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Abstract 
After the death of Prophet Mohammad (peace be upon him), the infallible Imams (peace be 

upon them) taught their followers religious doctrines and other necessary tasks to protect 

Islam and guide the society, when and where they could. According to Ahl al-Bayt’s 

instructions and to deepen beliefs, Shia considered their scientific and educational activities 

based on Imams’s visions and continuity and adherence to Prophet Mohammad’s 

movement as a necessary task to teach and deepening religious concepts. So, mosques, 

homes, ancient schools and holy places were paid attention. Although Imamiyyah scientific 

places have been noticed in the next periods, but we cannot review those periods, or have a 

comparative survey with existing situation, and examine their strength and weakness to 

have a historical analysis, because we do not have any precise vision about it historically. 

This paper is based on study method in valid and primary resources in educational 

structure, and have found that Imamiyyah Shia, to teach their beliefs, was affected by 

theological system of Imamat in science learning field, and pioneered to establish new 

scientific centers and places including schools and Dar al-Elms. In other words, Shia were 

not separated from Islam, and Imams have continued prophet’s way in Islamic educational 

system. Also, Shia participated in maximum mode, even in hard political and social 

situations, to reinforce and establish their independence and distinction. In this way, 
                                                                                              

* Assistant Professor of Theology and Islamic Teachings, Razi University, Kermanshah, Iran 

(Corresponding Author), ali.motazavimehr@gmail.com 

** Assistant professor of History, Baqir al-Olum University, Qom, Iran, javadyavari@yahoo.com  
***  Assistant Professor of Theology and Islamic Teachings, Razi University, Kermanshah, Iran, 

tahoor87@yahoo.com 

Date received: 23-02-2021, Date of acceptance: 21-05-2021 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 

article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to 

Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    292

Imamiyyah Shia paid attention to places, times, sections and instruments in addition to their 

notices to educational topics and texts. But due to inattention of researchers and hiding 

important and innovative role of Shia in establishing new centers and places, it is publicly 

believed that others have been pioneers in this field. 

So, in this paper we try to examine educational centers and places historically and 

based on hadith analysis by using valid primary resources and hadith phrases. Also we try 

to answer these questions: What is the contribution of Shia to this field in the first five 

centuries? What are the components and elements of Shia educational system in the first 

five centuries? Which stages were there in the first five centuries? When exactly did Shia 

educational system begin in the first five centuries? 

One of the purposes of this study is to overcome negligence and inattention to this 

issue. The most important reasons for this are exterior look to Shiism, considering it as a 

deviation and sectarian or trying to segregate it from Islam, and also the lack of accurate 

recognition of history, their beliefs and behaviors, developments of history, and weakness 

in available researches. Although Shia have not had political power in some periods of 

times, so their educational and scientific experiences were not transmitted to their later 

generations accurately and completely, but according to written historical and hadith 

resources in Shia and Sunni books, it has connected its historical movement and essential 

beliefs to Ahl al-Bayt, so it could pass the crises and problems and guarantee its life. After 

examining historical conditions of foundation and activities of Imamiyyah educational 

centers and places, we concluded that Imamiyyah Shia have been affected by Imams’ 

religious beliefs and their educational methods, so they have publicly and specially used 

mosques, homes, and schools capacities to science acquirement, but after historical changes 

and Shia growth and development, variety of topics in religious issues, need explanation 

and defense of beliefs, Shia established its own libraries and Dar al-Elms. Dispersion of 

educational places presented valuable statistics about scientific places and centers in Islam 

worldwide. Also it was found that Imamiyyah Shia used morning time for education 

because they believed it is the best time in a day for learning. 

It was designed different educational stages by separating educational grades in official 

educational centers. It was required to notice to structural stages and content priority levels. 

this necessity was arising from educational goals and doctrines which make centers to 

design education in different levels. In Imams views, there are differences between each 

group need in learning, so they should be divided. So, they have noticed and emphasized 

on needs and contents priorities. For example, they have advised to teach kids in their 

second six years in their lives, therefor they were sent to school to learn elementary 

sciences in these ages. Thus, reading, writing, Islamic etiquette, Quran, poet, a few 

mathematics and Arabic literature were important topics learnt to kids by shia teachers like 
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Hassan and Komayt. After elementary stage, the newt stage was understanding and 

learning jurisprudence hadith and Ijtihad in different sciences. So, some of shia went to 

complementary stage after graduating from schools. According to learning Islamic sciences 

importance, it seems shia had to know hadith knowledge and jurisprudence rulings at first, 

then they try to quote hadith and issue fatwa, or study and improve skills in other specialist 

topics. 

Keywords: Imami Shiites, Educational System, Educational Elements, Educational 

Content. 
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  خصلمال
 الدين حكامأ تباعهمأ تعليم مبهمة (ص) عظماأل اهللا رسول وفاة ثرإ الشيعة ئمةأ قام

 وهدايـة اهللا لـدين صـيانة املسـتطاع قـدر وعلـى وزمـان مكـان كـل يف ذلـك ىلإ ومـا

 ةمهيـأ املقدسـة مكنـةواأل والكتاتيـب للمسـاجد صـبحأ لـذا .سـالمياإل للمجتمـع

 مسـاءأ الشـيعي التـاريخ مـن التاليـة احلقـب يف ذكـرت لقـد م.لتعلـييف جمـال ا خاصـة

 الدراسـات اأبشـ بعـد يـتم مل ـاأ الإ للتـو بينـا مـا إضـافة إىل للتعلـيم خـرىأ ملراكـز

 مقارنتها ظل يف وقوا ضعفها مكامن عن الكشف مكانيةإ لنا يتسىن حىت الكافية

 خـرينلآل التعليميـة راكزهـامب مدينـة الشـيعة نأ الشائعة والفكرة .احلالية وضاعهاأ مع

 ىلإ احلاضـر حبثنـا يرمـي السـياقا هـذ ويف. فيهـا بـداعإ وأ ابتكـار يأ هلـا يكـن مل ذإ
 يف تبـاعهمأ لتعلـيم الشـيعة ئمـةأ وظفهـا الـيت زمنـةواأل مكنـةاأل علـى الضـوء تسـليط
 يف وذلك التعليم عملية ا مرت اليت التعليمة املراحل وكذلك وىلاأل اهلجرية القرون
 عطـاءإ خرياأو  التحليلي - الوصفي املنهج على واعتمادا وروائية تارخيية دراسة ضوء
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 الفرتة يف للشيعة التعليمية نشطةاأل شهدته الذي التارخيي التطور عن واضحة صورة

 من والقريبة ا املوثوق التارخيية املصادر مراجعة هذه هدافناأ لتحقيق . ومل يفتناذاا

 نأ هـي البحـث هـذا خـالل مـن ليهـاإ توصلنا اليت املعطيات برزأ ومن .نفسها الفرتة
 التعليمـي املشـوار يف كلهـا سـالميةاإل املـذاهب يسـبق نأ اسـتطاع الشـيعي املـذهب

 .نظري وال مثيل هلا يسبق مل اليت ورؤاه فكارهأ لتعليم حديثة مراكز وتدشني

 للشـيعة، تعليميـة مكونـات التعليمـي، النظـام ماميـة،اإل الشـيعة :ةرئيسـال کلمـاتال
 .للشيعة تعليمية مضامني

  

 المقدمة. 1

 نشـطةاأل هـي اآلن حلـد الدراسـة من حقها تستوف مل اليت الشيعة بتاريخ املرتبطة املواضيع من
 اسـتبعاد نظـرة ليهـاإ ينظرون والغرب لشرقيف ا املستشرقون بات واليت للشيعة والتعليمية املعرفية

 مـن للتشـيع الظاهرية املالمح بدراسة االكتفاء وه االستبعاد هذا سبابأ برزأ ومن .ارتياب وأ
 تيـارا يـاهإ واعتبـارهم. للمـذهب دقأو  عمـقأ فهـم ىلإ لوصـولمـن أجـل ا غـوارهأل سـربهم دون

 الشـيعي والسـلوك الشـيعة لتـاريخ معـرفتهم وعـدم انفصـالية نزعـة ذا وأ سـالماإل عـن منحرفـا
 تكـن مل.نأالشـ ـذا الدراسـات قلـة يضـاأو  مضـبوطة دقيقـة معرفة التارخيي ومسارها ومعتقداا

 املعرفية نشاطاا ضبط عدم ىلإ دىأ ما التارخيية احلقب بعض يف سياسية سلطة ذات الشيعة
 علـى بنـاء الشـيعة نأ الإ .متكاملـة دقيقـة بصـفة الالحقـة جيـالاأل عـرب وتوارثهـا والتعليميـة

 طبيعتهـا علـى حفاظـا) (ص الرسـول بيـت هـلأب تشـبثت للفـريقني ثورةأواملـ التارخييـة خبـاراأل
 زمـاتاأل جتـاوز مـن متكنـت حـىت ساسـيةاأل هـائومباد التـارخيي ومسـارها حركتهـا ومواصـلة
 وتعليمـات معتقـداا جـذور لرتسـيخ البد نهأ الشيعة باعتقاد .حيويتها على بقاءواإل واملشاكل

 مل خرىأ وبعبارة (ص) النيب فلك يف والسري (ع) املعصومني ئمتهاأ اتباع (ع) من البيت هلأ
 الـذي التعليمـي النظـام متابعـة علـى دومـا بـتأد الشـيعة نإ بل قط، سالماإل عن الشيعة تبتعد
 نأ ذلـك ىلإ ضـفأ .والرعايـة بالسـقي بيتـه هـلا أومناهـ بـذوره (ص) كـرماأل الرسـول غـرس

 طابعـا عطـاءهإو  سـالملإل التعليمـي النظـام تعزيـز وطاقاـا علـى جمهودهـا كـل كرسـت الشـيعة
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 .الصـعبة واالجتماعيـة السياسـية الظـروف ظـل يف التعليميـة نظمـةاأل مـن غـريه عـن مسـتقال
 نأ الإ .ونصوصه مبحاوره اهتمامها عن فضال دواتهأو  التعليم بزمكانية كذلك الشيعة واهتمت

 جعلـت احلديثة التعليمية املراكز نشاءإ يف سبقيتهاأو  املفصلي الشيعة بدور الباحثني اهتمام قلة
 املنطلق هذا ومن .للشيعة وليس لآلخرين املضمار هذا يف سبقيةاأل نأ يتصورون الناس مجهور
 خبـارواأل النصـوص علـى واعتمـادا التعليميـة للمراكـز تارخييـة دراسـة وضـمن املقـال هـذا يهدف
 :التايل السؤال على جابةاإل عن البحث ىلإ ا، املوثوق التارخيية
 مسـةاخل القـرون ثنـاءأ احلديثـة التعليميـة مكنـةاأل بنـاء جمـال يف الشـيعة مسـامهة مـدى مـا

 هـذا خـالل مـن نتوخاهـا الـيت النتـائج ىلإ تقودنـا السـابق السؤال على جابةاإل نإ طبعا وىل؟األ
 العـاملي مـنيأ حملسـن "الشـيعة عيان"أ كتاب اال هذا يف املتواجدة املصادر همأ ومن .املقال
 والتفسـري الكـالم حقـول يف الشـيعة علمـاء مـن الكبـار حيـاة هـذا، كتابـه يف ملؤلـفا تناول وقد
 حسـب الشـيعة رجـاالت حـوالأ تـاله ومـا الكتـاب مـن اخلـامس اجلـزء يف ذكـرت وقـد .صـولواأل

 درس وقد (ع) مليبدي صادق مامإ آموزشی سريه" عنواا مقاال يضاأ وراجعنا .لفبائياأل الرتتيب
 جـواءواأل دواتواأل سـاليبواأل املضـامني مـن بـه يتعلـق ومـا التعلـيم موضـوع مقالـه، يف الكاتـب

 وممـا. مسـتوىف بشـكل املقـال يف الـدارس حبثـه ذلـك كل ...و التعليم عمليةيف  ملستخدمةا واللغة
 ولـيس )(ع  الصـادق مـاماإل قـوالأ مـن املستخلصـة النقـاط بعـض علـى اقتصـر نـهإ املقـال يـنقص
 تشـيع مـذهب پويـايی در طرابلس دارالعلم نقش بررسى « عنوانحتت  مقاال راجعنا مث .كلها

 من يبدو وكما مقاله خصص الكاتب نأ يذكر، .وآخرين فروزاين لكاتبه »عمار بنی عهد در
 املـذكورة املصـادر ىلإ إضـافة .فقـط طـرابلس يف عمـار بـين عصـر يف دارالعلـم مبوضـوع اعنواـ

 مل نناأ املؤكد ومن .يضاأ مبعثرة وبصورة املصادر وبطون الكتب ثنايا يف جاء مما استفدنا عالهأ
 .املوضوع جوانب كل  هذا) مقالنا يف حنن فعلناه (كما عاجل حبث وأ مقال على نعثر
 التعلـيم تصـطحب الـيت خالقيـةاأل طـواراأل علـى يطلـق مـا غالبـا الرتبيـة وأ التزكيـة مصـطلح 
 ويف املعلومـات نقـل حـدامهاإ يف يـتم النشـاط مـن متفـاوتني حقلـني ميـثالن املصـطلحني وكـال

 التعلـيم ملصـطلح نأ الإ )17/1: 1378 ،(بـاقري .خالقـياأل التطـور علـى الرتكيـز خـرىاأل
 معـه تـتم التعلـيم يـتم كلمـا ذإ الرتبيـة مـن معنـا وسـعأ "التعلـيم" كلمـة .واسـعا شـيوعا والرتبيـة
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 بعـني خـذاأل مـع. والـوعي اليقظـة نقـل هـو املصـطلحني كـال يف املشـرتك فالقاسم .يضاأ الرتبية
 ،1:1391/28، يـزدي (مصـباح.يضـاأ الـوعي نقـل يرافقـه والنزعـات الـرؤى نقـل نأ االعتبـار

  )91:1391نی، وكيال
 فكـاراأل مـن جمموعـة عـن عبـارة هـو والرتبـوي التعليمـي بالنظـام املقصـود نإ عامـة، وبصـورة
 ثريأالتـ لعنصـري واحلاويـة والرتبيـة التعلـيم ىلإ واهلادفـة املتسـقة مكوناـا ىلإ باالضـافة والتصـورات

 (حجــيت، والرتبــوي التعليمــي النظــام كيفيــة حيققــان اللــذين الــذايت والتماســك املتبــادل
345:1375(. 

 مـن سـباباأل ويئـة رضـيةاأل لتمهيد وسيلة والرتبوي التعليمي النظام نأ يضاأ القول ميكن
 وازدهـار تنميـة ىلإ والراميـة الـنفس يف الكامنـة القـدرات وتعزيـز واملواهـب الطاقـات تفجـري جلأ

 مـن »التعليمـي النظـام مكونـات« مصـطلح نأ مث .املتوخـاة والغايـات املنشـودة هـدافاأل
 بـه واملقصـود التعلـيم خصـائيواأ تداولـه والـذي والرتبيـة التعلـيم جمـال يف الشـائعة املصـطلحات

 وهـي) 73:1388، نبـاري (مهـت .التعلـيم وظـائف جتسـيد يف هامـا دورا تلعـب الـيت العناصـر
 ىلإ املعلومـات نقـل التعليم عملية اعتربنا لو .املادية والطاقة البشرية الطاقة قسمني، ىلإ تنقسم

 (ميبـدي .هـدافهاأو  التعلـيم عمليـة جنـاحإ يف قصـوى مهيةأ املكونة لعناصرها نأ الشك املتلقي،
 (ولـو للتعلـيم املكونـة العناصـر نكتشـف حـال يف نـهأ ذلـك ىلإ ضفأ) 22:1393ن،و واآلخر 
 .والتعليمي املعريف الصعيدين على والتقدم النجاح حينذاك، نضمن نأ مكانناإب جزئيا)

 وذلك اتمع يف البنيوية املؤسسات من التعليمية نظمةاأل مع باملقارنة التعليمية املراكز تعد
 جيـالاأل ىلإ واالجتماعيـة الثقافيـة القـيم ونقـل والـتعلم لتعلـيممـن ا املؤسسـة هـذه حتملـه ملـا

 نشـطةلأل ساسـيةاأل املكونـات حـدأ التعليميـة املراكـز اعتبـار ميكـن املنطلـق هـذا ومـن .القادمـة
 تعريــفعـن  االجتمــاع علمـاء وقــال )49، 1: العـدد1383فروشـاين، (صـفري .التعليميـة

 هـدافأ لتحقيـق سسـتأ لكوـا مـادي وأ مكـاين مفهـوم املؤسسـة مـن يسـتنبط »املؤسسـة«
 يضـاأ جمـرد وأ ذهـين مفهوم منها يستنبط املؤسسة مفردة نأ كما .معينة نشاطات عرب خاصة

 آخـر تعريـف ويف )14: 1384، بـور (قلـي والقـوانني والضـوابط والقـيم باملعتقـدات لعالقتهـا
 قيـل كمـا .حمـددة وظـائف حتمـل الـيت املنتظمة االجتماعية التصرفات عن عبارة اإ للمؤسسة
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 مبـرور نسـانلإل ساسـيةاأل احلـوائج لتلبية تكونت اليت الثابتة القيم من جمموعة« يضاأ تعريفها يف
 )693/2: 1391، مهر (شايان .»الزمن

 االجتماعية النماذج على يقوم وثابت منسجم نظام اإ للمؤسسة خرىاأل التعاريف ومن
 بنـاء )95: 1391(كـوئن، .للمجتمـع الضـرورية احلـوائج تلبيـة علـى تعمـل روتينيـة وظائف لهو 

 االجتماعيـة املؤسسـات بصـحبة يتعـني دورا االجتماعيـة العلـوم يف للمؤسسـة نإ ذلـك علـى
 اتمـع يف حموريـة وظيفـة هلا اليت االجتماعية املؤسسات حدىإ نإ املنطلق هذا ومن .خرىاأل

 القـيم معهـا حتمـل تعليميـة صـبغة هلـا منتظمـة مؤسسـة عـن عبـارة وهـي .التعلـيم مؤسسـةهـي 
 بالغة مهيةأ تويل اتمعات نأ الواضح من .وليةاأل اتمع حاجات تليب اليت العامة والتصرفات

 واملثـل القـيم ونقـل املـدارس طـالب تعلـيم مـن املؤسسـات هـذه تفعلـه ملـا التعليميـة للمؤسسـات
 تربيـة اتمـع بنـاءأ لرتبيـة والسـعي الدراسـية املنـاهج وتطـوير للمسـتقبل واملهـارات والعلوم واآلراء

 جيـل مـن الثقـايف والتقـومي االجتمـاعي االنضـباط وتطبيـق الكمـال قمـة ىلإ يصـاهلمإو  صـحيحة
 مؤسسـة نإ املثـال سـبيل علـى )67: 1379، فـومنی (گلشـن .آخـر ىلإ وجمتمـع آخـر ىلإ

 لفأتتـ .عليـه ومعرفيـة اجتماعيـة صـبغة ضـفاءإو  التعلـيم" برزهـاأ مـن وظـائف هلـا والرتبيـة التعليم
 وهلـا .ذلـك شـابه ومـا واجلامعـة واملدرسـة والطالـب املعلـم هـي رئيسـة عناصـر من املؤسسة هذه

 مظاهرهـا ومـن واملنشـورات الدراسـية والـربامج املدرسـة دارةإ جملس هيو  أال ثانوية عناصر يضاأ
 )1: 1379، فومنی (گلشن ...و والشهادة والكتاب اجلامعة اخلارجية،
 يعـرب الـيت واملراكـز مكنـةاأل هي املقال هذا يف التعليمية باملؤسسة املقصود نأ بالذكر جدير

   .يضاأ العلمية باملؤسسات عنها
  

 المساجد .2

 لـدى حكامـهأو  الـدين لتعلـيم واملنـازل الـدور تسـتخدم كانـت سـالماإل يف املسـاجد بنـاء قبـل
 .الصفا جبل من مقربة على اهللا دين ىلإ يدعو كان) (ص عظماأل الرسول نأ كما .املسلمني
 مركـز ولأ املسـجد صبحأ املدينة (ص) النيب دخل نأ منذ لكن) 17/10: 1417 ،(بالذري
 ومسجد احلرام املسجد صبحأو  .للعبادة دارا كونه جانب ىلإ العلم لتعليم املسلمون استخدمه
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 العهـد بـانأ بنيـت .التعلـيم حلقـات فيهـا قيمـتأ الـيت املسـاجد وىلأ(ص)  النـيب ومسـجد قبـا
 نشـطةأب املسـلمون فيهـا قـام برمتهـا سـالميةاإل الـبالد رجـاءأ يف عديـدة مسـاجد سـالمياإل

 قـاموا لـذلك املسـاجد تلعبـه الـذي لـدورل (ع) املعصـومون الشـيعة ئمـةأ تفطـن وقـد .تعليميـة
 حكـام وقـدم .للشـيعة العلميـة احليـاة علـى حفاظـا فيهـا التعلـيم جمـالس قامـةإو  املسـاجد نشاءإب

 كامـل للشـيعة يكن مل .سالميةاإل والدعوة الدينية الثقافة نشر جمال يف كثرية خدمات الشيعة
 .احلكومـات قبضـة يف غلـباأل يف كانـت الـيت اجلوامـع وأ الكـربى املسـاجد السـتخدام احلريـة

 كمـا الـدين ئمـةأ فضـائل نشـر مـن املنـابر صـحابأ منعـوا اجلـائرين اخللفـاء نأ ذلـك ىلإ ضفأ
 براثـا مسـجد تعطيـل علـى حـدهمأ قـدمأ حـىت اجلوامـع يف الشـيعة كبـار حضـور دون وقفـوا

 العامـة املسـاجد الشـيعة رجـال حضـر وقـد) 8/71: 1417 البغـدادي (خطيـب .وهدمـه
 قـم غـرار علـى سـالميةاإل البلـدان يف املساجد وباقي بغدادو  والكوفة املدينة كمسجد واجلوامع

 عبـداهللا جـابربن نأ كمـا .العلـوم وتعلـيم وىالفتـ صـدارإب فيهـا وعملـوا وخراسـان وكاشـان وري
 منـابر قـامواأ تغلب ابن بانأ) و 171 /2 ،د.ت:(يعقويب ميةأ وبين اخللفاء عصر يف نصارياأل

 يضـاأ والشـام املدينـة مسـجد يف ذر يبأو  (ع) البـاقر مـاماإل مـن مرأبـ فتـاءواإل الـدرس
 ،(جناشـي يعفـور يبأ بـن وعبـداهللا مسـلم معـاذبن نأ ذلـك علـى زد ). 71/1:د.ت  ،(يعقـويب
 فضـال وابـن) 769/2: 1416 ،(طوسي حيىي بن وصفوان سنان بن وحممد) 213: 1416
 )88: 1404 ،قمـيال بابويـه (ابـن الشـيعة من وكثري عيسى بن وعلي )351/3: 1416 ،(جناشي

جبانـب  مـا عـادة تقـام التـدريس حلقـات وكانـت .الكوفـة مسـجد التـدريس يف جمـالس قـامواأ
 الظـروف بـني الـتالءم دم. نظـرا لعـ).801/2: 1416 ،(طوسـي املسـجد عمـدةأ وأ املنـابر

 املراقـد نـباجب املسـاجد بنـاء يتطلـب كـانفـالتعليم   ،اخللفـاء عصـر يف واالجتماعيـة السياسـية
 باخللفـاء املتعلقـة املسـاجد عـن فضـال ،والتعليميـة العبادية عمالباأل للقيام (ع) ئمةلأل الطاهرة

 بنشـر فيـه قـام خيصـه مسـجد البجلـي بشـري بن جلعفر فكان) 51/2: 1391 رازي (مسكوية
 )95/1: 1416 ،(النجاشـي النجاشـي زمـن حـىت قائمـا املسـجد وكـان (ع) البيـت هلأ قوالأ

 (جـوهري سـهلةال مسـجد يف للتـدريس جمـالس سـنان بـن وحممـد البجلـي بشري بن جلعفر وكان
 فـزاريال صـبيح بـن وصـباح مهـران بـن مساعـة مـن لكـل كـان كـذلك) 54:د.ت بصـري
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 بـوأ( .املسـاجد يف وتعليميـة وعلميـة دينيـة نشـطةأ عـني،أ ) وآل317: 1416 ؛(النجاشـي
 املسـلمني الجتمـاع مكانـا صـارت الـيت املسـاجد مجلـة ومـن )27/1: 1369 ی،زرار  غالـب

 ربـاح وبـاب وداراملسـيب الشـرقية مسـجد وأ براثـا مسـجد هـو التعلـيم، وجمـالس الصـلوات قامـةإو 
 ابـن غالبـا مـا كـان يقـيم) 390: 1413 (الطـربي، .بغـداد يف خراسـان) بوابـة( خراسـان ودروازة
 وأ براثـا مسـجد يف دروسـهم الشـيعة شـيوخ مـن وغريمهـا مفيـد والشـيخ وبغـداد الكوفـة يف عقـدة

 يعقد درس جملس هوازياأل هارون بن محدأل وكان) 255: 2004، (صويل .رياح باب مسجد
) 433 :1414: ی(الطوسـ .يضـاأ مفيـد الشـيخ حضـره قـد ببغـداد الرقيـق شـارع يف مسـجد يف

 مـن» مطـري« يف) (ع الرضـا امسـه مسـجد العكـربي سـتاذأ وهـو العلـوي عبـداهللا بـن لعلـي كان
 نقـاضأ علـى قـم يف مسـجدا صـحابهأو  شـعرياأل سعد بن حوصأ شيد لقد .طربستان قضاءأ

) 242: 11361 مـي،الق( .ليهـاإ هـاجروا نأ يـاه بعـدإ محتطـيمه ثـرإ للزرادشـتية نـار بيـت
 .الفتـاوي فيهـا يصـدرون وحلـب بطـرابلس مسـاجد الشـيعة للفقهـاء كـان نـهأ واليفوتنـا

  )111/5د.ت:(قبادياين،
 

 الكتاتيب .3

 شـدد لـذلك .اليوم حياة ضروريات من يعد والقراءة الكتابة مهارة خذأ نأ فيه الريب مما
 .للـتعلم احليـاة مراحـل مـن مرحلـة فضـلأ الطفولـة سـين واعتـرب الضـرورة هـذه علـى سالماإل
 تلـك منـذ تأنشـأ املشـاكل، مـن الخيلـو مـرأ املسـاجد يف وتـربيتهم طفـالاأل تعليم نأ ومبا

 املدرسـة نأشـ اأشـ والنشـئ طفـالاأل لتعلـيم مناسب مكانعلى أا  الكتاتيب، العصور
 مـن ءوشـي الـدين حكـامأو  والشـعر الكـرمي القـرآن قـراءة .طفـالاأل تعلـيم يف االبتدائيـة

 التارخييـة املصـادر يف جنـد مل.الكتاتيـب يف تـدرس كانـت الـيت املـواد بعـض هـي الرياضيات
 هلأ من طفالأ فيها اليشاركهم حيث الشيعة والدأ ختص كتاتيب وجود على تدل خبارأ

 يـديرها الـيت الكتاتيـب يف الشـيعة طفـالأ تعلـيم علـى تؤكـد تارخيية قوالأ مثة نأ الإ .السنة
 ی،(الطوسـ طفولته ثناءأ رضي والسيد (ع) البيت هلأ والدأو  .الشيعة علماء وأ املؤدبون
 كمـا الكتاتيـب يف املتعلمـني بـرزأ مـنهـم  احلصر ال املثال سبيل على )364/4: 1407
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 بـوالفرجأ( الكوفـة يف اهلمـذاين عـامر بـن وعمـري الكـويف سـدياأل زيـد بـن كميـت نأ
 مدرسـي شـهرأ من هم املدينة طفالأ يعلم كان الذي وحسان) 71: 1416صفهاين،األ

 سبق ينذال العلماء نأ القول ) ميكن435: 1414، قميال بابويه (ابن .آنذاك الكتاتيب
 عن النعرف .عنها سكتت التارخيية املصادر ولكن اخلاصة كتاتيبهم ميلكون كانوا كرهمذ 

 نأ مكاننـاإب ولكـن .كثـريا شـيئا الكتاتيـب يف الـدروس يتلقـون كـانوا الـذين طفـالاأل عمر
 وكـان .التارخيية القرائن حسب ذلكو  عاما14 و 6 بني ترتاوح كانت عمارهمأ نأ خنمن

 كـانوا املرحلـة هـذه ويف التحديث مرحلةإىل  الكتاتيب نم خترجهم فور يدخلون طفالاأل
 جمال يف العلماء كبار لسان عن) (ع ئمةاأل و) أ(ص النيب عن ثورةأامل حاديثاأل يتلقون

  )491د.ت: ، رازي بوغالبأ( احلديث
 

 العلمية المدارس .4

 اجلديـدة، والبحثيـة التعليميـة نشـطةاأل بـه تعـرف الـذي التعريف تطبيق الصعب من نهأ صحيح
 اليـوم عليـه هـي ممـا قـلأ التعلـيم يف القدميـة املـدارس دور يكـن مل معـذلك القدميـة املـدارس علـى
 العلميـة املـدارس سـيسأت بـزمن يتعلـق فيمـا مـاأو  .والظـاهر الشـكل حيـث مـن تتشـابه قد وحىت
 شـيدتقـد  علميـة مدرسـة ولأ نأ ثورةأاملـ خباراأل على واعتمادا .املؤرخني بني خالف فهناك

 سـحاقإ يبأ مدرسـة نأ املـؤرخني بعـض ) ويـرى364/1: 2010(منـز .نيشـابور مدينـة يف
 .نيشـابور يف شـيدت الـيت سـالميةاإل املـدارس وىلأ مـن صـفهايناأل فـورك وابـن سـفراييناأل

، (غنيمـة .مدرسـة ولأ البسـيت حـامت يبأ دار الـبعض اعتـرب وقـد )1/ 81 :د.ت (حنبلـي،
 نسـتطيع العلميـة نشـطتهاأو  املـدارس هـذه حتتضـن الـيت البلـدان ىلإ نظـراو ) 1/208: 1381
 جياورون كانوا الشيعة نأل ذلك فحسب، السنة هلأ على تنحصر مل املدارس هذه نأب القول

 يـديأ علـى شـيدت العلميـة املـدارس وىلأ نأ ذلـك ىلإ ضـفأ .نفسـها البلـدان يف السـنة هـلأ
 مسـعود بـن حممـد نأ الـواردة التقـارير حسـبف .مساعيليـةواإل الزيديـة فـرقيت مث ومـن الشـيعة بناءأ

 واملقـارنني والنسـاخ املدرسـني مـن لعشـرات مسـجدا وأ مدرسـة بيتـه جعل من ولأ هو العياشي
 مـن واخلـواص العـوام لتعلـيم والعامة اخلاصة درستنيامل تشييد ياشيعال حاول .النصوص وقارئي
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 ناصـر" قـامأ ياشـي،عال مدرسـة ىلإ إضـافة) 351- 350: 1416، (النجاشـي .الشـيعة بنـاءأ
 وصـوب حـدب كـل مـن يقصـدوا العلـوم طـالب كـان و"آمـل" مدينـة يف مدرسـة "كبـري
 نـهأ ذلـك ىلإ ضـفأ) 110:1384، (آملـي .دبواأل والشعر واحلديث الفقه دروس لتلقي
 بتزويـد مـراأ احلـاكم صـدرأ .الفـاطميبـأمر اهللا  احلـاكم مـن مرأبـ القاهرة يف مدرسة ديشيمت ت

 .فتـاءلإل ودار واملدرسـني والفقهـاء والبـواب اخلـزان كـذلك للعلـوم الـدفاتر نواعأبـ املدرسـة
 املدارس قامةإ يف السنة هلأ ونواكبي واكان الشيعة نأ القول ميكن )755: 1344، (اهلمذاين

 .بالسـنة املـدارس اختصـاص علـى تـدل واضـحة خبـارأ علـى نعثـر مل ننـاأ مـع .الـبالد يف العلميـة
 يـتم الـيت املـدارس تشـييد ىلإ تبـادر كانـت الشـيعة مجاعـة نأبـ غنيمـة عبـدالرحيم صـرح وقـد

 ذكـر مت قـد )651: 1388، (غنيمـة .اخلـامس القـرن يف جديدة ساليبأب فيها العلوم تدريس
 )314،3: د.ت خلكـان، (ابـن .الشـيعية للمـدارس رئـيسعلـى أنـه  التـاريخ يف مرتضـى السـيد

 على مرتضى السيد شرافإ هو املدرسة برئيس املقصود كان ذاإ فيما خالف مثة هناك نأ الإ
 درسـةامل .بيته وأ املسجد يف سيدنا ينجزها كان اليت العلمية نشطةاأل مأ الدينية الشيعة شؤون

 علـى بنـاء) 7- 4: 1379، شهرآشـوب (ابـن. الناجيـة مدرسة هي العلمية املدارس من خرىأ
 قبـل مـا ىلإ تارخيهـا يعـود الشـيعية املنـاطق يف عديـدة مـدارس شـيدت الـنقض كتاب يف ورد ما

 صـولأك دروسـا يتلقـون املـدارس هـذه طـالب ) وكان34: 1358،رازی (قزويين .قرون مخسة
 الـوعظ وطـرق القرآنيـة واخلتمـات الصـلوات قامـةإو  طفـاللأل القـرآن وتعلـيم والفقـه الـدين

 ومـتكلم فقيـه ربعمائـةأ ينـاهز عـدد املـدارس تلـك مـن ختـرج وقـد .املنـابر علـى والنصـيحة
  )199- 200: املصدر  نفس(

  

 المقدسة مكنةاأل. 5

 لقدسـيتها تبـاعهمأو  (ع) البيـت هـلأ برعايـة حظيـت تعليميـة صـبغة ذات مقدسة مكنةأ هناك
 القدسـية طاقاـا الشـيعة وعلمـاء (ع) البيـت هـلأ اسـتثمر وقـد السـامية املعنويـة ومكانتهـا

 عبـاس ابـن مثـالأ مـن الشـيعة كبـار أانكفـ) 212: 1414عسـاكر، (ابـن .ةيـتعليم غـراضأل
 املراقـد تعـد) 268،6: 1418، دسـع (ابـن .مكـة يف النـاس عامة تعليم على جبري بن وسعيد
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 غرار على الشيعة علماء بعض استخدمها اليت املقدسة مكنةاأل (ع) من البيت هلأل الطاهرة
 منـابر قـامواأ الـذين ق458 عـام الطوسـي والشـيخ وبوشـنجي امللطـي سـليمان بـن حسـني

د.ت:  القمـي، هبابويـ نبـ(ا .النجـف (ع) مبدينـة طالـب بـن علـي مـاماإل مرقـد يف للتـدريس
 ضـريح يف طالبـه علـى ماليـهأ مـن كبـرية جـزاءأ ملـىأ نـهأ الطوسـي الشـيخ صـرح ) وقـد37/2

 يبأو  احلمـريي جعفـر بـن لعبـداهللا يضـاأ ) وكـان68: 1416(النجاشـي، .الطـاهر امرياملـؤمنني
 شـخاصأ حضره (ع) وقد حسني ماماإل مرقد من مقربة على للتدريس جمالس املصري حواأل

 عبدالواحـد بـن محـدأ نأ ) كمـا38/5: 1420،(الطوسـي .وغـريه النـوخبيت موسـى بـن كحسن
) 383: 1416، (النجاشـي .ببغـداد العتيقـة مشـهد يف للتعلـيم جمـالس قامـاأ والنعمـاين البـزاز
 (ع). الرضـا مـاماإل مشـهد جبـوار للتـدريس جلسـات يضـاأ الطوسـي الشـيخ شـيد وقـد
  )118: 1414، قمي بابويه  (ابن

 

 والمكتبات العلم دور. 6

 تـاله ومـا للشـيعة واالجتماعيـة السياسـية احلريـات رقعـة واتسـاع احلكمـة بيـت جنـم فـولأ عقـب
 العباسـيني يـديآ علـى الشـيعة مسـاجد بعـض وهـدم هلـا والتدريسـية العلميـة نشـطةاأل كثـرة من

 علمـاء بعـض طـرد وكـذلك الشـيعة علـوم وتنميـة احلصـر ال املثـال سـبيل علـى براثـا كمسـجد
 بالعلمـاء دفعـت وغريهـا سـباباأل هذه ) کل67: د.ت (احلموي النظامية مدارس من الشيعة

 واملنـازل واملـدارس املسـاجد جانـب ىلإ العلـوم لتـدريس جديـدة مراكـز تدشـني ىلإ ماميـةاإل
 علـى دورالعلـم تطلـق) 223/4/: 1390، یالعسـقالن حجـر (ابن .الشيعة حلاجات استجابة

 لقـاءإو  النصـوص واستنسـاخ البحـوث جنـازإو  العلـوم لنشـر تسـتخدم كانـت راقيـة مراكـز
 طـالب وسـكن املنـاظرة جمـالس قامـةإو  العاليـة املسـتويات علـى الـدروس كمـالإو  احملاضـرات

 تعمل عديدة مجاعات فيها ونشطت العلمية ااالت خمتلف يف كتب فيها ألفت كما .العلم
 عمليـة علـى تسـاعدهم دواتأ العلـم طلبـة علـى فيهـا تـوزع وكانـت .املنوعـة املعرفيـة احلقـول يف

 علـى مفتوحـة بواـاأ وكانـت .باـان ذلـك وغـري واحلـرب قـالمواأل وراقكـاأل العلـوم تلقـي
 العقائـد تعلـيم نأ الخيفـى) 365 ،6: 1390، (احلمـوي .العلـم مشـتاقي جلمهـور مصـراعيها
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 كانـت وقـت يف فيهـا العلـم عـاظمأ ووجـود العلـم دور يف النشـطة الثقافيـة باحلركـات والقيـام
 العلميـة املقـدرة علـى يـدل ممـا البصـرة يف بـدورالكتب لعقائـدهم تـروج للشـيعة املنافسـة اجلهـات
 لعـدم بسـرعة رضاأل وجـه علـى من اختفت هذه دورالعلم نأ بالذكر جدير .للشيعة والرتوجيية

 .عليها والسالجقة الصليبيني وهجوم الشخصية بالنفقات داراإو  هلا القائمة احلكومات دعم
 ملـذهب اعتناقـه نأ الإ البصـرة يف سـوار بـن علـي شـيدها علـملل دار ولأ نأ ىلإ الـبعض ذهـب
 دروسـهم فيهـا يلقون كانوا املعتزلة علماء نأ ذلك على زد .مؤكد غري مرأ االثناعشري التشيع

 التارخيية املصادر بعض يف عنها عرب كما خرىاأل نشاطاا عن تنم خبارأ هناك وليس .يضاأ
 بنـاء ) ولكـن413 1411، (املقدسـي .دارالكتـب وأ الوقف خزانة وأ الثمينة للكتب كخزانة

 .سـالمياإل العـامل يف للعلـم دارا سسأ من ولأ هو مرتضى السيد نإ العسقالين ذكره ما على
 مـن ضـخمة كميـة علـى حتتـوي ومكتبـة كبـرية غـرف عـدة مـن املؤلـف بيتـه كـرس نـهأ حيـث
 السيد نأ يبدو .والتدريس للمناظرة جمالس فيها قامأ كما .دارالعلم مساهأو  على التعليمب الكت

 لـوفرة وذلـك دارالعلـم وهـو الأ بـديعا عنوانـا هلـا وابتكر للتعليم خصها مدرسة ببناء قام مرتضى
 .علمية نشاطات من فيها جرى ما

 (ابـن بنفقاتـه واملدرسـة الطـالب شـؤون راعيـا شخصـيا املدرسـة أمـور يتوىل املرتضى سيد كان
 كثـريا عملـوا طـرابلس تسـكن كانـت الـيت الشـيعية "عمـار بـين»  سـرةأ«) 206: 1380، عنبـة
 )31: 1423(النـويري، .عليهـا الكتـب ووقفـوا ودورالعلـم املكتبـات سـيسأوت العلـم محايـة علـى
 قـدمتها الـيت مايـةمـن خـالل احل الشـيعة نطـاق يف العلميـة احلركـات شـجعت سـرةاأل هـذه

 يشدون سواء حد على والسنة الشيعة علماء وكان) 51/3: 1414، عثمان (هاشم .لدورالعلم
 تـدريس جملـس لـه كـان الـذي بـراج ابـن سـاتذاأ بـرزأ مـن وكـان طـرابلس يف دورالعلـم ىلإ الرحـال

 .يضـاأ فيهـا يـدرس علـي بـن بشـر بـن حسـني وكـان )30: 1406 ،طـرابلس، بـراج (ابـن .فيهـا
 دارالعلـم مـن يـده علـى قليـل غـري عـدد ختـرج وقـد البغـدادي اخلطيـب مـع منـاظرات لـه وكـان

 طـرابلس يف روح يبأ بـن سـعدأل وكـان) 2، 275: 1390، حجرالعسـقالين (ابـن .بطـرابلس
 يف وبعـدها بالشـام الشـيعية الزعامـة لـه كـان كما .خصومه مع مناظراته فيها يقيم عمالقة مكتبة
) 386: 1390، العسـقالين حجـر (ابـن ضـخمة علمية آثارا ليفهأوت تدريسه جانب ىلإ الصيدا
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 ومكتبات للعلم دورا خرىاأل الشيعية والفرق الفاطميون شيد لقد ماميةاإل الشيعة عن فضال
 اهللا مرأبـ احلـاكم نأ سـابقا سـلفناأ كمـا.للتـدريس جمـالس سسـواأو  القيمـة بالكتـب حتـتفظ

 كانت دورالعلم عن فضال)  244/7: 1413 (ذهيب، .مبصر للعلم دارا يضاأ بنا الفاطمي
، طـاووس (ابـن .والتعليميـة العلميـة البحـوث جنـازإو  الكتـب خلـزن خصـبا مكانـا املكتبـات

 الكتـب خزانـات وجود تطلبت مما آخر بعد يوما تزداد املؤلفات کانت) 57/1: 1368
 املكتبـات تـدير تمـا كانـ النوخبيت غالبـا سرةأ نأ املشهور ومن. عليها للحفاظ واملكتبات

 ـذا وصـلنا خـرب قـدمأ علـى وبنـاء) 333،د.ت النـدمي (ابـن ببغـداد الكتـب خزانـات وأ
 مؤلفـات تضـم كانـت والـيت العسـكريني مـامنياإل عصـر يف الشـيعية املكتبـات نأ الصـدد

 سـسأ وقـد) 812/2: 1409(الطوسـي، الكـويف فضـال بـن علـي سسـهاأ قد البيت هلأ
 (ع) علي ماماإل خبط كتابات تضم املوصل يف ضخمة مكتبات بعرة يبأ وابن عقدة ابن

 )46: د.ت النـدمي، (ابـن .الثمينـة الكتـب من واملزيد والثالث الثاين للقرنني البارزين والعلماء
 الشـهري كتابـه ليفأتـ يف اعتمـدها مكتبـات حبوزتـه كـان الطوسـي الشـيخ نأ يبـدو

 العـامل مـن خمتلفـة منـاطق يف الشـيعة حكـام بعـض سـسأ فقد العلماء عدا ماو  .الفهرست
 معزالدولـة وابـن ري يف الـديلمي عضـدالدولة ومـنهم .دورالكتـب وأ مكتبـات سـالمياإل
 ابـن لبهاءالدولـة وكـان)  24/2: 1379رازي، (مسـكويه .عضـدالدولة حفيـد بومنصورأو 

 القـدمي والـورق والصـيين السـمرقندي الـورق مـن صـنوف علـى ويتـحت مكتبـة الدولـة عضـد
 الـيت الثقافيـة نشـطةاأل نإ كلـه ذلـك علـى بنـاء) 447/6 د.ت:، (احلمـوي .والطريـف

 .وازدهارمهـا والتعلـيم الثقافـة لتوسـيع كبـريا زمخـا عطـتأ البـويهيني عهـد يف العلماء حققها
  )261: 1375(كرمر،
 

 البيوت. 7

،  املسـلمني ضـد ميارسـوا قـريش مشـركوا كـان الـيت للضـغوط ونظـرا النبويـة البعثـة بـانأ
. اجلـــــدد لمســـــلمنيل وعلومـــــه الـــــدين حكـــــامأ لتعلـــــيم صـــــاحلة مكنـــــةأ املســـــلمني بيـــــوت  كانـــــت
 حـىت املدينـة يف حكمـه (ص) كـرماأل الرسـول قـامأ نأ مـاو  )385 ،11: 1387  ،(الطـربي
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 الشـيعة وعلمـاء(ع)  البيـت هـلأ ئمـةأ نأ كمـا .الـدين لتعلـيم رئيسـيا مكانا املساجد ضحتأ
 .السياسية جواءاأل حتسن ثرإ املساجد ىلإ الدرس جلسات ينقلون راحوا الالحقة عصاراأل يف

 حيـث (ع) ئمـةاأل عصـر يف السياسـية الظـروف ) حتولـت200/2: 1413املفيـد، (الشـيخ
 ال فعلـى سـبيل املثـال .للتعلـيم مطمئنـة آمنـة كمراكـز ئمـةاأل منـازل ماسـتخدا تقتضيصارت 
 .الليل من خرةأمت ساعات حىت منزله يف زرارة تلميذه يعلم (ع)كان الباقر ماماإل نأ احلصر
 يف (ع) البـاقر مـاماإل زورأ كنـت: «قـائال )(ع مـاماإل رحـاب يف التعلم صعوبة زرارة يصف
» التقـي عـن منأمبـ مـاماإل فتـاوي تلقـىأ حـىت حـدأ فيها اليشاركين زيارة والعصر الظهرية وقيت

 فصـيحيال حممـد بـن علـي خـص فقـد الغيبـة لعصـر بالنسـبة مـاإو ) 3/37: 1414، (كليـين
 فرتة شهدت) 5/ 671د.ت: (احلموي،. النظامية مدرسة من طرده مت نأ بعد للتعليم منزله

 احلريـة كانـت وقـت يف وذلـك الدرس جلسات قامةإل نسبيا حتسنا (ع) الصادقني مامنياإل
 بعـض نقلـوا حيـث للشـيعة والثقافية العلمية نشطةاأل استمرت وقد .عام بشكل فيه منعدمة

 الفرتة على الطارئة للظروف استجابة املنازل ىلإ املناظرة جلسات والسيما الثقافية تهمنشطأ
 بواحلسنيأو  )2: 1414، قمي بابويه (ابن الكوفة يف حممد بن وحسن مسعيلإ ومنهم .ذاا

 ري يف احلســين وعبــدالعظيم )341قمــي، د.ت:  بابويــه (ابــن مـرورود يف مـرورودي
 )220/1: 1362،قمــي بابويــه (ابــن مسرقنــد يف ) والعياشــي494: 1314(الطوســي،
 الشـيعة بعـض حـول وقـد .كثـريون وغـريهم )372: 1416(جناشـي، كـش يف والنجاشـي

 بعـض نأ كمـا .وكيفـا كمـا التعلـيم وضـع لتحسـني سـعيا دورالعلـم وأ مـدارس ىلإ بيـوم
 مفيـد) الشيخ ستاذأ( املرزباين عمران حممدبن دار يف جيتمعون كانوا وطالم الشيعة علماء
 لطالبـه أهيـ قـد كـان املرزبـاين نأ املشـهور ومـن .سـاتذةاأل مـن غـريه وأ املزبـاين دروس لتلقي
 عـن ضالف) 72/4: 1387 اجلوزي (ابن .وبطانية حلافا مخسني بيته يف يبيتون كانوا الذين

 الـدرس جمـالس قامـةإل قصـورهم يوظفـون كـانوا الـديلمي عضـدولةك  الشـيعة مـراءأ نأ الشـيعة
 البيـوت اسـتخدام شـيوع سـبابأ مـن نأ يبدو) 214/11: 1417، عساكر (ابن. والتعليم

 نشـطةاأل رقعـة اتسـاع هـو الغيبـة عصـور مـع تزامنـا بغـداد يف والتعلـيم الـدرس حلقـات قامةإل
  .خرىأ جهة من البويهيني حبماية تتمتع علمية بؤرة ىلإ بغداد وحتول جهة من التعليمية
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 للتعليم زمنةأ .8

 الإ منـتظم بشـكل التعلـيم جلسـات فيهـا تتشـكل الـيت زمنـةاأل علـى ثورةأاملـ خباراأل يف نعثر مل
 للتعلـيم توقيـت فضـلأ نإ والرتبيـة التعلـيم وعلمـاء (ع) البيـت هلأ ئمةأ توصيات على بناء نهأ

 وقـاتأ يف الدين حكامأو  الفقه الناس يعلم (ع)كان علي ماماإل نأ كما .الصباح وقاتأ هو
 ويف) 109/4: 1414، احلديـد يبأ (ابـن .الشـمس طلـوع وحـىت الصـالة داءأ بعـد الصـباح
 مسـجد يف الدين حكامأب وتزويدهم الناس رشادإب يقوم (ع) احلسني ماماإل كان ذاته السياق
 ) وكـان21/3: 1417، (بـالذري .واملسـاء الصـباح وقـاتأ يف منتظمـة جلسـات وعـرب املدينـة
 .مـاماإل مـن العلـوم خمتلـف لتلقـي صـباحا بيتـه (ع) يف الصـادق مـاماإل يـزور عمـر بـن مفضـل

 وقـاتأ يف يضـاأ تتشكل كانت التعليم جلسات نأ القول ونستطيع )44،دت:ب عمر (ابن
 ىلإ زرارة ويشـري .الشـيعة حيـاة علـى الطارئـة واالجتماعيـة السياسـية وضـاعلأل اسـتجابة خـرىأ

 يف )(ع البـاقر مـامباإل لتقـيأ كنـت" قـائال عصـره ـا ميـر كـان  الـيت الصـعبة ةيـالتعليم الظـروف
 اجللسـات تعقـد كانـت وقـد .التقيـة ىلإ احلاجـة دون مـن هيـفتاو  ليعلمـين واملسـاء الظهـرية وقـيت

 وزكريـا حممـد بـن محـدأ نأ ذلـك علـى يـدل ) وممـا94/7: 1404، (الكليين .يضاأ الليايل ثناءأ
 .لـيال نـزوره نأبـ مرنـاأ مـاماإل ولكـن منزلـه (ع) يف الرضـا مـاماإل انـزر  انـنأب »يرويـان« آدم بـن

: 1409(الطوسـي، .الفجـر بـزوغ حـىت الليـل منـذ العـذب منهلـه مـن نسـتقي كنـا لـذلك
 تـاريخ يف التعلـيم جللسـات حمـددة وقـاتأب تصـرح مل ثورةأاملـ خبـاراأل نأ ) صـحيح853/2
 يف اجللسـات عقـد علـى تدل قرائن خباراأل بعض يف نأ ذإ .ذلك نكارإ الجيوز ولكن الشيعة

 (ع) السـجاد مـاماإل كـان :يقـول مسـيب بـن سـعيد نأ ومنها .سبوعياأ وأ يوميا معينة وقاتأ
 عـن حيفظوـا مـاإ املسـتمعون وكـان (ص) الرسـول مسـجد ويف اجلمعـة مايـأ يف حماضرات يلقي
 شيوخ كابرأ ) وكان103/5: 1414،قمي بابويه (ابن .وراقاأل على يكتبوا وأ قلوم ظهر

 علـى حاديـثاأل مالءإبـ يقومـون مفيـد والشـيخ صـدوق والشـيخ طوسـي الشـيخ ومـنهم لشـيعةا
 مفيـد الشـيخ جلسـات فكانـت .سـبوعاأل خـالل منتظمـة يـامأ يف تعقد جلسات يف تالميذهم

 ويف .احلصـر ال املثـال سـبيل علـى واجلمعـة واخلمـيس ربعـاءواأل واالثنـني السـبت يـامأ يف تقـام
، مفيـد (الشـيخ. اجلمعة يوم يف الصفوف من الكثري انعقاد على تؤكد خبارأ هناك اتهذ السياق
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 تقـام طوسـي والشـيخ مفيـد والشيخ صدوق الشيخ جلسات معظم ) وكانت5/ 28: 1414
 صـالة عقـب براثـا مسـجد يف العقـدة ابـن جلسـات بعـض تقـام كانـت كمـا اجلمعـة، يـوم يف

 علـى يتوقـف كـان الصـفوف تشـكيل زمـن نأ يبـدوو ) 269: 1414 (الطوسـي، .اجلمعـة
  .تالميذهم وأ ساتذةاأل استعداد

 

 التعليم مراحل .9

 مراحـل عـرب تعليمـه يتحقـق نأ الواجـب مـن لـذلك تـدرجييا الامـتكا  نسـانإلاكتمـل ا نأ مبـا
 عـن منفصـلة مراحـل خـالل من يتم الرمسية املدارس يف التعليم نأ جند ذلك على بناء .تدرجيية
 ملـا التعلـيم يف ولويـةاأل عطـاءإ هـي االعتبـار عنيب تؤخذ نأ جيب اليت النقاط همأ ومن .بعضها
 من نهأ كما .مهيةاأل من واحدة درجة على ليست التعليمية املواد نأ ىلإ نظرا ولويةاأل يستحق
 حسب وترتيبها التعليمية للمواد املنطقي الرتتيب مراعاة التعليم لعملية التخطيط لدى الواجب

 عنـد جيـب نـهأ القـول خالصـة) 68: 1391، اليـزدي (مصـباح .خريأتـ وأ تقـدمي مـن هلـا مـا
 حتقيقـا وقالبـا، قلبـا تعليمهـا يتم اليت املواد ولويةأ احلسبان يف تؤخذ نأ التعليم لعملية التخطيط

 مـن مجاعـة لكـل ن) إ(ع ئمـةاألرأي  علـى بنـاءو  .مسـتوياا خمتلـف علـى املرسـومة هـدافلأل
 مجاعـة كـل حباجـة االهتمـام التخطـيط وليـاءأ علـى جيـب لـذلك ـا خاصـة حاجـة املتعلمـني

 شدد املنطلق هذا ومن) 7/5 27: 1414 ،(موسوي .اجلماعات من بغريها مقارنة ولويتهاأو 
 حتظـى الـيت ولويـاتاأل حسـب تعليميـةال حاجـاتلل مهيةاأل عطاءإ على) (ع املعصومون ئمتناأ

 .املتعلمني فرق من فرقة كل ىلإ بالنسبة ا
 طفـاللأل والرتبيـة التعلـيم ولويـاتأ ىلإ منوهـا (ع) الصـادق مـاماإل قـال ذاتـه السـياق ويف
: 1404(الكليـين، .عمـارهمأ مـن الثانيـة سـنوات السـت غضـون يف والدكـمأ بتعلـيم اهتمـوا
 تتقدم ) وكلما390: 1410، (كراجكي .احلجر يف كالنقش الصغر يف العلم نإف) 3/ 185

 بعمـر طفـالاأل كـان خبـاراأل بعـض علـى وبنـاء .كثـرأ وقسـوة قـلأ بتسـامح عاملوهم عمارهمأ
 والكتابـة القـراءة ويتعلمـون التمهيديـة العلـوم خـذأل بتيـالكتا ىلإ يـذهبون قـلأ بـل عـوامأ عشـرة

 مـن الشـيعة علمـاء يد على العريب دبواأل احلساب من ءوشي والشعر القرآن وتالوة والشريعة



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    310

 والدأ بتعليم املؤدبون انشغلفقد  العلماء جانب ىلوإ .لفهما لف ومن وحسان كميت مثالأ
 يف يتعلمـون كـانوا طفـالاأل نأ ذلـك، ىلإ ضـفأ .واحلكـام مـراءواأل اخللفـاء مـن عيـاناأل

 يدرسـون كـانوا احلصـر ال لاثـعلـى سـبيل املف .يضـاأ واحلـديث الفقه من حيتاجونه ما الكتاتيب
) 45: 1416، (جناشـي .السجسـتاين عبـداهللا لفـهأ الـذي النـوادر كتـاب  ،يـك بـن محـدأ لدى

 يف واالجتهـاد التكميلـة العلوم حنو نزعوا حىت للعلوم التمهيدية املرحلة من الطالب خترج نأ ما
 واحلـديث الفقـه علـوم البدايـة يف خذونأي كانوا الشيعة والدأ نأ الواردة خباراأل حسب .الفقه

 سـائر يف وبرعـوا علـىأ مسـتوى علـى الفتـاوي صـدارإو  حاديـثاأل روايـة مرحلـة ىلإ ويتجاوزوا
 والدكـمأ علمـوا: «دائمـا صـحابهأ يوصـي (ع) الصـادق مـاماإل كـان أيضـا. سـالميةاإل العلـوم

 علـي كـان الصـدد وـذا) 47/6: 1404، (الكليـين املرجئـة بتعليمهم يسبقكم نأ قبل احلديث
 مل نـينأ الإ شـبايب منـذ يبأ كتـب مبقابلـة نشـغلأ كنـت نـينأ مـع :يقـول فضـال بـن حسـن بـن

 فاكتفيـت يبأ كتب عن يءش نقل لنفسي مسحأ مل ولذلك رواياته من الكثري مغزى فهم ستطعأ
 البيـت هـلأ علـوم علـى املتلهفـون کـان) 257: 1416 (جناشـي،». خـويأ بواسـطة عنـه بالرواية

 اختصاصـية تعليميـة دورات عـرب االرتـواء حـىت علـومهم مـن لالسـتقاء ئمـتهمأ علـى يفـدون) (ع
 تتلمـذ لقـد) 392نفـس املصـدر:( وى.الفتـ صـدارإو  حاديـثاأل نقـل يف الرباعـة يكسـبون لدرجـة
 مـن يعـازإوب يفـيت صـبحأ حـىت امـا18 مبـدة (ع) البـاقر حممـد مـاماإل عنـد اجلعفـي يزيـد بـن جـابر

 نأ بعـد اخلصـوم ينـاظر بـات حكـم بـن هشـام نأ کمـا) 296: 1414(الطوسـي، .(ع) مـاماإل
 الشـيخ هـو اآلخر ) واملثال25: 1413، مرتضى (السيد الباقر(ع) ماماإل من املناظرة فنون خذأ

 سـاتذتهأ مـورد مـن مفيـد الشـيخ ـل نأ بعـد للشـيعة رئيسـا الصـدوق الشـيخ عينـه الـذي مفيـد
  .سئلتهمأل جوبةأ على للحصول البالد قصىأ من يقصدونه العلم متعطشوا فكان .العذب
 

 النتائج. 10

 اتضح ومراكزها للشيعة التعليمية نشطةاأل حول املقال هذه يف جريناهاأ اليت الدراسة على بناء
 وسـرية بتشـيعهم بـآخر وأ بشـكل ثرتأتـ مبنـاءهأ لتعلـيم الشـيعة اسـتخدمها الـيت ساليباأل أن
 والكتاتيـب واملنـازل املسـاجد مـن تسـتفيد الشـيعة خذتأ .صحامأ تعليم يف الطاهرين ئمةاأل
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 التطـورات مـع تزامنـاو  .(ع) املعصـومني ئمـة(ص) واأل عظـماأل بالرسـول سـوةأ للتعلـيم مكنـةأك
 الـبالد يف التشـيع وانتشـار الدينيـة اـاالت يف العلـوم واتسـاع الشـيعة حيـاة علـى طـرات الـيت
 ودورالعلـم الطاهرة املراقد نأش للتعليم حديثة مراكز ىلإ يتوجهون الشيعة علماء راح قطار،واأل

 اخلامس القرن يف سالمياإل العامل جغرافيا مدى على التعليمية مكنةاأل توزعت لقد .واملكتبات
 وقـد .بامتيـاز الفـرتة تلـك يف والتعليمـي العلمـي النشـاط علـى واضـحة داللـة يـدل مـا للهجـرة

 .الصباح وقاتأ يف تتم كانت التعليمية نشطةاأل معظم نأ الصدد ذا ثورةأامل خباراأل فادتأ
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  .دار التعارف للمطبوعاتبريوت:  ،ةالشيععيان أ .ق1406( مني، سيدحمسن،أ
طهــــران: درآمـــدی بـــر فلســـفه تعلـــيم وتربيـــت جمهـــوری اســـالمی ايـــران، . ش)1387، خســـرو، (يبـــاقر 

    .انتشارات علمی فرهنگی
، بـريوت: ي، حققـه سـهيل زكـار وريـاض زركلـنسـاب األشـرافأ. ق)1417بن جـابر، (  بالُذري، أمحدبن حيىي

  .الفكر دار
ــن. )د.ت(محــدبن عبــدالعزيز، أ، يبصــر  يجــوهر  ــر فــي ال ، قــم: عشــر یعلــى األئمــة اإلثنــص مقتضــب األث

  .يطباطباي
  .حرارأ، تربيز: تربيت فرهنگ تعليم و .ش)1375( ، سيد داود،حجيت

  .طهران: جامعة طهران الرجال،. ش)1342بن داود، (  بن علي  ، حسنيحل
 .إحياء الرتاث العريب دار ، بريوت:معجم البلدان. ق)1399، ياقوت، (يمحو 

  .حياء الرتاث العريبإ ، بريوت: داردباءاأل  معجم .)د.ت( -------- 
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  .الكتب العلمية ، بريوت: دارتاريخ بغداد .ق)1417( ،يمحدبن علأ،  يخطيب بغداد
  .، طهران: مؤسسة السمتفلسفه تعليم وتربيت .ش)1371( دفرت مهکاری حوزه ودانشگاه،

حتقيـــق عمـــر  ،2ط  ،وفيـــات المشـــاهير واألعـــالم ســـالم وتـــاريخ اإل. ق)1413(، محـــدأ، حممـــدبن ذهيبالـــ
  .، بريوت: دارالكتاب العريبيعبد السالم تدمر 

    ة.سد، بريوت: الرسالأحسني  :حتقيق، 9، ط عالم النُبالءأسير . ق)1413( ---------- 
  الكتب العربية. إحياء ، بريوت: دارطبقات الشافعية الكبرى .)د.ت( ن علي، ب  ، عبدالوهابيسبک

  .نصاريان، قم: هجرتأحسني  هترمج البالغه، نهج. ق)1414( ، حممدبن حسني،يسيدرضی موسو 
  .قم: مؤمتر الشيخ مفيد ،ةالفصول المختار  .ق)1413( بن حسني،  ياهلدی، عل  سيدمرتضی علم

  .کيهان  ، طهران:المعارف تطبيقی علوم اجتماعی ةداير . ش)1379( رضا،  يمهر، عل  شايان
تـــاريخ آمـــوزش در اســـالم از آغـــاز تـــا فروپاشـــی ايوبيـــان در مصـــر، حممدحســـني  .ش)1387( محـــد،أ، يشـــبل

  .ساکت، طهران: نگاه معاصر
، قـــــم: 2ط  ،)(ع الـــــدرجات فـــــي فضـــــائل آل محّمـــــد بصـــــائر. ق)1404صـــــفار، حممـــــدبن حســـــن، (

  ي.جنف  يمرعش
  .األمل للطباعة والنشر ة:قاهر ال وراق،األ .م)2004(، ، حممدبن حييیصويل

، بــريوت: 2ط  ،بــراهيمإبوالفضــل أحتقيــق حممــد  ،تــاريخ األمــم والملــوك ق).1387( ، حممــدبن جريــر،يطـرب 
  .دار الرتاث
  .، قم: بعثتةمامدالئل اإل .ق)1413( --- - ------- 

  ي.هران: مرتضو ط، 3، ط محد حسيينأسيد  :حتقيق مجمع البحرين، .ق)1416( ، فخرالدين،يطُرحي
  .جامعة مشهد :، مشهدالرجال ةاختيار معرف .ق)1409( ، حممدبن حسن،يطوس

  ة.الثقاف ، قم: داريمالاأل .ق)1414( ------------ 
  قم: جامعة املدرسني. ،3، ط الرجال .ش)1373( ------------ 

  .املعارف اإلسالمية ، قم: دارةالغيب. ق)1411( - - ---------- 
  .ةالكتب اإلسالمي دارطهران:  ،4، ط حکامتهذيب األ. ق)1407( - -- --------- 
ــــب الشــــيعة وأصــــولهم وأســــماء المصــــّنفين وأصــــحاب . ق)1420( -- - ---------  فهرســــت كت

  ي.حمقق طباطباي ة، قم: مکتب األصول
 يعلمــبــريوت: مؤسســة األ ،يســاحل بــالد الشــام الشــمال يالشــيعة فــ  تــاريخ .ق)۱۴۱۴( عثمــان، هاشــم،
  .للمطبوعات

هـــران: ط، 4ط  ي،اهللا کســـائ ، نـــورهـــای بـــزرگ اســـالمی  تـــاريخ دانشـــگاه. ش)1388عبـــدالرحيم، (ُغنيمـــه، 
    .دانشگاه طهران
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، سمطــــــور  يعلــــــ ه:، ترمجــــــتــــــاريخ تعلــــــيم وتربيــــــت شــــــيعه اماميــــــه. ش)1388(فيــــــاض، عبــــــداهللا دخيــــــل، 
  .شمرانتهواز:جامعة الشهيد األ
  .طهران: سپهر ،3، ط سفرنامه. )د.ت، ناصرخسرو، (قبادياين
لنواصب فـى نقـض بعـض فضـائح النقض معروف به بعض مثالب ا. ش)1358( ، عبـداجلليل،يراز  قزويين

  د.بهران: ط، الروافض
  الكتب العلمية. دار بريوت: نشاء،اإل ةصناع يعشی فصبح األ. )د.ت(محدبن عبداهللا، أ، يقلقشند

  .طهران: مؤسسة السمت ها،  جامعه شناسی سازمان. ش)1380پور، آرين، (  يقل
  .طهران: مؤسسة السمت ها،  نهادها وسازمان .ش)1384( پور، آرين،  يقل
  .طهران: توس ي،قم يبن عل   حسن، تاريخ قم. ش)1361بن حممد، (  ، حسنيقم

  الذخائر. ، قم: داركنز الفوائد. ق)1410(، ي، حممدبن عليکراجک
، طهـــران: مرکـــز نشـــر يحممدســـعيد حنـــايبويـــه،   احيـــای فرهنگـــی در عهـــد آل .ش)1375( کرمـــر، جوئـــل،
  .دانشگاهی

ـــم دار. ش)1389(حممـــد،  ،زجنـــاين يکرميـــ ، 2، ط هـــای شـــيعی ونـــوزايی فرهنگـــی در جهـــان اســـالم  العل
  .طهران: اطالعات

الكتــــب  دار هــــران:ط ،4ط  ،يکــــرب غفــــار أ  يحتقيــــق علــــ. ق)1404( ،يالکــــاف، حممــــدبن يعقــــوب، کليــــين
  .اإلسالمية

    د.ب. ، طهران:يحمسن ثالث ،2، ط درآمدی به جامعه شناسی. ش)1375(کوئن، تروس، 
، قــم: پژوهشــگاه حــوزه 2ــروز رفيعــی، ط  فلســفه تربيــت اســالمی،. ش)1390، ماجــد عرســان، (کــيالين

  .ودانشگاه
  .طهران: دوران ها وتوان سازمانی، شناسی سازمان جامعه. ش)1379، حممدرسول، (گلشن فومين

  .د.ببغداد:  (ع)، الحسين رأخذ ثأ يالعين ف ةقر  ).م19957( حممد، عبداهللا،
    .، طهران: الشرقتاريخ طبرستان ورويان. ش)1345الدين، ( نصري بن سيد   الدين ، سيد ظهرييمرعش

    .منيأقم:  درآمدی بر نظام تربيت اسالمی، ش)1377مرکز جهانی علوم اسالمی، (
، طهــــران: 2، ط يمــــامإبوالقاســــم أ :حتقيــــق األمــــم،  تجــــارب ش)1379محــــدبن حممــــد، (أ، يمســــکويه راز 
    .سروش
  .قم: سازمان تبليغات اسالمی ،3، ط جامعه وتاريخ ش)1379، (ي، حممدتقيمصباح يزد

  .مينیاخلمام قم: مؤسسة اإل، 2، ط فلسفه تعليم وتربيت ش)1391( - ---- -------- 
  .ايران، قم: مؤمتر الشيخ مفيد االختصاص،ق) 1413( مفيد، حممدبن حممدبن نعمان،

  .، قم: مؤمتر الشيخ مفيداإلرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد ق)1413( --- - - - -------- 
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  .قم: مؤمتر الشيخ مفيد ،يمالألا .ق)1413( ----- - ------- 
  .قم: مؤمتر الشيخ مفيد المسائل السروية، .ق)1413( ------------- 
  .، قم: مؤمتر الشيخ مفيدالمسائل الصاغانية .ق)1413( ------------- 

  .مكتبة مدبويل :القاهرة ،3، طمعرفة األقاليم يأحسن التقاسيم ف .ق)411( بن أمحد، ، حممديمقدس
  .باقر پرهام، طهران: سپهر :، ترمجه4، طمبانی جامعه شناسی .ش)1356( ،يِمندراس، هانر 

قـم: جامعـه ، 5ط  ،مصنفي الشيعة المشتهر بالرجـالسماء أفهرست  .ق)1416(ي، بن عل  محدأ، يجناش
  .مدرسني حوزه علميه قم

  .طهران: صدوق ،ةالغيب .ق)1397( براهيم،إ، حممدبن نعماين
  .(ع) البيت   قم: مؤسسة آل ،كالمستدر  ةخاتم. ق)1416( ، حسني،يطربس ينور 
    .الکتب : دارةقاهر ال دب،فنون األ يرب فاأل ةنهاي .ق)1423( محدبن عبدالوهاب،أ، ينوير 

  .مييناخلمام قم: مؤسسة اإل نگرشی بر تعامل فقه وتربيت، .ش)1388( ،ي، عليمهت بنار 
  .طهران: مرياث مکتوب جامع التواريخ، .ش)1387( اهللا،  ، رشيدالدين فضلمهداين
  املصطفى. : دارةقاهر ال، تثبيت دالئل النبوة. )د.ت(، عبداجلبار، مهداين

  

  المقاالت
ـــــت ونـــــوآوری در عرصـــــه تعلـــــيم وتربيـــــت«ش). 1387(، يعبـــــدالله ،بوطالـــــبأ  ،18، شحصـــــون، »خالقي

  .104- 82 صص
نامـه   فصـل، »روند تارخيی آموزش از صدر اسالم تا پايان امويـان« ق).1381( اهللا،  ، نعمتفروشاين يصفر 

  .122- 92، 2ش ،طلوع
بررســـی نقـــش دارالعلـــم طـــرابلس در پويـــايی مـــذهب « .ش)1393مـــودت، ليـــدا، ( و بوالقاســـمأســـيد  فـــروزاين

  .24- 7، صص46ش، شيعه شناسیمجلة  ،»رعما  تشيع در عهد بنی
، بيــت شناســی  مطالعــات اهـلمجلــة ، »(ع) ســريه آموزشـی امــام صـادق« ش).1393( ، حممـدفاکر،يميبـد

  .34- 21، صص1ش
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