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الملخص
ان تطبيقققل اام قققعل ااتيعي ققققذ ييققق ببققق كاتققققر عقققإل تطبيقققل ب ققققعل اا ققق يي ا قققق ي
إلاال عس ااكي ي تق ععير اام عل االجت ععذ .
اك ت ثققققس اا يع قققق ااتيعي يقققق اااطققققإلط اايع قققق ااتققققذ تقققققإلل ععيهققققع ع عيقققق اات بيقققق إلااتيعققققيل
إلااتقققذ ققققن ا اهققققع تتجعقققف اابيققققعة ااثقعكيقققق اا ت ثعققق كققققذ تعقققق اابقبققق ققققن اايصقققق اايبع ققققذ
ا ايققق اك قققعن اع مقققععل ااتيعي يققق اا ت ثعققق بقققعاق ين اا ققق يل إلاابققق ي
قققققن ععقققققإلل ةاققققق م ت ثعققققق بقققققعايعإلل اامقعيققققق إلاايقعيققققق ا ثققققق اابقققققع

اا ققق ي

إل قققع تبيه قققع

عققققق ا اا ققققق

يميقققققع

إلةجت ععيققع إلاعقيقققع إلالميمققذ بهقققكا ان ااتيعقققيل قق ة تصققق ببقق كاتقققر ععقققف اا جققعس كققققط إلام قققع
قققعن اع ققق ابة مصقققيبع إلاكققق ا قققن اايعقققل إلاا ي كققق كقققق

ب ققق ا مهضققق ة بيققق قققعن اع ققق ةة

قققه

مصققققيض إلاضقققق كيهققققع اك اققققل تقتصقققق عمعيتهققققع ععققققف ععققققل إلابقققق ن ععققققإلل اا ي كقققق اا يميقققق
إلااثقعكقققق ا

قققق ي اعصققققق اابقققق ي

إلي ابهع إلكمإلمهع اا اتع
إلكققققذ عققققكا اايصقققق
ااتيعي يققق إلاا ا
عمققق

ا مهققققع عمققققق

اا ققققق ي

عاع إلاامبإل إلاا ي إلاا تعب إلكن اااط .
ققققعن اعإل ققققعفس إلااطقققق ل اا ققققتا

قققع

تج قققق بقققققين كمققققإلن ااي بيققققق

اايع يققق يمققققكا

كققققذ ااتيعققققيل تمإلعقققق تبيققققع اع مققققععل

قققن اققق س عقققق اا مققققع

تيققققق كققققذ اا قققعج إلاا تبققققع إلااقصققققإل إلبيققققإل

ا إلاا جقققعاس اايع يققق ااتققققذ

اايع قققعب إلااققققإل اب ك عمقققق

اابقيقققققذ ت ققققع ااجعمققققض ااثقققققعكذ إلاايع ققققذ كققققذ ب قققق ا إلا عققققع
اات ا

اايع ذ إلمقعر ااف االجيعس اا بق .

الكلمات المفتاحية  :ااتيعيل إل عفعر ااإل

اابعض .
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اا ققققبض

ققققن ةجققققس ااب ققققع ععققققف

Education in Baghdad and its instruments through the last Abbasid era
with its effect on recent time
Msc. Rasha Essa Faris
The center of revival heritage
Baghdad university
Abstract:
The implementation of the educational system is in itself an application
of the provisions of Islamic law and the basis upon which the social
system rests.
The educational policy represents the general lines on which the
education process is based, and through which the cultural life
represented in that era is evident from the last Abbasid era, as the
educational curricula represented by the Holy Qur’an and the hadith and
the other sciences that followed them represented the transportation and
mental sciences the prominent impact of the numbers of the individual
religiously Socially and morally, and by this we do not mean that
education was restricted in itself to men only, but for women there was an
abundant share of knowledge and knowledge. Baghdad witnessed a
literary renaissance in which women had a clear share in it, as their
attention was not limited to one of the most important sciences. Rafa
religious and Islamic culture, especially the noble hadith, but it combined
Arab arts, literature and various arts such as language, grammar, poetry,
writing and calligraphy.
In this era, the means and methods used in education were varied
according to educational curricula and scientific institutions at that time
through holding debates and scientific councils that were held in
mosques, libraries, palaces and houses of scholars and ministers, so the
real reason for the expansion of the cultural and scientific aspect in
Baghdad and its prosperity in order to preserve the scientific heritage and
transfer it to Later generations.
Key words : education , instrument ,recent time .

المقدمة
اإل ققققق ل ا ثققققق اابقققققع بعالعت قققققعل ب قققققس ااجإلامقققققض اا تيعقققققق بقققققعا جت قققققن ةجقققققس كععيتقققققر
إلييققق ااتيعققيل إلة قققعايبر ققن اا قققعفس اا ه ققق ااتققذ ةعقققتل بهققع اا ققق ل ا ققع اقققر ع ققق
إلتطققإلي
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كجيققس اال قق ل ااتيعققيل ا قق ا إلاجبققع ععققف ققس

إلثيققق بعات بيقق ققن ةجققس ةعقق ا جت قق صققعا
اا ع ين إلاب ا عن ن ااك إل ةإل ا مع .

قققن اقققق س ااصققق ع ااتققققذ يجقققض ةن تتققققإلك كقققذ ااتيعققققيل إلة قققعايبر اا تيقققق ة كقققذ ااتقققق يس :
مهع اا ح إلا اقعب إلاا ع إلا اب إلغي عع ن ا عايض .
ققققل ااببقققق ااققققف ا قققق بققققعإل ققققبقتهع اا ق قققق إلتعتهققققع اااعت قققق تمققققعإلس اا بققققإل ا إلس
هققققإلل ااتيعققققيل إلا ققققعإلض ا قققق إلةصققققط بع ققققن اقققق س تإلضققققي إلبيققققعن عققققك اا صققققطعبع
إلتي ي هققققع إلجققققعب اا بققققإل ااثققققعمذ بيمققققإلان االتجققققع اا قققق ي اع جت قققق ااب قققق ا ي كققققذ اايصقققق
اايبع ققققذ ا ايققققق 575عقققق  656-عققققق ق كققققق قققققعن اايقققق ال ي قققققإل بب قققق ثقعكيققققق إلا قققققي
ققققكاعبهل إل قققق ايبقققق اا ا ققققع اايع يقققق اا ت ثعقققق
قققق ع ج يقققق اايع ققققعب ععققققف ااققققت
بعا قق ا س إلااققق بط إلاا قققعج ا ثققق كققذ تم قققيط ااب ققق ااثقعكيققق بع ضققعك ااقققف ااققق إل ااقققكي
ايبر اااع عب كذ ت جي اايع عب إلا بعب كذ تع اابقب .
ة ققع اا بقققإل ااثعاقق كقققق تضقق ن إل اا مقققععل ااتيعي يقق كقققذ ة ققعب ااجعمقققض ااتيعي ققذ اعطعاقققض
قققتم اععقققف ااقققق ين اا ققق يل إلاابققق ي اامبقققإلي اا ققق ي كقققذ ةعققق ا اا ققق يميقققع إلاجت ععيقققع
إلاعقيقققع قققن اققق س تعقققققذ ااصقققبيعن ععقققف قققا بيهل إل يع ققققيهل ا صقققإلس ا ع قققي إل قققع ةمبثققققل
قققن ععقققإلل ةاققق م اا ت ثعققق بقققعايعإلل اامقعيققق يعقققل ااقققق ابا إلاات قققي إلاابققق ي إلغي عقققع قققن
اايعققققإلل ا اقققق م بع ضققققعك ااققققف اايعققققإلل اايقعيقققق ااتققققذ يققققتل ااتإلصققققس اايهققققع بعايقققققس إلاات يقققق
عاطض إلاا يعضيع إلاا ي يعب إلاا ع إلغي عع ن اايعإلل ا ا م .
ة ققع اا بقققإل اا ابققق كققق تضققق ن ا ثققق ااققكي ت تقققر اا ققق ةة ااب ا يقق كقققذ ااجعمقققض ااتيعي قققذ ةك
ققققعن اهققققع مصققققيض إلاضقققق كاقققق إلاققققل تقتصقققق ععققققف ععققققل إلابقققق ققققن ععققققإلل اا ي كقققق اا يميقققق
إلااثقعكققق اال قققق ي كققققط إلام ققققع عمققق تج قققق بقققين كمققققإلن ااي بيققق إلي ابهققققع إلكمإلمهقققع اا اتع قققق
عاع قققق إلاامبققققإل إلاا ققققي إلاا تعبقققق إلاااققققط بع ضققققعك ااققققف ااقققق إل ااققققكي ايبتققققر ااققققف ا عت ققققعل
إلاايمعي ببمعب اا ا إلاا م آ اايع ي إلاا يمي إل ععيتهع إل ععي اايع عين ععيهع .
إلتطقققق ل اا بإل اااققققع س ااقققققف ةعققققل ااطققققق ل إلااإل ققققعفس ااتيعي يقققق اا قققققتا كققققذ اايصققققق
اايبع قققذ ا ايققق إلةث عقققع كقققذ ااإل ققق اابعضققق ن كقققق قققعن اهقققك ااإل قققعفس ا ثققق اا بيققق كقققذ
ةت قققع ااجعمقققض ااثققققعكذ إلاايع ققققذ كقققذ ب ققق ا إلة عقققع إلتمققققإل مععجهقققع إلة قققعايبهع قققن ةجققققس
ااب ققققع ععققققف ااتقققق ا اايع قققققذ كققققذ ب قققق ا ت ثعقققق كقققققذ ط يققققق اا قققق ح إلا اقققققعب إلاا ققققق ع
إلغي عع ن ااإل عفس ااتيعي ي ا ا م.
إلا اب إلاا ب
ةعت ققق ااببققق ععقققف ج إلعققق قققن اا صقققع
إلةض كذ اابب .

اا تمإلعققق قققن اا تقققض إلااتقققذ قققعن اهقققع ة ققققهعل

اوال  -مفهوم التعليم ووسائله
أ  -التعليم في اللغة
قققق تر اايعيقققع اإل ةبقققق جإلامبهققققع كهققققإل ةععققققل
جقققعب كققققذ اتصقققق اايققققين  :ع عقققل ييعققققل ام ققققق
إلتيعقققل طعإلعققق ععقققل يققققعس اقققر عع يتقققر كقققتيعل إلتيعقققل ا ققق ةتقمقققر إليققققعس تيعقققل كقققذ إلضققق
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ةععققل إلعققإل اققتر بققع
 :ةتقمر 1ق

إليقققعس ععققل بققل كققذ م ققر لكا بصققع بقيققق اايعققل إلععققل ا ققق

عإل ن اا يس ععل إلعع ر اا ذب تيعي ع كتيعل 2ق
إل مققققر إلاققققر تيققققعاف  :إلععققققل ة ل اال قققق عب عهققققع ثققققل ع ضققققهل ععققققف اا ف قققق كقققققعس ةمبققققإلمذ
بأ عب عاالب ان متل صع ين قق 3ق
ب  -التعليم في االصطالح
كقققعاتيعيل صققققطع يطعققققل ععققققف ااي عيققق ااتققققذ تجيققققس االم ققققعن يقققتيعل عع ققققع بقققق ا ةإل صققققمي
ييم .
إلا ت قققعبهع ةإل مقققس اا يعإل قققع بصققإل ة م قققق ااقققف
ققع ةمقققر يت ثققس قققن اقق س تعققققذ اا يققع
اا يع قققين إلبهقققكا ي ققق س ااتيعقققيل ااي عيققق ااتقققذ قققن ا اهقققع ي ققق اا يعقققل اعطعاقققض بعاتإلجيهقققع
ااتققققذ ققققن ا اهققققع يققققتل تبقيققققل االعقققق ا كي ققققإلن بققققكا ااتيعققققيل ةإل قققق إلة قققق س ققققن إل ققققعفس
اات يس االا م 4ق.
إلعقققإل عبققققع ة عققققن ع عيقققق م قققق ي ع ققققهع اا يعققققل بهقققق مقققققس ققققع كققققذ كعمققققر ققققن يققققع
إل يعإل ع ااف ااط ض اا تيع ين إلمر ي م ةمهل ببعج اايهع كيإلصعهع اهل .
بأمقققر ع عيققق ت ييققق إلتيققق يس كقققذ اا قققعإل ااثعبققق م قققبيع إلاامقققعتل عقققن ااتققق يض بيققق
إلييققق
يبصققققس اا تيع ققققإلن ققققن ااتيعققققيل ععققققف يعإل ققققع ةإل هققققع ا ققققن ققققأمهع ت يقققق ققققعإل هل ةإل
تي يعر األكضس 5ق

أ  -الوسائل في اللغة
ااإل ققققعفس  :ج قققق إل ققققيع إلااإل ققققيع عيتإلصققققس بققققر ااققققف اا ققققذب إليتققققق ض بققققر إلااإل ققققيع
ةاققققر ااإلصققققيع اتضقققق ن ااإل ققققيع ب يمققققف اا غبقققق إلعققققذ ب يمققققف اا م اقققق  :عمقققق اا عقققق
6ق
إلاا ج إلااق اب إلاا غب إلتأتذ ب يمف اا
ب  -الوسائل في االصطالح
عذ ااط ل اا ضي ةإل اا ا ي ااف اا قعص 7 .ق
إلان ة قققعإلض ااتيعققققيل ققق ياتعقققق ققققن يعقققل ااققققف ياققق ععققققف ااقققق غل قققن ة ققققتي عار اعط يققققق
قققتإليع تبصققققيس اات يقققك ا قققس يعققققل إلالتم قققض عققققك
م قققهع كقققق مجقققق ك إل قققع ققق ت هقققق
اا ققق إلل ااقققف ط يقققق ااتققق يس بقققس ااقققف اال ققققعإلض اا تبققق قققن بقققس اا يعقققل ععقققف ةعتبققققع ةن
ط يق اات يس اهع اصعفصهع إلاطإلاتهع اا ب ة اا ت ل ععيهع .
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إلان ا قققققعإلض اا يعقققققل كقققققذ ااتققققق يس التإلجققققق اقققققر اي إلاعققققق ثعبتققققق ةإل بققققق ة كقققققذ تإلصقققققيس
اا يعإل قققققق اعطعاققققققض ققققققإلاب ة ققققققعن كققققققذ م قققققق ااصققققققإل ةإل مطققققققل اابقققققق إل إلاال ققققققع ا
إلاالييع ا إلااتيبي عن ااقيل إلغي عع إلااتذ ت ثس جإلع ااي عي ااتيعي ي 8ق
ثانيا ً  -األتجاه الفكري للمجتمع العراقي في العصر العباسي األخير
قققق اإل قققققيع اا قققق ي كققققذ اامققققإلابذ إلااثقعكيقققق إلاال بيققققق
يمقققق ب قققق ا
عمقققق
كيعقققف ااققق غل قققن االضقققط ابع اا يع قققي إلاابققق إلض إلاا يققق ااتقققذ قققه تهع بيققق ا اقققق س
بقققققض اال ققققتي ع ب عكقققق امإلاعقققققر ققققإلاب اابققققإليهذ إلاات قققققذ إلاا ققققعجإل ذ إل عقققق تبتقققققس
ققق ااصققق ا ة كقققذ اايصقققإل اايبع قققي اا تقققأا ة اعقققل اا ا ققق ااثقعكيققق كقققذ اايقققعال ا ققق ذ
إلييقققإل ك اققق المهقققع عمققق ععصققق ة بققق إلاققق ع بيققق ا ققق ي إلا قققت عطعبعقققع اايع قققذ
إلاا قق ي ععقققف ااققق غل قققن عققق ل ا قققتق ا كقققذ اابيقققعة اا يع ققق كقققذ اثمقققعب صققق ا اا ققق طين
اا ققق جق  .كققققق ا اا قققعع اااع ققققعتذ ب قققق ا قققم 550عقققق  1155ل إلاثمقققف ععققققف اااعي قققق
اايبع قققذ إلة تققق ح ةع عاقققر إلامجع اتقققر إلا تققق ح يمققق ب ققق ا إلاصققق ع ثققق ة عع عفهقققع إل ا قققهع
9ق إلعققققكا ققققعن ةي اا بعاقققق بميققققع ين ااتطيعققققذ كققققذ اثمققققعب يع تققققر بيقققق ا ثقققق ققققن ع قققق
قققمإلا اي بيققق قققم 560عققق 1164ل كققققعس ةمقققر ام ً عققق ا بيققق ا قققن اايع قققعب إلاا ققق
10ق إلبيققق ع ققق ين قققم ا عقققع اا بعاققق ااي بقققذ
إلاا ت ممقققين كقققذ ج يققق اايعقققإلل إلاا يقققع
ا قققهع كقققققعس :بهقققع ث ثققققين
ابقققن جبيقققق قققم 580عقققق 1184ل إل ققق ن كيهققققع ققق ة إلإلصقققق
ققققق اام ع يقققققق قققققعف ً :إلاع هققققققع إلا قققققه عع اام ع يقققققق ً 11ق
ققققق قق إلإلصقققققق اا
كقققعا ا اإلن إل اا قققإلا ااتققق اجل ك ققق إلا ان اايققق ال قققعن ي قققإل بب ققق ثقعكيققق إلا قققي ققق ع
ققققققكاعبهل إلاابققققققع عل إل ققققققعمإلا ييي ققققققإلن ب قققققق ل إل عمقققققق
ج يققققق اايع ققققققعب ععققققققف ااققققققت
اا قققق ا س إلاا ا ققققع اايع يققققق ققققن ققققق ا س إل بققققط إل قققققعج قققق غصققققق بطقققق ض اايعقققققل
إلاا ي كققق إلع قققعل اايعقققل قققن اايققق ال إلاابققق ان اا جقققعإل ة إلاابييققق ة قققن اا ققق ض ااي بقققذ إل قققن
اا ققق ل بتقققف ايمققق ان قققعن عمقققع عقققعال ا قققته إلكا صقققيتر اقققل يققق ب ققق ا إلاقققل يققق س كقققذ
اا قققق ا س اام ع يقققق إلاا تمصقققق ي كعااع ققققعب اايبع ققققيإلن إلعع ققققعب ب قققق ا إلة بعبعققققع ققققع إلا
كقققققذ تم قققققيط ااب ققققق ااثقعكيققققق كقققققذ اا يمققققق ك قققققعن اااع قققققعب ي قققققجيإلن اايع قققققعب إلا بقققققعب
إلاال بققققعب إلاا ققققي اب إلي عقققققإلمهل إلي قققق إلعل بقققققعا م إلاا إلاتققققض  .كعااعي ققققق اا قت ققققذ ققققق
إل قققن جقققعب بيققق ااقققف قققم  656عققق اقققل يت قققإلا ك صققق إلن ةن يا ققق إلا بقققبهل اعيع قققعب إل قققيعهل
اع قهققققعب إلا بقققققعب إلبضققققإل جقققققعاس إلع هقققققل إلبضققققإل اا بعضققققق ا كققققذ اا ققققق ا س إلاقققققل
يقتصققق ا ققق ععقققف اااع قققعب بقققس قققعن ااقققإل اب إلاال ققق اب إلااتجقققع يقتققق إلن بعااع قققعب كقققذ عقققكا
اا جقققعس إل ققققن الفققققس كاقققق االثققق ااققققكي ا ا ااققققإل ي ااي بققققذ عقققإلن ااقققق ين بققققن عبيقققق ة ققققن
جهققققإل ايقققق ة كققققذ ععيقققق اايع ققققعب إلاال بققققعب إلاالعت ققققعل بعا قهققققعب إلاا تصققققإلك ً إل ققققعن عكيققققع
ي ققققأل اايققققين إلااقعققققض إل ققققعن عتبققققع بعي ققققع كصققققيبع ععا ققققع بققققعامبإل إلااع قققق إلاا قققققر إلا بع يقققق
إلااققققق ين ااي ققققيل اا جيقققق إلت ققققي ً إلصققققم تبققققع كققققذ كاقققق عققققر إل ققققعن ب ققققن ااتقققق بي
األ قققإل اا يع قققي ببقققع عقققس اايعقققل ثيققق اا يقققس ااقققف ا بقققعض ااصققق ح إلااققق ين 12ق إل قققعن
هت قققع ببمقققعب ااققق بط إلاا ققق ا س إلاعقققتل بج ققق تقققعض كقققذ اابقققق ي
اااعي ققق اامعصققق اققق ين
قققق ع إلح اايققققع كين ق إل ققققكا إل قققق اا قققق ا س اا قهيقققق إلجيعهققققع عع قققق
اامبققققإلي اا قققق ي
ي قققع اعيع قققعب إلا بقققعض ااققق ين ثيققق اايطقققعب إل قققكا
اعمقققعس إل قققعن ابمقققر اا قققعع بقققأ
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ققققعن اا تمصقققق إلاا تيصققققل 13قإلان اا قققق ايقققق عي عمقققق ع يققققق ة ا قققق عب ققققن تإلكققققإلا ققققن
اا جققققعس إلاام ققققعب ااققققكين اعققققتل بهققققل اااع ققققعب إل قققق ك قققق عل اا ققققا اين اايقققق ا يين إل ققققمهل ابققققن
ااجققققققإل ي 597عقققققق 1199لق إلابققققققن اا ققققققععذ 674عقققققق 1275ل ق إلابققققققن اا قققققققإلطذ
723عقققق 1323ل ق إلغيقققق عل ققققن بققققع اايع ققققعب إلمجقققق ا ثقققق عققققاالب ققققعمإلا ققققن اام ققققعب
اا اعقققق ا إلاا اإليققققع إلاا عققققع إلاا تصققققإلك إلاايع ققققعب إلاا بقققق ثين إل قققق اب ااققققق ين إلاال بققققعب
إل ققق كقققذ م ققق اااع قققعب إلاامقققعس إل قققعن
إلاال يبقققع .إل قققعن ج يققق عقققاالب يبتعقققإلن ا ققق
اايع ققققعب إلاا قهقققققعب ققققق بين كقققققذ اا مع قققققبع اا يع ققققي إلاالجت ععيققققق ك ققققذ قققققم  513عققققق
 1319بقق ثمع اا قققا ابققن ااجقققإل ي عققن اايقققعال اا ققهإل ابقققذ ااإلكققعب ععقققذ بققن عقيقققس اا قيقققر
إل ققققعن يقققق عقققق إلا ققققعل عصقققق إلبعك ققققع اعققققق ين ع ققققع بققققع ض إلاامبققققإل إلإلصقققق بأمققققر
ًا ققققعل ااقققق ميع إل اعقققق إلكققققع س اا مققققع ة إلاإلبقققق عع إل ققققعن اكا جعققققس اعققققإلع بضقققق جع ققققر
ااققققكي ابتعتققققر ب قققق ا مققققك اإلس
ا ثققق ققققن ثعث فقققق ااقققق ام ققققعن جققققعال إلم قققعبً 14قكققققعا
ققققق ا جإلع يقققققع كقققققذ اايعقققققل إلااثقعكققققق إلان ضققققق إلض ا قققققع اا يع قققققي
تأ ي قققققهع عمققققق
إلاال تصققع ي إلت قققعط ا جعمققض ععيهقققع اققل يقققاث جقققك يع ععققف اث عقققع ااثقققعكذ إلاا ققق ي كهقققذ
قققققق ا قققققيع اا قققققق ي إل تيقققققع اصققققققبع اعيع قققققعب إلاا قهققققققعب إلاال بقققققعب إلاا ثق ققققققين
عققققق
ققققهإل ة بعمهققققع ا اايعققققل إلكققققذ ااتققققأ ي ا ثعقققق ثيقققق ة
بصقققمإل اا مققققإلن إلاايعققققإلل إل عقققق
عققققن اايع قققققعب إلاا بققققق ثين إلاا قهقققققعب إلاال بقققققعب ااقققققكين ا إلا ب ققققق ا طعبقققققع اعيعقققققل إلااقققققتيعل كقققققذ
ا قققهع إل قققق كضقققعهع اا ثيقققق قققمهل بقققق اإل ع ققق إلاا قققق ن ااققق افل .كققققق كضقققس ا ع قققق كيهققققع
إلااقققتيعل ب ا قققهع ا يقققس بقققن ب ققق ة اا قققع ذ ااققق جيعذ إلعقققإل قققن عع قققعب كع قققطين ااقققكي قققس
يقق س كيهقققع إليت ققققر ععقققف قققيار ابقققذ ا قققبعل اا قققي ا ي ثقققل قققعك ااقققف كع قققطين إلعقققع اايهقققع
قققققق اام ع يقققققق 15ق إل ا عققققققع ابققققققإل بع قققققق اا ااققققققذ 505عقققققق
ثعميقققققق إل س كققققققذ اا
1111لق إلبضقققق جع ققققر اايع قققققذ ا ف قققق اا بقققققع ققققن ا ثقققققعس ابققققن عقيقققققس إلابققققن اابطقققققعض
609عقققق  1212ل ق إلعققققإل ققققن اعققققعاذ قققق إل إل ققققعن ععا ققققع
إل ب قققق بققققن ققققي ااقققق يبعجذ
بققعامبإل ققق ل ب ققق ا اعقققتيعل ققم 516عققق 1156ل إل ققق كيهقققع ققيفع قققن اابققق ي اامبقققإلي 16ق
إلاايقققعال ابقققإل اا ضقققس عبققق اا قققميل ا ققق م امذ اا يققق إل بقققأبن اامط إلمقققذ ققق ل ب ققق ا إل قققعن
اابإلضقققققذ 603عققققق
ععا قققققع بقققققع ض إلاا قققققي 17ق إل ب ققققق بقققققن ععقققققإلان بقققققن عبققققق
1206لق قققن اعقققعاذ ت يققق ققق ل اا يمققق إلا قققعل ب بقققعط اا إل مقققذ إل ققق اابققق ي قققن ج ععققق
قققن اعقققس اايعقققل 18قإل عمققق جقققعاس اايعقققل إلاا ققق تيقققق كقققذ ااجإلا ققق إلكيقققر ا بققق عققق قققن
إل قققق قققق اا قققق يعمذ ااقققق
ااتجققققع إلاا قهققققعب ك ققققعن اا ققققي اال ققققإلي يتبقققق كققققذ ا
تعض ا م عض اايعا اا ي إلك ه ة ا ب ي كذ بيتهع 19ق.
ا قق اايعققل إلااثقعكقق كققذ ب قق ا إلامققر ي ممققع ان مصقق عققك اابقبقق بعمهققع بقبقق
إل ق ت عقق
اا ققق ا س كي قققع يبضققق ااقققف ب قققق ا كضققق عقققن اا تعتيقققض إلاا ققققعج كقققق قققعن كقققذ ب قققق ا
عققق بيققق ققققن اا ققق ا س اا قققعكيي ا ا ققققكعض إلاابم يققق اا قققكعض إلاابمبعيقققق اا قققكعض إل قققق عع
قققق إل ا ععققققل كققققذ ااجعمققققض اا بققققذ إلااجعمققققض اا قققق ذ ققققن
اإل بققققأ ث ققققن ث ثققققين
ب ققق ا 20ق إلكقققذ بقبقققق البقققق ا عققققع اا بعاققق ابقققن بطإلطقققق كقققذ ققققم  720عققق كإلصقققق
قققق اام ع يققققق كققققق عمقققق تضققققق ض
ا ققققهع اام ع يقققق إلاا تمصقققق ي بيققققق إلصقققق اا
ا ثقققعس بب قققمهع إل قققكا اابقققعس بعام قققب اع تمصققق ي إلم قققبتهع ااقققف اااعي ققق اا تمصققق بقققع
كققققق عمققققق اا قققققكاعض ا بيقققق تققققق س كيهقققققع إلا ققققس قققققكعض ايقققققإلان كيققققر اا قققققج إل إلضققققق
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ققققذ إليقيقققق
ااتقققق يس إل قققق ققققعن جعققققإلس اا قققق س كققققذ بقققق ققققن ا ققققض صقققق ي ة ععققققف
اا ققققق س ت قققققث بعا ققققق يم إلااإل قققققع إلي قققققإلن ي اا ققققق س اا قققققإلا إلي قققققإلن ععقققققف ي يمققققققر
إلي ققققع ييققققق ان يييققققق ان قققققس قققققع ي عيقققققر إلعقققققكا ت تيقققققض قققققس جعقققققس قققققن عقققققك اا جقققققعاس
21قإلااققققف جعمقققققض اا ققققق ا س كققققأن ااققققق بط ة ةثققققق ا ثقعكيقققققع إلك يققققع ه قققققع اك قققققعن يجت ققققق
اا قهقققعب إلاا قققيإل إلاا تيبققق ين إلصقققع ة قققع ن اققققع ب اا بعضققق ا إلتققق يس ااقققق ين اا ققق يل
قققل ققن ااققق بط كيهققع تبقققع ث يمقق يجت ققق كيهقققع
إلا ققع ن اققققعب اااطققض كقققذ ااققإلع إل عمققق
اايع ققعب إليتعقققف ااطقق ض كيهققع اايعققل إل قق ابة ااقققق ين ثققس بققعط اا ققي ااصققإلكذ ابققذ اامجيقققض
إلامت ققققق
اا قققققه إل ي 22قإل بقققققعط اا بعميققققق ااقققققكي بمقققققع اااعي ققققق اامعصققققق اققققق ين
ااقق بط بجعمبهققع اا بقققذ إلاا قق ذ إلعققذ كقققذ ااجعمققض اا ققق ذ ا ثقق مهققع كقققذ ااجعمققض اا بقققذ
إلكاققق تبيقققع ا قققعع ة امتققققعس ققق عن ب ققق ا ققققن ااجعمقققض اا بقققذ ااقققف ااجعمقققض اا ققق ذ مققققك
ااقققق ن اااقققع س ااهجققق ي إل قققعتب كاققق قققن ت يققق ا اططيققق عع ققق ب يقققع ة ااي ققق ان اعصققق
كققذ ااقققق مين اا ققع س إلاا قققعب ااهجقق يين 23ق إلاقققل تقتصقق عقققك ااب قق ااثقعكيققق كققذ ب ققق ا
ععقققف اايع قققعب اا جقققعس كقققققط بقققس اقققس اام ققققعب يتققق ااثقعكققق إلاايعقققل ققققن قققعن اهقققن ا ثقققق
اابع إلاا يعس كذ تطإلي ااثقعك إلاايعل كذ ب ا .
ثالثا ً -دور المناهج التعليمية في ارساء الجانب التعليمي للطالب .
اتجقققر اايققق ض إلاا قققع إلن كقققذ اعققق ا عل اع مقققععل اا ا قققي اك عققق بيقققا اا قققإلا اا ا قققي
إلمققققع ة ع ققققي عقققق ا اا قققق يميققققع إلاجت ععيققققع إلاعقيققققع إلااتققققذ ي ققققإلن ققققن ا اهققققع ااتأييقققق
اا بع قققق كققققذ اا ققققق اات بققققإلي ااي بقققققذ ا قققق ذ قققققتم ا ااققققف ااقققققق ين اا قققق يل إلاابققققق ي
اا ققق ي إلا اب بيقققا اا ققق ين اايققق ض إلاا ققققع ين  .كعاهققق اال قققعس ي قققن كقققذ تبقيققققل
اات بيقققق ققققن اقققق س اات يقققق ععققققف اات بيقققق كققققذ جققققعس ااثقعكقققق ااي بيقققق ا قققق ي إلكققققذ
ااتيع اا بتإلم اا ا ذ .
كقققعاق ين إلاابقققق ي اا ققق ي ع ققققع اا ع تققققعن اا في قققتعن اتقققق يس ااطعبقققق اامع قققف ققققن اقققق س
تعققققققذ ااصقققققبيعن ععقققققف قققققا بيهل إل يع قققققيهل ا صقققققإلس ا ع قققققي ك قققققع ااققققق ين ا قققققق ذ
إل بع فر ت ثع كذ :
 - 1اايعقققققإلل اا قصقققققإل ة اقققققكاتهع إلااتقققققذ ييبققققق عمهقققققع بقققققعايعإلل اامقعيققققق قققققعايعإلل اا ققققق عي
اا ت ثع كذ ععل ااق ابا إلاات ي إلااب ي
كيعققققل ااققققق ابا  :اا قصققققإل ا ققققع اامقققققس إلل ققققع كهققققل اا مقققققإلس إلل ققققع تق يقققق إلل ققققع ت ققققيي
بع اققق إل ا قققتا ا ا ب ققققعل اا قققتمبط إلاامقققققس لن قققعن ا ققققع اتقققف بققققر اا قققإلس عققققن
تيقققعاف بإلا قققط ااقققإلبذ كهقققإل ععقققل ااقققق ابا اإل ا قققع صققق عقققن م قققر اا ايققق ة بعايصققق
عن م ر كهإل ععل إلاي ااب ي 24ق
كيمققق ع امت ققق ا ققق ل كقققذ ا طقققع ثيققق ة ا م عقققكا االمت قققع ااقققف ااتبقققعين كقققذ مطقققل بيقققا
ا ا قققع كقققذ ااقققق ين اا ققق يل ااقققكي عقققكض ا ا قققع إلااع ققق عمققق اا قققع ين ققق عققق ل االاققق س
كققققعاتي ققققن اف ققق ااققققق ابة اا ققققهإل ين
بإلبققق ة اا يمققققف إلع قققكا تطققققإل ععققققإلل ااقققق ابا
ي كذ عك اايص .
بعاثق ن اتع اابع ان ا
7

بيققق

هققق عققق
إلا قققع ثققق ااقققق اب إلامت ققق إلا كقققذ ااقققب
ة عس اايعل إلاا إلاي إلاا م إل مهل ا س ج .
إل ققعس ابقققن ااجققق ي ً قققس ققق ابة إلاكقققق ااي بيققق إلاقققإل بإلجقققر إل اكقققق اا صقققعب اايث عميققق
عقققققع إلاليبقققققس
إلاققققإل ابت قققققعال إلصقققق قققققم عع كهققققذ ااقققققق ابة ااصققققبيب ااتقققققذ ال يجققققإل
اا ققققبي ااتقققذ مقققق س بهققققع ااققققق ين إلإلجققققض ععققققف اامققققعس
ام ع عقققع بققققس عققققذ ققققن ا بقققق
بإلاهققع قققإلاب عمققق قققن ا ف ققق اا قققبي ةإل ااي ققق ة ةل عقققن غيققق عل قققن ا ف ققق اا قبقققإلاين
25 ً....ق إل قققققع تجققققق ا قققققع ة اايقققققر كقققققق مققققق ااقققققق اب قققققن اعا ققققق ا ج قققققع إلعققققق ل
االعت قققع ععقققف إلايققق ييمققق كقققذ ققق ابة ااقققمر ااق يمقققذ ةإل ا قققتا ال اا قققإلاك قققن ااقققق ابا
26ق إلان كعف ة عك ااق ابا عإل ااتهإلين إلاات هيس إلااتا ي عن ا ف .
إلةعققتل اا قققع إلن ةيضقققع بيعقققل ت قققي ااقققق ين ك قققعن اا قققع إلن كقققذ بيقققعة اا قققإلس ي ت ققق إلن
مقققر عقققن يقققعمذ ااقققق ين إلب ققق صققق بعبتر عمقققر عقققكا اات قققي إلعمقققر ااقققك ااتقققعبيإلن ن إلا قققع
ات قققي اا إلاققق ااي بيققق ا ققق ي ابتقققع اا قققع إلن ااقققف االب قققعل إلااققققإلامين ك قققعن ااققققق ين
صققق ا قققتمبعطهع كققق ا اايمعيققق بت ققققي إلاصقققب ااقققق ين إلاا ققق إلن جققق اا ققققع ين
كقققذ ا ب قققعل إل ققق اتجقققر اا ققق إلن كقققذ ت قققي ااقققق ين ةتجقققععين االتجقققع االإلس ت ثقققس كقققذ
اات ققي بعا ققأثإل إلعققإل ققع اثققق عققن اا ققإلس إل بققع ااصقققبعب إلثعميهققع اات ققي بققعا اي إلعقققإل
ع ققعن ييت ققق ععقققف اايقققس ا ثققق قققن اعت قققع ععققف اامققققس إلبهقققكا اعتبقق اات قققي جققق با قققن
اابقق ي اإل ك عققع قققن ك إلعققر ة قققع ااط يققق اا م ققق كققذ ت قققي ااققق ين كأمهقققع اققل تبققق اال
كذ اايص اايبع ذ 27ق
ا قققع ععقققل اابققق ي إلااقققكي ييققق قققن
قققإلس ةإل كيقققس ةإل تق يققق ا قققذب ي
إلتققق ا مبقققيهل ععيقققر ةكضقققس ااصققق
إل اآلاقققق ة ك ققققعن اا ققققإلس صققققعف
اع ع ين ثس ااإلضإلب إلااص ة إلاا

قققمهل اا قققتقن اعقققت إلة اا قققتم ة لاقققف

صقققع اات ققق ي ا ققق ذ إلعقققإل قققع ةثققق عقققن اامبقققذ قققن
إليقققأتذ كقققذ ا ع يققق بيققق ااقققق ين 28قالمقققر ي ثقققس قققع ل
ة إلاا ققق ل ااقققكي عقققإل ققق إلتهل كقققذ بيقققعتهل بيقققعة ااققق ميع
ععيققققر إلااققققر إل ققققعل ق يإلضققققبهع بققققعاقإلس إلاا يققققس ة عققققع
س اعطهع ة إلاالبتيع عن اامجع ع 29ق

اكن كيعققل اابقق ي يإلصققس ااققف ي كقق ااصققبي ققن اايبققع ا ااتققذ جققعب بهققع مققر عققن اامبققذ
صقققعف ععيققققر إلااققققر إل ققققعل ق إليإلصقققس ااققققف ب ققققن ا تقققق اب االب قققع صقققق عمققققر صققققعف
ععيققققر إلااقققققر إل ققققعل ق قققققن االكيققققعس إلاال قققققإلاس إلااصقققق ع إلاالاققققق ل إلاالبتيققققع عقققققن ااتبققققق
بعا ققكض عقققن اا قققإلس صقققعف ععيقققر إلااقققر إل قققعل ق كهققإل ببققق كاتقققر ععقققل يإلصقققس قققن ا اقققر
ااف ب اايقإلس إلاا تض اايع ي ن ااا اكع ااتذ ت اايبع ا إلاايقعف .
ا ققع ععقققل اا ققققر كقققذ ااع قق  :اايعقققل بعا قققذب إلاا هقققل اقققر إلاا قققر اصقققط بع  :اايعقققل بعاققق ين إلاا هقققل
اققققر كققققأكن اا قققققر ا قققق ذ عققققإل ااتي ققققل كققققذ كهققققل ااقققق ين ا قققق ذ إلااققققق ة ععققققف ا ققققتمبعط
االب قققققعل اا ققققق عي قققققن صقققققع عع اا في قققققي اا ت ثعققققق كقققققذ ااقققققق ين إلاا قققققم إل ققققق اعقققققتل
اا ققع إلن بعات ققق ي مقققك إل ققق ب ققق إل قققع اس عقققكا اات ققق ي عقققإلمبا ااققق ين ا ققق ذ يم قققإل
م إل اا إلا اايبع ي بيمع ةع ي عكا اا ين إلص بيتر ا س عن إل عن .
إللكا ققققعن ااقققققق ين اا قققق يل عقققققإل اا صقققق ا إلس اع ققققق يي اال قققق ي ا إلمقققققر تعبققققع ققققق عإليع
صقققققعابع ا قققققس قققققعن إل قققققعن كقققققلن االب قققققعل ااتقققققذ تصققققق البققققق اع قققققإلس قققققن تإلضقققققيبهع
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عجيقققس قققن اا قققم اامبإليققق اا صققق ااثقققعمذ اع ققق يي ا ققق ي إلع قققكا إلصقققإلال
اع قققع ين
بعققققق ج يقققق ة بيقققق اتصققققعإلا بعايع ققققعب إلاا قهقققققعب
ااققققف اا إلاقققق اايبع ققققي اققققس اات قققق ي
إلتقققق يبهل ققققمهل إل بعإلاقققق صققققبب اع ققققعس اا إلاققق بعاصققققب اا يميقققق ااإلاضققققب كت قققق عققققك
اا يع قق ةث اكققذ اا قققر إلاات قق ي إلاجتهققق اايع ققعب كققذ اا قققر إل ققعس تيقققعاف ً كعققإلال م قق ققن قققس
مهل طعف ايت قهإلا كذ اا ين ً 30ق
ك
إلكقققذ عقققكا اايصققق هققق اا قققكاعض ا ققق ي ا بيققق كضققق عقققن إلجقققإل اا قهقققعب إلعقققكا
ذ إلاصإلبتر إلص بيتر ا س عن إل عن .
ع ي س ععف اع ي اا ا
 - 2العلوم العقلية وانواعها :
كهقققك اايعققققإلل عققققذ ااتققققذ يتإلصققققس إليهتقققق ي اايهققققع بعايقققققس إلاات يقققق إلياققققتر عققققكا ااصققققم
بقققعايعإلل غيققق اا قصقققإل ة إلااتقققذ تيققق ياققق إلإل قققيع ا ي عقققع قققن اايعقققإلل قققن اايعقققإلل اا قصقققإل ة
إل ن تع اايعإلل ااتذ عم ت س كذ تع اابقب عذ :
ااطققض :كققق بصقققس تطققإل بيقق كقققذ جققعس ااطققض اعصققق بيقق ت ج قق تقققض ااطققض اايإلمعميققق
ك قققعن ااتإلثيققققل إلااج قققق بققققين اا ي كقققق اا مقإلاقققق إلاا ع قققق اايع يقققق إلاققققق ا ققققت ااطققققض
ققققعفيع إلت ي ققققيع كقققققذ بي ع ققققتعمع ب ققققق ا اال ان تقققق عإل االإلضققققع اا يع قققققي كققققذ اابقبققققق
االايقققققق ة اعيصقققققق اايبع ققققققذ بعاقققققق إلن اال ققققققت ا إلاالعت ققققققعل اال ان بعاقققققق اال ققققققتق ا
إلاال ققن ااتققذ هققق اإلااقق عققك اابقبققق هقق االعت قققعل ققن ج يقق بتققق يس ااطققض إل ععيتقققر
قققق اا تمصقققق ي اتقققق يس
اك ا قققق اااعي قققق اا تمصقققق بققققع ان ييققققين طبيبققققع بعك ققققع بعا
قققق
ع ققق ة ققققن ااطقققق ض اا ققققع ين إلتيعقققي هل عققققك ااصققققمي إلكاقققق كقققذ ايققققإلان اققققعر ب
ااطققض اابقق ي قققعن يقققيل ااطبيقققض إلاا ققت عإلن يقققر قق اضقققعك ااققف اققق ن اال إليقق اتجهيققق
اا ضقققف بع إليققق إلاال ققق ب اا قققق ا يقققعاجتهل 31قإل قققن ققققهإل ي ةطبقققعب عقققكا اايصقققق
بققققن ةبققققذ اا مققققعفل  560عقققق قبي إلم ابققققن اع ققققعن عققققن تققققعض ا يقققق ة ااقصقققق
عبقققق
إلج يققق ة اايصققق اي قققع ااققق ين االصققق هعمذ ان عبققق ً قققعطعن ااب قققعبًإلعإل قصققق االايقققعال
كققققذ ععققققل ااطققققض بققققق اط عصقققق إلجققققعايمإلس عمققققر اققققتل بققققر عققققكا اايعققققل إلاققققل ي ققققن كققققذ
ققن صقققإل تع يامقققع
اا عضققيين قققن بعققب ققق ا كقققذ ااطققض ً 32قاك ييققق ااطققض صقققإل ة ققق
ا قق ذ ااتققذ يبققل امقققع ان م تاقق كيهققع ك عمققق ببققل ب ثعبقق عيقققع ااطققض اايصقق ي ااتقققذ
تبعتهقققع
تققق ض ط بهقققع بعا ت ققق يع اا عبقققق بهقققع إلا جققق فقققع ا طبقققعب إلااتقققذ ابتقققإل
ععف فع اا تض اايع ي إلاا جع ا اام ي .
 الرياضيات
إلعقققإل قققن اايمعصقققق اال ع قققي كقققذ يققققعل ااثقعكققق اا تعبيققق إلاايقققق ات قققي طققق ل اات ققققععل
إلااتيقققعإلن بقققين اامقققعس إلع قققع ييتبققق ان عمصققق ين عقققع ين قققعن اه قققع االثققق اا بيققق كقققذ ااثقعكققق
االإل بيققق .ك قققذ جقققعس اا يعضقققيع ا قققته ب ققق بقققن إل قققف اااقققإلا ذ إلثعبققق قققن ققق ة
إلمقققس اايهققإل اا ثيقق قققن اا اا ققع ااي بيقق ااقققف ااع قق اايب يقق إلكقققذ ققق تهل ا ققبعل ابققق اعيل
بقققن اا عجققق ابقققن عقققق ا قبيققق ققق ل ققق بع اعبي إلمققققذ ععقققف ااقققإلاح اااقققإلا ذ 33قتققققك
ععيهققققع إلاا ققققتا بعايقققققع عققققذ كقققققذ
اا صققققع ااتع يايقققق ان ا عققققق ا ااي بيقققق اا تيقققققع
اصإلاهع عم ي إل مهع امتقع ااف ب ا ا ع ااص كق تل ةات اعر كذ ب ا
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إليبقققق إل اع ققققق ب ان عقققققكا ا ققققق ا ب قققققيطع ن ا مقققققر كققققذ بقيقتقققققر غيققققق كاققققق كقققققأات ا ااصققققق
إلة قققتا ا ر قققععل قققعع كيعاقققق كقققذ تطقققإلي ااب ققققعض اايققق ي إلب قققط ة ققققتي عار اك ا م
ااقققف ا قققتي عس اام قققعل ااي ققق ي إلم قققعل اا اتقققض ااي يققق اي ا قققتي عس ع ققق ة اعققق ا كققققط
كذ اتض ع ي التبصف عآلبع إلااي ا ن إلاا فع إلاالاإل 34ق
إلاااقققإلا ذ عقققإل ةبققق اف ققق اايع قققعب كقققذ عصققق ااقققكين جقققكبهل اا قققأ إلن ااقققف ب طقققر إلااققق
اااقققإلا ذ تبقققع كقققذ ااج اكيققق إلاا عققق إلت ج هقققع بيققق ث ثققق ققق إلن اايقققعال ا ال كقققإلن بقققعن
بهع اا ض .
ااف ااع االتيمي إلع
إل تقققققض اعاقققققإلا ذ اااعقققققإل بتأاي قققققر تقققققعبين عقققققع ين كقققققذ اا يعضقققققيع ب قققققس ا إلس مه قققققع
ب ققققعض ااجبقققق إلاا قعبعقققق ق يضققققل ج إلعقققق تيقققق ققققن اا ققققع س اا يعضققققي ااتققققذ ييميممققققع
ة عققع كققذ اابيققعة ااي عيققق إلبيم ققع تقق جل عقققكا اا تققعض ااققف اا تيميققق كبققذ اايصققإل ااإل قققطف
ب س ير ا ُ ر ااي بذ اتصب ع ااجب ق ع ععا ي اعا ة .
إلعققققن تعبققققر ااثققققعمذ تيعي يققققع صقققق ي اابجققققل كققققذ ععققققل ااب ققققعض قققق ح كيققققر م ققققعل االعقققق ا
قققققع ققققق ح طققققق ل ااج ققققق إلااطققققق ح إلااق ققققق إلااضققققق ض إلب قققققعض
إلاال قققققعل ااهم يققققق
اا ققإل إلمقققس عققكا اا تيققض ااققف ا ققبعميع إلتقق جل ااققف اا تيمي ق كققذ ااققق ن ااثققعمذ ع قق إل قق
ب قققس اا تقققعض اا تققق جل ااقققف اال اضقققذ االا عميقققق إلت جققق اإلس م قققا مقققر عقققعل 1143إلعققققذ
تإلبقق باققط اايقق إل إلجققإل كققذ تبقق ااققب ط كققذ كيمققع إلإلجقق اام ققا ااثعميقق مققر كققذ يققق
عال قإلعذ ب إل االن بهعي اب ق .
إلاقققل يقتصقققق اااقققإلا ذ ععققققف تيعقققيل اا قققق ض تعبققققر االعققق ا إلااب ققققعض كقققق تاطققققف تعقققق
اا بعققق ااقققف اا يققققق قققن ققققع س اا يعضقققيع ن إل قققع ااقققق ااقععققق ة ااب ققققعبي بتقققف اايققققإلل
تب س ا ر يعل ن اع هع 35ق
 الفلسفة
كققققق عمقققققذ إلا ااب ققققق اال ت ققققق اكي إل ققققن بيققققق عل اال قققققع ي يإلن ب ا ققققق كع ققققق
ققققققع اعجبققققققإلا بعا ا قققققققع ا قققققق ي إلتققققققأث إلا بققققققآ اب اا ققققققق
اا قققققق ل اال قققققق ذ
مععل ت س كذ جع يعتهع.
اا ع عع عفهل إلاتاك
يين كت ج
ا
ققققإلا اا ققققع اا مقققق ي
إل قققق ااققققك االإل بيققققإلن عققققن اا ققققع ين ب ققققل اا قققق بيقققق ةن
259عقق 873لقكيع قققإل اايققق ض إلابقققذ مصققق اا قققع ابذ ااقققكي اققققض اا يعقققل ااثقققعمذ ت يققق ا اقققر
عققن ا قققطإل ااققكي اققققض اا يعقققل االإلس ا ققع ابقققن قققيمع ااققكي مبقققب كقققذ ااطققض إلاا ع ققق إلااقققكي
تققققأث كيققققر ققققيبيإل االمقققق اس إلااققققكي ةبيققققع ب اا عتققققر يثققققع ا ققققطإل إلاك طققققإلن كققققذ اا ع قققق
إلابقققق اط إلجققققعايمإلس إل صقققق اا ضققققف ققققن قققس كققققل 36ق إل ققققن ا ققققه اا قققق اا قققق بين
ااققكين تقققأث إلا بقققعا ا قق ذ كقققذ ااقققق ن ااثعاقق ع ققق اا قققي ي جيققإلل كققق ق اك ا قققتم
كقققذ تعبعتقققر ععقققف اا ثيققق قققن ا اب اا قققع ابذ إلابقققن قققيمع كقققذ اايققققس اا يقققعس إلعقققن ابقققن قققيمع
ةاك ااتي ي ع إلاال ثع اضعك ااف ا اب ع ي ة إلت تيض اايعإلل 37ق
إلت ج ققققق عقققققن ااي بيققققق بيقققققا اا اا قققققع ااتقققققذ إلضقققققيهع اا تقققققعض اايإلمقققققعميين ثقققققس تقققققض
جعايمإلس إلبق اط إلاك طإلن إلا طإل إلا عي س إلغي عل 38ق
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إل قققعن ياعفيققققس ابقققق ااققققكين ا ققققإلا اا ققققكعض اا قققق ي كققققذ اإل بققققع يت قققق ا ععققققف ا اب ابققققن
ققق كقققذ كقققذ اا ع ققق قعبقققس ا اب ا قققطإل كقققق قققإلع اا مي ققق كع ققق ا قققطإل قققذ تت قققل
ققق ققق ييتهع ااتقققذ ابتإلتهقققع مصقققإلر كقققذ ااتقققإل اة إلا قققت ااي قققس كقققذ اإل بقققع بعا ققققكعض
اا ي ة طإليع .
1650لق ععقققققف اا قققققع اا ااقققققذ 505عققققق 1111لق ال قققققي ع كقققققذ
إلا ققققتم ي قققققع
ا ققققعإلض اا قققق اايع ققققذ بهقققق ااإلصققققإلس ااققققف اابقيققققق إلع ققققس اا عتققققض اا م ققققذ ققققع س
كقققققذ
ققققعا ا قققققعإلض قإل ااتقققققأ
ققققإل عن ق قع مققققق بقققققين مبققققك قققققن تقققققعبذ ي قققققع
إلبقق إلن ا مقققف ققق ن قققعن طعيقققع ععقققف
اا ع قق ا إلاقققف ق إلبقققين بقيقققق ع عقققع ان ي قققع
اا ع اا ااذ 39ق
إلا ع ققق ابقققن بققق ل قققه ة إلا قققي ابقققعن ااقققق ن ااثعاققق ع ققق اا قققي ي كقققذ طعيطعققق إلا قققبعميع
اققققر تققققعض اابقيققققق إلاا مطققققل ق ضقققق م ُر مققققق ا اعيهققققإل إل صصققققهل ااا اكيقققق تقققق جل ااققققف
اا تيميققق إلع ضقققق اا عتققققض ا ققققبع مذ ي قققعفيعذ ااضققققعي بعا ا ققققع ااي بيقققق إلاال قققق ي
ععققققف اابعبقققققع بمققققإل ااثقققققعمذ ع ققققق إل ققققعن قي قققققع كققققذ اكيمقققققإلن ب م قققققع ن كأعجققققض بقققققر إل قققققعس
اا ي ققققعفيعذ إل ققققعس ان كققققذ ا ققققإلاس ابققققن بقققق ل عي ققققعع ععققققف امقققققعك اا جت قققق االإل بققققذ ققققن
ا عطي اايهإل إل صصهل ااضع ة 40ق.
 الكيمياء
إلعقققن عقققعال اا ي يقققعب جقققعب بقققن بيقققعن مقعققق اا قققع ع يققق ة ااقققف ةإل بقققع إلا قققع بيع قققر
اا ثيققق قققمهل بي تعقققإل كقققك كقققذ اا قققر اا ي يقققعب كقققذ اايصقققإل ااإل قققيط ق اا ي يقققعب كقققذ
اايصقققإل ااإل ققققيط ق ان جققققعب بقققن بيققققعن اع ققققل ي يققققعفذ عصققق 41ق كققققق ققققعن ععققققف
ةس اايع قققعب اايققق ض إل ققق اإلاتقققر اا ا قققع اا بيققق عمققق يققق ة بصققق تر إلابققق قققن اايع قققعب
ااقققق إلا إلت ج قققق اققققر اا صققققم ع ااي يققققق ة ققققعن اإلاهققققع تققققعض اات ا يققققض ق إلعقققققإل اإلس
تققققققعض ع بققققققذ يتقققققق جل ااققققققف اا تيميقققققق ت ج ققققققر إلبقققققق اا ققققققت ي إلتقققققق جل جيقققققق ا
اا ي إلمذ تعض اا بيين ق.
ققققس
اببققققع جققققعب كققققذ ععقققل اا ي يققققعب كتقققق ة طإليعقققق كقققق تقققق جل اققققر يت ققققع
إلا قققت
بيقققا اع عاقققر قققن اا تيميققق ااقققف االم عي يققق كقققذ قققم 1678ل ببققق بيمقققإلان اع قققعس جقققعب
ااي ض قإل عم ت ج تر ا يم .
ا ه اال اب إلاا
إليبققق إل تقققأثي اايققق ض اا قققع ين إلاضقققبع كقققذ ععقققل اا ي قققعب كقققذ إل قققإلع كعم قققي ي بإلكيقققر
ةي بقققإلس اع قققعس بإلكيقققر  ً:ان اا ققققعال اا م قققإلب ااقققف
ق إلكقققذ قققإلس اع ت ققق ل ي عقققإل
ي بإلكيققر عيفققق ب ققعع عقققن جقققعب إلال ابقق يم ققق قق م اع يققق عقققك اا إل ققإلع اققق م اا ققق ض
ً 42ق.
إل قق ا قققتي ع ة قققل ا قققيع امقققإلا اا بقققع اا ب قق كقققذ ب إلبهقققع مقققك ااقققق إلن ااق ي ققق إلا قققن
عققك اا بقققع االكقققذ ااقققق ن اا ققعب قققن اا قققي إلي ققن ان ااقققكي مقعهقققع قققن
اإل بققع اقققل تيققق
ي قققيع عقققإل همققق س ا ققق ر ي قققع ي ا ققق ر عايميققق إلا قققت ع اابي مطيقققإلن ا قققت ع ة ع ي ققق قققن
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عقققك اا بققققع كقققذ بقققق اايققق ض بيم ققققع إلضققققيإلا مطع قققع ا ققققعل ااق قققطمطيمي إلا قققق ااقيصقققق
قققققطمطين بقققققإل كيققققق إل جييمي قبيققققق عع قققققن ا ققققق ا اا إلاققققق إلان اقققققل تعبققققق ان ققققق
ثيقققق ققققن
بعبقققق يمققققإل إلكعكيقققر عققققن ااقطقققق بقققأن عققققك اا بققققع ااتقققذ إلصقققق
إلا ققق
اا اطإلطققق ااق ي قققق اا قققق قققن اا ب يقققق إلبيققققا اا ققققإلا اا عتهبققق ققققبيا ااقققق ععن إلبققققع إل
ااب ض إلاال عب اامع ي 43ق
إلكققققذ ععققققل اا عقققق ب قققق بققققن إل ققققف بققققن إلااب ققققن بققققن ااهيققققثل إلمعصقققق ااقققق ين ااطإل ققققذ
44قإلكقققذ ااققققق ن ااثققققعمذ ع قققق اا ققققي ي تصقققق جيقققق ا اا ي ققققإلمذ 582عقققق 1187لق
إلعققإل اعقققض بمققق مي ذ ايطققعاذ اا إلاققق اا ق ققق بققين ا قققه اا تققق ج ين ن مقققس قققن ااي بيققق
مهقققع تقققعض
ااققف اا تيميققق مبقققإل ث قققعمين تعبقققعن كقققذ اا مطققل إلاا يعضقققيع إلااهم ققق إلاا عققق
ي ققققققل اصققققققإلاهع ااي بيقققققق إلبقيقققققق
اابصقققققق يع قإلااطققققققض كققققققق
اا ج قققققطذ إلاا مققققققع
ت ج عتهققع اا تيميقق ك عمقق عققك اا ج إلعققق ققن اا تققض اضققعك ااقققف تققض ااقق م ااط يققل ااقققف
امت ققققع اايعقققققإلل االاقققق م 45ق إل قققققكا إلبققققق اا ققققت ي عقققققإل اآلاقققق اعقققققض بمققققق مي ذ
تطبققق بعاثقعكقققق ااي بيققق ال ققققي ع اايعققققإلل اا يعضقققي إلاا ع يقققق إلتقققق جل ااجبققق إلاا قعبعقققق عققققن
اااققققققإلا ذ إل ققققققكا اا ي يققققققعب إلاا عقققققق ااققققققكين ييتبقققققق ان كعتبقققققق اعيعققققققإلل اا م قققققق كققققققذ
ةإل بع 46ق
ا قققع قققطمطين االك يققققذ 1087ل كقققق تققق جل عققق قققن اا تقققض ااتقققذ تمعإلاققق ععقققإلل ااطقققض
إلاا عققق ااقققف اا تيميققق عقققن ا قققبل بقققن ع ققق ان إل تعبقققر اايققق اايقققعل قققبعل اال ققق افيعذ
إلاا تعض اا ع ذ ايعذ بن عي ف قإلبيا عفس اا ا ي 47ق
إلا قققته ةبمقققعب إل قققف بقققن قققع ااث ثققق ااقققكين عع قققإلا كقققذ ااقققق ن ااتع ققق بقققأمهل قققن عع قققعب
اا عقققق ايضققققع كققققق بضققققبط اققققل ي ققققن ي إلكققققع بعققققر بققققع ة االعتقققق اايين إلإلضققققيإلا ققققعال ي ققققن
مققق اامجقققإلل اا قققيع ة إل ع قققإلا ُعققق ا ب ققق ا كقققذ قققم
ي إلكقققع قققبعهل كقققق إلضقققيإلا تققققعإليل
959ل إل يقققق إل  33جقققق إل 20يققققق إلان ا ققققه عع ققققعب اا عقققق ااققققكين هقققق إلا بيقققق اإلافقققق
عققققإل ابققققإل ااإلكققققع اا تققققإلكذ كققققذ ب قققق ا كققققذ ققققم 998ل إل ققققع ع كققققر عققققك اايققققعال اا ع ققققذ عققققإل
قققع هقق كقققذ تعبققر ااي بقققذ اااطقققذ
ااق ققق ي ااثعاقق ااقققكي ي قق مع اايقققر يم قققع إلكاقق
االاققت
اا هققققل ااققققكي عثقققق ععيققققر ققققي إل إل مققققك بضقققق ققققمين إلكاقققق ا ققققتإل م قققق ة ققققعكذ م يققققق
بطعي ققإلس ققن ااققمقر كققذ ة قق ااق قق كببققق كققذ ا ققبعبر كقق ةم اات كققع ثعاثققع غيقق اا يع اققق
48ق
اايإلل بعالات
اا إل ي إليي
ي إلاالات
اا
إلمتيجقققق اعتقققققق ل اايع قققققذ ااقققققكي قققققه تر بعضقققق ة اا إلاققققق ااي بيققققق اال ققققق ي ب ققققق ا إلكاققققق
ب ضققس ععيقق اااع قققعب إلااققإل اب إل بققع جقققعس اا إلاقق ااقققكين ققجيإلا اايعققل كقققذ اا يمقق كقققق
هقققق كيهققققع ااي يقققق ققققن اايع ققققعب ااققققكين تاصصققققإلا بيعققققإلل ااقققق م ققققعن ا ققققه عل اايع ققققعب
قققع ا م ااققققف هقققإل اا قققق إلمع
اا إل قققإلعيين ك تبقققإلا كققققذ قققتف ابققققإلاض اايعقققل إلاا يققققع
كيهقققققع ا ثقققققعس ابقققققذ ااب قققققن ععقققققذ بقققققن ب ققققق بقققققن ببيقققققض اا قققققعإل ي ااب ققققق ا ي 450عققققق
 1058لق تقققعض ً يع ققق اا عققق ً إل تقققعض ً قققعمإلن ااقققإل ا ة ً إل تقققعض ً االب قققعل اا قققعطعمي
ً إلصققققم اا قققققع ابذ ً ت قققققي تققققعض االاققققق ل ً إلالبقققققذ ععقققققذ بققققن عي قققققف بقققققن ا قققققبل
اا يقققققققققق إل بققققققققققأبن عقققققققققق ً قعاقققققققققق كققققققققققذ االاقققققققققق ل ً إلصققققققققققم ابققققققققققن ققققققققققق إلير
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421عققققق 1030لق تقققققعض ً تهقققققكيض االاققققق ل إلتطهيققققق االعققققق ال ًإلكقققققذ جقققققعس ععقققققل
ااقققم س كققققق تققققض اا يع قققإل اا ققققع ابذ تبققققع ع يققق ة كققققذ عققققكا اا جقققعس مهققققع ً قققق ح قعاقققق
اال قق م كققذ ااققم س ً إلاققر ايضقققع ققعفس كققذ ااققم س ًإل تقققعض ققإلة ااققم س ًإل تققعض ً ااإلابققق
إلااإلبقق ة إل تققعض كققذ اايقققس إلغي عقققع إلكققذ جققعس ععققل تيبي اا ايقققع كققق صققم ابققإل قققعي عن
قققع صقققم ةبقققإل قققيي مصققق بقققن ييققققإلض تقققعض ً
اا مطقققل تقققعض كقققذ االمقققكا اايإل يققق
ااقققققع ي كققققذ ااتيبيقققق ً كققققذ ت ققققي االبقققق ل 49ق إلبهققققكا مجقققق ااقققق إل اا بيقققق ااققققكي ايبققققر
اايع قققعب كقققذ عقققك اابقبققق إلاالثققق اا بيققق ااقققكي ت قققإل كقققذ تقققع ي اابيقققعة اايع يققق كقققذ ب ققق ا
بيققق اصقققبب اا قققعتهل اهقققع ااققق إل ااثققققعكذ إلاايع قققذ كقققذ تطقققإل ااجعمقققض اايع قققذ إلااثقققققعكذ
اب ا .
رابعا ً -أثر المرأة في الحركة التعليمية
اققل ت قققن اا ققق ةة ب مقققأم عققن قققعب اام قققعط اايع قققذ كقققذ اا جت قق ااب ققق ا ي كقققق تعقققق اا ققق ةة
مصقققيبع إلاكققق ا قققن اايعقققل إلاا ي كققق كع ققق ل اقققل ي ققق ل كقققذ ااتيعقققيل بقققين اا جقققس إلاا قققق ةة
إلبعام ققب اقق إل عع كققذ عققك اابقبقق كققق ققه ب قق ا مهضقق ا بيقق ققعن اع قق ةة مصققيض إلاضقق
.اك اققققل تقتصقققق عمعيتهققققع ععققققف ععققققل إلابقققق ققققن ععققققإلل اا ي كقققق اا يميقققق إلااثقعكقققق اال قققق ي
ا مهقققع عمققق تج ققق بققين كمقققإلن ااي بيققق إلي ابهقققع إلكمإلمهقققع اا اتع ققق
اعصقق اابققق ي اا ققق ي
عاع إلاامبإل إلاا ي إلاا تعب إلكن اااط .
ا ققع عققن إل عقققع كققذ اايصققإل اايبع قققي اا تققأا ة كعققل ت قققن جهإل عققع قتصقق ة كققققط ععققف تعققققذ
إلم ققق عع بققين اامقققعس إلام قققع ا تقق ااقققف االعت قققعل إلاايمعيقق ببمقققعب اا ا ققق
اايعققإلل إلاا يقققع
إلاا م قققآ اايع يققق إلاا يميققق إل ععيتهقققع إل عع يققق ااققققعف ين ععيهقققع تيبيققق ا عقققن كاققق االعت قققعل
إلاايمعي إل ت ثع بع إل اآلتي :
قققق بم قققق ابمقققق عبقققق
اا قققق ا س بيقققق ققققعن اع قققق ةة االثقققق اابققققع كيهققققع ت ثعقققق كققققذ
قققق اا ققققعطفي إلااتققققذ
اا إل يقققق إلجقققق اااعي قققق اا تضققققفب إل ققققعن يطعققققل ععيهققققع ا ققققل اا
بعاجعمققققض اا ققق ذ ققققن ب قققق ا 50ق
اإل تهقققع عققققك اا قققي ة ععققققف كقهقققعب اابمعبعقققق ببقققعض اال
ققق ااقققف اا قيقققر ابقققذ جي ققق ابقققن ااضقققبع إلبققققذ
قققعتي عقققك اا
إلكقققذ بقققع اال ققق قققع
اا تقققعح يققققر ايع ققققع اال امهقققع ا ققققتيع تر مققققر إلكإلضققق اال قققق ااققققف ابقققن ااجققققإل ي إلكس ققققم
قققع بتققققف إلكعتققققر قققم 579عقققق 1200لق 51ق إليبقققق إل
570عققق 1174ل ق إل ققققس كيهققققع
ققققق امققققق ث ت ع قققققع كقققققذ اايصققققق اا قققققإلاذ إلام قققققأ بعهقققققع اإل يبقققققع مهقققققع
ان عقققققك اا
ق ااقق م ج يقق ة بمععققع بهققعب ااقق ين عبقق ااإلعققعض بققن عضققذ إلكققذ اايصققإل االتيقق ااقق
عك اا اس إلال يبل اهع اث 52ق
قققق االصققققبعض إلااتققققذ تيقققق ققققن اع ققققل اا قققق ا س كققققذ
قققق ااثعميقققق كققققق ت ثعقققق ب
ا عاا
ققققم 589عقققق 1193ل ق ببضققققإل
ب قققق ا ام ققققأتهع قققق اققققعتإلن اع ققققعكيي إلااتققققذ اكتتبقققق
ا قققيل االكتتقققعح
ااقضقققعة إلاالعيقققعن إلا بقققعض اا إلاققق إلغيققق عل قققن ا قققعب اا جت ققق إلاج يققق
إلااتققق يس ععقققف مبقققإل صقققيض إلب قققض االصقققإلس اا تبيققق امقققكا إلعقققذ ااي ع ققق إلااطيع قققعن
ثل ااقي ا بي إلس كقهي امته عم اا ه اكتتب بي عع إلاي ب م 53ق
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ققققين
ققققين إلاا قهققققعب إلااقإل قققق إلعققققين كيهققققع
قققق إل اعصقققق بعا
إل قققق اابققققق بعا
قققق بققققكا ققققن
ققققن اكعضققققس اايع ققققعب إلاج يقققق اعج يقققق اا إلاتققققض ااب ققققم كصققققع اا
ا قققه اا يععققق اايع يققق بب ققق ا يا هقققع طعبققق اايعقققل قققن قققس قققعن إلاصقققبب بيققق اام ع يققق
إلاا تمص ي م ا إل ي 54ق
قق ااب قققي ي
قق االاقق م ااتقققذ عمقق التققققس اع يقق عققن اا ققق ا س ا ا ققعبق عقققذ اا
إلاا
قققق بعاجعمققققض اا بققققذ ققققن ب قققق ا كققققق ام ققققأتهع إلجقققق اااعي قققق
بيقققق ام ققققأ عققققك اا
ققق إل ققق عقققك اا قققي ة
اا تيصقققل إلال إلاققق إل ققق قققعن اهقققع اقققع ل ا ققق ر ب قققي م قققب اايقققر اا
قققق ااب قققي ي إلإل قققق ا ااقققق ةن إل بعطققققع اعم قققعب إل قققق
صقققعبب بققق إل يقققق إل إل ققق اا
ققققم  652عقققق 1254ل ق 55ق إل قققق جيعتهققققع إل ققققع ععققققف اا ققققكاعض اال بيقققق ععققققف
تإلكيقققق
قققق اا تمصقققق ي إلإل قققق ععيهققققع ااإل ققققإل اا ثيقققق ة 56ق إلاققققل يقتصقققق ااقققق إل
ععقققق ة اا
ااتيعي قققذ كقققققط ععققققف اا ققق اس اك ايبقققق اا ققققعج إلااققق بط ااقققق إل اابققققع إلاا يقققعس كققققذ اثقققق اب
ااجعمققض ااتيعي قققذ اع جت ققق ااب ققق ا ي كم قق ا اع عمققق اا يميققق ااتقققذ يت تقق بهقققع اا قققج بيققق
يقققا إلن اا ققققع إلن عبققققع اتهل إليتعقققققإلن كيققققر تيققققعايل يققققمهل االامققققر ييقققق ققققن اعققققل اا ا ققققع
عمققق ا ع قققي كقققذ م ققق اايعقققل إلااقققتيعل ك قققعن اقققر ااققق إل اال ع قققذ كقققذ
اايع يققق ااتقققذ ابتعققق
قققع إلاابقققق بهقققع اا ققق ا س إلاققق افن اا تقققض إل ققق اعت ققق بتققق يس
م ققق ااث قعكققق ااي بيققق
ااقققق ين اا قققق يل إلاابقققق ي اامبققققإلي اا قققق ي إلاا قققققر إلاال ض إلاايعققققإلل االم ققققعمي إلغي عققققع ققققن
اايعققققإلل االاقققق م ن اقققققق عمقققق عقققققك بققققط اعت ققققعل ااي يققققق ققققن اايع قققققعب إلاا قهققققعب إلاال بقققققعب
إلاا قققي اب إلاهققققكا كققققأن ااقققق إل اايع قققذ ااققققكي ع ققققتر عققققك اا قققعج قققق ا ققققت إلاققققل يمتهققققذ
بتقققف بيققق هقققإل إلامت قققع اا ققق ا س 57ق إلايقققس قققن ابققق اا قققعج ااتقققذ ام قققأ إل قققعن
اع ققق ةة بصققق تأ يايقققر كقققذ ام قققأعع عقققإل قققج ااب قققعف ااقققكي ام قققأتر اا قققي ة ققق اقققعتإلن
قققق ذ ب قققق ا طقققس ععققققف ققققعط جعقققق عمقققق قققق ع ع كقققق
إليقققق كققققذ إلضقققق مقققق
إل عمققققق اا قققققي ة ققققق تققققققإلل بع ققققق ا ععقققققف قققققاإلن ا قققققتهع
ب ققققق ع اا ققققق
بم قققهع كققققق ااتققققع اا ققققي ع قققق بققققن يإل ققق بققققن ب قققق بققققن ميقققق إل ااب قققق ا ي - 541
1214- 1145 611ل قاي ققققإلن ا ع ققققع كيققققر 58ق إل قققق إلجقققق كققققذ عققققكا اا ققققج ا امقققق
إلصقققق هع اا ققققي ب ققققإل قققق ي االاإل ققققذ بأمهققققع ً
تقققض ي قققق تضققققل مققققإلا اا اطإلطققققع
قققع ان
ت قققت س ععقققف اطإلطقققعن ي ققق اايهققق إلاا ثيققق مهقققع تعققق بتققق اإلس االيققق ي ععيهقققع
غعاققض تققض قق ا س ب ق ا جقق م ععيهققع ققع جقق م ععققف عققك بققس ان مهققع اققل يبققل اهققع إلال اثقق
إل ا ققق ً  59ق ا قققع اا قققج اآلاققق كقققق ام قققأ ب قققإلل ااابقققع ين قققن قققإلل ااث ثقققعب بقققأ
ققققققققن اا ققققققققي ة بم ققققققققر إل قققققققق ع قققققققق ع قققققققققع ة كعفققققققققق إل ققققققققذ إلجقققققققق م اكتتعبققققققققر قققققققققم
573عققق 1177لقإل ققققعن ةإلس قققن ةل كيققققر اا قققي عبقققق ااإلعقققعض بققققن ااييبقققذ إلعققققإل إل ابمقققق
ااي ققق ابققققذ اا قققق بققققن ااجققققإل ي إل ققققعن يققققق ة كيققققر ااققققق ين ايضققققع 60ق ا ققققع كي ققققع ياققققر
ااققق بط ك قققن اا بققق ان صقققطع اا بقققعط ققق ققق ب ابقققس تع يايققق طققق ة ععقققف هإل قققر
اققق س عققق ة تبققق ال تبقققين تطقققإل االبققق ا اا يع قققي ااتقققذ اتصقققع بهقققع تطقققإل ا ة تصقققع ي
إل كيقققققس اتع ققققق كقققققذ بيقققققعة اا جت ققققق اال ققققق ذ إلان ع ققققق بقققققعط
إلاجت ععيقققق بققققق ث
ع بيققق ن إل ققق ا قققتق مهققققع عققق ة يقققعن تقع بقققق مهقققع يمقققف اا قققق إلااققق بط 61قإل ققق ققققعن
اعقق بط إل ا في قققع كققذ م ققق اايعققل إلااثقعكققق ااي بيقق اال ققق ي كققق قققعن ا ققس بقققعط تبققق اإل
ا امقق اع تققض إلم قق ا اتققإلك اا تققض اامققع ة إلاا ه ققق كققذ تعقق اال بطقق اهققكا اصققبب عقققكة
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اال بطققق قققن اعقققل اا ا ققق ااي ع يققق إلااثقعكيققق اقققق ابة اا تقققض إلتأاي هقققع ااقققف جعمقققض كاققق ن كقققأن
عقققك ااقققق بط عمقققق تيتمقققذ ب قققق س بيقققق بعا ا ققق إلااتقققق يس إلاعصقققق اهقققاالب ااققققكين ققققعمإلا
ي بعقققإلن اعت ققق ععقققف قققكعض يقققين بيققق قققعن يمققق س كقققذ اا بقققعط ااقققكي قققعن ياقققتر بقققكا
قق ا ه ققع اطعاقققض اايعققل ا ثقق قققن اا قق ا س كقققذ
اا ققكعض م ققر ن إلاهقققكا كققأن ااقق بط عمققق
بيققا ا بيقققعن 62ق إل قققن اعقققل اال بطققق ااتقققذ ام قققأ كقققذ ب ققق ا بقققعط اا قققي ة بم ققق كقققذ
ققق اام ع يقققق ب قققق ذ ب قققق ا إل ققق جيعتققققر اعم ققققعب ااصققققإلكيع
قققق قققق ض اا
قققإلل اا
إل ققق جققق م اكتتعبقققر قققم 573عققق  1177ل إلاإل عققق ا اتقققر ااقققف ااققق ابقققذ ب ققق ااصقققإلكذ
ققققي بققققعط اا إل مققققذ 63ق إلاا بققققعط اآلاقققق عققققإل بققققعط ققققعجإل اققققعتإلن إلجقققق اااعي قققق
اامعصققققق اققققق ين إلي ققققق ف بقققققعط االصقققققبعض اإل االا طيققققق إل ققققق بمععقققققع اااعي ققققق اامعصققققق
575عققققق 622 -عققققق 1225 - 1180ل ق ا إلجتقققققر قققققعجإل اقققققعتإلن قققققم 584عققققق 1188ل
بجقققإلا ت بققق اهقققع كتإلكيققق بقققس ات ع قققر إلاقققل ت قققه اكتتعبقققر  .عققق اااعي ققق اامعصققق اققق ين
ااي ققق ابقققذ اا ققققي ب ققق بقققن ةب قققق بقققن ععقققذ ااقققق ا ي ااب ققق ا ي ااقققكي ققققعن ضقققعييع كققققذ
تقققإلكذ قققم  589عققق 1193ل إل قققق
ااب قققعض إلااجبققق إلااهم ققق إلااهيقققأة إل ققق اات قققع
ع قققر اابعي قققق بأاتيققققع تققققض اا امقققق عققققكا اا بققققعط 64ق إل قققق ا ققققع ققققإل يس ً إلكققققذ عققققكا
اا بققققعط ا امقققق تققققض م ي قققق جع يقققق امققققإلا اا تققققض ً 65ق إل ققققكا اابققققعس اا بققققعط ااققققكي
ام قققأتر اا قققي عقققعج إلجققق اااعي ققق اا تمصققق إلال اااعي ققق اا تيصقققل ااقققف جعمقققض ت بققق
ام قققأتهع ام ققققهع ققققن ققققع ابقققن ل ابقققق ققققإلا ااجعمققققض اا بقققذ ققققن ب قققق ا إل ققققعن
اهكا اا بعط اا إل اابع كذ تطإلي ااجعمض اايع ذ إلااثقعكذ ا يم ب ا امكا .
خامساااا ً-اهااام الطااارس والوساااائل التعليمياااة المساااتخدمة فاااي العصااار العباساااي االخيااار وأثرهاااا
في الوقت الحاضر :
إلكققققذ اايصققققق اايبع قققققذ االايققققق كقققققق تمإلعققققق ط افقققققل ااتققققق يس تبيقققققع اع مقققققععل ااتيعي يققققق
إلاا ا قققققع اايع يققققق إل قققققعن عقققققكا عقققققر متيجققققق ت قققققع إلافققققق ااتيعقققققيل قققققن اققققق س عقققققق
اا مقققع ا إلاا جقققعاس اايع يققق ااتقققذ عمققق تيقققق كقققذ اا قققعج إلاا تبقققع إلااقصقققإل إلبيقققإل
اايع ققققعب إلااققققإل اب ك عمقققق اا ققققبض اابقيقققققذ الت ققققع ااجعمققققض ااثقققققعكذ إلاايع ققققذ كققققذ ب ققققق ا
إلا عقققققع إلتمقققققإل مععجهقققققع إلا قققققعايبهع قققققن اجقققققس ااب قققققع ععقققققف ااتققققق ا اايع قققققذ إلمققققققس
اااب ا ااف ا جيعس اا بق  .إلان اعل ط افل اات يس كذ عك اابقب ت ثع كذ :
*الشرح واأللقاء
إلي قققإلن كاقققق ققققن اقققق س ااجهقققق ااققققكي يبكاققققر اا يعققققل كققققذ تق يققققض اا يمققققف إلكاقققق ققققن اقققق س
تصققققإلي اع ققققعفس ثقققققل بيقققق كاققققق يإلضقققق بع ثعقققق إلك ققققق ااقققق الفس إليقتصققققق بقققق إل ععقققققف
تصقققإلي اا قققأا إلت ثيعهقققع ا قققن اقققل يتأعقققس ا هقققل أاقققكعع إليقققك اال اققق إلبيققق امتهعفقققر قققن
ققق ح ااققق س يقققققإلل بطققق ح اا ققققعفس ععقققف ااطعبققق ا ي تبققققمهل بهقققع ا ي كقققق كه هقققل إلضققققبطهل
إل قققن اقققل ي هقققل تعطققق كقققذ اعع تقققر اقققر
ا ع ققق ح إلااطعاقققض ااقققكي ي هققق كه قققر اع قققع ة ي ققق
66ق.
كقققذ بقققين تقعبعهقققع كققققذ ااإل ققق اابعضققق ع قققق اا بعضققق ة ققق بقققققعب جقققإلع ااي عيققق ااتيعي قققق
ااتققققذ تقصقققق عع عققققك ااط يققققق إلااتققققذ تت ثققققس بيقققق ا قققق هذ ققققت اعابقققق ا إلاا يققققع
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إلاال اب إلاالك قققع يق قققر اا ققق س اعطعبققق قققن إلن قعطيققق اإل ة ت قققع االبيققق االمتهقققعب مقققر
لكا ققققق اا ققققق س بقققققكا إل ي قققققإلن إل اا تيع قققققين كيهقققققع عقققققإل ااتعققققققذ إلاال قققققت ع إلاامهققققققض
إلتققق إلين اا ب ققققع ن إلاققققيس اهققققل تإلجيقققر ةي ققققااس ققققع اققققل يمتقققر اا قققق س ققققن االاقققققعب ةإل
ااي ا ع ةإل ععف ا س ةمتهعب ج ب ب مر 67ق
*السماع
إليت ثققس ااتيعقققيل كيهقققع قققن اققق س جعقققإلس اا قققي إلتعققققين ت يقققك عي يققق قققن االبع يققق إلاايعقققل
ة قققع إل ااتع يققققك عمققققع عققققإل اا قققق ع إلااب قققق إل ققق يقققق إلي اا ققققي ققققن م ققققا كققققذ يقققق اإل
جع اا إلاي كذ كا اايص 68ق.
ب ر ل ب لإل تب يثع إليي اا ع ة ك
كققذ بقققين ي ثقققس اا ققق ع كقققذ ااإل ققق اابعضققق ققن اققق س طعقققض اا ققق س قققن ااطعبققق ت ققق يير
اا قققع ة ااتققققذ ع هققققل بب هققققع بيققق ان ت مققققإلا ققققن كه هققققع إلتبعيعهقققع ققققن اقققق س ةجققققعبتهل ععققققف
اال فع ااتذ ب عع اك يي ا ت ا اعي عي اات بإلي كذ اايصإل ااتذ بقتر
إلان عقققققك ااط يقققققق تصقققققع ققققق اا إلضقققققإلعع ااتقققققذ يققققق ا ب هقققققع عققققق كع تيعي يقققققع ال قققققي ع
اامصقققإلر ااق يميققق إلا بع يقققق اامبإليققق اا ققق ي إلاامصققققإلر اا قققي ي إلااقإلاعققق إلاا ققققععيل
إلاالب عل اايع 69ق
*األقراء
إلعققذ ةبققق إل قققعفس ااتققق يس قققن اققق س تيقققين اا ققق س اط بقققر قققعي جيإلن اايقققر قققن اا تقققض
بقققس ا اققق س إلاققق س ااققق س يققققإلل ااطعاقققض بقققق ابة ععيمقققر اا ققق س ثقققل بيققق كاققق بق ابتقققر
إل ققق ح اا يقققض إلاا قققع ا قققن االا قققع إلاا يقققعمذ ااقققإلا كيقققر ثقققل يققق بط بعاققق س بعاقققكي
بعقققر إلبيققق االمتهقققعب قققن اا ققق ح ي ققق اا جقققعس اعطققق ض بعا قققااس إلاال ت قققع ع قققع يققق إل
كقققذ كعقققمهل إلييققق اال ققق اب قققن ااإل قققعفس اايع يققق اقققيس قققن امتقققع اال قققتعك م قققر كقققذ اغعقققض
االبيقققعن إلعقققك اا ققق ة ا ااقققف تق يققق تقققض ييمققق اعطققق ض اي قققإلعع ب يإلمققق ا قققعتكتهل
70ق.
*االمالء
إليقققتعار عقققكا اال قققعإلض كقققذ ان يجعقققس اايقققعال اإل اا ققق س إلبإلاقققر اات يقققك إل يهقققل اا بقققعب
ععيققققر ققققببعمر إلتيققققعاف ققققن اايعققققل إلعمقققق ع يققققت عل
ققققر ب ققققع كققققت
إلااققققق اطيس إلي ققققإلن
ي تض ااط ض كا 71ق
*العرض
إل قققن طققق ل ااتققق يس ايضقققع اايققق ا إلعقققذ ققق ابة ااطعاقققض ا قققعل اا يعقققل اإل اجيققق اا يعقققل
اعمصقققإلر ااتقققذ تبهقققع ااطعاقققض اعتأ ققق قققن صقققبتهع إلي قققن ان يصقققس عققق اا ققق ا ااتقققذ
ييققق ا كيهقققع اا يعقققل ابتقققر ععقققف ق فقققر قققن  30- 3ققق ة كقققذ بيقققا اابقققعال 72ق إل ققق
هققق عقققك ااط يقققق بيققق اال ققق ب إل عمققق ط يقققق اايققق ا إل قققيع اتققق يس ع قققس عع قققذ
إلعققك ااط يقققق عققذ ااتقققذ ا ااقققف تق يقق تقققض ييمقق اعطققق ض إل قققن ي اتهققع امهقققع تتقققي
اع يعققققل االطقققق ععققققف قققق م ضققققبط ااطعاققققض اعققققق ين إلاابقققق ي ااققققكي ي يقققق ب ققققر إل قققق
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ت قققتا ل بصققققإل ة ققق تقع اإل ققققعع اعطقققق ل اا قققعبق
ا ث ن ي يع ة كذ ااضبط 73ق

إل قققق يقققققإلل ااطعاقققض بققققعاي ا ععققققف

*الرحالت العلمية
لك
عمققق اا بعققق كقققذ طعقققض اايعقققل قققن ا قققإل اا أاإلكققق اققق م طققق ض اايعقققل كقققذ كاققق ااإل ققق
عجققق اا ثيققق قققن ةإلطققققعمهل إل طيقققإلا اا قققعكع ااطإليعققق اا ققققع إلتب عقققإلا ااصقققيعض إلامتقعققققإلا
ققن بعقق ااقققف ياقق طعبققع اعيعقققل إلامتقعققإلا ققن بعققق ااققف ياقق طعبقققع اعيعققل 74ق إلم قق ا ع يققق
اا بع كذ تبصيس عس إلا مع إلاقعب ااب ع إلاال ت ع ة مهل 75ق
إلع ققكا مقق م ان طقق ل ااتقق يس إلا ققعايبر قق تمإلعقق إل قق اج قق عع ققعب اات بيقق كققذ اايصققق
اابقققق ي ععققققف ضقققق إل ة تمققققإل ا ققققعايض اات بيقققق إلااتيعققققيل الن عققققك ااطقققق ل ت ققققس بيضققققهع
ااقققبيا مقققر ال يإلجققق ط يقققق ع عققق عقققكا قققن جعمقققض إل قققن جعمقققض ياققق كقققأن تمقققإل طققق ل
إلا قققعايض ااتققق يس تقققا ي ااقققف يقققع ة بيإليققق إلم قققعط قققس قققن اا يعقققل إلاا قققتيعل قققإلاب ا قققعن
كققذ اا تققق ا اا قققعبق إلإلصققإلال ااققق ف ااإلا ققق اابققعاذ قققن اجقققس ان ال تبيقق ععقققف اا عقققس اققق م
ااط كين إلبهع ت ك بعاي عي ااتيعي ي مبإل ااتق ل إلااتطإل .

الخاتمة
ققق س اايعقققل إلااقققتيعل قققن ةعقققل ا قققإل ااتقققذ بققق ععيهقققع ااققق ين ا ققق ذ قققن ةجقققس 1-
تطقققإلي اا جت قققق اال ققق ذ ب قققق س عققققعل إلاا ققق اا ققققعل ب قققق س اقققعر إل ققققن اقققق س
اايعل ي عع اا جت ععف إلا ب اا جت يع ا ا م ن اامعبي اايع ي .
تيقق اا مقققععل ااتيعي يققق ققإلن ة ع قققذ عققق ا اا ققق يميققع إلةجت ععيقققع إلاعقيقققع إلي قققن 2-
عققكا ققن اققق س اات يقق ععققف ااجعمقققض اات بققإلي كققذ جقققعس ااثقعكقق ااي بيقق اال ققق ي
.
ااقق إل اايع قققذ ااقققكي ايبتقققر اا ققق ةة كقققذ ةثققق اب ااجعمقققض اايع قققذ إلااثققققعكذ ا يمققق ب ققق ا 3-
كذ بقب اايصإل اايبع ي اا تأا ة .
اققل ت ققن ا قققعايض ااتيعي يقق كقققذ عققك اابقبققق ععققف م قققط إلابقق كقققق ت يقق بتمإلعهقققع 4-
متيجققق ت قققع ااجعمقققض ااثققققعكذ إلاايع قققذ كقققذ ب ققق ا قققن ةجقققس ااب قققع ععقققف ااتققق ا
اايع ذ إلمقس اااب ا ااف ا جيعس اا بق .
ع تق ل ةن ااتيعيل إلة عايبر عن ار ا ث اا بي كذ تطإلي ااجعمض اايع ذ
إل ي ب
ع ععل كذ تطإلي اا جت يع كذ عك اامإلابذ اا يع ي إلاال تصع ي
ب س ععل
إلااثقعكي إلاالجت ععي .
Conclusion:
1-The form of science and learning is one of the most important things that the
Islamic religion has urged for the development of the Islamic community in general
and the Muslim individual in particular and through science helps society to keep
pace with other societies in terms of science.
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2-The educational curricula are an essential component of preparing the individual
religiously, socially and morally. This lies through focusing on the educational aspect
in the field of Arab-Islamic culture.
3-The scientific role that women played in enriching the scientific and cultural aspect
of the city of Baghdad in the era of the late Abbasid eras .
4- The educational methods in this era were not the same style, as they were
distinguished by their diversity as a result of the expansion of the cultural and
scientific aspect in Baghdad in order to preserve the scientific heritage and transfer
experiences to subsequent generations.
It is noted from the foregoing that education and its methods have had a great
impact in developing the scientific aspect in general, which contributed to the
development of societies in all political, economic, cultural and social aspects.

الهوامش
1ق اا بيقققققق ي :ابققققققإل ب قققققق ب قققققق بققققققن ااب ققققققن اال ققققققبيعذ 379عقققققق 989ل
ق اتصقققق اايققققين تبقيققققل إلتقققققق يل  :صقققق ح هقققق ي اا طإل قققققذ  1ا
اا اإلن ااثقعكي اايع ن ب ا  1991ر364
721عققققق 1321ل ق اتققققققع ااصققققققبعح
2ق ااققققق ا ي  :ب قققققق بقققققن ابققققققذ ب قققققق
تبقيققققل :ةب قققق قققق س ااقققق ين ن ط 1ا اا تققققض اايع يقققق بيقققق إل 1984ل
ر454
3ق إل ة اابق ة يي 31:
4ق عطيققق  :ب قققن ععقققذ اا مقققععل ااب يثققق إلط افقققل ااتققق يس اا مقققععل اعم ققق
إلااتإل ي ع عن  2008ر338
ققققمهل اا يج يقققق ت ج قققق اايعققققذ ااققققإل غيقققق ي  .ط
5ق ققققعطإل ي :جققققإل
م ققققققإل ا عيققققققق اآل اض ق جع يققققققق ب قققققق اااقققققققع س طبيققققققق اا يقققققققع
ااج ي ة  1930ل ر76
606عققق
ب ققق بقققن ب ققق
6ق ابقققن ا ثيققق  :جققق ااققق ين ةبقققإل اا قققيع ا اا بقققع
1209ل ق اامهعيقققققق كققققققذ غ يققققققض اابقققققق ي إلا ثقققققق تبقيققققققل :طققققققعع اب قققققق
ااققققققق اإلي إل ب قققققققإل ب ققققققق ااطمقققققققعبذ ط 4ا ققققققق ا ققققققق ععععيعن قققققققل
1944ل  5ر 185ابقققققن م ققققققإل  :ب ققققق بققققققن ققققق ل بققققققن ععققققققذ
1994
711عققققققق  1311لق ا قققققققعن اايققققققق ض ط 3ا صقققققققع بيققققققق إل
 11ر.725- 724
684عقققق ق امققققإلا
7ق ااق اكققققذ  :ةبققققإل اايبققققعس ةب قققق بققققن ة يققققس ااصققققمهعجذ
2
اابقققققق إلل كققققققذ ةمققققققإلاب اا قققققق إلل اا قققققق إلل ق .ط عققققققعال اا تققققققض .
ر32
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8ق اا قققق ي  :مت قققق ببققققعس ا ققققعايض ااققققتيعل إلإل ققققعفعر كققققذ ااققققق ين اا قققق يل
جع جع ي بعبس ل 23ااي  2015 2ر88
9ق اي قققت مل غقققذ  :ب ققق ا كقققذ عهققق ااا كققق اايبع قققي ت ج ققق ب قققي ك م قققيس
ب ا  1936ر283
10ق بميقققققع ين ااتطيعقققققذ  :ابقققققن يإلمققققق اامبقققققع ي ا م ا قققققذ 569عققققق 1173لق
اا بع ت ج ع ا ب ا ب ا  1945ر149
11ق ابققققققققن جبيقققققققق  :ابقققققققققإل ااب ققققققققن ب ققققققققق بققققققققن ةب ققققققققق اا مققققققققعمذ ا م ا قققققققققذ
613ع 1216لق بع ابن جبي ب ا .1937
12ق ابقققن ااي امقققذ  :ب ققق بقققن ععقققذ  580عققق 1184ق االمبقققعب كقققذ تقققع ي
اااع عب تبقيل ع ل اا ع افذ ام ن  1973ر225
13ق اا ققققققققققققع إل إلمذ  :هيقققققققققققق ااقققققققققققق ين ععققققققققققققذ بققققققققققققن ب قققققققققققق ااب قققققققققققق ا ي
697عققق 1297لق اتصقققق ااتققققع ي ققققن اإلس اا قققعن ااققققف مهققققف إلاقققق بمققققذ
اايبعس تبقيل  :صط ف جإلا ب ا 1390ع  1970ر244
14ق ابققن ااجققإل ي  :ج قققعس ااقق ين ابقققإل اا قق عبققق ااقق ب ن بقققن ععققذ 597عققق
ب قققققق ا
1200ق اا مققققققت ل كققققققذ تققققققع ي اا عققققققإل إلاال ققققققل ا ااإلطميقققققق
 9 1990ر215
15ق ل.ن 9 :ر167
ققققيي ااإلا ققققطذ  637عقققق 1239لق كيققققس
16ق ابققققن ااقققق بيثذ  :ابققققإل عبقققق
تقققققققققع ي ب ققققققققق ا – يمققققققققق اا ققققققققق ل تبقيقققققققققل ب قققققققققع عقققققققققإلا ب ققققققققق ا
 1 1978ر142
17ق ابققن االثي ق :عقق اا ق ين ابققإل ااب ققين ععققذ بققن ابققذ اا قق ل ب ق بققن ب ق بققن
ا صقققع
عبققق اا ققق يل اا قققيبعمذ 630عققق 1232لق اا ع قققس كقققذ ااتقققع ي
بي إل  9 1966ر290
 4ر67
18ق ابن اا بيثذ كيس تع ي ب ا
19ق ابن جبي  :اا بع ر129
20ق اإل  :ع ققققع عبقققق اا قققق ل قققق ا س ب قققق ا كققققذ اايصقققق اايبع ققققذ ب قققق ا
1961ق ر30- 15
779عقققققق 1377لق بعقققققق ابققققققن
21ق ابققققققن بطإلطقققققق  :ب قققققق بققققققن عبقققققق
قققق ل اققققر
بطإلطقققق تب قققق اام ققققع كققققذ غ افققققض ا صققققع إلعجعفققققض ا قققق ع
:إلبقققققققر ب قققققق عبقققققق اا ققققققميل ااي يققققققعن اجيققققققر إلةعقققققق كهع ققققققر صققققققط ف
ااقصقققققققعر ا ابيقققققققعب اايعقققققققإلل بيققققققق إل ااطبيققققققق ا إلاقققققققف 1407عققققققق
1987ل  1ر234
22ق ققققبط ابقققققن ااجقققققإل ي  :ققققق س ااققققق ين ابققققإل اا ققققق يإل ققققق بقققققن اإلغعقققققذ
654عققققققق 1256لق ققققققق ية اا قققققققعن كقققققققذ تقققققققع ي ا عيقققققققعن
اات قققققققذ
ل  2ل  8ر613
ااهم 1951ل ق
23ق مققق م إل قققف عبقققعس  :ااققق بط كقققذ اايققق ال كقققذ اايصققق اايبع قققذ اط إلبققق
تإل ا غي م إل ة عي اآل اض جع ي ب ا ن 1996ر14
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تبقققق
24ق اا قققققذ  :طققققعع ااج افقققق ي تإلجيققققر اام قققق ااققققف ةصققققإلس ا ثقققق
اا طبإلعقققع ا قققق ي بعقققض ااطبيقققق االإلاقققف 1416عقققق 1995ل تبقيققققل
عب اا تعح ابإل غ ة  1ر82
25ق ابققققن ااجقققق ي  :قققق س ااقققق ين ةبققققإل ااايقققق ب قققق بققققن ب قققق ن 833عققققق
1429لق اام ققققق كقققققذ ااقققققق ابا ااي ققققق صقققققببر ععقققققذ ب ققققق ااضقققققبع
 1ر52
طبي صط ف ب – ااقعع ة ق ال .
26ق ابن ااجإل ي  :اا مت ل  6ر308
( )22ب ققققن :ابقققق اعيل ب ققققن تققققع ي اال قققق ل اا يع ققققذ إلااثقققققعكذ إلاالجت ققققععذ
تب اامهض اا ص ي ااطبي اا عبي  1 1964ر504
( )22ب ن اا ص م ر ر504
29ق ابققققققن اعقققققق إلن  :ةبإل يقققققق إلاققققققذ ااقققققق ين عبقققققق ااقققققق ب ن 808عقققققق 1412لق
ا ااقعل ط 4بي إل 1381ع 1981لق ر350
اا ق
( )30إل ة ااتإلب 9 :يي 122
قققق اا تمصقققق ي كقققذ ب قققق ا إل ا ة ااثقعكقققق
( )31االع قققذ :اعاقققق اعيقققس اا
إلاالع ل ا ااب ي ب ا  .ر19
32ق ب ن اا ص م ر تع ي اال ل  4ر520
33ق تإلكيقققل ااطإليققققس :كققققذ ت اثمققققع ااي بققققذ ا قققق ذ عققققعال اا ي كقققق اا جعققققس
ااإلطمذ اعثقعك إلاا مإلن إلاآل اض اا إلي 1985ق ر186
34ق ي ققق عإلم ققق  :ققق س اايققق ض ت قققط اا ققق ض اثققق اابضقققع ة ااي بيققق كقققذ
عس إل ذ ر75
ةإل ب ق مقعر عن االا عمي كع إلل بيضإلن
35ق ل.ن :ر78
36ق ب ن اا ص م ر تع ي اال ل ر531
37ق اابيققق مصققق ي مقققع  :اعت قققعل اا ت ققق ين بقققعا ااي بقققذ ا ققق ذ ااقققق يل
إل يقققق ا ت ققققق ال ع قققققع تقققققض ااثقعكقققق اا قع مققققق ا اا قققققاإلن ااثقعكيققققق
ب ا 1987لق  14عمإلن ااثعمذ ر110
اايع
38ق ب ن اب اعيل تع ي اال ل ر532
39ق ققققي إلن ب ققققإل اا قققققع إل  :اال ت قققق ال عضقققققير إلبعضقققق اا ت ققققق إلن
إل قققققإل هل قققققن ااتققققق ا ااي بقققققذ ا ققققق ذ اامجققققق 1407عقققققق 1986لق
عيقققق اا قققققر اا ققققات اايع ققققذ االإلس
طبيقققق ااقضققققعب ااجع يقققق اا تمصقققق ي
ر193
40ق ابقققق اعيل اا قققق يقذ  :اثقققق اابضققققع ة ا قققق ي كققققذ اإل بققققع ببققققإل تققققع ي
ا ققققققققققققق قققققققققققققبعض ااجع يققققققققققققق ا ققققققققققققق م ي
اابضقققققققققققققع ة ا ققققققققققققق ي
 2000ر185
41ق ع إل اا ص اا عبل ر193
42ق عبققق ااقققق اإل جبققق ااقططققققذ قعاققق بيمققققإلان ععقققل اا ي يققققعب كقققذ اابضققققع ة
ااي بيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق اال قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ي
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اإلبقققققإلن  :بضقققققع ة اايققققق ض مقعقققققر ااقققققف ااي بيققققق عقققققع س عتققققق

43ق غإل قققققتع
ر77
44ق اا يقذ:اب اعيل اا ص اا عبل ر184
45ق كقققققق إل  :ع قققققق اا ت قققققق إلن ققققققعاهل إل ققققققع ععققققققيهل إل يقققققق اال ت قققققق ال
ب ا 1987ل ر55
ع ع تض ااثقعك ا اا اإلن ااثقعك اايع
اابضققققققققع ة ا اامهضقققققققق
46ق صقققققققب ة :ع ققققققققع اا ت قققققققق إلن إل قققققققق
ااي بي اعطب إلاام إلااتإل ي ااقعع ة 1985ق ر47
اا ص اا عبل ر457
47ق اإلبإلن غإل تع
48ق قققيع جقققإلا االمصقققع ي  :قققيع جقققإلا اابيقققعة اايع يققق كقققذ ب ققق ا كقققذ ااقققق مين
اا اب إلاااع س ااهج يين ا مع يس 378 - 377
49ق اا ققققققق ي  :تقققققققذ ااقققققق ين ةب قققققق بققققققن ب قققققق بققققققن ععققققققذ ااب قققققق ا ي اابمبعققققققذ
اا م قققذ ا
تققق :إلايققق عبققق
 749عققق ق اا مقققإل كقققذ اجققق اا بققق
ابمققققققعن ط1ا
ااب ققققققعف اال قققققق ي اعطبععقققققق إلاام قققققق إلااتإل يقققققق بيقققققق إل
 1424ع  1 2003 -ر64
50ق اا مققققققك ي  :قققققققذ ااقققققق ين ابقققققققإل ب ققققققق عبقققققق ااي قققققققيل بققققققن عبققققققق ااققققققققإلي
656عقققق 1258لق اات عقققق اإلكيققققع اامقعقققق تبقيققققل ب ققققع عققققإلا يقققق إل
ابمعن  1981ل422 1
بي إل
اا عا
ط 2ا
51ق ع ققققع عبققققق اا ققققق ل ا ققققهع ع م قققققعفي كقققققذ ب قققق ام قققققعب اا ققققق ا س كقققققذ
اايققق ال اققق س اايهقققإل اال ققق ي ن ببققق قققق ل ااقققف مققق إلة إل اا ققق ةة ااي بيققق
ققق ابيقققعب ااتققق ا اايع قققذ ااي بقققذ جع يققق ب ققق ا
كقققذ ااب ققق اايع يققق
طبي ااتيعيل اايعاذ بعا إلصس  1989ر129
طبيقققققق
52ق يققققق إل  :مقققققعجذ اا ققققق ا س اا قققققق ابي بب ققققق ا إلإلا قققققط إل ققققق
اال ع ب ا 1385ع 1965ل ر116
اا ص اا عبل مر123
53ق اإل
54ق اا قققققعمذ  :ع قققققع ااققققق ين ابقققققإل اايبقققققعس ا ققققق ععيس بقققققن اايبقققققعس بقققققن ععقققققذ
803عقققققق 1400ق ااي ققققققج اا ققققققبإل إلااجققققققإلع اا ب ققققققإل كققققققذ طبقققققققع
اااع قققعب إلاا عقققإل تبقيقققل قققع ب ققققإل عبققق اا قققميل ا ااتققق ا اال قققق ذ
بي إل – ابمعن ب ا 1395ع 1975ل  2ر602
55ق يققققق إل  :مققققققعجذ ععا ققققققع ب قققققق ا يع كقققققذ اايصقققققق اايبع ققققققذ ب قققققق ا
1387ع 1967ل ر29
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إلا قققققط كقققققذ اايصققققق اايبع قققققذ
56ق عبققققق ااققققققع اا يعضقققققي ي  :عبققققق ااققققققع
م إل ا إل ا ة ااثقعك إلاالع ل  1983ب ا ر230
57ق ع ققققع عبقققق اا قققق ل اإل تققققع ي اااقققق ع اام ققققإلي اايع قققق كققققذ ب قققق ا
ب ا  1990ر5
ققققعج ب ققققق ا
58ق ب ققققإل قققق ي االاإل قققققذ ب قققق بهجققققق االثقققق ي تقققققع ي
إليثع عع ن طبي ا اا ل ب ا 1346ع ر42
59ق ابققن اا ققععذ  :ابقققإل طعاققض ععقققذ بققن امجققض تقققع ااقق ين 674عققق 1275لق
م قققققعب اااع قققققعب اا ققققق ف جهقققققع ا ف ققققق اااع قققققعب قققققن ااب افققققق إلاال قققققعب
ص  .ق ر113
تبقيل صط ف جإلا ا اا يع
817عققققق 1414لق
60ق اا يققققق إل يبقققققع ي  :جققققق ااققققق ين ب ققققق بقققققن ييققققققإلض
بيقققققققق إل
ااقققققققققع إلس اا بققققققققيط اا ا قققققققق ااي بيقققققققق اعطبععقققققققق إلاام قققققققق
1389ع ق ل 2ر361 - 360
ققققع
61ق ب ققققين ا ققققين  :تققققع ي اايقققق ال كققققذ اايصقققق اا ققققعجإل ذ طبيقققق ا
1385ع 1965ل ب ا ر237
62ق ابن ااجإل ي اا مت ل  10ر271
اابققع اايع ققعب بأابقققع
63ق ااق طققذ  :ج ققعس ااقق ين ابقققإل ااب ققن ععققذ بققن يإل ققق
ااب عب اااعمجذ ص ر178- 177
ب ققققق ا
طبيققققق اا يقققققع
64ق قققققإل يس عقققققإلا اققققق افن اا تقققققض ااق ي ققققق
 1948ر128 - 127
65ق ع ع عب اا ل ب ا كذ ااتع ي ر50
66ق ابقققققن ج ععققققق بققققق ااققققق ين ب ققققق بقققققن ابققققق اعيل  733- 639عققققق ق تقققققك ة
اا قققع إلاا قققت عل كقققذ ا اض اايقققعال إلاا قققتيعل اعتمقققف بقققر ب ققق هققق ي اايج قققذ
ا ااب عف اال ي ط433 3ع 2012 -ل ر76- 75
67ق عطي اا ص اا عبل ر380
ققققعع ققققعل اا ققققإلج كققققذ ععققققإلل اابقققق ي ب قققق ا 1979ق
68ق اس جي قققق
ر 24- 23
69ق عطي اا ص اا عبل ن ر 391
ب قققق عبققق ااقققق بيل تققققع ي ااجع يقققع اال قققق ي تطققققإلان ا
70ق غمي ققق
ااطبعع اا بي  1953ر186
ققق اا مقققإلن عقققن ا قققع ذ اا تقققض
صقققط ف بقققن عبققق
71ق بقققعجذ اعي ققق
ااقققق ين بعاتقيققققع ا ابيقققعب ااتقققق ا ااي بققققذ –
إلاا مقققإلن اا بقققققل ب قققق ققق
بي إل ر161
ب ققق بقققن قققي بقققن ميققق اا عققق ي 230عققق 844لقن ااطبققققع
72ق ابقققن قققي
اا بققققق م تققققق يقققققعا عبققققق ااهقققققع ي ط 1ا ابيقققققعب ااتققققق ا ااي بقققققذ –
1417ع 466 5 1996
بي إل
اا ص اا عبل ر183
73ق غمي
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74ق ااصققققعابذ :صققققببذ ععققققإلل اابقققق ي إل صطعبر
1376ع 1959لقر15- 50
75ق يققققق إل  :ااقققققكعبذ إل مهجقققققر كقققققذ تقققققعض تقققققع ي ا
عي ف اابعبذ اابعبذ إل عب 1976لق ر87

اا صع

قققققل

ققققل جع يقققق

ققققق ل ط 1ااققققققعع ة

إلاا اج

 - 1ااق ان اا يل

إل ة اابق ة .

ابققن االثيققق :عققق ااققق ين ابقققإل ااب قققين ععقققذ بقققن ابققذ اا ققق ل ب ققق بقققن ب ققق بقققن عبققق اا ققق يل
اا يبعمذ 630ع 1232لق.
1-holy Quran,Baqra surat.
Ibn Al-Atheer: Ezz Addin Abu Al-Hussein Ali Bin Al)Shaibany(630H/1232
ا صع بي إل .1966
 - 2اا ع س كذ ااتع ي

ب ققق بقققن ب ققق
ابقققن ا ثيققق  :جققق ااققق ين ةبقققإل اا قققيع ا اا بقققع
1209ل ق ق ’اع ة ذ آلعف ’اع ة ذ آلعف ِاليي م قثث ِل -

606عققق

 - 3اامهعيقققق كققققذ غ يققققض اابقققق ي إلا ثقققق تبقيققققل :طققققعع اب قققق ااقققق اإلي
ا ععععيعن ل 1944ل
إل ب إل ب ااطمعبذ ط 4ا
االع ذ :اعا اعيس
قققق اا تمصقققق ي كققققذ ب قققق ا
 - 4اا
. .
اب اعيل اا

إل ا ة ااثقعكقققق إلاالعقققق ل ا ااب يقققق

يقذ

 - 5اثققق اابضقققع ة ا
بعض ااجع ي ا

ققق ي كقققذ اإل بقققع ببقققإل
م ي 2000ل.

تقققع ي اابضقققع ة ا

اس جي
-6

ب قققق ا

عع

عل اا إلج كذ ععإلل ااب ي

ابن بطإلط  :ب بن عب

ب ا 1979ق .

779ع 1377لق
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ققق ي

ا

ققق

ققق ل
 - 7بعققق ابقققن بطإلطققق تب ققق اام قققع كقققذ غ افقققض ا صقققع إلعجعفقققض ا ققق ع
اقققر :إلبقققققر ب ققق عبققق اا قققميل ااي يقققعن اجيقققر إلةعققق كهع قققر صقققط ف ااقصقققعر
ا ابيعب اايعإلل بي إل ااطبي ا إلاف 1407ع 1987ل.
بميع ين ااتطيعذ
ابن يإلم اامبع ي ا م ا ذ
ت ج

 - 8اا بع

569ع 1173لق

ع ا با

ب ا

.1945

اابي مص ي مع
 - 9اعت ققققققعل اا ت قققققق ين بققققققعا ااي بققققققذ ا قققققق ذ ااققققققق يل إل يقققققق ا ت قققققق ال
ب قققق ا 1987لق 14
ع قققع تققققض ااثقعكققق اا قع مقققق ا اا قققاإلن ااثقعكيقققق اايع ققق
عمإلن ااثعمذ .
تإلكيل ااطإليس
كقققذ ت اثمققققع ااي بقققذ ا
- 10
إلاآل اض اا إلي 1985ق.

قققق ذ عقققعال اا ي كقققق

اا جعقققس ااققققإلطمذ اعثقعكققق إلاا مققققإلن

ابن جبي :ابإل ااب ن ب بن ةب اا معمذ ا م ا ذ
- 11

بع ابن جبي

ااج ي :

613ع 1216لق

ب ا .1937

س اا ين ةبإل اااي

ن 833ع 1429لق

ب بن ب

 - 12اام ققق كقققذ ااقققق ابا ااي ققق صقققببر ععقققذ ب ققق ااضقققبع
.1
ب – ااقعع ة ق ال .
ابن ج عع

ب

اا ين ب

طبيققق صققققط ف

بن اب اعيل 733- 639ع ق

 - 13تقققققك ة اا قققققع إلاا قققققت عل كقققققذ ا اض اايقققققعال إلاا قققققتيعل اعتمقققققف بقققققر ب ققققق هققققق ي
اايج ذ ا ااب عف اال ي ط433 3ع 2012 -ل .
ابققققن ااجقققققإل ي  :ج قققققعس ااققققق ين ابقققققإل اا قققق

عبققققق ااققققق ب ن بقققققن ععقققققذ

597عققققق

1200ق
 - 14اا مت ل كذ تع ي اا عإل إلاال ل

بعجذ اعي

ا ااإلطمي

ب ا

.9

1990

صط ف بن عب

 - 15ققق اا مقققإلن عقققن ا قققع ذ اا تقققض إلاا مقققإلن اا بققققل ب ققق
ا ابيعب اات ا ااي بذ –بي إل
24

ققق

ااققق ين بعاتقيقققع

ب ن :اب اعيل ب ن
تبقققققققق اامهضقققققققق

تققققققققع ي اال قققققققق ل اا يع ققققققققذ إلااثقققققققققعكذ إلاالجت ققققققققععذ
- 16
اا ص ي ااطبي اا عبي . 1 1964
ب ين ا ين
تقققققققققققع ي اايققققققققققق ال كقققققققققققذ اايصققققققققققق اا قققققققققققعجإل ذ
- 17
1385ع 1965ل ب ا .

طبيققققققققققق ا

قققققققققققع

اع إلن  :ةبإل ي إلاذ اا ين عب اا ب ن 808ع 1412لق
اا ق

- 18

ا ااقعل ط4

اا بيثذ  :ابإل عب

بي إل

يي ااإلا طذ

1381ع 1981لق.
 637ع 1239لق

كيققققققس تققققققع ي ب قققققق ا – يمقققققق اا قققققق ل تبقيققققققل ب ققققققع عققققققإلا
- 19
.1 1978
اا

ب قققققق ا

قذ  :طعع ااج اف ي

تبققق اا طبإلعقققع
تإلجيقققر اام ققق ااقققف ةصقققإلس ا ثققق
- 20
ااطبي االإلاف 1416ع 1995ل تبقيل عب اا تعح ابإل غ ة .
اا ا ي  :ب
- 21

بن ابذ ب

721ع 1321ل ق

اتع ااصبعح تبقيل :ةب

اإل  :ع ققققققع عبقققققق اا ققققققق ل
1961ق.
اا بي ي :ابإل ب

ب

ا

ققق ي

س اا ين

قققققق ا س ب قققققق ا كقققققققذ اايصقققققق اايبع ققققققذ ب ققققققق ا

بن ااب ن اال بيعذ

379ع 989ل ق

اتصقققق اايققققين تبقيققققل إلتققققق يل  :صقققق ح هقققق ي اا طإل ققققذ
- 22
اا اإلن ااثقعكي اايع ب ا 1991
ي

بعقققض

1

ا

عإلم

ققق س اايققق ض ت قققط اا ققق ض اثققق اابضقققع ة ااي بيققق كقققذ ةإل بققق ق مقعقققر
- 23
عس إل ذ .
عن االا عمي كع إلل بيضإلن
ابن اا ععذ  :ابإل طعاض ععذ بن امجض تع اا ين

674ع 1275لق

م قققققعب اااع قققققعب اا ققققق ف جهقققققع ا ف ققققق اااع قققققعب قققققن ااب افققققق إلاال قققققعب
- 24
ص  .ق.
تبقيل صط ف جإلا ا اا يع
25

قققققبط ابقققققن ااجقققققإل ي  :ققققق س ااققققق ين ابقققققإل اا
654ع 1256لق
- 25
ر613

ققققق يإل ققققق

قققق ية اا ققققعن كققققذ تققققع ي ا عيققققعن

اإلغعقققققذ اات قققققذ

بقققققن

ااهمقققق 1951ل ق

ققققل 2

ققققل 8

يع جإلا االمصع ي
اابيققققعة اايع يقققق كققققذ ب قققق ا كققققذ ااققققق مين اا ابقققق إلاااققققع س ااهجقققق يين
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مع يس 378 - 377
ب

ابن ي

ااطبقققققع
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ااي بذ – بي إل

ا

بن ي بن مي اا ع ي 230ع 844لق
اا بققققق م تقققق يقققققعا عبققققق ااهققققع ي ط1
1417ع . 5 1996

ا ابيقققققعب ااتققققق ا

ي إلن ب إل اا ع إل
اال ت قققققق ال عضققققققير إلبعضقققققق اا ت قققققق إلن إل ققققققإل هل ققققققن ااتقققققق ا
- 28
ااي بقققققذ ا قققققق ذ اامجقققققق 1407عققققق 1986لق طبيقققققق ااقضققققققعب ااجع يقققققق
عي اا قر اا ات اايع ذ االإلس .
اا تمص ي
اا

ي  :مت

ببعس

ا قققعايض ااقققتيعل إلإل قققعفعر كقققذ ااقققق ين اا ققق يل
- 29
ااي . 2015 2

جعققق جع يققق بعبقققس

قققل23

ااصعابذ :صببذ
- 30

ععإلل ااب ي إل صطعبر

ل جع ي

ل 1376ع 1959لق.

صب ة :ع ع
اا ت قققق إلن إل ققققق
- 31
إلااتإل ي ااقعع ة 1985ق
عب اا اإل
- 32

اابضققققع ة ا اامهضققققق ااي بيقققق اعطبققققق إلاام ققققق

جب ااقططذ
قعا بيمإلان ععل اا ي يعب كذ اابضع ة ااي بي اال

ي

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1081105
عطي  :ب ن ععذ
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اا مققققععل ااب يثقققق إلط افققققل ااتقققق يس اا مققققععل اعم قققق إلااتإل يقققق
- 33
.2008
ع ققع عبققق اا ققق ل ا قققهع ع
اال ي

ع ققققعن

م ققعفي كقققذ ب ققق ام قققعب اا قق ا س كقققذ اايققق ال اققق س اايهقققإل

قققق
ببقققق ققققق ل ااققققف مقققق إلة إل اا قققق ةة ااي بيقققق كققققذ ااب قققق اايع يقققق
- 34
طبيققق ااتيعقققيل اايقققعاذ بعا إلصقققس
ابيقققعب ااتققق ا اايع قققذ ااي بقققذ جع يققق ب ققق ا
.1989
ع ع عب اا
- 35

ل اإل

تع ي ااا ع

ابن ااي امذ  :ب

اام إلي اايع كذ ب ا
بن ععذ

ب ا . 1990

 580ع 1184ق

 - 33االمبعب كذ تع ي اااع عب تبقيل ع ل اا ع افذ ام ن  1973ر225
اا ققققعمذ  :ع ققققع ااقققق ين ابققققإل اايبققققعس ا قققق ععيس بققققن اايبققققعس بققققن ععققققذ 803عققققق
1400ق
ااي قققققج اا قققققبإل إلااجقققققإلع اا ب قققققإل كقققققذ طبققققققع اااع قققققعب إلاا عقققققإل
- 36
تبقيققققل قققققع ب قققققإل عبقققق اا قققققميل ا ااتققققق ا اال قققق ذ بيققققق إل – ابمقققققعن
ب ا 1395ع 1975ل.
غمي

عب اا بيل

ب

 - 37تع ي ااجع يع
غإل تع

اال

ي

تطإلان

ا ااطبعع اا

بي

.1953

اإلبإلن  :بضع ة ااي ض مقعر ااف ااي بي عع س عت .

ك إل  :ع
- 38
ااثقعك

اا ت قققققق إلن ققققققعاهل إل ققققققع ععققققققيهل إل يقققققق اال ت قققققق ال
ب ا 1987ل .
ا اا اإلن ااثقعك اايع

اا ي إل يبع ي  :ج اا ين ب

بن ييقإلض

ااققققققققع إلس اا بقققققققيط اا ا
- 39
1389ع ق ل.2

- 40

817ع 1414لق

ققققققق ااي بيققققققق اعطبععققققققق إلاام ققققققق

ااق اكذ  :ةبإل اايبعس ةب بن ة يس ااصمهعجذ

ع ققققققع

بيققققققق إل

684ع ق

امققققإلا اابقققق إلل كققققذ ةمققققإلاب اا قققق إلل اا قققق إلل ق .ط عققققعال اا تقققققض
2
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تققققققض

.

ااق طذ  :ج عس اا ين ابإل ااب ن ععذ بن يإل
- 41

ص .

اابع اايع عب بأابع ااب عب اااعمجذ

اا ع إل إلمذ  :هي اا ين ععذ بن ب ااب ا ي 697ع 1297لق
اتصققق ااتقققع ي قققن اإلس اا قققعن ااقققف مهقققف إلاققق بمقققذ اايبقققعس تبقيقققل
- 42
 :صط ف جإلا ب ا 1390ع .1970
إل يس عإلا
ا افن اا تض ااق ي

- 43

ب ا

طبي اا يع

.1948

اي ت مل غذ
ب ققققق ا كقققققذ عهققققق ااا كققققق اايبع قققققي
- 44
. 1936

ت ج ققققق ب قققققي ك م قققققيس ب ققققق ا

عطإل ي :جإل
ققققمهل اا يج يقققق ت ج قققق اايعقققققذ ااققققإل غيقققق ي  .ط
- 45
ااج ي ة 1930ل
اآل اض ق جع ي ب اااع س طبي اا يع

ب إل

ي االاإل ذ
تع ي
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ب

م ققققإل ا

عيققققق

بهج االث ي
ل ب ا 1346ع .

عج ب ا إليثع عع طبي ا اا

اا يعضي ي :عب ااقع
إلا قققققققط كقققققققذ اايصققققققق اايبع قققققققذ
- 47
 1983ب ا .
ي إل

م قققققققإل ا إل ا ة ااثقعكققققققق إلاالعققققققق ل

 :معجذ
قققق ل ط 1ااققققعع ة عي قققف اابققققعبذ

ااقققكعبذ إل مهجقققر كققققذ تقققعض تقققع ي ا
- 48
اابعبذ إل عب 1976لق.
طبيققققق اال قققققع ب قققققق ا
اا ققققق ا س اا ققققق ابي بب ققققق ا إلإلا قققققط إل ققققق
- 49
1385ع 1965ل
ععا ع ب ا يع كذ اايص اايبع ذ ب ا 1387ع 1967ل .
- 50
اا ق ي :تقذ اا ين ةب بن ب

بن ععذ ااب ا ي اابمبعذ
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749ع ق

اا م ققققذ ا ااب ققققعف
تقققق :إلايقققق عبقققق
اا مققققإل كققققذ اجقققق اا بقققق
- 51
ابمقققققققعن ط1ا  1424عققققققق -
اال قققققق ي اعطبععققققققق إلاام ققققققق إلااتإل يقققققق بيققققققق إل
.2003
اا مك ي :

ذ اا ين ابإل ب

656ع 1258لق

عب ااي يل بن عب ااقإلي

اات عققققق اإلكيقققققع اامقعققققق تبقيقققققل ب قققققع عقققققإلا يققققق إل
- 52
ابمعن  1981ل. 1
اا عا بي إل
ابن م إل  :ب
- 53

بن

ل بن ععذ

ط2

ا

ققققق

711ع  1311لق

ا عن ااي ض ط 3ا صع

بي إل

.1994

م م إل ف عبعس
ااققق بط كقققذ اايققق ال كقققذ اايصققق اايبع قققذ اط إلبققق
- 54
عي اآل اض جع ي ب ا .1996
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تقققإل ا غيققق

م قققإل ة
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