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ادلقدمة
هتدؼ ىذه الورقة إىل التعريف العاـ دبفهوـ التعليقة
كمشروع معاصر استنادا إىل معطيات وحيثيات تراثنا الًتبوي
بغرض تزويد القارئ الكرمي بنبذة عامة عن تارخيها ،وأمهيتها،
وتطبيقاهتا ،وسبل تطويرىا مع إشارة سريعة للمراجع ذات
الصلة وأبرز التطبيقات العصرية ؽبا.
التعليقة -باختصار شديد -ىي مذكرة اؼبعلم أو
الطالب يسجل فيها ؾبموعة مسائل يتعلمها داخل وخارج
الفصل مع التعليق على بعضها بصورة موضوعية.
لقد قمنا بتأصيل ىذه الفكرة وكشفنا نقاب جودة
وقباح التعليقة كممارسة إسالمية عمرىا أكثر من ألف سنة .تبلورت التعليقة التعليمية يف رحاب
حضارتنا عرب العصور اإلسالمية على الصعيد النظري والعملي واليوـ وضعنا ؽبا صبلة من
الضوابط لتطبيقها يف مؤسساتنا التعليمية .وحبمدهللا وحده ؼبسنا بأنفسنا نفع ىذه الفكرة على
طالبنا وطالباتنا ورأينا شبارىا يف ؿبيط األطفاؿ والشباب والكبار .إننا يف حاجة ماسة الستنهاض
اؽبمم وايقاظ نفائس حضارتنا إذ أننا نعيش يف عصر العوؼبة وذوباف اؽبوية الثقافية لبعض األمم
والشعوب وؽبذا يتعُت علينا أف نستمد من تراثنا اإلسالمي الغٍت باؼبفاخر طائفة من األفكار
الرائعة اليت الحت يف فضاء حضارتنا وديكن أف تلعب دوراً فاعالً يف مسَتتنا إذا أحسنا فهمها ،
وقمنا بتطويرىا.
تعريف التعليقة لغة واصطالحا
ِ
اؼبرة من علَّق وصبعها تعاليق .وتستخدـ يف
التػ َّْعلي َقةُ ّ :

تراثنا الًتبوي كمذكرة ودفًت للمعلم واؼبتعلم ويعلق دبعٌت
يدوف.
والتعليقة بالنسبة لألستاذ عبارة عن ؾبموعة من
كراريس العداد الدروس اليت يعدىا اؼبعلم الستعمالو
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اػباص يف تدريسو يف مقرره الدراسي ،أو قد تكوف كتابا ديكن أف يستخدمو غَته يف التدريس
(انظر كتابنا تراثنا الًتبوي وأيضا جورج مقدسي 1994 ،ـ ،نشأة الكليات ص ،131
 .)379وقد تكوف التعليقة حاشية على كتاب دبعٌت شرح للمنت .وورد يف اؼبعجم الوجيز
"التعليقة :ما يذكر يف حاشية الكتاب من شرح لبعض نصو وما جيري ىذا اجملرى( .ج) تعاليق".
والكتب قددياً تُسمى بعدة مسميات كما ذكر اليازجي منها "اؼبؤلفات ،واؼبصنفات،
واجملاميع ،والدواوين ،والرسائل ،واؼبتوف ،والشروح ،واغبواشي ،والتعاليق ...والتعاليق ما يعلق على
ىامش الكتاب من استدراؾ أو فائدة واحدهتا تعليقة" (قبعة الرائد وشرعة الوارد يف اؼبًتادؼ
واؼبتوارد) .قاؿ الشاعر:
مل أدر أف فؤاده تعليق
ديلي تعاليق العتاب وقبلها
وذكر ؿبمد رواس قلعجي (1988ـ) يف معجم لغة الفقهاء "أف ما يكوف على الرأي أو
الكتاب من تعليق أو تنبيو يكتب أو يلقى ،ومنو يل عليو مالحظات ،أي مآخذ أو تعليقات ...
( "Reamrksص  .)457وذكر ضبوي (2012ـ) أف علماء الشافعية يسموف األمايل
تعاليق وأف من أظباء الكتاب التعاليق (ص  ،19ص .)29
قام الدكتور ناجي معروف (5791م) – أستاذ احلضارة العربية جبامعة بغداد وعضو

جممع العلمي العراقي وعضو جممع اللغة العربية بدمشق – بتأليف كتاب تاريخ علماء
ادلستنصرية ووضع يف ختامو قاموسا خمتصرا أمساه (قاموس ادلدرسة ادلستنصرية) وذكر
التعليقة مبعىن دفرت حتضري ادلعلم فقال "التعليقة أو التعليق :الشروح وادلذكرات اليت يعدىا

ادلدرس" (ج ،4ص  .)385وعلى منهج ناجي معروف سار احملقق القدير بشار عواد
معروف ( )4118حيث تطرق للتعليقة باقتضاب وقال إن
التعليقة يف حقيقتها جمموع احملاضرات يف علم من العلوم ادلعينة
وقد تكون تعليقة كبرية أو صغرية وقد يستمر شرحها للطلبة
أربع سنوات  .وأشار إىل أن التعليقة جمموعة مالزم جتمع
للطلبة وتشمل على مجيع حمتويات ادلقرر وادلعلم إما يدرس من
تعليقتو اخلاصة أو يستعني بتعليقة غريه.
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ويف سلسلة العلماء اؼبسلمُت اليت تصدرىا مكتبة عاؼبي اؼبمتع (الكويت) اعبزء السادس -
اؼبستوى الرابع  -عن حجة اإلسالـ "أبو حامد الغزايل" قبد أف تعريف التعليقة دفاتر كبَتة
تتضمن تعليقات األساتذة يف كل صنوؼ العلم يكتبها الطالب.
"كاف أبو حامد الغزايل عائدا من رحلتو العلمية يف جرجاف،
وكاف نتاج رحلتو ؾبموعة كراريس ظباىا "التعليقة" حوت
ؾبموع الفوائد اليت سجلها اإلماـ عن أستاذه ،ويف الطريق حُت
عودتو إىل بلدة طوس خرج عليو قطاع الطريق ىو ومن معو،
فأخذوا صبيع ما يف القافلة ،دبا يف ذلك تعليقة الشيخ" .يؤكد
د .جورج مقدسي ( 2002 – 1920ـ) يف كتابو نشأة
الكليات عاـ  1994ـ على أف التعليقة ؽبا تطبيقاهتا يف
الغرب اؼبسيحي وىي تعادؿ كلمة التقرير ( )reportويقارف بُت التعليقة يف العامل اإلسالمي
وبُت منهج كتابة التقارير عن احملاضرات الدراسية وىي مرحلة مهمة لظهور الدراسة النظامية
يف الغرب .يقوؿ مقدسي "من الواضح أف (التقرير) ىو نفس الشيء الذي أنتجو األدب
الفقهي اإلسالمي باسم (التعليقة) .فاؼبذكرات اليت يدوهنا الطالب ىي عملية التعليق سواء
أكتبها من ؿباضرات اؼبدرس أـ من تعليقتو ،أـ من مؤلفاتو اؼبكتملة اإلعداد .وتصلح تعليقة
الغزايل للمقارنة مع تقرير نيكولوس فيوريوسوس".
وحديثا استخدـ ؾبموعة من الباحثُت التعليقة دبعٌت نشاط يؤديو الطالب يف اؼبنزؿ لتعزيز ما
تعلمو الطالب وقد يطلع عليو ويل أمر الطالب ليتابع منو اؼبتعلم (انظر كتاب "مهارات اغبياة للمرحلة
االبتدائي ػػة" (طبس ػػة أجػ ػزاء) م ػػع دليل ػػُت للمعل ػػم مػ ػن إص ػػدار اللجن ػػة االستش ػػارية العلي ػػا للعم ػػل عل ػػى
استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية – الديواف األمَتي .ولقد شاركنا يف ىذه التجربة الرائدة.
ويف صبل ػػة قص ػػَتة عرف ػػت ؾبل ػػة الكوي ػػت (2005ـ) التعليق ػػة كم ػػا نطرحه ػػا بأهن ػػا "ادل ــذكرة

العلميــة الــيت ــدف إىل تنميــة ادلهــارات
الكتابية ،على أسس موضوعية جتمع بني
حماسـ ـ ــن األصـ ـ ــالة ومعطيـ ـ ــات احلدا ـ ـ ــة"
(ادلسعودي :ص .)24
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وجند يف جملة ادلعرفة (يف ادلملكة العربية السعودية) أن "التعليقة التعليمية طريقة
"ترا ية" يف التعلم ميكن بعثها من جديد" (العدد  ،155صفر  1429ىػ  -فرباير 2008
ـ).

وألف للتعليقة اصباال استعماالت كثَتة يعترب د .اؽبنيدي ( )2003التعليقة ىي األمايل إذ
كتب التايل "األمايل :صبع اإلمالء ،وىي أف يقعد عامل وحولو تالميذه باحملابر والقراطيس فيتكلم
العامل دبا فتح هللا عليو من العلم ويكتبو التالميذ فيصَت كتابا  ،ويسمونو اإلمالء واألمايل وكذلك
كاف السلف من الفقهاء واحملدثُت وأىل العربية وغَتىا يف علومهم  ...وعلماء الشافعية يسموف
مثلو التعليقة ،ويف ىذه الطريقة كاف الفقيو يلقي دروسو على طالبو من ؿبفوظاتو ،أو من
مذكرات كتبها ليقرأ منها ويف ىذه اغبالة ،يبطئ يف اإللقاء وديلي فقرة فقرة أو حديثا حديثا مع
اتصاؿ السند" (ص .)279
ويف ىذا االطار يربط عزوزي (2010ـ) –األستاذ يف جامعة القرويُت -بُت طريقة
اؼبناظرة وبُت التعليقة فكتب يف كتابو إسهاـ اعبامعات اإلسالمية فػياغب ػضػػارة اإلن ػسػػان ػيػ ػػة "
عندما يتحدث العلماء الغربيوف عن طريقة اؼبناظرة كواحدة من طرائق

طريقة اؼبناظرة  :
التدريس يف اعبامعات األوروبية خالؿ القروف الوسطى يتبُت للمرء التطابق التاـ بُت اؼبناظرة
الالتينية واؼبناظرة العربية حيث كاف الطالب يستعد للمشاركة يف اؼبناظرة جبمع عدد كبَت من

اؼبسائل واإلحاطة هبا ومعرفة كيفية دفاعو غبل اؼبشكلة وكيفية نقض اغبل اؼبقًتح من قبل
اػبصم بإثارة االعًتاضات عليو  .كما أف ما يعرؼ بالتعليقة فبا أنتجو األدب الفقهي
يف اعبامعات اإلسالمية قد انتقل إىل اآلداب الالتينية بأوروبا باسم التقرير 
حيث
اإلسالمي 


يعطي آراء ـبالفة لرأيو .ويقدـ لنا جورج
يقدـ الطالب تقريرا عن ؿباضرة األستاذ وقد  
فيقوؿ  :"تصلح

يل وتقرير نيكولوس فيوريوسوس
مقدسي مقارنة بُت كتاب اؼبنحوؿ للغزا 

تعليقة ) عن
أي  
تعليقة الغزايل للمقارنة مع تقرير نيكولوس، فاؼبنحوؿ عبارة عن تقرير ( 
لكن يبدو أف الغزايل ذبرأ على عدد من اآلراء اليت زبالف
مذكرات دروس أستاذه اعبويٍت،  
آراء معلمو. وورد يف كتابات الرىباف الدومينيكيُت يف منتصف القرف الثالث عشر اؼبيالدي
مصطلحا اإلعادة واؼبذاكرة فعلى عكس اإلعادة اليت يعػيد فػيها الػطالب فػحوى اؼبنػاظرة قبػد
اؼبػقػارنة أو اؼبػوازنػة تعػنػي كػمايػدؿ اسػػمها التشاور بػُت عدة أشػخاص ومػناقشة موضوع ما.
7

اؼبذاكرة'' واليت كانت

وىاتاف الطريقتاف اإلعادة واؼبقارنة يشملهما لفظ عريب واحد ىو ''
تطلق على أسلوب الطالب عندما جيتمعوف عقب الدرس ؼبناقشة ؿباضرة اؼبدرس وتطلق
يلتقيعدد من األشخاص لبحث أمر أو مسألة ما، كما تطلق
أيضا على االجتماع عندما  
أيضا على اؼبناظرة" (باختصار).
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أمهية التعليقة وفلسفتها
التعليقة كمفكرة ىػي وسػيلة مػن وسػائل التثقيػف الػذا ،،والبحػث اغبػر ،وىػي كمهػارة قيمػة
أخالقية تدؿ على احًتاـ العلم ،وربمل اؼبسئولية ،والتواصل مع الناس ،والػتعلم الػدائم ،واغبريػة يف
اختيػػار النػػافع ،وتػػرؾ للجػػدؿ العقػػيم وإقبػػاؿ علػػى العمػػل السػػليم .ؽبػػذا كلػػو فػػإف التعليقػػة أسػػاس
اإلبداع يف حياة اؼبتميزين واؼبتميزات ،حديثاً وقددياً.
الكتابة شقيقة القراءة والًتبية اإلسالمية أعلت من شأهنما فاصطفى القرآف الكرمي كلمة
"اقرأ" وبوأىا فاربة الوحي وجاءت أطوؿ آية يف كتاب هللا يف سورة البقرة آية  282مرصعة
بتوجيهات ربض بوضوح على الكتابة يف توثيق األمور ااؼبهمة دينيا واقتصاديا ودراسيا وثقافيا
ووطنيا ...وورد يف اغبديث النبوي الشريف ما يعضد ما سبق فعن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ:
ِ ِ
"قَػيَّ ُدوا الْعِْلم بِالْكتَاب" .وذكر السبكي فَائِ َدة مهمة إذ "يػْنبغِي أَ ْف تُػت ِ
َ
ََ
َّخ َذ كتَابَةُ الْع ْل ِم عبَ َادةٌ َس َواءٌ
َ
َّب َعلَْيػ َها فَائِ َدةٌ أ َْـ ال " (فتاوى السبكي ،باب عقد الذمة ،كِتَابَةُ الْعِْل ِم).
تَػ َوقَّ َع أَ ْف يَػتَػَرت َ
ومن اؼبعلوـ للمعلمُت َّ
الصحيح إال عندما يستمع الطَّالب
أف التَّدوين ال يتم بشكلو َّ
ويُصغي لِ ُمعلمو وىو من أىم ُمستلزمات التَّعلم اؼبنهجي ال َفعاؿ .إضافة ؼبا سبق َّ
فإف تدوين العلم
حيصل بو ربصُت اؼبتعلم والعامل من آفة النِّسياف اليت ُجبل عليها اإلنساف كما َّ
أف ال ُكراسة تُعُت
الطَّالب يف عملية اؼبراجعة واؼبذاكرة من فًتة إىل أخرىَّ .
إف اؼبنهج الذي سار عليو سلفنا وبو
بأف العلم يػُْن ِسي بعضو البعض و َّ
أوجدوا تُراثنا الضخم الوضاء اؼبنبثق من فلسفة تؤمن َّ
أف الكتابة
الصيد وعلى طالب العلم أف يُقيد صيوده
ص َّور سلفنا الصاحل العلم بأنو يشبو َّ
قيد للعلم .لقد َ
باغبباؿ الواثقة؛ الكتابة الواعية.
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نبذة عن التـ ِ
َّعلِ ْيمية يف التـُّراث اإلسالمي
َّعل ْيـقة التـ ْ
ْ
ظهرت بدايات التػ َّْعلِْيػ َقةُ التػ َّْعلِْي ِمية يف النِّصف الثَّاين من القرف اؽبجري الثَّالث يف اؼبساجد
واغبلقات الدينية مث انتشرت بصورة كبَتة مع ظهور اؼبدارس يف التَّا ِريخ اإلسالمي من قبل أكثر
من ألف سنة إذ كاف الطالب من شىت اؼبذاىب والعلوـ وغَتىم يقوموف باستخدامها يف مرحلة
ما بعد مرحلة الكتاتيب أي َّأهنا استُخدمت يف مرحلة التَّخصص أو ما نسميو اليوـ اؼبراحل
ِ
ِ
اؼبتوسطة والعليا.
ال ّدراسية ّ

من اؼبؤَّكد َّ
أف عدداً كبَتاً من الطالب واؼبعلمُت عملوا التَّعليقة يف اؼبدارس النِّظامية اليت
السالجقة يف زمن السلطانُت :السلطاف ألب
بناىا نظاـ اؼبلك وىو أقوى وأشهر الوزراء يف عصر َّ
أرسالف والسلطاف ملكشاه ،أي يف القرف اػبامس اؽبجري .ىذه الطَّريقة التَّعليمية ظهرت منذ
فًتة طويلة وربت ُمسميات ُـبتلفة مثل كلمة اؼبدونة واألمايل واغبواشي والكناشة  ...مع أوجو
اتفاؽ واختالؼ بُت كل تسمية.
"الصحبة" يقوـ الطَّالب
كاف الطالب يف القروف اؼباضية يُالزموف الشيوخ ويف ىذه اؼبالزمة ُ
بتدوين "تعليق" ما يراه ُمهماً من العلوـ واليت يكوف قد تعلَّمها من شيخو وردبَّا كانت عنده أكثر
من تعليقة إذ يُعلِّق على كل شيخ يدرس عنده تعليقة ُمنفردة .وقد ترد التَّعليقة دبعٌت التَّحضَت
الفصلي (دفًت ربضَت الدروس) إذ يقوـ اؼبعلم بتدريس الطالب من ُؿبتوى التَّعليقة أو أف تكوف
التَّعليقة رسائل يدوهنا أحدىم فيقوؿ علقت كذا وكذا .وىكذا َّ
فإف التػ َّْعلِْيػ َقة تَ ِرد دبعٌت ُمذ ّكِرة
دونو اؼبؤلف.
الطَّالب أو دفًت ربضَت اؼبعلم أو ما َّ
كاف الغزايل يف صدر شبابو يرحل يف طلب العلم ِّ
ويدوف العلوـ دوف ِحفظ وتسميع وىذا
اؼبنهج يُسمى التػ َّْعلِْيػ َقة .قرأ اإلماـ الغزايل يف صباه طرفاً من الفقو ببلده طوس على أضبد بن
ؿبمد الراذكاين ،مث سافر إِىل جرجاف إِىل اإلماـ أيب نصر اإلظباعيلي ،وعلَّق عنو التػ َّْعلِْيػ َقة ،مث رجع
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إِىل بلده ،وىناؾ كما يقوؿ الغزايل قطع اللصوص عليو الطريق ،وأخذوا فبتلكاتو ورغم صغر سنو
إال أف شجاعتو جعلتو جيادؿ اللصوص السًتجاع تعليقتو ألنو استودع فيها عصارة رحالتو.
تعجب اللصوص من تصرفات ذلك اؼبسافر الصغَت واصراره على استعادة كتابة بشجاعة نادرة.
اليوـ وبعد أكثر من تسعمائة سنة يتمتَّع علماء القانوف والفقو وغَتىم باال ِطّالع على
تعليقة الغزايل "اؼبنخوؿ من تعليقات األصوؿ" اليت علَّقها عن شيخة إماـ اغبرمُت اعبويٍت وفبا
جاء يف هناية الكتاب والذي من شأنو أف يكشف عن مقصد التػ َّْعلِْيػ َقة تعليميا ومنهج إعدادىا
السابقُت .قاؿ الغزايل "ىذا سباـ القوؿ يف الكتاب ،وىو سباـ اؼبنخوؿ من تعليق األصوؿ،
عند َّ
بعد حذؼ الفضوؿ ،وربقيق كل مسألة دباىية العقوؿ ،مع اإلقالع عن التَّطويل ،والتزاـ ما فيو
شفاء الغليل ،واالقتصار على ما ذكره إماـ اغبرمُت رضبو هللا يف تعاليقو ،من غَت تبديل وتزييد يف
اؼبعٌت وتعليل ،سوى تكلف يف هتذيب كل كتاب بتقسيم فصوؿ ،وتبويب أبواب روماً لتسهيل
اؼبطالعة عند مسيس اغباجة إىل اؼبراجعة" (ص.)618 ،
إذا تتبعنا الكتب اليت كانت تعاليق استفاد منها الطالب واستند إليها األساتذة قبدىا كثَتة
جداً أشار حاجي خليفة يف كشف الظنوف إىل العشرات منها وىي تشمل ما أماله اؼبعلم يف
ؾبالسو وما تَّ صبعو من بطوف الكتب العربية وغَتىا وردبَّا علَّق التِّلميذ على ٍ
كتاب نافع خيتاره
يوضح فيها مقاصد الكتاب ويكشف غوامضو اؼبغلقة ِمثّ قد يًُتجم إىل
فيقولوف "علَّق عليو تعليقة" ِّ
اللَّغة الفارسية أو الًتكية وأحياناً من غَت تَصرؼ وال تغيَت.
ودوف من شيخو دوف أف
وقوؿ بعض اؼبؤرخُت فالف علَّق عن شيخو التػ َّْعلِْيػ َقة أي ظبع َّ
حيفظ العلم يف صدره .ويقولوف علَّق الطَّالب الفالين عن شيخو تعليقة وقد تكوف يف ٍ
جزء صغَت
أو يف عشرات اجمللَّدات أي أنَّو كتب من علم شيخو بعدما شرح الشَّيخ يف الدَّرس فهي
لخصاً.
مالحظات يقتنصها اؼبتعلِّم ويقيِّدىا عنده يف دفًته ُم َّ
لقد قامت التعليقة حبفظ العلم وتسهيل عملية النقل ولقد كاف العلماء خيوضوف يف اؼبسائل
العلمية على ضوء ما يعثروف عليو من علم مبُت منثور يف التعاليق .ولعبت التػ َّْعلِْيػ َقة دوراً علمياً
تربوياً كبَتاً يف حياة اؼبسلمُت قددياً وفبا ورد يف أجبد العلوـ للقنوجي َّ
أف "ؿبمود بن علي بن أيب
الرجاء صاحب الطَّريقة يف اػبالؼ ،برع فيو ،وصنَّف التػ َّْعلِْيػ َقة اليت شهدت بفضلو  ...وصبع فيها
َّ
بُت ِ
الفقو والتَّحقيق ،وكاف عمدة ِّ
اؼبدرسُت يف إلقاء الدروس عليها ،واشتغل عليو خلق كثَت،
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وانتفعوا بو ،وصاروا علماء مشاىَت ،وكاف لو يف الوعظ اليد الطوىل ،وكاف ُمتفنناً يف العلوـ"
(باختصار) .وورد يف اؼبنتظم البن اعبوزي "وكاف الشيخ أبو اسحاؽ يذكر التعليقة يف أربع سنُت
فيصَت اؼبتفقو يف ىذه األربع سنُت فيها مستغنيا عن اعبلوس بُت يدي احد" .وكاف العلماء
يصفوف تعليقاهتم بعدَّة أوصاؼ منها التػ َّْعلِْيػ َقة الكربى ،اعبليلة ،العاؼبية ،اؼبنيفة ،النَّافعة ،تعليقة
موضحة ،تعليقة يف الفقو متوسطة ،وعلق عنو تعليقة مليحة ،مشهورة ،التعليقة اغبسناء ،األنيقة،
ولو تعليقة صبة اؼبعارؼ ،حافلة ،كبَتة ،عظيمة ،باىرة ،جيدة ،مل تكتمل ،حسنة ،لطيفة ،مفيدة.
ومن أقواؽبم "وعلق تعاليق كثَتة ،ووقف كتبو على اؼبدرسة ."..
لقد رصد اؼبؤرخوف مسَتة اغبياة العلمية للعلماء والطالب فكانوا يقرنوف بُت صحبة التلميذ
أستاذه وبُت تعليقتو فإف الطالب إذا لزـ عاؼبا فإنو يعلق عنو فيقولوف مثال عن ِ
العامل "تفقو على
ً
ض الشَّافِعِيَّة:
سليم بن أيوب الرازي وصحبو بصور أربع سنُت وعلق عنو تعليقة"َ " .وقَ ْد قَ َاؿ بَػ ْع ُ
ِ
ٍِ ِ
سفر ِ
اييٍت" ( ِسيَػ ُر أ َْعالَِـ النبَالَِء ،لإلماـ
َما َرأَيْ ُ
ت تَعلي َقةً ،أ ْ
َح َسن م ْن تَعلي َقة ُزَى َْت َع ْن أَِيب َحامد اإل َ
ِ
ِ
الذىيب َّ ِ
َّامن َع َشر  ،الطَّبػ َقةُ َّ ِ
َّ
ص ٍر
َ
بن َح َس ِن ب ِن َعل ٍّي ،أَبُو نَ ْ
َ
الراب َعةُ َوالع ْش ُرْو َفُ -72 ،زَىْيػ ُر ُ
اجملل ُد الث َ َ
الس ْر َخ ِسي).
َّ
ىدؼ الطالب يف تعليقو على كتاب معُت ىو أف حيل مشكالت تواجهو فكاف الطالب
النبيو يومئذ إذا وفق يف تعليقو على كتاب ما يقاؿ لو "بُت فيها مقاصده ،وكشف غوامضو
اؼبغلقة" ،ويقاؿ كتابو "تعليقة مشتملة على األجوبة ،فأجاب عن اؼبباحث بأجوبة يرتضيها"
العلماء.
والتػ َّْعلِْيػ َقة سبيِّز طرائق تدريس العلماء فاؼبؤرخ يشَت يف سَتة العامل إىل أظباء تعاليقو إف
ُوجدت فيقولوف عن العامل" ..ذو ِّ
الرحلة الواسعة ،والتَّصانيف والتَّعاليق" " ..وعمل تعليقة"
و"صنف تعليقة إحياء العلوـ والعوارؼ" ،و"صنف تعليقة على األزىار يف فقو الزيدية".
أؼبح ابن اعبوزي إىل الدور اغبيوي للتػ َّْعلِْيػ َقة عند اؼبعلمُت يف نشر العلم وخدمة الطالب
ومساعدة األساتذة فقاؿ يف ُم َق ِّدمة كتابو الباز األشهب اؼبنقضّ على ُـبالفي اؼبذىب َّ
أف اؼبذىب
ُ
دوهنا كي
اغبنبلي يف زمنو حيتاج إىل التَّعاليق وأنَّو قاـ بإعداد بضعة منها وذكر أظباء الكتب اليت َّ
تكوف يف ُمتناوؿ يد األساتذة من أجل أف يشرحوا اؼبسائل العلميَّة مع بياف أدلَّتها .وكاف بعض
العلماء يقولوف وليس ألصحابنا تعليقة.
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الًتبوي أساس تقييم اؼبستوى العلمي ٍ
لكل من الطَّالب واؼبعلم ولقد
كانت التَّعليقة يف تُراثنا َّ
حرص اؼبؤرخوف على تتبع التَّعاليق لبياف اغبقائق فيقولوف مثالً "لو تعاليق يف الفقو والنَّحو تدؿ
على ُحسن بصَتتو بالعلم" .وقبد بعض العلماء مثل ابن سينا يف قانونو يتتبع مصادر التَّعاليق
أف ِ
فيُبُت َّ
العامل الفالين استخرج تعاليقو من كتاب كذا .ربدَّث النعيمي يف كتابو الدَّارس يف تاريخ
اؼبدارس عن أحد اؼبعلمُت اؼبشهورين يف حقل التَّدريس فذكر اسم اؼبدارس اليت قاـ بالتَّدريس
فيها وأشار َّ
بأف لو تعاليق مفيدة .وذكر ياقوت اغبموي يف مُعجم األدباء اغبسن بن علي بن أيب
مسلم فقاؿ "كاف صحب أبا ؿبمد بن اػبشاب النَّحوي وقرأ عليو وحبث معو وعلَّق عنو تعاليق
قفت على بعضها فوجدهتا منبئة عن يد باسطة يف ىذا الفن من العلم ورأيت خب ِطّو يف حلب
َو ُ
تعاليق وكتباً واختيارات ونظماً ونثراً تدؿ على قرحية ساؼبة ونفس عاؼبة تُقلِّل النَّظَت وتؤذف بالعلم
الشيخ أبو حامد اإلس َفراييٍت فقيهاً شرح كتاب اؼبزين يف تعليقة حافلة كبواً من
الغزير" .كاف َّ
طبسُت ؾبلداً ولو تعليقة أخرى يف أصوؿ ِ
الفقو والتَّعليقة الكربى وكاف حيضر تدريسو سبعمائة
ُمتَػ َف ِّقو (ابن كثَت ،البداية والنَّهاية ،يف أحداث سنة ست وأربعمائة).
وىكذا ارتبطت التعليقة بالتفوؽ ،وحلقات العلم  ،ومنهجية البحث ،وعمق التفكَت
ويومئذ تفوؽ اؼبسلموف وأصبحوا بناة حضارة مرموقة وقنطرة نقلت البشرية من ضيق األفق إىل
سعة الفكر.
ِ
ِ
ِ
ُت ُؾبَلَّداً،
وقبد يف كتب الًتاث"تَعلي َقةُ الشَّْي ِخ أَِيب َحامد (ا ِإل ْس َفَرايِْي ٍِت ) ِيف َْكب ٍو م ْن طبَْس ْ َ
ٍِ
ِ
ِ
ب العُلَ َماءَ ،وبَ َس َ
اب َعْنػ َها"ِّ " .
الشْيػَرا ِزي :تَػ َفقَّوَ بِأَِيب َحامدَ ،ولَوُ َعْنوُ
ط أَدلَّتَػ َها َواعبََو َ
ذَ َكَر فْيػ َها َم َذاى َ
اس ِم الد ِ
تَعلي َقةٌ تُػْنسب إِلَي ِو"" .إِ َّف أَبا اغبس ِن علق تَعلي َقة عن أَِيب ال َق ِ
َّح ِو َع ِن
َّارك ّيَ ،ولَوُ تَعليق ِيف الن ْ
َ ُ ْ
َْ
َ ََ
َ
ِ
ِِ
َح َسن ِم ْن تَعلي َقة ُزَى َْت َع ْن أَِيب َح ِام ٍد
ة:ما َرأَيْ ُ
ت تَعلي َقةً ،أ ْ
ابْ ِن ج ٍِّت"َ " .وقَ ْد قَ َاؿ بَػ ْع ُ
ض الشَّافعيَّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سفر ِ
زبرج بِِو أَئِ َّمة،
باىرة ج ّداًَ ،وَكا َف عجباً يف إل َقاء ال ّدروسّ .
اييٍت" " ،لَوُ تَعلي َقة يف اػبالَؼ َ
اإل َ
وَكا َف آيةً ِيف الوعظ ،ص ِ
احب فُػنُػ ْوف"" .أبو الفضل ركن الدين عزيز بن ؿبمد  ..كاف إماماً فاضالً
َ
َ َ
مناظراً ؿبجاجاً قيماً يف علم اػبالؼ ماىراً فيو اشتغل فيو على الشيخ رضى الدين النيسابوري
اغبنفي صاحب الطريقة يف اػبالؼ وبرز فيو وصنّف ثالث تعاليق ـبتصرة يف اػبالؼ وثانية
وثالثة مبسوطة واجتمع عليو الطلبة دبدينة مهذاف وقصدوه من البالد البعيدة وعلقوا تعاليقو وبٌت
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لو اغباجب صباؿ الدين هبمذاف مدرسة تعرؼ باغباجبية" " ،وكاف يعلق الفوائد اليت يسمعها يف
ؾبالس اؼبشايخ واألئمة حىت حصل من ذلك صبلة كبَتة".
والتعليقة وسيلة من وسائل االختبار ؼبعرفة الكفاءة العلمية .ذكر الذىيب يف ِس ََتهَ " :كا َف
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
َّهماً بِاجملَازفَِة ِيف الن ِ
ك
َّقلَ ،وبَػلَ َ َذل َ
ابْ ُن د ْحيَةَ َ -م َع فَرط َم ْع ِرفَتو بِاغبَديْث َوح ْفظو ال َكث َِْت لَوُ ُ -متػ َ
ِِ
ِ
اب ِّ ِ
اؼبلك ال َك ِامل ،فَأَمره أَ ْف يعلِّ َق َشْيئاً َعلَى كِتَ ِ
َح ِاديْثِو
الش َهاب ،فَعلَّ َق كتَاباً تَ َكلَّ َم فْيو َعلَى أ َ
ُ
ِ
وأ ِ ِ ِ
ِ
اب ،فَػ َعلِّ ْق ِيل ِمثْػلَوُ.
ف ال َك ِام ُل َعلَى ذَل َ
كَ ،خالَّهُ أَيَّاماًَ ،وقَ َاؿَ :
َسانْيده ،فَػلَ َّما َوقَ َ
ضَ
اع ذَ َاؾ الكتَ ُ
َ َ
فَػ َفعل ،فَجاء الث ِ ِ ِ
اقضةٌ لِأل ََّوِؿ ،فَػ َعلِ َم الس ْلطَا ُف ِص َّحةَ َما قِْي َل َعْنوَُ ،ونَػَزلت َم ْرتَػبَتُوُ ِعْن َدهُ،
َّاين فْيو ُمنَ َ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َخاهُ أَبَا َع ْمرو".
َو َعزلَوُ م ْن َدا ِر اغبَديْث الَِّيت أَنْ َشأ ََىا آخراًَ ،وَوالَّ َىا أ َ
كاف طاىر بن أضبد بن بابشاذ (ت  469ىػ) دبصر إماـ عصره يف النحو ،ولو كتاب
التعليق يف النحو أظباه تالمذتو من بعده "تعليق الغرفة" ألنو جلس اعتكف يف غرفة فتفرغ
لتعليقتو سباماً .قاؿ ابن خلكاف يف وفيات األعياف عن "تعليق الغرفة" وانتقلت ىذه التعليقة إىل
تلميذه أيب عبد هللا ؿبمد بن بركات السعدي النحوي اللغوي اؼبتصدر موضعو ،مث انتقلت منو
إىل صاحبو :أيب ؿبمد عبد هللا بن بري النحوي اؼبتصدر يف مكانو ،مث انتقلت بعده إىل صاحبو
أيب اغبسُت النحوي  ..وقيل :إف كل واحد من ىؤالء كاف يهبها لتلميذه ويعهد إليو حبفظها.
ولقد اجتهد صباعة من الطلبة يف نسخها".
قاؿ أضبد بن علي الدعبي (770؟  838 -ىػ = 1368؟  1435 -ـ) يف
كتابو الفالكة واؼبفلكوف أف "النحوي البصري العالمة طاىر بن أضبد بن بابشاذ أبو اغبسن
كاف يأكل يوما مع بعض أصحابو طعاما ،فجاء قط فرمى إليو بشيء فأخذه وذىب بو
وعاد سريعا ،مث فعل ذلك مرة بعد أخرى فعلم أف لو سببا فاتبعوين فإذا بقط آخر أعمى يف
سطح فقاؿ الشيخ :ىذا حيواف هبيم قد ساؽ هللا لو رزقو أفال يرزقٍت وأنا عبده ،فًتؾ عالئقو
الدنيوية ولزـ غرفة يف جامع عمرو بن العاص وأقبل على العلم وصبع تعليقة يف النحو قريبا من
طبسة عشرا ؾبلدا ،وأصحابو كابن بري وغَته ينقلوف منها ويسموهنا تعليقة الغرفة ،وكاف لو
معلوـ وراتب على قراءتو للكتب اليت يكتبوهنا عن السلطاف وإصالحها تعرض عليو قبل أف
ربمل إىل اعبهة اليت عينت ؽبا .سقط من سطح جامع بن العاص فمات من وقتو
سنة( "369ص  ،48انظر موقع الوراؽ).
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قبد يف أرشيف ملتقى أىل اغبديث "لقد تتبعت كلمة كناش فوجدهتا مثل التعليقة
تنسب عادة لكاتبها وتدؿ على سعة علمو وعلو مكانتو .يقوؿ بعضهم نقل بعض اغبقائق
من كناش ؾبهوؿ أو من مقاالت جالينيوس .كتاب نوادر الفالسفة واغبكماء وآداب اؼبعلمُت
القدماء كناش اختصره أحد اؼبؤلفُت من كتاب بولس .التعليقة واغباشية والكناش ؾبموعة
معارؼ يستخرجها الكاتب من مصادر كثَتة والسيما الكتب اؼبشهورة وال زبلو من إضافات
وترصبة وتنقيحات وبراىُت كما قد تتضمن جوابات مسائل سئل عنها العلماء .مدح الكناش
يف تراثنا ويوصف بعدة كلمات كقوؽبم كناش حسن ،وصاحب الكناش ولطيف وكبَت ألنو
استقصى صبلة أمور ىامة وػبص صبلة من أقواؿ العلماء يف صناعة الطب وخصوصا ما تفرؽ
ذكره يف بطوف الكتب" (انظر اؼبكتبة الشاملة).
تشَت الدراسات إىل أف التعليقة ترد دبعٌت "الكتاب اؼبدرسي :كاف التأليف من
االعتبارات اليت تراعي عند اختيار أساتذة النظامية ،وكانت الدرجات العلمية اليت سبنح ؽبم أو
يعينوف هبا أو ينتقلوف دبوجبها إمنا تعتمد على ىذا األساس يف الغالب ،وكاف الكتاب
اؼبدرسي الذي يضم ؾبموعة ؿباضرات األستاذ سرعاف ما ينتشر فما إف ديلو على طلبتو
اؼبصححة أو اجملازة من قبل مؤلفها ،وال سبر
ويسمعوا عنو حىت يستنسخوه ويتبادلوا النسخ
ّ
فًتة قصَتة حىت يتدارسو اؼبعنيوف دبوضوعو ،وقد يطلق على ؾبموعة تقريرات األستاذ يف الفقو
اسم التعليقة ،فيحفظها الطلبة ويتناقلوهنا ،ومن ىذه التعليقات ما يبل بضعة ؾبلدات ،وكلما
كانت التعليقة أكثر أصالة كانت أكثر انتشاراً وتدارساً من قبل اؼبعنيُت وكاف من عادات
األساتذة إذا ختموا كتاباً احتفلوا لذلك ،وفبا يروى هبذا الشأف أف اإلماـ اعبويٍت عندما أتّ
تصنيف كتابو  -هناية اؼبطلب يف دراسة اؼبذىب  -وكاف قد درسو للخواص من تالميذه,
عقد ؾبلساً حضره األئمة الكبار ،وختم الكتاب على رسم اإلمالء واالستمالء ،ودعا لو
اعبماعة" (الصاليب2006 ،ـ).
وىكذا تدلنا اؼبراجعة العميقة لكتب أجدادنا أف الكتابة وتدوين اؼبالحظات وانتاج التعاليق
ويف اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبتنوعة كانت تلقى عناية فائقة ففي قصور األمراء وؾبالس العلماء والزوايا
والتكايا واػبوانق واؼبساجد  .كانت اؼبدارس ومن قبلها اؼبساجد خلف حركة نشطة لتدوين العلم
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وفق قواعد منهجية عرفت بالتعليقة وارتبطت الحقا بتأسيس الكليات واعبامعات يف العامل
اإلسالمي مث يف الغرب.
وىكذا وبعد جولة يف ثنايا ال ُكتب الًتاثية قبد َّ
أف التَّعاليق التَّعليميَّة لَعِبت دوراً عاؼبياً وعظيماً
يف خدمة العلوـ واؼبعارؼ وسامهت يف ربقيق أىداؼ اجملتمع اؼبسلم َّ
ؼبدة قروف ُمتطاولة وبعد أكثر
من ألف سنة من العطاء يف حقل التَّعليم توقفت ىذه الطَّريقة وغدت غريبة حىت يف أظباع اؼبعلمُت
واختفت من ساحة اؼبفكرين وال نكاد قبد يف كتبنا األكاددييَّة العربية اؼبعاصرة إشارات عامة ُمتفرقة
فضالً عن دراسات تفصيلية متعمقة تتحدَّث عن التَّعليقة كطريقة تعليمية تفقَّو هبا وتعلم منها
وعامة الطالب وأثبتت األياـ قوهتا وأصالتها وجودهتا وانتشارىا .التعليقة نتاج العبقرية
أعالـ األمة َّ
العربية اإلسالمية فهل ننجح يف إعادة روح ىذه الطَّريقة ومقاصدىا السامية يف واقعنا ؟

16

ومضاخ تزتىيح من كتاب نشأج الكلياخ
يؤكد د .جورج مقدسي ( 2002 – 1920( )George Makdisiـ) 1على
أف التعليقة ؽبا تطبيقاهتا يف الغرب اؼبسيحي وىي تعادؿ كلمة التقرير ( 2)reportودراسة
جورج مقدسي القت عناية فائقة يف جامعة اؼبلك عبدالعزيز فًتصبت كتابو نشأة الكليات
عاـ  1994ـ كما قاـ اجملمع العلمي العراقي بًتصبة كتابو تاريخ بغداد وخططها .زبصص
جورج يف الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة بنسلفانيا ( University of
 )Pennsylvaniaكما درس يف السوربوف وىارفرد ودراساتو ربتوي على الكثَت من
الشواىد الدالة على أف التعليقة يف العامل اإلسالمي سبقت منهج كتابة التقارير عن
احملاضرات الدراسية وىي مرحلة ىامة لظهور الدراسة النظامية يف الغرب.
ورد يف كتاب نشأة الكليات ؼبقدسي (1994ـ)
"وكاف الفعل "علق" يستعمل معو حرؼ اعبر "على" أو "عن" يقاؿ
عن الطالب الذي يدوف مالحظات شيخو يف درس الفقو .وكاف دفًت
اؼبالحظات يسمى "التعليقة" .وىو اصطالح كاف يستعمل أيضا
للداللة على مالحظات اؼبدرس نفسو على الدرس ،ومنهج تدريسو أما
الفعل "يعلق" فيستعمل حبسب النص الذي ورد فيو دبعٌت :يسجل،
يدوف ،يكتب مالحظات ،يدوف ؿبضرا ،خيتزؿ.
وكثَتا ما نصادؼ يف الًتاجم عبارة "لو عنو تعليقة" ،إشارة إىل أف الفقيو
عندما كاف طالبا كتب تعليقا بسند من أستاذه يف الفقو ،مبنيا على
أساس دروسو أو كتبو .وكانت كتابة التعليق جزءا أساسيا من تعليم
1

HTTP://WWW.MIDDLEEASTMEDIEVALISTS.ORG/MAKDISI.HTML

 2تَػ ْعلِيق وتَػ ْع ِقيب يف اللغة اإلقبليزيةcomment, remark, commentary; :
ِ
يق اغبََو ِاشي ِ(يف َى َو ِام ِ
ش كِتَاب)َْ :رب ِشيَة glossing,
 critique, reviewوتَػ ْعل ُ
يشة:
 commenting on; commentary, comments ,annotationتَػ ْه ِم َ
تَػعلِي َقة ،ح ِ
اشيَة )marginal annotation, (marginal) note, (marginal
ْ
َ
.scholium ,gloss, commentary
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الفقو .وقد تكوف التعليقة مصنفا لو خصائص وصفات متميزة ،وحيمل
طابع منشئو .ومثل ىذه األعماؿ قد خيتلف بعضها اختالفا كبَتا عن
بعضها اآلخر وذلك يف شكلو وؿبتواه.
والتعليقة إما أف تكوف من انتاج األستاذ أو طالب الفقو اؼبتقدـ
"العايل" .ففي حالة األستاذ الفقيو تكوف عبارة عن ؾبموعة من
مذكرات الدروس اليت يعدىا الستعمالو الشخصي يف تدريس مقرره
الدراسي ،أو قد تكوف مصنفا كامال فبكن أف يستعملو غَته من مدرس
الفقو .أما التعليقة بالنسبة لطالب الفقو اؼبتقدـ ،أي يف اؼبرحلة العالية
من دراستو ،فقد ؾبموعة من اؼبالحظات اليت دوهنا من دروس أستاذه
أو من دروس األستاذ وكتبو ،يدرسها ويستظهرىا مث يعرضها على
األستاذ لكي ديتحنو فيها بغرض ترقيتو إىل مرتبة اإلفتاء" (ص -131
.)132
"وؼبا كانت التعليقة أساسا مصنفا فيو شيء من األصالة واالبداع فيما يتعلق بتكوينها
وؿبتواىا ،وؼبا كانت الطريقة التيب ربتويها ربمل الطالبو الشخصي ؼبؤلفا ،فال توجد تعليقتاف
أو طريقتاف سباـ التشابو" (ص.)140
"وقد سار تطور التعليقة جنبا إىل جنب مع تطور معاىد تدريس الفقو واليت ازبذت
شكل اؼبسجد -اػباف أوؿ األمر مث اؼبدرسة ومن اعبدير باؼبالحظة أف كلية الدراسات
الفقهية ىذه ،بقدر ما نستطيع أف نقرره من اؼبصادر اؼبتاحة لنا -ازبذىا الشافعية واألحناؼ
أوال ،مث اغبنابلة مث اؼبالكية يف آخر األمر ،ويف أضيق نطاؽ أيضا" (ص.)140
"وفبا يشهد على قباح التعليقة يف التعليم الفقهي استخدامها يف اجملاالت األخرى
[النحو ،علم الكالـ ،والطب] .وتدؿ صبيع البوادر على أف النصف الثاين من القرف الثالث
اؽبجري /التاسع اؼبيالدي شهد تبلور التعليقة ,وىي الفًتة اليت سبقت ظهور اؼبدرسة عندما
كاف اؼبسجد ىو اؼبعهد التعليمي الوحيد الذي يدرس فيو الفقو" (ص.)145
ارتبطت التعليقة والتعليق بكلميت اؼبالزـ والصاحب .الصحبة فًتة دراسية متقدمة
وىي فًتة صحبة الطالب أو مالزمة الطالب للمعلم وخالؽبا يصبح الطالب صاحبا" ،أي
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ب"
مالزما ألستاذ الفقو ورفيقا مالزما أو حواريا أو تابعا؛ ولذلك يقاؿ عنو أنو
َ
"صاح َ
شيخو .واستخدـ فيما بعد لفظ مرادؼ ؽبذا الفعل وىو "الزـ" مشتق من اؼبصدر مالزمة
اؼبرادؼ للفظ "صحبة" ،واستخدـ اسم فاعلو "مالزـ" يف العهد العثماين بصفة خاصة دبعٌت
"مساعد مدرس الفقو" .وىذه الفًتة من الصحبة بالذات ىي اليت كاف يتم خالؽبا بعملية

"التعليق" (مقدسي5773 ،م ،ص .)545
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تطوير التعليقة

الصعب العثور
الساحة التَّعليمية حىت أنَّو من َّ
يف الفًتة اغبديثة اختفت كلمة التػ َّْعلِْيػ َقة من َّ
الًتبوي.
الًتبوية أو ُكتب تاريخ الفكر َّ
على تعريف دقيق ؽبذه الكلمة يف القواميس أو اؼبوسوعات َّ
الًتبية األساسية يف دولة
التَّعليقة كمشروع نَقًتحو بالصورة اليت ذكرناىا قمنا بتطبيقو يف كلية َّ
الكويت (وىي كلية إلعداد اؼبعلمُت واؼبعلمات) وعلى ضوء ىذا ادلشروع فإنَّنا نسعى حنو
تأصيلو نظرياً وعمليا ونأمل من الباحثني وادلهتمني بأن يقوموا بتحديث وتطوير أمر التَّعليقة يف
ومعلمات كوسيلة من وسائل الرتبية.
حيا م العملية كمعلمني ُ

وإذا ُكنَّا مل نظفر يف دراساتنا دبادة تعليمية كافية ُكتبت بيد نساء ُمسلمات يف تارخينا
اإلسالمي َكتعاليق فإنَّنا نستبشر خَتاً باعبيل اعبديد.

من شأف ىذا اؼبشروع الذي نُنادي بو أف يُساىم يف عملية البعث التَّعليمي والبحث
العلمي إذا أَحسنا يف َعرضو وأبدعنا يف تطوير آلياتو وأدواتو يف اؼبستويات األخرى مثل ُؿباولة
العامة وسائر اؼبراحل الدراسية .التَّعليقة دعامة تعليمية تربط كل من
تَطبيقو يف مرحلة الثَّانوية َّ
اؼبعلم باؼبتعلم وذلك بروابط العلم ومنهجية تعتمد على مهارة الكتابة وفن التدوين والتَّلخيص
والتَّعليق.
قمنا يف كتابنا تعليقة أصوؿ الًتبية وكتابنا "تراثنا الًتبوي :نطلق منو وال ننغلق فيو" ويف
مواقعنا على شبكة االنًتنت بتقدمي بياف تفصيلي لطرائق استخداـ التعليقة يف حياتنا التعليمية.
"اطلعت على كتاب :تراثنا الًتبوي ،ننطلق منو وال
قاؿ اػببَت الًتبوي د .يوسف عبداؼبعطي
ُ
ننغلق فيو لألخ الفاضل الدكتور بدر ؿبمد ملك ،واألخت الفاضلة الدكتورة لطيفة حسُت
الكندري ،فأحسست
ث َع ْن أ َْم ٍر عُمراً ،مث فُوجئ بو أمامو!  ...وتوقفت طويالً
بسعادةِ َم ْن َحبَ َ
َ
أماـ :التعليقة التعليمية كوسيلة إلحياء وتطوير تراثنا الًتبوي وأشهد أف كتابكما قَدَّـ هبذا األمر
"فتحاً" جديداً .فاستخرج من الًتاث ىذه اؼبمارسة فشرحها ،وأوضحها ،وأثراىا بإضافات،
أصلها دبعايَت ،وقدَّـ إضاءة تعُت اؼبتعلم ،وتوجهو لكيفية كتابتها".
و َّ
وقاؿ د .سامي نصار – عميد معهد الدراسات الًتبوية يف القاىرة" -قرأت ما كتبو
األخ والزميل د .بدر ملك ود .لطيفة الكندري عن "التعليقة" باعثُت بذلك أصال من أصوؿ
الًتبية اإلسالمية نافضُت عنو الغبار ،دافعُت بو حبماسة تدعو إىل اإلعجاب إىل مركز العملية
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التعليمية وقلبها يف كلية الًتبية األساسية اليت تعٌت بإعداد اؼبعلم" .ويف ىذا السياؽ أيضا
قالت اؼبربية الفاضلة األستاذة مرمي النعيمي (2012ـ) "يف ؿباولة موفقة قاـ هبا الدكتور بدر
ؿبمد ملك والدكتورة لطيفة حسُت الكندري إلعادة قراءة الًتاث وفق رؤية عصرية ،وقفت
على كتاهبما :تراثنا الًتبوي ننطلق منو وال ننغلق فيو ،الذي القى استحساناً من األوساط
العلمية والبحثية يف الكويت وخارجها ...لالستزادة حوؿ التعليقة التعليمية اليت تعد اغبلقة
الغائبة يف أنظمتنا التعليمية بالعامل العريب يف عصرنا ،اقرأ :كتاب تراثنا الًتبوي".
ويف مفكرة األسرة "تعليقيت :إف اؼبسلمُت استخدموا مهارة التعليق لتدوين أمورىم
فلنحي استخداـ ىذه الكلمة" (ملك ،والفيلكاوي2008 ،ـ ،ص .)17
معايري التـ ِ
َّعلِ ْي ِميَّة
َّعل ْيـقة التـ ْ
ْ
يف تعاملنا مع طالبنا نطلب منهم
الجيدة
معايير الت َّ ْع ِل ْيقَة الت َّ ْع ِل ْي ِميَّة
ِ
اختيار عمل حبث أو تعليقة والفرؽ
بينهما أف البحث يكتب عن موضوع
واحد (مثال اآلراء الًتبوية البن خلدوف )
يف حُت تتضمن التعليقة عدة موضوعات.
ديكن اختصار أىم معايَت التػ َّْعلِْيػ َقة
التػ َّْعلِْي ِميَّة اعبيِّدة وكذلك البحث اعبيد
بالنقاط التالية:
-1التَّنوع يف صبع اؼبصادر على قدر اإلمكاف.
-2التَّوثيق الدَّقيق للمراجع.
ُ -3حسن التَّنظيم والعرض.
-4التَّعليق واؼبناقشة لبعض اؼبوضوعات.
ِ
-5أف تكوف َّ ِ ِ
للمقرر ال ِّدراسي استنادا
الصلة باحملتوى العلمي َّ
اؼبادة الع ْلميَّة اجملموعة وثيقة ّ
للضوابط اليت يضعها اؼبعلم.
-6األصالة دبعٌت ظهور بصمات إسالمية يف صميم ؿبتويات التػ َّْعلِْيػ َقة.
التوثيق

التوثيق

التنوع

الرغبة

التنوع

رسومات

التنظيم

المعاصرة

التعليق

األصالة

التنظيم

التعليق

األصالة

المعاصرة
رسومات
الرغبة
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-7اؼبعاصرة وذلك باالستفادة اغبكيمة من مصادر اؼبعرفة العصرية وربط اؼبوضوعات
حباجة اجملتمع اليوـ.
-8التػ َّْعلِْيػ َقة اعبيدة ىي اليت تنفع صاحبها بطريقة أو بأخرى فيمكن أف يراجعها اؼبتعلم قبل
االمتحاف أو إلقاء الدروس العلمية وذلك لوجود اػبُالصات فيها.
همة يف
ُ -9حياوؿ الطَّالب أف يقوـ بإعداد ُملخصات ورسوـ توضيحية للموضوعات اؼب َّ
ُ
اؼبقرر كما ديكنو االستفادة من مهارات اػبريطة ال ِّذىنية إلعداد بعض فقرات تَعليقتو إف أمكن.
 -10خيتار الطَّالب برغبة وقناعة فكرة إعداد التػ َّْعلِْيػ َقة.

بعض التوجيهات إلعداد التعليقة التعليمية
 غالؼ البحث أو التػ َّْعلِْيػ َقة التػ َّْعلِْي ِميَّة جيب أف يتضمن عنواف العمل ،واالسم الكاملاؼبقرر ورقم اجملموعة ،مث اسم أستاذ اؼبقرر والتَّا ِريخ اؽبجري
لُمق ِّدـ أو مق ِّدمة التػ َّْعلِْيػ َقة ،مث اسم َّ
واؼبيالدي.
 ربتوي التػ َّْعلِْيػ َقة التػ َّْعلِْي ِميَّة – غالباً  -على مق ِّدمة مث تتواىل اؼبوضوعات اليت ىي ما َّدةالتػ َّْعلِْيػ َقة وأخَتاً اػباسبة وقائمة اؼبراجع.
 مق ِّدمة التػ َّْعلِْيػ َقة فيها سبب اختيار موضوعات التػ َّْعلِْيػ َقة وأمهيتها ومكوناهتا ومنهجها. مراجعة األدبيات تُعطي الكاتب قوة وسيولة يف طرح األفكار ،والتَّعرؼ علىمصطلحات الفن.
ِ
 الُمفًتض َّوضح بشكل ُمتسلسل ودقيق أىم
أف الفهرس أو صفحة ؿبتويات التػ َّْعلْيػ َقة تُ ِّ
موضوعات التػ َّْعلِْيػ َقة.
 اػباسبة عادة ىي خالصة التػ َّْعلِْيػ َقة وفيها يوجز الطَّالب أىم الفوائد اليت ظفر هبا يفتعليقتو.
 أي كالـ يتم اقتباسو ُمباشرة (حرفياً) من كالـ اآلخرين جيب وضعو بُت قوسُت "…"الصفحة مث يف النِّهاية يقوـ الباحث (الطَّالب أو الطَّالبة) بتوثيق اؼبصدر
مع ربديد اسم اؼبؤلف و َّ
كامالً .مثاؿ للتَّوثيق يف قائمة اؼبراجع:
الكنػػدري ،لطيفػػة حسػػُت (1425ىػ ػ 2004 -ـ) .تشػػجيع الق ػراءة .ط .1الكويػػت:
مركز الطفولة واألمومة.
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يوضح الباحث (الطَّالب أو الطَّالبة) رأيو يف بعض موضوعات البحث وال
 جيب أف ِّيكتفي بالنَّسخ والتَّلخيص من اؼبصادر .يذكر الكاتب يف خاسبة البحث أو التَّعليقة مناقشاتو
وأفكاره ومقًتحاتو.
 ىناؾ مصادر أصلية ومراجع ثانوية واعبرائد واجملالت عادة تُعترب مصادر ثانوية فيجبالًتبوية واغبقائق العِْل ِمية إىل ؾبلة غَت َزبَص ِ
صية مثل اعبريدة اليومية َّ
ألف
أف ال ننسب األقواؿ َّ
األصل أف نَرجع إىل مصدر كالـ الباحث كلَّما أمكن ذلك فالرجوع إىل اؼبصادر األصيلة جيعل
البحث أصيالً وموثقاً.
 التَّػ ْعلِْيػ َقة مثل البحث من حيث أنَّو يعتمد على توثيق اؼبراجع وتنظيم اؼبوضوعاتويتطلب عمق يف الطَّرح مع تنويع يف األفكار ومناقشة تدؿ على مهارة الكاتب يف فهم اآلراء
اؼبتنوعة وعرضها بأمانة مع التَّعليق عليها قدر اإلمكاف ومن دوف تكلف.
الصفحات اؼبطلوبة إلقباز التَّعليقة
 يُفضَّل أف يتَّفق كل من اؼبعلم والطَّالب على تقدير َّكأف يقًتح اؼبعلم أو الطَّالب أف ال تتجاوز التَّعليقة عن  13صفحة مثالً وكذلك ينبغي ربديد
الزمنية الكافية لتحقيق اؽبدؼ اؼبطلوب كأف يتم التسليم مع بداية أوؿ اختبار.
الفًتة َّ
الفرؽ األساسي بُت طريقيت البحث والتَّعليقة َّ
أف األوىل تدور حوؿ موضوع واحد كأف
الًتبوية عند ابن سينا أما يف التَّعليقة َّ
فإهنا ينبغي أف تلمس الكثَت من
يكتب الباحث عن اآلراء َّ
موضوعات اؼبقرر الدراسي مع تدوين بعض ما يدور يف قاعة الفصل من أفكار رئيسة.
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فوائد التعليقة
وفيما يلي أىم فوائد التعليقة:
 .1تدريب العقل على التَّفكَت العلمي اؼبنظم
واقتناص مذىب العلماء األوائل وتقييد بعض مسائلهم
الًتبوية يف حيز معُت.
َّ
 .2ديكن استخداـ التَّعليقة يف متابعة جهود
األطفاؿ داخل وخارج الفصل فتكوف التَّعليقة حافظة
لنماذج من عمل الطَّالب أو الطَّالبة مع كتابة تاريخ
عمل النَّشاط.
 .3يتعلم الطَّالب أف يُقيِّم نفسو وفق مادة
ُمتنوعة وديكن أف يتتبع من خالؽبا منوه يف التَّحصيل
األكادديي .ىذا التقييم خيتلف عن االختبارات التَّقليدية
العقيمة َّ
ألف االمتحانات يف الغالب تقيس مستوى واحد وىو اؼبستوى العقلي وباألخص مهارة
اغبفظ .
ِ
احملصلة النَّهائية مع هناية اؼبقرر حيث يبدأ الطَّالب بتنمية تَعليقتو كي ينتفع ىو
 .4تظهر ّ
بفائدهتا يف عملو كمعلم داخل اؼبدرسة أو يف ميادين أخرى.
 .5يتمرف الطالب عملياً على استخداـ مقاصد
التَّأليف أو بعضها يف أحباثو وكِتاباتو مثل فن التَّلخيص،
والشرح ،واالستنباط ،والنقد.
 .6تفعيل اغبصص واالستفادة الكربى من تواجد
اؼبعلم واؼبتعلم يف قاعة الدرس فاؼبعلم سيتحرى الدقة أكثر
عندما يعطي اؼبعلومة ألنو يعلم أف الطالب قد يعلق قولو
(يدوف اؼبعٌت العاـ) يف مذكرتو كما أف اؼبتعلم لن يكوف
مستمعاً سلبياً.
كل تعليقة ُمتميِّزة عن األخرى يف مضموهنا وشكلها
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ألف الفكرة اليت نطرحها فكرة قائمة على َّ
َّ
أف كل متعلم لو إبداعاتو اؼبتميزة وإمكاناتو اػباصة
العامة اؼبطلوبة للمجموعة
وجيب أف ينطلق من منطلق النمو الفردي دوف اإلخالؿ باؼبتطلبات َّ
ككل.
ويف اػبتاـ مشروعنا ىذا دعوة مفتوحة لكل مثقف يفخر بنفائس الًتاث ويتطلع إىل أف
حيي فكرة التعليقة (التدوين اؼبنهجي) ويطورىا يف اؼبدارس وغَتىا فقضية التعليم ىي القضية
الكربى دوف إمهاؿ القضايا األخرى.
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صدى التعليقة يف القاعات الدراسية اليوم
ومن خالؿ فبارسة طلبتنا للتعليقة التعليمية ربت اشرافنا وجدنا خَتا كثَتا ونفعا
عظيما من طالبنا وطالباتنا اؼبتميزات نسأؿ سبحانو أف يتمم ويبارؾ.
ورد يف تعليقة من تعاليق طالباتنا اؼبتميزات "وجدت فكرة التعليقة رائعة وفبيزة جدا مع أنٍت
يف البداية كنت متخوفة من تطبيقها ولكٍت هللا يعلم أين استفدت كثَتا منها  ...ويف النهاية
فإين أرجو أف أكوف قد أوفيت هبذه التعليقة حقها  ...أنٍت استمتعت وأديا استمتاع يف كتابة
التعليقة فقد نقلت الفكرة ؼبن يسر يل هللا نقلها ؽبم"
وقالت طالبة أخرى بعد أف اشتغلت معنا يف عمل التعليقة "وجدت فكرة التعليقة الًتبوية
طريقة مثلى للتعلم ،مع أنٍت واجهت صعوبة يف فهم الفكرة يف البداية ألهنا كانت جديدة
بالنسبة يل ،وـبالفة بطريقة التعليق اليت تلقيتها طواؿ عمري .وليت ىذه الفكرة طرحت علي
من قبل واستخدمتها منذ الصغر ،فبعد تفكَت يف طريقة التعليقة اعتقد أف على كل متعلم
اتباعها ...فاعتقد أف عمل التعليقة الًتبوية سيساعد على تنمية مهارات الكتابة والتلخص
والتأمل والتفكر والربط بُت اؼبواضيع باإلضافة إىل فائدهتا يف ترسيخ اؼبعلومات وحفظها،
فالربط الذي تقدمو بُت االداة التعليمية واغبياة الواقعية".
ومن األقواؿ اعبميلة يف ىذا
اؼبسار " وىنا جيب أف أعرب عن
سعاد ،هبذه التعليقة فهي تعرب عن
أفكاري وذا ،فجعلتٍت أكثر ثقةَ بنفسي
وذلك عن طريق اختياري ؼبواضيع
التعليقة وعرض أفكاري و آرائي  .و
أيضاَ جيب أف ال أغفل عن الصعوبات
اليت واجهتها يف أثناء ذبميعي ؼبواضيع
ىذه التعليقة و ترتيب أفكاري فهذه الصعوبات جعلتٍت أزداد اصراراَ لعمل ىذه التعليقة .
وجعلتٍت أتطلع إىل عمل تعاليق أخرى باؼبستقبل" .
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تغريدات
التعليقة التعليمية :مذكرة ادلعلم والطالب
أ.د .لطيفة الكندري
 .1التعليقة طريقة رائدة يف التعلم ،عُرفت يف القرف اؽبجري الثالث ،وىي دبثابة دفًت
التحضَت للمعلم ومذكرة للتلميذ يدوف فيها الفوائد #التعليقة

 .2ظهرت التعليقة لتدوين اؼبالحظات يف علم الفقو قبل نشأة اؼبعاىد مث انتشرت يف
اؼبراكز التعليمية يف سائر العلوـ العقلية والنقلية #التعليقة
 .3ويف الًتاث الًتبوي "علق تعليقتو" تعٍت –اصباال -كتب وسجل مالحظاتو يف كراسة.
وكانت التعليقة سبب شهرة عدد كبَت من اؼبعلمُت والطلبة #التعليقة
 .4من أىداؼ التعليقة يف الًتاث الًتبوي اإلسالمي قياس وتقومي اؼبستوى العلمي للمعلم
واؼبتعلم بطريقة ملموسة وموضوعية #التعليقة
 .5تكشف التعليقة اعبيدة عن كفاءة التحصيل الدراسي للمعلم وللمتعلم قدديا وحديثا
وتكشف أيضا عن طبيعة التدريس #التعليقة
أشرت
 .6كانت بداية اكتشايف ؼبشروع التعليقة أثناء كتابة رسالة الدكتوراة عن الغزايل و ُ
إىل حادثة سرقة تعليقتو حينما داىم اللصوص قافلتو #التعليقة
 .7ومن قصة سرقة تعليقة أيب حامد الغزايل استوحيت فكرة اؼبشروع وناديت علميا
وعمليا بضروة احياء وتطوير اؼبمارسات واؼبفردات الًتاثية# .التعليقة
بدأت مشروع احياء التعليقة التعليمية مع زوجي أ.د .بدر ملك وطبقنا
 .8منذ 2001ـ ُ
الفكرة عمليا يف ؾباالت واصدارات ودورات تدريبية عديدة #التعليقة

قمت بتبسيط مفهوـ التعليقة لألطفاؿ يف اؼبرحلة االبتدائية ولألمهات ولطلبة اعبامعة
ُ .9
واغبمد هلل وجدت دعما كرديا من اؼبؤسسات اؼبعنية #التعليقة
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 .10أساس فكرة التعليقة فبارسة حضارية لتدوين العلم واقتناص الفوائد لقولو صلى هللا
عليو وسلم قيدوا العلم بالكتاب# .التعليقة
 .11تشبو تعليقتنا اغبالية يف بعض جوانبها اؼبلف التعليمي  PORTFOLIOالذي يستخدـ يف
الًتبية اؼبعاصرة #التعليقة
 .12إذا حبثنا يف "اؼبكتبة الشاملة" ترد كلمة "تعليقة" ( )1422مرة  .وقبد أيضا مقاال يل بعنواف
التعليقة من ضوابط القراءة اؼبنهجية #التعليقة
 .13ويف اؼبرجع األكرب للًتاث االسالمي وردت "التعليقة" ( )465مرة ،ويف موقع الوراؽ ()200
مرة ،ويف موقع احملدث ( )50مرة بدالالت متنوعة #التعليقة
 .14كتب ابن بابشاذ النحوي تعليقة عرفت بتعليق الغرفة ألنو لزـ غرفة للكتابة وانتقلت ىذه
التعليقة لعدة أجياؿ كما يف كتاب وفيات األعياف #التعليقة
 .15التعليقة يف كل مقرر دراسي تعلم الطالب اليقظة يف تدوين األمور اؼبهمة ،وتنظيم األفكار
اعبديدة  ،ومراجعتها من وقت آلخر# .التعليقة
 .16اعتدنا أف ندوف مقادير وطرؽ إعداد األطعمة بدقة وىذا اغبرص نفسو ديكن أف قبعلو عادة
حسنة يف تقييد اؼبعلومات وتطويرىا# .التعليقة
 .17ديكن استخداـ التَّعليقة يف متابعة جهود األطفاؿ داخل وخارج اؼبنزؿ فتكوف التَّعليقة حافظة
متنوعة تضم مناذج من عمل األبناء والبنات# .التعليقة
 .18إف اغبرص على تقييد العلم ,وتوثيق اػبربات خلق إسالمي أصيل ،وآلية حضارية راقية ولكن
التعليقة اليوـ غدت كلمة غريبة لألسف# .التعليقة
 .19كثَت منا يعرؼ كلمة النوتة والفايل ولكنو جيهل كلمة التعليقة وقصصها وآداهبا وتارخيها يف
حضاراتنا اإلسالمية# .التعليقة
 .20ومن العجيب أيضا أف يكتب األجانب عن نشأة الكليات ويشَتوف للتعليقة بينما كثَت من
اؼبعلمُت واؼبثقفُت يف بالدنا جيهلوهنا أو يهملوهنا #التعليقة
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 .21ضبل القلم يف حقيقتو ىو توقَت للعلم ومن مكارـ األخالؽ بل ىو منهج حياة يف اجملتمع
اؼبتحضر قدديا وحديثا# .التعليقة
 .22تعليقيت ىي قاعدة ؼبعلوما ، ،ومستودع البداعا ،،وشحذ مستمر لقدرا ،العقلية ،وطاقا،
النفسية ،ومهارا ،السمعية والبصرية واغبركية # .التعليقة
 .23تعليقيت طريقة تراثية راقية وفاعلة لتشجيع القراءة ،وارتياد اؼبكتبات ،وحسػن االسػتماع
يف احملاضرات ،وتنشيط الفكر ،وصقل اؼبواىب# .التعليقة
 .24م ػػن فلس ػػفة التعليق ػػة تش ػػجيع الش ػػباب
وغػػَتىم علػػى تػػدوين العلػػم بأمانػػة ,قػػاؿ
الش ػػافعي :العل ػػم ص ػػيد والكتاب ػػة قي ػ ػػده-

قال علماؤنا:
قر.
فر وما ُكتب ّ
ما ُحفظ ّ

قيد صيودؾ باغبباؿ الواثقة #التعليقة
 .25تفاعل عدد من اؼبربُت والباحثُت واؼبفكرين داخل وخارج الكويت مع فكر ،يف
احياء التعليقة واعتربوا اؼبشروع فبارسة حضارية رائدة #التعليقة
 .26قبح اؼبسلموف يف صناعة التعليقة وؼبدة ألف سنة وسعت ابداعاهتم فهل ننجح اليوـ
يف اعادة ىذه اؼبمارسة الرائدة لواقعنا الًتبوي #التعليقة
 .27إذا كانت الكتابة شقيقة القراءة فإف التعليقة شبرة تراثنا اإلسالمي ،وفبارسة خالدة
كبتاج للتعريف هبا ،واالعتزاز فيها ،واالضافة ؽبا #التعليقة
 .28كن سندا وسببا يف احياء وتطوير فكرة "التعليقة" عرب تغريداتك وفبارساتك فإف
واقعنا التعليمي حيتاج ؼبمارسات أصيلة ومعاصرة لنهضة األمة #التعليقة
 .29لتقريب فكرة التعليقة لألطفاؿ أنصح بػ مكتبة عاؼبي اؼبمتع (الكويت) اعبزء السادس،
حجة اإلسالـ "أبو حامد الغزايل" .الكويت #التعليقة
 .30لالطالع على اؼبزيد من اؼبعلومات عن مشروعنا احياء فكرة التعليقة انظر كتابنا
تعليقة أصوؿ الًتبية ،وتراثنا الًتبوي ،وتعليقيت# ...التعليقة
29

كتبت مع بدر ملك عن التعليقة التعليمية يف ؾبلة اؼبعرفة السعودية ،العدد :155
 .31و ُ
#التعليقة

=http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id
53
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