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 پژوهشي تاريخ اسالم - فصلنامه علمي

  دهم، شماره چهارمچهارسال 
   56، شماره مسلسل 1392زمستان 

  
  

 هاي مراكز آموزشي جهان اسالم مقايسه ساختار و برنامه

  و اروپاي قرون وسطا )تا پايان قرن هفتم هجري(
  

  22/2/93 تاريخ تأييد:     5/12/91  تاريخ دريافت:

  ∗چيزاده شانهغالمحسن حسين
  ∗∗آزاده طحاني

جداي از موارد قطعي تأثيرگذاري فرهنگ و تمدن اسالمي بر غرب، مشابهت ها 
و تفاوت هايي ميان برخي ابعاد فرهنگـي و تمـدني ايـن دو تمـدن وجـود دارد. در      

 در اين زمينـه  هاي فراواني هاي تاريخ علم و تمدن به نكته هاي جديد و كتاب تحقيق
اصلي اين نوشتار تبيين وجوه اشـتراك و افتـراق جهـان     اشاره شده است ولي مسئله

اسالم و اروپا در نظام و برنامه هاي آموزشي، شيوه هاي تدوين، ضوابط حاكم بر امر 
رسد با توجه به وجوه اشتراك جهان اسالم و  مي  آموزش و مواد درسي است. به نظر

و راههـاي مختلـف    ماروپا در اين موارد و به دليل تقدم زماني تحوالت جهان اسـال 
، نظام و مراكز آموزشي مسلمانان تـأثير  تعامل علمي و فرهنگي مسلمانان و اروپائيان

  مثبت و عميقي بر رشد آموزش در اروپا داشته است.
  .قرون وسطي، آموزشي جهان اسالم، اروپا، مراكز آموزشي، نظامِ هاي كليدي: واژه

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقاناستاديار معارف اسالمي  ∗

 و تمدن دانشگاه آزاد واحد شهرضا ارشد تاريخ فرهنگكارشناس  ∗∗
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  و بيان مسألهمقدمه 
 ست كه متناسب با سطح فرهنگ و تمدن هر جامعـه شـكل  آموزش فعاليتي اجتماعي ا

آورد. وجود مراكز علمي و دانشـگاهي   ميگيرد و نهادها و سازمان هاي ويژه اي را پديد  مي 
عظيم با قدمتي بيش از هزاران سال در جهان اسالم، حكايـت از تقـدم امـت اسـالمي در     

دهند كـه   علمي نشان مي هاي هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و علمي دارد. بررسي بخش
تأثير عميق و مهم تمدن اسالمي در پيدايش انقالب علمي و رشد تمدن اروپايي در قـرون  
وسطا و عصر جديد، قابل انكار نيست. بسياري از مورخان منصف تـاريخ علـم و تمـدن در    

   1كنند. اين واقعيت اعتراف مي به غرب به صراحت
تـوان در   م و دانش شده است و اين نكته را مـي در اسالم، توجه زيادي به فراگيري عل

 151آيات الهي و احاديث بـه خـوبي مشـاهده كـرد. خداونـد متعـال در سـوره بقـره آيـه          
  فرمايد:   مي

رسولي در ميان شما از خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند و شما 
  دهد.   ما آموزشدانستيد به شرا تزكيه كند و كتاب وحكمت بياموزد و آن چه نمي

اگر پيامبران نبودند بسـياري از  "در تفسير قسمت پاياني آيه، مفسران بر اين باورند كه 
ماند، آنها تنها رهبر اخالقي و اجتماعي نبودنـد، بلكـه    علوم براي هميشه از شما مخفي مي

بـر ايـن    2"شـد.  پيشواي علمي نيز بودند كه بدون رهبري آنها علوم انساني تشـكيل نمـي  
اس، تعليم در اسالم، جنبه عرفاني هم دارد و هر معرفتي كه با اصول وحي همراه باشد، اس

هـاي الهـي و احاديـث علـم و ديـن را از       قداست خواهد داشت. واقعيت اين است كه آيـه 
  3سازند. ناپذير مي يكديگر جدا

چنين اسالم تأكيد فراواني بـر فراگيـري علـم از نظـر عقلـي دارد. بـه طـوري كـه          هم
  فرمودند:  1در حديثي خطاب به حضرت علي 3امبرپي

جوينـد،   اي علي هرگاه مردمان را بيني كه با انجام عبادات به خدا تقرب مـي 
  4تو با عقل و دانش به او تقرب جو تا بر ايشان سبقت يابي.
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اين حقيقتي انكارناپـذير اسـت كـه جهـان اسـالم       با توجه به جايگاه آموزش در اسالم
و  علم و دانش بـه شـكوفايي رسـيده    را پشت سر گذاشته است كه در آن،اي طوالني  دوره

غرب از ميراث آن در بناي تمدن خود در ابعـاد مختلـف    كه تمدن درخشاني پديد آمده بود
كه مسلمانان در ارتقـاء سـاختار و   كوشد به اين پرسش پاسخ دهد  اين نوشتار ميبهره برد. 

كـه  فرضـيه مقالـه ايـن اسـت      انـد؟  ه نقشي داشتهبرنامه هاي مراكز آموزشي اروپاييان، چ
هاي مسلمانان در امر آموزش، به تكميل برخي از ابعاد آن  اروپاييان با بهره گيري از تجربه

  پرداختند.
  

   آموزشي در اسالم -مراكز علمي 
باتوجه به اهميتي كه آموختن علم از نخستين قـرون اسـالمي داشـته اسـت، نيـاز بـه       

هـاي آمـوزش در اسـالم     تـرين مكـان   شد. مهـم  اين امر احساس ميتأسيس مكاني براي 
  پردازيم. مي ها كه ذيالً به بررسي كوتاه آن اند ها بوده ها و مدرسه مسجدها، مكتب

  
  . مساجد1

در تاريخ فرهنگ تعليم و تربيت اسالمي از آغـاز تـا قـرن چهـارم هجـري قمـري از        
ي و آموزشـي در جهـان اسـالم يـاد     مساجد به عنوان مهم ترين مراكـز و نهادهـاي علمـ   

وجـود  حجـاز  در هنگام ظهور اسالم، هيچ نهـاد و مؤسسـه مسـتقل آموزشـي در      شود. مي
اي  ، عدهنزول وحيبا  و نداشت؛ زيرا تعليم و تربيت بر آموزش شفاهي استوار بود. به تدريج

الم وحي در فاهيم كها و م هاي قرآن شدند. تعليم آيه مور نوشتن آيهمأ 3به فرمان پيامبر
    5شد. هايي غير از اوقات نماز جماعت و وعظ برگزار مي تمسجد و در ساع

ترين كاركرد مسجد، عبادت جمعي و كاركرد ثانويه مسجد در صدر اسالم، آموزش  مهم
دادنـد و شـاگردان گرداگـرد آنهـا      هاي مسجد، تكيه مـي  دانشمندان اسالمي به ستون 6بود.

توانست شركت كند و بـا پرسـش خـود، حـرف      ن و مرد ميكردند. هر كس از ز اجتماع مي
شـد   زيـرا موجـب مـي    دمند بـود؛ استاد را قطع و يا اعتراض كند. اين امر براي مدرس سـو 
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كـم  شد كه افراد تر موضوع درسش را آماده كند. انتقادهاي حضار پر توقع، مانع مي اساسي
  7.شونددار مقام تعليم  بهره از علم عهده

ساختند بـه طـوري كـه     ، مساجدي ميشدهفتح ، مسلمانان در شهرهاي غاز فتوحاتبا آ
  نويسد:   (پالرمه) مي ابن جبير در سفرنامه خود درباره مساجد پالرمو

مسلمانان را در اين جزيره رسمي از رسوم ايمان باقي است كه بيشتر مساجد 
هـا   ر آنشـود، د دارند و به بانگ اذان كه آشكارا شنيده مـي خود را آباد نگاه مي

ديگر مساجد نيز بي شمار است كه بيشتر آنها محضـر معلمـان    ...گذارندنماز مي
  8قرآن است.
توان نوعي دانشگاه عمومي و همگاني در سراسر قلمـرو اسـالم    بنابراين، مساجد را مي

از اين مركز قديمي تعليم زبان و دين، مدرسه عمومي ابتدايي؛ يعني مكتب تولـد   9دانست.
اي شكل گرفتند كه بعدها به صورت دانشـگاه هـاي    نين مراكز علمي پيشرفتهچ يافت. هم

  10هاي اروپايي قرون يازدهم و دوازدهم شدند. براي دانشگاه ياسالمي درآمدند و الگوي
  
  . مكتب 2

هـاي دينـي و    هايي است كه براي آموزش قرآن، آمـوزه  مكتب در زمره نخستين مكان
دايي پديـد آمـد و برحسـب نيـاز و مقتضـيات زمـان در       تعليم الفبا در حـد مقـدماتي و ابتـ   

شد. مكتب بـه   ها و جوار مدارس تشكيل مي هاي مختلفي مانند مساجد، منازل، مكان مكان
طور معمول به كودكان پنج تا شش سال اختصاص داشت كه دوره تحصيل آنهـا تـا سـن    

  11شدند. ييافت. در مكتب، پسران و دختران هر دو آموزش داده م بلوغ ادامه مي
ظهور اسالم در اسپانيا، سيسيل و خاورميانه تأسيس شدند و محتواي برنامه با  ها مكتب

 12بـومي متفـاوت بـود.    مورد عالقـه افـراد   اجتماعي -هاي فرهنگي  آموزشي آنها با زمينه
  نويسد:   درباره مكتب مي الملوك نصيحةغزالي در باب پنجم از 

ه مكتـب (بـراي كودكـان) بايـد     .. و برنامـ .نخست خانه است، سـپس مكتـب  
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عبارت باشد از خواندن و نوشتن، قرآن، اخبار و تاريخ، حكايات پارسيان، سيرت 
   13صحابه، اخالق و ادب.

بوده است كه روزگار كوتاهي از عمـر   بنابراين مكتب به عنوان يك مرحله گذر، مكاني
راكـز علمـي و   تـري نسـبت بـه سـاير م     شد و داراي نقش كم رنگ افراد در آن سپري مي

  فرهنگي مانند مسجد و مدارس در تاريخ اسالم بوده است.
  
  . مدرسه3

پيدايش مدارس،  14كلمه مدرسه از ماده درس كه در اصل عبري بود، گرفته شده است.
تحول بزرگي را در بخش آموزش جهان اسالم پديد آورد. بـا ظهـور مـدارس، آمـوزش در     

هـاي   هاي دينـي برتـري يافـت. برنامـه     بر انگيزههاي آموزشي  اسالم نهادينه شد و انگيزه
آموزشي از نظم و انسجام بيشتري برخـوردار گرديـد. اسـتادان مـدارس بـه طـور معمـول        
دانشمنداني بودند كه در يك فضاي آزاد فكري با برخورداري از مايه هاي علمـي و جاذبـه   

  15كردند. هاي معنوي واخالقي، دانشجويان را به سمت خود جلب مي
ها به وسـيله افـراد نيكوكـار و يـا دانشـمندان سـاخته        رسد نخستين مدرسه ظر ميبه ن

 شدند اما بعـد  شد كه به مدارس خصوصي يا مردمي مشهور و به طور شخصي اداره مي مي
ها زير نظـر حكومـت وقـت اداره     هاي دولتي تأسيس گرديدند. اين مدرسه از مدتي، مدرسه

  شدند. ناخته ميهاي دولتي ش شد و با عنوان مدرسه مي
  
  هاي خصوصي و مردمي   . مدرسه1- 3

دولتـي و  هاي خصوصـي و مردمـي، قبـل از تأسـيس مـدارس       رسد مدرسه به نظر مي
تـوان از مدرسـه امـام ابـوبكر بـن فـورك        وجود داشته است. به عنوان مثال مـي  ها نظاميه

اي  ، متشكل از خانـه ها در ابتدا اين نوع مدرسه 16ق) در نيشابور نام برد..  ه 405اصفهاني (
 يمنبع مالي اين مدارس، دارايي شخصـ  آمدند. ميبودند كه استاد با دانشجويان در آن گرد 

توان گفت كه اين مدارس مقطعي و موضعي  بنابراين، مي 17اساتيد و يا ثروتمندان شهر بود.
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    18.نهادند بودند و با پشتوانه مالي اشخاص مختلف و اهدافي خاص پاي به عرصه وجود مي
نام نهاد چه اينكه تـوانگران و  توان مدارس اختصاصي  نوعي ديگر از مدارس را نيز مي

ام مربيان خصوصي براي كودكان خود عادت داشتند. ايـن نـوع مـدارس در    خلفا به استخد
شد. در برنامه درسي آنها، آموزش سخنراني، اخالق، تـاريخ و سـنت   دربار خلفا تشكيل مي

مثال خلفاي عباسي بـه آمـوزش كودكانشـان دلبسـتگي فـراوان      به عنوان  19وجود داشت.
داشتند مانند مهدي عباسي كه مربي پسرش را آزمايش كرد و چـون آن مربـي در دسـتور    

چنين، مأمون دستور داده بـود تختـه لـوح هـاي      را بيرون كرد. هم زبان كارايي نداشت، او
  20كودكانش را هر دوشنبه و پنج شنبه پيش او ببرند.

آمدند و هيچ كـس   وجود مي  ن وجود، مدارس خصوصي، آزادانه و به خودي خود بهبا اي
هايي از قـرآن   دستوري درباره ساخت آنها صادر نكرده بود؛ زيرا هر مسلمان بايد روزانه آيه

  21كرد.فهميد و عمل ميخواند، ميرا مي
  
  هاي دولتي   . مدرسه3-2

امـا از   ز مدارس دولتي مهمي نام بـرد توان ا نميتا نيمه دوم قرن پنجم هجري قمري، 
اين زمان، تغييرات بنياديني در نظام آموزشي جامعه اسالمي پديد آمد و مدارس نظاميه بـه  
دستور وزير با تدبير عهد سلجوقي، خواجه نظام الملك طوسي تأسيس شدند. از اين زمـان  

  22.ي يافتبروز و نمود بيشتراسالم جهان است كه دخالت حكومت درنظام آموزشي 
،  است از: تقـرب اميـران بـه مـردم    عبارت در اين دوره برخي از داليل تأسيس مدرسه 

  .  و محفوظ ماندن اموال دولتمردان از مصادره اموال دست آوردن ثواب اخروي به
داري و ترويج مذهب خاصي بـه سـاختن مدرسـه     چنين برخي از اميران براي طرف هم

براي تقويت مذهب شافعي در برابر مـذاهب ديگـر بـه     پرداختند. چنان كه نظام الملكمي
آدام متز خارج شدن مباحثه گران  23اقدام كرد. شهرهاي مختلفتأسيس مدارس نظاميه در 

هنگام بحث و جدل از حدود ادب را يكي از داليل تأسيس مـدارس در نيمـه قـرن پـنجم     
    24داند. هجري قمري مي
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مت، نياز به داشتن مكاني خاص براي علم جامعه و حكو رسد در اين دوران، به نظر مي
كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بايـد چنـين مكـاني بـراي رشـد و       آموزي را احساس مي

توسعه فرهنگ آموزش ايجاد شود. به هر حال، دو قرن بعـد از تأسـيس مـدارس نظاميـه،     
ت. ايـن  ق)مدرسه باشـكوهي در بغـداد سـاخ   .  ه 636(وفات  خليفه عباسي، المستنصرباهللا

مدرسه برخالف مدارس نظاميه، اختصاص به يك مذهب خاص نداشت اما همانند مدارس 
    25ها بود. نظاميه داراي موقوفات بسياري براي تأمين درآمدها و هزينه

  
  ويژگي هاي مراكز علمي اسالمي 

هـاي   مراكز علمي اسالمي براساس شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي داراي ويژگـي 
در اين قسمت به بررسي برخي از اين ويژگي ها درقالب مـواد درسـي، روش    خاصي بودند.

  ها، شيوه اداره، درآمد و ساختمان خواهيم پرداخت. آموزشي، گواهي نامه
  
  . مواد درسي 1

هـاي عـالي    ها اختصاص داشت در بيشتر مدرسه به غير از مواردي كه به برخي از فرقه
هر يك از فرقه هاي اسالمي، معارف و علوم مقبـول  هاي اسالم، تعليم آزاد بود و  سرزمين

در يك طبقه بندي كه از اواخر قرن سـوم هجـري در مـدارس     26ديدند. خود را آموزش مي
شـامل منطـق، رياضـيات، نجـوم،      علميه رايج شده بود، معارف و علـوم بـه علـوم عقلـي    

 ،حـديث  علـم  ،و علوم نقلـي شـامل قـرآن، تفسـير     موسيقي، فيزيك، پزشكي و متافيزيك
   27شدند. تقسيم مي فلسفه و اصول

مراكز علمـي اسـالمي تنهـا اجـازه      )دهم ميالدي(با اين وجود، از قرن چهارم هجري 
توانستند قوانين رومي يا يوناني، يهودي و عرفي را  تدريس قوانين اسالمي را داشتند و نمي

، هرگـز در كنـار   آموزش دهند. در نتيجه، مطالعه و تدريس مجموعه كامل قوانين اسالمي
ام هم و در يك جا جمع نشد تا بتوان با تفاهم، آراي متعارض را به شكل قوانين يـك نظـ  

  28درآورد. جهاني واحد
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  . روش آموزش2

هاي آموزش و تدريس به سبب نقش مهمي كه در تفهيم و درك مطلب دارند از  روش
شـي مراكـز علمـي    روش هـاي آموز  تـرين  اصلي جايگاه ويژه در آموزش برخوردار هستند.

  شدند. سماع و امال تقسيم مي اسالمي به چهاردسته حفظ، روايت،
  
  . حفظ  2-1

اعتماد كردن بر نيروي حافظه از وسايلي مهمي بود كه دانشمند و دانش آموز مسـلمان  
 6كردند. حفظ به قـدري اهميـت داشـت كـه پيـامبر      در تحصيل دانش بر آن تكيه مي
رسد مسلمانان با حلقـه زدن   به نظر مي 29نمود.ر تشويق ميمسلمانان را به حفظ قرآن بسيا

كوشيدند به حفظ و فراگيري مطالب بپردازند و اين كار منجر به مطالعه دقيق  دور استاد مي
ها به سـوي   شد. بعد منفي حفظ كردن در اين بود كه تالشو حفظ در خارج از مدرسه مي

ين درجهت تصـحيح نقـاط ضـعف آنهـا     شد، بنابرا حفظ كردن آثار كالسيك سوق داده مي
استفاده از اين روش باعث گرديد كه بسياري از فراگيران تا زمـان حـال بـه     30آمدند. برنمي

  وجود آورند. وفاداري افراطي از متون بپردازند و نتوانند تحولي در امر آموزش به
  
  . روايت2-2

و قبل از اسـالم در  اي اساسي است كه آموزش اسالمي برآن استوار است  روايت برنامه
ترين بخش فكر اسـالمي را   شعر پديد آمده بود. بعد از ظهور اسالم، حديث نبوي كه عمده

  31.تكيه داشتبرعهده داشت به روايت 
  . سماع  2-3

شنيدن، نوعي آموزش شفاهي بود. اسـتاد مطالـب درسـي خـود را بـه       سماع به معناي
 32گرفتنـد. خنان استاد، آنها را فرا مـي كرد و فراگيران با شنيدن سصورت شفاهي بازگو مي

دانستند و گروهي نيز با اين نظر  بسياري از استادان، اين شيوه را بهترين روش تدريس مي
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  33مخالف بودند.
  . امال2-4

نويساندن است. رواج اين روش در اثر انتشـار كاغـذ و گسـترش دامنـه      امال به معناي
كرد. بـه مطـالبي   يم خود را براي طالب بازگوكتابت بود. استاد به قصد نويساندن، مطالب 

رسـد اسـتفاده از ايـن روش در    به نظر مـي  34گفتند. امالي مي شد،كه با اين روش تهيه مي
  قرون مختلف به يك شكل نبوده است.

  
  ها  . گواهي نامه3

داد  اجازه بود؛ يعني استاد به شاگرد خود اجازه مـي  روش گواهي در مراكز علمي اسالم،
شد. اجازه منحصـر  را از او روايت كند. اين كار به صورت شفاهي يا كتبي انجام مي مطالبي

هـا در  اجازه نامه 35شد. هاي رايج نظري و علمي مي به علم حديث نبود و شامل همه دانش
تك از اسـاتيد   دست تك ها به شدند و بايد توجه داشت كه اين اجازه انواع مختلف صادر مي

يابي و اجـازه نامـه،    شد و اين ارزشوسيله جمعي از اساتيد صادر نمييعني به  شد؛ اعطا مي
جنبه شخصي داشت. پايان تحصيالت زماني بود كه دانشجو بـه سـطح جديـدي از تبحـر     

  36يافت و آماده بود براي مدت زماني نامحدود همراه يك استاد معتبر باشد. دست مي
حيت تدريس وجود داشـت و  در سنّت تعليمي اسالم، نظام ديگري براي تشخيص صال

دهنده مقام علمي افراد بود. به عنوان مثال، مفهـوم   شد كه نشان هايي استفاده مي از عنوان
رفت كه در يكي از زمينه هـاي علمـي بـه كمـال و غايـت       رياست درباره كسي به كار مي

ـ   رسد القاب مختلفي چون امام، حاكم، حافظ ميبه نظر  37ممكن نايل شده بود. ه و مسـند ب
شد و اين نوع القاب، مخصوص مراكـز علمـي    مياعطا  به آنها نسبت مقام علمي اشخاص

  نبوده است.
  
   . شيوه اداره4

هـاي مراكـز علمـي     اوقاف يكي از بهترين و بيشترين منابع درآمـد و پرداخـت هزينـه   
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كـرد  مي  مسلمانان بود. واقف هر مركز علمي براي تأمين هزينه هاي آن، موقوفـاتي تعيـين  
هـا چگـونگي اداره مدرسـه و     نامه شد. در وقف مشخصات آن در وقف نامه مشخص مي كه

شد. واقف، شخص متولي را در زمـان خـود و پـس از    مستمري طالب وكاركنان تعين مي
شد كه به كـار متـولي    ميبرگزيده  كرد. گاهي شخصي به نام ناظر ميحيات خود مشخص 

 مـواردي در كردنـد.   ميدر وقف نامه مشخص  نظارت كند، در اين صورت اختيارات ناظر را
در صورتي كه متولي كـار خـود را بـه خـوبي انجـام ندهـد، وي را       يافت  ميناظر اجازه نيز 

كش  دار، آب مستمري مدرس، طالب، ناظر، متولي، موذن، خادم، چراغ بركنار كند. حقوق و
، مـدت تحصـيل و   ها شد. در برخي از وقف نامه ميو ساير كاركنان در وقف نامه مشخص 

گرديد تا مبادا كسي به نيتي غير از تحصـيل در مدرسـه    مياقامت طالب در مدرسه تعيين 
مي در و شـيوه برگـزاري آن و اوقـات وعـظ عمـو     هاي مـذهبي   برگزاري آيينساكن شود. 

    38شد.مي نامه مشخص مدرسه در هر وقف
در دايـره   گاهي حكومـت بـر اداره موقوفـات نظـارت داشـت و تشـكيالت مـذهبي را       

كرد. به عنوان مثال در ايران عصر سلجوقي در منشوري كه  ميتشكيالت حكومت محدود 
از طرف ديوان سنجر صادر شده بود، نظارت كلي اوقاف به قاضي عسـكر سـلطان واگـذار    

    39شد. در برخي شهرها اداره اي به نام ديوان اوقاف وجود داشت. مي
ت كه نگهدار مراكز علمي بود و حقوق اسـاتيد  آن جه رسد وقف در اسالم از ميبه نظر 

كرد، داراي ارزش بسيار بود. با اين وجود، مؤسسات وقفي آموزشـي،   ميوكاركنان را تأمين 
شدند. اين مؤسسات علمي به شدت محـدود   يك صنف خود مختار و مستقل محسوب نمي

نبود. امـوال ايـن    به متن دقيق سند قانوني مؤسس بودند و هيچ گونه تغييري در آنها مجاز
شدند، و  مياي هميشگي در راه خدا محسوب  مراكز قادر به آزاد شدن نبودند؛ چرا كه هديه
 بنـابراين، مراكـز علمـي وقفـي در     40گرديـد.  به همين سبب رشد و تكامل آنها متوقف مي

  اند. اسالم گاه باعث توسعه آموزش و گاه موجب افت آموزش و مراكز آموزشي شده جهان
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  اختمان  . س5
نقشه ساختمان مسجد و مدرسه داراي اختالفي آشكار بودند؛ زيرا در مدرسه به مقاصـد  

چنين، ساختمان مدارس در شرق و غرب دنياي اسالم با يكديگر  شد. هم آموزشي توجه مي
متفاوت بود. مدرسه در مشرق جهان اسالم، بيشتر اوقـات از يـك فضـاي سـرباز تشـكيل      

ميـان دو ضـلع    هاي گرديد و ستون ميايوان صليب مانند احاطه  شد كه به وسيله چهار مي
داد و در آن پلكـاني بـود كـه بـه      روي ورودي مدرسه را تشكيل مـي  اين شكل صليبي، راه

  شد.  هاي طبقه باال كه مربوط به استادان و دانشجويان بود متصل مي اتاق
كـه تعـدادي    چنين، مدرسه در مغرب اسالمي، سالن بزرگي، مخصـوص درس بـود   هم

يا سالني به عنوان خوابگاه در آن قرار داشت كه گاهي اوقات  و اتاق مخصوص دانشجويان
دوطبقه بود. در وسط مدرسه، صحني سرگشـاده وجـود داشـت. ايـن مـدارس تنهـا بـراي        

    41تدريس وقف شده بودند.
يكي از موارد مشترك در ساختمان مدارس شرق و غرب دنيـاي اسـالم ايـن بـود كـه      

آراسـتند كـه از نمـايش     انان، بناهاي خود را با هنر تزئينـي منحصـر بـه فـردي مـي     مسلم
كرد. اين پرهيز به خاطر رعايت حكمي اسالمي بود كه ساخت اصـنام   داران پرهيز مي جان

    42كرد. را نهي مي
  

  چگونگي ورود مراكز علمي جهان اسالم به اروپا 
هـاي   ر منتقـل شـد و كتـاب   هـاي ديگـ   علمي مسلمانان به سـرزمين حركت زماني كه 

مقدمات ايـن امـر فـراهم آمـد كـه جهـان        43،هاي ديگر ترجمه گرديدند مسلمانان به زبان
داراي مراكـز  شده و به تدريج مسيحي از زير بار سنگين جهل و تاريكي قرون وسطا خارج 

  در اين بين الگوگيري از نظام آموزشي جهان اسالم نقش مهمي ايفاء نمود.علمي شود. 
شـد بـه يكـي از     س كه يكي از دورترين سـرزمين هـاي اسـالمي محسـوب مـي     آندل
در قرن چهارم هجري قمري در قرطبه، مسجد  44هاي علمي جهان اسالم تبديل شد. قطب

هـاي موقوفـه    سسـه لمانان ساخته شـد. ايـن مدرسـه از مؤ   اي بزرگ به دست مس و مدرسه
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گرديـد. در ايـن دوره،    مـي محسـوب  سرزمين هـاي غربـي   فرهنگي برجسته مسلمانان در 
بـا   تـرين مركـز فرهنگـي اروپـا بـود و همـراه       قرطبه پايتخت اسـپانياي مسـلمان، بـزرگ   

شدند. البته طليطله،  قسطنطنيه و بغداد، سه مركز معتبر فرهنگي جهان اسالم محسوب مي
بـه ايـن ترتيـب تشـكيالت مراكـز       45غرناطه و اشبيليه در اين تكامل همراه قرطبه بودنـد. 

سيسيل و ايتاليـا وارد اروپـا شـد. برنامـه درسـي ايـن        ،اسالم از طريق اسپانياان جهعلمي 
  46وجود آورد. مدارس، دانشگاه قرطبه را به

گـري نجـات دادنـد و     به عقيده گوستاولوبون، اين شرقي ها بودند كه اروپا را از وحشي
د كـه پـس از   اي فراهم شـ  روي آماده كردند. بر اين اساس، زمينه مردم غرب را براي پيش

اي توسعه يافتنـد كـه    گونه اين كه مجامع علمي اروپا، علوم وآداب عرب را انتشار دادند، به
  47منشأ نهضت علمي جديدي گرديدند.

 انان كه از قرن نه ميالدي شـكوفا هاي مسلم چنين، بنا بر باور خانم هونكه، دانشگاه هم
د. مسلمانان با دادن رتبه هـا و درجـات   دانشگاه انداختن تأسيس ها را به فكر يي بودند، اروپا

ها (فاكولتـه) و بـا روش تـدريس خـود      انجمن علمي (آكادمي) به افراد، با تقسيم دانشكده
دهي دانشگاه، بلكـه مـواد درسـي را هـم بـه       سرمشق اروپاييان بودند. آنان نه تنها سازمان

  48مغرب زمين انتقال دادند.
ر اروپا، ضربان حيات علمي اروپا و مسيحيت در هاي علمي مسلمانان د بنابراين، فعاليت

هـاي   آيد. در واقع، تأثير مسلمانان بر اروپـا در قـرون وسـطا، پايـه     قرون وسطا به شمار مي
  اصلي رنسانس را فراهم آورد.

  
  وضعيت علمي و اجتماعي اروپا در قرون وسطا 

جهـل و   49بودنـد. سـواد   حدود نود درصد اروپاييان در قرون نهم تا دوازدهم ميالدي بي
بي خبري در ميان طبقه باالي جامعه قرون وسطا وجود داشت. بسياري از نجيب زادگان و 

در محروميت بيشتري قرار داشـته   دانستند. طبقات پايين جامعه كه ميپادشاهان، خواندن ن
    50البته جهل مردم براي طبقات عالي مفيدتر بود.و 
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ها بود. اين كتاب با آدم  مربوط به كشيش از نظر جامعه قرون وسطا، كتاب مقدس فقط
فهميـد. بـراي    خواند و زبان وحي را مي زد. فقط روحاني، آن را مي هاي معمولي حرف نمي

و تعـاليم   وجود نداشـت خط التين  مسيحي آن دوران، ضرورتي براي آموختن زبان ومردم 
   51عمومي مردود بود.

در مراكـز علمـي    ش، كودكان مسـلمان در حالي كه به دليل تأكيد قرآن بر آموختن دان
اي در نتيجه آموختن مواد هفت گانـه   اسالمي مشغول علم آموزي بودند در اروپا، تنها عده

تمايل يافتند كه از كتاب هاي قديمي چون آثار ارسطو استفاده كنند. در اين جا بـود كـه از   
  52اهم گرديد.مسلمانان اسپانيا درس گرفتند و رفته رفته زمينه بيداري اروپا فر

شـد. نخسـت    جامعه اروپا در نيمه دوم قرن سيزدهم ميالدي به سه دسته تقسـيم مـي  
آنهايي كه شكست تمدن و فرهنگ اروپا را در برابر شرق قبول كرده بودنـد. دوم گروهـي   
كه چنين شكستي را درك نكرده بودند. از اين دو دسته كاري ساخته نبود؛ اولي بـه دليـل   

دوري از واقعيـت. دسـته سـوم،     و بدبيني و دومي بـه خـاطر نـاداني و   سردي، نااميدي  دل
كردند و عقب ماندگي اروپا را باور داشـتند و آشـنايي    آنهايي بودند كه شكست را درك مي

سـوابق تـاريخي و    به خوبي از شرق و غرب به دست آورده بودند اما در عين حال با توجه
خواهان ايجاد تغيير و تحول در جامعه بودنـد. ايـن     شواهد به آينده اميدوار بودند. اين دسته

يافتنـد. از   ديدند كه بايد بر آن غلبـه مـي   افراد، معارض فرهنگي بزرگي را در برابر خود مي
مسـيحيت بـا    گفتمان حاكم اجتماعي وعلمي مشروعيت به تدريجاين زمان به بعد بود كه 

اروپاييان به گـنج درون دسـت    و مند اسالم متزلزل شد مشاهده جهان علم دوست و قدرت
  53يافتند.

  
  هاي اروپا تاريخچه پيدايش دانشگاه

بدون شك يكي از اولين و بزرگ ترين تمدن ها، تمدن يونان بـوده اسـت. روميـان در    
قرون دوم و سوم پيش از ميالد از راه تماس با يونانيان، آرمان هاي جديد تعلـيم و تربيـت   

اي يونـاني صـورت    بقه ثروتمند به وسـيله معلمـان حرفـه   را پذيرفته بودند. تعليم پسران ط
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گرفت. زبان يوناني عنصر اصلي تعليم و تربيت بود. از اين رو مدارسي بـراي رفـع ايـن     مي
نياز تأسيس شد. بنابراين فرهنگ آمـوزش، قبـل از اسـالم از حـوزه يونـان و بـه صـورت        

سـطا بـه فرهنـگ وتمـدن     تدريجي به كشورهاي اروپايي انتقال يافت. هرچند در قـرون و 
شـد فرهنـگ آمـوزش آن     يونان و روم به عنوان دوران شرك و بت پرستي نگريسـته مـي  

  54دوران در زندگي مردم اروپا رخنه كرد.
تـرين مراكـز آموزشـي بودنـد. دانشـمنداني كـه در        ها مهـم  درتمام قرون وسطا، خانقاه

در ايـن خانقـاه هـا بـه      اشبيليه و اسكندريه تحصـيل كـرده بودنـد    آموزشگاه هاي قرطبه،
م، مـدارس اسـقفي،    1170تحصيل مشغول بودند. از زمان برتخت نشيني شارلماني تا سال

ق حـدود  .  ه 264م / 878ترين سازمان هاي آموزشي بودند. ايـن مـدارس در سـال     مهم
  صد تا هزار دانش آموز داشتند.   هشت

بايد داراي برنامه تـدوين  ق، الكويين پيشنهاد كرد كه مدارس . . ه 179م / 796درسال
ق، ازطرف كليسـا دسـتورداده شـدكه تمـام مـدارس      .  ه 244م /859شده باشند. در سال 

 55عمومي بايد برچيـده شـوند. حاصـل ايـن فرمـان، آمـوزش افـراد در درون كليسـا بـود.         

ق، اولين كالج شناخته شده غرب در پـاريس شـكل گرفـت. ايـن     .  ه 575م/1180درسال
شدكه داللت بر هجده نفر محصل فقير  نوان كالج هجده نفره خوانده ميمؤسسه بعدها با ع

اي بودند كه وابسـته بـه كمـك افـراد نيكوكـار       هاي خيريه ها در واقع مؤسسه داشت. كالج
  56بودند.

هاي خيريه در هر يك از كشورهاي اروپايي متفاوت از  رسد، تشكيل مؤسسه ميبه نظر 
هاي خيريه به طورجدي  ميالدي، ايجاد مؤسسه1311ديگري بوده است. در فرانسه درسال 

بررسي شد. قبل از اين تاريخ، دوازده نواخانه و بيمارستان به وسيله افراد معمـولي و بـدون   
ايـن درحـالي    هاي خيريه پا برجا بودند. كمك دولت تأسيس شده بود. در انگلستان مؤسسه

آيد در عالم اسالم پديد آمـده   ها پيش از اين كه در غرب پديد است كه مسئله وقف، مدت
رفـت   ها در بسياري از كشورهاي اروپايي رو به زوال مـي  بود و زماني كه اين گونه مؤسسه

  در كشورهاي اسالمي رونق داشتند.
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اطالع دقيقـي در دسـت نيسـت امـا ايـن       ٥٧هاي اروپا دانشگاهنخستين تشكيل از آغاز 
آكادمي (بنيـان  أسيس شده به وسيله ارسطو) و (مدرسه ت ٥٨ها بيشتر با سالن بحث دانشگاه

يافته به وسيله افالطون) و شايد جندي شاپور ايراني منطبق بودند تا مدارس عالي آموزشي 
كه در فرهنگ عبري و اسالمي ساخته شده بودند. درپايان قـرن دوازدهـم مـيالدي پـنج     

گذار تاسيس دانشگاه بعـد از   دانشگاه در اروپا وجود داشت كه به ترتيب هريك از آنها بنيان
د بودند. اين دانشگاه ها عبارت بودند از: سالرنو كه يك دانشگاه پزشـكي بـود، بولونيـا،    خو

دانشكده حقوق در ايتاليا، دانشگاه پاريس و مون پليـه در فرانسـه و دانشـگاه آكسـفورد در     
  59رفت. ترين آنها به شمار مي انگليس كه دانشگاه پاريس بزرگ

وجـود آمـده     در اوايل قـرون وسـطا بـه    بيشتر دانشگاه ها به صورت مدارس كليسايي
بودند؛ زيرا كليسا در قرون وسطا فقط مركز حيات فكري نبود و تعليم و تربيـت رسـمي در   

ها براي پيشـرفت همـه    در قرن سيزدهم ميالدي اهميت دانشگاه 60قرار داشت. انحصار آن
ايـت كليسـا   جانبه بر عموم مردم و نخبگان آشكار شد. اين نهادهـا از تاييـد رسـمي و حم   

برخوردار بودند كه نتيجه آن، گسترش مواد آموزشـي دانشـگاه هـاي نخسـت و گشـايش      
    61هاي جديد و مدارس ويژه بود. دانشگاه

 بنابراين دانشگاه، محصول فرهنگ غرب التين بود و از جهت سازمان و نسبتي كه بـا 
از  62مي داشـت. هاي زيادي با مدارس اسـال  دستگاه پاپ و حكومت برقرار كرده بود، تفاوت

شـد.   سده چهاردهم ميالدي به بعد، واژه دانشگاه بـه محـل تحصـيالت عـالي گفتـه مـي      
شـدند. آنهـا    دانشجويان در دانشگاه بر اساس ملتي كه به آن تعلق داشتند دسته بندي مـي 

موظف به حفظ حقوق افراد خود و وارسي اخالق آنان بودند. استادان دروسي كـه بـه هـم    
هاي  دادند. در يك دانشگاه كامل، چهاردانشكده به نام نشكده را تشكيل ميمربوط بودند، دا

    63ادبيات، حقوق، پزشكي و يزدان شناخت وجود داشت.
. رشد مدارس شهري كه 1سيس دانشگاه هاي اروپا عبارت بودند از: ترين داليل تأ مهم

. تقاضـاي  2 ؛دنـد كر به شكلي تقريبي با مدارس ابتدايي و دبيرستاني دوران ما برابري مـي 
هـاي   . آشنايي غرب با تمدن مسلمانان در دوران جنـگ 3روزافزون مردم براي كسب علم؛ 
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. اشاعه روش فلسـفه مدرسـي؛ دور شـدن از    5 . اخذ علوم و فلسفه از مسلمانان؛4صليبي؛ 
فكر آخرت و متوجه شدن به دنيا كه در نتيجه آموزش و پرورش بزرگان و توسـعه شـهرها   

اقتصادي كـه در سـده هـاي يـازدهم و      . پيشرفت7وجود آمد؛  م ميالدي بهاز قرن سيزده
. 8دوازدهم ميالدي حاصل شده بود، امكان مدرسه رفـتن بـراي جوانـان را فـراهم كـرد؛      

كليسا به افراد باسوادي نياز داشت كه بخوانند، بسرايند، مـردم را بـراي اطاعـت از اربابـان     
ها بنويسند، حساب درآمدها را نگه دارند و برحسب  انهدر ديوان خرا ها  فرمان موعظه كنند،

    64مراكز علمي به وجود آمدند. ،قوانين شاهي قضاوت كنند. از اين رو دراروپاي قرون وسطا
  

  هاي مراكز علمي اروپا  ويژگي
در اين قسمت به بررسي برخي از ويژگي هاي مراكز علمي غرب در قالب مواد درسي، 

  پردازيم. ها، شيوه اداره و درآمد و ساختمان مي روش آموزش، گواهي نامه
  
  . مواد درسي 1

ترجمه آثار اسالمي، دگرگوني بزرگي در مواد درسي اروپاي غربي پديد آورد. ايـن امـر   
زير بناي تغييرات اساسي در برنامه هاي آموزشي مراكز علمي آنها شد و رشد و توسعه اين 

دارد كه تمام دانشمندان، قبل از قـرن پـانزدهم    مراكز را در پي داشت. گوستاولوبون عقيده
هاي عربـي   ميالدي اروپا، كساني بودند كه علم ايشان منحصر به چيزهايي بود كه از كتاب

  گويد:   ميآموخته بودند؛ مثالً آلبرت كبير هرچه داشت از ابن سينا بود. او 
تأثيري  اسالم از نظر مذهبي تأثيري در آثار علمي و فلسفي اعراب نداشته و

وسيله اعراب بوده است و اما آنان كه پس از اعـراب   كه شرق بر غرب داشت، به
گزين ايشان شدند اگرچه از نظر سياسي و مذهبي كم و بيش تأثير و نفـوذي   جاي
   65اند. اند از نظر علمي، ادبي و فلسفي هيچ گونه تاثيري در غرب نداشته داشته

شامل هفت موضوع يا علم بود كه  گرديد مي گاه هاي اروپا تدريسدروسي كه در دانش
از: صرف، نحـو، معـاني،     شد. علوم نخستين عبارت ميبه دو قسمت ثالثي و رباعي تقسيم 
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بيان و منطق بود كه هدف از تدريس آنها اين بود كه طلبه به زبان التين سـخن بگويـد و   
رسيد. تنها پس از  يمبنويسد. سپس به علوم اربعه؛ يعني حساب، هندسه، نجوم و موسيقي 

  66كرد. كسب اين مقدمات بود كه طلبه شايستگي تحصيل فلسفه الهيات را پيدا مي
 چنين در قرن سيزدهم ميالدي كه اوج دگرگوني و تحول در قرون وسطاي مغـرب  هم

كـرد. بـه عنـوان نمونـه در دانشـكده       با يكديگر فرق مي ها زمين بود، مواد درسي دانشكده
داراي اهميت بيشتري بودند. در بولونيا نيز تأكيد بر روي بالغت بـود.  علوم، منطق و جدل 

هـاي بقـراط،    و كتـاب  67شـد  چنين در دانشگاه پاريس، آثار ارسطو بيشـتر تـدريس مـي    هم
  68شد. جالينوس و قانون ابن سينا در پزشكي استفاده مي

  
  . روش آموزش  2

رايج به خصـوص آنهـايي را    دانشمندان تا پيش از قرن يازدهم ميالدي، افكار و عقايد
پذيرفتنـد و ترديـد يـا پـژوهش را گنـاه       شد بدون چـون و چـرا مـي    كه به دين مربوط مي

هاي صليبي، اروپاييان با مسلمانان تمـاس   دانستند. از اين قرن به بعد و در دوران جنگ مي
نظـر   بـه  با ايـن حـال،   پيدا كردند و با افكار گوناگون شرق مانند افكار اسالمي آشنا شدند.

رسد روش آموزش مسلمانان در قرون اوليه هجري و با فتح آندلس به اروپا منتقل شده  مي
بود. در مقابل، روحانيون و اوليـاي ديـن مسـيح مصـمم شـدند كـه بـا زور و اسـتدالل از         

   69وجود آمد.  مسيحيت دفاع كنند و در نتيجه روش اهل مدرسه به
شود و نـام اسكوالسـتيك    درسه) نسبت داده ميرو، دانش آن دوره به اسكوال (م اين از

روش تدريس در اسكوالستيك، مباحثـه بـود. در ايـن     70(مدرسي) بر آن نهاده شده است. 
شـد و هـيچ    ميبه مباحثه و استدالل پيرامون مجردات سپري  روش، تمام وقت دانشمندان

ط به جهان فكـر،  ردند و فقط مربوك وگو نمي گاه از دنياي خارج، عالم طبيعت و آدمي گفت
 71وجـود داشـت.   نظر، خيال و خرافات بود. اين روش از قرون يازدهم تا چهاردهم ميالدي

جـنس   گونه بـود كـه فرشـتگان از    ترين مسائل مورد بحث در روش اهل مدرسه، اين مهم
نرهستند يا ماده؟ آيا موقع روبه رو شدن با سوانح بايد با دو انگشت به روي سـينه، صـليب   
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  72ا سه انگشت؟كشيد يا ب
در ارتباط با روش مدرسي بايد گفت كه در قرن يازدهم ميالدي كسـاني چـون آبـالر،    

هـاي اثبـاتي و ايجـابي را بـا      كنند. آبالر يـك دسـته عبـارت    روش آري يا نه را عرضه مي
هـا متعلـق    كرد. از نظر او، چون اين عبارت ميهاي منفي و سلبي همراه  اي از عبارت دسته

خواست، خواننـده خـود را بـه     ا بود به ظاهر، هر دو دسته معتبر بودند. وي ميبه آباي كليس
رود، روش نقادانه آري و نه به شـكل مسـتقيم از زبـان     مينوعي ترديد وادار سازد. احتمال 

  عربي به زبان التين و از طريق اسپانيا به غرب وارد شده بود.
روپا بـود. در زبـان التـين واژه    هاي آموزش قرون وسطا در ا قرائت، يكي ديگر از روش

 دو به معناي خواندن با صداي بلند يا از حفـظ خوانـدن   هر قرائت و لكسيو به صورت كلچر
رسد كه روش اهل مدرسه به دست اهل كليسا ساخته شـده   ميبه نظر  73به كار رفته است.

احـل بعـدي،   كرد. با اين وجود، ايـن روش در مر  بود و از هر نوع ابتكار و نوآوري پرهيز مي
گشاي حركتي روبه رشد شد و زمينه تفكر و انديشـه ذهنـي و پـژوهش را در اروپـا بـه       راه

  وجود آورد.
  
  ها  . گواهي نامه3

يعني دو قرن پـس از   ؛اجازه به عنوان جواز تدريس در نيمه دوم قرن دوازدهم ميالدي
م بـود. در قـرن   ظهور آن در عالم اسالم پديد آمد و معادل اجازه التـدريس درجهـان اسـال   

سيزدهم ميالدي، ارائه مجوز تدريس وگـواهي نامـه در هـر يـك از دانشـگاه هـاي اروپـا        
متفاوت از ديگري بود. در ايـن دوران، اروپاييـان بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه تعـادل در         

 ubique do«هـاي تـدريس را از طريـق يـك گـواهي نامـه اسـتاندارد بـه نـام           فرصت

cendius« .74برقرار كنند   
شـدند،   مـي بنابراين، هنگامي كه دانشجويان به ميزان كافي از تـوان علمـي برخـوردار    

توانستند مداركي اخذ كنند. باالترين مدرك كه از اعتبار زيادي برخوردار بـود بـه فـارغ     مي
چنـين، اولـين    شـد. هـم   التحصيالن رشته الهيات، بعد از يازده سال درس خواندن داده مي
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 licentia«ليسانس بـود. بعـد از آن مهـم تـرين مـدرك تحصـيلي       دوره تحصيلي، دوره 

ubique docendi «شـد. فقـط پـاپ     بود كه موجب داشتن اختيار تدريس در همه جا مي
ها و مزايـاي مـرتبط بـا آنهـا را در اختيـار       قادر بود حق و امتياز اعطاي اين مدارك، عنوان

  75ي اشراف و غير اشراف يكسان بود.يابي به مدارج دانشگاهي برا دانشگاه قرار دهد. دست
  
  . شيوه اداره 4

هـايي   هايي كه از قرن سيزدهم ميالدي به بعد در اروپا تأسيس شدند موسسـه  دانشگاه
قانوني مستقلي برخوردار بودند. آنها داراي نهادهايي متشكل از  وقفي نبودند، بلكه از هويت

گونه اداره كننـد كـه صـالح     د را آنامور خو دانشجويان و محققاني بودند كه قدرت داشتند
ها و يا مقام عالي كليسا پديد آمدنـد.   دانند. آنها بدون اجازه رسمي پادشاه، پاپ، شاهزاده مي

در واقع، اداره دانشگاه هاي اروپايي صنفي بود. صنف يك بازيگر جمعي بـود كـه اداره آن،   
هـاي صـنفي، يكـي از     رسد وجود مؤسسه ميبه نظر  76براساس رأي اعضاي حاضر آن بود.

  عوامل پيشرفت علم و توسعه مراكز علمي غرب بوده است.
  
  . ساختمان5

هـاي   از زمان فتح اسپانيا در سده دوم هجري قمري، معماري اسالمي مانند ساير جنبه
زندگي اجتماعي بر معماري غرب تأثير گذارد. رشد هنراسالمي ـ اسپانيايي درآغاز فرايندي  

سـرياني، بيزانسـي و   -ايبريايي، رومي -هاي ويزيگوتي، رومي  ن مولفهتركيبي بود كه در آ
اي پديـد آوردنـد. ممكـن نيسـت بتـوان هنـر        عربي بايكديگر درهم آميختند و سبك تـازه 

كـه   مسيحي و يهودي اسپانيا را پس از سده دوم هجري قمري به درستي شناخت، مگر آن
اسـپانيايي، تـأثير   ـ   از هنـر اسـالمي   هاي اسالمي آن توجه شود. اين سبك جديد به مولفه

اين سبك جديد در ساير نقـاط اروپـا، متناسـب بـا      77مستمري بر هنر اسالمي داشته است.
اوضاع اقليمي رواج يافت. به عنوان مثال در فرانسه در قرون يازدهم و دوازدهـم مـيالدي،   

ساخت كليسـاي   يا در هنگام و معماران اصول معماري را از معماران شرقي اقتباس كردند
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  78نتردام پاريس، جمعي از معماران عرب را استخدام نمودند.
هـاي آمـوزش در قـرون وسـطا در نظـر بگيـريم،        اگركليسا را به عنوان يكي از مكـان 

هـا نبـوده    تـأثير از معمـاري كليسـا    شود كه معماري ديگر مراكز علمي اروپا بي مشاهده مي
سـاير  اري در نقاط مختلف جهـان متـأثر از   توان گفت كه فرهنگ معم است. در نتيجه مي

بوده است. به عنوان مثال، سبك معماري ايراني برمعماري اعراب تأثير گذارد و  ها سرزمين
ها  اين اختالط موجب به وجود آمدن سبك هاي جديدي شد كه در اثر ارتباط با ديگر ملت

  نويسد: ن باره ميها راه يافت. مترجم كتاب اسالم در اروپا در اي به ساير سرزمين
هاي  هاي دانشكده هاي قديمي اروپا به خصوص ساختمان كه دانشگاه ضمن اين

 و آورد، نمـاي خـارجي   ميكمبريج و محوطه داخلي آن، مدارس علميه را به ياد 
اسـتثنائات   انـد. بـا   هايي ازتمدن آسيايي تـزيين شـده   سر در، آنها، بيشتر با سمبل

هاي قديمي اروپا، مخروطـي اسـت از قـالع و    كمي، نماي خارجي تمام دانشگاه 
مساجد آسيايي. اين اختالط قلعه نظامي و مسجد براي سبك دانشگاه كـامال بـه   

آورد ولي خود علم را بايد بـا خلـوص    ميجا است. علم و دانش، قدرت پيروزي 
نيت دنبال كرد. تزيينات سردر دوكالج كمبريج، دو حيوان عجيب الخلقه، شبيه دو 

ياه و سفيد با بدني منقـوط و در وسـط آنهـا نطعـي كـه بـر روي آن،       گوسفند س
   79هاي گل سوسن و شير وجود دارد كه مسكن اصلي هر دوي آنها آسياست. نقش

چنين وجود حوض در حياط دانشگاه كمبريج، نشان دهنده سبك معمـاري مسـاجد    هم
مـدتي   بعد از اين كه با .اسالمي است كه از طريق جنگ هاي صليبي به اروپا راه يافته بود

مـدارس   حوض وسط حياط را به چمن تبديل كردند هنوز شـباهت سـاختماني زيـادي بـا    
  80علميه اسالمي دارد.

  
  هاي اروپا در قرون وسطا دانشگاه

نخستين دانشگاه و نهاد علمي اروپا، دانشكده پزشكي سالرنو و دانشكده حقوق بولونيـا  
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و تحت تأثير مراكز علمـي اسـالمي قـرار داشـتند.      در ايتاليا تأسيس شدند بودند كه هر دو
ق و .  ه 596م/1200ترين دانشگاه قرون وسطا، دانشگاه پاريس بود كه پيش از سال  مهم

در ميانه دوره مسيحيت گرايي به وسيله كليسا براي آموزش رشته حكمـت الهـي تأسـيس    
بـود، بـه عنـوان مثـال،     بهـره ن  شد. اين دانشگاه از تاثيرپذيري از مراكز علمي اسالمي بـي 

هاي دانشگاه االزهر بود و در زمـان   هاي مختلف، از روش تقسيم بندي دانشجويان به گروه
لوئي نهم، شعبه فنون اين دانشگاه برحسب مليت دانشجويان و اساتيدش به چهار قسـمت  

 ها تقسيم شد كه هر يك از اين شـعبه هـا   ها و بيگاردي ها، انگليسي ها، نرمانديفرانسوي
  81شدند. ميتحت رياست يك مدير اداره 

فكـري اروپـا، مرجـع الهيـات جهـان، مركـز        دانشگاه پاريس را مركز روشن شايد بتوان
. براي مدتي حـدود هـزار سـال، هـيچ يـك از      نمودفلسفه و دولتي در ميان دولت توصيف 

دوره هاي جهان نتوانستند به موقعيتي برسند كه دانشگاه پاريس به سبب تأسـيس  دانشگاه
اي بـه آن رسـيده بـود. در ايـن دانشـگاه، فقـط        دكتراي الهيات و ارائه روش آموزشي ويژه

شدند. در اين دوره، علوم انساني شـامل علـوم هفـت گانـه بـود كـه بـا         مردان پذيرفته مي
جا كه اين رشته به تنهايي  شدند. الهيات برترين علوم بود تا آن رويكردي ديني تدريس مي

   82انساني هفت گانه خوانده شود. توانست علوم مي
رسد تاسيس دانشگاه پاريس، منبع درآمد بزرگـي بـراي فرانسـه بـود؛ زيـرا       به نظر مي

اساتيد و دانشجويان زيادي براي تحصيل به اين كشور وارد شدند. در نتيجه اقتدار سياسي 
يادتر شد. بـا  و اقتصادي فرانسه در نيمه دوم قرن دوازدهم تا اواخر قرن پانزدهم ميالدي ز
شود. عوامل  اين حال، اواخر قرن پانزدهم ميالدي، دوره انحطاط اين دانشگاه محسوب مي

داخلي انحطاط اين مركز علمي را خودبيني دكترهاي پاريس و انحصار تدريس بـه وسـيله   
هـاي   اي معدود، تالش دكترهاي پاريس براي حفظ موقعيـت بـه هـر بهـا و تـدريس      عده
توجهي به روح و معناي اصـلي دانشـگاه    فروشي استادان دانشگاه و بي يعني جلوه راري؛تك

   83كنند. بيان مي
هايي در قرن سيزدهم ميالدي در انگلستان در شهرهاي آكسـفورد و كمبـريج،    دانشگاه
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در اسپانيا در ساالمانك، در قرن چهاردهم درسرزمين چك درپراگ، لهستان و آلمان افتتاح 
يكي  84بيش از چهل دانشگاه وجود داشت. دهم ميالدي در اروپا،شدند. در پايان قرن چهار

هاي اروپا، پس از دانشـگاه پـاريس، دانشـگاه آكسـفورد بـود. درسـال        از بزرگترين دانشگاه
ميالدي نزاعي بين دانشجويان اين دانشگاه و مردم منطقه رخ داد كه موجب مـرگ   1209

ن، دانشـگاه را تـرك كردنـد. ايـن     چند دانشجو شد. به همين سـبب اسـتادان و دانشـجويا   
اي حكومـت از دانشـگاهيان    نامـه  ميالدي در اسـاس  1214اعتراض ادامه داشت تا درسال 

حمايت كرد. دانشگاه آكسفورد به دليل اهميت دادن به علوم طبيعـي و رياضـيات، جايگـاه    
    85ويژه اي در ميان دانشگاه ها داشت.

  
  گيري نتيجه

مصادف با قرن هفـتم مـيالدي در اروپـا بـود. در ايـن      از نظر زماني، قرن اول هجري 
  هايي آموزشي در بين مسلمانان و غربيان تأسيس شد.  دوران، متناسب با نياز مردم مكان

شـدند.   مـي در تمام دوره قرون وسطا در اروپا، خانقاه ها مراكز مهم آمـوزش محسـوب   
نـي بـود. بعـد از اسـتقرار     برنامه آموزشي آنها شامل خواندن، نوشتن و محاسبه عيدهاي دي

  شد.  جا آموزش داده مي كليسا در قرن ششم ميالدي، مواد هفتگانه معروف در آن
معارف و  ،ديني  هاي اسالمي هر يك از مذاهب در اين دوران در مدارس عالي سرزمين

سـيس مـدارس دولتـي    ر اجراي اين رسم، قبل و بعـد از تأ دادند. د علوم خود را آموزش مي
 مراكـز علمـي جهـان    شود اما به طور كلي مـواد آموزشـي   هايي مشاهده مي تفاوت،  نظاميه

  اسالم، متأثر از قرآن بود.
عبـري، زرتشـتي،    چنين، مواد آموزشي اروپاي قرون وسطا، متأثر از فرهنگ يوناني، هم

هندو و اسالمي بود كه به صورت ترجمه از طريق جنوب ايتاليا؛ يعني سيسيل و اسـپانياي  
  گرفت.   گران التين قرار مي در اختيار پژوهشآن روز 

ميالدي در بين مردم اروپا تحركي ايجاد شد كه آنان را به سـمت   1200در حدود سال 
داد. آنهـا در دوران جنـگ هـاي     بازيابي علم و فلسفه يونان و احياي حقوق روم سوق مـي 
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فتند. آموختن زبـان  و به علم دوستي گرايش يا ا تمدن مسلمانان بيشتر آشنا شدندصليبي ب
عربي براي فردي اروپايي در قرون وسطا همانند آموختن زبان انگليسـي در دوران حاضـر،   

زيـرا   اروپا محصول فرهنگ غرب التين بود؛داراي ارزش بود. بنابراين تاسيس دانشگاه در 
  ثر بود.  د و تكامل نظام دانشگاهي اروپا مؤهاي مسيحيان در رش نوآوري

ششم هجري قمري، پنج دانشگاه در اروپا وجـود داشـت    /هم ميالدياواخر قرن دوازد
كه هر كدام از آنها مؤسس دانشگاه بعد از خود بودند. اين دانشگاه هـا از حمايـت دربـار و    

به عنوان مراكز علمي وابسته بـه  كليسا برخوردار بودند. پيش از اين قرن، كالج ها در اروپا 
  اي اداره خويش به كمك افراد نيكوكار متكي بودند.  هاي خيريه وجود داشتند و بر سسهمؤ

ها پيش از تشكيل كـالج هـا    هاي خيريه متكي بر وقف، مدت سسهدر دنياي اسالم، مؤ
در  رود، ها در غـرب رو بـه زوال مـي    د آمده بودند. امروزه اين گونه مؤسسهدر غرب به وجو

هـاي   سسـه ر جهان اسـالم، مؤ د حالي كه اين سنت در عالم اسالم تا به امروز كاربرد دارد.
سـس در وقـف نامـه بودنـد. در     ز وقف را نداشتند و تابع شـرايط مؤ توان آزاد شدن ا ،وقفي

  شدند.  ميصنفي خود مختار اداره  حالي كه در غرب، مراكز آموزشي به عنوان
گـاه در   مواد آموزشي مطابق با معيارهاي ارائه شده به وسيله علم و فلسفه يونان، هـيچ 

اين امر يكي از داليـل عـدم توسـعه علـوم طبيعـي در       .ز علمي اسالمي پذيرفته نشدمراك
دنياي اسالم، پس از قرون سيزدهم و چهاردهم ميالدي است. فقدان يـك برنامـه درسـي    

كـرد. ايـن امـر يكـي از      استاندارد، طالبان علـم را بـه دانشـجويان هميشـگي تبـديل مـي      
  هاي انساني است.  دادهاي استفاده از استع ناكارآمدترين شكل

داراي رتبه باالتري نسـبت بـه    مسلمانان تا قبل از قرن دوازدهم ميالدي از نظر علمي
هـاي   ها بودند اما از اواخر قـرن يـازدهم، انحطـاط در كيفيـت و كميـت فعاليـت       ساير ملت

يافـت و   شود. در اين زمان، بيداري جهان مسيحيت سـرعت مـي   آموزشي آنها مشاهده مي
ري مسلمانان رو به افول بود. با اين وجود، تاثير اسالم بـر اروپـاي قـرون وسـطا،     تفوق فك

  هاي اصلي رنسانس اروپا را شكل داد. پايه
روي  جهان اسالم در قرون وسطا، معارض فرهنگي برتري نداشت كه موجب شود پيش
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الي فكري را هدف خود قرار دهد و فقط در فكر حفظ موقعيت بدون معارض خود بود. در ح
كه اروپا، معارضي فرهنگي در مقابل خود داشت. اروپاييان توانسـتند بـه گـنج درون خـود     

انحطاط حركت  ركود و سمتمتأثر از عوامل مختلف به دست يابند اما كشورهاي اسالمي 
پنداشـتند.   مـي كردند. مسلمانان در اواخر قرن ششـم هجـري، اروپـا را دشـمني حقيـر       مي

كردند تا عكس العمل مثبتي در برابـر آن   ميجانب آن احساس نبنابراين ترس و خطري از 
  نشان دهند.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 56، شماره مسلسل 1392شماره چهارم، زمستان  چهاردهم،سال         

 

 
 
 
 

177

  
    هانوشتپي
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