
 ن يف االســــــــــــــــــــالمـــاهد التعليــــهع

  تــــــــــــاب  الكُّ

تاب  :على نوعٌن  وهوالقراءة والكتابة  الذي ٌتم فٌه تعلٌم ناالمك وه الكُّ

تاب الخاص بتعلٌم القرآن الكرٌم ومبادئ الخاص بتعلٌم القراءة والكتابة  والكُّ

االسالمً ، وللمعلم الحرٌة فً تنظٌم الدراسة من حٌث المدة والمادة الدٌن 

وكمٌتها ونوعها والمصادر التً ٌعتمد علٌها ، ومن اشهر الكتاتٌب 

 الموهوبٌن : الضحاك بن مزاحم وعبد الحمٌد الكاتب .

 الـمـسـجـــــد 

عب اذ ٌعتبر المسجد عامالً مهما فً نشر التعلٌم والتربٌة بٌن كافة افراد الش

كانت تقوم فٌها حلقات العلم وكانت تدرس امور الدٌن وبعض ضروب العلم 

، ولم تكن المسجد خاضعة الى سلطة والحكمة والمعرفة والموعظة الحسنة 

ومن حكومٌة وانما كان ٌمارسه كل من ٌجد فً نفسه الرغبة والكفاءة ، 

اشهر المساجد : المسجد النبوي الشرٌف والمساجد االخرى التً شٌدت فً 

 عهد الرسول )ص( وخلفائه الراشدٌن .  

  المدارس 



ٌعتبر نظام الملك السلجوقً اول من طبق التعلٌم العام على نطاق واسع حٌث 

انشأ المدرسة النظامٌة كأول مجمع علمً حقٌقً اهتم بحاجات الطالب 

 تربوٌة ٌمكن اجمالها بما ٌلً : فأهمٌتها ال

 انها هٌأت اماكن إلقامة الطالب .  .1

 كانت مزودة بمكتبات عامرة . .2

ٌُدفع لشٌوخها الرواتب من امثالهم الغزالً . .3  كان 

 اتجهت نحو التخصص العلمً وخاصة بتعلٌم الفقه . .4

  

 المكتبات 

وهً وسٌلة لنشر العلم والمعرفة بٌن الناس ، وقد ُعـنً الخلفاء    

المسلمون بالكتب التً تعتبر نواة الجامعات االسالمٌة المبكرة كبٌت الحكمة 

فً بغداد ودار الحكمة فً القاهرة . وهً على ثالث انواع : المكتبات العامة 

 فاء واالدباءمثل مكتبات المدارس ، ومكتبات خاصة والتً انشأها الخل

التً انشأها الخلفاء بٌن العامة والخاصة و ، ومكتباتالستعمالهم الخاص 

 .   وهذا النوع ٌحتاج إذن خاص للدخول الٌها  والملوك

  حوانٌت الوراقٌن 



ظهرت منذ مطلع الدولة العباسٌة ، وسهمت بشكل فاعل فً نشر العلم      

والمعرفة اذ لم ٌكن غرضها تجارٌا صرفا بل انها كانت اماكن مناسبة 

الجتماع االدباء ومحبً المعرفة . ومن اشهر الوراقٌن : ابن الندٌم صاحب 

 الفهرست .

 

  منازل العلماء 

ً االرقم اول مؤسسة تربوٌة اتخذها ٌمكن اعتبار دار االرقم ابن اب    

الرسول الكرٌم )ص( مركزاً لتعلٌم الصحابة . كما كان الرسول )ص( ٌجلس 

 فً منزله فً مكة وٌلتف حوله المسلمون لٌعلمهم وٌوجههم .

  القصور 

معلمٌن لتزوٌد  بإشرافاتخذ الخلفاء واالمراء قصورهم اماكن لتعلٌم ابنائهم 

ابنائهم بقدر من الثقافة والمعرفة ، وقد اطلق اسم )مؤدب( على المعلم الذي 

ٌقوم بمهمة تعلٌم ابناء الخلفاء واالمراء واالغنٌاء وغالبا ما كان ٌخصص له 

 جناح خاص فً القصر ٌعٌش فٌه لٌكون اشرافه على االمٌر احكم واشمل .

 

 


