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 الملحق األول

  األوقاف على التعليم

  »*للدكتور أحمد الشلبي«من كتاب: تاريخ التربية اإلسالمية 

لتقــي صــة لــه: كــان يكــان التعلــيم جيــري يف أمكنــة غــري خمصّ ،  قبــل بيــت احلكمــة
يسعون إىل دور الشيوخ ، كما كان الراغبون يف العلم،  العلماء بالطالب يف املساجد
ومــن أجــل هــذا مل تكــن هنــاك نفقــات معّينــة تبــذل يف  ؛للســماع مــنهم فيهــا وهكــذا

ســـبيل نشـــر العلـــم. فلمـــا ظهـــرت احلاجـــة إىل تأســـيس مكـــان خيّصـــص لرعايـــة العلـــم 
وقف يغّل ، أن يوقف على هذا املعهد، ظهرت يف الوقت نفسه فكرة، ونشر الثقافة

وكان املــأمون أّول مــن أبــرز ، إيراًدا لإلنفاق على شؤونه وشؤون القائمني بالعمل فيه
ا علــى ، هــذه الفكــرة إىل الوجــود ـه مل يشــأ أن يكــون نشــاط بيــت احلكمــة متوقـًّفــ فإنّـ
ــا مّتصـــ، ســـخاء اخللفـــاء واألمـــراء ــ  الً بـــل أراد أن جيعـــل نشـــاطه قويّـً ا كـــان ســـواء أكرميًـ

يفيض ريعه ، فهّيأ للعلماء رزًقا سخًيا يتقاضونه من وقٍف ثابتٍ ، اخلليفة أم شحيًحا
ــة . وانتشــرت فكــرة املــأمون هــذه بــني )1(عــن التكــاليف املطلوبــة هلــذه املؤّسســة الثقافّي

فأصــــبح مــــن ضــــروريّات إنشــــاء معهــــد ثقــــاّيف أو ، َمــــن خلفــــه مــــن اخللفــــاء والعظمــــاء
ــا، ثابــت أن يعّني هلا وقــفٌ ، مدرسة ومــا ميــّدها مبــا حتتــاج ، تتلّقــى منــه مــا يفــي بنفقا

اه، إليــه مـــن مصـــروفات ا، فظهـــرت األوقــاف، مث تطــّور هـــذا االّجتـــ علـــى الـــذين ، أيًضـــ
أو األعمــــدة ، بــــل إّن بعــــض األركــــان، يشــــغلون أنفســــهم خبدمــــة العلــــم يف املســــاجد

ــــا ُيصــــرف ريعهــــا إىل مــــن جي، كــــان يوقــــف عليهــــا أوقــــاٌف ســــخّية،  باملســــاجد لــــس 
  ويف ما يلي عرض سريع لنماذج من هذه األوقاف:، للتدريس والتعليم

، ةلت باملــدارس النظامّيــنـــز ســبق احلــديث عــن النهايــة األليمــة الــيت  لك:مُ ـظــام الــنِ 

وقااأل
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ــا اغتصــب منــذ ، اختفــت يف ظــروف غامضــة، الً مــث، نظامّية بغــداد وكيف أنّ  وأّن مكا
أّن  -لألســف -للبــاحثني والدارســني. ويبــدو ةفلم يعد معروفًــا بوجــه الدقّــ، عهد سحيق

ا كتــب عنــه أيًضــا؛ فقــد  مّ ـوإمنــا بكثــري مــ فحســبهــذه النهايــة األليمــة حاقــْت ال بالبنــاء 
لك علــى مُ ـة نظــام الــا ضــاع علــى البــاحثني هــذه الوثيقــة الــيت كتبــت فيهــا وقفّيــمّ ـكــان مــ

مل ، قــدميًا وحــديثًا، البــاحثني ولكــنّ ، مدارسه. لقد ورد ذكر هذه الوثيقة يف عّدة مراجــع
ا أو  حيصلوا عليهايستطيعوا أن    ها.نصّ على ذا

ـــــدنا مـــــن املصـــــادر مـــــا ميـــــدّ ، وعلـــــى كـــــل حـــــال ، يف هـــــذا املوضـــــوع، الباحـــــث فعن
  علومات إن مل تكن كاملة فهي قريبة من الكمال:مب

لك مُ ـالــــ هـــــ) أوقــــف نظــــامُ 462: وفيهــــا (أي يف ســــنة )2(قــــال ســــبط بــــن اجلــــوزي
وكتبـــوا الكتـــب ، وحضـــر الـــوزير والقضـــاة والعـــدول بيـــت النوبـــة، ظاميّـــةاألوقـــاف علـــى الن

الشــــروط  ]نظــــام امللــــك[وَشــــَرَط ، قــــف ســــوُق املدرســــة وضــــياٌع وأمــــاكنومــــا وُ ، وأثبتــــت
  املعروفة.

: نفســها يف حــوادث الســنة )3(ويقــول أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي بــن اجلــوزي
، مجــع العميــد أبــو نصــر الوجــوه، آلخــرةالسادس والعشرين من مجادى ا، ويف يوم اإلثنني

والنقيبــــني واألشــــراف وقاضــــي القضــــاة ، فأحضــــر أبــــا القاســــم ابــــن الــــوزير فخــــر الدولــــة
وقُرِئــــت كتــــُب وقفّيتهــــا وُوقــــف كتــــب فيهــــا فكــــان يف ، إىل املدرســــة النظاميّــــة، والشــــهود

ا.   الوقف ضياٌع وأمالٌك وسوق ابـُْتنيت على با
ه مــا فيهــا مدرســة وهو يقول إنّ ، ا من ثالثني مدرسةوقد رأى ابن جبري ببغداد حنوً 

ـــة، إال وهـــي يـَْقُصـــُر القصـــُر البـــديُع عنهـــا الـــيت بناهـــا نظـــام ، وأعظُمهـــا وأشـــهرها النظامّي
ســني حمبــًة لإلنفــاق علــى الفقهــاء واملدرّ ، وهلذه املدارس أوقــاٌف عظيمــة وعقــاراتٌ ، امللك

  .)4(ا ولإلجراء على الطلبة
وكـــذلك ريـــع ، ال لرعايـــة الشـــؤون الثقافيـــة علـــى العمـــومأمـــا مـــا ُخّصـــص مـــن املـــ

، املراجع اليت بني أيدينا أوردْت تفصيالت نافعة عنها فإنّ ، األوقاف املعّينة للمدارس
 600,000لك يف الســنة علــى التعلــيم قــد بلــغ مُ ـظــام الــنفقــه نِ ما كان يُ  فقد ورد أنّ 

  .)5(دينار)
فقد ورد أنه كان ، صة لنظامّية بغدادصّ أما الريع الذي كانت تنتجه األوقاف املخ
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الشــيوخ  مــا حيتــاج إليــه وقــد كــان ذلــك الريــع كافًيــا لكــلّ ، )6(دينــار يف العــام 15,000
وغــري ذلــك مــن ، نــة طعــامهم ومالبســهم وفرشــهم وســرجهمو وكــان يشــمل مؤ ، والطلبــة

. )7(ن ال حيصــون كثــرةمّ ـحىت نبغ فيها مجٌع مــن الفقهــاء األفاضــل مــ، ضرورات معاشهم
دينــــار  10,000 ة أصــــفهان فقــــد كانــــت تغــــلّ لك علــــى نظاميّــــمُ ـظــــام الــــا أوقــــاف نِ أّمــــ

  .)8(اسنويًّ 
تبــّني بوضــوح  مهّمــةســبق أن أوردنــا وثيقــة ، مــا خيــتص بنــور الــدين يف نــور الــدين:

كــان ،  ريعهــا الــوفري وقــد ظهــر منهــا أنّ ، األوقــاف الــيت عّينهــا للمدرســة النوويــة الكــربى
أن ، ســخيًّا. ومــن املمكــن هنــا الً ســني إنفاقًــا متواصــالب واملدرّ يكفــي لإلنفــاق علــى الطــ

نــور الــدين وقــف علــى  أنّ  )9(فقــد ذكــر أبــو شــامة، د هذه احلقيقةآخر لنؤكّ  الً نعطي مثا
أوقافًــا  ، ســيها وفقهائهــاتهــا ومدرّ وعلــى أئمّ ، ةة واملالكية واحلنبليّــة والشافعيّ املدارس احلنفيّ 

ة باملســـجد حقـــون بزاويـــة املالكّيـــتلمغاربـــة الـــذين كـــانوا يلومـــن مناقبـــه أنـــه عـــّني ل، كافيـــة
ـــا كثـــرية ام ودّكانـــان مّ ـمنهـــا طاحونتـــان وســـبعة بســـاتني وأرض بيضـــاء وحـــ، اجلـــامع أوقاًف

  .)10(وجعل أحد هؤالء املغاربة مشرفًا على هذه األوقاف، بالعطارين

  األوقاف على التعليم في مصر*:
ـــبـــل عهـــد نِ ق، وجـــدت األوقـــاف علـــى التعلـــيم يف مصـــر لك ونـــور الـــدين مُ ـظـــام ال

ا أصــبح األزهــر معهــًدا علميًّــ، هـ خــالل عهــد العزيــز بــاهللا378 فمنذ سنة، بوقت طويل
يســأل اخلليفــة العزيــز ، الــوزير يعقــوب بــن كلــس ولــذلك جنــد أنّ ، )11(أكثــر منــه مســجًدا

الــرزق واحــد مــنهم مــن  فأطلق هلــم مــا يكفــي كــلَّ ، باهللا يف صلة رزق مجاعٍة من الفقهاء
فــإذا كــان يــوم اجلمعــة  فبنيت جبانب اجلامع األزهــر.، الناض وأمر هلم بشراء دار وبنائها

وكــان هلــم أيًضــا مــن ، حضــروا إىل اجلــامع وحتّلقــوا فيــه بعــد الصــالة إىل أن تصــلى العصــر
، إىل األوقــاف يعيِّنهــا لإلنفــاق مــن ريعهــا دَ َمــ. فلمــا جــاء احلــاكم عَ )12(مــال الــوزير صــلة

، واجلــامع براشــدة، ة؛ فلقــد أوقــف علــى اجلــامع األزهــرسات الثقافيّ جد واملؤسّ على املسا
أوقافًا عظيمة ذكرها يف سجٍل َأْشَهَد عليه قاضي القضــاة مالــك بــن ســعيد ، ودار العلم

الفاروقي. وكانت األوقاف عبارة عن مجيــع الــدار املعروفــة بــدار القــرب ومجيــع القيســارية 
 د احلــاكم أنّ ويؤّكــ، يع الــدار املعروفــة بــدار اخلــرق اجلديــدةومج، املعروفة بقيسارة الصوف
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  .)13(ال يوهنها تقادم السنني، ألبدة دائمة إىل اهذه الوقفيّ 
، نقلــــوا معهــــم محاســــة نظــــام امللــــك ونــــور الــــدين، ون إىل مصــــروبّيــــا جــــاء األيّ فلّمــــ

ومــدينتهم ، ني العريــقأمــام تــراث الفــاطميّ ، وجدوا أنفسهم يف مصر مثّ ، ومحايتهما للعلم
ون علــى هــذا الــرتاث وبيّــاليت كان الفــن والعلــم مــن أنضــر فروعهــا. فحــافظ األيّ ، العريضة
وأوقفــوا ، كثــريًا مــن املــدارس  ومــا خبلــوا يف اإلغــداق عليــه؛ أنشــأوا، ورعــوا العلــم، املــزدوج

أخذ فيهــا األمــراء ، وظهرت موجة من التنافس يف هذا السبيل، ةعليها األوقاف السخيّ 
  ما يلي أمثلة موجزة هلذه األوقاف: ويف، ة بنصيب ملحوظوالعلماء والعامّ  والوزراء

يعــّني ، كــل مســجد يســتحدث بنــاؤه أو مدرســة أو خانقــة  نّ إ )14(يقــول ابــن جبــري
ــا، هلا السطان صالح الدين أوقافًا ا وبســاكنيها وامللتــزمني  : ويضــيف املقريــزي، تقوم 

، اًما جبوارهــاـمّ وقــف عليهــا حــ، ة بالقرافــةاصــريّ عنــدما بــىن املدرســة الن، صــالح الــدين نّ إ
واجلزيرة الــيت يقــال هلــا جزيــرة الفيــل ببحــر النيــل خــارج ، وحوانيت بظاهرها، وفرنًا جتاهها

  .)15(القاهرة
بـــي، و ا املدارس ورعوا العلم يف العهد األيّ ن أنشأو مّ ـم، واقتدى بصالح الدين غريُه

الــيت   الــذي اشــرتى منــازل العــزّ ، وبن أيّــومــن هــؤالء تقــي الــدين عمــر بــن شاهنشــاه بــ
مث وقفهـــا علـــى فقهـــاء ، نيهة اخللفـــاء الفـــاطميّ نــــز ة لعـــدّ املو ، كانـــت تشـــرف علـــى النيـــل

وبـــىن فنـــدقًا عـــرف بفنـــدق النخلـــة ووقفـــه ، ام ومـــا حوهلـــاووقـــف عليهـــا احلّمـــ، ةالشـــافعيّ 
املــدارس . ومــن )16(ووقــف عليهــا جزيــرة الروضــة الــيت كــان قــد اشــرتاها مــن قبــل، عليهــا

وكانــت دارًا لشــجاع الــدين بــن ، ة بدمشــقاملدرســة الدماغيّــ، الــيت حظيــت بوقــف ســخيّ 
ـــا مـــات جعلتهـــا زوجتـــه مدرســـة للشـــافعيّ فلّمـــ، الـــدماغ ووقفـــت عليهـــا مثانيـــة ، ةة واحلنفّي

، اتواحلّصــــة مــــن رجــــم احليّــــ، أســــهم مــــن أربعــــة وعشــــرين ســــهًما مــــن املزرعــــة الدماغيّــــة
ومزرعـــة ، ة بـــدير ســـلمان مـــن املـــرجواحلّصـــ، خـــارج دمشـــق ام إســـرائيلمّ ـة مـــن حـــواحلّصـــ

  .)17(شرخوب عند قصر أم حكيم وحماكرات وغري ذلك
ـــا حلقـــات  مثـــاين )18(ويـــذكر املقريـــزي مـــن زوايـــا جـــامع عمـــرو الـــيت كانـــت تقـــام 

ملامــة مــا يلــي إ ويف، مــن هــذه الزوايــا ويشــري إىل األوقــاف الــيت وقفــت علــى كــلّ ، ةتعليميّــ
  موجزة ببعضها:

ــــا فعرفــــت بــــه ووقفــــت عليهــــا أرض بناحيــــة ، زاويــــة اإلمــــام الشــــافعي الــــيت دّرس 
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وقفهـــــا الســـــلطان امللـــــك العزيـــــز عثمـــــان بـــــن صـــــالح الـــــدين. ومنهـــــا الزاويـــــة ، ســــندييس
بهـــا  رتّ ، الـــذي يـــدخل إليـــه مـــن ســـوق الغـــزل، ة باملقصـــورة اجملـــاورة لبـــاب اجلـــامعالكمالّيـــ

ة أمام ومنها الزاوية التاجيّ ، قوف عليهاوعليها فندق مبصر مو ، كمال الدين السمنودي
  بها تاج الدين السطحي وجعل عليها دورًا مبصر موقوفة عليها.رتّ ، احملراب اخلشب

نفــق منــه علــى التعلــيم يف الــذي يُ  هــي املــوردَ ، يف الغالــب، وهكــذا كانــت األوقــاف
نـــة كانـــت نفقـــات التعلـــيم تـــدفع مـــن اخلزا،  ولكـــن يف بعـــض احلـــاالت، العـــامل اإلســـالمي

 ألــفَ ، بــأمر العزيــز بــاهللا، ريالــوزير ابــن كلــس كــان ُجيــ خــون أنّ ة للدولــة؛ ذكــر املؤرّ العاّمــ
  .)19(ديناقني واجمللّ شهر على مجاعة من أهل العلم والورّ  دينار يف كلّ 

 مـــن أنّ  )20(وطـــةلعجـــب والدهشـــة مـــا رواه ابـــن بطّ إىل اومـــن األمثلـــة الـــيت تـــدعو 
  ه أثالثًا وجيعل الثلث لنفقة الزوايا واملدارس.أمحد ملك إيذج كان يقسم خراج بالد
هي تلك اليت وقفتها ست الشام أخت ، مهّمةة ويف ختام هذا البحث نورد وقفيّ 

وقــــد خرجــــت هــــذه املدرســــة ، انيّــــةالســــلطان صــــالح الــــدين علــــى املدرســــة الشــــامّية اجلوّ 
ا القدمي، ذت دارًاواختُّ  ، الوقفيّــة ليــا نــصّ وقــد كتــب علــى عتبتــه الع، ولكن تبّقى منها با

املكتــوب علــى العتبــة وهــو مرجــع يوثــق  فــوق أّن مرجعهــا هــو الــنصّ ، ومتتاز هــذه الوقفيّــة
ــ، بــه متاًمــا ّ  الً طريــق إنفــاق ريــع األوقــاف ورد لنــا مفصــ بــأنّ  مثّ ، ا وقفّيــة مفّصــلة دقيقــةبأ

  الوقفية: نصّ  يأيتما  هو تاريخ مدارس دمشق للنعيمي ويف مهمّ يف مرجع 
 الرمحن الرحيم: هذه مدرسة اخلــاتون الكبــرية األجلــة عصــمة الــدين ســتّ  بسم اهللا

هــة وقفْتها علــى الفقهــاء واملتفقّ ، وب بن شادي رمحها اهللالشام أم حسام الدين بنت أيّ 
واملوقــوف عليهــا وعلــيهم وعلــى مــا يتبــع ، من أصحاب اإلمام (الشافعي) رضي اهللا عنه

ســـهًما ونصـــف مـــن  عشـــرَ  يـــع احلّصـــة وهـــي أحـــدَ ومج، ذلـــك مجيـــع القريـــة املعروفـــة ببزينـــة
 عشــرَ  ة وهــي أربعــةَ ومجيــع احلّصــ، مــن مجيــع املزرعــة املعروفــة جبرمانــا، ســهًما عشــرَ  أربعــةَ 
ونصــــف القريــــة ، وســــبع مــــن أربعــــة وعشــــرين ســــهًما مــــن القريــــة املعروفــــة بالتينــــة، ســــهًما

وذلـــك يف ســـنة مثـــان ، ومجيـــع القريـــة املعروفـــة مبجيـــدل القريـــة، املعروفـــة مبجيـــدل الســـويدا
  وعشرين وستمائة.

  ا اإلنفاق على هذه املدرسة فقد وضع على النسق اآليت:أمّ 
، وحصــر وبســط، ومصــابيح، ومثــن زيــت، يُبــدأ يف اإلنفــاق بعمــارة املدرســة -الً أو 
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  وما تدعو احلاجة إليه.، ومشع، وقناديل
ة وثالثــون درمهًــا ومائــ، وغــرارة مــن الشــعري، مــن احلنطــة س غرارةٌ يُدفع للمدرّ  -ثانًيا

  ة ناصرية.فضّ 
عشــــر البــــاقي ُيصــــرف إىل النــــاظر عــــن تعبــــه وخدمتــــه ومشــــارفته لألمــــالك  -ثالثًــــا

  املوقوفة وترّدده عليها.
ُتصـــرف يف مثـــن بطـــيخ ، ســـنة إخـــراج ثالمثائـــة درهـــم فّضـــة ناصـــريّة يف كـــلّ  -رابًعـــا

  على ما يراه الناظر.، يف ليلة النصف من شعبان، ومشمش وحلوى
املعــــّد لكــــنس ، ن والَقــــّيمهــــة واملــــؤذّ البــــاقي يصــــرف إىل الفقهــــاء واملتفقّ  -خامًســــا

ويعطــــــى هــــــؤالء علــــــى قــــــدر ، املدرســــــة ورّشــــــها وفرشــــــها وتنظيفهــــــا وإيقــــــاد مصــــــابيحها
مــــن تســــوية وتفضــــيل وزيــــادة ، يف أمــــر هــــذا الوقــــف، اســــتحقاقهم علــــى مــــا يــــراه النــــاظر

  ونقصان وعطاء وحرمان.
أن ، ن والقــّيمس واملــؤذّ هــة واملــدرّ الفقهــاء واملتفقّ  مــن شــروط وقــد ذكــرت الواقفــة أنّ 

يكونـــوا مـــن أهـــل اخلـــري والـــدين والصـــالح والعفـــاف وحســـن الطريقـــة وســـالمة االعتقـــاد 
امللتحقــون باملدرســة يف مســتوى  رغبــة منهــا يف أن يظــلّ ، ة واجلماعة. كمــا شــرطتوالسنّ 
ــيزيد عدد الفقهــاء واملتفقّ  الّ أ، الئق مايلّ  ، الً ذه املدرســة عــن عشــرين رجــهــة املشــتغلني 

ا واإلمام أن يوجــد يف  الّ وذلك خارج عن املدّرس واملؤّذن والقــّيم إ، من مجلتهم املعيد 
  .)21(فللناظر أن يقّيم بقدر ما زاد ومنا، ارتفاع الوقف مناء وزيادة وسعة
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  الملحق الثاني

  جامع القرويين 

  (المسجد والجامعة بمدينة فاس)

  تأليف الدكتور عبد الهادي التازي موسوعة لتاريخها المعماري والفكري
   - لبنان)  -) دار الكتاب اللبناني (بيروت(المجلد األول

  لبنان) - مكتبة بيروت (بيروت

        
ه شــيد يف مدينــة وضــع حجرهــا األســاس بأنـّـ الً ز أو كان جامع القرويني بفاس يتميّ 

دار فقـــه «وبالـــذات  الً تجـــًرا أو مصـــنًعا ولكـــن لتكـــون أو ال برســـم أن تكـــون معـــربًا أو م
ــا اســتمرت الدراســة فيهــا بصــفة مطــردة منــذ الفــرتات األوىل، »وعلــم ومل تتفكــك ، وثانًي

ا العلمية حىت يف الفرتات اليت متت فيها أعمال الرتميم والبناء.   حلقا
لـــك وكانـــت هـــذه لت، ولقـــد كـــان للقـــريوان الفضـــل األول يف تكـــوين جامعـــة فـــاس

ـــا الكـــربى يف القـــرن ، مبثابـــة الفـــرع مـــن الشـــجرة لكـــن القـــريوان مل تلبـــث أن تعثـــرت عثر
وكــان مــن شــأن ذلــك أن ، فأصــبحت أثــًرا بعــد عــني، اخلــامس بتغلــب عــرب بــين هــالل

وقــوي ســاعدها يف الوقــت الــذي ضــعف فيــه شــأن ، فتــألق جنمهــا، يــربز جامعــة القــرويني
رويني يف التلقــــي واألخــــذ. ومل يكــــن حــــظ القــــريوان الــــيت كانــــت بــــاألمس مــــن عمــــد القــــ

فبعــد الســنني الزاهــرة الــيت عرفهــا اجلــامع والــيت ، الزيتونــة بأحســن حظًــا مــن اجلــامع األول
ــــا امللــــوك  مجعــــت تكــــرارًا ومــــرارًا بــــني علمــــاء فــــاس وعلمــــاء تــــونس يف جمــــالس اســــتمتع 

ا أواســط بعــد ذلــك مل ترمحهــا األيــام فــإن اإلســبان مل يلبثــوا أن قطعــوا ، واألمــراء مســري
وكان للتدخل العثماين أيًضا أثره يف "ترتيك" التعليم باجلامع األعظم... ، القرن العاشر

معجا
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هـــو بــــي هــــ) علـــى يـــد عـــامل مغر 365واألزهـــر الشـــريف الـــذي بـــدأ حياتـــه العلميـــة ســـنة (
ــــض بعــــبء الرســــالة ، قاضــــي القضــــاة أبــــو احلســــن علــــي بــــن النعمــــان القــــروي الــــذي 

مل يلبـــــــث أن ركـــــــد بعـــــــد ظهـــــــور دار احلكمـــــــة ســـــــنة ، غـــــــداداإلســـــــالمية بعـــــــد ســـــــقوط ب
ومل يـــنج مـــن التقلبـــات والتـــدخالت أمـــا بغـــداد الـــيت حتـــدث ابـــن جبـــري ســـنة ، هــــ)395(
ث ابــن ســعيد ان من أشهرها النظامية واليت حتــدّ هـ) عن مدارسها الثالثني اليت ك580(

إن ابــن بطوطــة فــ، هـــ)561عن دور كتبها مبا فيهــا مدرســة الشــيخ عبــد القــادر اجليلــي (
 األمــر الــذي تفســره زفــرة، املــدارس هـــ) مل جيــد أثــًرا لكــل تلــك727ملــا زار بغــداد عــام (

ســبحان مبيــد األشــياء «أرسلها ابن بطوطة على ذلك العهــد يف هــذه الكلمــة القصــرية: 
أن حنشــر السياســة يف  -أحببنــا أم كرهنــا -: وهكــذا ســنجد أنفســنا مضــطرين»ومغريهــا

واســتماتة أهلــه يف الــدفاع ، أن املغرب باعتبار موقعــه اجلغــرايف، وعحديثنا عن هذا املوض
فلــم ، ظــل علــى العمــوم حمتفظًــا مبقوماتــه كمــا هــي منــذ آالف مــن الســنني، عــن بالدهــم

  تتعرض مدينة فاس وجامع القرويني للرجات اليت عرفتها اجلامعات األخرى.
) 1158ســـنة ( أسســـت نـــب هـــذا أن جامعـــة بولونيـــا بإيطاليـــاوإذا عرفنـــا إىل جا

قـــــدرنا إذن مـــــا ، منكا) وأعقبتهمـــــا أوكســــفورد وســـــال1200وجامعــــة الســـــوربون عـــــام (
قـــول بعـــض األســـاتذة واملستشـــرقني واملـــؤرخني األجانـــب ممـــن كتبـــوا يف تضـــافرت عليـــه ن

لقــد كانــت مدينــة فــاس «فقــد كتــب األســتاذ ديلفــان منــذ زهــاء قــرن يقــول: ، شــأن فــاس
وكتــــب ، عــــة القــــرويني فيهــــا أول مدرســــة يف الــــدنياوتعــــد جام، حبــــق دار العلــــم بــــاملغرب

إن أقدم كلية يف العــامل ليســت «املستشرق الروسي جوزي منذ ثالثة أرباع القرن يقول: 
وملــا كــان ، »بــل يف أفريقيــا يف مدينــة فــاس عاصــمة املغــرب...، يف أوروبــا كمــا كــان يظــن

ديث عــن مراحلهــا األخــوان جــان وجــريوم طــاروا يتحــدثان عــن القــرويني اضــطرا إىل احلــ
ذه العبارات حتت عنوان (مقربة الفكر) قــاال:  يف هــذه القــرويني حيــث كانــت «األوىل 

ذين الفنــني، تزدهر علوم امليقات وفن اجلرب إال يف إيطاليــا ، يف وقت مل يعنت أحد فيه 
وملــا كــان األســتاذ روم النــدو يتحــدث لرســالة املغــرب ، »وحدها بل يف فرنسا كذلك...

وقــد شــيد يف فــاس منــذ أيامهــا األوىل جــامع القــرويني الــذي «ة القرويني قال: عن جامع
ويف القرويني هنا كان العلماء منــذ حــوايل ألــف ســنة يعكفــون ، هو أهم جامعة وأقدمها

بـــي، علــى املباحثــة الدينيــة واملنــاظرات الفلســفية الــيت قــد تتجــاوز دقتهــا إدراك فكرنــا الغر 
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ويشــرحون أرســطو وغــريه ، والعلــوم والطــب والرياضــيات وكــان املثقفــون يدرســون التــاريخ
وأخــريًا يتحــدث عنهــا األســتاذ لوتورنــو يف كتابــه احلافــل عــن  »مــن مفكــري اإلغريــق...

ذه الكلمات الصادقة:  وإن كانت النقــول بــني أيــدينا ال  -وميكن االعتقاد ...«فاس 
 هــذه القــرويني بأن هناك دروًسا كانــت تعطــى بكــل تأكيــد يف -تعطي معلومات مدققة

مل  وتـــرد يف ناحيـــة أخـــرى مـــن الكتـــاب هـــذه اجلملـــة اجلامعـــة... »مـــن أيامهـــا األوىل...
تعدم فاس يف كل وقت من األوقات أوساطًا مثقفة كان عشها الذي ترعرت فيــه ذلــك 
املســـجد الـــذي يســـمى القـــرويني وذلـــك الواقـــع هـــو الـــذي انعكـــس علـــى آثـــار الشـــعراء 

  ممن حتدثوا يف أوائل هذا القرن عن القرويني. والكتاب والعلماء املغاربة
إن القــــرويني يف بــــدايتها ككــــل املؤسســــات الــــيت يرجــــع تارخيهــــا إىل تلــــك العصــــور 

ومضـــمونًا عـــرب  الً كمـــا رأينـــا كانـــت مســـجًدا صـــغريًا فلـــم يلبـــث أن تطـــور شـــك،  القدميـــة
يف أول أمرهــا فقــد كانــت ، الً على حنو ما مت يف جامعة الســوربون مــث، األيام إىل ما رأينا

يلقنهــا أحــد الرهبــان يف حجــرة قريبــة مــن نــوطردام ، تعطــي بعــض الــدروس يف الالهــوت
ويف أثنــــاء القــــرن الثالــــث عشــــر املســــيحي بــــىن أحــــد احملســــنني ويــــدعى روبــــري ، ببــــاريس

إليــواء طلبــة الالهــوت الفقــراء وذلــك مــا جعلــه يــدعى مــن بعــد جبامعــة  الً نـــز دوســوربون م
  شأن يف جامعات بولونيا وأكسفورد وسالمنكا.السوربون. وهكذا كان ال

  سيلفستر في القرويين
كانـــت الـــبالد املســـيحية تتجـــه يف ،  الً كمـــا نرســـل أبناءنـــا اليـــوم إىل دول أوروبـــا مـــث

لتغـــرتف مـــن معـــني احلضـــارة العربيـــة واآلثـــار ، عصـــور االزدهـــار اإلســـالمي إىل األنـــدلس
كــــان ،  امتزاًجــــا وثيًقــــا باألنــــدلس اإلســــالمية هنــــاك. وملــــا كــــان تــــاريخ املغــــرب قــــد امتــــزج

ــا ، الطالب الذين يردون على قرطبة العربية املسلمة أو علــى املــدن والقــرى الــيت يف إدار
ومـــــن هنـــــا ذاع ، ال جيـــــدون صـــــعوبة يف اجتيـــــاز البحـــــر ليجـــــدوا أنفســـــهم يف بـــــر العـــــدوة

أو بـــاألحرى إىل مدينـــة فـــاس حيـــث أخـــذ ، احلـــديث حـــول وصـــول جريبـــري إىل املغـــرب
  قة ما يف جامعة القرويني عن مشاخيها أيام كانت أوروبا تعيش عصورها الوسطى.بطري

ــذه الزيــارة غــري جريبــري ألمكــن أن متــر دون تعقيــب بيــد ، ونعتقد أنه لو قام أحــد 
ذه الشخصية اليت تبوأت بعد منص ب البابوية وأصبحت حتمــل اســم أنه واألمر يتعلق 
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ـــا متـــس أممًـــا أخـــرى، ثـــار جـــد بعيـــدةال بـــد أن يكـــون هلـــا آ، ســـرت الثـــاينسيلف ومتـــس ، أل
ا أن ال ت، ديانــة أخــرى ـــا تثــري حساســيات مـــن شــأ ســمح مبـــرور الروايــة دون نقـــد مث إ
  إن مل نقل دون تزييف أو تكذيب.، ومتحيص

ونــــرى أنفســــنا مطــــوقني بــــأن جنيــــب عــــن بعــــض التســــاؤالت الــــيت أثارهــــا زمالؤنــــا 
ب بادئ األمر أن أذكر أن هــذه الروايــة ليســت وأح، الباحثون ممن تناولوا هذا املوضوع

، نســجوها حــديثًا اعتــزازًا جبــامعتهم وحبًــا يف إظهــار جمــدها »املثقفــني املغاربــة«مــن صــنع 
ولكنهـــا روايـــة ألحـــد املستشـــرقني املســـيحيني املتعمقـــني ممـــن كـــان هلـــم فضـــل قـــوي علـــى 

مـــن الناحيــــة  الدراســـات اإلســـالمية والعربيـــة مبــــا قـــدموه مـــن مؤلفـــات ذات قيمــــة كـــربى
ويتعلــــق األمــــر باألســــتاذ جــــوزي بنــــديل بــــن صــــليب أو جــــوزي كريســــتوفيتش ، الوثائقيــــة

(Jouse Ponteleimon Krestovitich) ، فقـــد نشـــر ضـــمن حبوثـــه القيمـــة كلمـــة
الســنة األوىل يف  يف اجلزء احلادي عشر من، قصرية ولكنها مركزة يف جملة اهلالل املصرية

وافــــــق للســــــابع عشــــــر مــــــن ذي احلجــــــة مــــــن عــــــام م) امل1893نة (أول يوليــــــو مــــــن ســــــ
 »أقدم مدرسة كليــة علميــة يف العــامل«) كانت الكلمة بعنوان: 356هـ) ص (1310(

إن أقــدم مدرســة كليــة يف العــامل أنشــئت ال  ...«كان فيمــا قالــه األســتاذ كريســتوفيتش: 
إذ ، ًقايف مدينة فاس عاصمة بــالد املغــرب ســاب، بل يف أفريقيا، وروبا كما كان يظنيف أ

قــــد حتقــــق بالشــــواهد التارخييــــة أن هــــذه املدرســــة كانــــت تــــدعى (كليــــة القــــريوان) وقــــد 
بل هــي ، وعليه فهي ليست فقط أقدم كليات العامل، أسست يف اجليل التاسع للميالد

األزمنــة حينمــا مل  الكلية الوحيدة اليت كانــت تتلقــى فيهــا الطلبــة العلــوم الســامية يف تلــك
رفـــون مـــن الكليـــات إال وبولونيـــا يع (Paroue)ورد وبـــارو وأكســـف يكـــن ســـكان بـــاريس

عــن  الً من أحناء أوروبا وانكلــرتا فضــ القروينيعلى كلية  يتواردون الطالب فكان، االسم
ا وتلقي العلوم السامية باللغــة العربيــة مــع ، بالد العرب الواسعة لالخنراط يف سلك طال
وهــو أول مــن أدخــل ، »ندلســيني وغــريهمالطلبــة الطرابلســيني والتونســيني واملصــريني واأل

إىل أوروبا األعداد العربية وطريقة األعداد املألوفــة عنــدنا بعــد أن أتقنهــا جيــًدا يف الكليــة 
الــيت أتــى ، مساعده (Othon)املذكورة كما يظهر ذلك من رسالته إىل االمرباطور أتون 

مــن األعــداد البســيطة  إين أشــبهك بــالرقم اخلــري«بقولــه: بـــي، فيها علــى ذكــر الصــفر العر 
ــا »يزداد قيمة بوضع أعداد أخرى عن يساره... العشرية الذي . فها حنن هؤالء نــرى أ
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ولكنها رواية عن علماء خمتصني يصح أن نعّدهم مصدرًا هاًما ، »رواية مغربية«ليست 
ويصـــح أن تكـــون  ، مـــا تـــزال خفيـــة عـــن بعـــض البـــاحثني، جلوانـــب مـــن حيـــاة سيلفســـرت

لواضــحة جوابًــا عــن بعــض االستشــكاالت الــيت وقفــت يف طريــق أولئــك كلماتــه البّينــة ا
، مســيحي أيًضــا »جرجــي زيــدان«وقــد نشــر تلــك الكلمــة يف جملــة صــاحبها ، الكّتــاب

وكــان الــذين يــردون عليــه منازعــه يف كتابــه (تــاريخ التمــدن اإلســالمي) يتهمونــه بالكيــد 
  فهو بعيد من أن حيابيه على حساب دينه.، لتاريخ اإلسالم

  الخزانة العلمية
جتلّــت يف ، وقد عرفت هذه املرحلة من تاريخ القرويني نوًعا من اجملــامع األكادمييــة

ـــم يتبـــارون يف اقتنـــاء ، هـــذه املكتبـــات العلميـــة العديـــدة وقـــد عـــرف عـــن علمـــاء فـــاس أ
هــــ)  307-292الرابـــع ( يوقـــد عرفنـــا اإلمـــام العـــامل العـــارف حييـــ، الكتـــب وانتســـاخها
ال شــغل هلــم إال نســخ ، كــري: إنــه كــان يتــوفر علــى عــدد مــن الــورّاقنيالــذي قــال فيــه الب

، الكتب. وما من شك يف أن مكتبته كانت رهن إشارة رجــال القــرويني بالدرجــة األوىل
م ، وإن شعار السلف الصاحل كان يستهدف تعميم الفائدة، ألن الكتب من مستلزما

  وخاصة يف عصور نقية طاهرة كتلك العصور.
، صر الزنايت الذي حظيت فيــه القــرويني كمــا علمنــا بعنايــة (الناصــر) الزائــدةأما يف الع

فإنـــه مـــن غـــري املعقـــول أن ال تتجـــاوز عنايتـــه ميـــدان املـــادة إىل صـــعيد ، بتوســـعتها وتأثيثهـــا
ولــذلك ، كيف وقــد عــرف الناصــر بشــغفه الزائــد بالكتــب النــادرة ونشــرها بــني النــاس،  الروح

ا إىل اآلن كتــاب ، لكتب كان من حّظ القروينيال نشك يف أن نصيًبا من تلك ا ويوجد 
هـ) ونسخة مــن تفســري 339(بـي الذي يعتقد أنه للفارا، شرح الفصوص يف صناعة الطب

  هـ).375زمنني الذي قرئ بقرطبة عام (بـي ابن أ



  

211  

  



  

212  

  الثالثملحق ال

  من كتاب: مقتطفات 

 األزھر في ألف عام

، التــدريس باجلــامع األزهــر يف أواخــر عهــد املعــّز لــدين اهللا الفــاطميّ  ءلقــد كــان بــد
 -هـــــــ365حيــــــث انعقــــــدت أّول حلقــــــة دراســــــية يف اجلــــــامع األزهــــــر يف (صــــــفر ســــــنة 

ا قاضي القضــاة أبــو احلســن علــي بــن النعمــان بــن حممــد القــريواين، م)975 ، وقد قام 
ى احلاضرين الفقه الشيعّي من كتاب (االختصار) الذي يعترب حبّق خمتصــًرا لفقــه فقرأ عل

  آل البيت.
، لتنظــيم هــذه احللقــات الدراســّية، وكانت تســّجل أمســاء حاضــري هــذه احملاضــرات

ا كانــت ال تتعــّدى دراســة الفقــه ، أّن هذه الدراسات كانت متعّثرة بعض الشيء الّ إ ألّ
الــوزير لــدى  -حــىت اجتــه الــوزير (يعقــوب بــن كلــس) ، العلومدون ما عداه من ، الشيعيّ 

إىل تــدريس أصــول  -وكــان وقتئــٍذ وزيــًرا لــدى ابنــة العزيــز بــاهللا -املعــّز لــدين اهللا الفــاطميّ 
وكانـــت دروســـه تعقـــد يـــومي الثالثـــاء واجلمعـــة مـــن كـــل ، الفقـــه الشـــيعّي باجلـــامع األزهـــر

يـــة) الـــيت تعتـــرب مـــن أّمهـــات كتـــب حـــني كـــان يطـــالع دروســـه مـــن (الرســـالة الوزير ، أســـبوع
  الفقه الشيعّي.

وَخيْلَــَع الرواتـــَب ، وكــان ابــن كلــس قــد أشــار علـــى اخلليفــة أن يفــرِّغ بعــض العلمــاء
علـــيهم لُيقبلـــوا علـــى اســـتيعاب منـــاهج توضـــع هلـــم يف أصـــول الفقـــه الشـــيعّي لدراســـتها 

  وتدريسها.
ــــهنــــرى مســــجًدا يف ال، وألّول مــــرة يف تــــاريخ املعرفــــة والثقافــــة ، عــــامل اإلســــالمي كّل

ويكــون املدّرســون بــه تــابعني ، تدّرس فيه الدراســة العاديـّـة والعلــوم الدينيّــة دراســة منهجيّــة

تطمق
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، تشــــملهم برعايتهــــا واإلنفــــاق علــــيهم وعلــــى اجلــــامع وعلــــى التالميــــذ أنفســــهم، للدولــــة
  لتشّجعهم على مواصلة الدراسة وحتصيل املذهب الفاطمّي.

ولذا كانت منــاهج ، ن على عاتقه مهّمة ختريج الدعاةكا،  يف هذه الفرتة، فاألزهر
  الدراسة به أربعة أنواع للحلقات الدراسّية.

وكانت هذه الدراسات للعاّمة واخلاّصة ، حلقات دراسّية لدارسة القرآن وتفسريه  -1
  جيتمع فيها األتقياء لسماع القرآن وتفسريه.، على السواء

الــذي كــان جيلــس ، ول أســتاذهم الشــيخحلقــات دراســّية يتحلــق فيهــا الطلبــة حــ  -2
ـــه ويســـألوه وجييـــبهم يف األمـــور ، وســـطهم علـــى كرســـّي عـــاٍل ليتدارســـوا مـــن حول

 الدينّية.
وهــذه اجملــالس  ، كمــا كانــت تســّمى قــدميًا،  حلقات املثّقفــني أو جمــالس احلكمــة  - 3

ا كانــت تنعقــد يــومي ، كانت تنعقد يومي اإلثنني والثالثاء ــ ّ ويف رواية أخــرى إ
من كــّل أســبوع. وكــان يرتأســها (داعــي الــدعاة) وكانــت تضــم ، نني واجلمعةاإلث

ينـــاقش فيهـــا املتحّلقـــون موضـــوعات يف ، وهـــي شـــبه ختّصصـــية ،مجهـــرة املثقفـــني
 على مستًوى أكادميّي وثقاّيف رفيع.، الفقه والتفسري واحلديث

  احللقات النسائّية: وكانت تعقد للنساء إلفهامهّن أمور دينهّن.  -4
اقتصـــرت الدراســـة فيـــه علـــى الـــدين واللغـــة ، طـــوال هـــذه الفـــرتة بالـــذات، هـــرواألز 

  واألدب والقراءات والنحو واملنطق والفلك.
كتــــــاب (االختصــــــار) يف الفقــــــه ،  يف العصــــــر الفــــــاطميّ ، وكانــــــت أهــــــّم املراجــــــع

ا ، قاضــي املعــّز لــدين اهللا الفــاطّمي، للنعمــان القــريواين الــذي خلفــه ابنــه قاضــًيا أيًضــ
، وكتـــــاب (اخـــــتالف الفقهـــــاء)، وكتـــــاب (اخـــــتالف أصـــــول املـــــذاهب)، لـــــدى املعـــــزّ 

ـان العصــر الفـــاطميّ ، وكتــاب (دعــائم اإلســالم) وهــذه الكتـــب كانــت تعتــرب ُدَرَر ، إبّـ
وكــان لــه خمتصــر ، كما كانت ُتدّرس (الرسالة الوزيريّة) الــيت وضــعها ابــن كلــس،  الفقه

بعــض الكتــب يف الرياضــيات  هلذه الرســالة ســـّماه (خمتصــر الــوزير) عــالوة علــى وجــود
  كانت تدّرس ضمن الدراسات يف األزهر إبّان هذه الفرتة.،  والفلك والتاريخ

  مهاّم داعي الدعاة:
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ألّن ، يُعترب منصب (داعي الــدعاة) مــن أرفــع املناصــب وأّمههــا يف الدولــة الفاطميّــة
،  كــم الفــاطميّ يف ظــالل احل، وألّن (داعــي الــدعاة)، مهّمتــه توجيهّيــة وإرشــاديّة وثقافّيــة

وعــن مــدى تطبيقــه يف مصــر ، كان يعترب املسؤوَل األّول عن الدعاة للمذهب الفــاطميّ 
لكنّــه  ، وكان منصبه يلي منصب (قاضي القضــاة) يف املرتبــة ،والدول اليت تدين حبكمها

  كان يقّلده يف زيّه.
ألنّـــه كـــان يعتـــرب ، كانـــت لـــه مكانتـــه،  يف هـــذا العهـــد بالـــذات، وداعـــي الـــدعاة

فلـــذا كـــان يف مهـــاّم ، الوصـــل بـــني اخلليفـــة الفـــاطمّي وطبقـــة الشـــيعة الفـــاطمّيني مهـــزة
ـــة واملريـــدين هلـــا، أعمالـــه وكـــان يأخـــذ ، اإلشـــراُف الفعلـــّي علـــى ســـري الـــدعوة الفاطمّي

العهـــد علـــى كـــل مـــن ينضـــوي يف كنفهـــا. ولـــذا كـــان مكتبـــه يف داخـــل قصـــر اخلليفـــة 
يفـــدون إليـــه كـــّل يـــوم ، الشـــيعيّ وكـــان احملاضـــرون ودعـــاة املـــذهب ، الفـــاطمّي نفســـه

ليعرضــــوا عليــــه احملاضــــرات الــــيت ألقوهــــا يف أصــــول ، إثنــــني ومخــــيس مــــن كــــل أســــبوع
ــا، وكــان يتشــاور معهــم فيهــا، املــذهب ويبحــث بعدئــٍذ معهــم ، ويناقشــهم يف حمتويا

م   ويعمل على حّلها بأسرع وقت.، املشاكل اليت كانت تعّن هلم إبّان اجتماعا
يُطلــــق عليهــــا (جمــــالس ، عــــدة جمــــالس فكريّــــة، تباًعــــا، يعقــــد وكــــان داعــــي الــــدعاة

ليلقــنهّن فيهــا أصــول ، الــدعوة) وكــان بعــض هــذه اجملــالس خمصًصــا للســيدات املؤمنــات
  وبقية اجملالس كانت خمصصة على النحو اآليت:، املذهب

  جمالس خمّصصة ألهل البيت الَعَلوي.  -1
 جمالس لكبار رجال الدولة.  -2
 القصر الفاطمّي.جمالس خلّدام   -3
 جمالس للعموم واألهايل.  -4

، خبالف احللقات الدراسّية الــيت كــان يعقــدها الــدعاة، كانت هذه اجملالس تعقد  
  كما بّينت من قبل.،  يف اجلامع األزهر

  جمالس خاصة بنساء القصور امللكّية.  -5
  وكانت هذه اجملالس تنعقد هلن خاصة.  

قبــل أن يلقيهــا. ، ع عليهــا اخلليفــة شخصــيًّافكان يوقّــ، أّما حماضرات داعي الدعاة
لضـــمان صـــّحة تطبيـــق املـــذهب الشـــيعّي يف ، لـــون مـــن ألـــوان الرقابـــة، بـــال شـــكّ ، وهـــذا
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  مصر.

  قاضي القضاة:
،  كــان جيــوز لقاضــي قضــاة اخلليفــة اجلمــُع بــني منصــبه ومنصــب (داعــي الــدعاة)

  ى تطبيق مذهبهم.كما كانت ختّول له كّل سلطاته ومهاّمه بالنسبة إىل اإلشراف عل
 الّ يـَُعـــــّد شـــــرفًا ال ينالـــــه إ، وهـــــذا اجلمـــــع بـــــني املنصـــــبني املهّمـــــني يف دولـــــة الفـــــواطم

يف عصــر مــن عصــور اخلالفــة ، ألنّــه قّلمــا وصــل إىل هــذه املرتبــة العزيــزة فقيــه، املوعــودون
حســـب ترتيـــب مهـــاّم كبـــار ، ألّن قاضـــي القضـــاة يلـــي وزيـــر اخلليفـــة مباشـــرة، الفاطمّيـــة
  ويليه مباشرة داعي الدعاة.، فاطمّيةالدولة ال

لـــّما كــان يـُـؤذن لــه بــاملثول ، ولقد ذكــر القلقشــندي يف (صــبح األعشــى) أّن الــوزير
ال يـــؤذن لـــه بـــاجللوس إال بعـــد أن يلـــثم يـــده... مث يتبعـــه ، بـــني يـــدي اخلليفـــة الفـــاطميّ 

ؤمنني الســالم علــيكم يــا أمــري املــ«قاضــي القضــاة الــذي كــان حيّيــي اخلليفــة فقــط بقولــه: 
، وكـــان قاضـــي القضـــاة هـــو الوحيـــد املســـتثىن مـــن لـــثم يـــد اخلليفـــة». ورمحـــة اهللا وبركاتـــه

  وإشارة إىل استقالل القضاة يف العهد الفاطمّي.، احرتاًما ملركزه
ــذا األســلوب مــن املطابقــة جعــل احلّكــام الفــاطمّيون لقاضــي القضــاة مكانتـــه ، و

عنـــــدما خيـــــرج أو يـــــدخل اخلليفـــــة ، ملّتبـــــعبـــــني الطوائـــــف املختلفـــــة. وكـــــان (الربوتوكـــــول) ا
وكــان يســري علــى يســار اخلليفــة ، يتبعه الــوزير بالســري علــى ميينــه، الفاطمي اجلامع األزهر

  إشارًة إىل أّن داعي الدعاة تابع له.، وداعي الدعاة من خلفه، قاضي القضاة

  الدراسة في العصر األّيوبي:
كمدرســـة ،  اهـــل اجلـــامع األزهـــريتمّيـــز بتجبــــي لقـــد كـــان عهـــد صـــالح الـــدين األيو 

، يف بــالد األنــدلس، علمّية دينّية هلا مكانتها يف العامل... وال سيما أّن املــدارس العلميّــة
ا.   قد أفل نشاطها مع تقّلص النفوذ اإلسالمي 

وقـــد شـــايَع اخلليفـــة ، وكـــان صـــالح الـــدين معنيًّـــا بإعـــادة املـــذهب الســـّين إىل مصـــر
ليشّل كيــاَن احلركــة ، اه يؤّسس املدارس اليت تدّرس املذهبالعباسي يف بغداد... فلذا نر 

  عة اخلاّصة بالشيعة يف األزهر.نـز الفكريّة ذات ال
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ــا املــذاهب األربعــة،  وهــذه املــدارس وعــني ، كــان يشــّجعها ويغــدق عليهــا ليُــَدرَّس 
ا مشايخ خيــتّص كــّل شــيخ مــنهم مبــذهب مــن هــذه املــذاهب األربعــة... ليشــرف علــى 

ــــذه الدفعــــة الوثّابــــة مــــن صــــالح الــــدين األيّو ، دريســــهشــــؤونه وت أعــــاد إىل مصــــر  بـــــّي،و
املذهب السّين حبيويّة ونشــاط... واأليّوبيّــون يف عصــرهم أغــدقوا تبًعــا هلــذا األمــوال علــى 

  هذه املدارس وغمروها بالكتب وخّصصوا هلا املدّرسني للقضاء على التشّيع يف مصر.
مل يتواَن عن االعتماد على كيانه بــاجملهودات ، اناهايف هذه الفرتة اليت ع، واألزهر

ليبقـــى علـــى مكانتـــه اإلســـالمّية ، فنـــرى أســـاتذَته وحـــدهم معنيـــني بالدراســـة فيـــه، الذاتيّـــة
يضــاعفون دروســهم جملــاراة ، وسط هــذه التيــارات املتباينــة. فكــان املدّرســون، اخلالصة هللا

جــرّي. وكــان تعــّدد جمــاالت الدراســة فيــه النهضة الفكرية إبّان القــرنني الســابع والثــامن اهل
واختالُفهـــا وتنوعهـــا وســـيلًة الســـتقطاب الطـــالب مـــن أرجـــاء العـــامل اإلســـالمي إليـــه... 
ا جماالت تستهويهم ليدرسوا فيه... ورغم هذا كان يزور األزهر أساتذة  الذين وجدوا 

  أجانب يف هذه الفرتة...
ودّرس بــــه الطــــّب بـــــي ألّيو طبيــــُب صــــالح الــــدين ا، فلقــــد زاره موســــى بــــن ميمــــون

  والفلك والرياضة...
فّن الكالم والبيــان واملنطــق ، مّدة عام، وأتى إليه عبد اللطيف البغدادي ودّرس به

  والطّب...
ولــو أن ، كــان معهــًدا للدراســة وبقيــت احللقــات تعقــد بــه،  يف هــذه الفــرتة، فاألزهر

  مكانته العلمّية. أنّه حافظ على الّ إ، الدولة مل تولِه رعايتها واهتمامها

  نظام الحلقات باألزهر:
حيــث كــان جيلــس الشــيخ علــى ، لقــد كــان نظــام احللقــات بــاألزهر مّتبًعــا منــذ زمــن

جبــوار أحــد األعمــدة الــيت ختــّص مذهبــه.. ألّن أعمــدة األزهــر كانــت مقّســمة ، حاشــيته
والطلبـــة جيلســـون حـــول أســـتاذهم يف حلقـــة برتتيـــب معـــّني.. ، علـــى (املـــذاهب األربعـــة)

، مثّ ميلي درسه ويشــرح للطلبــة النبـّي،وكان الشيخ يقّدم للدرس بالبسملة والصالة على 
ِفْقراتـــه ويفّســـرها هلـــم. ومـــن هـــذا اإلمـــالء كتبـــت املخطوطـــات الـــيت تـــداولت ، ِمـــن حولـــه

  ونسخت وطبعت... وبعد أن ينتهي من درسه كان خيتمه بالفاحتة.
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  الدراسة في عهد المماليك:
يف أعقــــاب ، ماليــــك عصــــر النهضــــة الثانيــــة لألزهــــر الشــــريفلقــــد اعتــــرب بعــــض امل

ملصـــر... ففـــي عهـــد الســـلطان الظـــاهر بيـــربس نـــودي فيـــه بالصـــالة يـــوم بــــّي احلكـــم األيّو 
هـــ بعــد مــا تعطّلــت بــه الصــالة مــدة تصــل إىل مائــة 686اجلمعــة مــن ربيــع األول عــام 

  عام.
ج الفــرتات التارخييّــة يف هــذه الفــرتة... كــان العــامل اإلســالمّي يواجــه فــرتة مــن أحــر 

اليت ألـّمت به... فعانــت حضــارة بغــداد حرائــَق الّتتــار... كمــا عــاىن املســلمون القتــَل يف 
بالد األندلس حيث احنسر حكمهــم... وأصــدق وصــف هلــذه احلقبــة مــا ورد يف كتــاب 
(جامعــة األزهــر) الــذي صــدر عنهــا حيــث جــاء فيــه: ويف أوائــل القــرن الســابع اهلجــري 

هّمــة تارخييــة جليلــة حينمــا اســتطاع أن حيــتفظ بــرتاث احلضــارة اإلســالمية ــض األزهــر مب
ـــذا الـــرتاث ريـــاح املغـــول يف الشـــرق. ففّضـــت معاهـــد العلـــم يف  والعربيـــة بينمـــا عصـــفت 

وفتحــــت مصــــر ، كمــــا غاضــــت منــــابع الثقافــــة العربيّــــة واإلســــالمّية يف األنــــدلس،  بغــــداد
فــراًرا مــن الظلــم ، مــن الشــرق ومــن الغــربحوا إليهــا نـــز ب الــذين الّ صــدرها للعلمــاء والطــ

وأخــذ يتبــّوأ مركــز ، بالّ وغــدا األزهــر املــالذ احلــاين علــى هــؤالء العلمــاء والطــ، والوحشــّية
وأصبح مســرًحا لنشــاط مجهــرة مــن ، الزعامة الفكريّة والثقافّية يف مصر والعامل اإلسالميّ 

ادي وابــن الفــارض وابــن أبرز العلماء أمثال عبد الرمحن بن خلدون وعبد اللطيــف البغــد
  ُخّلكان واحلافظ بن العسقالين والقلقشندي واملقريزي وغريهم.

، فكــان األزهــر رحًبــا عنــد اســتقبال هــؤالء العلمــاء املهــاجرين إليــه مــن كــل صــوب
وإبقـــاء شـــعلة ، مهّمـــة احلفـــاظ علـــى الـــرتاث اإلســـالميّ ، علـــى عاتقـــه، الً ض مـــتحمّ هفـــن

  لمني بالنصر على أعدائهم.املعرفة اإلسالمّية تربق جليوش املس
كــان علــى علمــاء ،  وملا أنشــأ املماليــك مدارســهم كاجلوهريـّـة واألقبغاويـّـة والطيربســّية

ذه املدارس اليت أنشأها املماليك.   األزهر مهّمة التدريس 
ـــة، وهـــذه الفـــرتة تتفـــرّع منـــه كـــّل الثقافـــات ، جعلـــت األزهـــر جامعـــة إســـالمّية عاملّي

فربز فيها علماء أفذاذ مــنهم ، لدفعة التطّورية آثار خّلفتها لنافظهرت هلذه ا، اإلسالمّية
اإلمام البوصريي واملقريزي والنويري والديري والسيوطي وابــن أيــاس والعســقالين وغــريهم 
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وكــان هلــؤالء العلمــاء املســلمني مؤّلفــات تعتــرب مــن الشــوامخ ، مــن كبــار علمــاء املســلمني
  العاملّية والثقافّية.

واململــوكّي مشلــت: املنطــق والفلســفة بـــّي ت تــدّرس بالعصــر األيّو والكتــب الــيت كانــ
  والطّب.

حيــث ، وابن خلدون، وعبد اللطيف البغدادي، قام بتدريسها: موسى بن ميمون
والعسقالين كان يدّرس فــتح البــاري ولســان امليــزان واإلصــابة ، والدماميين، دّرس مقّدمته

يـــدّرس مؤلفاتـــه يف التصـــّوف والفلســـفة والشـــعراين كـــان ، يف متييـــز الصـــحابة البـــن حجـــر
  وغري هذه الكتب اليت كانت سائدة إبّان هذين العصرين.، والتفسري

ويف عهــد املماليــك كانــت تــدّرس بــاألزهر كتــب يف األحاديــث املعروفــة للبخــاري 
عـــالوة علـــى مســـند اإلمـــام أمحـــد ، داود والرتمـــذي والنســـائي وابـــن ماجـــةبــــي ومســـلم وأ
  ُدّرس يف عهد السلطان بيربس كان مذهب اإلمام الشافعي.وأّول ما ، والشافعي

ــــة كمــــا يصــــفه ،  وخــــالل هــــذا العهــــد الــــذي حكــــم فيــــه املماليــــك البحريّــــة والربجّي
  حّقق األزهر أهدافًا مهّمة وسامية منها: إحياء علوم الدين.، (دودج)

كــان أساســها حفــظ املتــون عــن ظهــر قلــب  ،  وهــذه الدراســة يف األزهــر الشــريف
أو التــزام املدّرســني بدروســهم ، ســارت الدراســة بــال مواعيــد، عّلم. وعلى هذاكبدء للت

  دون أّي قوانني تنظيمّية للدراسة.، من بعده، يف العصر اململوكي والعصر العثماين
م قــــدم إىل مصــــر املــــؤرّخ الفيلســــوف (ابــــن خلــــدون) يف عهــــد  1382ويف عــــام 

يف مقّدمتــه أّن كثــريين وفــدوا مــن  ولقــد ذكــر، السلطان الربقوقي وحاضر باجلــامع األزهــر
م، بعدما طردهم املغول، العراق ومشال أفريقيا وغرب آسيا ولقــد حظيــت ، ناجني حبيــا

، القاهرة منذ هذه الفرتة مبركز بغداد الثقاّيف وأصبحت أهّم مركز للثقافة يف بــالد العــرب
هــــتّم اجلــــامع ال ســــيما وأّن يف عهــــد الســــلطان الربقــــوقي انــــتعش التصــــّوف اإلســــالمّي وا

  األزهر الشريف بتدريسه.

  العهد العثمانيّ األزهر خالل  الدراسة في
أما الثقافة العربية عموًما فقــد احنــدرت وختّلفــت بشــكل واضــح يف العهــد العثمــاين 

ـــم مل ي تعلمـــوا اللغـــة العربيـــة فبقـــوا وذلـــك نظـــًرا إىل أن األتـــراك وإن كـــانوا مســـلمني إال أ

حمل
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مث ألن هذه السيطرة العثمانيــة هبطــت بــالعرب إىل أّمــة ، بعيدين عن روح الثقافة العربية
ــا ا ونقصت ثرو وصــرفتها عــن تيــار التقــّدم الــذي ال ينشــط إال ، تابعة فضعفت معنويا

متــــام يف ظــــل الســــيادة واحلريــــة. مث أن ســــالطني آل عثمــــان ابتــــداًء بســــليم األول وبعــــد إ
(مــــا عــــدا الــــيمن ومــــراكش) كــــانوا ينقلــــون العلمــــاء ومهــــرة بـــــي ســــيطرته علــــى العــــامل العر 

مــن أفــذاذ رجالــه يف خمتلــف بـــي الصــّناع والفنــانني إىل اســطنبول حــىت أفقــروا الــوطن العر 
امليـــادين. فزحفـــت األعجميـــة علـــى اللغـــة واختفـــت البحـــوث الفلســـفية والعلميـــة وأُغلـــق 

دكتـــور ســـعيد ، احلـــديثبــــي (مـــن كتـــاب: الفكــر الرتبـــوي العر بــاب االجتهـــاد يف الفقـــه. 
  امساعيل علي).

ني رئيًســا للمشــايخ العثمــانيّ  بتعيــني، ألزهــربالنســبة إىل ا، لقــد متيــز العهــد العثمــاين
ســون وكان يعترب رئيًسا للعلماء الــذين يدرّ ، وأطلقوا عليه (شيخ اجلامع األزهر)، باألزهر

 الشـــيخُ  -كمـــا هـــو جممـــع عليـــه  -تبًعـــا هلـــذا النظـــام ،وتعـــّني  .يف صـــحن اجلـــامع الشـــريف
تــــه اإلشــــراف علــــى ســــري الدراســــة بــــه وكانــــت مهمّ ، ل شــــيخ للجــــامعوّ حممــــد اخلرشــــي أ

  وإدارته.
ن كثــريو   ذَ ِخــلالعتــداء عليــه عنــدما أُ ، لعهد السلطان ســليم األوّ  يفاألزهر تعّرض 

طــيم الكيــان الثقــايف ) لتحعلــيهم وأرســلهم إىل (اســطنبول ضَ بَ قــد قـَــف، مــن علمائــه عنــوة
  اجلامع األزهر الشريف.ب يتمّثلألن هذا الكيان كان ، يف مصر

وبدأت العلوم ، الذي بدأ بأروقته الفكريّ  عاىن األزهر التدهورّ ، ومنذ هذه احلقبة
الــذين كــانوا ، ام العثمــانيني والــوالةبإيعــاز مــن احلّكــ، ب ونفــوربتعّصــفيــه  بُ ارَ العقليــة ُحتــ

وغلــق األبــواب علــى أبنائهــا دون ، ر احلضــاري العــامليّ عــن التطــوّ  يهدفون إىل عزل مصر
فكانــت ، ة يف العــاملعلى منافذ املعرفة الفكريـّـ ر أو تطلّ حىت ال تتطوّ ، الثقافة يف األزهر

 ة التعصــب ضــدّ من شدّ ، وكان .ةى العلوم الدينيّ العهد العثماين ال تتعدّ  خاللالدراسة 
ا مّ ـلــ، اخلــديوي أنّ ، أدىن تطــور بــال واإلبقــاء عليــه ك بالقــدميوالتمّســ، التجديــد بــاألزهر

أمــــــر الدولــــــة ، ة كالرياضــــــة والطبيعــــــةر وإدخــــــال العلــــــوم العقليّــــــاملطالبــــــة بــــــالتطوّ ســــــادت 
عنــدما حضــر إليــه ، شــيخ اجلــامع األزهــربـــي، فتــوى مــن الشــيخ حممــد األمبا باستصــدار

م 1887وذلــك يف عــام ، يف جواز تدريس العلــوم العصــرية يف اجلــامع هالعلماء يستفتون
ـــ، ار إدخـــال هـــذه العلـــوم ظاهريًّـــفـــأقّ  تطـــوير للعلـــوم يعرقـــل تطبيـــق ، حقيقـــة، ه كـــانولكّن
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  .بوسائل شّىت 
 بالــدسّ ، ب اجلــامعالّ ة أســاليب للوقيعــة بــني طــاحلــاكم العثمــاين يف مصــر عــدّ اتّبــع 

ــإىل ، بــني علمائــه وأســاتذته ّ ى للهجــوم علــ، وقتئــذٍ ، م كــانوا يــدفعون بالصــحفدرجــة أ
ّ ، العلماء املسلمني م زناديقوا ريــة تقــول د علــى هــذه الصــفحات فِ فكان يردّ ، امهم بأ

  على اإلسالم واملسلمني. خرابٌ تدريس العلوم احلديثة  إنّ 
عــبء احلفــاظ علــى  محــل، العهد العثمــاين يف، فاألزهر، هذا على الرغم منلكن 

، بلــة العــامل اإلســالميه كــان قِ نّــأال ســيما ، ثالثــة قــرون طــوالالثقافــة اإلســالمية ونشــرها 
  طالب علم يف العامل. ه إليه كلّ يتوجّ 

 للتـــدهور الثقـــايفّ  ل واألساســـيّ األوّ  ام العثمـــانيني الســـببَ ولقـــد كـــان جهـــل احلّكـــ
ة وفرضـــوا اللغـــة الرتكّيـــ -ة بـــهنهبـــوا األوقـــاف اخلاّصـــف، وكـــانوا يســـتمرئون الظلـــم، بـــاألزهر

ا الشــعب فلــوال وجــود ، ضــة للــزوالهــا اللغــة العربيــة معرّ درجــة كانــت فيإىل ، ليتخاطب 
داخــل  وإبقاؤه بعزمية ال تلني الدراســةَ ، التيارات وصموده ضّد خمتلف هذا الطود األشمّ 

ة قــد لكانــت اللغــة العربّيــ -ر الدراســة بــه علــى العلــوم الدينيــة واللغويــةْصــبــرغم قَ  -أروقتــه
  ة ضارية.ضت هلزات فكريّ تعرّ 

الــذي كــان ، ان فرتة الوايل العثماين أمحــد باشــا كــوربّ إ ،م1718يف عام ، واألزهر
ـــا بعـــدة 

ً
دخل هـــذه العلـــوم ضـــمن حـــاول أن يـُــ، منهـــا الرياضـــة والفلـــك معـــارفوالًيـــا عامل

ســوا أن يدرّ ، وغــريه مــن العلمــاء، الشــيخ عبــد اهللا الشــرباوي إىلفطلب ، الدراسة باألزهر
  علوم املقاصد من رياضة وعلوم اهليئة (الفلك).

حســـب مـــا ورد يف حـــوار بـــني  -كـــان يهـــتمّ ،  عشـــرَ  طـــوال القـــرن الثـــامنَ ، هـــرواألز 
بتـــدريس علـــوم املنطـــق والتوحيـــد والفـــرائض  -الـــوايل أمحـــد باشـــا كـــور والشـــيخ الشـــرباوي

  ة العلوم الشرعية.واملواريث وبقيّ 
كمـــــا جـــــاء يف ســـــند الشـــــيخ أمحـــــد الـــــدمنهوري: ،  هـــــذه الفـــــرتة يف، األزهـــــر ودّرس

ـــــا وعلـــــم وامليقـــــات وا احلســـــابَ  جلـــــرب واملقابلـــــة واملنحرفـــــات وأســـــباب األمـــــراض وعالما
االســـطرالب والـــزيج واهلندســـة واهليئـــة وعلـــم األرمثـــاطيقي وعلـــم املـــزاول وعلـــم األعمـــال 

، وعلـــم اســتنباط امليـــاه، ة وعلــم املواليـــد الثالثــة: وهـــي احليــوان والنبـــات واملعــادنالرصــديّ 
  وتاريخ العرب والعجم.، العقربوعالج لسع ، وعلم التشريح، وعالج البواسري



  221     -3-ملحق رقم 

  

ريــة حتــرمي دراســة فــالوالة العثمــانيون قــد أشــاعوا فِ ، ههــذا كّلــمــن رغم الــ علــى، لكــن
مبــرور ، علمــاء األزهــر اعتقــدوا درجة أنّ ف فكري إىل ة لتعيش مصر يف ختلّ العلوم العقليّ 

 كما ذكر لنا علي باشا مبارك.،  أن دراسة الفلسفة كفر، الوقت

  المرجع:
هر يف ألف عام. الدكتور أمحد حممد عــوف. عــدد خــاص مبناســبة االحتفــال األز   *

 -هــــــ1402 -بالعيـــــد األلفـــــي لألزهـــــر الشـــــريف. سلســـــلة البحـــــوث اإلســـــالمية
  م.1982
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  الرابعملحق ال

  أوقاف بعض الجامعات 

  والمعاھد األميركية 

  2007و 2005في عامي 

  

Rank 
Institution 
 اسم المعهد

Endowment 1  
(2005) ($) 
 قيمة األوقاف

Endowment 2 
(2007) ($) 
 قيمة األوقاف

1. 
Harvard Universtiy (Cambridge, 

Mass.) 
25.473.721.000 34.634.906.000 

2. 
Yale University (New Haven, 

Conn.) 
15.224.900.000 22.530.200.000 

3. 
Stanford University (Stanford, 

Calif.) 
12.205.000.00 17.164.836.000 

4. 
Univ. of Texas System 

Administration (Austin, Tex.) 
11.610.997.000 15.613.672.000 

5. 
Princeton Universtiy (Princeton, 

N.J.) 
11.206.500.088 18.787.200.000 

6. 
Massachusetts Institute of 

Technology (Cambridge, Mass.) 
6.712.436.000 9.980.410.000 

7. University of California 5.221.916.000 6.439.436.000 

8. 
Columbia University (New 

York, N.Y.) 
5.190.564.000 7.149.803.000 

9. 
Texas A&M University 

(College Station, Tex.)2 
4.963.879.000 6.590.300.000 

قاأو 
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10. 
Univ. of Michigan (Ann Arbor, 

Mich.) 
4.931.338.000 7.089.830.000 

11. Emory University (Atlanta, Ga.) 4.376.272.000 5.561.743.000 

12. 
Univ. of Pennsylvania 

(Philadelphia, Pa.) 
4.369.782.000 6.635.187.000 

13. 
Washington University (St. 

Louis, Mo.) 
4.268.415.000 5.567.843.000 

14. 
Northwestem University 

(Evanston, III.) 
4.215.275.000 6.503.292.000 

15. Univ. of Chicago (Chicago, III.) 4.137.494.000 6.204.189.000 

16. 
Duke university (Durtham, 

N.C.) 
3.826.153.000 5.910.0280.000 

17. 
Cornell Universtiy (Ithaca, 

N.Y.) 
3.777.092.000 5.424.733.000 

18. 
Univ. of Notra Dame (Notre 

Dame, Ind.) 
3.650.224.000 5.976.973.000 

19. Rice University (Houston, Tex.) 3.611.127.000 4.669.544.000 

20. 
Univ. of Virginia 

(Charlottesville, Va.) 
3.219.098.000 4.370.209.000 

 
2005: 

1- Institutions ranked by size of endowment in 2005. 

2- Includes foundations. 

2007: 

1- Institutions ranked by size of endowment in 2007. 

2- Includes foundations. 
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  الخامسملحق ال

  االتصال والمعلومات أھمية وسائل 

  ةة التعليميّ في العمليّ 

مها يف مقالــة لألســتاذ عبــد العزيــز بــو دينــة قــدّ  boudina.site.voila.frأورد موقع 
ة صــال واملعلومــات يف العمليّــية وسائل االتّ أمهّ «حول: اكش تانسيفت احلوز أكادميية مرّ 

  :انورد بعض مقاطعه» ةالتعليميّ 
الت ن مــن تقويــة املــؤهّ متّكــ، صــاليف جمــال املعلومــات واالتّ ، التقنيــات احلديثــة إنّ 
م ب علــــى الـــــتعلّ والتــــدرّ ، املشـــــاكل وحــــلّ ، ة مثــــل القــــدرة علـــــى التفكــــري والربهنــــةالعقليّــــ

  واإلنتاج.
ا ألغلـــب األنشـــطة ا كبـــريً اهتماًمـــ، وبشـــكل تلقـــائيّ ، مـــني يظهـــرونتعلّ أغلـــب امل إنّ 

دة علـــى تكنولوجيـــا حديثـــة. وحيـــدث العكـــس عنـــد اســـتعمال مقاربـــات ة املعتِمـــميّـــيالتعل
  ة.تقليديّ 

الــــيت أجريــــت يف الــــدول ، عة وبــــرامج التتبّــــوأغلــــب التحقيقــــات واملعاينــــات امليدانيّــــ
  د ذلك.مة تؤكّ املتقدّ 

جــري أغلبهــا يف الواليــات أُ ، ةة دراســات وأحبــاث ميدانيّــصــات لعــدّ ا مــن خالوانطالقًــ
ة يف حــول اســتعمال الوســائل التكنولوجيّــ، ة خمتلفــةيف مســتويات تعليميّــ، ةحــدة األمريكيّــاملتّ 

ا لنأخــذ فكــرة عّمــ، أســتخلص هــذه النمــاذج، اليت تثري االنتبــاه بشــكل كبــري، احلقل الرتبويّ 
  عرف ما ينتظرنا من جمهودات يف املستقبل.حىت ن، مةجيري يف الدول املتقدّ 

علـــى مســـتوى الســـنة النهائيّـــة مـــن ، 1990أجـــرت جمموعـــة مـــن البـــاحثني يف 
ــا ملـــّدة ســـنة، االبتـــدائي حـــول اســـتعمال أنظمـــة التواصـــل واملعلومـــات يف دروس ، حبثًـ

يةأهم
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ايــة الســنة فة وأظهــرت النتيجــة أن اجملموعــة املســتهدَ ، ّمت تقــومي التجربــة، اللغــة. ويف 
، يف مـــا خيـــّص الـــتحّكم يف قواعـــد اللغـــة، ن التالميـــذ حّققـــت قفـــزَة ثـــالث ســـنواتمـــ

  وسنة واحدة بالنسبة إىل القراءة والرياضيات.، وسنتني بالنسبة إىل التعبري اللغوي
، ابتـــدائي) -ةالســـنة النهائيّـــ( نفســـه وأجريـــت جتربـــة أخـــرى يف املســـتوى التعليمـــي

، ن التالميــذحيــث متّكــ، ةة واجتماعيّــعلميّــحول مواضــيع ، كرتونيةحول مشروع ندوة إل
، ســـي التعلـــيم الثـــانويومدرّ ، نيمـــن مكاتبـــة أســـاتذة وطلبـــة جـــامعيّ ، خـــالل ســـنة واحـــدة

  .وتالميذهم
فون الختبــارات يف خضع التالميذ املستهدَ  حني، تقومي التجربة يف آخر السنة ومتّ 

فهـــــم  مـــــا خيـــــصّ  يف، واجتـــــاوز ، هـــــؤالء التالميـــــذ القـــــراءة والكتابـــــة. وكانـــــت النتيجـــــة أنّ 
عرفــة بالنســبة إىل م، ونصــف وســنة، تــنيما ميكن حتقيقه خــالل ســنتني تعليميّ ، النصوص

ــم بــذلوا جمهــودات  بـي، شرح املفردات والتعبري الكتا وأقــل مــن ســنة يف القواعــد. ذلــك أ
ـــااكبـــرية يف قـــراءة املراســـالت اإلليكرتونيـــة الـــيت تو  منهـــا  وأنتجـــوا أقـــلّ ، وفهمهـــا صـــلوا 

  ا.دً عد
يــــــة اســــــتعمال التكنولوجيــــــا احلديثــــــة يف اجملــــــال أمهّ ، مــــــن النمــــــوذجني، نســــــتخلص

ـــقصـــد حتقيـــق أهـــداف وقـــدرات حمـــدّ ، الرتبـــويّ  ويف ، دةة حمـــدّ دة حســـب مشـــاريع تعليمّي
  ة.به حتقيقها بالوسائل التقليديّ ا يتطلّ مّ ـم وقت أقلّ 

 Office of Technologyمكتـــب تقـــومي التكنولوجيـــا «ويف تقريـــر نشـــره 

Assessment « ـــــــّمت ، 1995ســـــــنة دثها اســـــــتعمال ة التحفيـــــــز الـــــــيت ُحيـــــــتأكيـــــــد أمهّي
  من خمتلف األعمار.، التكنولوجيا وسط التالميذ

ــــ ومــــن أهــــمّ  واملضــــمون ، ةوالوســــائل التكنولوجيّــــ، زة للتالميــــذ: احملــــيطالعوامــــل احملفِّ
لــذي تفتقــده الشــيء ا، بشــكل يثــري انــدفاع التالميــذ مباشــرة إىل املشــاركة، مــهالــذي تقدّ 

  ة.ة التقليديّ اسات والوسائل التعليميّ الكرّ 
تســـــمح للتالميـــــذ بـــــاالخنراط ، قـــــدرة تفاعليـــــة ذاتة الوســـــائل التكنولوجّيـــــ إنّ 

. ويـــزداد تركيـــزهم علـــى غـــريهمواملســـامهة يف أنشـــطة تـــدفعهم إىل اإلبـــداع ومشـــاركة 
 Système(» مـــي مـــدمجنظـــام تعلّ «عنـــد اســـتعمال ، ٪20مـــي بنســـبة نشـــاط تعلّ 

d'Apprentissage Intégré :حبــث أجــراه .(Western Institute for Research 
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and Evaluation  1995سنة.  
 تبــّني ، 1996ســنة ، جمموعــة مــن البــاحثني يف نيوزيالنــدا ويف دراســة أجراهــا

كفايــــــــات «مل يكســــــــب التالميــــــــذ ، : اســــــــتعمال احلاســــــــوب بشــــــــكل مســــــــتمرّ أنّ 
منتجـــــــني للمعـــــــارف «وا الت ليصـــــــبحبـــــــل كـــــــذلك مـــــــؤهّ ، فحســـــــب» تكنولوجيـــــــة

Producteurs de connaissances .« ّيعتربونـــه مشـــروًعا ، وهمشـــروع أجنـــز  وكـــل
، وتقـــوميهم قابـــل لتعـــاليق األســـاتذة ونظـــرائهم، ميكـــن عرضـــه علـــى العمـــوم، مجاعًيـــا

  .وتقوميها بلورة معارفهمالة يف وهم على استعداد للمسامهة الفعّ 
  »ACOT«ول مشروع: وأجريت جتربة أخرى بالواليات املتحدة ح

)Apple Classrooms of Tomorrowتــه شــركة تبنّ و  ) املشــروع الــذي أنتجتــه
Apple 1995 - 1985ما بــني ، سنوات 10ت جتربته ملدة مّ ـت، اتللمعلوم ،

عالقــــات العمــــل اجلمــــاعي بــــني  د نتائجــــه تنميــــةَ تؤّكــــ، ةســــات ابتدائيــــة وثانويـّـــمبؤسّ 
بــع بــاجلودة وتتّ  Logicielsكات إنتاج الربامن التالميذ. وتربز هذه التجربة اهتمام شر 

ــــــربامن التعليميــــــة ، النتــــــائج ألهــــــداف اقتصــــــادية. وجتــــــدر اإلشــــــارة إىل أن أغلــــــب ال
Logiciels Ēducatifs  ّال ، ســاتداخــل املؤسّ ، . لكــنْ م لالســتعمال الفــرديّ تصــم

فعلــى األقــل يشــتغل تلميــذان أو أكثــر حباســوب ، تلميذ ميكن إجياد حاسوب لكلّ 
وبيــنهم واحملــيط ، حتدث التفــاعالت بــني التالميــذ أنفســهم، . ويف هذا اإلطارواحد

م (أساًســــــــ احلاســــــــوب وأوراق العمــــــــل ، االتعليمــــــــي الــــــــذي يوضــــــــع رهــــــــن إشــــــــار
  والتوجيهات).
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