
 نشأة التعليم في المجتمعات العربية واالسالمية 

جاء القرآف الكريـ والحديث النبوي بالحّث عمى العمـ والقراءة ونشرىما؛ بؿ والزجر مف       
"من ُسئل عن عمم فكتَمو أُلجم يوم القيامة بمجام من كتـ العمـ، قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: 

مقابؿ تعميـ كؿ  معركة بدروقد قرف ىذا القوؿ بالعمؿ حيف قبؿ فداء أسرى قريش في  نار"
أسير منيـ عشرة مف أطفاؿ المسمميف، ولـ يكف االتفاؽ يتضمف التعميـ األولي لمقراءة 

 .بةلكتاوا

 المسجد ودوره التعميمي -
ظيرت بعض أماكف التعميـ خالؿ العيد النبوي وعيد الخمفاء الراشديف كنتيجة حتمية 

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية عمى ضرورة طمب العمـ واعتباره فريضة عمى كؿ مسمـ،  حتمية إللحا
 ولعؿ أوؿ مكاف تعميمي عرفو المسمموف كاف دار األرقـ بف أبي األرقـ، وبعد اليجرة تغير

 بالنسبة لممسمميف؛ حيث أصبحت ليـ دولة تحمي مصالحيـ، وبدأ النبي في الوضع 
 في المرحمة األولى ظير المسجد مكةلدولة الجديدة، فبعد بيوت ىذه اسسات تأسيس مؤ  

 كمؤسسة دينية وتعميمية، ولدينا مف األخبار األولى ما يدؿ عمى ذلؾ؛ فقد روى عبد  
 رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ذات يـو مف بعض حجره اهلل بف عمرو قاؿ: "خرج

 فدخؿ المسجد فإذا ىو بحمقتيف إحداىما يقرؤوف القرآف ويدعوف اهلل، واألخرى  
 يتعمموف وُيعّمموف فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: كؿ عمى خير ىؤالء  

ف شاء منعيـ، وىؤالء   يتعمموفيقرؤوف القرآف ويدعوف اهلل فإف شاء أعطاىـ وا 
 ويعّمموف إنما ُبعثُت معّمًما" 

 "تدؿ األحاديث النبوية عمى أف النبي كاف يحّث عمى طمب العمـ ويعجب بِو، فيو 
 مف ىذِه الناحية يختمؼ عف معظـ الُمصمحيف الدينييف فيقوؿ: "َمف سمؾ طريقًا 

 يطمب عممًا سيؿ اهلل لُو طريقًا إلى الجنة" "يوزف مداد العمماء بدـ الشيداء فيرجح 
 . مداد العمماء بدـ الشيداء

https://www.aljazeera.net/military/wars/2015/7/3/معركة-بدر-الكبرى
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/6/مكة-المكرمة


لى اليـو-لذا؛ كاف المسجد   ممًكا لمجماعات اإلسالمية،  -منذ العصر النبوي وا 
الشيء فإذا كاف بيت اهلل فيو أيًضا بيت الجماعة، وبيت كؿ واحد منيا عمى حدة، وىو 

الوحيد الذي كانت تممكو الجماعة مشتركة، وليذا فقد استخدمتو الجماعات اإلسالمية 
عبر التاريخ في تسيير شؤونيا العامة مستقمة بذلؾ عف سمطاف الدولة، وأظير َمَثٍؿ 
لذلؾ ىو استخداـ المسمميف لمساجدىـ دوًرا لمقضاء، ال ألف الدولة كانت عاجزة عف 

ألف القضاة وأىؿ الورع أرادوا أف يسير القضاء في طريقو بعيًدا  إنشاء دور لمقضاء؛ بؿ
واتخذوىا مقرا  -وىي ممؾ الجماعة-عف تأثير الدولة ورجاليا فجمسوا في المساجد 

 لمقضاة ومكاًنا لمتقاضي.

ولنفس السبب استخدمت الجماعة المسممة مساجدىا معاىد لمتعميـ؛ ألف العمـ  
المجتمع، فمـ تكف دوؿ الخالفة أو دوؿ السالطيف مسئولة كاف دائًما مف اختصاص 

نما كاف التعميـ مف اختصاص األفراد  عف التعميـ حتى في عصر الراشدي، وا 
والجماعة، فكانت الجماعة تتكفؿ بمعاش المعّمميف سواء أكانوا معمميف ُيعمموف الصبياف 

ف عمميـ عمى طالبيـ في القراءة والكتابة ويحفظونيـ القرآف، أو شيوًخا أجالء يقرؤو 
المسجد في عمـو القرآف والحديث والفقو والمغة واألدب، فمـ نسمع أف الدولة قررت راتًبا 

 لمعمـ أو شيخ ابتداء مف منتصؼ القرف الخامس اليجري / الحادي عشر ميالدي

 :  سن التعميم -

بعد سف يبدو أف التحاؽ التالميذ بالحمقات العممية في المساجد كاف في الغالب 
العاشرة ألسباب عدة منيا الحفاظ عمى طيارة المساجد، فكاف إلحاؽ التالميذ في أوؿ 
سني الصبا بالكتاتيب التي كانت إما في مناطؽ مخصصة ليا، أو في بيوت المؤدبيف 

 . وأصحاب الكتاتيب أو في مناطؽ نائية مف المدينة اإلسالمية



بيف سف الثانية عشرة وسف وقد وردت بعض االشارات الى سف التعميـ ىو 
العشريف مع مالحظة وجود حاالت تخالؼ ىذه القاعدة؛ أي أنو مف الممكف أف يمتحؽ 

ثـ اصبح في السف بعض الصبياف األذكياء بيذه الحمقات العممية قبؿ ىذه السفِّ 
 السادسة .

 : الُكتّاب: أقدم مؤسسة تعميمية  - 

الكالـ. فكانوا مف ىذه المحظة يعمموف  وكاف تعميـ األطفاؿ يبدأ منذ اقتدارىـ عمى
النطؽ بالشيادتيف "أشيد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدًا رسوؿ اهلل" فإذا بمغ األطفاؿ 
السادسة مف العمر ألحؽ بعض أبناء األرقاء، وبعض البنات، وجميع األوالد، عدا أبناء 

محقة في العادة بأحد األغنياء )الذيف كانوا يممكوف مدرسيف خصوصييف( بمدرسة أولية م
المساجد، وفي بعض األحياف بجوار عيف ماء عامة في الخالء. وكاف التعميـ في ىذه 

  المدارس عادة بالمجاف.

فعمى المستوى االبتدائي كاف الصبياف يتعمموف الكتابة والقرآف ومبادئ النحو، 
الشعر والحديث، وعندما كاف التالميذ يتمكنوف مف ىذه المواد والميارات كانوا يسمعوف 

وكاف بعضيـ يستمر في الدراسة ويتعّمؽ في واحدة أو أكثر مف المواد الدينية أو األدبية 
أو العممية، وىذا التعّمؽ في بعض المواد يقابؿ في مرحمة الدراسات العميا كما في أيامنا 

 ىذه.

ىو تعمـ  لقد كاف المحّدثوف والفقياء يروف أف الركف األساسي في التعميـ االبتدائي 
القرآف، وكانوا يكتفوف بو كشرط لقبوؿ الطالب في حمقاتيـ، فعندما كاف األوزاعي )ت 

ـ( يرى حَدثًا بيف الجالسيف في حمقتو، كاف يقوؿ لو: يا غالـ! ىؿ قرأَت 117ىػ/751
ف تبيف لو أنو ال يعرؼ القرآف قاؿ لو: اذىب تعّمـ  القرآف؟ فإف قاؿ نعـ: اختبَر حفظو، وا 

ـ شروط 7027ىػ/591وقد حدد ابف الجوزي المتوفى سنة  ،بؿ أف تطمب العمـالقرآف ق



التحاؽ التالميذ الصغار ليذه المكاتب بقولو: ومتى اعتدؿ المزاج وتكامؿ العقؿ، أوجب 
 ذلؾ يقظة الصبي، فإذا بمغ خمس سنيف أخذ يحفظ العمـ.

باختالؼ  وأما المدة التي كاف يقضييا الطفؿ في الُكتّاب فيي أيضًا تختمؼ
مكانياتو في االنتقاؿ إلى المرحمة التعميمية التالية  استعداد الطفؿ ومدى قابميتو لمتعمـ، وا 
عمى أف ىناؾ بعض اإلشارات التي تحدد مدة الدراسة بالكتّاب بسف البموغ فقد أشارت 
بعض المصادر إلى أف الصبي إذا بمغ سف البموغ ترؾ المكتب وىذه تتراوح ما بيف 

خمسة أياـ ونصؼ  -في الغالب-شر والخامسة عشر، وكانت أياـ التعميـ الثانية ع
: السبت واألحد واالثنيف والثالثاء، واألربعاء: وصبيحة الخميس؛ حيث كانت بقية  اليـو
يـو الخميس، وطواؿ الجمعة عطمة الراحة، باإلضافة إلى أياـ عيد الفطر الثالثة وأياـ 

 العامة.عيد األضحى الخمسة وبعض المناسبات 

وقد تطورت ىذه الكتاتيب وانتظـ أمرىا بصورة فنية فائقة؛ لعناية الناس بأمر 
أوالدىـ مف جية، والشتداد الدولة واىتماميا بأمر التعميـ وما إليو مف الشؤوف العامة مف 
جية أخرى، وُيالحظ أف معممي الكتاتيب منذ العصر األموي قد كانوا منقسميف إلى 

معممو كتاتيب العامة الذيف كانوا ييتموف بتعميـ أبناء الطبقة المتوسطة  أولهما: قسميف:
 وسواد الشعب.

معممو أبناء الطبقة العميا واألمراء والنبالء واألثرياء، وكاف ليؤالء  وثانيهما:
 المعمميف اسـ يمتازوف بو وىو اسـ "المؤّدبيف".

عمى معممي األطفاؿ  وقد اىتمت مؤلفات الحسبة اإلسالمية بالطرائؽ التي يجب 
"المؤدبيف" اتخاذىا في تعميـ ىذه المرحمة العمرية، فقد شددت عمييـ في الجانب 
األخالقي والتربوي، ونبيتيـ إلى عدـ أذية ىؤالء الصغار إلى الحد المضر، وجعمت 

 مراقبة ىؤالء المؤدبيف ميمة منوطة بالدولة اإلسالمية ممثمة في سمطة المحتسب.



  

 "دار العمم"مؤسسة  - 

منذ القرف الرابع بدأت "دور العمـ" في الظيور، وىو المصطمح الذي كاف يطمؽ و 
عمى مكاف مخصص لطمب العمـ، ربما يكوف ذلؾ البيت الصغير في القرى والحواري 

 يعتبر التمييد لظيور المدارس المتخصصة والمتكاممة فيما بعد.

اف الموصمي الشافعي لقد ُحكي عف أبي القاسـ جعفر بف محمد بف حمد 
ـ( أنو أّسس داًرا لمعمـ في الموصؿ، وجعؿ فييا خزانة كتب )مكتبة( 935ىػ/303)ت

 مف جميع العمـو وقًفا عمى كؿ طالب لعمـ، ال ُيمنع أحد مف دخوليا

وقد أنشأ أبو عمي بف سّوار الكاتب أحد رجاؿ حاشية عضد الدولة البوييي 
ىرمز عمى شاطئ بحر العرب، كما بنى  ـ( دار كتب في مدينة راـ980ىػ/310)ت

ىػ أّسس وزير بني بويو أبو نصر سابور بف 383وفي سنة ، داًرا أخرى بالبصرة، 
أردشير داًرا لمعمـ في حي الكرخ غربي بغداد، ونقؿ إلييا كتًبا كثيرة اشتراىا وجمعيا، 

آالؼ وكاف بيا مئة نسخة مف القرآف ُنسخت مف قبؿ أحسف النّساخ، ىذا إلى عشرة 
وأربعمئة مجمد أخرى معظميا بخط أصحابيا أو مف الكتب التي كاف يممكيا رجاؿ 
مشيوروف، ورّد النظَر في أمرىا ومراعاتيا واالحتياط عمييا إلى رجميف مف العموييف 

 يعاونيما أحد القضاة.

وبالرغـ مف ظيور دور العمـ، فقد بقي المكتب أو الُكتَّاب المرحمة األولى  
لصغار األطفاؿ عند السادسة أو السابعة مف العمر، وحظيت ىذه المكاتب واألساسية 

بعناية واسعة مف كافة طبقات المجتمع حتى العصر الحديث، وال تزاؿ ىذه الكتاتيب 
، مثؿ اليمف وموريتانيا وغيرىما.  عمى حاليا في كثير مف البمداف العربية اليـو

 



 

 

 


