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المؤسسة التعليمية اإلسالمية في القرون
الوسطى
ناصر الكندي
يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «املدر�سة بو�صفها م�ؤ�س�سة للتعليم يف الع�صر الإ�سالمي الو�سيط» للباحث الأملاين �سبا�ستيان غونرت ،وترجمه ر�ضوان �ضاوي ،يقدم
الباحث فكرة عميقة عن تطور مفهوم امل�ؤ�س�سة التعليمية يف الأحياء الإ�سالمية يف الع�صر الو�سيط ،وبالتحديد منذ القرن ال�سابع �إىل القرن الرابع ع�شر .حيث يقدم �سبا�ستيان
ن�صا يعود للقرن العا�شر امليالدي لأبي بكر بن جعفر الرنج�سي يتحدث فيه عن وجود املدار�س يف �أوزب�سكتان ،وبالتحديد بخارى و�سمرقند .وي�شري الباحث �إىل �أن
يف البداية ًّ
درا�سته تتكون من جز�أين :الأول عن املبادئ الأ�سا�سية للتعلم الإ�سالمي يف الإ�سالم املبكر ،والثاين خم�ص�ص للجامعة-املدر�سة وخ�صائ�صها من جانب التنظيم الإداري والتعليمي.

ووف�ق��ا للباحث ،ف ��إن م�ب��ادئ التكوين للم�ؤ�س�سة التعليمية يف
الإ�سالم تعود �إىل:
 -1ال �ق ��ر�آن وال���س�ن��ة ال �ن �ب��وي��ة؛ ح�ي��ث ي��ذك��ر الآي� ��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة
والأحاديث النبوية التي حت�ض على التعليم والكتابات العربية
الكال�سيكية التي ت�ضم معهد التعلم و�أ�شكال التعليم ،والتي
ت�شمل امل�ن��ازل اخلا�صة للعلماء ،ويتجلى ذل��ك عند ال�شافعي،
واملدر�سة االبتدائية وامل��دار���س املبكرة التي تكون يف اجلوامع
والغرف اجلانبية من بداية الن�صف الثاين من القرن ال�سابع.
 -2التعليم ال�ع��ايل؛ وي�شمل ال�سماعات وحم��ا��ض��رات عمومية
�ضخمة ت�صل �إىل � 20ألف �شخ�ص �أيام البخاري ،وحلقات الدر�س
ال�ف��ردي��ة املخ�ص�صة للخلوات مثل املت�صوفة ،واجل��ام��ع ويعد
جامع الزيتونة يف تون�س �أق��دم و�أ�شهر جامع؛ �إذ تعود بداياته
�إىل القرن الثامن وكذلك الأزهر والقريوان ...وغريها.
وي��ؤ��ص��ل ال�ب��اح��ث م�ف�ه��وم «امل��در� �س��ة»؛ �إذ ت�شتق كلمة امل��در��س��ة
ال�ع��رب�ي��ة م ��ن اجل ��ذع الأ� �س��ا� �س��ي ل�ل�ف�ع��ل «در�� � ��س» ،ال ��ذي يعني
يف ال���ش�ع��ر ال�ع��رب��ي ال �ق��دمي وال�ع��رب�ي��ة الكال�سيكية «ت��روي����ض
احليوان» �أو ب�شكل عام «ع ّلم» ،ومن ثم ف�إن املدر�سة تعني مكانا
مقروءا .ومن الناحية اللغوية لي�س لكلمة مدر�سة بال�ضرورة
داللة دينية� .أما يف الفرتة الكال�سيكية من الإ�سالم ف�إن كلمة
امل��در��س��ة ت�شري ق�ب��ل ك��ل ��ش��يء �إىل ت�أ�سي�س تعليم متخ�ص�ص
ومهني يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وه��ذا هو ال�سبب �أي�ضا يف �أن
املدر�سة ُترتجم غالبا �إىل اللغة االجنليزية والأملانية كجامعة
�أو معهد ال�شريعة �أو معهد ال�شريعة الإ�سالمية.
ولعبت امل��دن واملناطق الواقعة �إىل ال�شرق من الإمرباطورية
الإ��س�لام�ي��ة دورا رائ ��دا يف ت�شييد وت�ط��وي��ر امل��در��س��ة؛ ومنها:
مدينة بخارى وني�سابور .ويطرح الباحث ��س��ؤاال ب�ش�أن �سبب
اللجوء �إىل اجلامع من �أج��ل �إن�شاء مدر�سة بو�صفها م�ؤ�س�سة
للتعليم العايل الديني والقانوين؟ ويف ر�أيه هناك  3جوانب:
�أ -التطور الديناميكي للغاية للثقافة �أواحل�ضارة الإ�سالمية
يف ع�ه��د العبا�سيني ج�ع��ل م��ن ال �� �ض��روري �أن تتك ّيف �أ�ساليب
ال �ت��دري ����س وال �ت �ب ��ادل ال�ع�ل�م��ي م ��ع االح �ت �ي��اج��ات االق�ت���ص��ادي��ة
والثقافية املتنامية.

ب -ك��ان القرنان التا�سع والعا�شر امل�ي�لادي��ان ع�صرا للتفاعل
احل�ي��وي ،وال��ذي ع��زز ه��ذا ال�ن��وع م��ن التعليم مكانة الطقو�س
ال�شرعية وو�ضعية التدري�س ال�شرعية التي يتم تدري�سها.
ج� -سفر التالميذ �إىل ع��امل معني ل�ف�ترة معينة م��ن الزمن
ل��درج��ة ت�ق��دمي ه ��ذه امل ��دار� ��س خ��دم��ات�ه��ا ب�صفتها ل�ي����س فقط
م�ؤ�س�سة تعليمية بل �أي�ضا ب�صفتها ُن ُزال.
وهناك �أن��واع للمدر�سة بو�صفها جامعة عامة؛ مثل :املدر�سة
النظامية وامل�ستن�صرية .وارت�ب�ط��ت الأوىل با�سم ن�ظ��ام امللك
يف القرن احل��ادي ع�شر وهو وزي��ر الدولة يف دول��ة ال�سالجقة،
و�أُن�شئت مدر�سته يف بغداد وبع�ض �أطراف االمرباطورية  ،وهي
تعد مدار�س حديثة وم�ؤ�س�ساتية وبها هيئة تدري�سية حمرتفة
لكن ب��دون �أن ُت��زاح��م اجلامع من مكانته العلمية ،وت��وىل �أبو
�إ�سحاق ال�شريازي �أول كر�سي تعليمي للفقه ال�شافعي ،وكذلك
الفقيه ال�شافعي وال�صويف �أب��و حامد ال�غ��زايل .و�أم��ا امل�ؤ�س�سة
امل�ستن�صرية فهي م��در��س��ة لل�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ،ولأول مرة
�أ�صبحت عاملية؛ �إذ مت تدري�س املذاهعب الفقهية الأربعة فيها.
وهي املدر�سة الوحيدة التي ميلكها اخلليفة العبا�سي و�أ�سا�سها
امل��ايل من عدة عقارات وق��رى ،وقد �أ�شار �إليها ابن بطوطة يف
م�ؤلفه «رح�ل��ة اب��ن بطوطة» .وعلى ال��رغ��م م��ن تدمري معظم
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الع�صور الو�سطى يف العراق من خالل
الغزو املغويل عام  ،1258مت �إنقاذ امل�ستن�صرية من هذا امل�صري.
وي�ع��رج الباحث �إىل دواف ��ع بناء م�ؤ�س�سات اجل��ام�ع��ات الدينية
ومنها زيادة حاجة احلكام ملوظفي الدولة املتعلمني �أكادمييا يف
جم��االت خمتلفة ،و�سماح الأ�سا�س امل��ايل ال��ذي يقدمه الأف��راد
وامل �� �س ��ؤول��ون احل�ك��وم�ي��ون يف �شكل م��ؤ��س���س��ات ب��ال�ت��دب�ير امل��ايل
ال�سليم وال�ط��وي��ل الأج ��ل ملثل ه��ذه امل��راف��ق ،و�إ��س�ه��ام التناف�س
الثقايف ب�ين ب�غ��داد ال�سنية وال�ق��اه��رة اخلا�ضعة حلكم ال�شيعة
الفاطميني يف تكاتف احلكام يف بغداد من خالل مبادرات �سنية
متظافرة يف جمال التعليم امل�ؤ�س�ساتي ملواجهة الت�أثري ال�شيعي
امل�ت��زاي��د .وي�ت�ح��دث ال�ب��اح��ث ع��ن منهاج و�أه ��داف ال��درا��س��ة؛ �إذ
ي�ضم املنهج الدرا�سي يف اجلامعات خم�س جم��االت :الدرا�سات
ال��دي�ن�ي��ة ،وال���ش��ري�ع��ة الإ��س�لام�ي��ة ،وال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وامل�ن�ط��ق،
واحل�ساب .ويهدف ت�صميم امل��واد �إىل �ضمان ا�ستعداد خريجي

املدر�سة اجليدة للقيام بهذه املهمة ،ويف الوقت نف�سه يكت�سبون
الإمي��ان احلقيقي .وهناك غياب للفل�سفة العربية واليونانية
عن املناهج الدرا�سية العادية وذلك لأنها متناق�ضة مع املذاهب
التوحيدية املركزية للإ�سالم.
ومل يكن م�سموحا للن�ساء بولوج املدار�س� ،إال �أنهن كن قادرات
على امل�شاركة يف املحا�ضرات واحللقات الدرا�سية يف اجلوامع.
ويكون التنظيم الإداري للمدار�س ب��أن تقوم �إح��دى امل�ؤ�س�سات
الوقفية بت�أمني الأ�سا�س املايل لدفع رواتب املعلمني واملوكلني
الإداريني .وكان املعلم ي ُّ�سمى «مد ّر�سا» ولديه يف الغالب م�ساعد
�أو نا�سخ �أو كاتب ،ومل تعرف الدرا�سة يف املدر�سة الكال�سيكية
�أي نوع من االمتحانات الر�سمية .وتت�سم الدرا�سة يف املدر�سة
بالطابع ال�شخ�صي مما يعني ا�ستمرار العالقة املبا�شرة بني
الأ�ستاذ والتلميذ ،والتي هي �سمة مميزة للمن�ش�آت التعليمية
للإ�سالم املبكر والو�سيط .وتت�ضمن قواعد ال�سلوك يف احل�صة
ويف ال��درا��س��ة تركيز التالميذ على الأف�ك��ار الرئي�سة املقبولة
ب�شكل ع ��ام يف تخ�ص�ص علمي م�ع�ين وجت�ن��ب االخ �ت�لاف��ات يف
ال��ر�أي بني العلماء ،وك��ان الإ��ش��راف على مراقبة ما مت تعلمه
م��ن درو���س الأ��س�ت��اذ� ،إ�ضافة �إىل التكرار املنتظم م��ن املكوّنات
ال�شائعة يف التدري�س باملدر�سة .وك��ان��ت الكتب تتمتع ب�سمعة
عالية يف جماىل التدري�س الإ�سالمي يف الع�صور الو�سطى .كما
ك��ان ال�سلوك املهذب واملحرتم داخ��ل الف�صل ج��زءا من مدونة
ال�سلوك العامة.
يقدم الباحث يف نهاية ال��درا��س��ة مالحظات ختامية؛ �أهمها:
�أ�سهم �إن���ش��اء �شبكة وا�سعة م��ن امل��دار���س ب�ين القرنني احل��ادي
ع�شر والرابع ع�شر يف �إ�ضفاء الطابع املهني املرئي وامل�ؤ�س�ساتي
ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م الإ� �س�لام��ي ذي ال �ت��وج��ه ال��دي �ن��ي ،وم � ّك �ن��ت ه��ذه
املدار�س من توفري التعليم العايل لي�س فقط للنخب املتعلمة،
ول�ك��ن �أي���ض��ا للطبقات امل�ح��روم��ة اجتماعيا ،وع� � ّززت امل��دار���س
البنية االقت�صادية للمدينة �أو للمنطقة التي تقع فيها هذه
امل�ؤ�س�سات .وهناك جوانب �سلبية من ظهور هذه املدار�س وهي
تقوية املحافظة الفكرية عند بع�ض العلماء ،والرف�ض العام
للمجاالت العلمانية يف التع ّلم من طرف بع�ض الأ�ساتذة.
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