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ريادة البصرة يف فنىن اللغت العربيت

غسارة خمرجاث  ،وتنىع طرائق تذريس
صادق جعفر الحسٌنً

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى

ملخص البحث
مننا المفارلنناع العجٌبننة غا اللرننة العربٌننة احترفيننا غاليننا فننً لل ن الج ٌننر
وكناا سنوق
العربٌة حتى عدع واحد ما غام اللراع الج رٌة والسٌما لرة لنرٌ
عكاظ فضائٌة عصره الذي تكحل بالمعلماع التً كانع عمد لرنة العنر الفرٌند بٌند
غا كواكن ت تننفألع فننً البصننر الفٌحنناف تصنندع للحفنناظ علننى سن مة اننذه اللرننة مننا
دبٌ اللحا الذي غصابيا ورصنده نبنً االسن م المناتم بنا عبند ( صلى
عىيه وآله وسىم ) فً إشارته اللروٌة التً تعد سبما ً وضوفا ً
غمضنر لمسنٌر كواكن
ت
البصر إذ لال (( :أرشدوا أخاكم فإنه ضل )) ( )1عندما سمع رج ً ٌلحنا فنً ك منه
.
انطلك البصرٌوا ما المراك العلمٌة التً غسسواا فً مسٌر التعلنٌم والنتعلم
بوصفه غلدس شًفٍ عندام جاف به مناتم األنبٌناف ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) لٌيندي بنه
مبتدئٌا بكتا
الننناس غجمعننٌا فبرعننوا فننً فنونننه وعلومننه المتنوعننة مسننتعملٌا طرائننك التنندرٌس
المتنوعة فً حلماع الدرس التً غنتجع منارا ٍ
ع للعلنم غصنبحوا سنراجا ً لننا ولفجٌنال
بما رشح ما غل ميم آللئ صارع عمدا ً انع به المكتبة االس مٌة ومصـدرا ً غنٌنا ً
ال ٌنفد للباحثٌا والدارسٌا والمعلمٌا والمتعلمٌا .
بلداا كثٌر غوليا البصر فالكوفة فبرنداد فمصنر
ونشأع المدارس فً
ٍ
فاألندلس فالحجا فالٌما فالشام فالمرر العربً .
ولم ٌكتف البصرٌوا بالتدرٌس ونشر العلوم فً مراك العلم التً غنشنئع فنً
مصرام ؛ بل مارسوا غسلو البعثاع العلمٌة ما طرٌك سفر طائفة ما علمائيا إلنى
األمصار األمرى والجلوس للدرس والتدرٌس فبرعنوا غٌمنا براعنة فنً ذلنن فضن ً
عننا االحتفنناف بمننا ن ن ل عننندام مننا العلمنناف مننا مننارل مصننرام للنيننل مننا علمننه
واالستفاد مما ٌتمع به ما المبراع .
لمنند سننجل البصننرٌوا األوائننل سننبما ً علمٌنا ً كبٌننرا ً فننً ابتكننار طرائننك التنندرٌس
التً غنتجع ممرجناع غسنيمع فنً إغنناف المكتبنة العلمٌنة بممتلنف العلنوم والفننوا
فض ً عا وفر غساتٌذ ال ال لسم منيم متربعا ً كرسٌه العلمً بن مننا إ إلنى ٌومننا
اذا .
summary of the research
( )0انمرمً انٍىذي  ،كىض انعمال  ،ج ،0ص . 050 :
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A strange thing that Arabic language been spoken in the
Arabic Island until it was considered one of the most important
islanders languages and (kuraish's) language , and (Oukath)
market was famous in it's epoch which was special with the
(mua'alakat) that was the unique decade of Arab's language.
Apparently there are planets sparkled in Basra to protect the
safety of this language from the tuning that has happened to it,
and the Prophet Mohammad bin Abdullah mentioned it in it's
linguistic pointing that is a green light for the Basra's planets
march, he said: " guide your brother because he is lost" when he
heard a man tuning his words.
The Basra people moved from the scientific positions they
built in the educating and learning starting with (Qura'an) by
describing it as the most sacred thing for them brought by the
last prophet Mohammad to guide all people so they mastered it’s
arts and variety of sciences using different ways of teaching in
studying circles that produced the most sophisticated scientists
who became a light for us and for the generations with what
their pens wrote for the Islamic library, and became a rich
source for researchers and teachers and students .
And schools were established in many countries first of it
was Basra then Kufa, then Baghdad, then Egypt, then Andalus,
then Hijaz, then Yemen, then Syria.
And the Basra people didn't stop with teaching and
spreading sciences in the science centers that was made in there
country , they also used the scientific missions style which is the
travelling of a group of it's scientists to other countries and sit
for learning and teaching and they where good in doing that ,
not to mention their hospitality for the scientists of other
countries who visited them to benefit from his science and
experiences.
The first Basra people had a big scientific lead in creating
the teaching methods which produced results that contributed in
enriching the scientific library with different sciences and arts .
not to mention the plenty of teachers some of them still has his
scientific position with no competition till this very day.
: مقذمت
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وكوفنع
صرع سنة غربع عشنر
كانع البصر (( لبة االس م
وممر غاله ب ِّ ِّ
َّ
ِّ
)) ()1
الكوفة سنة سبع عشر وفٌيا ما غصناف النمٌل ما لٌس فً بلد ما ب د الدنٌا
وكانع (( غكبر غابة ل راعته فً العالم إذ بيا نحو ما عشر م ٌنٌا نملنة منتشنر
على ضنفاف نينري الفنراع ودجلنة )) ( )2غمنا (( تمنور البصنر فن تنسنى ومفنامره
)) ()3
كثٌر ال تحصى
((
فننً سنننة غربننع عشننر نن ِّو ترع اننذه المدٌنننة بفجننر االسن م إذ وجننه عمننر بننا
المطا عتبة با غ واا إلى البصر وغمره بن ولينا بمنا معنه )) ( )4ورافنك انذا
مرجع لإلنسانٌة ممرجاع ما غساتٌذ تفنننوا
الحدث ب وغ فجر المراك الثمافٌة التً َّ
فً ابتكار طرائك تدرٌس متنوعة لامع على التعلنٌم المصنرر غول األمنر فنً حلمناع
الدرس التً غصع بيا باحاع المساجد السٌما المسجد الجامع الذي غسسه عتبة با
غ واا وما غشير اذه الطرائك ؛ طرٌمة التلمٌا والمحاضر والشرح فضن ً
عا الطرٌمة المٌاسٌة وطرٌمة االستمراف .
غسيمع اذه المراك فً رفد البلنداا بنأفوال منا الطلبنة البنارعٌا فنً ممتلنف
العلوم والفنوا فض ً عا إغنناف المكتبنة العلمٌنة بالمالفناع المتنوعنة لعلنوم اللرنة
واليندسننة وبناع غغلن انناالف الطلبننة
والتفسننٌر والمننراف وااللننراف والطن
مناراع علم ٌنيل منيا الدارسوا .
والتضع منيجٌة البحث تمسٌمه على النحو اآلتً  :ـ
 المبحث األول  :وٌتضما المراك الثمافٌة فً البصر نشأتيا وغثراا .
 المبحث الثاني  :وٌتضما غشير طرائك التدرٌس فً اذه المراك .
 المبحث الثالث  :وٌتضما غبر الممرجاع ليذه المراك .
 الخاتمة  :وتضمنع م صة لمضموا البحث والنتائج والتوصٌاع .
 ثبع بالمصادر والمراجع التً اعتمدع فً كتابة البحث .

ادلبحث األول
( )0انحمٍشي ،انشَض انمعطاس فً خثش األلطاس  ،ص. 015 :
( )2انثكش  ،وخهح انرمش  :ص . 83
( )6انممذعً  ،أحغه انرماعٍم فً معشفح األلانٍم  ،ص. 013 :
( )8انطثشي  ،ذاسٌخ انشعم َانمهُن انمعشَف تراسٌخ انطثشي  ،ج ،6ص. 591 :
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ادلراكس الثقافيت يف البصرة نشأتها  ،وأثرها
امتنندح سننبحانه وتعننالى اللرننة العربٌننة فننً كتابننه الكننرٌم بمولننه ج ن ِّل وع ن
سلاإ اللحمد ي ْى محلد َ
َ ولَمَ ْد نَ ْعىَلم أَنُل ْم يَمول َ
وإ َّملَيْل مه أ َ ْع ََ مملي َو َلحَا
لوإ َّمن َملا يعَ مىهمله بَش اَلر مل َ
سللا اإ ع ََر مبللي م مبللي اإ )1( واللرننة العربٌننة (( األمننتا بننٌا اللرنناع واألوفننر بٌان نا ً
مل َ
واألعذ مذالا ً واألمد روالا ً وليذا امتارانا سنبحانه وتعنالى ألشنرف رسنله
ومنناتم غنبٌائننه ومٌرتننه مننا ملمننه وصننفوته مننا برٌتننه وجعليننا لرننة غاننل سننمائه
وسنكاا جنتننه وغنن ل بيننا كتابننه المبننٌا النذي ال ٌأتٌننه الباطننل مننا بننٌا ٌدٌننه وال مننا
ملفه )) (.)2
اذا االاتمام والح للرة العربٌة فض ً عا غثر المرآا الكرٌم فنً اللرنة
وعلوميا والمراف وااللراف والتفسٌر لنصوصه الكرٌمة السٌما العر مننيم
فض ً عا حماٌة اللرة ما اللحا الذي بدغ ٌد شٌئا ً فشٌئا ً إلٌيا .
نشأع المراك الثمافٌة التً بدغع غول األمر بتدرٌس المرآا الكنرٌم ـ تفسنٌره
ولرافاته ـ وضنبط اللرنة وإتمانينا نحنوا ً وصنرفا ً وصنوتا ً وداللنةً فتوسنعع
دائر اذه المراك تبعا ً لذلن ونشأع فٌيا مدارس علن ٍم ومعرفن ٍة صنارع إشنعاعا ً
فكرٌ نا ً وحضننارٌا ً امتلطننع فٌيننا األفكننار العربٌننة االس ن مٌة بالحضنناراع األجنبٌننة
وغصبحع الثمافنة فٌينا م ٌجنا ً غلن علٌنه الطنابع العربنً االسن مً بفضنل المنرآا
والحكم العربً واشتير فً البصر مرك اا ثمافٌاا اما :ـ
 .1المسَد الَامع  :غسسه عتبة با غ واا عند تمصٌره البصنر وكناا وسنط
المدٌنننة تحننٌط بننه النندور واألحٌنناف والسننكن ٌ .جتمننع فٌننه غاننل المصننر ألداف
فض ً عا التباحث فً غمور دٌنيم ودنٌاام وٌعمندوا فٌنه
فرٌضة الص
االجتماعنناع العامننة التننً ٌنندعو إلٌيننا الملٌفننة والتننه عننند إع ن ا الجينناد ثننم
غصننبح مجمع نا ً للعلمنناف والفمينناف والمحنندثٌا والممننرئٌا والمصننا
واللروٌٌا وفٌه تعمد مجالس الدرس وحلماع الشٌوخ التنً كناا منا غشنيراا
:
 مجلس الحسا البصري (ع111اـ) .
 مجلس واصل با عطاف (ع 131اـ) .
 مجلس حماد با سلمة (ع 165اـ)
 .2المربد  (( :كاا المربد سولـا ً بظاار البصنـر ومنامنا ً لإلبنل وكناا ٌسنمى (
سوق االبل ) وكاا شبٌيا ً بسوق عكاظ الذي كاا غصله سولنـا ً لتبنادل السنلع
ثم غصبح ممصد المبائل العربٌة ٌجتمعوا فٌه  .ولد غصبح المربد بعند تمصنٌر
البصر مثابةً للمطباف والشعراف ما البادٌة والحاضر ٌتناشدوا األشعار
وٌتفامروا بأحسابيم وغنسابيم ومآثرام ولم ٌكا ااالف الشعراف مما
ٌمٌموا فً الحاضر وإنما كانوا غعرابنا ً فممنام الفنر دق (ع بعند111انـ)

( )0عُسج انىحم  ،اٌَح انكشٌمح . 016 :
( )2انمهمشىذي  ،صثح األعشى  ،ج ، 0ص . 036 :
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بادٌة البصنر وممنام جرٌنر(ع بعند111انـ) بادٌنة الٌمامنة واألمطنل ( ع
)) ()1
33اـ ) بادٌة بنً ترل .
والشننكل (ٌ )1وضننح اننذه المراكن الثمافٌننة ومننا كانننع تعننج بننه مننا مجننالس
والفمننه والتفسننٌر
للنندرس وحلماتننه التننً ضننمع غفننذاذ اللرننة والنحننو واألد
والرواٌة وااللراف وغٌر ذلن ما العلوم والفنوا .
الشكل رلم ( ) 1
المراكز الثمافية في البصرة وأشُر المَالس والممامات فيُا



حاضرة البصرة

المربد

المسَد
الَامع
مَىس
الحسإ
البصرد

ممام
الفرزدق

مَىس
واصل
بإ عطاء

ممام
َريــر

مَىس
حماد بإ
سىـمه

ممام
األخطل

ادلبحث الثاني

طرائق التذريس يف ادلراكس الثقافيت حلاضرة البصرة
( )0خذٌجح انحذٌثً  ،انمذاسط انىحٌُح  ،ص  23 :ـ . 61
 اعرمٍد معهُماخ ٌزا انمخطط مه كراب انمذاسط انىحٌُح نشُلً ضٍف َ ،انمذاسط انىحٌُح نخذٌجح
انحذٌثً .
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غعْت ِّمدت ْ
ع غكثر ما طرٌمة ما طرائك التدرٌس فً مجالس الدرس وحلماتنه فنً
المراك الثمافٌة التً عرجنع علٌينا فنً المبحنث األول وكناا التعلنٌم المصنرر انو
غبر غنواإ التعلٌم ٌومذان وتأتً غامٌة طرائك التدرٌس ما كونيا غساسٌة لكل منا
المعلننم والمننتعلم والمنننيج فبالنسننبة للمعلننم تعنند الطرٌمننة اننً مفتنناح تحمٌننك غاننداف
درسه وضابطا ً منتجا ً لجيده وولته فض ً عنا تنفٌنذ مطنة درسنه بشنكل فعِّنال ؛
ٌدرسيا ااالف األع م متنوعة تشمل االلراف والفمه والنحو
وألا الماد التً كاا ِّ
((
والحنندٌث فبكننل تأكٌنند ِّ
وظفنوا عنند طرائننك للتنندرٌس فننً النندرس الواحنند و َّ
غا
المتصننفح لننفد التربننوي لدٌمننه وحدٌثننه ٌجنند غا التربننوٌٌا والميتمننٌا بالمنننااج
وطرائك التندرٌس غفاضنوا فنً تصننٌف طرائنك التندرٌس فنً ضنوف موالنف تعلٌمٌنة
متنوعة وما اذه األنواإ  :ـ
تصنيف الطرائك بحسب مُمة المعىم أو المتعىم أو كىيُما .
 طرائك ٌكوا فٌيا الجيد للمعلم ( االلماف ـ المحاضر ) ...
 طرائك ٌكوا فٌيا الجيد للمتعلم ( التعلم الذاتً ـ التعلٌم المبرمج)
 طرائنننـك ٌكنننـوا فٌينننا الجنننـيد للمعلنننم والمنننتعلم ( الحـوارنننـ المنالشنننة ـ
))()1
االستمراف)
وٌستنتج الباحث ِّ
غا مجالس الدرس فً انذه المراكن طبِّنك فٌينا المدرسنوا الطرائنك
اآلتٌة  :ـ
 طرٌمة االلماف .
 طرٌمة المحاضر .
 طرٌمة الحوار .
 طرٌمة المنالشة .
 طرٌمة االستمراف.
و كفاٌة المعلمٌا وتنوإ الماد العلمٌة وامت ف مسنتوى المتعلمنٌا كمنا سٌتضنح منا
النصو المبٌنة فً الجدول ( . )1

الَدول رلم ( ) 1
طرائك التدريس وأنواعُا في مَالس الدرس في البصرة
الطرٌمة
الن
المدرس
()

( )0عُاد جاعم انرمٍمً  ،طشائك انرذسٌظ انعامح انمأنُف َانمغرحذز  ،ص . 65 :
( )ما ركش فً انجذَل ٌمثم عٍىح مه انمجرمع انكهً .
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المستمدمة فً
التدرٌس
با غبً إسحك النحو ولنام وتكلنم طرٌمة االستمراف
وااللماف
حتى عمنل فٌنه كتنا ممنا غمن ه

فرإ عبد
ابا غبً إسحك
َّ
على اليم
الحضرمً
()1
ع111اـ
عٌسى بنا عمنر كنننناا ٌكتفننننً بمحاضننننراته وإم فاتننننه علننننى
()2
الثمفننننننننننننننننننً ع ت مٌذه
143اـ
الملٌل با غحمد فً محاوراته التً ال تكناد تنتينً منع تلمٌنذه ـ
سنٌبوٌه ـ والتنً تندور فٌنه مصنطلحاع النحنو
الفرااٌدي
()3
واتبننع ـ س نٌبوٌه ـ فننً ذلننن
والصننرف
ع 115اـ
طنننننرٌمتٌا  :االسنننننتم ف العادٌنننننة وطرٌمنننننة
الساال واالستفسار

طرٌمة االلماف
والمحاضر
طرٌمة االلماف
والحوار
والمنالشة

استنبط ما علل النحو ما لم ٌستنبطه غحد ومنا طرٌمة االستمراف
لم ٌسبمه إلى مثله سابك
سعٌد با مسنعد
األمف األوسط
ع 211اـ
بننننننا ٌ ٌنننننند
األ دي المبنننننرد
ع  285ولٌننننننل
 286اـ

ً مننه فن ا
كنع غسنأل سنٌبوٌه عمنا غشنكل علن ِّ
تصننع الشننًف منننه لرغتننه علٌننه ولنند جلننس
ٌملٌننه وٌشننرحه وٌبٌنننه وعنننه
بعننده للط ن
()4
غمذه ت مٌذه
تصنندر حلمننة غبننو عثمنناا المننا نً ٌمننرغ علٌننه
ٌسنننمعوا لرافتنننه  ...ولننند
الكتنننا والطننن
ببرنننداد فنننً النحنننو
مضنننى ٌحاضنننر الطننن
()5
واللرة

ادلبحث الثالث

أبرز خمرجاث ادلراكس الثقافيت يف البصرة

( )0شُلً ضٍف  ،انمذاسط انىحٌُح  ،ص . 26 :
( )2انمصذس وفغً  ،ص . 25 :
( )6انمصذس وفغً  ،ص . 085 :
( )8شُلً ضٍف  ،انمذاسط انىحٌُح  ،ص .98 :
( )5انمصذس وفغً  ،ص 026 :
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كنناا للبصننر لصن السننبك فننً إرسننال العلمنناف واسننتمباليم إذ مارسننع اننذا
اللوا ما الت لح الفكري عا طرٌك استمبال وسفر العلمناف فمند اسنتمبلع النحنوي
غحمنند بننا جعفننر غبننو علننً النندٌنوري(ع283اننـ) إذ (( لنندم البصننر وغمننذ عننا
الما نً وح ِّمل عنه كتا سنٌبوٌه  ...ثنم لندم مصنر وغلنف كتابنا ً فنً النحنو سنماه
الميننذ )) ( )1كمننا (( تصندِّر جعفننر بننا شنناذاا النحننوي بمصننر عننند ارتحالننه إلٌيننا
وغفاد لاصدٌه اذا النوإ وروى ليم )) (. )2
لمد اتسعع دائر ممرجاع المراك الثمافٌة فً البصنر فرفندع بنذلن شنتى
العلوم والفنوا فض ً عا علوم اللرة العربٌة وفنونينا ولند غجرٌنع مسنحا ً ألعن م
غشير المالِّفاع فً اذا المجنال فكناا غثنر ممرجناع انذه الحاضنر واضنحا ً كمنا فنً
الجدول ( . ) 2
الَدول رلم ( ) 2
مخرَات حاضرة البصرة في أشُر المؤلهفات
ع

اسم المالَّف

1

مراتنننننننننننننننننننننن
()3
النحوٌٌا

عدد
ممرجاته
63

2

طبمنننننننننننننننننننننناع
النحنننننننننننننننننوٌٌا
()4
واللروٌٌا

236

3

اِّنبنننننناه الننننننروا
على غنباه النحا

316

4

إمبنننار العلمنننناف
بأمبار الحكمناف

()5

()6

412

النسبة
التفصٌل
ممرجاع
المئوٌة
البصر
تبنننندغ بننننأبً األسننننود %31 ,6
26
الننننندالً(ع63انننننـ)
وتنتيننً بننأبً الحسننا
سنننننعٌد بنننننا مسنننننعد
األمف (ع215اـ)
تبنننندغ بننننأبً األسننننود %28 ,1
85
الننننندالً(ع63انننننـ)
وتنتينننً بنننأبً علنننى
إسننماعٌل بننا الماسننم
النحوي (ع356اـ)
تبنننندغ بننننأبً األسننننود % 5 ,6
55
الننننندالً(ع63انننننـ)
وتنتينننً بنننأبً ٌعلنننى
بننننننا غبننننننً رعننننننة
البننننننناالً النحنننننننوي
(ع221اـ)
تبننننندغ بالحسنننننا بنننننا % 1 ,4
6
الحسننننا بننننا اليٌننننثم
(ع431اـ) وتنتيً

( )0انمفطً  ،اِوثاي انشَاج عهى أوثاي انىحاج  ،ج :0ص  33ـ . 39
( )2انمصذس وفغً ،ج : 0ص . 611
( )6أوظش انهغُي  ،مشاذة انىحٌٍُه.
( )8أوظش األوذنغً  ،طثماخ انىحٌٍُه َانهغٌٍُه.
( )0أوظش انغٍُطً  ،أوثاي انشَاج عهى أوثاي انىحاج .
( )2أوظش انمفطً  ،إخثاس انعهماء تأخثاس انحكماء .
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5

عٌننننوا األنبنننناف
فنننننننً طبمننننننناع
()1
األطباف

426

3

6

غاٌة النياٌة فً
طبمننناع المنننراف

3353

141

()2

1

برٌة الوعا فنً
طبماع اللروٌٌا
()3
والنحا

2213

62

8

مرالد المعنارف

262

1

()4

بنننأبً علنننً بنننا غبنننً
لر
تبننننننننننندغ بمصنننننننننننٌ
النصنننننننننننننننننننننننننننرانً
(ع151اننننننننننننننننننـ)
وتنتيننننً بحنننننٌا بننننا
إسحاق(ع252اـ)
تبنندغ بأبنناا بننا ٌ ٌنند
العطننننننننار النحننننننننوي
(ع163اننننننننننننننننننـ)
وتنتينننً بٌنننونس بنننا
حبٌنننننننننن الضننننننننننبً
النحنننننننننننننننننننننننوي (ع
بعد182اـ)
تبننندغ بننن بنننا غحمننند
المفجننننننننع النحننننننننوي
(ع321اـ) وتنتيً
بٌننننونس بننننا حبٌنننن
الضننننننننننننننننننننننننننبً(ع
بعد182اـ)
تبننننننندغ بنننننننأنس بنننننننا
مالننننننن(ع33اننننننـ)
وتنتينننً بطلحنننة بنننا
عبد (ع36اـ)

% 1 ,4

% 3, 5

% 2 ,8

% 2 ,6

اخلامتت :
َّ
إا حاضننر البصننر دنٌننا مصننرر لمننا حوتننه م نا مولننع جرراف نً ٍ ومننافٍ
ومضرا تف فض ً عا غنيا نار على علم فً ممتلف العلوم والفنوا وعلى امتنداد
مط ال ما ليذه المعمور  .عندما طلع السنة الرابعة عشر لليجر النبوٌنة الشنرٌفة
غصنننبحع انننذه المدٌننننة نافنننذ العنننر لولنننول ننننور االسننن م إلنننى مشنننارق األر
صنرع فنً م فنة عمنر بنا المطنا (ر ) وبنر فٌينا غعن م
ومراربيا بعد غا م َّ
بارعوا فً ممتلف العلوم والفنوا .
مارس اناالف األعن م فننوا التندرٌس باسنتعمال طرائنك تندرٌس متنوعنة فنً
درس عجع بيا المساجد ومجالس األد المنتشر فً تلن الفتر .
حلماع
ٍ
( )6أوظش اته أتً أصٍثعح  ،عٍُن األوثاء فً طثماخ األطثاء.
انمشاء.
( )8أوظش انجضسي  ،غاٌح انىٍاٌح فً طثماخ ّ
( )5أوظش انغٍُطً  ،تغٍح انُعاج فً طثماخ انهغٌٍُه َانىحاج.
( )3أوظش حشص انذٌه  ،مشالذ انمعاسف.
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النتائج :
ٌرى الباحث ِّ
غا للبصنر دورا ً فناع ً فنـً صننع حضنار العنر والمسنلمٌا
السننٌما مارفنندع بننه االنسننانٌة مننا العلمنناف والحكمنناف واألدبنناف والشننعراف فننً
ممتلننف العلننوم والفنننوا فض ن ً عننا ممارسننة انناالف العلمنناف لطرائننك التنندرٌس
المتنوعة فً غثناف التدرٌس .
التىصياث :
ْ .1
غا تتصدى الماسسناع التنً تعننى بنالعلم برفند المكتبنة االنسنانٌة بموسنوعة
شنناملة ليننذه المدٌنننة تحننوي فٌيننا كننل وارد وشننارد ممننا امتننا ع بننه فننً
ممتلف العلوم والفنوا وحبذا لو ٌنع بالصور والرسوم .
 .2االشار الستعمال العلماف فً مجالسيم فً المسنجد الجنامع والمربند ألشنير
طرائك التدرٌس كالمحاضر والمنالشة فً المنااج الدراسٌة.
ادلصادر وادلراجع :
المرآإ الكريم
بننا غحمنند بننا غبننً بكننر  :أحسللإ
 .1الممدسننً شننمس النندٌا غبننً عبنند
التماسلليم فللي معرفللة األلللاليم دار الكت ن العلمٌننة بٌننروع 1424اننـ ـ
2112م .
 .2المفطننً جمننال النندٌا غبننً الحسننا علننً بننا ٌوسننف َّ :خبللار العىمللاء برخبللار
الحكماء دار الكت العلمٌة بٌروع 1426اـ ـ 2115م .
 .3ـــــ  :امنباه الرواة عى أنباه النحاة تحمٌنك غبوالفضنل إبنرااٌم المكتبنة
العصرٌة بٌروع 1424اـ ـ 2114م .
 .4الطبننري غبننو جعفننر بننا جرٌننر  :تللاري الرسللل والمىللون تحمٌننك
غبوالفضل إبرااٌم ط 4دار المعارف الماار د  .ع .
با عبد المننعم  :اللرو المعطلار فلي خبلر األلطلار تحمٌنك
 .5الحمٌري
إحساا عباس مكتبة لبناا بٌروع 1315م .
 .6األندلسً غبو بكر با الحسنا ال بٌندي  :طبملات النحلوييإ والىيلوييإ
تحمٌك غبو الفضل إبرااٌم ط 2دار المعارف الماار د.ع.
 .1التمٌمننً عننواد جاسننم  :طرائللك التللدريس العامللة المللرلوف والمسللتحدث
برداد دار الحوراف 2111م .
 .8الجن ري شننمس النندٌا غبننً المٌننر بننن بننا علننً  :غايللة النُايللة فللي
المراء دار الكت العلمٌة بٌروع 1421اـ ـ 2116م .
طبمات ه
 .3الحننننندٌثً مدٌجنننننة  :الملللللدارس النحويلللللة ط 3دار األمنننننل األردا
1422اـ ـ 2111م .
 .11ضٌف شولً  :المدارس النحوية ط 3دار المعارف الماار د.ع.
 .11اللرننوي غبننو الطٌن  :مراتللب النحللوييإ دار األفنناق العربٌننة المنناار
طبعة 1423اـ ـ 2113م .
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 :مراللد المعلارف فلي تعيليإ مراللد العىلوييإ والصلحابة
 .12حر الندٌا
والتللابعيإ والللرواة والعىمللاء واألدبللاء والشللعراء مطبعننة للننم إٌننراا
2111م.
 .13البكر عبد الجبار  :نخىة التمر ماضيُا وحاضلر ا والَديلد فلي زراعتُلا
وصناعتُا وتَارتُا نشنر المشنروإ االللٌمنً لبحنوث النمٌنل والتمنور فنً
الشرق األدنى وشمال إفرٌمٌانـ منظمنة األغذٌنة وال راعنة الدولٌنة ليٌئنة األمنم
المتحد د  .ع .
 .14السننٌوطً جنن ل النندٌا  :بييللة الوعللاة فللي طبمللات الىيللوييإ والنحللاة
المكتبة العصرٌة بٌروع 1421اـ ـ 2116م .
 .15الملمشندي غحمد با علً  :صبح األعش في صناعة اإلنشلا دار الكتن
العلمٌة بٌروع 1411اـ ـ 1381م .
 .16اليندي ع ف الدٌا علً با حسام الدٌا  :كنز العمال ماسسة الرسنالة
بٌروع 1413اـ ـ 1383م.
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