغداد

،  األساليب التدريسية في وصايا الخمفاء الراشدين : سميماف ، خالد أحمد .114
ـ)رسالة 2115،  بغداد معيد العربي العالي لمدراسات التربكية كالنفسية/

 ماجستير غير منشكرة(. 
ات في مفاهيم ومصطمحسمارة كالعديمي ، نكاؼ أحمد كعبدالسالـ مكسى :  .115

ق ػ 1428، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، عماف ، العموم التربوية 
 ـ .2118
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، دار المسيرة لمنشر  موسوعة المصطمحات التربويةالسيد عمي ، محمد :  .116 

 ـ .2111ق ػػ 1432كالتكزيع كالطباعة ، عماف ، 
المغة المزهر في عموم السيكطي ، جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر :  .117

 ق .1335، مطبعة الخانجي ، القاىرة ،  وأنواعها
، دار احياء العمـك ،  االتقان في عموم القرآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  .118

 ـ .1987ق ػ 1417بيركت ، 
المكتبة  ، ُبغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة:  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .119

 . ـ2116 ػ ق1427 ، بيركت ، العصرية
البرهان الكاشف عن الشافعي ، كماؿ الديف  عبدالكاحد ابف الزممكاني :  .111

مطبعة العاني ، ، تحقيؽ أحمد مطمكب كخديجة الحديثي ، القرآن  إعجاز
 ـ .1974بغداد ، 

طووورق تووودريس موووواد  :محمػػػد الجغيمػػػاف ك عبػػػد اهلل ، زيػػػف محمػػػد ، و شػػػحاتو .111
 ،اإلحسػػػػاء ، السػػػػعكدية مطبعػػػػة ،  العموووووم الشوووورعية فووووي المرحمووووة االبتدائيووووة

 ـ .1998ىػ ، 1419

تقويم كتاب البالغة والتطبيق لطمبة  : الشريفي ، يحيى خميفة حسف محؿ .112
، كمية  األدبي في ضوء أهداف تدريسه )دراسة تحميمية(الصف الخامس 

 ـ . )رسالة ماجستير غير منشكرة (.2112، الجامعة المستنصرية  / التربية
لوامع األنوار العرشية في شرح الشيرازم ، السيد محمد باقر المكسكم :  .113

 ، تحقيؽ مجيد ىادم زاده ، مركز البحكث الككمبيكتريةالصحيفة السجادية 
 مـ .2199ق ػػ 1431التابع لحكزة أصفياف العممية ، إيراف ، 

فدم ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ :  .114 ، دار الكتب  الوافي بالوفياتالصَّ
 ـ .2111العممية ، بيركت ، 

، بيركت ،  الصورة الفنية في المثل القرآنيالصغير ، محمد حسيف عمي :  .115
 ـ .1922
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 والفورية الراجعة التغذية استخدام أثر:  حسيف عميكم حسيف ، الطائي .116 

 التجويد عمم مادة في اإلعدادي الخامس صف طالب تحصيل في والمؤجمة
ق 1425،  ابف رشد/ جامعة بغداد – كمية التربية ، اإلسالمية اإلعداديات في
  .( منشكرة غير ماجستير رسالة)  ـ2113 ػ 
 كالتكزيع لمنشر المسيرة دار،  طرائق التدريسطكالبة كآخركف ، ىادم :  .117

 . ـ2111 ػػ ق1431 ، عماف ، كالطباعة
،  دار العمـ  أسس البحث العممي في العموم السموكيةفاخر :  ، عاقؿ .118

 ـ.2111ق ػػ 1421،  بيركت لممالييف
،   أساليب الدعوة والتربية  في الُسنَّة النبوية :العاني ، زياد محمكد   .119

 ـ . 1995جامعة بغداد / كمية العمـك اإلسالمية ، 
، مؤسسة دار معارؼ الفقو  معجم مؤرخي الشيعةعبدالحميد ، صائب :  .121

  ـ .2114ق ػػ 1424اإلسالمي ، إيراف ػػ قـ المقدسة ، 
الخميل معجم مصطمحات كتابرم ، جكرج مترم كىاني جكرج : عبدالمسيل  .121

 ـ.1991ق ػػ 1411، مكتبة لبناف ، بيركت ،  النحو العربي
األساليب التعميمية لدى أئمة الفقه في  أثرالعبدلي ، حساـ عبد الممؾ :  .122

 كمية التربية،  ابن رشد في مادة النظم اإلسالمية وكمية التربية وتحصيل طمبة 
 ـ )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. 2115 ،  ابف رشد/ جامعة بغداد –
، دار التعارؼ لممطبكعات ،  شرح نهج البالغةالشيخ محمد : عبده ،  .123

 ـ .1991ق ػػ 1411بيركت ، 

، دار الفكر لمطباعة كالنشر  اإلحصاء في التربية : ، عبد الرحمف عدس .124
 . ـ1999، عماف ،  كالتكزيع

،  2، ط اإلحصاء في التربية وعمم النفسمبادئ :  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .125
 ـ .1981ق ػػ 1411منشكرات مكتبة النيضة اإلسالمية ، عّماف ، 
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اإلصابة في تمييز العسقالني ، شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف حجر :  .126 

 ق .1328، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، الصحابة 
م التعاوني في تحصيل أثر اسموب التعميالعبيدك ، عثماف عبد المنعـ :  .127

ابف  ػػ، كمية التربية  طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التربية االسالمية
 ـ ) رسالة ماجستير غير منشكرة ( . 2111جامعة بغداد ،  /رشد 

التقويم والقياس في التربية العبيدم ، غانـ سعيد ، حناف عيسى الجبكرم :  .128
 ـ.1971، بغداد ، مطبعة شفيؽ ، والتعميم 

 العالي التعميـ كزارة ، والقياس التقويم : حسيف صباح ، كآخركف العجيمي .129
 . ـ1991 ، بغداد ، العممي كالبحث

،  المدخل إلى البحث في العموم السموكيةالعساؼ ، صالل بف حمد :  .131
 ـ .1989ىػ ، 1319مطبعة العبيكاف لمطباعة كالنشر،  الرياض ، 

التدريس المصغر في ميدان تعّمم المغات عبدالعزيز بف إبراىيـ : العصيمي ،  .131
 ، األجنبية وتطبيقه في برامج إعداد معّممي المغة  العربية لمناطقين بغيرها

،  13القرل لمعمـك الشرعية  كالمغة العربية كآدابيا ، المجمد  مجمة جامعة أـ
 ـ .2111، مكة المكرمة ،  22العدد 

، مؤسسة الرافد لممطبكعات ،  نهج البالغةبيجت :  العطار ، الشيخ قيس .132
 ـ .2111ق ػ 1431قـ ، 

االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية العفكف ، نادية حسيف يكنس :  .133
 ـ .2112ق ػػ 1433، دار صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  التفكير

، دار الكتاب المبناني ، بيركت ،  حضارة اإلسالمالعقاد ، عباس محمكد :  .134
 ـ .1978

، دار المنارة لمنشر كالتكزيع ، جّدة ،  ذيل األعالمالعالكنة ، أحمد :  .135
 ـ .1998ق ػ 1418
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، دار المسيرة لمنشر  موسوعة المصطمحات التربويةعمي ، محمد السيد :  .136 

 ـ .2111ق ػ 1432كالتكزيع كالطباعة ، عماف ، 
مجمة المكسـ بحث منشكر في ،  بغير كمماتلغة عمر ، أحمد مختار :  .137

 ـ .1989 ػق ػ1419الثقافي لكمية اآلداب في جامعة الككيت ، 
ق ػ 1414، دار الصحكة لمنشر، القاىرة ،  فقه التاريخعكيس ، عبدالمنعـ :  .138

 ـ .1994
أثر التغذية الراجعة عمى  تحسين أداء طالبات دبموم عيد ، رجاء أحمد :  .139

، كمية التربية / جامعة الممؾ  استخدام التدريس المصغرالتربية من خالل 
ـ ) رسالة ماجستير منشكرة في مجمة الخميج العربي العدد 1995سعكد ، 

31 . ) 
، دار  إحياء عموم الدينق : 515الغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد ت  .141

 ـ .2114ق ػ 1435الغد الجديد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 
، مطبعة الخانجي ، القاىرة ،  فاتحة العمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  .141

 ـ .1987ق ػ 1319
، ترجمة محمد  مناهج البحث في التربية وعمم النفسفاندليف ، ديكبكلد :  .142

 ـ .1977، القاىرة ،  نبيؿ كآخركف ، مكتبة األنجمك المصرية
 الدكتكر تحقيؽ ، العين كتاب:  أحمد بف الخميؿ عبدالرحمف أبك ، الفراىيدم .143

 ، بيركت ، اليالؿ كمكتبة دار ، السامرائي إبراىيـ كالدكتكر المخزكمي ميدم
 .   ت.  د
، دار  تعميم األطفال والصفوف األوليةفرج ، عبدالمطيؼ بف حسيف :  .144

 ـ .2115ق ػػ 1426المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، عماف ، 
، ترجمة  التحميل اإلحصائي في التربية وعمم النفسفيركسكف ، جكرج :  .145

الدكتكرة ىناء محسف العكيمي ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر ، بغداد ، 
 ـ .1991
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 الفكر دار ، المنير المصباح:  يكسؼ بف سعيد يعقكب أبك ، الفّيكمي .146 

 .ـ 2115 ، بيركت ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة
، عالـ الكتب لمنشر  أصول التربية اإلسالميةالقاضي ، سعيد إسماعيؿ :  .147

 ـ .2111ق ػػ 1422كالتكزيع ، القاىرة ، 
 األندلس أنباء من المقتبس:  حسيف بف  حياف مركاف أبك ، القرطبي .148

 ، القاىرة ، األكقاؼ كزارة مطبكعات مكي، عمي محمكد الدكتكر ،تحقيؽ
 .ـ2111 ػػ ق1431

اف ، ػػػػػ، دار الفكر ، عم تصميم التدريسراف : ػػػػػػػػقطامي ، يكسؼ ، كآخ .149
 ـ . 2111

 تبادؿ مركز ، األوربية النهضة في واإلسالم العرب أثرالقمماكم كمكي :  .151
 الثقافية كالعمـك لمتربية المتحدة األمـ منظمة مع بالتعاكف الثقافية القيـ

 . ـ1971 ، القاىرة ، كالنشر لمتأليؼ العامة المصرية الييئة ،( يكنسكك)
يماف :  .151 ، دار  البحث العممي الكّمي والنوعيقنديمي كالسامرائي ،عامر كا 

 ـ.2119اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ، عّماف ، 
وجيا الثقافة اإلسالمية والحياة المعاصرة ، انتروبولكارلتكف ، س ككف :  .152

، جمع كمراجعة كتقديـ محمد خمؼ اهلل ، مجمكعة البحكث التي قدمت  العرب
لمؤتمر برنستكف لمثقافة اإلسالمية ، مكتبة النيضة العربية ، القاىرة ، 

 ـ .1955
التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة واالبداع في الكبيسي ، طراد :  .153

 ـ .1978، منشكرات كزارة الثقافة كالفنكف ، بغداد ،  الشعر العربي الحديث

بغػػػػداد ، المكتبػػػػة الكطنيػػػػة ، ،  منهجنووووا التربوووووي : الكبيسػػػػي ، عبػػػػد الحػػػػافظ .154
 .ـ 1987ػػ ىػ 1417
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، مطبعة الغدير  التذكرة في عمم النحوالكرماني ، الحاج محمد كريـ خاف :  .155 

 ـ .2113ق ػ 1425، البصرة ، 
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Abstract 

   This study aims to point out the methods of teaching in the 

Holy Quran and Arabic heritage and to benefit from them in 

teaching process of different levels of study. 

    The scope of this study is limited to the Holy Quran and the 

book of Sibawayh which contains six parts, the book of Al-Fasir 

for Ibn Jinee which contains five volumes and the book of Al-

Mathal Al-Sair in Adab Al-Katib Wa Al-Shair Ibn Al-Ather Al-

Gizaree which contains two parts. To achieve the aim of this 

study the researcher depended on several procedures which are : 

First: Identifying the methodology of the study: 

   The researcher depended on descriptive method (method of 

analyzing the content) in analyzing the Holy Quran, Sibawayh's 

book, Al-Fasir book for Ibn Jinee, and Al-Mathal Al-Sair in 

Adab Al-Katib Wa Al-Shair, and extracting from these books 

teaching methods. 

Second: Identifying the sample and population of the study: 

    The population of the present study represents The Holy 

Quran and Arabic heritage. The sample was from the Holy 

Quran, Book of Sebawe in its six parts, Al-Fasir in its five 

volumes and the book of Al-Mathal Al-Sair in Adab Al-Katib 

Wa Al-Shair in its two parts. The researcher adopted in his 

analysis a questionnaire containing a list of teaching methods 

which he extracted by analyzing a sample from the Holy Quran, 

and texts chosen randomly from Sibawayh's book, Al-Fasir 

book, and Al-Mathal Al-Sair in Adab Al-Katib Wa Al-Shair 

book. To know the validity of these books as being means of 

teaching methods the researcher introduced them to several 

experts. To prove that the tool is fixed the researcher followed to 

ways to extract the reliability by analyzing samples of teaching 

styles texts in two ways: 
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 An agreement through time between the researcher and his 

self, with a time period of (30 days) and using (Cooper 

equitation) found that correlation coefficient was (0.92). 

 An agreement between the researcher and another analyst. 

The researcher trained another analyst to analyze the 

sample of reliability by using (Cooper equitation) between 

the two analyzed results and found that correlation 

coefficient was (0.84), which is a good one. 

   The researcher used (subject) as an analytical unit and 

(repetition) as a counting unit to analyze the content of the Holy 

Quran, Sibawayh's book, Al-Fasir book, and Al-Mathal Al-Sair 

in Adab Al-Katib Wa Al-Shair book to arrive at  the conclusions 

of the study. 

    Third: tool of the study: 

    The researcher used the questionnaire as a tool for his 

research. The researcher intended to choose texts from the Holy 

Quran, Sibawayh's book, Al-Fasir book, and Al-Mathal Al-Sair 

in Adab Al-Katib Wa Al-Shair book to check its validity as 

being described teaching methods, and he exposed them to jury 

of specialist about (51) expert having knowledge in methods of 

teaching, curriculum and teaching, Arabic Language, and 

Sciences of the Quran, Philosophy and education in Arabic 

Language to check validity of the tool used. 

    Among the results that the researcher has arrived at is that  the 

Holy Quran and the Arabic heritage are rich in teaching styles  , 

though there is a difference in terminology between the past and 

the present . The Holy Quran included (16) teaching styles 

through the verses among them are : interrogative, Proverbs , 

dialogue  , narration, praying, visualizing, micro-teaching, 

teaching aids, and argument. While Sibawayh used (5) teaching 

styles through his book among them are: explanation, 

discussion, and narration style. As for Ibn Jinee , he used (8) 

styles in his book among them are : visualizing, simile, and 

summarization. As for Ibn Al-Ather he used (8) styles in his 

book among them are :  inquiry and proverb. The other results 
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are that some of the verses include more than one teaching style 

, our rich heritage is full of thoughtful innovation especially in 

the field of education and  the different arts and sciences,  and 

the scientists preceded others in theory and application for 

teaching styles.   

     According to the above results , the researcher has 

recommended several recommendations among them are the 

following: 

 It is necessary for teachers and educators to view and 

know   Arabic heritage of both Muslims and Arabs 

and employ it in the field of teaching. 

 

 Showing interest in teaching styles which were 

mentioned in the Holy Quran and Arabic heritage, 

especially in teaching educational subjects. 

 It is necessary for educational institutions to pay 

attention to the studies that deal with  the Holy Quran 

and Arabic heritage and to benefit from them. 

The researcher wrote several suggestions for further studies 

among them are: 

 Conducting a similar study dealing with the teaching 

methods in Prophetic sayings.  

 Conducting a similar study dealing with the teaching 

methods in  the sermons and collections attributed to the 

Houshold   (Ahlul Bayt)  (Peace Be upon Them). 
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 (ٔممحق رقم ) 

 اآلالت الجراحية عند أبي القاسم الزىراوي
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 (ٕممحق رقم ) 

 جامعة ديالى           
  األساسية كمية التربية    
 المغة العربيةقسم        
 دكتوراهال –الدراسات العميا    
    

 استبانة/ الموضوع 
 المحترم  …………………………………………األستاذ الفاضل                    

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
لتع كااا اأساااب التع يم اااالترااا تع  ااا   ت) موسرررومة برررر  دراسرررةيرررروم الباحرررث إجررررا  

إجرررا ات ومررن متطمبررات ت،(تتااااتا عساافتو ااحافتإساائافتـئ ااب افتااااتوع ياا عاتع م  اا 
 ، واإلفرادةالقررنن الكرريم والترراث العربريفري  از األساليب التعميميرة المسرتعممةالبحث إبر 

ت.منيا 
يضرر   ، والشرريرة . درايررةالو ، عمميررة الخبرة بررال يررراه الباحررث مررن تمررتعكمونظرررال لمررا 

الررواردة فرري القرررنن الكررريم وبعررض الكتررب المنتخبررة مررن النصرروص نمرراذج مررن بعررض ال
أسراليب بوصرفيا  برين أيرديكم لتقريرر مردح صرالحيتيا ومال متيرا التراث العربي اّلمغروي

، وأّن بعضال من ىذه األساليب لم تذكر في األدبيات التربويرة والتعميميرة راجيرال  تعميمية
 بيان رأيكم السديد بعّدىا أساليب تعميمية .

 الدارسين ، وجزاكم خير جزا  المحسنين بعممكماهلل  نف 
 

                                          
  دكتوراهطالب ال                                                            

 عبدالحسين أحمد الخفاجي                                                      
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 أساليب التعميم في القرنن الكريم 
 التعديلتالتا  ح يصمح النص األسموب ت
ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ تاالستفيام ٔ

 ٕٛ / البقرة چې  ې  ې  ى  ى  ائ    
   

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  چ  المناقشة ٕ

گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ             

ڻ  ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ں   ڻ  ڻ

﮶    ےھ  ھ      ھ  ھ ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  

 ٚٚ/النسا  چ﮷   ﮸  ﮹

   

ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ المثل ٖ

 ٕٙ/إبراىيم چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

   

ڀ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ  الحوار ٗ

 /الحجر چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
 ٖٖررٕٖ

   

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     چ  التمقين ٘

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 ٕٓٔ/النحل

   

ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  چ قولو تعالى القصص ٙ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ

    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

گ  گ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  
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ڱ  ڱ  ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ں  ڻ  ڻ   

ۀہہہہھڻڻ

  ڭڭ  ڭے  ے ۓ  ۓ  ھھ ھ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ٴۇۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

وئ       وئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ې

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   

 چخب   مب           ىب  حبمئ  ىئ  يئ  جب  حئجئ

 .ٕٛرررٙٚ/ األنعام

    ٘ /الفيل چۀ  ہ     ہ    چ  التشبيو ٚ

ڤ        ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  االستجواب ٛ

 ٓٗ /اإلسرا  چڦ  ڦ  ڦ     

   

  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿٿچ  االخبار ٜ

 ٓٛررٜٚ/مريم چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    

   

ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      ڄڄ   ڄ  ڄچ  الشرح ٓٔ

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 ٘٘ررٗ٘/طو

   

﮹    چ  الدعا  ٔٔ ۓ   ۓ   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶ ﮷   ﮸ 

 ٜٛ/األنبيا  چ﮺     

   

      گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  األمر ٕٔ
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گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   

 ٕٔ/األنفال چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

    ٚٔ/الغاشية چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  النظر ٖٔ

التعميم  ٗٔ
 المصغر

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   چ 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ېئۈئ  ۈئ

 چىئ  يئ  جب    مئی  ی  جئ  حئ

 ٖٔ/المائدة

   

الوسائل  ٘ٔ
 التعميمية

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 ٘ٗ/الفرقان چڦ  ڦ  ڦ  ڄ      

   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    چ  المحاججة ٙٔ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   

نل  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     
 ٔٙ/عمران

   

 

 

 

 

 

 

 أساليب التعميم في كتاب سيبويو
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 التعديل ال يصمح يصمح النص األسموب ت 
ُب )كم( َأنَّ لِر )َكْم( موضعين: ىذا با الشرح ٔ

ْفَيُم الُمْستَ وىو الحرُف ،)االستفياُم(فأحدىما:
بو بمنزلة)كيَف( و)أين(.والموضُ  

(.اآلخُر:)الخبُر( ومعناه معنى وىي )ُربَّ
تكون في الموضعين اسمال فاعالل ومفعوالل، 
وظرفال،ويبنى عمييا، إاّل أنيا ال تصرَُّف 
)حيث( و)أين(ال  تصرَُّف يوم وليمٍة،كما أنَّ
يتصرفان تصرَُّف تحتك وخمفك،وىما 

ا،غير أنيما حروف لم موضعان بمنزلتيم
تتمكن في الكالم، إنما ليا مواض  تمزميا 
في الكالم.ومثل ذلك في الكالم 

 .ٔٗ/ٕكثيٌر.ج

   

فإذا  )الحسُن( فقد عمَّْمَت،:فإذا ُقمتَ  المناقشة ٕ
الوجِو( فقد اختصصت شيئال منو. (ُقمت
ذا  ذا قمت قمَت: )وا  الضامُر(فقد عممت ، وا 

: )العنِس( فقد اختصصت شيئال من سببو 
     كما اختصصت ما كان منو ، وكأّن 

العنَس( شيٌ  منو ، فصار ىذا تبيينال )
صار )الدرىم( يبين لموض  ما ذكرت كما 

( حين قمت : )عشرون بو ممَّ )العشرون
مت : يا ىذا الحسن الوجِو درىمال ( ولو ق

( وىذا بعيٌد ؤال  العشرين رجالل لقمت )يا ى
 .ٕٛررٔٛ/ٕج. 

   

ولو كان في الكالم )أفِعالُ ( ، العين منيا  االستجواب ٖ
واٌو لم تحذفيا ، فإنما ىذه الواو كنون 
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ِعَرْضَنٍة ؛ أال ترح أّنك كنت ال تحذفيا لو  
كان نخُر االسم ألَف التأنيِث ، ولم يكن 
ليمزميا حذف كما لم يمزم ذلك نون 

 .ٕٙٔ/٘ضني لو مددت .جعر 

وسترح لممتحرك قوةل ليست لمساكن في  اإلخبار ٗ
مواض  كثيرة إن شا  اهلل عّزوجّل . ولو 
أضفت إلى ِعْثَير ، وىو التراب ، أو ِحْثَيٍل 

.ج  .ٔٗ/٘، ألجراليتو مجرح ِحميريٍّ

   

أال ترح أّنك تقول : ما أنت وما زيٌد ،  االستفيام ٘
ما صنعت وما زيٌد ،  فيحسُن . ولو قمت :

 .ٖ٘ٛ/ٔلم يحسُن؟.ج
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 التعديل ال يصمح يصمح النص األسموب ت 
يقول: اجعل مالمتك إّياُه في  الشرح ٔ

كالّنوم في لّذتو، فاطردىا  التذاذكيا
عنو بما عنده من السُّياد والبكا  ، 
أي: ال تجم  عميو اّلموم والّسياد 
والبكا  أيفكما أّن الّسياد والبكا  قد 
أزال كراه فمتزل مالمتك 

 .ٜٗ/ٔإّياه.مج

   

ّن عينك نفذت ثوبي أومعنى البيت:  المناقشة ٕ
إلّي، فمثمت في حشاي ،فإن قيَل: 

تندّق الّصعدة في الّثوب الرقيق؟ فيل 
قيل: معناه ، أّنو إذا طعن بقناة 
اندقت القناة دون أن تعمل فيو ، 
فكأن ثوبو درع عميو ، لما كان 

 .ٜٚررٛٚ/ٔجسمو من تحتو .مج

   

أال ترح أّن الَحَسَن إذا ُقِرَن بالقبيح  االستجواب ٖ
باَن ُحْسُن الَحَسِن وُقْبُح القبيِح ، ولم 

 .ٔٓٔ/ٔا جميعال؟.مجَيْحُسن

   

 ((والوليُّ )) : أّول المطر ، ((الوسميُّ )) اإلخبار ٗ
 )) : الذي يميو ، وقد ذكرناه ، وأراد

فخّفف إحدح اليا ين ،  ((الوسميُّ 
 .ٛٙٗ/ٖوجعل اليا  فيو وصالل .مج

   

ىذا مما يسأل عنو ، فيقال : كيف  االستفيام ٘
يكون حسنال في عيون أعدائو ؟ وىل 

 .ٖٗ٘/ٖإاّل ىجا ل؟.مجىذا 
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كأّنو قال : لو َكِرىَت الفمك ، أو نحو  التشبيو ٙ 
ذلك ؛ ألّنك قد تقول : أنا أكره 

 . ٕٗٚ/ٖوأنت تعني فعمو .مج ((زيدال ))

   

ذا تأّممت ىذا من أحوال ىذه  النظر ٚ وا 
 .٘/ٔالطائفة وجدتو كما ذكرُت .مج

   

األذح ، وتمخيص معناه : ليتنا َنقيك  التمخيص ٛ
 .ٖٙٗ/ٖونحمل عنك المشاقَّ.مج
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 التعديل ال يصمح يصمح النص األسموب ت 
وسبب ذلك ما أذكره لك ، لتكون من  الشرح ٔ

معرفتو عمى يقين ، فأقول : قد جا  
إن  ))عن العرب من جممة أمثاليم 

 ((يبِغ عميَك قومَك ال يبِغ عميَك القمر
وىو مثل يضرب لألمر الظاىر 
المشيور ، واألصل فيو رر كما قال 
الفضل بن محمد رر أنو بمغنا أن بني 
ثعمبة بن سعد بن ضبة في الجاىمية 
تراىنوا عمى الشمس والقمر ليمة أرب  
عشرة من الشير ، فقالت طائفة : 

وقالت  تطم  الشمس والقمر ُيرح ،
طائفة : يغيب القمر قبل أن تطم  
الشمس . فتراضوا برجٍل جعموه حكمال 
، فقال واحد منيم : إّن قومي يبغون 

إن يبغ عميك  ))عميَّ ، فقال الحكم : 
فذىبت  ((قوُمك ال يبغ عميك القمر 

 . ٖ٘/ٔمثالل.ج

   

فإن قيل : لو أخذت أقسام النحو  المناقشة ٕ
بالتقميد من واضعيا لما أقيمت األدلة 
عمييا ، وُعِمَم بقضية النظر أن 
الفاعل يكون مرفوعال ، والمفعول 
منصوبال . فالجواب عن ذلك أنا نقول 
: ىذه األدلة واىية ، ال تثبت عمى 
محكِّ الجدل ، فإّن ىؤال  الذين 
تصدوا إلقامتيا سمعوا عن واض  

لمغة رف  الفاعل ونصب المفعول ، ا
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من غير دليٍل أبداه ليم ، فاستخرجوا  
اّل فمن أين عمم  لذلك أدلةل وعمالل ، وا 
ىؤال  أّن الحكمة التي دعت الواض  
إلى رف  الفاعل ، ونصب المفعول 

 . ٜٚ/ٔىي التي ذكروىا ؟ ج

  ىتعهللتع اهت]و  ه[تأال ترح أّن النبي  االستجواب ٖ

قد غير المفظة عن وضعيا  وس ل
 ((مأزورات))طمبال لمسج  ، فقال : 

نما ىي  ؟ وقال :  ((موزورات))وا 
نما ىي ((العين الالمة)) ؟  ((المممة))وا 

إال أنو ليس في ذلك زيادة معنى ، 
أّنيا  ((مأزورات))بل يفيم من لفظة

، وةكذلك يفيم  ((موزورات))قائمٌة مقام 
  ((مممة)) أّنيا بمعنى ((المة)) من لفظة

 .  ٕٓٓ/ٔ.ج

   

وىو من ىذه الصناعة بمنزلٍة عميٍة ،  اإلخبار ٗ
ومكانٍة شريفٍة ، وجلُّ األلفاظ المفظية 
منوطة بو ، وقد لقيت جماعة من 
مدعي فن الفصاحة ، وفاوضتيم 
وفاوضوني وسألتيم وسألوني ، فما 
وجدت أحدال منيم تيقن معرفة ىذا 
الموض  كما ينبغي ، وقد استخرجت 
فيو أشيا  لم أسبق إلييا ، وسيأتي 

 . ٕٔٚ/ٔذكرىا ىا ىنا .ج

   

إْن قيل في ىذا  الموض  : أّن  االستفيام ٘
الضمائر مذكورة في كتب النحو ، 
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فأي حاجة إلى ذكرىا ىا ىنا ، ولم  
نعمم أّن النحاة ال يذكرون ما ذكرتو ؟ 

 .ٖ/ٕج

مثال ذلك أن نقول زيد قائم ، فيذا  المثل ٙ
كالم مفيد وىو مبتدأ وخبر ، فإذا 

فيو لفظال مفردال قمنا زيد واهلل  ادخمنا
قائم ، ولو أزلنا القسم منو بقي عمى 
حالو ، وغذا ادخمنا في ىذا الكالم 
لفظال مركبال قمنا : زيد عمى ما بو من 
المرض قائم ، فادخمنا بين المبتدأ 
والخبر لفظال مركبال وىو قولنا عمى ما 
بو من المرض ، فيذا ىو االعتراض 

 .ٖٙٔ/ٕ، وىذا حّده .ج

   

فانظر أييا المتأمل إلى ىذه الكناية  النظر ٚ
تجدىا من أشّد الكنايات شبيال ، ألنك 
إذا نظرت إلى كل واحدة من تمك 
الدالالت األرب  التي أشرنا غمييا 
وجدتيا مناسبة لما قصدت لو 

 .ٓٛٔ/ٕ.ج

   

، ألّن من  ال وىذا التقسيم ليس صحيح التشبيو ٛ
شرط التقسيم أن يكون كل قسم منو 
مختصال بصفة خاصة تفصمو عن 
عموم األصل ، كقولنا : الحيوان 
ينقسم أقسامال منيا اإلنسان ، وحقيقتو 
كذا وكذا ، ومنيا األسد ، وحقيقتو 
كذا وكذا ، ومنيا الفرس ، وحقيقتو 
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كذا وكذا ، ومنيا غير ذلك ، وىا ىنا  
، فإّن التمثيل لم يكن التقسيم كذلك 

عمى ما ذكر عبارة عن مجموع 
الكناية ، ألّن الكناية إنما ىي أن تراد 
اإلشارة إلى معنى ، فيوض  لفظ 
لمعنى نخر ، ويكون المفظ مثاالل 
لممعنى الذي أريدت اإلشارة إليو 

 .ٚٚٔ/ٕ.ج

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            (ٖالممحق )                                                                      
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،  مرتبة بحسب المقب العمميبيم الباحث في إجرا ات البحث  استعانالخبرا  الذين  
 () ، والحروف اليجائيةوالشيادة 

ع   لت ت
تع م إ 

 موق  العمل التخصص الخبيراسم 

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتع كورف نقد قرنني ابتسام عبدالكريم المدني أ. د ٔ

تك افتع م ولتعإلسالإاف/جبإمفتااب ى عموم قرنن إبراىيم طو حمودي د أ. ٕ

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى المغة العربية تط. أسما  كاظم المسعودي  د أ. ٖ

تك افتع م ولتعإلسالإاف/جبإمفتااب ى عموم قرنن جبار عبدالوىاب إبراىيم د أ. ٗ

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى فمسفة تربية السعدي حاتم جاسم  عزيز د أ. ٘

تك افتع ي  افتااتع  ت شا/جبإمفت غاعا المغة العربية تط. حسن عمي فرحان العزاوي أ. د ٙ

 ك افتع ي  افتع إ اعا/جبإمفتااب ى المغة العربية تط. الميداويرياض حسين عمي  د أ. ٚ

 ك افتع ي  افتااتع  ت شا/جبإمفت غاعا المغة العربية تط. سعد عمي زاير المسعراوي  د أ. ٛ

تك افتع ي  افتااتع  ت شا/جبإمفت غاعا المغة العربية تط. ضيا  عبداهلل التميمي أ. د ٜ

 ك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ىتالمغة العربية تط. العزيعادل عبدالرحمن  د أ. ٓٔ

 ك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتإاسب  المغة والنحو عباس عودة شنيور  أ. د ٔٔ

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتع كورف المغة والنحو عبداإللو عبدالوىاب العرداوي د أ. ٕٔ

 ك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى المغة والنحو عال  حسين الخالدي أ. د ٖٔ

تك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف/جبإمفتااب ى المغة والنحو عمي عبداهلل العنبكي أ. دت41

تك افتع م ولتعإلسالإاف/جبإمفتااب ى عموم قرنن عماد أموري خميل د أ.ت41

                                                           

( ) لمسادة الخبرا  ، فضالل عن تنوع التشكيالت والجامعات التي  العممية والشياداتنّوع الباحث في األلقاب
  يعممون فييا حتى يستفيد من خبراتيم ويوظفيا في أطروحتو .
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تعإلنسبناف/جبإمفتااب ىك افتع ي  افت  م ولت النقد الحديث فاضل عبود التميمي أ. دت41 

 ك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى المغة والنحو قسمة مدحت حسين أ. دت41

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى ط.ت المغة العربية مثنى عموان الجشعمي أ. دت41

 ك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى عموم قرنن محمود عبدالرزاق جاسم العبيدي د أ.ت41

 كمية التربية / جامعة ميسان مناىج وطرائق نجم عبداهلل الموسوي أ. دت02

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتع كورف المغة والنحو ىاشمية حميد جعفر د أ.ت04

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفت ب ل ط.ت المغة العربية ابتسام صاحب الزويني أ.م.دت00

تك افتع ي  افتااتع  ت شا/جبإمفت غاعا المغة العربية تط. أحمد بحر ىويدي  أ.م.دت02

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتإاسب  مناىج وطرائق  الموسوي أحمد عبدالمحسن كاظم أ.م.دت01

 كمية التربية /جامعة البصرة مناىج وطرائق أمجد عبدالرزاق حبيب أ.م.دت01

تك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف/جبإمفتااب ى العربيةالمغة  تط. أميرة محمود خضير التميمي أ.م.دت01

ت/جبإمفت غاعاك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف عموم قرنن جيان ضيا  عاكف الصالحي أ.م.دت01

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفت ب ل ط.ت المغة العربية حمزة ىاشم مجيد أ.م.دت01

تع م ولتعإلسالإاف/جبإمفتااب ىك افت عموم قرنن خالد خميل إبراىيم أ.م.دت01

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفت ب ل ط.ت المغة العربية خالد ىادي راىي أ.م.دت22

 كمية التربية /جامعة البصرة مناىج وطرائق زينب فالح سالم الشاوي أ.م.دت24

تك افتع ي  افتااتع  ت شا/جبإمفت غاعا المغة العربية تط. سما  تركي داخل أ.م.دت20

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفت ب ل ط.ت المغة العربية عارف حاتم ىادي أ.م.دت22

ت/جبإمفت غاعاك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف تفسير قرنن عدنان جاسم محمد الجميمي أ.م.دت21

تااب ىت/جبإمفك افتع ي  افتعألسبساف فمسفة تربية فاضل جاسم العنبكي أ.م.د ٖ٘
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 ك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى المغة العربية تط. محمد عبدالوىاب عبدالجبار  أ.م.د ٖٙ 

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفت ب ل ط.ت المغة العربية مشرق محمد مجول أ.م.د ٖٚ

تك افتع م ولتعإلسالإاف/جبإمفتااب ى عموم قرنن مصطفى ىّذال خميس أ.م.د ٖٛ

تك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف/جبإمفتااب ى المغة والنحو مكي نومان الدليمي أ.م.د ٜٖ

 كمية التربية /جامعة البصرة مناىج وطرائق نبيل كاظم نيير الشمري أ.م.د ٓٗ

تك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف/جبإمفتااب ى المغة والنحو نصيف جاسم الخفاجي أ.م.د ٔٗ

تع  ت شا/جبإمفت غاعاك افتع ي  افتاات تفسير نضال حنش شبار أ.م.د ٕٗ

 كمية التربية /جامعة البصرة مناىج وطرائق نضال عيسى عبد أ.م.د ٖٗ

 ك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى المغة العربية تط. ىيفا  حميد حسن الدراجي أ.م.د ٗٗ

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتإاسب  مناىج وطرائق نال  عمي حسين الالمي د م. ٘ٗ

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتإاسب  ت المغة العربيةط. رجا  سعدون زبون د م. ٙٗ

ت/جبإمفت غاعاك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف عموم القرنن رر فقو سنا  عميوي عبدالسادة د م. ٚٗ

 /جبإمفت غاعاك افتع ي  افت  م ولتعإلنسبناف عموم قرنن رر تفسير ىيفا  محمد عبد د م. ٛٗ

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتإاسب  ت المغة العربيةط. وصال مؤيد خضر د م. ٜٗ

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتااب ى ت المغة العربيةط. مؤيد سعيد خمف الشمري م .أ ٓ٘

تك افتع ي  افتعألسبساف/جبإمفتإاسب  ت المغة العربيةط. سندس ىاشم الجابري م ٔ٘
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 (4ممحق رقم )                             ()األساليب التعميمية في سور القرآن الكريمتكرارات                                                        

                                                           

(لون الباحث األقيام السالبة ) باللون األحمر لتمييزها عن األقيام الموجبة  لألساليب التعليمية في سور القرآن الكريم.  
 

 ك األساليب      
 النظر األمر الدعاء الشرح االخبار االستجواب التشبيه القصص التمقين الحوار المثل المناقشة االستفهام السورة    

التعميم 
 المصغر

الوسائل 
 المجموع المحاججة التعميمية

 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفاتحة
 209 0 2 0 1 47 3 21 42 10 6 14 11 12 4 21 15 البقرة

 148 3 2 0 1 26 5 18 31 5 6 6 15 8 0 2 20 آل عمران
 83 0 0 0 5 18 0 15 23 2 0 4 3 1 0 1 11 النساء
 104 0 0 1 1 20 0 14 23 5 0 8 10 6 0 7 9 المائدة
 134 1 4 0 6 24 0 12 20 15 2 2 17 8 0 13 10 األنعام
 131 0 1 0 3 26 4 8 12 6 2 9 8 9 0 24 19 األعراف
 44 1 0 0 0 11 0 7 13 0 4 1 3 1 0 2 1 األنفال
 82 1 0 0 0 18 0 11 16 8 1 5 7 4 0 4 7 التوبة
 72 0 1 0 2 13 1 2 8 6 3 3 11 12 0 1 9 يونس
 53 0 0 0 0 7 0 5 8 4 1 8 2 10 0 2 6 هود

 46 0 0 0 1 3 2 2 7 2 0 1 5 12 0 6 5 يوسف
 32 0 1 0 0 5 0 2 9 2 1 0 5 1 2 1 3 الرعد
 37 0 1 0 0 4 4 2 6 4 2 3 1 3 1 2 4 إبراهيم
 44 0 3 0 0 7 0 6 10 1 0 3 2 4 0 5 3 الحجر
 67 0 5 0 4 14 0 8 10 3 2 2 2 3 2 3 9 النحل
 61 0 1 0 2 17 1 4 8 2 2 5 7 4 0 5 3 اإلسراء
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 54 0 1 0 0 7 0 3 5 2 2 6 1 13 2 1 11 الكهف 

 48 0 0 0 0 12 2 2 6 4 0 6 2 3 0 5 6 مريم
 52 0 0 0 0 14 2 2 4 1 0 3 2 8 0 2 14 طه

 60 0 1 0 1 4 1 2 10 6 1 10 5 2 0 3 14 األنبياء
 43 0 2 0 2 9 0 9 8 4 1 1 0 0 1 3 3 الحج

 46 0 1 0 0 8 3 2 6 7 0 5 4 3 0 2 5 المؤمنون
 40 0 2 0 2 9 0 7 9 3 2 2 2 0 1 0 1 النور
 44 0 6 0 3 7 1 2 5 4 1 4 3 2 1 2 3 الفرقان
 60 0 1 0 1 4 3 3 3 5 0 7 2 12 0 1 18 الشعراء
 55 0 3 0 5 9 1 3 7 3 0 4 5 7 0 2 6 النمل

 50 0 1 0 1 6 3 3 7 5 1 3 3 8 0 2 7 القصص
 43 0 1 0 2 4 1 1 9 6 1 6 3 3 1 2 3 العنكبوت
 27 0 4 0 3 6 0 1 5 2 1 0 1 1 1 0 2 الروم
 27 0 4 0 3 3 0 4 2 2 3 1 1 0 0 1 3 لقمان
 26 0 1 0 2 5 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 5 السجدة
 35 0 0 0 0 13 1 2 9 1 2 2 5 0 0 0 0 األحزاب
 43 0 0 0 0 10 0 1 5 3 1 2 7 6 0 2 6 سبأ
 23 0 3 0 3 1 0 2 7 2 0 0 1 0 0 0 4 فاطر
 30 0 3 0 2 0 0 2 6 5 0 1 1 1 2 2 5 يس

 47 0 1 0 2 6 1 2 4 2 2 8 2 4 0 0 13 الصافات
 34 0 0 0 0 6 3 0 2 2 0 8 5 2 0 2 4 ص
 39 0 2 0 2 8 0 1 6 6 0 0 7 2 1 1 3 الزمر
 42 0 4 0 4 8 0 2 4 4 0 3 2 5 0 2 4 غافر
 36 0 3 0 1 6 1 2 6 3 0 2 5 3 0 1 3 فّصمت
 20 0 0 0 0 4 0 2 6 1 0 0 3 0 0 1 3 الشورى
 52 0 1 0 2 7 0 3 6 9 0 4 4 6 0 4 6 الزخرف
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 20 0 0 0 0 4 1 1 6 2 1 2 0 1 0 1 1 الدخان 

 24 0 1 0 1 2 0 2 5 2 2 1 2 1 0 1 4 الجاثية
 32 0 0 0 3 4 1 2 4 3 1 1 2 5 0 3 3 األحقاف
 23 0 0 0 1 4 0 1 6 2 1 0 0 3 0 0 5 محمد
 17 0 0 0 0 2 0 2 7 1 1 0 2 1 0 1 0 الفتح

 16 0 0 0 0 5 0 3 1 2 1 0 2 2 0 0 0 الحجرات
 18 0 2 0 1 5 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 3 ق

 20 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 5 1 3 0 0 4 الذاريات
 22 0 0 0 0 6 0 3 2 2 0 0 4 2 0 1 2 الطور
 15 0 0 0 1 2 0 1 2 4 0 0 1 1 0 0 3 النجم
 29 0 0 0 0 4 1 0 5 2 1 5 1 0 0 4 6 القمر
 50 0 3 0 0 0 2 7 5 1 1 0 0 0 0 0 31 الرحمن
 18 0 0 0 0 3 0 4 2 5 1 0 1 0 0 0 2 الواقعة
 21 0 0 0 0 4 0 3 7 2 1 1 0 1 0 0 2 الحديد

 9 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 المجادلة
 14 0 0 0 0 3 1 3 2 0 1 0 0 2 1 0 1 الحشر

 10 0 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 الممتحنة
 12 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 الصف
 13 0 0 0 0 4 0 1 4 1 0 1 0 2 0 0 0 الجمعة

 10 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 المنافقون
 8 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 التغابن
 8 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 الطالق
 10 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 التحريم
 17 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 الممك
 23 0 0 0 0 5 0 1 6 2 1 0 2 2 0 0 4 القمم
 11 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 1 الحاقة
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 13 0 0 0 0 3 0 2 4 1 2 0 0 0 0 0 1 المعارج 

 15 0 1 0 0 2 2 2 3 1 0 1 0 2 0 0 1 نوح
 9 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 الجن
 7 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 المزمل
 9 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 المدثر
 12 0 0 0 0 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 2 القيامة
 6 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 اإلنسان
 9 0 0 0 0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 المرسالت

 9 0 0 0 0 1 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 النبأ
 11 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 3 النازعات
 7 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 عبس
 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 التكوير
 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 االنفطار
 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 المطففين
 5 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 االنشقاق
 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 البروج
 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 الطارق
 8 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 األعمى
 11 0 1 0 1 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 الغاشية
 10 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 2 الفجر
 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 البمد

 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 الشمس
 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 الميل

 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 الضحى
 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 الشرح
 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 التين
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 (5ممحق رقم )                                                                                                                                           

 7 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 العمق
 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 القدر
 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 البينة
 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 الزلزلة
 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 العاديات
 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 القارعة
 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 التكاثر
 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 العصر
 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 الهمزة
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 الفيل
 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 قريش

 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 الماعون
 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 الكوثر

 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 الكافرون
 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 النصر
 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 المسد

 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلخالص
 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 الفمق
 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 الناس

 3141 6 80 1 80 558 56 283 551 231 70 200 216 236 21 155 397 المجموع
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  ()في سور القرآن الكريم يةساليب التعميماأل 

 اآلياتمجموع  الفاتحةسورة  األسموب ت
 التي ورد فيها األسموب اآلياتأرقام  التكرار 

 1 (6) 1 الدعاء 1
 1 (7) 1 الشرح 2
 2 () %57,28 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 2 المجموع 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع  سورة البقرة األسموب ت
                                                           

( ) ، بالمون األحمر التعميمية األساليب  فيهاأرقام اآليات التي تكررت الباحث ن موّ فيرى الباحث أن في آيات القرآن الكريم تجاور أسلوبي ، أو مجاورة ألساليب التعليم في اآلية الواحدة
  القرآنية المباركة .سور الكل سورة  من  في التعميمية  مجموع آيات األساليبإحصاء ورودها في تكرار تجنبًا ل

(ا )النسبة المئوية على وفق اآليات التي وردت فيها األساليب بالقياس للعد الكلي آليات السورة نفسها . ستخرج الباحث  
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 اآليات اآليات التكرار 

 11 (266) (259()247ــ245()214()213()173()143()138()76ــ75()61()44()33()33()28()26) 15 االستفهام 1
 (136ــ135()118()116()113()111()97()94ــ93()91()88()83()76()14ــ13()83()67()11) 21 المناقشة 2

 (275()258()249ــ246()173()167()142ــ139)
17 

 4 (265ــ264()26()19()17) 4 المثل 3
 (222()223ــ219()217()214()142()132ــ131()126()124()71ــ68()55ــ54()33ــ33) 12 الحوار 4

 (263ــ259)
12 

 8 (222()219()215()189()154()139()136ــ135()123()98ــ97()94()33) 11 التمقين 5
 (142()133()129ــ126()123ــ122()132()94ــ87()85ــ83()73ــ67()61ــ47()45ــ43()37ــ29) 14 القصص 6

 (263ــ258() 253()251ــ246)
63 

 (83()65()63()61ــ63()58ــ57()54()48ــ47()45()43ــ43()38()36ــ35()34()25ــ24()23()21) 47 األمر 7
 (172()168()155ــ153()153ــ148()144()142()136ــ135()123()113ــ139()134()97()93)
 (233()231()224ــ219()217()215()211()239ــ238()233()233ــ195()193()191ــ189()187)
 (283ــ281()279ــ278()267()264()254()244()239ــ238()235)

44 

 6                                                           (                                                                                                                            275()265ــ264()261()171()131()73) 6 التشبيه 8
 9 (263()246()243()114()138ــ136()133()93()87()85()77) 13 االستجواب 9
 (94()82ــ81()74()64()62()53ــ49()39ــ38()37()29()27()25ــ24()18()16ــ15()12()13ــ6) 42 االخبار 13

 (174()166ــ165()162ــ159()157()146()141()137()134()123()118()115()112()133)
54 
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 (271ــ268()263ــ262()256()251()232()225()239()237ــ234()232()186()179) 

 (285()283()277ــ276)
 (194()188ــ187()185ــ183()178ــ176()173()169()158()152ــ151()145ــ143()23()5ــ2) 21 الشرح 11

 (286()284ــ282() 274ــ272()257()241ــ226()223()221()213ــ212()233()233ــ196)
45 

الوسائل  12
 التعميمية

2 (22()164) 2 

 2 (286ــ285()253()129ــ127) 3 الدعاء 13
 ــ (259) 1 النظر 14
 274 %83,95 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 239 المجموع 15

 

 

 

 
 

مجموع  سورة آل عمران األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات
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 (135()124()136()131()99ــ98()86()83()81()79()71ــ73()65()37()25()23()23()15) 23 االستفهام 1 

(142()154()162()165) 
11 

 3 (168ــ167()64)  2 المناقشة 2
 16 (183()165()124()131ــ98()83()52ــ51()47ــ45()43ــ35) 8 الحوار 3
 (168()154()133ــ133()119()99ــ98()95()93()84()73()61()31ــ33()27ــ26()23()12) 15 التمقين 4

(183) 
11 

 (99ــ98()95()93()84()73ــ72()64()61ــ63()51()43()41()32ــ31()29()26()23()15()12) 26 األمر 5
 (233()183()179()168()159()154()137()133ــ133()118()133ــ132)

18 

 15 (93()57ــ45()43ــ42()41ــ38()37ــ35()11) 6 القصص 6
 4 (162()156()117()135()59()49) 6 التشبيه 7
 4 (183()162()163()144()83) 5 االستجواب 8
 (116()112()113()91ــ87()85()83ــ79()63ــ62()58()44()33()21()15()12()13()7()5ــ4) 31 االخبار 9

( 181ــ183()177()158ــ157()151()149()144()143()136()128()126()123()123)
 (199()188()186ــ184)

37 

 (155ــ152()145()137ــ136()97ــ96()83()78ــ75()69ــ68()28()24()22()19()14ــ13()7ــ6) 18 الشرح 13
 (195()188ــ187()179ــ178()176ــ169()159)

37 

 7 (194ــ191()53()38()16()9ــ8) 5 الدعاء 11
 2 (193()27) 2الوسائل  12
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 التعميمية 

 1 (137) 1 النظر 13
 5 (67ــ65()61()23) 3 المحاججة 14
 171 %53,85 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 148 المجموع 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 مجموع سورة النساء األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 9 (147()144()125()97()87()75()62()53()41()39()21) 11 االستفهام 1
 1 (78) 1 المناقشة 2
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 1 (97) 1 الحوار 3 

 2 (78()77()63) 3 التمقين 4
 12 (172ــ171()161ــ159()158ــ153()55ــ54) 4 القصص 5
 (86()84()81()78ــ77()76()71()63()59()47()36ــ35()25()19()16()8()6ــ1) 18 األمر 6

 (171ــ173()136ــ135()137ــ135)
13 

 1 (88()23) 2 االستجواب 7
 (79()74ــ72()69()66()57ــ56()52()48ــ47()42()43()37()31ــ33()14ــ13()13) 23 االخبار 8

 (169ــ167()162()153ــ151()145()124()121ــ119()116ــ114()138()132()81)
33 

 (134ــ133()95ــ89()83()65ــ64()59ــ58()46()43()36ــ32()25ــ15()12ــ11()8ــ2) 15 الشرح 9
 (176()143ــ135()133ــ127()113ــ113)

63 

 6 (82()77()63()51ــ49()44) 5 النظر 13
 138 %43,78 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 83 المجموع 11

 

 مجموع سورة المائدة األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (116()136()91()84()77()76()59()53()42) 9 االستفهام 1
 6 (113ــ112()134()73ــ72()64()61ــ59()53ــ52()29ــ27) 7 المناقشة 2
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 1 (119ــ114()111()139()28ــ27()24ــ23()4) 6 الحوار 3 

 4 (137()135()133()95()77ــ76()73()68()63ــ59()18ــ17()4) 13 التمقين 4
 33 (119ــ113()73ــ73()46()33ــ29()31()33ــ23()17()13ــ12) 8 القصص 5
 (93ــ87()77ــ76()68ــ67()57()51()49ــ48()37()35()21ــ23()18ــ17()13()8ــ6()4()2ــ1) 23 األمر 6

 (112()133ــ132()133()98()95()92ــ91)
14 

 4 (76()74()53()43()23ــ19) 5 االستجواب 7
 (67ــ64()62()58()56()54()51()49()47()45ــ44()42ــ41()37ــ36()33()14()11ــ13()5) 23 االخبار 8

 (132()99ــ98()93()91()82()78( )71()69)
21 

 (93ــ89()86ــ83()81ــ79()55ــ54()45ــ44()42ــ41()39ــ38()33ــ32()19()16ــ15()6ــ2) 14 الشرح 9
 (138ــ135()131()97ــ94)

28 

 1 (75) 1 النظر 13
 3 (31) 1 مصغرتعميم  11
 115 % 83,95 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 134 المجموع 12

 

 مجموع األنعامسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 6 (158()133()119()95()81()74()53()32()22()6) 13 االستفهام 1
 12 (157ــ156()153ــ147()139ــ138()136()128()124()139()91()37()29()27()25()8ــ7) 13 المناقشة 2
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 6 (133()78ــ76()66ــ63()58ــ56()54()47ــ46()33()23) 8 الحوار 3 

 (135()91ــ93()71()66ــ63()58ــ56()54()53()47ــ46()43()37()19()15ــ14()12ــ11) 17 التمقين 4
 (165ــ161()158( )153ــ147()145)

13 

 9 (154()81ــ74) 2 القصص 5
 (72ــ73()68()66ــ63()58ــ56()54()52ــ53()47ــ46()43()37()19()15ــ14()12ــ11) 24 األمر 6

 (158()153ــ147()145ــ141()137()135()121ــ123()118)(114()136()91ــ93)
 (164()162ــ161)

31 

 (157()144ــ143()122()114()131()93()81ــ83()71()47ــ46()43()21()19()14()12) 15 االستجواب 7
(164) 

7 

 (134()88()83ــ82()62()52()49ــ48()42()35ــ33()31()28()26()23()17ــ16()13()5ــ4) 23 االخبار 8
 (139()134ــ132()124()117ــ115( )112ــ113)

33 

 (146ــ145()134ــ133()125()138()133ــ132()93ــ89()73()61ــ59()44ــ43()25()3ــ1) 12 الشرح 9
 (163ــ159)

19 

 1 (65()53()46()24()11()6) 6 النظر 13
الوسائل  11

 التعميمية
 8 (142ــ141()99ــ95()38()6) 4

 3 (83) 1 المحاججة 12
 1 (122()71) 2 التشبيه 13
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 143 %66,86 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 134 المجموع 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع عرا سورة األ األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 (185ــ184()164()113()113()93()88()83()75()71()69()65()63()53()49ــ48()37()32()28()22) 19 االستفهام 1
(195) 

7 

 8 (93()88()86ــ85()83()77()74ــ73()71ــ73()67ــ65()63ــ59()39()21()17ــ16()14()12) 24 المناقشة 2
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 (233)( 153ــ149()141ــ138()134)(132ــ131()129()127ــ125()123()116ــ115()136ــ134) 

 4 (172()156ــ155()145ــ142()114ــ139()76ــ75()53()44()38ــ37()23ــ22) 9 الحوار 3
 3 (233()195()189ــ187()183()175()158()32()29ــ28) 8 التمقين 4
 112 (171ــ159()156ــ133()93ــ85()84ــ83()79ــ73()72ــ65()64ــ59()24ــ19()18ــ11) 9 القصص 5
( 128()133()87ــ85()84()74ــ73()69()56ــ55()49()38()33ــ31()29ــ28()19()13()11()3ــ2) 26 األمر 6

 (235ــ233()233ــ199()195()194()189ــ187()183()183()175()166()161ــ163()158)
18 

 6 (191()173()169()148ــ147()143()133ــ97) 6 االستجواب 7
 12 (197()193()186()182()183()96ــ94()53()51()43()43()34()4) 12 االخبار 8
 13 (179()132ــ131()86ــ85()58()37ــ35()31()27ــ26()13ــ8) 8 الشرح 9
 3 (185ــ184()133()84) 3 النظر 13
 2 (179()176) 2 التشبيه 11
 1 (57) 1 الوسائل التعميمية 12
 1 (156ــ155()151()89()47) 4 الدعاء 13

 187 %77,93 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 131 المجموع 14
 

 مجموع سورة األنفال األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (49()32ــ31) 2 المناقشة 1
 1 (48) 1 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

300 
 2 (73()38()1) 3 التمقين 3 

 3 (54ــ52) 1 القصص 4
 18 (73ــ69()65()61ــ63()58ــ57()46ــ45()39ــ38()28ــ24()21ــ23()14()12()1) 11 األمر 5
 11 (71()68()66ــ65()63()59()51()35()29()24()18()16()9()4) 13 االخبار 6
 15 (75ــ72()67ــ65()63()44ــ41()37ــ36()19()13) 7 الشرح 7
 2 (54()52()47()6) 4 التشبيه 8
 55 %33,73 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 42 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع لتوبةسورة ا األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (135()73()52()43()38()33()8ــ7) 7 االستفهام 1
 7 (97ــ93()84()82()66ــ65) 4 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

301 
 3 (128()125()87()53ــ52) 4 الحوار 3 

 4 (133()96ــ95()84()64()61()53ــ51()24) 7 التمقين 4
 7 (119()115()71ــ73()43()32ــ33) 5 القصص 5
 (139()136()134()96ــ95()85ــ84()74()64()61()53ــ51()41()36ــ34()29()23()7ــ4()2) 18 األمر 6

(123()124()133) 
22 

 (133ــ132()133ــ98()81()73()59ــ58()56ــ54()42()43ــ39()34()27ــ25()17()13ــ9()3) 16 االخبار 7
(116()118()125) 

24 

 22 (114()138()94ــ92()63()53ــ44()37ــ36()28()22ــ23()18()15ــ11()5) 11 الشرح 8
 1 (38) 1 المحاججة 9
 1 (69) 1 التشبيه 13
 6 (127()113()79()63()38()19()16()13) 8 االستجواب 11
 99 %74,76 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 82 المجموع 12

 

 

 مجموع سورة يونس األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 6 (132()99()91()68()53()35()31()17ــ16()3) 9 االستفهام 1
 1 (28) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

302 
 7 (138()134()89ــ88()86ــ84()81ــ83()79()78ــ76()53ــ48()41()38()23()15) 12 الحوار 3 

 5 (138()134()69()59()53ــ49()41()35ــ34()31()21ــ23()18()16) 11 التمقين 4
 24 (98()93ــ75()74ــ71) 3 القصص 5
 12 (139ــ138()136ــ134()131()95ــ94()69()59)(53ــ49)(41()35ــ34()31()21ــ23()18()16) 13 األمر 6
 8 (137()96()69()64ــ63()56()36()13()8) 8 االخبار 7
 1 (93()61) 2 الشرح 8
 3 (86ــ85) 1 الدعاء 9
 3 (45()27()24) 3 التشبيه 13
 7 (59()43ــ42()35ــ34()32ــ31()18()2) 6 االستجواب 11
 2 (6ــ5) 1 الوسائل التعميمية 12
 1 (131()39) 2 النظر 13
 77 %64,73 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 72 المجموع 14

 

 

 مجموع سورة هود األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (92()88ــ87()71()51()33()18ــ17) 6 االستفهام 1
 3 (34ــ28) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

303 
 2 (93ــ83()79ــ77()65ــ63()55ــ53()47ــ45()43ــ42()38()27ــ26()13()7) 13 الحوار 3 

 1 (123()35) 2 التمقين 4
 74 (99ــ96()95ــ83()82ــ76()75ــ 68()67ــ63()59ــ58()57ــ53()48ــ25) 8 القصص 5
 9 (115ــ112()75()48()43()37()35()3) 7 األمر 6
 11 (121()138ــ135()99ــ98()75()49()36()16ــ15()4) 8 االخبار 7
 13 (114()86ــ83()83()23ــ19()11ــ8) 5 الشرح 8
 1 (24) 1 التشبيه 9
 3 (83()77()72()62ــ61) 4 االستجواب 13
 116 %33,94 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 53 المجموع 11

 

 

 

 

 

 مجموع سورة يوس  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (139()137()74()71()11) 5 االستفهام 1
 3 (95ــ94()86ــ83()81ــ77()49ــ46()18ــ17()13ــ8) 6 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

304 
 3 (98ــ96()93ــ88()75ــ71()66ــ65()64ــ63()61ــ59()55ــ51()44ــ43()37ــ36()32ــ31()14ــ11()6ــ4) 12 الحوار 3 

 3 (138()87()67()62()21) 5 التمقين 4
 97 (133ــ4) 1 القصص 5
 1 (138()29()21) 3 األمر 6
 1 (132()73ــ69()53()41()23()7()3) 7 االخبار 7
 3 (133()27ــ26) 2 الشرح 8
 1 (139) 1 النظر 9
 3 (96()25) 2 االستجواب 13
 1 (131()33) 2 الدعاء 11
 132 %89,91 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 46 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع سورة الرعد األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 5 (42()34ــ32()5) 3 االستفهام 1
 1 (44) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

305 
 1 (28) 1 الحوار 3 

 3 (37()34()31()28()18ــ17) 5 التمقين 4
 3 (37()34()31()28()18ــ17) 5 األمر 5
 13 (43()41()39ــ38()33()27()23()16()13ــ9()6) 9 االخبار 6
 9 (26ــ22()14ــ13) 2 الشرح 7
 1 (15) 1 التشبيه 8
 1 (21()18ــ17) 2 االستجواب 9
 3 (4ــ2) 1 الوسائل التعميمية 13
 2 (36()19) 2 المثل 11
 36 %81,81 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 32 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع سورة إبراهيم األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (33()26()23()11) 4 االستفهام 1
 4 (24ــ23()15ــ13) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

306 
 3 (24ــ23()16()9ــ8) 3 الحوار 3 

 2 (33ــ32) 1 التمقين 4
 17 (43ــ37()23ــ18()12ــ6) 3 القصص 5
 2 (49()46()33ــ32()7ــ6) 4 األمر 6
 9 (53ــ49()45ــ44()36()32()25()5ــ4) 6 االخبار 7
 3 (41ــ38()33) 2 الشرح 8
 3 (28ــ27()21) 2 التشبيه 9
 1 (46()22()15()13) 4 االستجواب 13
 2 (35ــ33) 1 الوسائل التعميمية 11
 3 (28ــ26) 1 المثل 12
 3 (46()43ــ42()39()37) 4 الدعاء 13
 47 %33,87 في السورةالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  37 المجموع 14

 

 

 مجموع رجِ سورة الحِ  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (57()54()32) 3 االستفهام 1
 3 (73()68()65ــ62()33ــ32()15ــ13) 5 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

307 
 1 (71ــ68()58ــ52()43ــ32()8) 4 الحوار 3 

 29 (89()77ــ49) 2 التمقين 4
 21 (84ــ83()74ــ51()43ــ28) 3 القصص 5
 8 (99ــ98()94()89ــ88()85()49()34()3) 7 األمر 6
 11 (97()95()93ــ92()85ــ84()74ــ72()27ــ26()21()11()9()5ــ4) 13 االخبار 7
 13 (96()48ــ45()44ــ43()27ــ26()23()18ــ16) 6 الشرح 8
 3 (52) 1 االستجواب 9
 2 (22()19()16) 3 الوسائل التعميمية 13
 85 %85,85 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 44 المجموع 11

 

 

 

 

 

 مجموع سورة النحل األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 6 (79()76()72()52()48()35()33()21()17) 9 االستفهام 1
 4 (86()31ــ33()27) 3 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

308 
 2 (35()32()24) 3 الحوار 3 

 2 (132()44) 2 التمقين 4
 1 (58()92) 2 التشبيه 5
 13 (127()125()123()116()132()98()95ــ94()92()91()51()43()36()29()2) 14 األمر 6
 12 (128()97ــ96()82()77()61()59ــ58()37()34()19()3) 13 االخبار 7
 13 (89()81ــ83()78()72ــ73()64()42ــ38()36()31ــ33) 8 الشرح 8
 4 (76()47ــ45()17) 3 االستجواب 9
 12 (81()69()67ــ66()16ــ13()8ــ5) 5 الوسائل التعميمية 13
 3 (112()76ــ75) 2 المثل 11
 3 (79()69()67ــ65()48) 4 النظر 12
 4 (122ــ123()118) 2 القصص 13
 79 %71,61 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 67 المجموع 14

 

 

 مجموع اإلسراءسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (69ــ68()57()49) 3 االستفهام 1
 17 (133ــ98()95ــ93()85()65ــ61()51ــ49) 5 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

309 
 3 (132ــ131()95ــ93()87ــ86()47) 4 الحوار 3 

 7 (88()84()56()53()42()29ــ28()24ــ23) 7 التمقين 4
 3 (83) 1 الدعاء 5
 (96ــ95()93()85ــ84()81ــ78()56()53()51ــ53()42()39()37ــ36()35ــ31()29ــ28()26()24ــ21) 17 األمر 6

 (113ــ139()137()133)
15 

 13 (88()74ــ73()67()63()58()47()15ــ13()13ــ9) 8 االخبار 7
 12 (79ــ78()54()35ــ33()23ــ16) 4 الشرح 8
 2 (72()27) 2 التشبيه 9
 1 (99()43) 2 االستجواب 13
 1 (12) 1 الوسائل التعميمية 11
 1 (45()21) 2 النظر 12
 13 (134ــ131()65ــ61()59()55()8ــ2) 5 القصص 13
 85 %27,77 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 61 المجموع 14

 

 مجموع سورة الكه  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 6 (99ــ98()74ــ73()71()73()67()65()56()54()49()48()9) 11 االستفهام 1
 3 (21) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

310 
 (77ــ76()75ــ73()72ــ73()69ــ68()66ــ65()63ــ61()47()43ــ38()36ــ34()22()19) 13 الحوار 3 

 (92ــ93()85ــ84)
3 

 3 (22) 1 التمقين 4
 9 (135ــ134()99()82()32()29ــ26()24ــ23()22) 7 األمر 5
 6 (133ــ133()94()57()33()23) 5 االخبار 6
 2 (81ــ78()31()29) 3 الشرح 7
 1 (44()29) 2 التشبيه 8
 3 (47()36) 2 االستجواب 9
 2 (8ــ7) 1 الوسائل التعميمية 13
 63 (94ــ83()81ــ59()53ــ49()42ــ32()26ــ14()12ــ13) 6 القصص 11
 3 (44()32) 2 المثل 12
 92 %61,87 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 54 المجموع 13

 

 

 مجموع سورة مريم األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (98()77()65()42()29()8) 6 االستفهام 1
 1 (73()48ــ42()32ــ27()21ــ19()13ــ4) 5 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

311 
 3 (48ــ42( )21ــ18()13ــ7) 3 الحوار 3 

 1 (75()51) 2 التمقين 4
 8 (84()75()65()56()54()51()44ــ43()41()39ــ38()26ــ25()16()12ــ11) 12 األمر 5
 7 (83ــ79()76()69ــ68()58()43()14) 6 االخبار 6
 4 (93ــ93()5ــ4) 2 الشرح 7
 3 (83()78()67()46) 4 االستجواب 8
 46 (57ــ56()55ــ54()53ــ51()53ــ41()35ــ16()15ــ2) 6 القصص 9
 3 (13()6ــ5) 2 الدعاء 13
 73 %48,74 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 48 المجموع 11

 

 

 

 

 

 مجموع سورة طه األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 5 (133()133()128()125()95()93ــ92()89()86()83()71()57()51()49()9) 14 االستفهام 1
 3 (76ــ72()64ــ63) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

312 
 3 (97ــ92()91ــ93()88ــ83()66ــ65()61ــ57()48ــ43()47ــ21()19ــ17) 8 الحوار 3 

 2 (135()132) 2 التمقين 4
 (132ــ131()114()135()97()77()69ــ68()44ــ42()24()22ــ21()16()14ــ13()12()13) 14 األمر 5

(135) 
4 

 2 (132()82()41ــ36()7) 4 االخبار 6
 7 (139ــ135()55ــ53) 2 الشرح 7
 3 (17) 1 االستجواب 8
 95 (124ــ115()98ــ56()52ــ9) 3 القصص 9
 3 (35ــ29()27ــ25) 2 الدعاء 13
 115 %18,85 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 52 المجموع 11

 

 

 

 

 مجموع سورة األنبياء األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 9 (139()138()83()67()59()55()52()53()38()36()24()13()6()3) 14 االستفهام 1
 1 (61ــ59()56ــ55()5) 3 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

313 
 3 (63ــ62()56ــ52) 2 الحوار 3 

 3 (112()138()45()42()24) 5 التمقين 4
 1 (69()45()24()13) 4 األمر 5
 11 (135()133()94()47()41()35ــ34()29()25()15()8ــ7) 13 االخبار 6
 3 (43ــ39()22) 2 الشرح 7
 5 (66()44ــ43()34()33()23()3) 6 االستجواب 8
 43 (96()91ــ89()88ــ87()86ــ85()84ــ83()82ــ78()77ــ76()75ــ74()73ــ51()48) 13 القصص 9
 3 (89) 1 الدعاء 13
 3 (44) 1 النظر 11
 3 (33ــ31) 1 الوسائل التعميمية 12
 1 (134) 1 التشبيه 13
 83 %42,71 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 63 المجموع 14

 

 

 مجموع سورة الحج األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (65()63()18) 3 االستفهام 1
 6 (72()69ــ68()51ــ49) 3 التمقين 2



    املالحق    

 

 
 

314 
 8 (78ــ77()68ــ67()49()36()34()33()28ــ26()24()1) 9 األمر 3 

 15 (57ــ56()44ــ41()39()38()32()25()22ــ19()7) 8 االخبار 4
 17 (78()62ــ58()55ــ52()43()37ــ28()23()17()13ــ11()5) 9 الشرح 5
 3 (72()73()46()15) 4 االستجواب 6
 4 (29ــ26) 1 القصص 7
 1 (73) 1 المثل 8
 3 (63()18) 2 النظر 9
 3 (66ــ65()63) 2 الوسائل التعميمية 13
 1 (31) 1 التشبيه 11
 63 %92,76النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  43 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع المؤمنونسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2                                                                                          (                                                                                                                            112()83()72()32( )23) 5 االستفهام 1
 3 (38ــ33()25ــ23) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

315 
 13 (115ــ112()111ــ136()38ــ33) 3 الحوار 3 

 9 (98ــ97()94ــ93()89ــ84()29) 4 التمقين 4
 6 (118()113ــ112()97ــ96()93()89ــ84()65()52ــ51()29) 8 األمر 5
 7 (117()133()91()62()44()16ــ15) 6 االخبار 6
 15 (134ــ131()11ــ1) 2 الشرح 7
 5 (115()135()89ــ84()73ــ68()55()47()35) 7 االستجواب 8
 25 (53()49ــ45()41ــ32()28ــ23()14ــ12) 5 القصص 9
 5 (22ــ18) 1 الوسائل التعميمية 13
 1 (94ــ93()39()26) 3 الدعاء 11
 85 %33,72 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 46 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع النورسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (                                                                                                                          22) 1 االستفهام 1
 4 (54ــ53()31ــ33) 2 التمقين 2



    املالحق    

 

 
 

316 
 7 (62()56()54ــ53()33()31ــ33()28ــ27()21()4()2) 9 األمر 3 

 9 (64()55()52()43()25ــ23()19()11()6()4) 9 االخبار 4
 11 (61ــ58()45()33()31ــ33()26()9ــ6()3ــ2) 7 الشرح 5
 2 (53()43()41) 3 االستجواب 6
 5 (16ــ15()13ــ11) 2 القصص 7
 1 (44ــ43) 1 الوسائل التعميمية 8
 1 (35) 1 المثل 9
 3 (63()43ــ39) 2 التشبيه 13
 1 (43()41) 2 النظر 11
 45 %31,73 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 39 المجموع 12

 

 

 

 مجموع الفرقانسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (41()23()7) 3 االستفهام 1
 3 (8ــ7()5ــ4) 2 المناقشة 2
 3 (63()18ــ17) 2 الحوار 3



    املالحق    

 

 
 

317 
 3 (77()57()6) 3 التمقين 4 

 3 (77()59()58ـــ57()52()15()9()6) 7 األمر 5
 5 (33()31()24()23()11) 5 االخبار 6
 13 (76ــ68()3) 2 الشرح 7
 2 (44ــ43()43()17()15) 4 االستجواب 8
 7 (38()37()36ــ35()29ــ27) 4 القصص 9
 9 (62ــ61()54()53()49ــ47()46ــ45) 6 الوسائل التعميمية 13
 3  (8ــ7) 1 المثل 11
 1  (44) 1 التشبيه 12
 3 (46ــ45()43()9) 3 النظر 13
 1 (65) 1 الدعاء 14
 52 %53,67 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 44 المجموع 15

 

 مجموع سورة الشعراء األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

(165()161()146()142()128()124()93()72()41()39()35()25()23()18()7) 18 االستفهام 1
(177()235()221) 

5 

 3 (21ــ19) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

318 
(138ــ125()116ــ136()76ــ73()51ــ49()42ــ41()37ــ34()31ــ29()24ــ23()16ــ12) 12 الحوار 3 

 (189ــ177( )168ــ161()156ــ142)
3 

 3 (216ــ214()17ــ16) 2 التمقين 4
 2 (217()213()63()17ــ15) 4 األمر 5
 7 (227()224()196ــ192) 3 االخبار 6
 3 (183ــ181()82ــ78()56ــ53) 3 الشرح 7
 2 (225()234()197()111()73) 5 االستجواب 8
 144 (189ــ176()173ــ163()158ــ141()139ــ123()123ــ135()82ــ69()66ــ13) 7 القصص 9
 3 (7) 1 الوسائل التعميمية 13
 1 (225) 1 النظر 11
 7 (169()118()89ــ83) 3 الدعاء 12
 171 %33,75النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  63 المجموع 13

 

 

 مجموع سورة النمل األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 ( 84()71()67()41()27()23) 6 االستفهام 1
 1 (49()35ــ29) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

319 
 3 (72ــ71()47ــ46()44()43ــ38()35ــ29( )22()16) 7 الحوار 3 

 1 (69()59()28()12( )13) 5 التمقين 4
 3 (79()72()73()41()37()33ــ32()28()14()11ــ13) 9 األمر 5
 13 (78ــ73()64ــ63()58ــ57()53()51()13()5ــ4) 7 االخبار 6
 2 (93ــ89()24ــ23()12) 3 الشرح 7
 3 (55ــ54()42()36) 3 االستجواب 8
 52 5+9+33+8(58ــ54()53ــ45()44ــ15()14ــ7) 4 القصص 9
الوسائل  13

 التعميمية
 2 (88()86()61ــ63) 3

 1 (86()69()51()33()14) 5 النظر 11
 3 (19) 1 الدعاء 12
 78 %87,83النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  55 المجموع 13

 

 

 مجموع سورة القصص األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 5 (74()65()62()63()58()19()12) 7 االستفهام 1
 2 (83ــ79()38ــ36) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

320 
 3 (78ــ76()35ــ33()29()28ــ27()25()23()19ــ18()9) 8 الحوار 3 

 1 (85()49()32) 3 التمقين 4
 4 (88ــ85()49()31()29()23()7) 6 األمر 5
 5 (84ــ83()83ــ79()68()59()56()23()4) 7 االخبار 6
 2 (77ــ76()32()9) 3 الشرح 7
 5 (72ــ71()61()57()53()48) 5 االستجواب 8
 46 (82ــ76()43()43ــ3) 3 القصص 9
 1 (73) 1 الوسائل التعميمية 13
 1 (43) 1 النظر 11
 3 (24()21()17ــ16) 3 الدعاء 12
 1 (61) 1 التشبيه 13
 73 %87,83النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  53 المجموع 14

 

 مجموع سورة العنكبوت األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (68()63()61) 3 االستفهام 1
 1 (53()29) 2 المناقشة 2
 1 (32ــ31()29()12) 3 الحوار 3



    املالحق    

 

 
 

321 
 2 (52()53()46) 3 التمقين 4 

 1 (63()52()53()45) 4 األمر 5
 8 (69()64()57()49ــ47()43()34ــ33()27ــ24()23ــ22()6ــ5) 9 االخبار 6
 3 (18ــ16) 1 الشرح 7
 3 (68ــ67()63()61()19()13()4ــ3) 6 االستجواب 8
 26 (43ــ39()38()37ــ36()34ــ28()27ــ16()15ــ14) 6 القصص 9
 1 (63) 1 الوسائل التعميمية 13
 1 (67()23ــ19) 2 النظر 11
 3 (33) 1 الدعاء 12
 1 (63) 1 التشبيه 13
 1 (41) 1 المثل 14
 48 %56,69النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  43 المجموع 15

 

 

 مجموع الرومسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (37()29) 2 االستفهام 1
 1 (56) 1 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

322 
 1 (42) 1 التمقين 3 

 6 (63()53()43ــ42()38()34()31ــ33) 6 األمر 4
 5 (47()39()36()11()3) 5 االخبار 5
 1 (16ــ15) 1 الشرح 6
 3 (43()9ــ8) 2 االستجواب 7
 9 (54()48()46()25ــ23) 4 الوسائل التعميمية 8
 2 (53()37()8) 3 النظر 9
 1 (28) 1 التشبيه 13
 3  (28) 1 المثل 11
 33 %53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  27 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع سورة لقمان األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (31()29()23) 3 االستفهام 1
 1 (21) 1 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

323 
 2 (26ــ25) 1 التمقين 3 

 3 (21()19ــ17()13ــ12) 3 األمر 4
 5 (24ــ22()9ــ8) 2 االخبار 5
 4 (34ــ33()16ــ14()13()7ــ6) 4 الشرح 6
 2 (25()11) 2 االستجواب 7
 8 (19ــ12) 1 الوسائل التعميمية 8
 1 (31()29()19()13) 4 النظر 9
 1 (31()29()23) 3 التشبيه 13
 1 (27()16()7) 3 المثل 11
 27 %41,79النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  27 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع سورة السجدة األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 5 (28()25()22()13()4) 5 االستفهام 1
 1 (11ــ13) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

324 
 2 (29ــ28) 1 الحوار 3 

 3 (29()11) 2 التمقين 4
 3 (33()23()23()14()11) 5 األمر 5
 1 (3) 1 االخبار 6
 5 (21ــ19()16ــ15) 2 الشرح 7
 2 (26()18) 2 االستجواب 8
 5 (24ــ23()9ــ7) 2 القصص 9
 1 (27) 1 الوسائل التعميمية 13
 2 (26()12) 2 النظر 11
 3 (12) 1 الدعاء 12
 3 (18) 1 التشبيه 13
 27 %93 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 26 المجموع 14

 

 

 مجموع سورة األحزاب األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 13 (63()59()48ــ47( )34ــ28( )17ــ16) 5 التمقين 1
 12 (73ــ69()63()59()56()52()48ــ47()42ــ41()37()34ــ32()28()9()5()3ــ1) 13 األمر 2



    املالحق    

 

 
 

325 
 9 (71()57()54()51()35()22()23()13()13) 9 االخبار 3 

 3 (53()53()4) 3 الشرح 4
 3 (17) 1 االستجواب 5
 1 (69()7) 2 القصص 6
 1 (68) 1 الدعاء 7
 1 (69()19) 2 التشبيه 8
 43 %35,54النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  36 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة سبأ األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (52()45()33()29()9()7) 6 االستفهام 1
 4 (43()33ــ31) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

326 
 13 (41ــ43()39ــ34()33ــ29()27ــ24()23()3) 6 الحوار 3 

 5 (53ــ47()39()36()27ــ24()24()22()3) 7 التمقين 4
 2 (53ــ47( )42()39()36()24()22()18()15()11()3) 13 األمر 5
 4 (54()45()19()5()2) 5 االخبار 6
 1 (46) 1 الشرح 7
 1 (43()32()24) 3 االستجواب 8
 8 (17ــ12()11ــ13) 2 القصص 9
 3 (13) 1 التشبيه 13
 42 %77,77النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  43 المجموع 11

 

 

 

 

 

 مجموع سورة فاطر األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (43()27()26()8) 4 االستفهام 1
 1 (43) 1 التمقين 2



    املالحق    

 

 
 

327 
 3 (3) 1 األمر 3 

 9 (45()37ــ36()33ــ32()25()14()4()2) 7 االخبار 4
 3 (32()11()7ــ5) 3 الشرح 5
 1 (37()3) 2 االستجواب 6
 6 (28ــ27()13ــ11()9) 3 الوسائل التعميمية 7
 2 (44ــ43()43()27) 3 النظر 8
 24 %33,53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  24 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة يس األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (78()71()48()31()23) 5 االستفهام 1
 2 (48ــ47()19ــ14) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

328 
 3 (27ــ26) 1 الحوار 3 

 3 (81ــ79) 1 التمقين 4
 2 (64()11) 2 األمر 5
 6 (82()76()62()57ــ56()33()13) 6 االخبار 6
 3 (67ــ65()25ــ23) 2 الشرح 7
 3 (81()77()68()62()63) 5 االستجواب 8
 17 (29ــ13) 1 القصص 9
 11 (73ــ71()42ــ37()35ــ33) 3 الوسائل التعميمية 13
 1 (77()71) 2 النظر 11
 1 (78()13) 2 المثل 12
 52 %65,62 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 32 المجموع 13

 

 

 

 مجموع الصافاتسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 16 (176()156ــ154()153ــ149()138()95()92ــ91()87()85()62()54ــ51()36()25()17ــ16) 13 االستفهام 1
 23 (132()96ــ94()63ــ51()32ــ27) 4 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

329 
 3 (179ــ178()18) 2 التمقين 3 

 4 (174()157()149()22()18()11) 6 األمر 4
 4 (71()39ــ38()34()18) 4 االخبار 5
 13 (68ــ64()49ــ41) 2 الشرح 6
 1 (86()11) 2 االستجواب 7
 51 (148ــ139()136ــ133()129ــ123()123ــ114()112()139ــ84()82()78ــ75) 8 القصص 8
 1 (6) 1 الوسائل التعميمية 9
 1 (132()73) 2 النظر 13
 1 (133) 1 الدعاء 11
 1 (65()49) 2 التشبيه 12
 116 %73,63 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 47 المجموع 13

 

 

 

 مجموع صسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 5 (62()21()13ــ8()5) 4 االستفهام 1
 4 (63()9ــ7) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

330 
 3 (85ــ75()24ــ23) 2 الحوار 3 

 9 (86()73ــ65()48()45()41) 5 التمقين 4
 1 (72()86()65()44()39()26) 6 األمر 5
 5 (52ــ49()14) 2 االخبار 6
 1 (75()28) 2 االستجواب 7
 41 (85ــ71()48()47ــ45()44ــ41()36ــ33()26ــ17()13ــ12) 8 القصص 8
 3 (61()35()16) 3 الدعاء 9
 69 %43,78 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 34 المجموع 13

 

 

 

 

 

 

 مجموع الزمرسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (71()43()21) 3 االستفهام 1
 2 (74ــ73) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

331 
 5 (72ــ71()59ــ56) 2 الحوار 3 

 15 (64()55ــ53()46()44ــ43()39ــ38()15ــ9()8) 7 التمقين 4
 6 (64()53()46()44()24()15ــ13()11ــ8()2) 8 األمر 5
 8 (61()63()51ــ49()23()18()3) 6 االخبار 6
 6 (63()52()38ــ36()32()19()9) 6 االستجواب 7
 1 (7) 1 الشرح 8
 2 (21()6ــ5) 2 الوسائل التعميمية 9
 1 (42()21) 2 النظر 13
 13 (29) 1 المثل 11
 49 %33,65 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 39 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع غافرسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (81()62()28()11) 4 االستفهام 1
 3 (27ــ24) 2 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

332 
 8 (76ــ73()53ــ47()44ــ38()36()34ــ28) 5 الحوار 3 

 2 (66()18) 2 التمقين 4
 6 (77ــ76()66()65()56ــ55()46()36()18()14) 8 األمر 5
 3 (85()21()19()4) 4 االخبار 6
 2 (82()45()41()16) 4 االستجواب 7
 1 (78()43) 2 الشرح 8
 5 (83ــ79()67()64()61) 4 الوسائل التعميمية 9
 27 (54ــ52()45ــ23()5) 3 القصص 13
 4 (82()69()57()21) 4 النظر 11
 61 %76,71 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 42 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع فصمتسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (52()47()9) 3 االستفهام 1
 2 (6ــ5) 1 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

333 
 2 (53()47()21) 3 التمقين 3 

 2 (44()26()13()9()6) 5 األمر 4
 2 (52()44()36()13)(9)(6) 6 االخبار 5
 6 (51()43()35()28()24()8) 6 الشرح 6
 3 (53()43()33) 3 االستجواب 7
 1 (44()34) 2 القصص 8
 3 (39()37()12) 3 الوسائل التعميمية 9
 6 (45()18ــ13) 2 النظر 13
 3 (15) 1 الدعاء 11
 1 (29) 1 التشبيه 12
 31 %43,57 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 36 المجموع 13

 

 

 

 مجموع سورة الشورى األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (44()17()9) 3 االستفهام 1
 1 (45) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

334 
 2 (48()23()15) 3 التمقين 3 

 3 (47()23()15()13) 4 األمر 4
 12 (52ـــ49()46()28ــ25()18()14()8) 6 االخبار 5
 1 (21) 1 االستجواب 6
 2 (53ــ49()12ــ11) 2 الشرح 7
 24 %28,45 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 23 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة الزخر  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 5 (87()79()66()58()52ــ51()19) 6 االستفهام 1
 4 (58()31ــ33()22()23) 4 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

335 
 6 (78ــ77()64ــ63()52ــ51()49()46()24ــ23) 6 الحوار 3 

 3 (89()81()44()24) 4 التمقين 4
 5 (89()83()81()73()45()43()25) 7 األمر 5
 6 (88()76()36()32()17()15) 6 االخبار 6
 6 (87()83()45()43()32()21()16()9()5) 9 االستجواب 7
 2 (73()71()27ــ26) 3 الشرح 8
 4 (13ــ13) 1 الوسائل التعميمية 9
 21 (65ــ63()59ــ57()56ــ46()29ــ26) 4 القصص 13
 1 (66()25) 2 النظر 11
 63 %78,73النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  52 المجموع 12

 

 

 

 

 مجموع الدخانسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (25) 1 االستفهام 1
 2 (36ــ35) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

336 
 3 (21ــ18) 1 الحوار 3 

 5 (59()49ــ47()24ــ23()13) 4 األمر 4
 7 (57()43ــ38()31()29()14()8) 6 االخبار 5
 2 (37()13) 2 االستجواب 6
 4 (6ــ3) 1 الشرح 7
 12 (33ــ33()24ــ17) 2 القصص 8
 1 (45) 1 التشبيه 9
 1 (12) 1 الدعاء 13
 35 %32,59 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 23 المجموع 11

 

 

 

 

 

 مجموع سورة الجاثية األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (32()23()21()6) 4 االستفهام 1
 2 (25ــ24) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

337 
 1 (26ــ25) 1 الحوار 3 

 2 (26()15ــ14) 2 التمقين 4
 1 (18()14) 2 األمر 5
 4 (34()27()18()17()13ــ9) 5 االخبار 6
 1 (31()23) 2 االستجواب 7
 3 (35()31ــ33) 2 الشرح 8
 2 (5ــ4) 1 الوسائل التعميمية 9
 2 (17ــ16) 1 القصص 13
 1 (21()8) 2 التشبيه 11
 3 (23) 1 النظر 12
 22 %45,59النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  24 المجموع 13

 

 

 

 مجموع األحقا سورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (22()8()4) 3 االستفهام 1
 2 (24()17()7) 3 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

338 
 6 (34()31ــ33()23ــ21()11()13ــ7) 5 الحوار 3 

 3 (13ــ8()4) 2 التمقين 4
 1 (35()21()8()4) 4 األمر 5
 3 (26()23()16()13) 4 االخبار 6
 2 (35ــ34()33()5ــ4) 3 االستجواب 7
 1 (23()14) 2 الشرح 8
 7 (28ــ21) 1 القصص 9
 1 (35) 1 التشبيه 13
 1 (33()13()4) 3 النظر 11
 1 (15) 1 الدعاء 12
 27 %14,77 التعميمية في السورةالنسبة المئوية لألساليب  32 المجموع 13

 

 

 

 مجموع سورة محمد األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (27()24()18()16()13) 5 االستفهام 1
 3 (26()23()16) 3 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

339 
 4 (35()33()19()4) 4 األمر 3 

 6 (38)(34()32()33)(21()13) 6 االخبار 4
 1 (18()14) 2 االستجواب 5
 2 (2ــ1) 1 الشرح 6
 1 (12) 1 التشبيه 7
 3 (13) 1 النظر 8
 21 %26,55النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  23 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة الفتح األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (13ــ11) 1 االستفهام 1
 1 (16ــ15) 1 المناقشة 2



    املالحق    

 

 
 

340 
 1 (16ــ15()11) 2 األمر 3 

 3 (16ــ15) (13ــ11) 2 التمقين 4
 8 (27()23()17()15()13()8()3ــ1) 7 االخبار 5
 3 (11) 1 االستجواب 6
 1 (29()16) 2 الشرح 7
 3 (29) 1 التشبيه 8
 14 %27,48 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 17 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة الحجرات األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (17ــ16()14) 2 االستفهام 1
 4 (14()12()13ــ9()6()2ــ1) 5 األمر 2



    املالحق    

 

 
 

341 
 2 (17ــ16()14) 2 التمقين 3 

 3 (5ــ3) 1 االخبار 4
 1 (16()12) 2 االستجواب 5
 2 (11()9()7) 3 الشرح 6
 1 (2) 1 التشبيه 7
 14 %77,77النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة    16 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة ق األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (36()33()6) 3 االستفهام 1
 3 (28ــ27()23) 2 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

342 
 2 (3ــ2) 1 المناقشة 3 

 6 (45()41ــ39()34()26()24) 5 األمر 4
 1 (45) 1 التمقين 5
 1 (45()16) 2 االخبار 6
 3 (14ــ12) 1 القصص 7
 3 (13ــ9()7ــ6) 2 الوسائل التعميمية 8
 3 (6) 1 النظر 9
 22 %88,48 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 18 المجموع 13

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة الذاريات األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (31()27()21()12) 4 االستفهام 1
 3 (32ــ31()28ــ27()25) 3 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

343 
 3 (55ــ54( )51ــ53()14) 3 األمر 3 

 2 (55ــ54) 1 التمقين 4
 2 (52()15) 2 االخبار 5
 1 (24) 1 االستجواب 6
 3 (18ــ16) 1 الشرح 7
 22 (46()45ــ43()42ــ41()43ــ38()37ــ25) 5 القصص 8
 35 %33,58 لألساليب التعميمية في السورةالنسبة المئوية  23 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الطورسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (33ــ32()33) 2 االستفهام 1
 1 (44()33) 2 الحوار 2



    املالحق    

 

 
 

344 
 3 (28ــ26) 1 المناقشة 3 

 5 (49ــ48()45()31()29()19()16) 6 األمر 4
 2 (49ــ48()45()31()29) 4 التمقين 5
 3 (46()8ــ7) 2 االخبار 6
 11 (43ــ34()15) 2 االستجواب 7
 4 (24()23()18ــ17) 3 الشرح 8
 33 %34,67 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 22 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة النجم األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (59()55()19) 3 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

345 
 1 (59) 1 الحوار 2 

 2 (62()29) 2 األمر 3
 3 (29) 1 التمقين 4
 4 (32()28ــ26) 2 االخبار 5
 4 (37ــ36()33()21()12) 4 االستجواب 6
 16 (54ــ39) 1 الشرح 7
 1 (33) 1 النظر 8
 33 %38,48النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  15 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة القمر األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 8 (51()43()32()33()22ــ21()18ــ15) 6 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

346 
 2 (44()25ــ24()9ــ8()2) 4 المناقشة 2 

 3 (39()37()28()6) 4 األمر 3
 3 (28ــ27) 1 التمقين 4
 5 (52()53ــ49()35()31()4ــ3) 5 االخبار 5
 3 (43()25ــ24) 2 االستجواب 6
 33 (45ــ41()38ــ33()31ــ23()23ــ18()15ــ9) 5 القصص 7
 3 (13) 1 الدعاء 8
 1 (7) 1 التشبيه 9
 49 %39,89النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  29 المجموع 13

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة الرحمن األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 31 (42()43()38()36()34()32()33()28()25()23()21()18()16()13) 31 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

347 
 (45()47()49()51()53()55()57()59()61()63()65()67()69()71) 

(73()75()77) 
 2 (33()9) 2 األمر 2
 7 (66()46()39()27ــ26()15ــ14) 5 االخبار 3
 1 (63) 1 االستجواب 4
 8 (23ــ19()12ــ13()7ــ5) 3 الوسائل التعميمية 5
 7 (74()72()73()68()52()53()48) 7 الشرح 6
 1 (58) 1 التشبيه 7
 57 %37,73النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  53 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 مجموع سورة الواقعة األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (57()48ــ47) 2 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

348 
 3 (96()74()49) 3 األمر 2 

 1 (53ــ49) 1 التمقين 3
 3 (95()3ــ2) 2 االخبار 4
 9 (81()72ــ71()69ــ68()64ــ63()59ــ58) 5 االستجواب 5
 23 (94ــ89()44ــ42()34ــ28()18ــ15) 4 الشرح 6
 1 (23) 1 التشبيه 7
 43 %66,41النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  18 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الحديدسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (11ــ13()8) 2 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

349 
 4 (28()21ــ23()17()7) 4 األمر 2 

 2 (14ــ13) 1 الحوار 3
 6 (28()24()18()15()13()6ــ5()2) 7 االخبار 4
 1 (16()14) 2 االستجواب 5
 4 (23ــ22()19()4) 3 الشرح 6
 2 (27ــ26) 1 القصص 7
 1 (23) 1 التشبيه 8
 23 %31,79النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  21 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الُمجادلةسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (14ــ13()8ــ7) 2 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

350 
 4 (13ــ11()9) 2 األمر 2 

 5 (19ــ16()8()1) 3 االخبار 3
 4 (22()4ــ2) 2 الشرح 4
 16 %72,72النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  9 المجموع 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الحشرسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (11) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

351 
 1 (16()11) 2 الحوار 2 

 2 (18()7()2) 3 األمر 3
 2 (12()3) 2 االخبار 4
 3 (23()14()7) 3 الشرح 5
 1 (16ــ15) 1 التشبيه 6
 1 (13) 1 الدعاء 7
 1 (21) 1 المثل 8
 12 %53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  14 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الممتحنةسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (13) 1 التمقين 1



    املالحق    

 

 
 

352 
 2 (13ــ12()11ــ13()1) 3 األمر 2 

 1 (4) 1 الحوار 3
 1 (3()1) 2 االخبار 4
 5 (11ــ8()2ــ1) 2 الشرح 5
 1 (5) 1 الدعاء 6
 11 %61,84النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  13 المجموع 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الص سورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (13()5) 2 التمقين 1



    املالحق    

 

 
 

353 
 1 (14()6ــ5) 2 الحوار 2 

 1 (14) 1 األمر 3
 2 (7()2) 2 االستجواب 4
 4 (9ــ8()4ــ3) 2 االخبار 5
 3 (13ــ11) 1 الشرح 6
 3 (6()5) 2 القصص 7
 13 %85,92النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  12 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الجمعةسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (8()6) 2 الحوار 1



    املالحق    

 

 
 

354 
 2 (11()9()8()6) 4 األمر 2 

 2 (13ــ9) 1 الشرح 3
 3 (11()7()4()2) 4 االخبار 4
 3 (6) 1 القصص 5
 1 (5) 1 التشبيه 6
 9 %81,81النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  13 المجموع 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع المنافقونسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (8ــ7()5()1) 3 الحوار 1



    املالحق    

 

 
 

355 
 2 (13ــ9()4) 2 األمر 2 

 1 (3) 1 الشرح 3
 2 (6()2ــ1) 2 االخبار 4
 1 (13) 1 الدعاء 5
 3 (4) 1 التشبيه 6
 13 %93,93النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  13 المجموع 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع التغابنسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (6ــ5) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

356 
 1 (6) 1 الحوار 2 

 1 (7) 1 التمقين 3
 1 (12()7) 2 األمر 4
 2 (17ــ16) 1 الشرح 5
 2 (14()9) 2 االخبار 6
 8 %44,44النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  8 المجموع 7
 مجموع الطالقسورة  األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (1) 1 التمقين 1
 2 (13()8()6) 3 األمر 2
 2 (6()4()2) 3 الشرح 3
 3 (9ــ7) 1 االخبار 4
 8 %66,66النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  8 المجموع 5

 

 

 مجموع التحريمسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (3) 1 الحوار 1



    املالحق    

 

 
 

357 
 1 (8) 1 الدعاء 2 

 2 (9ــ8()6) 2 األمر 3
 1 (1) 1 االستجواب 4
 3 (12()11()13) 3 القصص 5
 1 (4) 1 االخبار 6
 3 (12ــ13) 1 المثل 7
 9 %75النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  13 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الممكسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (18()8) 2 الحوار 1



    املالحق    

 

 
 

358 
 4 (26ــ25()13ــ8) 2 األمر 2 

 7 (33()22ــ19()17ــ16) 3 الشرح 3
 2 (33ــ28()26()24ــ23()4ــ3) 4 االخبار 4
 2 (33ــ28()26()24ــ23) 3 الدعاء 5
 3 (19()15()5) 3 التشبيه 6
 23 %66,66النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  17 المجموع 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع القممسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (46()39()37ــ36()28) 4 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

359 
 5 (29ــ26()23) 2 الحوار 2 

 2 (41()35) 2 االستجواب 3
 3 (48()45()43()13()8) 5 األمر 4
 5 (51()47()34ــ33()7()4ــ3) 6 االخبار 5
 7 (15ــ11) 1 الشرح 6
 1 (45()43) 2 التمقين 7
 1 (48) 1 التشبيه 8
 28 %84,53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  23 المجموع 9

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الحاقةسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (3ــ2) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

360 
 2 (25()19) 2 الحوار 2 

 1 (8) 1 االستجواب 3
 5 (52()32ــ33()24) 3 األمر 4
 1 (15) 1 االخبار 5
 2 (14ــ13) 1 الشرح 6
 8 (12ــ9()7ــ4) 2 القصص 7
 38 %38,43النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  11 المجموع 8

 

  

 

 

 

 

 

 

 مجموع الحاقةسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (36) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

361 
 1 (38) 1 االستجواب 2 

 3 (44()42()5) 3 األمر 3
 4 (19()15()13()1) 4 االخبار 4
 5 (21ــ23()18ــ16) 2 الشرح 5
 3 (43()9ــ8) 2 التشبيه 6
 17 %63,38النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  13 المجموع 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع نوحسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (15) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

362 
 3 (13()2) 2 الحوار 2 

 3 (13) 1 االستجواب 3
 1 (13()1) 2 األمر 4
 3 (27()24ــ21()9ــ5) 3 االخبار 5
 3 (12ــ11()4ــ3) 2 الشرح 6
 3 (23ــ16) 1 الوسائل التعميمية 7
 27 (28ــ2) 1 القصص 8
 3 (28()26) 2 الدعاء 9
 28 %133النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  15 المجموع 13

 

 

 

 

 

 

 مجموع الجنسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (13) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

363 
 5 (25()22ــ23()1) 3 األمر 2 

 15 (25()22ــ23()15ــ1) 3 التمقين 3
 1 (26()13) 2 االخبار 4
 21 %75النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  9 المجموع 5

 

 مجموع المزملسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (17) 1 االستفهام 1
 5 (23()13ــ8()4()2) 4 األمر 2
 1 (23) 1 االخبار 3
 1 (16) 1 القصص 4
 8 %43النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  7 المجموع 5

 

 

 

 مجموع المدثرسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (42()23ــ19) 2 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

364 
 1 (27) 1 االستجواب 2 

 6 (47ــ42) 1 الحوار 3
 6 (7ــ2) 1 األمر 4
 3 (56()13ــ9) 2 االخبار 5
 2 (29ــ28) 1 الشرح 6
 2 (51ــ53) 1 التشبيه 7
 23 %37,41النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  9 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع القيامةسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (13()6) 2 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

365 
 3 (43()36()3) 3 االستجواب 2 

 2 (18()16) 2 األمر 3
 4 (21ــ19()17()12()4) 4 االخبار 4
 4 (25ــ22) 1 الشرح 5
 15 %53,37النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  12 المجموع 6

 

 مجموع إلنساناسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (1) 1 االستفهام 1
 3 (26ــ24) 1 األمر 2
 3 (23()13ــ9) 2 االخبار 3
 13 (21ــ13()8ــ5) 2 الشرح 4
 23 %51,64النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  6 المجموع 5

 

 

 مجموع المرسالتسورة  األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (14) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

366 
 3 (25()23()16) 3 االستجواب 2 

 4 (46()43()33ــ29) 3 األمر 3
 2 (36ــ35) 1 االخبار 4
 2 (33ــ32) 1 التشبيه 5
 12 %24النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  9 المجموع 6
 مجموع النبأسورة  األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (1) 1 االستفهام 1
 9 (14ــ6) 1 االستجواب 2
 1 (33) 1 األمر 3
 5 (43()31()28ــ27()18) 4 االخبار 4
 8 (35ــ32()26ــ23) 2 الشرح 5
 24 %63النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  9 المجموع 6

 

 

 مجموع النازعاتسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 5 (43ــ42()15()11ــ13) 3 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

367 
 3 (18ــ17) 1 األمر 2 

 2 (24()19ــ18()13ــ12) 3 الحوار 3
 1 (27) 1 االستجواب 4
 5 (41ــ37) 1 الشرح 5
 6 (33ــ27) 1 الوسائل التعميمية 6
 13 (25ــ16) 1 القصص 7
 29 %34,63النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  11 المجموع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع عبسسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (3) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

368 
 5 (36ــ33()42) 2 االخبار 2 

 3 (24) 1 النظر 3
 4 (16ــ13) 1 الشرح 4
 5 (31ــ27) 1 الوسائل التعميمية 5
 9 (25ــ16) 1 القصص 6
 24 %14,57النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  7 المجموع 7
 مجموع عبسسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 2 (26()9) 2 االستفهام 1
 6 (22()13ــ13()14) 3 االخبار 2
 8 (8ــ1) 1 الشرح 3
 16 %17,55النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  6 المجموع 4

 

 

 

 مجموع االنفطار سورة   األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (18ــ17()8()6) 3 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

369 
 3 (19()14ــ13) 2 االخبار 2 

 4 (4ــ1) 1 الشرح 3
 11 %89,57النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  6 المجموع 4

 

 مجموع المطففينسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (19()8()4) 3 االستفهام 1
 1 (1) 1 االخبار 2
 4 (21ــ23()3ــ2) 2 الشرح 3
 2 (32()13) 2 المناقشة 4
 13 %14,57النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  8 المجموع 5

 

 

 

 

 مجموع االنشقاقسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (23) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

370 
 2 (19()6) 2 االخبار 2 

 1 (24) 1 األمر 3
 9 (15ــ7) 1 الشرح 4
 13 %52 السورةالنسبة المئوية لألساليب التعميمية في  5 المجموع 5

 

 مجموع البروجسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (17) 1 االستفهام 1
 5 (16ــ12) 1 االخبار 2
 2 (11ــ13) 1 الشرح 3
 7 (23ــ17()6ــ4) 2 القصص 4
 14 %56 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 5 المجموع 5

 

 

 

 مجموع الطارق سورة   األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (8) 1 االخبار 1



    املالحق    

 

 
 

371 
 2 (7ــ6) 1 الشرح 2 

 1 (2) 1 االستجواب 3
 1 (5) 1 النظر 4
 5 %41,29النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  4 المجموع 5

 

 مجموع األعمىسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (9()6) 2 األمر 1
 7 (17ــ16()14()11ــ13()8()6) 5 االخبار 2
 4 (5ــ2) 1 الشرح 3
 13 %42,68النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  8 المجموع 4

 

 

 

 مجموع الغاشيةسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (21()17()1) 3 األمر 1
 8 (26ــ25()22()13()5ــ2) 4 االخبار 2



    املالحق    

 

 
 

372 
 7 (16ــ12()7ــ6) 2 الشرح 3 

 3 (17) 1 النظر 4
 4 (23ــ17) 1 الوسائل التعميمية 5
 21 %76,83 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 11 المجموع 6
 مجموع الفجرسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 2 (23()5) 2 االستفهام 1
 2 (16ــ15) 1 االخبار 2
 3 (33ــ28) 1 األمر 3
 1 (6) 1 االستجواب 4
 3 (6) 1 النظر 5
 7 (13ــ11()13()9()8ــ6) 4 القصص 6
 15 %53 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 13 المجموع 7

 

 

 مجموع البمد سورة   األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (12) 1 االستفهام 1



    املالحق    

 

 
 

373 
 2 (2ــ1) 1 االخبار 2 

 4 (13ــ7()5) 2 االستجواب 3
 4 (16ــ13) 1 الشرح 4
 11 %55النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  5 المجموع 5

 

 مجموع اآلياتسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 4 (14ــ11) 1 القصص 1
 6 (6ــ1) 1 الوسائل التعميمية 2
 13 %66,66النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  2 المجموع 3

 

 

 

 

 

 مجموع الميلسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 9 (18()16()11ــ5) 3 الشرح 1



    املالحق    

 

 
 

374 
 4 (21()17()15ــ14) 3 االخبار 2 

 13 %93,61النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  6 المجموع 3
 

 مجموع الضحىسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (11ــ9) 1 األمر 1
 3 (8ــ6) 1 االستجواب 2
 3 (5ــ3) 1 االخبار 3
 9 %81,81النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  3 المجموع 4

 

 

 

 

 

 

 مجموع الَشرحسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (8ــ7) 1 األمر 1



    املالحق    
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 2 (2ــ1) 1 االستجواب 2 

 1 (3) 1 االخبار 3
 5 %53,62النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  3 المجموع 4

 

 مجموع التينسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (8ــ7) 1 االستجواب 1
 2 (5ــ4) 1 االخبار 2
 4 %53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  2 المجموع 3

 

 

 

 

 

 

 مجموع العمقسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 3 (19()3()1) 3 األمر 1



    املالحق    
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 6 (14ــ9) 1 االستجواب 2 

 2 (5ــ4) 1 االخبار 3
 2 (11()9) 2 النظر 4
 13 %42,68النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  7 المجموع 5

 

 مجموع القدرسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (4) 1 األمر 1
 1 (2) 1 االستجواب 2
 2 (3()1) 2 االخبار 3
 4 %83 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 4 المجموع 4

 

 

 

 

 مجموع البينةسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (8()5) 2 الشرح 1



    املالحق    
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 3 (7ــ6()4) 2 االخبار 2 

 5 %83 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 4 المجموع 3
 مجموع الزلزلةسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (3) 1 االستفهام 1
 2 (8ــ7) 1 الشرح 2
 1 (6) 1 االخبار 3
 4 %83 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 3 المجموع 4
 مجموع العادياتسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (9) 1 االستجواب 1
 4 (11()8ــ6) 2 االخبار 2
 5 %53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  3 المجموع 3

 

 

 مجموع القارعةسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (3ــ2) 1 االستفهام 1
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 1 (13) 1 االستجواب 2 

 2 (9ــ6) 1 االخبار 3
 2 (5ــ4) 1 التشبيه 4
 7 %42,68النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  4 المجموع 5
 مجموع التكاثرسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 3 (8()2ــ1) 2 االخبار 1
 3 %53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  2 المجموع 2
 مجموع العصرسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (3) 1 الشرح 1
 1 (2) 1 االخبار 2
 2 %53النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  2 المجموع 3

 

 

 مجموع الهمزةسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (7ــ6) 1 الشرح 1
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 1 (5) 1 االستجواب 2 

 2 (8()4) 2 االخبار 3
 4 %55,55 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 4 المجموع 4

 

 مجموع الفيلسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 2 (2ــ1) 1 االستجواب 1
 3 (5ــ2) 1 القصص 2
 4 %133 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 4 المجموع 3

 

 

 

 

 

 

 مجموع قريشسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (3) 1 االستجواب 1
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 1 (4) 1 القصص 2 

 2 %53 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 3 المجموع 3
 

 

 مجموع الماعونسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (1) 1 الشرح 1
 5 (7ــ5()3ــ2) 2 االستجواب 2
 1 (4) 1 االخبار 3
 7 %133 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 4 المجموع 4

 

 

 

 

 

 مجموع الكوثرسورة    األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (2) 1 األمر 1
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 2 (3)(1) 2 االخبار 2 

 3 %133 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 3 المجموع 3
 مجموع الكافرونسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (1) 1 األمر 1
 5 (6ــ1) 1 التمقين 2
 6 %133 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 2 المجموع 3
 مجموع النصرسورة    األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (3) 1 األمر 1
 2 (2ــ1) 1 االخبار 2
 3 %133 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 2 المجموع 3

 

 

 مجموع سورة المسد   األسموب ت
 اآليات التكرار اآليات

 1 (3) 1 االخبار 1
 1 %23النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة  1 المجموع 2
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 مجموع سورة اإلخالص   األسموب ت 

 اآليات التكرار اآليات
 1 (1) 1 األمر 1
 3 (4ــ1) 1 االخبار 2
 4 %133 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 2 المجموع 3
 مجموع سورة الفمق   األسموب ت

 اآليات التكرار اآليات
 1 (1) 1 األمر 1
  4 (5ــ1) 1 االخبار 2
 5 %133 النسبة المئوية لألساليب التعميمية في السورة 2 المجموع 3
 مجموع سورة الناس األسموب ت

  التكرار اآليات
 1 (1) 1 األمر 1
 5 (6ــ1) 1 االخبار 2
 6 %133 السورة النسبة المئوية لألساليب التعميمية في 2 المجموع 3
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 (6ممحق رقم )                                                                                      

 النسب المئوية ألساليب التعميم في سور القرآن الكريم

 النسبة المئوية السورة ت النسبة المئوية السورة ت النسبة المئوية السورة ت

 %  58,85 آل عمران 3 %88,95 البقرة 8 %57,88 الفاتحة 1

 %66,86 األنعام 6 % 83,95 المائدة 5 %48,78 النساء 4

 %74,76 التوبة 9 %33,73 األنفال 8 %77,98 األعراف 7

 %89,91 يوسف 18 %38,94 هود 11 %64,78 يونس 18

 %85,85 الحِجر 15 %83,87 إبراهيم 14 %81,81 الرعد 13

 %61,87 الكهف 18 %87,77 اإلسراء 17 %71,61 النحل 16

 %48,71 األنبياء 81 %18,85 طه 88 %48,74 مريم 19

 %31,78 النور 84 %83,78 المؤمنون 83 %98,76 الحج 88

 %87,83 النمل 87 %33,75 الشعراء 86 %53,67 الفرقان 85

 %58 الروم 38 %56,69 العنكبوت 89 %95,88 القصص 88

 %85,54 األحزاب 33 %98 السجدة 38 %41,79 لقمان 31

 %65,68 يس 36 %33,53 فاطر 35 %77,77 سبأ 34

 %33,65 الزمر 39 %48,78 ص 38 %73,63 الصافات 37

 %88,45 الشورى 48 %89,46 فّصمت 41 %76,71 غافر 48

 %45,59 الجاثية 45 %38,59 الدخان 44 %78,78 الزخرف 43
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 %87,48 الفتح 48 %86,55 محمد 47 %14,77 األحقاف 46

 %33,58 الذاريات 51 %88,48 ق 58 %77,77 الحجرات 49

 %89,89 القمر 54 %38,48 النجم 53 %34,67 الطور 58

 %31,79 الحديد 57 %66,41 الواقعة 56 %87,73 الرحمن 55

 %61,84 الممتحنة 68 %58 الحشر 59 %78,78 الُمجاِدلة 58

 %98,98 المنافقون 63 %81,81 الجمعة 68 %85,98 الصف 61

 %75 التحريم 66 %66,66 الطالق 65 %44,44 التغابن 64

 %38,48 الحاقة 69 %84,53 القمم 68 %66,66 الممك 67

 % 75 الجن 78 %188 نوح 71 %63,38 المعارج 78

 %58,37 القيامة 75 %87,41 المدثر 74 %48 المزمل 73

 %68 النبأ 78 %84 المرسالت 77 %51,64 اإلنسان 76

 % 17,55 التكوير 81 % 14,57 عبس 88 %84,63 النازعات 79

 % 58 االنشقاق 84 % 14,57 المطففين 83 % 89,57 االنفطار 88

 % 48,68 األعمى 87 % 41,89 الطارق 86 % 56 البروج 85

 % 55 البمد 98 % 58 الفجر 89 %76,88 الغاشية 88

 % 81,81 الضحى 93 % 98,61 الميل 98 % 66,66 الشمس 91

 % 48,68 العمق 96 % 58 التين 95 % 58,68 الشرح 94

 % 58 الزلزلة 99 % 58,68 البينة 98 % 88 القدر 97
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 % 87,87 التكاثر 188 % 63,63 القارعة 181 % 45,45 العاديات 188

 % 188 الفيل 185 % 55,55 الهمزة 184 % 66,66 العصر 183

 % 188 الكوثر 188 % 188 الماعون 187 % 58 قريش 186

 % 88 المسد 111 % 188 النصر 118 % 188 الكافرون 189

 % 188 الناس 114 % 188 الفمق 113 % 188 اإلخالص 118

 النسبة المئوية ألساليب التعميم 115

 في سور القرآن الكريم 

 

68,11 % 
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 (7ممحق رقم )                                                                                       

 مقارنة لمنسبة المئوية ألساليب التعميم في سور القرآن الكريم المكية والمدنية

 السور المدنية السور المكية

النسبة  السورة ت
 المئوية

 

النسبة  السورة ت
 المئوية

النسبة  السورة ت
 المئوية

 

النسبة  السورة ت
 المئوية

 %89,95 البقرة 1 %77,99 األعراف 3 %66,86 األنعام 8 %57,88 الفاتحة 1

 %59,85 آل عمران 8 %89,91 يوسف 6 %39,94 هود 5 %64,79 يونس 4

 %49,78 النساء 3 %71,61 النحل 9 %85,85 الحِجر 8 %93,87 إبراهيم 7

 % 83,95 المائدة 4 %48,74 مريم 18 %61,87 الكهف 11 %87,77 اإلسراء 19

 %33,73 األنفال 5 %93,78 المؤمنون 15 %48,71 األنبياء 14 %18,85 طه 13

 %74,76 التوبة 6 %87,83 النمل 18 %33,75 الشعراء 17 %53,67 الفرقان 16

 %81,81 الرعد 7 %59 الروم 81 %56,69 العنكبوت 89 %95,88 القصص 19

 %98,76 الحج 8 %77,77 سبأ 84 %99 السجدة 83 %41,79 لقمان 88

 %31,79 النور 9 %73,63 الصافات 87 %65,68 يس 86 %33,53 فاطر 85

 %95,54 األحزاب 19 %76,71 غافر 39 %33,65 الزمر 89 %49,78 ص 88

 %86,55 محمد 11 %78,79 الزخرف 33 %88,45 الشورى 38 %89,46 فّصمت 31

 %87,48 الفتح 18 %14,77 األحقاف 36 %45,59 الجاثية 35 %38,59 الدخان 34

 %77,77 الحجرات 13 %34,67 الطور 39 %33,58 الذاريات 38 %88,48 ق 37

 %97,73 الرحمن 14 %66,41 الواقعة 48 %99,89 القمر 41 %38,48 النجم 49
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 %31,79 الحديد 15 %38,49 الحاقة 45 %84,53 القمم 44 %66,66 الممك 43 

 %78,78 الُمجاِدلة 16 % 75 الجن 48 %199 نوح 47 %63,38 المعارج 46

 %59 الحشر 17 %59,37 القيامة 51 %97,41 المدثر 59 %49 المزمل 49

 %61,84 الممتحنة 18 %94,63 النازعات 54 %69 النبأ 53 %84 المرسالت 58

 %85,98 الصف 19 % 89,57 االنفطار 57 % 17,55 التكوير 56 % 14,57 عبس 55

 %81,81 الجمعة 89 % 56 البروج 69 % 58 االنشقاق 59 % 14,57 المطففين 58

 %99,99 المنافقون 81 %76,89 الغاشية 63 % 48,68 األعمى 68 % 41,89 الطارق 61

 %44,44 التغابن 88 % 66,66 الشمس 66 % 55 البمد 65 % 59 الفجر 64

 %66,66 الطالق 83 % 59,68 الشرح 69 % 81,81 الضحى 68 % 99,61 الميل 67

 %75 التحريم 84 % 89 القدر 78 % 48,68 العمق 71 % 59 التين 79

 %51,64 اإلنسان 85 % 87,87 التكاثر 75 % 63,63 القارعة 74 % 45,45 العاديات 73

 % 59,68 البينة 86 % 199 الفيل 78 % 55,55 الهمزة 77 % 66,66 العصر 76

 % 59 الزلزلة 87 % 199 الكوثر 81 % 199 الماعون 89 % 59 قريش 79

 % 199 النصر 88 % 199 اإلخالص 84 % 89 المسد 83 % 199 الكافرون 88

 % 199 الناس 86 % 199 الفمق 85

 معدل النسبة المئوية لتكرارات أساليب التعميم 

 في سور القرآن الكريم المكية

66,66 % 

النسبة المئوية لتكرارات معدل 
 أساليب التعميم

 في سور القرآن الكريم المدنية 

15,77 % 
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 (ٛممحق رقم )                                                                                                                                             

 تكرارات أساليب التعميم في كتاب سيبويو

 المجموع أساليب التعميم الجزء ت
 أسموب االستفيام أسموب اإلخبار أسموب االستجواب أسموب المناقشة أسموب الشرح

 868 ٕ ٙٔ ٖٓ ٘ٙ ٘٘ األول ٔ
 68 ـــ ٔ ٖٔ ٖٗ ٕٓ الثاني ٕ
 803 ـــ ٘ ٕٕ ٔٗ ٖ٘ الثالث ٖ
 227 ـــ ٚ ٕٙ ٗٓٔ ٗ٘ الرابع ٗ
 386 ـــ ٙٚ ٜٚ ٜٓٔ ٗٓٔ الخامس ٘
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ()السادس  ٙ
 952 2 805 224 353 268 المجموع ٚ

 

 

 

                                                           

(. تضمن ىذا الجزء من الكتاب الفيارس التفصيمية لألجزاء الخمسة التي سبقتو ) 
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 (ٜممحق رقم )                                                                                                                    

  ()سيبويو كتاب في  يةساليب التعميماأل

مجموع  ()الجزء األول  األسموب ت
 الصفحات التكرار الصفحات

(ٗٚٔــٔٚٔ()ٚ٘ٔ()٘٘ٔ()ٛٗٔــٚٗٔ()ٖٙٔــٖ٘ٔ()ٕٚٔــٕٔٔ()ٔٓٔ()ٙٛ()ٓٛ()ٖٚ()ٜٙ()ٔٙــٓٙ()٘٘) ٘٘ الشرح ٔ
 (ٕٓٚ()ٕٛٙ()ٕٛ٘()ٕٛٗ()ٕٗٗــٕٕٗ()ٕٓٗــٜٖٕ()ٖٕٕــٕٕٕ()ٜٕٓ()ٕ٘ٓ()ٜ٘ٔ()ٗٛٔــٖٛٔ)
(ٖٔٚــٖٓٚ()ٖٚٙــٖ٘ٙ()ٖٖٙ()ٖٚ٘ــٖٙ٘)(ٖٓٗ()ٕٖٖ)(ٖٛٔ()ٖٙٔ()ٕٖٓــٖٔٓ()ٕٜٕــٜٕٔ()ٕٚٛــٖٕٛ)
(ٕٛٗــٕ٘ٗ()ٕٕٗــٜٔٗ()ٙٔٗــٓٔٗ()ٚٓٗــٙٓٗ()ٗٓٗــٖٓٗ()ٜٖٔــٜٖٓ()ٖٛٛــٖٙٛ()ٕٖٛــٖٗٚ)
(٘ٓ٘()ٖٓ٘ــٔٓ٘()ٜٚٗــٜٗٗ()ٖٜٗــٕٜٗ()ٔٚٗ()ٜٙٗ()ٛ٘ٗ()ٙ٘ٗــٗ٘ٗ()ٙٗٗــ٘ٗٗ()ٖٖٗــٖٓٗ)
 (ٙٔ٘ــٗٔ٘()ٕٔ٘ــٓٔ٘)

ٕٔٓ 

(ٓٗٔــٖٛٔ)(ٖٚٔ)(ٖٗٔــٖٖٔ()ٖٔٔــٜٕٔ)(ٕٚٔــٕٔٔ)(ٜٔٔــٙٔٔ()ٜٚــٜٙ()ٜٛ()ٚٙ()ٖٙــٕٙ()ٙ٘) ٘ٙ المناقشة ٕ
(ٕٗٓــٕٕٓ()ٕٓٓــٜٙٔ()ٜٗٔــٛٛٔ()ٕٛٔــ٘ٚٔ()ٜٙٔــٙٙٔ()ٗٙٔــٛ٘ٔ()ٖ٘ٔــٓ٘ٔ()ٙٗٔــٕٗٔ)
(ٕٙٙــٕٕٙ()ٕٓٙــٜٕ٘()ٕٙ٘()ٕٔ٘ــٜٕٗ()ٕٚٗ()ٖٕٛــٖٕٚ()ٖٖٕــٕٕٗ()ٕٕٓــٕٓٔ()ٕٚٓــٕٙٓ)

ٕٕٗ 

                                                           

( ) األدبية المختصة في ( صفحة ، واعتمدت طبعة مكتبة زين الحقوقية واألدبية في لبنان ، والمكتبة ٜٕٕٙستخراج أساليب التعميم من كتاب سيبويو بحسب أجزائو الستة والبالغة )اتم
  ، ولون الباحث رقم الصفحة التي يتكرر فييا أكثر من أسموب تجنبًا لتكرار جمعيا . م بشرح وتعميق أ. د محمد كاظم البّكاءٕ٘ٔٓالنجف األشرف لسنة 

()( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان ، واآلية الكريمة ، والفيارس ، والمقدمة ، و ٕٕ٘عدد صفحات ىذا الجزء ) ، ترجمة سيبويو ، والتعريف بالكتاب ، ومنيج سيبويو فيو ، وجيود نشره
( لتكون الصفحات التي ٘ٙوعددىا )واأللفاظ والرموز المستعممة فيو ، وصور من صفحات النسخ المخطوطة المحققة ، وروايات الكتاب ، وعنوانات الموضوعات ، والصفحات البيض 

  . ( صفحةٚ٘ٗاستغرقتيا موضوعات الجزء )
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 (ٖٖٛــٖٖ٘()ٖٖٔ()ٕٖٛــٜٖٔ()ٖٗٔــٖٖٓ()ٖٓٓــٜٕٚ()ٜٕ٘ــٖٜٕ()ٜٕٓــٜٕٛ()ٕٕٛ()ٕٓٛــٕٗٚ()ٕٕٚ)
(ٜٓٗــٛٓٗ()ٕٓٗــٔٓٗ()ٜٜٖ()ٜٖٚــٕٜٖ)(ٖ٘ٛــٕٖٛ()ٖٖٚــٕٖٚ()ٕٖٙــٜٖ٘)(ٖٚ٘()ٖ٘٘()ٖٓ٘ــٖٔٗ)
(ٙٚٗــٕٚٗ()ٓٚٗ()ٚٙٗــ٘ٙٗ()ٖٙٗــٕٙٗ()ٜ٘ٗ()ٚ٘ٗ()ٕ٘ٗــٚٗٗ()ٗٗٗــٓٗٗ()ٖٛٗــٖ٘ٗ()ٕٗٗــٖٕٗ)
 (ٖٔ٘()ٓٔ٘ــٙٓ٘()ٗٓ٘()ٓٓ٘ــٜٜٗ()ٜٔٗــٛٛٗ) (ٙٛٗ()ٗٛٗــٛٚٗ)

(ٕٚٓ()ٕٕٓ)(ٜٜٔ)(ٜٓٔ()ٔٛٔ()ٕٚٔــٔٚٔ)(ٙٙٔ()ٗٙٔــٖٙٔ()ٕٖٔ()ٜٙ()ٕٜ()ٜٛ()ٛٙ()ٙٙ()ٚ٘) ٖٓ االستجواب ٖ
(ٜٗٗ()ٙٙٗ()ٔٙٗ()ٚٔٗ()ٕٖٚ()ٖٛٗ()ٖٙٗــٖ٘ٗ)(ٖٕٖ()ٖٗٔ()ٖٓٓ()ٕٙٚ)(ٕٕٓ()ٕٔٔ()ٕٛٓ)
(ٜٗٚ) 

ٖٔ 

(ٖٖٙ)(ٖٓ٘()ٜٕٛ()ٜٗٔ()ٖٚٔ()ٚ٘ٔ)(ٔ٘ٔ()ٖٚٔ()ٖ٘ٔ()ٜٕٔــٕٛٔ()ٗٔٔ()ٗٓٔ()٘ٙــٗٙ()ٚ٘) ٙٔ االخبار ٗ
(ٗٓ٘()ٕٗٗ) 

ٔٔ 

 ٔ (ٖ٘ٛ()ٗٙ) ٕ االستفيام ٘
 ٜٖٙ % 74,80النسبة المئوية لألساليب التعميمية  868 المجموع ٙ

 

 

 

 
 



    املالحق    
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مجموع  ()الجزء الثاني األسموب ت
 الصفحات التكرار الصفحات

(ٖٓٔ()ٕٛٔ()ٕٓٔ)(ٙٓٔ)(ٜٜ)(ٕٚ)(ٜٙ)(ٗٙ)(ٚ٘)(ٖ٘()ٛٗ()٘ٗــٖٗ()ٔٗ)(ٖٔ()ٕٚ()ٕٓــٛٔ)(ٙٔ) ٕٓ الشرح ٔ
(ٖٜٔ()ٕٓٗ)(ٕٖٔ) 

ٔ٘ 

(ٖٛــٔٛ)(ٜٚــٖٚ()ٓٚــٚٙ()٘ٙ()ٖٙــٓٙ()ٙ٘ــٗ٘()ٔ٘ــٜٗ)(ٖٚــٖ٘()ٖٓــٕٛ()ٕٙــٕٗ()ٕٔ()ٙٔــٖٔ) ٖٗ المناقشة ٕ
(ٛ٘ٔ()ٙ٘ٔــٔ٘ٔ)(ٚٗٔــٙٗٔ()ٓٗٔــٜٖٔ()ٖٖٔــٕٙٔ()ٕٗٔــٙٔٔ()ٗٔٔ()ٓٔٔــٛٓٔ()ٙٓٔــ٘ٛ)
 (ٜٜٔ)(ٜٚٔــٜٙٔ()ٜٗٔ()ٕٜٔــٜٔٔ()ٚٛٔــٙٛٔ()ٗٛٔ()ٕٛٔــٔٛٔ()ٙٚٔــ٘ٚٔ()ٕٚٔــٔٙٔ)
 (ٕٛٔ()ٕٙٔــٖٕٔ()ٜٕٓــٕٚٓ()ٕ٘ٓــٕٔٓ)

ٕٔٚ 

 ٘ (ٕٛٔ()ٚٚٔ()٘ٚٔ()ٚٙٔ()٘ٙٔــٗٙٔ()ٖٕٔــٕٕٔ()ٙٓٔ()ٓٓٔ()ٜٙ()ٙٚ()ٚ٘ــٙ٘)(ٖ٘()ٜٕ) ٖٔ االستجواب ٖ
 ٓ (ٜٔٔ) ٔ االخبار ٗ
 ٚٗٔ % ٙٚ,ٙ٘النسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٘ٙ المجموع ٘
 

 

 

 

                                                           

() ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان واآلية الكريمة والفيارس وإٕٔعدد صفحات ىذا الجزء )( لتكون الصفحات التي ٜٕتمييد وعنوانات الموضوعات والصفحات البيض وعددىا )ل
 ( صفحة .ٕٜٔاستغرقتيا موضوعات الجزء )



    املالحق    
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مجموع  ()الجزء الثالث األسموب ت
 الصفحات التكرار الصفحات

( ٛٔٔــٚٔٔ()ٔٔٔ()ٙٓٔــ٘ٓٔ()ٖٓٔ()ٜٛ()ٚٛ()ٜٚ()ٙٚ()ٚٙــٙٙ()ٗٙــٖٙ()ٙٗ()ٔٗ()ٖٚ()ٕٛ) ٖ٘ الشرح ٔ
( ٗٚٔ()ٕٚٔــٔٚٔ()ٖٙٔ()ٓٙٔ()ٛ٘ٔ()ٙ٘ٔــ٘٘ٔ()ٜٗٔــٚٗٔ()ٗٗٔــٖٗٔ()ٜٕٔ()ٕٔٔــٕٓٔ)
 (ٕ٘ٗ()ٕٕٙ()ٕٕٓــٜٕٔ()ٕٚٔ()ٕٕٔ()ٕٓٔ()ٕٛٓ()ٕٕٓــٜٛٔ()ٜ٘ٔ()ٛٛٔــ٘ٛٔ()ٚٚٔــٙٚٔ)

ٕ٘ 

(ٕٓٔ)(ٓٓٔــٜٚ()ٜٔــٛٚ()٘ٚــٖٚ()ٓٚــٗٙ()ٕٙ()ٓٙــٔ٘()ٙٗــٕٗ()ٖٙ()ٖٗ()ٖٔــٕٕ()ٚٔ()٘ٔــٔٔ) ٔٗ المناقشة ٕ
(ٔٙٔــٓٙٔ)(٘٘ٔــٗ٘ٔ()ٓ٘ٔ()ٙٗٔــ٘ٗٔ()ٓٗٔــٕٖٔ()ٖٓٔــٚٔٔ)(٘ٔٔ)(ٔٔٔــٓٔٔ()ٛٓٔــ٘ٓٔ)
(ٜٕٔــٕٚٔ()ٕٗٔــٕٔٔ)(ٕٚٓــٕ٘ٓ)(ٖٕٓــٛٛٔ()ٙٛٔ)(ٔٛٔ()ٕٚٔــٓٚٔ()ٛٙٔــٙٙٔ()ٗٙٔــٖٙٔ)
 (ٖٕٚــٜٕٙ)( ٕٙٙــٕ٘ٙ()ٖٕٙــٕٗ٘)(ٖٕ٘()ٕٔ٘ــٕٓ٘()ٕٛٗ()ٖٕٛ()ٖٕٙــٖٖٕ)(ٖٕٔــٕٕٚ)(ٕٕٕــٕٕٔ)

ٔٙٓ 

(ٕٚٔ()ٕٚٔ()ٖٓٔــٜٕٔ()ٕٚٔ()ٕ٘ٔــٕٗٔ()٘ٔٔ)(ٗٓٔ)(ٜٛــٛٛ)(ٖٛ)(ٜٙــٛٙ()ٗ٘)(ٕٗ)(ٕٚ()ٖٔ) ٕٕ االستجواب ٖ
(ٔٚٙ()ٜٕٔ()ٜٔٙ()ٕٔٙ()ٕٖٔ()ٕٖٗ()ٕٙٗ()ٕٕٚ)  

ٕٔ 

 ٖ ( ٜٗٔ()٘ٛٔ()ٙٚٔ()٘ٔٔ()ٔٗ) ٘ االخبار ٗ
 ٚٗٔ % ٜٚ,٘ٓالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٖٓٔ المجموع ٘

 

 

مجموع  ()الجزء الرابع األسموب ت
                                                           

() ( لتكون الصفحات التي ٕٙ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان واآلية الكريمة والفيارس والتمييد وعنوانات الموضوعات والصفحات البيض وعددىا )ٜٕٚعدد صفحات ىذا الجزء )
 ( صفحة .ٖٕ٘استغرقتيا موضوعات الجزء )



    املالحق    
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 الصفحات الصفحات التكرار

( ٜٕٔ()ٕ٘ٔــٕٗٔ()ٕٓٔــٛٔٔ()ٙٔٔ()ٜٜ()ٚٙ()٘ٙــٗٙ()ٜ٘()ٔ٘()ٖٚ()ٖٓ()ٕٙ()ٛٔ()ٕٔــٔٔ) ٗ٘ الشرح ٔ
( ٕٔٙ)(ٕ٘٘ــٕٗ٘)(ٖٕٓ()ٕٕٛ()ٕٗٔ()ٜٚٔــٛٚٔ()ٜ٘ٔ()ٖ٘ٔ()ٓ٘ٔ()ٛٗٔ()ٕٗٔ()ٖٙٔــٖٗٔ)
(ٜٖٚ)(ٖٚٛ()ٖٗٛ)(ٕٖٛ)(ٖٓٛــٖٛٚ()ٖٗٚ()ٕٖٚ()ٜٖٙ)(ٖٛٗ()ٖ٘ٔ)(ٕٖٔ()ٖٓٓ()ٜٕٗ)(ٕٗٙ)
( ٚٛٗــٙٛٗ( )ٙٚٗــٖٚٗ()ٓ٘ٗــٜٗٗ()ٚٗٗ()ٖٚٗ()ٖ٘ٗــٖٗٗ()ٕٖٗ()ٕٗٗ()ٜٔٗ()ٕٓٗ()ٔٓٗ)
(ٜٗٚ()٘ٔٓ()٘ٔٗ) 

ٖٗ 

( ٛٙــ٘ٙ()ٖٙــٛ٘()ٖ٘ــٔ٘()ٜٗــٚٗ()٘ٗ()ٕٗ()ٓٗــٖٚ()ٖ٘()ٖٖــٕٖ()ٖٓــٕٛ()ٕٙــٜٔ()ٚٔــٗٔ) ٗٓٔ المناقشة ٕ
( ٓٗٔــٕٔٔ()ٛٔٔــٚٓٔ()٘ٓٔ()ٕٓٔــٓٓٔ()ٜٚــٜٙ()ٖٜــٙٛ)(ٗٛ)(ٕٛــٓٛ()ٛٚــٚٚ()ٖٚــٕٚ()ٓٚ)
(ٚٛٔــٙٛٔ)(ٗٛٔ)(ٔٛٔ()ٜٚٔــٛٚٔ)(ٙٚٔــٗٚٔ()ٔٚٔــٗٙٔ()ٔٙٔــٜ٘ٔ()ٙ٘ٔــٗ٘ٔ()ٕ٘ٔ()ٛٗٔــٕٗٔ)
(ٕٓٗــٖٕٛ()ٖٕٓــٕٕٛ)(ٕٕٙ()ٕٕٔــٕٛٔ)(ٕٙٔ)(ٕٗٔــٜٕٓ()ٕٙٓ()ٕٗٓــٜٜٔ)(ٜٙٔــٖٜٔ()ٜٔٔــٜٛٔ)
(ٕ٘ٛــٖٕٛ()ٕٔٛــٕٛٚ()ٕٙٚــٕٗٚ)(ٕٓٚ()ٕٛٙــٕٕٙ()ٜٕ٘()ٕٚ٘ــٕٗ٘()ٕٕ٘ــٕٓ٘()ٕٛٗ()ٕ٘ٗ)
(ٕٖٗــٖٕٖ()ٜٖٔــٖ٘ٔ()ٖٖٔــٕٖٔ()ٖٓٔــٜٖٓ()ٖٚٓــٖ٘ٓ()ٖٖٓ()ٖٓٓــٜٕٗ()ٜٕٔ()ٜٕٛــٕٛٛ)
(ٕٖٚــٖٔٚ)(ٖٛٙ()ٖ٘ٙــٖٗٙ)(ٖٔٙــٖٓٙ()ٖٚ٘ــٕٖ٘()ٖٚٗ()ٖٔٗ()ٖٖٛ()ٖٖٙــٖٖ٘()ٖٖٖــٕٖٙ)
(ٕ٘ٗ()ٙٔٗــ٘ٔٗ()ٖٔٗ()ٔٔٗــٓٔٗ)(ٔٓٗ)(ٜٖٛ()ٜٖٗ()ٕٜٖــٜٖٔ)(ٖٙٛ()ٖٖٛــٖٔٛ()ٖٛٚــٖٚٚ)
(ٕٙٗ()ٜ٘ٗــٛ٘ٗ()ٙ٘ٗ()ٗ٘ٗ()ٜٗٗ()ٚٗٗ()ٖٗٗــٕٗٗ()ٖٛٗــٖٚٗ)(ٖ٘ٗــٖٗٗ)(ٕٖٗ)(ٜٕٗــٕٛٗ)
(ٗٓ٘)(ٕٓ٘()ٓٓ٘()ٜٛٗــٜ٘ٗ()ٖٜٗ()ٛٛٗــٚٛٗ()ٖٛٗ()ٓٛٗــٛٚٗ)(٘ٚٗ)(ٔٚٗــٚٙٗ)(٘ٙٗــٗٙٗ)

ٕٕٙ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

() ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان واآليةٕٚ٘عدد صفحات ىذا الجزء ) ( لتكون الصفحات التي ٕ٘الكريمة والفيارس والتمييد وعنوانات الموضوعات والصفحات البيض وعددىا )
 ( صفحة .ٕٓ٘استغرقتيا موضوعات الجزء )



    املالحق    
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 (ٜٔ٘ــٓٔ٘)
( ٕٙٔ()ٖٕٔــٕٕٔ()٘ٔٔ()ٜٓٔ()ٚٛ()ٗٛ()ٚٚ()ٓٚ()ٔٙ()ٚٗ()ٖٛــٖٚ()ٖ٘()ٖٖــٕٖ()ٕٛ()ٔٔ) ٕٙ االستجواب ٖ

( ٕٔٔ()ٕٗٓ()ٕٕٓ()ٕٓٓــٜٜٔ()ٜٙٔــٜ٘ٔ()ٜٛٔــٛٛٔ()ٕٛٔــٔٛٔ()ٜٚٔ()ٙٚٔ()ٗٙٔ()ٖٙٔ)
(ٖٖٗــٕٖٗ)(ٖٖٙ)(ٖٖٖ)(ٕٖٙ()ٕٖٓــٜٖٔ)(ٖٚٔــٖٙٔ()ٕٗٛ()ٕ٘٘)(ٕٛٗ)(ٜٖٕ)(ٖٕٙــٖٕٗ)(ٕٕٓ)
(ٓٔٗ()ٛٓٗ)(٘ٓٗ()ٔٓٗ()ٕٜٖ()ٖٛٛ()ٖٙٚ()ٖٛٙ()ٖ٘ٙــٖٗٙ()ٖٙ٘()ٖٗ٘ــٖٖ٘()ٜٖٗــٖٙٗ)
 (ٙٔ٘ــٕٔ٘)(ٗٓ٘( )ٜ٘ٗ()ٜٓٗ()ٜ٘ٗ()٘٘ٗــٗ٘ٗ()ٚٗٗ()٘ٗٗ()ٖٚٗــٖٙٗ()ٜٕٗ()ٕٚٗ()ٕٕٗ)

ٗٛ 

 ٘ (ٕٜٖ()ٖٙٚ()ٖٗٔ()ٕٕٙ()ٖٜٔ()ٓ٘ٔ()ٕٕٔــٕٔٔ) ٚ االخبار ٗ
 ٖٛ٘ % ٔٚ,ٖٔالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٕٕٚ المجموع ٘
 

 

 

 
 

 



    املالحق    
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مجموع  ()الجزء الخامس األسموب ت
 الصفحات التكرار الصفحات

( ٛٚــٚٚ()ٙٙــ٘ٙ()ٕٙ()ٛ٘ـــٚ٘()ٖ٘ــٕ٘()ٓ٘ــٛٗ()ٙٗــٗٗ()ٖٙ()ٖٖــٕٖ()ٖٓ()ٕٛــٕٙ()ٖٕ()ٚٔ) ٗٓٔ الشرح ٔ
(ٓٚٔــٛٙٔ()ٕ٘ٔ()٘ٗٔــٗٗٔ)(ٖ٘ٔ)(ٜٔٔــٙٔٔ()ٗٔٔ()ٓٔٔــٜٓٔ()ٙٓٔــ٘ٓٔ()ٕٜــٜٛ()ٗٛــٕٛ)
(ٕٕٚــٕٕٗ()ٖٕٕ()ٕٕٔــٕٕٓ()ٕٚٔ)(ٕٓٓــٜٜٔ()ٜٔٔ()ٜٛٔ)(ٚٛٔ()٘ٛٔ()ٔٛٔ()ٜٚٔــٛٚٔ()٘ٚٔ)
(ٕٖٔ)(ٜٖٓ)(ٖٙٓ()ٖٓٓــٜٜٕ()ٕٚٛ()ٕٙٙ()ٕٚ٘()ٕ٘٘ــٖٕ٘()ٕٔ٘()ٕٛٗــٕٙٗ()ٜٖٕ()ٕٖٕ)
(ٓ٘ٗ()ٛٗٗ()ٚٗٗ()ٖ٘ٗ()ٖٔٗ()ٖٛٚ()ٖ٘ٚ()ٖٚٙــٖٙٙ()ٖ٘٘ــٕٗ٘()ٖٛٗــٖٚٗ()ٖٔٗ()ٖٛٔ)
(ٕٕ٘)(ٛٔ٘()ٔٔ٘ــٓٔ٘()ٛٓ٘ــٙٓ٘)(ٗٓ٘()ٖٜٗ()ٜٔٗــٜٓٗ)(ٜٚٗ)(ٛٙٗــٚٙٗ()ٜ٘ٗــٙ٘ٗ()ٗ٘ٗ)
(ٕٓٙــٛٔٙ)(٘ٔٙ)(ٖٔٙ()ٖٓٙ)(ٓٓٙ)(ٕٜ٘()ٜٓ٘()ٗٛ٘)(ٓٛ٘()ٙٙ٘)(ٗٙ٘()ٙ٘٘()ٗٗ٘()ٖٙ٘)
( ٜٛٙــٜٚٙ()ٖٜٙ()ٜٔٙ()ٔٛٙ()ٜٚٙــٛٚٙ()ٖٚٙ()ٚٙٙــٙٙٙ()٘٘ٙ()ٖٚٙ()ٖٙٙ()ٜٕٙ()ٖٕٙ)
 (ٓٚٚ()ٔٙٚ()ٚ٘ٚ()ٕٖٚــٖٔٚ()ٖٓٚــٜٕٚ()ٕٙٚ()ٛٔٚ()ٖٔٚــٕٔٚ)

ٖٚ 

(ٓٛــٚٚ()ٕٚــ٘ٙ()ٖٙــٜ٘()٘٘ــٗ٘)(ٓ٘ــٜٗ)(ٚٗــٖٗ()ٔٗــٖٚ()ٖ٘)(ٖٖــٕٖ()ٕٛ()ٕ٘ــٕٗ()ٕٔ()ٜٔ) ٜٓٔ المناقشة ٕ
(٘ٚٔــٙٙٔ)(ٗٙٔــٕٙٔ()ٓٙٔــٙٗٔ()ٗٗٔــٛٔٔ)(ٙٔٔ)(ٗٔٔــٕٔٔ)(ٜٓٔ()ٙٓٔــ٘ٓٔ)(ٖٓٔــٜٛ()ٛٛــٕٛ)
(ٖٖٕــٜٕٕ)(ٕٕٚــٕٕٗ()ٕٕٔــٕٕٓ()ٕٚٔ()ٖٕٔــٜٕٓ()ٕٗٓــٜٜٔ()ٜ٘ٔــٜٛٔ()ٚٛٔ()٘ٛٔــٚٚٔ)
(ٜٕٓــٕٛٛ()ٕ٘ٛــٖٕٚ()ٕٔٚــٕٛٙ()ٕٙٙــٕ٘ٙ()ٖٕٙــٕٙ٘()ٕٗ٘ــٕٚٗ()ٕٗٗــٕٕٗ()ٕٓٗــٖٕٚ)
(ٖٔٗــٜٖٖ()ٖٖٙ)(ٕٖٛــٕٖٓ()ٖٚٔــٖٙٔ)(ٖٗٔــٕٖٔ()ٖٓٔــٖٚٓ)(ٕٖٓ)(ٖٓٓــٜٕٚ()ٜٕٗــٕٜٕ)

ٗٗ٘ 

                                                           

() ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان واآلية الكريمة والفيارس والمقدمة وعنوانات الموضوعات والصفحات البيض و ٗٚٚعدد صفحات ىذا الجزء )( لتكون الصفحات التي ٘ٙعددىا )
 ( صفحة .ٜٓٚاستغرقتيا موضوعات الجزء )
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(ٖٖٛــٕٖٛ()ٖٓٛــٖٛٚ)(ٖٙٚــٜٖٙ)(ٖٚٙ)(ٖٗٙــٕٖٙ()ٖٓٙــٖٚ٘)(ٖٗ٘)(ٖٓ٘ــٜٖٗ)(ٖٚٗ)(ٖٗٗ)
(ٚٗٗــٖٛٗ()ٖ٘ٗــٖٔٗ()ٕٛٗــٕٚٗ)(ٕ٘ٗ()ٜٓٗــ٘ٓٗ()ٖٓٗــٓٓٗ()ٜٖٛــٜٖٚ()ٜٖ٘ــٖٜٖ()ٜٖٔــٖٚٛ)
ــٜ٘ٗ()ٕٜٗــٛٛٗ()ٙٛٗ()ٕٛٗــٜٚٗ)(ٙٚٗــ٘ٚٗ()ٖٚٗ)(ٜٙٗــٛٙٗ()٘ٙٗــٛ٘ٗ)(٘٘ٗ()ٖ٘ٗــٓ٘ٗ)

(ٜٓ٘ــٜٛ٘()ٚٛ٘ــٗٛ٘)(ٗ٘٘()ٕ٘٘)(ٛٗ٘ــٖ٘٘)(ٜٔ٘ــٛٔ٘)(ٖٔ٘ــ٘ٓ٘()ٖٓ٘()ٔٓ٘ــٓٓ٘()ٜٚٗ
(ٖٚٙــٔٙٙ()ٜ٘ٙــٜٖٙ()ٖٙٙ()ٖٗٙــٖٔٙ)(ٕٛٙــٕٙٙ()ٖٕٙــٕٔٙ)(ٛٔٙ()٘ٔٙ)(ٕٔٙــٜٓٙ()ٜ٘٘)
(٘ٗٚــٔٗٚ)(ٜٖٚــٖٔٚ)(ٕٙٚــٕٓٚ()ٚٔٚــٖٔٚ)(ٔٔٚــٜٚٙ()ٜ٘ٙــٜٗٙ()ٕٜٙــٜٛٙ()ٙٛٙــٛٚٙ()٘ٚٙ)
 (ٓٚٚ()ٛٙٚــٕ٘ٚ()ٜٗٚــٚٗٚ)

( ٗٙٔ()ٕٙٔ()ٚ٘ٔــٙ٘ٔ()ٕ٘ٔ()ٖٙٔ()ٖٓٔ()ٕٙٔ()ٜٔٔــٛٔٔ()ٚٛ()ٓٚ()ٛٙ()ٗ٘()ٖ٘()ٕٕ) ٜٚ االستجواب ٖ
( ٜٕٗ()ٖٕٗ()ٕٓٗ()ٕٖٕ()ٕٕٔ()ٕٓٔ()ٕٕٓــٕٔٓ()ٜٔٔــٜٛٔ()ٕٛٔ()ٜٚٔــٛٚٔ()ٜٙٔــٛٙٔ)
(ٖٓ٘)(ٕٖٚ()ٕٖٗ()ٖٕٖ()ٕٖٔــٕٖٓ()ٖٙٓ()ٖٖٓــٕٖٓ()ٕٗٛ()ٕٙٚ()ٕٓٚ()ٕٔٙ()ٜٕ٘()ٕٗ٘)
(ٖٕ٘()ٖ٘ٗ()ٖٕٙ()ٖٕٚ()ٖٚٛ()ٗٓٓ()ٗٓ٘()ٗٓٚ()ٕٗٚ()ٗٗٔ()ٕٗٗ()ٕٗ٘()ٖٗٙ)(ٗٙ٘) 
(ٜٔ٘()ٜٗ٘ــٚٗ٘)(ٔٗ٘ــٓٗ٘()ٖٙ٘ــٖ٘٘)(ٜٔ٘ــٛٔ٘()ٜٓ٘ــ٘ٓ٘()ٔٓ٘()ٚٛٗ()ٗٛٗ()ٕٛٗــٔٛٗ)
(ٙٙٙــٗٙٙ)(ٕٙٙ()ٚ٘ٙ()ٕ٘ٙ()٘ٗٙ()ٖٚٙ()ٖٙٙ()ٖٖٙ()ٕ٘ٙ()ٕٓٙــٛٔٙ()ٙٔٙ()ٔٔٙ()ٙٓٙ)
(ٖٗٚــٖٖٚ()ٕٕٚ)(ٕٓٚ()ٚٔٚ()٘ٔٚ()ٕٔٚ()ٕٔٚــٔٔٚ()ٜٓٚــٙٓٚ()ٜٚٙ()ٔٛٙــٓٛٙ()ٛٚٙ()ٜٙٙ)
 (ٓٚٚ()ٛٙٚ()ٓٙٚ()ٛ٘ٚ()ٛٗٚ()ٙٗٚ()ٗٗٚــٖٗٚ()ٔٗٚ()ٜٖٚ()ٖٙٚ)

ٕٚ 

( ٕٗ٘()ٕٓ٘()ٕٙٗ()ٖٕٗ()ٜٛٔ()ٕٔٔ()ٙٓٔ()ٗٓٔ()ٓٛ()ٛٙ()ٖٙ()ٛ٘()ٙ٘()ٔٗ()ٕ٘()ٚٔ) ٙٚ االخبار ٗ
(ٜٗٗ)(ٖٛٗ)(ٖ٘ٗ()ٕٖٗ()ٛٓٗ()ٙٓٗ()ٖٗٚ)(ٖٛٙــٖٚٙ()ٕٖٚ()ٕٖ٘()ٖٕٖ()ٖٔٓ()ٕٚٛ)(ٕٔٛ)
(ٕ٘٘ــٓ٘٘)(ٙٗ٘ــ٘ٗ٘()ٖٗ٘()ٜٖ٘ــٖٛ٘()ٖٙ٘ــٖ٘٘)(٘ٓ٘()ٜٔٗــٜٓٗ()ٗٛٗ()ٛٚٗ()ٙٙٗ()ٕ٘ٗ)

ٕ٘ 
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(ٚٔٙــ٘ٔٙ()ٙٓٙ)(ٕٓٙ()ٓٓٙــٜٙ٘)(ٜٗ٘)(ٜٓ٘()ٚٛ٘)(ٖٛ٘ــٓٚ٘()ٙٙ٘)(ٗٙ٘)(ٓٙ٘()ٛ٘٘()ٗ٘٘)
(ٕٔٚ)(ٜٜٙــٜٛٙ)(ٜٔٙ()ٚٛٙ()ٜٚٙ()ٖٚٙ()ٓٚٙ)(ٛ٘ٙ()ٔ٘ٙ()ٜٗٙ()ٖٗٙــٖٖٙ)(ٖٔٙ()ٕٗٙ)
 (ٓٚٚــٜٙٚ)(ٚٙٚ()٘ٙٚ()ٔٙٚــٚ٘ٚ)(ٚٗٚــٙٗٚ)(ٖٗٚــٔٗٚ()ٖٙٚ)(ٕٚٚ()ٕ٘ٚ)

 ٜٚ٘ % ٗٛ,ٕٓالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٖٙٛ المجموع ٘
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٓٔممحق رقم )                                                                                                                    
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 في كتاب سيبويو يةساليب التعميماألالنسب المئوية لتكرارات 

 المجموع أساليب التعميم الجزء ت
 أسموب االستفيام أسموب اإلخبار أسموب االستجواب أسموب المناقشة أسموب الشرح

 74,80 ٓ,ٕٛٔ ٕ,ٚٓٗ ٕ,ٗٗٛ ٜٗ,٘ٔٓ ٕٙ,ٕٛ٘ األول ٔ
 56,76 ـــ ـــ ٕ,ٗٓٙ ٙٙ,٘ٗٔ ٚ,ٕٔٛ الثاني ٕ

 05,79 ـــ ٔ,٘ٛٔ ٗ,ٖٗٚ ٖٙ,ٕٔٗ ٜ,ٔٛٛ الثالث ٖ

 38,78 ـــ ٓ,ٜٜٙ ٜ,ٔٙ٘ ٕ٘,ٜٔٔ ٛ,٘ٙ٘ الرابع ٗ

 20,84 ـــ ٚ,ٖٖٗ ٖ,ٛٓٛ ٕٙ,ٗٙٚ ٓٔ,ٜٕٙ الخامس ٘

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ()السادس  ٙ
معدل النسبة المئوية  ٚ

 لألساليب في الكتاب
562,82 672,58 782,4 384,2 043,0 373,78 

 

 

 

 (ٔٔممحق رقم )                                                                                                                                           

 ()في كتاب الفسر البن جني  يةساليب التعميماألتكرارات 
                                                           

(. تضمن ىذا الجزء من الكتاب الفيارس التفصيمية لألجزاء الخمسة التي سبقتو ) 
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 المجموع أساليب التعميم المجمد ت
تكرارات 
أسموب 
 الشرح

تكرارات 
أسموب 
 المناقشة

تكرارات 
أسموب 
 االستجواب

تكرارات 
أسموب 
 اإلخبار

تكرارات 
أسموب 
 االستفيام

تكرارات 
 أسموب 
 التشبيو

تكرارات 
أسموب 
 النظر 

تكرارات 
أسموب 
 التمخيص

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ()األول ٔ

 396 8 8 93 ٚٔ ٖٚ ٜٕ ٕٗ ٜٗٔ الثاني ٕ
 308 ــــ ــــ 72 ٙ ٔٙ ٓٗ ٕٓ ٕٓٔ الثالث ٖ
 364 8 2 800 ٕٔ ٜٜ ٓٗ ٘ٔ ٙٛ الرابع ٗ
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ()الخامس ٘

 8068 2 3 265 44 897 809 59 382 المجموع ٙ
 (ٕٔممحق رقم )                                                                                                                    

  ()كتاب الفسر البن جني في  يةساليب التعميماأل

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(حققو وقدم لو الدكتور رضا رجب الطبعة األولى لدار الينابيع ٕٜٖ( الكتاب صنعة أبي الفتح عثمان بن جني ) ت )م ويقع في أربعة ٕٗٓٓلمطباعة والنشر والتوزيع في دمشق لسنة ه
 ( صفحة .ٖٛٙٗمجمدات في ) 

( تضمن ىذا المجمد )( صفحة .٘ٙٙويقع في ) دراسةال   
( تضمن ىذا المجمد )( صفحة ٙٓٔٔلفيارس العامة ويقع في )ا.  
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مجموع  ()المجمد الثاني  األسموب ت
 الصفحات التكرار الصفحات

(ٙٙ)(ٗٙــٛ٘()ٙ٘ــ٘٘)(ٖ٘)(ٔ٘ــٜٗ()٘ٗــٗٗ()ٖٛــٖٚ()ٖ٘ــٖٗ()ٕٖ()ٜٕــٖٕ)(ٜٔ)(ٔٔ()ٜــٛ()ٙــٗ) ٜٗٔ الشرح ٔ
(ٕٓٔــٛٔٔ()٘ٔٔــٗٔٔ)(ٔٔٔ)(ٜٓٔــٗٓٔ()ٔٓٔــٓٓٔ()ٜٛــٜٙ()ٜٔ()ٜٛ()ٙٛــ٘ٛ()٘ٚ()ٖٚــٜٙ)
(ٖٕٓــٕٔٓ)(ٜٗٔ()ٕٜٔ)(ٛٛٔ)(ٙٛٔــ٘ٛٔ()ٜٚٔ)(ٖٚٔ()ٔٚٔ)(ٖٙٔ()ٖ٘ٔــٕ٘ٔ()ٜٗٔ()ٜٖٔ()ٕٙٔ)
(ٕٕٚــٕٓٚ()ٕٓٙ)(ٕٛ٘()ٕٗ٘()ٕٓ٘()ٖٕٗــٕٕٗ()ٖٕٛ)(ٖٖٕ)(ٕٕٚ()ٕٕٕــٜٕٔ()ٕ٘ٔ()ٕٚٓــٕ٘ٓ)
(ٖٖٛ()ٖٖٙ()ٖٖٔ)(ٜٕٖ()ٕٖٙــٕٖ٘()ٖٚٔ()ٖٖٔ()ٖٔٔــٖٛٓ()ٖ٘ٓــٖٓٓ()ٕٜٕ()ٕ٘ٛ()ٖٕٛ)
 (ٜٖٛ()ٖٚٛ()ٖ٘ٛــٖٔٛ()ٖٛٚــٖٙٚ()ٖ٘ٙــٖٗٙ()ٕٖٙ()ٖٗ٘ــٖٖ٘()ٜٖٗــٖٛٗ()ٖٙٗ()ٖٖٗ)
(ٖ٘ٗــٖٗٗ()ٖٔٗــٖٓٗ)(ٕٛٗ)(ٕ٘ٗــٕٗٗ()ٕٓٗــٜٔٗ()٘ٔٗ()ٕٔٗــٔٔٗ()٘ٓٗــٜٖٛ()ٜٖٙــٜٖٔ)
(ٓٛٗــٙٚٗ()ٗٚٗ()ٔٚٗــٓٚٗ()ٛٙٗــٚٙٗ()٘ٙٗ()ٖٙٗــٜ٘ٗ()٘٘ٗــٖ٘ٗ()ٔ٘ٗــٙٗٗ()ٗٗٗ()ٕٗٗــٖٚٗ)
 (ٕٕ٘ــٕٔ٘()ٚٔ٘()٘ٔ٘ــٗٔ٘)(ٕٔ٘ــٖٓ٘)(ٜٜٗ()ٜٚٗ()ٜ٘ٗ()ٖٜٗ()ٜٓٗ()ٛٛٗــٚٛٗ()٘ٛٗ)
 (٘ٚ٘ــٔٚ٘()ٛٙ٘ــٔٙ٘()ٜ٘٘)(ٚ٘٘ــٜٗ٘)(ٚٗ٘()ٔٗ٘ــٓٗ٘()ٖ٘٘ــٖٖ٘)(ٖٔ٘()ٕٚ٘()ٕٗ٘)
(ٕٕٙــٕٔٙ()ٜٔٙ()٘ٔٙــٕٔٙ()ٓٔٙ)(ٛٓٙــٕٓٙ)(ٓٓٙ)(ٜٚ٘ــٜ٘٘()ٖٜ٘ــٕٜ٘()ٜٓ٘ــ٘ٛ٘()ٖٛ٘ــٔٛ٘)
ــٖٚٙ()ٓٚٙ()ٛٙٙــ٘ٙٙ()ٕٙٙــٛ٘ٙ)(ٙ٘ٙــٕ٘ٙ()ٛٗٙــ٘ٗٙ)(ٕٗٙــٖٖٙ()ٖٔٙــٜٕٙ()ٕٚٙــٕٙٙ)

ــٕ٘ٚ()ٖٕٚــٜٔٚ()ٕٔٚ()ٓٔٚــٜٓٚ)(ٜٜٙــٜٙٙ)(ٜٗٙ)(ٜٔٙــٜٓٙ)(ٛٛٙــٓٛٙ()ٛٚٙــٚٚٙ()٘ٚٙ

ٙٚٙ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( ) م بشرح ٕٗٓٓ( صفحة ، واعتمدت طبعة دار الينابيع لمطباعة والنشر والتوزيع في دمشق ، لسنة ٜٕٕٙوالبالغة ) ستخراج أساليب التعميم من كتاب الَفْسر بحسب مجمداتو الخمسةاتم
  ، ولون الباحث رقم الصفحة التي يتكرر فييا أكثر من أسموب تجنبًا لتكرار جمعيا . ابن جني الكبير عمى ديوان المتنبي وتحقيق وتعميق الدكتور رضا رجب

()( ، ألن مقدمة المحقق ، وصور ٕٚ( صفحة يحذف منيا صفحتي العنوان ، وعنوانات قوافي القصائد ، والصفحات البيض وفيرس القصائد وعددىا )ٕٔٔٔا المجمد )عدد صفحات ىذ
  . ( صفحةٗٛٔٔصفحات النسخ المخطوطة المحققة أخذت ترقيم الحروف ، فتكون الصفحات التي استغرقتيا موضوعات الجزء )
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ٜٛٚ()ٙٛٚ()ٖٛٚــ٘ٚٚ()ٖٚٚــٗٙٚ)(ٓٙٚــٙ٘ٚ()ٓ٘ٚــٜٗٚ()ٚٗٚــٔٗٚ()ٖٛٚ()ٖٙٚــٜٕٚ()ٕٙٚ
(ٓ٘ٛــٙٗٛ()ٗٗٛــٕٗٛ()ٓٗٛ()ٖٚٛ)(ٖ٘ٛــٖٗٛ)(ٕٖٛ()ٖٓٛ)(ٕٛٛــٙٔٛ()ٖٔٛــٕٔٛ()ٓٔٛــٙٓٛ()ٗٓٛــ
(ٜٛٛــ٘ٛٛ()ٖٛٛــٔٛٛ()ٛٚٛــ٘ٚٛ()ٕٚٛــٓٚٛ)(ٚٙٛــ٘ٙٛ)(ٖٙٛ)(ٔٙٛــٛ٘ٛ()ٙ٘ٛ()ٗ٘ٛــٕ٘ٛ)
(ٜٙ٘ــٖٜ٘()ٜٔ٘ــٜٛٗ()ٜٙٗ()ٜٗٗــٜٔٗ()ٖٜٙــٖٖٜ)(ٖٜٓ()ٕٜٛــٕٜ٘()ٖٕٜــٕٜٔ()ٜٙٔــٜٓٓ)
ـٛٓٓٔ()ٙٓٓٔــ٘ٓٓٔ()ٜٜٛ)(ٜٜ٘ــٖٜٜ()ٜٜٔــٖٜٛ)(ٜٔٛ)(ٜٜٚــٕٜٚ()ٜٜٙــٖٜٙ()ٜٜ٘ــٜٛ٘)
(ٜٙٓٔــٛٙٓٔ()ٙٙٓٔــٔ٘ٓٔ()ٛٗٓٔــٚٗٓٔ()٘ٗٓٔــٕٗٓٔ)(ٖٙٓٔــٖ٘ٓٔ()ٕٖٓٔ()ٖٓٓٔ()ٕٛٓٔـ
 (ٔٔٔٔــٓٔٔٔ()ٚٓٔٔــٔٓٔٔ()ٜٛٓٔــٜٙٓٔ()ٜٗٓٔــٜٓٓٔ)(ٛٛٓٔــٜٚٓٔ()ٚٚٓٔــٔٚٓٔ)
 (ٕٗٓٔــٕٓٓٔ()ٜٚٔٔ()ٜ٘ٔٔــٖ٘ٔٔ( )ٔ٘ٔٔــٖٗٔٔ()ٕٖٔٔــٖٔٔٔ)

(ٔٚٙ()ٕٓٙ()ٜٚ٘()ٜٖ٘ــٖٛ٘)(ٖٙٓ)(ٕٗٔــٖٕٔ()ٕٚٔ()ٚٔٔ()ٕٓٔ()ٕٜ()ٜٚــٛٚ)(ٜٔ)(ٕٔ)(ٚ) ٕٗ المناقشة ٕ
(ٙٚٙ()ٜٙٚ()ٕٚٔ()ٕٚٚ()ٕٜٛ()ٜٙٓ()ٜٛٛ()ٕٜٔٓ()ٔٓٙٛ()ٔٔٛٓ) 

ٕٓ 

( ٕٔٗ()ٖٚٛــٖٙٛ()ٖٚٙ()ٖٙٓ()ٕٔٓ()ٚ٘ٔ()ٛٔٔ()ٚٓٔ()ٔٓٔ()ٓٛ()ٖٗ()ٖٔ()ٜٕ()ٜٔ()ٚ) ٜٕ االستجواب ٖ
( ٖ٘ٔٔ()ٚٗٔٔ()ٜ٘ٓٔ()ٜٔٓٔ()ٖٓٓٔــٔٓٓٔ()ٜٔٛ()ٜٔٙ()ٜٔٗ()ٜٓٗ()ٕٜٙ()ٕٜٓ()ٖٙٛ)
(ٔٔ٘ٙ()ٖٔٔٚ) 

ٔٛ 

( ٔٔٚ()ٖٖٙ()ٜٚ٘()ٔٚ٘()ٙٔ٘()ٜٙٗ()ٖٙٗ()ٖٛٛ()ٖٚٓ()ٔٚٔ()ٗٔٔ()ٗٛ()ٛٔــٚٔ()ٜ()٘) ٖٚ االخبار ٗ
(ٕٚ٘()ٚٚٚ()ٜٚٛ()ٛٓٓ()ٛٔٗ()ٕٛ٘()ٖٛٔ()ٛٙٓ()ٛٛٛ()ٜٚٔ)(ٜٜٓ()ٔٓٓٓ()ٔٓٓ٘)(ٖٖٔٓ )
 (ٖٛٔٔ()ٚٚٔٔ()ٛٙٔٔ()ٛٗٔٔ()ٖٖٔٔ()ٛ٘ٓٔ()ٜٗٓٔ()ٖٚٓٔــٖٙٓٔ)

ٕٓ 

(٘٘ٓٔ)(ٖٔٓٔ()ٜٔٙــٜٓٙ()ٕٜٛــٕٜٙ()ٜٗٔ()ٓٚٛ()ٕٙٙ()ٖٓ٘()ٖٕٛ()ٜٚ()ٖٖ()ٙٔ()ٕٔ()ٓٔــٚ) ٚٔ االستفيام ٘
(ٕٔٔٗ()ٔٔٛٓ()ٖٔٔٛ) 

ٕٔ 
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 ٓ (٘) ٔ النظر ٙ
(ٜٓٔــٛٓٔ)(ٙٓٔــٗٓٔ()ٔٓٔ()ٜٛ()ٜٚ)(ٙٚــ٘ٚ()ٖٙــٕٙ()ٖ٘()ٔ٘()ٚٗــٙٗ()ٖٗ()ٖٛــٖٚ()ٖٗ()ٙــ٘) ٖٜ التشبيو ٚ

(ٕٔٚ)(ٕٔٙــٕٓٙ)(ٜٕٗ()ٖٖٕ()ٕٓٔ()ٕٕٓ()ٜٜٔ()ٕٜٔ()ٛٛٔ()ٖٚٔ()ٕٕٔ()ٚٔٔ()ٕٔٔــٔٔٔ)
(ٕٛ٘()ٙٔ٘()ٜٓ٘()٘ٓ٘()ٚٛٗ()ٓٛٗ()ٗ٘ٗــٕ٘ٗ)(ٜٗٗ()ٓٗٗ()ٕٓٗ()٘ٓٗ)(ٜٖٚ()ٖٖٖ)(ٖٔٓ)
(ٓ٘ٚ()ٗٗٚ()ٔٗٚ()ٕٙٚ()ٜ٘ٙ)(ٙٗٙــ٘ٗٙ()ٔٗٙ()ٖٛٙ)(ٓٔٙ()ٜ٘٘()ٛٛ٘()ٙٚ٘()ٙٙ٘()ٗٙ٘)
(ٜٚ٘ــٜٙ٘()ٖٜٙ()ٚٚٛــٙٚٛ()ٜ٘ٛ)(ٖٗٛ()ٖٓٛ()ٖٕٛ()ٜٜٚ()ٜ٘ٚــٜٗٚ()ٚٛٚ()ٗٛٚ()ٔٚٚ)
(ٙٚٓٔ()ٔٙٓٔ()ٗ٘ٓٔ()ٕٛٓٔ()ٕ٘ٓٔ()ٖٕٓٔ()ٓٔٓٔ()ٙٓٓٔ()ٓٓٓٔــٜٜٜ()ٜٜ٘()ٜٗٛ()ٜٗٙ)
(ٖٛٔٔ()ٕٚٔٔ()ٖٕٔٔ)(ٕٔٔٔ()ٜٔٔٔــٛٔٔٔ)(٘ٓٔٔ()ٔٓٔٔ()ٜٛٓٔ()ٜٓٓٔ()ٗٛٓٔ()ٓٛٓٔ)
(ٔٔٗٛ()ٖٔٔٚ()ٔٔٛٗ) 

ٖٗ 

 ٓ (ٜٙٙ) ٔ التمخيص ٛ
 ٜٛٚ % ٙٙ,ٖٙالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٜٖٙ المجموع ٜ

 

 

 

مجموع  ()المجمد الثالث األسموب ت
 الصفحات التكرار الصفحات

                                                           

() ( لتكون الصفحات التي ٖٚ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان واآلية الكريمة وعنوانات قوافي القصائد والصفحات البيض وفيرس القصائد وعددىا )ٙ٘ٛعدد صفحات ىذا المجمد )
 ( صفحة .ٜٔٛاستغرقتيا موضوعات الجزء )
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( ٜٛــٓٛ()ٛٚــ٘ٚ()ٖٚــٛ٘()٘٘ــٔ٘()ٜٗــٛٗ()ٙٗــ٘ٗ()ٖٗــٖ٘()ٖٓــٕٚ()ٕ٘()ٖٕــٕٔ()ٚٔــٕٔ) ٕٓٔ الشرح ٔ
(ٔٚٔ)(ٚٙٔــٛٗٔ)(ٙٗٔــٕٗٔ()ٓٗٔــٖٛٔ()ٖٙٔ()ٖٓٔــٕٔٔ()ٜٔٔــٕٓٔ()ٓٓٔ()ٜٛــٜٗ()ٕٜــٜٔ)
(ٖٕٚــٕٕٚ()ٕٓٚــٕٙ٘()ٕٗ٘ــٕٕ٘()ٕٓ٘ــٜٕٕ()ٕٕ٘ــٕٕٕ()ٕٕٓــٖٕٓ()ٕٓٓــٖٜٔ()ٜٔٔــٖٚٔ)
(ٜٖٔــٖٚٔ()ٖٗٔــٖٖٔ()ٖٓٔــٜٖٓ()ٖٙٓــٖٖٓ()ٖٔٓــٜٕٚ()ٜٕ٘ــٖٜٕ()ٜٕٔــٕ٘ٛ()ٜٕٚ()ٕٚٚــٕٙٚ)
ٜٖٛ()ٜٖٙــٖٛٛ()ٖٙٛــٖٖٛ()ٖٔٛــٖٙ٘()ٖٗ٘ــٖٖ٘()ٖٓ٘ــٖٚٗ()ٖٗٗــٖٖٓ()ٕٖٛ()ٕٖٙــٕٖٔ)
(ٔٙٗ)(ٚ٘ٗــٗ٘ٗ()ٕ٘ٗــٕٗٗ()ٓٗٗــٖٓٗ()ٕ٘ٗــ٘ٔٗ()ٖٔٗــٕٔٗ()ٜٓٗــٛٓٗ()ٙٓٗــٔٓٗ()ٜٜٖــ
(ٕٚ٘ــ٘ٙ٘()ٖٙ٘ــٗ٘٘()ٕ٘٘ــٚٗ٘()ٗٗ٘ــٓٗ٘)(ٖٛ٘)(ٖ٘٘ــٜٛٗ()ٜ٘ٗ()ٕٜٗــٙٚٗ()ٗٚٗــٖٙٗ)
(ٓٗٙــٖٛٙ()ٖٙٙــٖٗٙ()ٖٓٙــٕٛٙ()ٕٙٙــٕٓٙ()ٛٔٙ()ٙٔٙ()ٖٔٙ()ٜٓٙــٛٓٙ)(ٙٓٙــٔٛ٘()ٜٚ٘ــٗٚ٘)
(ٜ٘ٙــٜٔٙ()ٜٛٙــٜٚٙ()ٙٚٙــٔٚٙ)(ٜٙٙ)(٘ٙٙ()ٕٙٙــٔٙٙ()ٙ٘ٙــٓ٘ٙ()ٛٗٙــٚٗٙ()ٗٗٙــٕٗٙ)
(ٙٚٚــ٘ٙٚ()ٖٙٚــٔٙٚ()ٜ٘ٚــٛ٘ٚ()ٙ٘ٚــٕٗٚ()ٕٕٚــٚٔٚ)(٘ٔٚــٛٓٚ()ٙٓٚ()ٗٓٚــٓٓٚ()ٜٛٙــٜٚٙ)
(ٕٖٛــٜٕٛ()ٕٚٛــٕ٘ٛ()ٖٕٛــٕٕٛ()ٜٔٛــٙٓٛ()ٕٓٛــٓٓٛ()ٜٚٚــٜٛٚ()ٚٛٚــٙٛٚ()ٖٛٚــٛٚٚ)
 (ٛٗٛــ٘ٗٛ)( ٖٗٛــٖٗٛ)

ٜٙ٘ 

(ٖٕٚ)(ٚٓٚ)(ٔٓٚــٓٓٚ)(ٜٙٙ()ٖٙٙ)(٘ٓٙ)(ٜٖ٘)(ٕٛ٘)(ٗٔٗ()ٜٓٗ()ٖ٘ٗ()ٕٗٚ()ٜ٘()ٖٖــٕٖ) ٕٓ المناقشة ٕ
 (ٕٔٛــٕٓٛ()ٖٔٛ()ٚٚٚ()ٓٙٚ()ٕٖٚ()ٖٓٚ)

ٔٗ 

(ٕ٘٘ــٖٕ٘()ٕٓ٘ــٜٕٗ)(ٕٙٗ()ٖٕٓ()ٕٓٓ)(ٕٜٔ()ٗٗٔ()ٙٔٔ()ٜٔ()ٚٛ()ٜٙ()ٓٙ()ٖ٘()ٕٖ()ٕٓ) ٓٗ االستجواب ٖ
(ٕٙٗ()ٕٙٛ()ٖٔٔ()ٖٖٔ()ٖٙٙ()ٗٓٓ()ٕٗٓ()ٗٔٓ()ٕٗٔ()ٕٗٓ()ٕ٘ٚ()ٖٜ٘()ٖ٘ٛ( )ٜ٘ٗ )
 (ٕٛٛ()ٕٔٛ()ٜ٘ٚ()٘ٚٚ()ٖٙٚ()ٖٗٚ()ٜٖٚ()ٕٙٚ()ٕٕٙ()ٖٓٙ()ٜٛ٘ــٜٚ٘)

ٖٔ 

 ٕٔ(ٖٕ٘()ٖٖٕ)(ٜٕٕ()ٕٗٓ()ٜٚٔ()ٙٛٔ()ٓٚٔ()ٕ٘ٔ()ٜٓٔ()ٗٓٔ()ٜٓ()ٛٛ()ٓٛ()٘٘()ٖ٘()ٖٕ) ٔٙ االخبار ٗ
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(ٕٖٚ()ٕٕ٘()ٕٜ٘)(ٕٙٔ()ٕٙٛ)(ٕٜ٘)(ٖٓٔ)(ٖٕٓ()ٖٖٓ()ٖ٘٘)(ٖٙٗ()ٖٖٚ()ٖٛٓ()ٖٜٛ)(ٖٗٔ)
(ٗٔٙ()ٕٗٓ)(ٕٜٗ()ٗٗٚ()ٖٗ٘()ٗ٘ٙ()ٗٚٙ()ٖٗٛ()ٜٕٗ()ٖ٘ٔ)(ٜ٘ٔ()ٕ٘ٚ)(ٖ٘ٛ()٘ٙٚ()ٜ٘ٚ)
(ٖ٘ٛ()٘ٛٚ()ٜ٘ٛ()ٖٙٗ()ٙٙٗ()ٖٙٚ()ٙٛٛ()ٜٙٓ)(ٜٚٓ()ٕٚ٘()ٕٚٚ)(ٚٚٙ()ٚٚٛ)(ٛٓٚ()ٖٛٛ) 

 ٕ (ٔٓٛ()ٙٛ٘()ٖٓٔ()ٖٕٗ()ٕٙٔ()٘٘) ٙ االستفيام ٘
( ٕٚٓ()ٕٓٓ()ٜٔٔ()ٛٙٔــٚٙٔ()ٖٗٔ()ٛٓٔ()ٙٓٔــ٘ٓٔ()ٕٓٔ()ٜٛ()٘ٛ()ٛٗ()ٖٗ()ٕٖ()ٖٔ) ٕٚ التشبيو ٙ

( ٖٙٚ()ٕٖٚ()ٜٕٖ()ٕٖ٘()ٖٓٔ()ٜٕٚــٜٕٙ()ٕٚٛ()ٕٙٙ()ٕٕٙ()ٕٛ٘()ٕٕ٘()ٖٕٗ()ٕٔٔ)
( ٕ٘٘()ٓ٘٘()ٕٖ٘()ٓٓ٘()ٜٓٗ()ٕٛٗ()ٓ٘ٗ()ٕٗٗ()ٖ٘ٗ()ٖٔٗ()ٚٓٗــٙٓٗ()ٕٜٖ()ٖٛٚ)
( ٜٚٙ()ٚٚٙ()٘ٚٙ()ٜٙٙ()ٕٙٙ()ٔ٘ٙ()ٜٕٙ()ٖٕٙــٕٔٙ()ٜٓ٘()ٜٚ٘()ٚٙ٘()ٙ٘٘ــ٘٘٘)
( ٕٓٛ()ٔٓٛ()ٜٜٚ()ٔٚٚ()ٙٙٚ()٘٘ٚ()ٜٗٚ()ٗٗٚ()ٔٗٚــٓٗٚ()ٖٖٚ()ٙٔٚ()ٗٓٚ()ٜ٘ٙ)
 (ٚٗٛ()ٔٗٛــٜٖٛ()ٖٔٛ( )ٕٚٛ()ٚٔٛ()ٕٔٛ()ٙٓٛــٗٓٛ)

ٕٗ 

 ٖٖٚ % ٜٛ,ٜٗالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٖٔٓ المجموع ٚ
 

 

 

مجموع  ()المجمد الرابع األسموب ت

                                                           

() ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان والفٓٓٛعدد صفحات ىذا المجمد )( لتكون الصفحات التي استغرقتيا موضوعات ٕٔيارس وعنوانات قوافي القصائد والصفحات البيض وعددىا )
 ( صفحة .ٜٚٚالجزء )
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 الصفحات الصفحات التكرار

( ٘ٙــٔٙ()ٛ٘ــٚ٘()٘٘ــٖ٘()ٓ٘ــٗٗ()ٕٗــٜٖ()ٖٚــٖٙ()ٖٗــٖٖ()ٖٔــٖٕ()ٕٓ()ٙٔ()ٗٔــٓٔ()ٛــ٘) ٙٛ الشرح ٔ
( ٙٛٔــ٘ٛٔ()ٖٛٔــٙٚٔ()ٗٚٔــٚٗٔ()٘ٗٔــٕٙٔ()ٕٗٔــٜٛ()ٜ٘ــٜٗ()ٕٜــٜٛ()ٚٛــٗٚ()ٕٚــٛٙ)
(ٕٗٛــٕٔٚ)(ٜٕٙــٖٕٙ()ٕٓٙــٕ٘٘()ٖٕ٘()ٕٔ٘()ٜٕٗــٖٕٗ()ٕٖٕــٕٛٓ()ٕٚٓــٕٙٓ()ٕٗٓــٜٛٔ)
(ٖٔٚــٖٗٙ()ٕٖٙــٖٛٗ()ٖٙٗــٕٖٗ()ٖٓٗــٖٖ٘()ٖٖٖــٕٖٛ()ٕٖٙــٕٖٓ()ٖ٘ٔــٖٓٓ()ٜٕٛــٕٙٛ)
(ٓٙٗــٚٗٗ()ٗٗٗــٛٔٗ()ٙٔٗــٗٓٗ()ٕٓٗــٜٖٗ()ٜٖٔــٜٖٛ()ٖٚٛــٕٖٛ()ٜٖٚــٖٚٚ()ٖ٘ٚــٖٖٚ)
(ٚٙ٘()٘ٙ٘ــٖٙ٘()ٔٙ٘ــٖٗ٘()ٔٗ٘ــٔٔ٘()ٜٓ٘()ٚٓ٘ــٓٓ٘()ٜٛٗــٕٜٗ()ٜٓٗــٚٙٗ()٘ٙٗــٕٙٗ)
 (ٚٔٙــٙٓٙ()ٗٓٙــٔٓٙ()ٜٜ٘ــٜٛ٘()ٜٙ٘ــٜٔ٘()ٜٛ٘ــٕٛ٘()ٛٚ٘()ٙٚ٘ــٖٚ٘()ٔٚ٘()ٜٙ٘)
 (٘ٙٙــٗٙٙ()ٕٙٙــٜ٘ٙ()ٚ٘ٙ()ٗ٘ٙــٖ٘ٙ()ٔ٘ٙــٜٗٙ()ٚٗٙــٖٙٙ()ٖٗٙــٖٕٙ()ٕٓٙــٜٔٙ)
( ٛٗٚــ٘ٗٚ()ٔٗٚــٕٙٚ()ٕٗٚــٜٔٚ()ٚٔٚ()٘ٔٚــٗٔٚ()ٕٔٚــٚٓٚ()ٖٓٚــٜٗٙ()ٕٜٙــٚٙٙ)
 (ٜٓٚــٖٛٚ()ٔٛٚ()ٜٚٚ()ٚٚٚــٖٚٚ()ٜٙٚــٕٙٚ()ٓٙٚــٓ٘ٚ)

ٖٕٙ 

( ٖٛٙ()ٜٖ٘()ٖٙ٘()ٓٓ٘()ٕٓٗ()ٜٖٗ()ٖٗٚ()ٖٖٖــٕٖٖ()ٕٖٛ()ٕٖ٘ــٕٖٗ()ٕٖٓ()ٜٕ٘()ٕٖ) ٘ٔ المناقشة ٕ
(ٖٙٗ()ٚٗٚ) 

ٙ 

(ٜٕ٘()ٕٚٛ()ٜٕٙ)(ٕٓٙــٜٕ٘)(ٕٙ٘)(ٕٔ٘()ٕٚٓ()ٙٛٔ()ٓٛٔ()ٕٜ()ٛٚ()ٙٗ()ٖٙ()ٕ٘()ٚٔــٙٔ) ٓٗ االستجواب ٖ
(ٛٛ٘()ٜٙ٘)(ٚٙ٘)(ٖٗ٘()ٕٓ٘()ٓٓٗ)(ٜٖ٘()ٖٚٛ()ٜٖٚ()ٖٔٚ()ٜٖٙ()ٜٖ٘()ٖٗٗ()ٕٖٔــٕٖٓ)
(ٜ٘ٓ()ٙٗٚ()ٙٙٔ()ٙٙٛ()ٚٔٚ()ٚ٘ٓ()ٕٚٙ()ٚٙ٘()ٚٛٔ()ٖٚٛ()ٚٛ٘) 

ٔٙ 

( ٜٔٔ()ٖٔٔ()٘ٓٔــٗٓٔ()ٓٓٔ()ٜ٘ــٖٜ()ٜٛــٛٛ()ٛٚ()ٖٚ()ٓٚ()٘٘()ٔ٘()٘ٗــٗٗ()ٖٛ()ٖٔ) ٜٜ االخبار ٗ
( ٕٕٔ()ٕٛٓــٕٚٓ()ٜٛٔ()٘ٚٔ()ٗٙٔ()ٕٙٔــٔٙٔ()٘٘ٔــٗ٘ٔ()ٖٗٔ()ٔٗٔ()ٖٙٔ()ٖٖٔــٜٕٔ)

ٕٜ 
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(ٖٚٗ()ٖٖ٘()ٖٖٖ()ٕٖٙ()ٖٙٓ)(ٖٖٓــٕٖٓ)(ٜٕٗ()ٜٕٔ()ٜٕٛ()ٕٓٚ()ٕٗٙ)(ٕٔٙ()ٖٕٗ()ٕٙٔ)
(ٜٛٗ()ٚٛٗ()ٕٛٗ()٘ٚٗ()ٜٙٗ()ٛٗٗ)(ٕٖٗ()ٖٓٗ()ٕٙٗــٕ٘ٗ()٘ٓٗ()ٜٖ٘()ٜٖٔ()ٖٔٚ()ٖٔٙ)
(ٛٙ٘()ٙ٘٘()ٚٗ٘()ٖٗ٘()ٖٚ٘ــٖٙ٘()ٖٗ٘()ٕٚ٘()ٕٗ٘ــٖٕ٘()ٙٔ٘ــ٘ٔ٘()ٖٔ٘()ٓٔ٘()ٖٜٗ)
(ٜٚٙــٜٙٙ()ٜٓٙ()ٔٚٙ)(ٚ٘ٙ()ٔ٘ٙ()ٙٗٙ()ٓٗٙ()ٜٔٙ()ٕٔٙ()ٛٓٙ()ٖٓٙ()ٓٓٙ()ٕٜ٘()٘ٛ٘)
(٘ٙٚــٗٙٚ)(ٔٙٚ()ٚ٘ٚ()ٙٗٚ()ٔٗٚ()ٖٛٚ()ٖ٘ٚــٖٗٚ()ٖٔٚ()ٗٔٚ()ٕٔٚ()ٛٓٚ()٘ٓٚ()ٖٓٚ)
 (ٜٓٚ()ٛٛٚ()ٗٛٚــٖٛٚ()ٔٛٚ()ٛٚٚــٚٚٚ()٘ٚٚ( )ٜٙٚ)

(ٖٗ٘()ٕٛ٘)(ٕٓٗ((ٜٖٙ()ٖٓٙ()ٖٙٗ()ٖٖٓ()ٕٖٚ()ٕٖٗ()ٜٕٔ()ٕٕٕ()٘ٛٔ()ٖٚٔ()٘ٚ()٘ٙ) ٕٔ االستفيام ٘
(٘ٛٗ()ٜ٘ٗ()ٙٔ٘()ٕٙ٘()ٖٚٙ()ٚٙٚ) 

ٖ 

( ٛٛــٚٛ()ٓٛــٜٚ()ٚٚ()ٕٚ()ٚٙ()ٗٙ()ٕٙ()ٗ٘()ٓ٘()ٕٗ()ٜٖ()ٜٕ()ٕٚ()ٕٕــٕٔ()ٕٔــٔٔ()ٙ) ٓٓٔ التشبيو ٙ
( ٕٚٓ()ٕٕٓــٕٔٓ()ٖٛٔ()ٜٚٔ()ٕٚٔ()ٙٙٔ()ٜ٘ٔ()ٛٗٔــٚٗٔ()ٜٖٔ()ٛٔٔ()ٖٜ()ٜٔــٜٓ)
( ٕٖ٘()ٕٕٖــٕٖٓ()ٖ٘ٔ()ٖٚٓ()ٜٜٕ()ٕٓٚ()ٕٔٙ()ٕٛ٘()ٕ٘٘()ٖٕٙ()ٖٖٕ()ٖٕٔــٖٕٓ)
(ٖٗٗ)(ٔٗٗ()ٖٚٗ()ٖٖٗ()ٕٛٗ()ٕٗٗ)(ٕٓٗ()ٗٔٗــٖٔٗ()ٚٓٗ()٘ٓٗ()ٖٗٙ()ٕٖٙ()ٖٔ٘()ٕٖٖ)
(ٛٓ٘()ٗٓ٘()ٜٙٗ()ٗٛٗ()ٔٛٗ()ٚٚٗــٙٚٗ()ٕٚٗ()ٛٙٗــٚٙٗ()ٚ٘ٗ()ٗ٘ٗ()ٔ٘ٗــٜٗٗ()٘ٗٗ)
ــٕٗٙ()ٛٔٙ)(٘ٔٙ()ٚٓٙ)(ٜٛ٘)(ٜٗ٘()ٚٛ٘)(ٛٚ٘()ٜٙ٘)(ٖ٘٘ــٕ٘٘()ٓ٘٘()٘ٗ٘()ٖٗ٘()ٕٙ٘ــٕ٘٘)

 (ٙٗٚ()ٕٗٚ()ٖ٘ٚــٖٗٚ()ٖٔٚ()ٜٔٚ()ٚٔٚ()ٚٓٚــٙٓٚ)(٘ٛٙ()ٖٛٙ()ٖٚٙ)(ٛ٘ٙ()ٜٕٙ()ٕ٘ٙ
 (ٚٛٚــ٘ٛٚ()ٖٛٚــٕٛٚ()ٜٚٚ()ٗٚٚ()ٙٙٚ()ٗٙٚــٖٙٚ()ٓٙٚ()ٕ٘ٚــٔ٘ٚ)

ٖٓ 

 ٔ (ٕٖٚ()ٜٚ) ٕ النظر ٚ
 ٔ (ٖٙٗ) ٔ التمخيص ٛ
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 ٛٔٚ % ٕٜ,ٙٔالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٖٗٙ المجموع 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٖٔممحق رقم )                                                                                                                    

 النسب المئوية لتكرارات أساليب التعميم في كتاب الفسر البن جني

 المجموع أساليب التعميم المجمد ت
أسموب 
 الشرح

أسموب 
 المناقشة

أسموب 
 االستجواب

أسموب 
 اإلخبار

أسموب 
 االستفيام

 أسموب 
 التشبيو

أسموب 
 النظر

أسموب 
 التمخيص
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 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ األول ٔ

 63,66 ــــ ــــ ٖ,ٖٔٙ ٔ,ٖٔٓ ٔ,ٜٛٙ ٔ,ٕٓ٘ ٔ,ٜٛٙ ٚ٘,ٜٗٓ الثاني ٕ

 49,89 ــــ ــــ ٕ,ٖٜٓ ٓ,ٕٗٗ ٕ,ٗٙ٘ ٔ,ٚٛ٘ ٔ,ٜٓٚ ٓٛ,ٖٙٗ الثالث ٖ

 86,92 ٓ,ٕٛٔ ٓ,ٕٛٔ ٖ,ٔ٘ٛ ٓ,ٖ٘ٛ ٖ,ٕٕٚ ٕ,ٖ٘ٓ ٓ,ٓٚٚ ٔٛ,ٜٕٔ الرابع ٗ

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الخامس ٘

معدل النسبة المئوية  ٙ
 لألساليب في الكتاب

895,72 389,8 720,8 658,2 547,0 470,3 042,0 042,0 67,82 
 

 

 

 

 

 (ٗٔممحق رقم )                                                                                                                                        

 في كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثير الجزري يةساليب التعميماألتكرارات 

 

 المجموع أساليب التعميم الجزء ت
أسموب أسموب أسموب  أسموب  أسموب  أسموب أسموب أسموب
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 التشبيو النظر المثل االستفيام اإلخبار االستجواب المناقشة  الشرح 
 279 88 38 89 ٕٓ ٖٗ ٖٗ ٓ٘ ٕٙ األول ٔ
 288 8 82 7 ٓٔ ٖٖ ٛٗ ٖٛ ٘٘ الثاني ٕ
 490 89 43 26 30 76 98 88 887 المجموع ٖ

 

 

 

 

 (٘ٔممحق رقم )                                                                                                                         

   () والشاعر البن األثير الجزريكتاب أدب الكاتب في  يةساليب التعميماأل

مجموع  ()الجزء األول  األسموب ت
                                                           

( ) ه ٜٔٗٔ( صفحة ، واعتمدت طبعة منشورات محمد عمي بيضون دار الكتب العممية في بيروت ــ لبنان لسنة ٓٓٛستخراج أساليب التعميم من الكتاب بحسب جزئيو االثنين والبالغة )اتم
  سموب تجنبًا لتكرار جمعيا .، ولون الباحث رقم الصفحة التي يتكرر فييا أكثر من أ م بتحقيق وتعميق الشيخ كامل محمد محمد عويضةٜٜٛٔــ 

()( لتكون الصفحات ٛٔ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان ومقدمة المحقق وترجمة المؤلف وصور المخطوطات والفيارس والصفحات البيض وعددىا )ٕٗٗعدد صفحات ىذا الجزء )
  . ( صفحةٙٓٗالتي استغرقتيا موضوعات الجزء )
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 الصفحات الصفحات التكرار

 (ٖٛــٓٛ()ٛٚــٚٚ()٘ٚــٕٚ()ٔٙــٜ٘()ٚ٘ــٛٗ()٘ٗــٗٗ()ٕٗ()ٖ٘()ٕٚــٕٙ()ٕٗــٖٕ()ٕٔ()ٜٔ()ٚٔ) ٕٙ الشرح ٔ
(ٖٚٔــٕٚٔ)(ٛٙٔــٚٙٔ()ٓٙٔــٛ٘ٔ)(٘٘ٔ()ٕ٘ٔ()ٜٗٔــٚٗٔ)(ٜٕٔ()ٕٗٔــٖٕٔ)(ٛٔٔــٚٔٔ()ٛٛــ٘ٛ)
(ٕٛٗــٕٚٗ)(ٕٗٗ()ٜٖٕ()ٖٕ٘)(ٖٖٕ()ٖٕٔ)(ٕٓٓــٜٛٔ()ٜٙٔــٚٛٔ()ٗٛٔــٖٛٔ()ٓٛٔ()ٛٚٔــٙٚٔ)
 (ٕٖٙــٕٖ٘()ٜٖٓــٖٙٓ()ٜٜٕ()ٜٕٚ()ٜٕٛــٜٕٚ()ٕٔٚ()ٕٙٙ()ٖٕٙ()ٜٕ٘ــٕٛ٘()ٕٙ٘()ٕٕ٘)
(ٖٛٚــٖٚٚ()ٖ٘ٚ()ٖٖٚــٜٖٙ()ٖٓٙــٖٙ٘()ٖٖ٘()ٜٖٗــٖٛٗ()ٖٗٗــٕٖٗ)(ٜٖٖ()ٖٖ٘ــٖٖٗ()ٕٖٖ)
 (ٚٔٗــ٘ٔٗ()ٕٔٗــٛٓٗ()ٕٓٗ()ٓٓٗ()ٜٖٙ()ٜٖٛ()ٖٖٛــٖٓٛ)

ٔٔ٘ 

(ٔٓٔ)(ٜ٘ــٖٜ()ٜٔ()ٜٛ)(ٜٚ()ٙٚــ٘ٚ)(ٕٚــٓٚ()ٖٙ()٘٘ــٗ٘()ٖٛــٖٚ()ٖٗــٕٖ()ٕٚــٕٙ()ٕٗ)(ٚٔ) ٓ٘ المناقشة ٕ
(ٚ٘ٔــٙ٘ٔ)(ٖ٘ٔ()ٔ٘ٔ()ٔٗٔ()ٜٖٔ()ٖٚٔــٖٙٔ()ٕٖٔــٖٔٔ)(ٕٛٔ()ٕٓٔ()ٛٔٔ()ٖٔٔ)(ٔٔٔــٜٓٔ)
(ٖٚٗــٖٗٗ)(ٖٓٗ()ٕٖٔــٜٖٔ)(ٖ٘ٓــٖٗٓ()ٜٜٕــٜٕٚ()ٜٕ٘ــٖٜٕ()ٕٛٚــٕٙٚ()ٕ٘ٙ()ٕٓٓ()ٗٙٔ)
 (ٙٓٗــ٘ٓٗ()ٕٓٗ()ٜٖٙ()ٜٖٙــٖٜٖ()ٜٖٓــٖٛٛ()ٜٖٚ()ٖٙٚ()ٖٔٙ()ٜٖ٘ــٖٚ٘()ٖٗ٘()ٖٔ٘)
 (ٜٔٗــٚٔٗ()ٕٔٗ()ٜٓٗ)

٘ٗ 

( ٙ٘ٔ()ٗ٘ٔ()ٓ٘ٔــٜٗٔ()ٜٕٔ()ٜٛ()ٗٛ()٘ٚ()ٖٚ()ٕٚــٔٚ()ٗٙ()ٜٕ()ٕٚــٕٙ()ٕٗ()ٕٕ()ٕٓ) ٖٗ االستجواب ٖ
( ٖٔٗــٖٓٗ()ٖٖٗ()ٜٕٛــٕٛٛ()ٖٕٛ()ٕٚٚ()ٕٗٚ()ٖٕ٘()ٖٖٕــٕٖٕ()ٕٓٓ()٘ٛٔــٗٛٔ()ٜ٘ٔ)
( ٘ٓٗ()ٖٓٗ()ٔٓٗــٓٓٗ()ٜٖٙ()ٜٖٛــٖٛٛ()ٕٖٛ()ٖٓٛ()ٖٛٚ()ٖ٘ٚ()ٖٔٚ()ٜٖ٘()ٖٖ٘ــٖٔ٘)
 (ٜٔٗــٛٔٗ()ٚٔٗ()ٖٔٗ()ٕٔٗ()ٓٔٗ)

ٕٕ 

( ٖٓٔــٛٔٔ()٘ٔٔ()ٖٔٔــٔٔٔ()ٛٓٔــٜٙ()ٜٗ()ٚٛ()ٕٛ()ٓٛ()ٙٚ()ٓٚــٜٙ()ٖٙ()ٖٙ()ٕٖ()ٕٙ) ٖٗ االخبار ٗ
( ٕٛٛ()ٕٔٚ()ٜٕ٘ـــٕٛ٘()ٕٛٗــٕٚٗ()ٜٚٔ()ٜٗٔ()ٚٙٔ()ٜ٘ٔ()ٗٗٔــٔٗٔ()ٜٖٔــٖٗٔ()ٕٖٔ)

ٜ٘ 
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 (ٖٔ٘)(ٖٚٗــٖٙٗ()ٖٗٗــٖٖٗ)(ٕٖٗ()ٖٖٖ()ٖٖٓــٕٖٛ()ٕٖٗ()ٕٖٔــٖٛٔ()ٜٖٓــٖٚٓ()ٕٜٕــٜٕٔ)
(ٖ٘٘()ٖٛٙ()ٖٜٖ()ٕٗٓ()ٗٓٚ()ٜٗٓ()ٗٔٔ()ٗٔٚ) 

( ٖٙٓ()ٕٜٕ()ٕٙٛ()ٖٕٔ()٘ٙٔ()ٜ٘ٔــٙ٘ٔ()ٜٗٔ()ٖٖٔ()ٜٔ()ٜٚــٛٚ()ٓٗــٜٖ()ٕٛ()ٕٕ) ٕٓ االستفيام ٘
 (ٜٓٗ()ٙٓٗ()ٖٖٚ()ٕٖٙ()ٖٚ٘ــٖٙ٘()ٖٔٗ()ٜٖٖــٖٖٙ)

ٔٚ 

( ٕٖٕ()ٜ٘ٔ()ٜٛٔ()ٚٛٔــٙٛٔ()ٖٛٔ()ٚٚٔ()ٗٙٔ()ٙ٘ٔ()ٜٗٔ()ٚٛ()ٙٛ()ٖٚ()ٓٚ()ٕٗ()ٕٔ) ٜٔ المثال ٙ
(ٖٗ٘()ٖ٘ٔ()ٖٙٔ()ٖٚٛ) 

ٙ 

(ٖٕٙ()ٜٕٓ)(ٕٓٓ()ٜ٘ٔ)(ٛٛٔ()ٚٚٔ()ٜٙٔ()ٛٗٔ()ٓٗٔ()ٖٚٔ()ٕٔٔ()ٙٔٔ()ٛٛ()ٛٚ()ٓٗــٜٖ()ٖٚ()ٖٕ) ٖٔ النظر ٚ
 (ٕٔٗــٔٔٗ()ٓٔٗ)(ٜٖٙ)(ٜٖٛ()ٖٙٛ()ٖٚٗ()ٜٖٖ()ٖٖ٘ــٖٖٗ()ٕٖٖــٖٖٔ()ٕٖٗ()ٖ٘ٓ()ٕٚٛ()ٜٕٚ()ٕٙٙ)

ٖٔ 

 ٖ (ٓٔٗ()ٚٓٗ()ٖٓٛ()ٜٖ٘()ٖٚ٘ــٖٙ٘()ٜٕ٘()ٕٔٛ()ٙ٘ٔ()ٕٓٔ()ٙٛ()ٚٚ) ٔٔ التشبيو ٛ
 ٜٕٛ % ٔٚ,ٛٔالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٜٕٚ المجموع ٜ

 

مجموع  ()الجزء الثاني األسموب ت
 الصفحات التكرار الصفحات

( ٛٛ()ٔٚ()ٚٙــٙٙ()ٕٙــٔٙ()ٛ٘()٘٘ــٗ٘()ٛٗــٚٗ()ٔٗــٜٖ()ٖٓــٕٛ()ٕٙــٕٗ()ٕٔ()٘ٔ()ٓٔ()ٛ) ٘٘ الشرح ٔ
( ٜٚٔ()ٙٚٔ()ٖٚٔ()ٓٚٔــٜٙٔ()ٖٙٔ()ٛٗٔ()ٖٛٔــٖٚٔ()ٖ٘ٔ()ٕٓٔــٛٔٔ()ٙٔٔــ٘ٔٔ()ٕٜــٜٔ)
ــٜٕٙ()ٕٙٙ()ٕٓٙــٜٕ٘()ٕٗٗ()ٜٖٕ()ٖٕٔ()ٕٓٔ()ٕٛٓ()ٕ٘ٓ()ٖٕٓ()ٕٓٓــٜٜٔ()ٕٜٔــٜٓٔ)

ٙٙ 

                                                           

() ( لتكون الصفحات ٜٔ( صفحة يحذف منيا صفحات العنوان ومقدمة المحقق وترجمة المؤلف وصور المخطوطات والفيارس والصفحات البيض وعددىا )ٖٙٚعدد صفحات ىذا الجزء )
 ( صفحة .ٖٚ٘التي استغرقتيا موضوعات الجزء )
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ٖٖٙ()ٕٖٔ()ٜٖٓ()ٖ٘ٓــٖٔٓ()ٜٕٚ()ٜٕ٘()ٖٜٕ()ٕٚٛــٕٙٛ()ٕٕٛ()ٜٕٚ()ٕٙٚ()ٕ٘ٚ()ٕٓٚ
 (ٜٖ٘ــٖٛ٘()ٖٙ٘()ٖٗ٘()ٕٖ٘()ٖٓ٘()ٖٓٗ( )ٖٖٚــ

(ٙٙ)(ٗٙــٖٙ()ٓٙــٜ٘()ٕ٘)(ٔٗ)(ٖٙ)(ٖٗ)(ٕٖــٖٓ()ٕٙ()ٖٕــٕٓ()ٛٔــٙٔ()ٗٔــٖٔ()ٔٔــٓٔ()٘ــٖ) ٖٛ المناقشة ٕ
(ٕٕٓ()ٜٕٓ()ٕٓٓ()ٜٛٔــٜٗٔ)(٘ٚٔــٗٚٔ)(ٔٙٔ()ٚ٘ٔــ٘٘ٔ()ٗٗٔــٖٗٔ()ٖ٘ٔ()ٚٓٔ()ٕٜ()٘ٛ)
 (ٖٛ٘ــٖٙ٘()ٖٖٚ()ٜٖٓــٖٛٓ)(ٖٖٓ()ٜٕٔ()ٕٚٛ)(ٕ٘ٛــٕٗٛ)(ٕٗٚ)(ٕٚٙ()ٕ٘ٙــٕٕٙ()ٕٚ٘()ٕٙٗ)

ٗٚ 

( ٕٛــٔٛ()ٕٚ()ٜٙ()ٓٙ()ٙ٘()ٛٗ()٘ٗــٗٗ()ٕٗ()ٜٖــٖٚ()ٖ٘()ٖٖ()ٕٚ()ٕٔ()ٛٔــٚٔ()ٔٔ()ٜــٛ) ٛٗ االستجواب ٖ
(ٜٗٔــٛٗٔ()٘ٗٔــٖٗٔ()ٜٖٔ()ٖٙٔ()ٙٔٔــ٘ٔٔ()ٕٔٔــٔٔٔ()ٛٓٔــٚٓٔ()ٜٗ()ٕٜ()ٕٜ()ٜٛــٛٛ)
ٕٔٗ()ٖٕ٘ــٖٕٗ()ٖٕٓ()ٜ٘ٔ()ٛٛٔ()ٛٚٔــٚٚٔ()ٖٚٔــٔٚٔ()ٛٙٔ()٘ٙٔ()ٓٙٔ()ٗ٘ٔ()ٔ٘ٔ)

 (ٖٗ٘()ٖٔٓ()ٜٕٛــٜٕٚ()ٜٕٗ()ٕٜٕــٕٛٛ()ٖٕٚ()ٕٗٙــٕٕٙ()ٜٕ٘()ٕٚ٘( )

ٗٙ 

( ٖٜٔ()ٖٛٔ()ٛٙٔ()ٖٙٔ()ٓٔٔــٛٓٔ()ٖٚ()ٕٙ()ٜ٘()ٚ٘()ٛٗ()ٙٗ()ٗٗ()ٕٖ()ٕٓ()ٗٔ()ٚ) ٖٖ االخبار ٗ
( ٖٚٓ()ٜٕٚ()ٖٜٕ()ٕٗٚ()ٕٚٙ()ٕٗٙ()ٖٕ٘()ٕٙٗ()ٖٕٚــٖٕٙ()ٕٕٙــٕٕٗ()ٕٕٓ()ٕٙٔ)
(ٖٖ٘()ٖٖٚ( )ٖ٘ٔ()ٖ٘ٗ()ٖ٘ٚ) 

ٕٔ 

 ٜ (ٖٚ٘ــٖٙ٘()ٖٖ٘()ٖٔٔ()ٕٗٚــٖٕٚ()ٕٗٙ()ٖٕ٘()ٗٚٔــٖٚٔ()ٚٓٔ()ٛ()ٗــٖ) ٓٔ االستفيام ٘
 ٗ (ٕ٘ٛ()ٜٕٚ()ٖٛٔ()ٜٚٔ()ٗٙٔــٖٙٔ()٘ٔ()ٛ) ٚ المثال ٙ
 ٚ (ٖ٘ٗ()ٖٖ٘()ٜٕٚ()ٖٕٚ()ٖٕٗ()ٖٕٔ()ٕٕٚ()ٕٕٔ()ٜ٘ٔ()ٓٛٔ()ٜٔٔــٛٔٔ()ٖٚ) ٕٔ النظر ٚ
 ٗ (ٜٚٔ()ٚٚٔ()٘ٚٔ()ٜٖ()ٖٗ()ٖٕ()ٕٓ()٘ــٖ) ٛ التشبيو ٛ
 ٕٗٓ % ٚ٘,ٗٔالنسبة المئوية لألساليب التعميمية  ٕٔٔ المجموع ٜ
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 (ٙٔممحق رقم )                                                                                                                    

 السائر في كتاب أدب الكاتب والشاعر البن األثير الجزريالنسب المئوية لتكرارات أساليب التعميم في المثل 

 المجموع أساليب التعميم الجزء ت
 أسموب 
 الشرح

 أسموب
 المناقشة 

 أسموب 
 االستجواب

 أسموب 
 اإلخبار

 أسموب
 االستفيام 

 

أسموب 
 المثل

أسموب 
 النظر

أسموب 
 التشبيو

 ٓ,ٖٛٚ ٖ,ٕٔٓ ٔ,ٚٚٗ ٗ,ٚٛٔ ٗٔ,ٕٖ٘ ٘,ٛٔٗ ٖٔ,ٖٓٓ ٕٛ,ٕٖ٘ األول ٔ

 
88,78 

 ٔ,ٕٓٔ ٔ,ٜٓٙ ٔ,ٕٓٔ ٕ,ٕٔ٘ ٘,ٕٛٛ ٕٔ,٘ٛٛ ٖٔ,٘ٙٔ ٛٔ,ٚٛٗ الثاني ٕ

 
84,57 
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معدل النسبة  ٖ
المئوية 

 لألساليب 

406,23 232,83 858,9 ٕٓٚ,ٔٓ ٖ٘ٗ,ٖ ٕٜٛ,ٔ 580,2 929,0 857,64 

 


