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 تمدن اسالمی ظرفیت نظام آموزشی امامیه در پیشرفت

 )با تأکید بر پنج قرن نخست هجری(

 2اسماعیل کاظمی زرومی، 5دجواد یاوری سرتختیمحم

 22/42/89تاریخ پذیرش:  20/21/82تاریخ دریافت: 

 چکیده
مواره ه، ای مهممؤلفه منزلةبه آموزش علم و ادب، های فرهنگی و تمدنیهای گوناگون فعالیتدر میان جنبه

ت رود. بسیار واضح اسمی به شماریافتگی جوامع بوده و امروزه نیز معرف هویت و معیار توسعه موردتوجه

و تعالی  گیریساز شکلموتور محرک و ظرفیت، بخشی از ساختار تمدن اسالمی منزلةبه که نظام آموزشی

ام آموزشی نظ بودن رفعالیغبه انتقاداتی که نسبت به  با توجهدارد؛ اما  بر عهدهفرهنگ و تمدن اسالمی را 

آن باید به نقش  وجود آنضمن دفاع از ، نخست هجری وجود داردآن در پنج قرن  یدست آوردهامامیه و 

ساختار  حاضر را با تکیه بر مسئله پژوهشاین ، بدین روی ؛بپردازد یاسالمسازی فرهنگ و تمدن ظرفیت در

صلی ا داشته تا به این پرسش بر آن، های تاریخی و حدیثیمطالعه در نظام آموزشی و مبتنی بر تحلیل داده

 ،که ظرفیت نظام آموزشی امامیه در تعالی فرهنگ و تمدن اسالمی با تکیه بر پنج قرن نخستپاسخ دهد 

به هدف کشف چگونگی نقش نظام آموزشی امامیه در تعالی  با توجه چیست و چگونه تحقق یافته است؟

ر و ناصع، هااز مؤلفه برخورداری به دلیلنظام آموزشی امامیه  شد کهنتیجه آن ، فرهنگ و تمدن اسالمی

ه گیری و تعالی فرهنگ و تمدن اسالمی داشتدر تعالی خود و شکل به سزاییساز نقش های ظرفیتویژگی

ای علمی و همنابع تولید علم و اصول آموزشی در فعالیت، مبانی، امامت الهیبر نظام  با تکیهاست. شیعیان 

، وانمندیساز آن ضمن عرضه تهای ظرفیتگیری از ویژگیبا بهره، اندو توانسته فعالی داشتهآموزشی حضور 

 را تضمین کنند. تمدنی خودحیات و هویت فرهنگی و 

ساز در تمدن عناصر ظرفیت ها ومؤلفه، فرهنگ و تمدن اسالمی، شیعه امامیه: کلیدی واژگان

 نظام آموزشی، اسالمی
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 مقدمه

ی ر یافته و دستیابای در قالب فرهنگ و تمدن آن جامعه بروز و ظهوهویت تاریخی هر جامعه

شود. جهان اسالم نیز با میسّر می از طریق شناخت فرهنگ و تمدن یادشده، به این هویت

ای درخشان و هویتی ارزنده در طول از چهره، پشتوانه تاریخی در توسعه فرهنگی و تمدنی

ای جدید ههای مختلف آن برای نسلشک تبیین جنبهتاریخ بشری برخوردار است که بی

ز این شان ضروری است تا امنظور ایجاد آگاهی بیشتر نسبت به تاریخ و هویت اجتماعیبه

 های بیگانه را بَست.طریق بتوان راه نفوذ و سلطه اندیشه

ای همؤلف منزلةآموزش علم و ادب به، های گوناگون فرهنگ و تمدندر میان ابعاد و جنبه

کی رود؛ یمی به شماریافتگی جوامع ر توسعهبوده و امروزه نیز معیا موردتوجههمواره ، مهم

، نقش بنیادی آموزش در تربیت و تعالی مادی و معنوی انسان، ترین دالیل آناز مهم

ی که در تمدن اسالم، نیبنابرا گیری و توسعه فرهنگ و تمدن در جوامع اسالمی است؛شکل

ده و مورد سیاری برخوردار بواین مقوله از اهمیت ب، شده محور بناتعلیم و تربیت دین هیبر پا

 های اسالمی است.تأکید آموزه

، آموزشی نظامیک گیری چگونگی شکلکه  است یگفتن، به اهمیت موضوع با توجه

سیر تحول آموزش و مراکز ، ابزار، هاروش، مواد و متون، منابع تولید علم، اهداف، مبانی

ه مباحثی است ک ازجملهامروزه ، سیاسی و تمدنی، علمی و تأثیر آن بر تحوالت اجتماعی

یک نظام  شناخت و کشف، انف آناهداهستند. عمده  بررسی آن به دنبال پژوهشگران

لمی و نخبگان و تربیت عپرورش ، علم و توسعه تولید کارگیری آن در راستایبه، آموزشی

 اقتضا تمدن اسالمیپیشرفت( فرهنگ و ) یتعالسخن از ، نیبنابرا ؛نسل جوان استمعنوی 

ها و عوامل تعالی یک تمدن چیست؟ این داده شود که زمینه ها پاسخپرسشدارد تا به این 

؟ ت کندپیشرفکنند تا یک تمدن هایی را ایجاد میها و عوامل چه بوده و چگونه ظرفیتزمینه

ها الزم است تا یک بررسی جامع ناظر به ساختار نظام آموزشی برای پاسخ به این پرسش

که چگونه بر تعالی خود که بخشی از تمدن اسالمی است  بگیرد و بررسی شودامامیه صورت 

 این مدن برت پژوهشگران عرصهگذارد؟ بیشتر افزار جامعه تأثیر میافزار و سختو بر بُعد نرم

گیری و تعالی تمدن اسالمی در نهاد آموزش است. نهاد باورند که بستر و زیربنای شکل
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ترقی و  هایگیری نهادهای اجتماعی و زمینهز مناسبی برای شکلساتواند ظرفیتآموزش می

 (.2280، یسرتخت یاورتعالی ابعاد دیگر دانشی و بینشی باشد )ی

ی کنون با محوریت نقش آموزش در تعالتابیتحقیق مناس، برای رسیدن به اهداف پژوهش

 عنوان نقش ای بافرهنگ و تمدن اسالمی صورت نگرفته است و تنها اثر موجود مقاله

قش ن تنها به در آناست که نگاشته محمدحسین ریاحی  آموزشی مساجد در تمدن اسالمی

های شیعی و لمدارالع با عنوانکتابی  آموزشی مکان تعلیم و تربیت اکتفا شده است؛ همچنین

یخ تا به تار تالش کرده، محمد کریمی زنجانی نوزایی فرهنگی در جهان اسالم نگاشته

و اثر د اما این لعلم و نقش این مکان آموزشی در تعالی تمدن اسالمی بپردازد؛تحوالت دارا

نیاز ، اد موضوعبرای بررسی ابع اکنون گویی تمام ابعاد تأثیرگذاری نیستند.نیز قادر به پاسخ

، تکل و زیربنای تحوال کیقالب در فرهنگ و تمدن اسالمی در ، است تا ظرفیت این نظام

چگونه  ود کهشگرفته و تحلیلی ارائه  در نظرتحلیلی  -صورت توصیفیبهبا تکیه بر منابع و 

این ساختار با روش اجرایی آن توانسته است به اهداف خود ازجمله پیشرفت فرهنگ و تمدن 

 اسالمی در پنج قرن نخست هجری برسد؟

 روش پژوهش

مدنی های تاست. در موضوع برخورداردر هر پژوهشی ساختار یا روش بحث از اهمیت 

های تاریخی وری از دادهفهم چارچوب بحث و نحوه بهره، ویژه  در ساحت نظام آموزشیبه

، اهاساس ساختارهایی همچون مؤلفه بر هاای و استخراج دادهمبتنی بر مطالعات کتابخانه

ن همی هیبر پاو معنوی آن است.  یماد یدستاوردهااصول نظام آموزشی و بررسی ، عناصر

 لیوتحلهیتجزهای حدیثی و تاریخی در این ساختار ساختار پژوهش طراحی و دادهابتدا ، نگاه

 شود.و نظریه الزم اثبات می

 پژوهش پرداخته شده است: مفاهیمدر ادامه به 

برای بررسی ظرفیت نظام آموزشی امامیه در تعالی تمدن . سازها و عناصر ظرفیتمؤلفهالف( 

ها امکه همة نظ گفتنی استام آموزشی ضرورت دارد. بازتعریف دقیق و علمی نظ، اسالمی

اشند که بگوی نیازهای محیطی میبر محور هدفی استوار بوده و برای حفظ بقای خود پاسخ

نظام آموزشی یا تعلیم و ، اساس این بر(. 2290، یلیو اسماع ی)طُرق انددر آن به وجود آمده
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تکامل انسان را  رشد و، بتواند نیازهای تربیتی شود کهای طراحی و پیاده گونهتربیت باید به

ن ای برای به فعلیت رسیدن و شکوفایی تمام استعدادهای انساو مهیاکنندة زمینه پاسخ گفته

 ،نظام تعلیم و تربیت اسالمی خواهد توانست ضمن تضمین بقای خود، باشد. در چنین صورتی

 الوه برعبخشد؛ زیرا نظام آموزشی  نظامی پویا و مستحکم بوده و اهداف بلند خود را تحقق

امعه بهبود شرایط زیستی و معنوی افراد ج، کیفی مایه افزایش کیفیت زندگی ازنظرآنکه 

توجه به بُعد فطرت الهی  مایة (؛خیمشا دهیفر ترجمه، 2290، ونسکوی)گروه مشاوران  است

 انسان نیز هست. 

خالقی است ا بر تحوالتر غالب ناظر طوبه، پتیتریا  هیتزک نکهیباا. تعریف نظام آموزشی

، کیمتفاوت است در ی نسبت رود و نشانگر دو فعالیت بهمی به کارکه در کنار تعلیم 

 ؛(2292 ،یباقراست ) موردنظرتحوالت واقعی اخالقی ، یابد و در دیگریها انتقال میآگاهی

 هر جاو  علیم اعم از بودهبسیار رواج یافته است. واژه ت« تعلیم و تربیت»ترکیب ، امروزهاما 

در  وجه مشترک هر دو انتقال آگاهی است که، نیبنابرا الزاماً تعلیم نیز هست؛، تربیت هست

، 2284، یالنی؛ ک2228، یزدیمصباح شود )ها به فراگیران منتقل میها و گرایشهر دو بینش

 .(یعیرف بهروز نقد و ترجمه

، یا نظام آموزشی« نظام تعلیم و تربیت»مقصود از ، توان گفتبندی میدر یک جمع

ت یافته و هدفمند دربارة تعلیم و تربیسازمان، مفاهیم و عناصر منسجم، هاای از اندیشهمجموعه

ی فرایند و بیانگر چگونگ برخوردار بودهکه از روابط متقابل و نوعی همبستگی درونی  است

نظام ، توان گفت. نیز می(2222، یعلوم اسالم ی؛ مرکز جهان2221، یحجتآموزش است )

کوفا شرساندن یا  تیبه فعلها و عوامل کردن زمینهتعلیم و تربیت عبارت است از فراهم

ر بهدف مطلوب  یسوبهو تکامل اختیاری وی  رشد یراستااستعدادهای شخص در  ساختن

در ، بنابراین ؛(2294، حوزه و دانشگاه یهمکار دفترهای سنجیده شده است )برنامه اساس

بررسی تعاریف نظام آموزشی این نتیجه قابل حصول است که نظام آموزشی متشکل از 

فعالیت آگاهانه و هدفمندی است ، های همچون انسجامها و ویژگیها یا مؤلفهزمینه، عناصر

 بخشند.که فرایند آموزش را تحقق می
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ظام آموزشی دارای یک ن، تعریف نظام آموزشی بر اساس. ها و عناصر نظام آموزشیمؤلفه

بیت دو اصطالح در دانش تعلیم و تر نیا بخش آن هستند.ها و عناصری هستند که تحققمؤلفه

کاربرد داشته و ناظر به مباحث بنیادی و ساختار آموزشی بوده که فرایند آموزش مبتنی بر 

ون که بد هایی هستندنشانه، ها در نظام آموزشیمؤلفه منظور از یابد.تحقق می هاآنوجود 

، هامؤلفه، ردیگعبارتبهکرد.  وتحلیلتجزیه، توان هویت آن نظام را شناختهنمی هاآنداشتن 

منابع تولید  ،هویت نظام آموزشی هستند. مبانی دهندهکننده یا تشکیلاموری هستند که تألیف

هایی هعوامل و موانع از مؤلف، مراحل، هاساحت، هااصول و ارزش، اهداف، جایگاه، علم

انیم کند تا بتوبه ما کمک می هاآن( که ترسیم و تبیین دقیق 2228، هستند )مصباح یزدی

تمایز و استقالل یک نظام آموزشی و تأثیرات آن بر تحول جامعه ، هویت، تداوم، گیریشکل

 را بشناسیم.

 داز واژگان رایج در علم تعلیم و تربیت است که نز، اصطالح عناصر نظام آموزشی نیز

هستند  کارگیری یا اموریمتخصصان این علم کاربرد داشته و مراد از آن کارایی و مکانیزم به

. این عناصر متشکل از نیروی (2299، یبنارهمتکه در فرایند تحقق آموزش دخالت دارند )

عنا اگر عملیات آموزش را انتقال دانش به فرد فراگیر م، انسانی یا غیرانسانی هستند؛ بنابراین

-شک این فرایند دارای عناصری است که نقش مهمی در اجرای آموزش ایفا میبی، نیمک

هر یک از . همچنین اگر (2292، ی؛ عبدالله2292، یفروشان ی؛ صفر2282، یبدیمکنند )

موفقیت  تواند مسیر رشد ومی، گرفته شود به کارشناسایی و طور نسبی به عناصر حتیاین 

ز مراک، مواد یا محتوا، آموزدانش، مربی(معلم )، تردیدبیزد. فراهم سا را علمی و آموزشی

همراهی تعلیم و تربیت و منابع مالی از عناصر ، ها و ابزارِ آموزشیشیوه، نهادهای( آموزشی)

قالل تمایز و است، هانوآوری، هادهنده گستره فعالیتنشان، در فرایند آموزشنظام آموزشی و 

 آن هستند.

ام گیری یک نظهای مؤثر بر شکلها یا پیشرانازجمله مؤلفه. ظام آموزشیو اهداف ن یمبان

ویی به گتأثیرگذار بر تولید و پاسخ، دیگرعبارتبهآموزشی و حتی اعتالی تمدن اسالمی یا 

مبانی و اهداف نظام آموزشی است. مبانی تعلیم و تربیت اسالمی از جایگاه آدمی ، نیازهای بشر

ه هایی که حیاتش هموارسیر حرکت و نیز از ضرورت، هاظرفیت، هایتمحدود، در نظام هستی
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فلسفی و  ،مبانی به سه دسته علمی، کند. در تعلیم و تربیتبحث می، قرار دارد هاآنتحت تأثیر 

های گزاره ،شود. مبانی دینیدر این موضوع تنها مبانی دینی مطرح می شود کهمیدینی تقسیم 

زیرساخت  ،ه از منابع و متون دینی برگرفته شده است. مبانی دینیبنیادی آموزشی هستند ک

هدایت و رهبری است. اهداف ، انسان، جهان، اعتقادی و نوع شناخت هر مکتبی از مبدأ هستی

 .(2291، ؛ رهبر2292، یاعرافآن مبانی بنیان نهاده شود ) بر اساسنیز باید  هایمشخطو 

ستند. های او هأ حرکت آموزشی و تربیتی و ویژگیناظر به مبد، مبانی آموزش در اسالم

ام قوانین و احک، مبانی و منابع خاص خود به ترویج و آموزش باورها هیبر پاهر مکتبی 

ا هپردازد. این مبانی و منابع ثابت و فرازمانی و تأثیر مستقیمی در اندیشه و رفتار انسانمی

، این دو، یندببا مکتبی که انسان را مادی می، دارند. مکتبی که مبانی و منابع آن الهی باشد

طورکلی متضاد بوده و هرکدام آثار خاصی را در امر آموزش و هدایت علمی و تمدنی به

بین مبانی و اهداف نظام آموزشی در اسالم ، توان گفتمی، نیبنابرا بشر خواهند داشت؛

 .(2281، ییرهنماارتباط تنگاتنگی وجود دارد )

، نیرابناب م آموزشی اسالم همانند هر نظامی دارای مبانی و اهدافی است؛بیان شد که نظا

ید توان به آن اهداف رسچگونه می، این مبانی بر اساسباید روشن ساخت که ، در گام بعدی

های آموزشی را نشان جهت کار و نقطه شروع فعالیت، زیرا هدف ؛(2228، یزدیمصباح )

 .(2224، یعتمداریشردهد )می

علمی و دنیوی ، توان از آموزش سه هدف دینیمی، (ق 2021، یطوسروایات ) اسبر اس

 ابنساز کسب ثروت و مایه زینت انسان باشد )تواند زمینهرا دنبال کرد؛ زیرا فراگیری علم می

تنها فراگیری علم و کسب ثروت ، و آنچه از منظر اسالم ارزشمندتر است (ق 2012 ،عبدالبر

ولید علم ت، شناخت معارف دین، تقرب به خدا، ه مرحله تهذیب نفسبلکه رسیدن ب، نیست

رورش پ، های فرهنگیانتقال ارزش، ها از نسلی به نسل دیگرانتقال دانش و مهارت، و فکر

از  های طبیعی انسان بخشیجانبه شخصیت و توسعه تواناییهمه توسعه یراستاانسان در 

های وجودی انسان یعنی پرورش ناظر به قابلیتاهداف نظام آموزشی است. گاهی این اهداف 

رایشی گ، های وجودی انسان یعنی بینشیانسان صالح و کامل است و گاهی ناظر به ساحت
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، متون، منابع اولویت، تیکم، کیفیت کنندهنییتعاین اهداف ، توان گفتو رفتاری است. می

 های آموزشی هستند.نیازها و ساحت

 دهد که بایدبه فراگیران جهت می، گذاری در آموزشهدفتأکید آیات و روایات بر 

ا پیروی تنها ب، شیعیان معتقد بودند، رواینباشد. از یقرب الهرضا و ، غایت آنان از تحصیل

یابد. آنان در زندگی خویش تالش ع( این امر تحقق میاطهار )از قرآن و دستورات ائمه 

خروج از  ،نکردن به دستورات معصومانیرا عمل؛ زرندیکارگبهکردند تا آن دستورات را می

. این تأثیرات در نظام (ق 2042، بابویهابنوالیت الهی و دخول در گروه ستمکاران است )

را با همین هدف تألیف کرد. وی  الکافیبود که کلینی کتاب  چنانآنآموزشی شیعه 

امامان  حیاخبار صحکه عمل به  یکس است.مرجع ، دین طالب یبرااین کتاب »نویسد: می

و واجبات خدا و سنت  بهره بگیردکتاب  ایناز ، خواهدمیثابت را  هایو سنتع( صادق )

 «.(ق 2040، ینیکل) ا شوددبه کمک آن اص( ) امبریپ

 هر مقدارهمچنین یکی از اهداف نظام آموزشی ایجاد انگیزه و رشد خردورزی است. 

؛ زیرا تر استمندتر و موفقنظام، ش و پژوهشحرکت و فرایند آموز، تر باشدانگیزه عالی

ای انسان دنبال نیازه، عامل مهمی در ایجاد و بروز خالقیت است. با کمک آن، انگیزه و عشق

یه و رسیدن به اهداف عال هاآنبرای عبور از ، رویخود رفته و ضمن شناسایی مشکالت پیش

ب یک مرجع در کشف مطلوب تالش چشمگیری دارد. تأکید فزاینده بر عقل نیز در قال

گرایان شد ویژه در میان متکلمان و عقلموجب پیدایش تحوالتی به، (2020، دیمف)

یکی از آثار و برکات باالبردن بینش ، ؛ بنابراین(نیام محمدرضا ترجمه، 2281، یشمساور)

ان مهای متقن تبیین مبانی و اندیشه از سوی عالتولید فکر و تدوین روش، و رشد خِردورزی

یگران خاندان نوبختی و د، سیدمرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید، بن حکمشیعه بود. هشام

ار علمی و تولید آث افزون برگیری از ابزار عقل ازجمله عالمانی هستند که توانستند با بهره

ع در به بقا و گسترش منابع آموزشی و تشی، تبیین جایگاه و غنای منابع شیعی ازجمله عقل

 لف کمک کنند.مناطق مخت

 ،به وجود و اهمیت نقش مبانی و اهداف نظام آموزشی در تولید علم با توجه. منابع تولید علم

ام ساز تعالی تمدن اسالمی در نظظرفیت منزلةهای دیگری بهچه مؤلفه که دیداکنون باید 
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لید ومنابع ت، توان گفتبررسی از ساختار نظام آموزشی می در آموزشی امامیه وجود دارد؟

ای هتواند از دیگر مؤلفهمی، معنا که محتوای آموزش و علوم برآمده از آن منابع به اینعلم 

ضروری  امری، در هر نظام آموزشی لزوم داشتن منابعی استوار و غنیساز هستند؛ زیرا ظرفیت

وی گقابلیت تولید علم را داشته و بتواند در هر زمانی پاسخ، ساز بودهاست. منابعی که فرهنگ

 الوه برعهر نظام آموزشی ، دیگرعبارتبهنیاز بشر و مرجع نهایی صدق و کذب قضایا باشد. 

ابزار کشف معرفت و دانش را نیز برای آموزش به مخاطبان خود طراحی ، تهیه متن و مواد

را در  ع(اطهار )و ائمة سنت نبوی، کرده است. امامیه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و قرآن

 ست.ساز در نظر گرفته امصادر فرهنگ و شریعت تمدن، منابع منزلةار عقل و تجربه بهکن

های ای بود تا شیعیان با تکیه بر آن به نیازع( و عقل زمینهمعصومان )علم الهی ، قرآن کریم

و خود را از دیگران  پاسخ دادهشبهات موجود در جامعه  ها وپرسشفردی و اجتماعی و 

 شمولانجهگویی به نیازهای مادی و معنوی بشر را داشته و توان پاسخ، آنقر متمایز کنند.

. به (19: سبأ.« وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا وَ لَکِنَّ أَکْثرََ النَّاسِ لَا یَعْلَمُون»است )

 ،سالمی در بین مسلمانانا -یا تمدن -شک علت عمده حصول معجزهبی»کوب: زرین گفتة

« ص( بودخدا )به تشویق و توصیه قرآن و رسول ، جویی و حس کنجکاویذوق معرفت

یازهای گویی به نجامعیت و جاودانگی قرآن در پاسخ بر اساس، بنابراین ؛(2208، کوبنیزر)

سوره  از 22 هیحکم با اشاره به آ بنهشام چنانکه»دانشمندان شیعه ) ( وعاطهار )ائمه ، بشر

در  (ق 2048 ی،طوس)« پرداخت. ینظّام معتزل دهیدر ردِّ عق هیآ نیا ریزخرف به شرح و تفس

زم را الهی استناد یا علوم الو شبهات مردم به آیات هاگویی به پرسشها و پاسختبیین آموزه

 کردند.استخراج می

، فسیرت، کالم، ثکه قدرت تولید و توسعه علوم را دارد. علوم حدی است یامام منبععلم 

ماصر  بنقیسبن اعیَن و حُمران، نمونه یبرا ادبیات عرب و فقه برآمده از علم امامت هستند.

، یرارابوغالب زُآموخته بودند )ع( سجاد )کسانی بودند که دانش کالم را از امام  ازجمله

های یتفعالاز طریق ، ع( به ترویج آناطهار )کسب علم از محضر ائمه  پس از شیعیان .(2208

یت تقویت بنیه علمی و ترب، آوری شیعیان به علم امامنتیجه رویو  پرداختندمختلف می

از دیگر  .(ق 2048، یطوسهای مختلف دین بود )شاگردان برجسته و متخصص در حوزه
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مردم »( آن بود که: ق 820)م  یتمیهحَجر گزارش ابن بنا بر، ع() عهیشآثار علم امامان 

 ها راه افتادند و شهرتشکاروان، آن به سببع( نقل کردند که صادق )علم از امام  ایاندازهبه

، بن اَنسمالک، جُریحابن، بن سعیدها پیچیده و عالمان بزرگی همانند یحییدر تمام سرزمین

 «.(ق 2040، انىعبه حرّشُ بنا، ابوحنیفه، بن عُیَیْنَةسُفیان، سُفیان ثَوری

 تدابیر آموزشی، عمل مربی است؛ مربی در محدوده اصول کلیراهنمای ، اصول آموزشی

ای هبندد. اصول با مبانی در ارتباط است و با تکیه بر مبانی و واقعیتمی به کاراندیشد و را می

پژوهشگران و متخصصان عرصه  .(2299، یبنارهمتشود )مربوط به متربّی در نظر گرفته می

کنند. ای نظام تعلیم و تربیت یا تربیت اسالمی ترسیم میاصول متعددی را بر، تعلیم و تربیت

 ،مشترکات و مفترقاتی وجود دارد و به مباحث و محورهایی همانند: ارزیابی، در این اصول

تدریجی و  ،یاد خدا داشتنزنده نگاه، توجه به کرامت انسان، ایجاد انگیزه و تفقه، نیازسنجی

تقویت روحیه ، ریزیبرنامه، هااولویت، شآموز بودن یهمگان، آموزش بودن یندیفرا

؛ مصباح 2290، ی.ک: شاملر شتریب مطالعه یبرااند )توجه کرده، یریپذتیمسئولگرایی و هم

همه این امور از اصول نبوده و برخی ، رسدمی به نظر؛ اما (2291، زادهینیحس؛ 2228، یزدی

همگانی بودن ، رخی از امور یادشدهها یا اهداف آموزشی هستند. در کنار بویژگی هاآناز 

شر و ن) تیباهل ثیحد ژهیوبه علم کسب به عهیش زنان از یاریبس». (ق 2024، یکراجک)

همراهی تعلیم و تربیت ، (ق 2022،دیمف؛ ق 2048، دیمف؛  2222، یطوس.« پرداختندیم هاآن

 2040، انىعبه حرّشُ بنا؛ ق 2040، ینیکل) تدریجی بودنتداوم و ، (2201، یقم بابویهابن)

؛ ق 014م ، ینجاش؛ 2022، دینمونه ر.ک: مف یبراع( )) تیبو تکیه بر نصوص اهل (ق

که ترین اصول آموزشی امامیه در پنج قرن نخست هجری هستند از مهم (ق 2048، یطوس

با ، زمانی بر تعالی نظام آموزشی و تمدن اسالمی دارند. از آثار این اصولهم ریتأث

 د.شوضمانت اجرایی محتوا فراهم می، تمامی افراد جامعه و استمرار آموزش درگیرکردن

 ،های نظام آموزشی در منطق و رفتار امامیهازجمله ظرفیت. های اثرگذار. عوامل و پیشران0

ها ا مؤلفهها یها یا عوامل مؤثر بر اعتالی تمدن اسالمی است. این پیشرانبرخورداری از پیشران

ایجابی یا سلبی بر تولید محتوا و علم اثرگذار باشند. ، فرعی، اصلی الب عاملقتواند در می

سرانجام  و شده وهایسنارعناصری هستند که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی ، هاپیشران
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ز اهیچ راهی برای شروع تفکر ، کنند. بدون وجود نیروهای پیشرانرا مشخص می کارها

یک  یلوتحلتجزیهما را در ، هاشناخت عوامل و پیشران، ابراین؛ بنسناریوها وجود ندارد طریق

ثیرگذار تایباصلی و فرعیِ یا ایجابی و سل، های مستقیم و غیرمستقیمدوره تاریخی و فهم نشانه

 کند.های آموزشی کمک میهای مختلف فعالیتگیری گونهبر شکل

مذهب  پیدایی، یخی و حدیثیهای تاربه رصد مفاهیم و داده با توجه، گونه پیداستاین

م و همچنین عل، تشیع با تکیه بر مبانی خاص ازجمله امامت الهی و وجوب اطالعات از آنان

ضرورت فراگیری تعالیم شیعی برای رسیدن به ، بودن تعالیم مذهبآموزشی، عصمت امام

وضعیت سیاسی و ، های اصلی و پراکندگی جمعیتسعادت و دفاع از باورها از پیشران

نقش دانشمندان شیعه و حمایت ، از منابع مالی برخورداری، اجتماعی حاکم بر جامعه شیعه

از عوامل فرعی رشد کمّی و کیفی نظام آموزشی و تأثیرگذار بر ، های شیعه از شیعیاندولت

 استقالل و حفظ هویت این نظام هستند.

آوازه علوم آنان در  مردم احادیث فراوانی را نقل کردند و، اندوزیبا تأکید بر دانش

 هانآسرزمین اسالم پیچید و بسیاری مشتاق شنیدن علوم آنان گشته و به نقل  واکنافاطراف

 یه حدببن مَحبوب بر تربیت فرزندش . تا جایی که اهتمام حسن(ق 2022، دیمفپرداختند )می

ئاب بشنود ربن در مقابل هر حدیثی که از علی، او در یادگرفتن حدیث بیترغ یبرابود که 

 .(ق 2048، یطوسیک درهم به او بدهد )، و بنویسد

، دفاع از دین و گسترش مذهب، بودن محتوای دین و ضرورت شناخت آنآموزشی

بر آن داشت تا در آن شرایط سخت سیاسی و اجتماعی به تربیت شاگردان  ( راع) تیباهل

 م همت گمارند. آنان شاگردانآنان به آموزش و تربیت مرد از طریقای بپردازند که برجسته

کشاندند تا در مناطق مختلف وری از عقل در قالب یک ابزار میخود را به سمت اجتهاد و بهره

مردم  به تعلیم و تربیت دینی و سیاسی، مردم به پیشوایان دین ینبود دسترسجهان اسالم و در 

ر محمدبن مسلم ثقفی و دیگ، زراره، بن دَرّاجبپردازند. به همین دلیل فقیهانی همانند جمیل

ابوخالد  .(ق 2048، یطوسداشتند )حلقه درس و تألیفات حدیثی ، ع(صادق )شاگردان امام 

 کرسی درس داشت. وی در محضر آنجاو در  ع( به کوفه منتقل شد) نیصادقکابلی در عصر 

بن هِشام، یرَفییر صَطَویل کسب علم کرده بود و شاگردانی چون سُدبن اُمِّبن نُباته و یحییاَصبَغ
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جُنَید در همچنین ابن .(2048، یطوس ؛ق 2040، ینیکلبن صالح را تربیت کرد )سالم و جَمیل

و آنچه سیدمرتضی در  (ق 2022، دیمفمناظره با حنفیان خراسان از باورهای شیعی دفاع کرد )

السفة فهمچون ، در جواب منکران توحید و رسالت، خدمت تقویت اسالم و گسترش شریعت

 .(2219 ینیقزوکسی را قوت نبوده است )، زنادقه و براهِمَه کرده، یونان

 طول در رونق تمدن اسالمی است. عامل، همت و کوشش مضاعف دانشمندان، تردیدبی

ه بخش عمد رایز ؛رشد نکرده است، علم هیچ تمدنی بدون حرکت نخبگان و اهل، تاریخ

گذاران و پاسداران تمدن بنیان مثابةت. آنان بهتالش آنان در ساحت تولید علم بوده اس

 ،اسالمی با درک شرایط علمی و فرهنگی به جهاد علمی پرداخته و با توسعه کمّی و کیفی

شود یم دوچنداناند. این نقش زمانی کمک شایانی کرده، آموزشی یو محتوابه تولید علم 

ال و ارتقای علوم انسانی را بررسی و موانع اعت، یازسنجیو ن پردازیایدهبر که آنان افزون

، ختَریبن بَابوبصیر لیث، ع( از بُرَیدبن معاویه عِجلیصادق )امام  چنانکه برطرف کنند.

اگر »فرماید: نجبا و امینان خدا بر حالل و حرام یادکرده و می با عنوانزُراره محمدبن مسلم و 

 2048، یطوسرفت )شد یا از بین مییاینان نبودند آثار و معالم نبوت به فراموشی سپرده م

 حدیث عمده زمرک یک که -کوفه، نبود اگر جابربن یَزید جُعفی»گفته ترمذی:  بنا برو  «(ق

 «.(ق 2042، ترمذیشد )می تهى حدیث از -بود هجرى دوم قرن در

بخشی از وظایف مدیران در نظام آموزشی امامیه است. ، مدیریت علمی و آموزشی

یت آنان عامل مهمی در باالبردن سطح کمّی و کیفی و کنترل این نظام بود. مدیریت و مرجع

سیدمرتضی در عصر خود از چنان جایگاه رفیع علمی ، (تابیخلکان )گزارش ابن  بنا بر

برخوردار بود که امام و پیشوای دانشمندان عراق اعم از سنی و شیعه شده بود و علمای عراق 

شد بردند و ریاست علمی عراق به او ختم میاو پناه میبرای حل مشکالت علمی خود به 

 .(م 2802، یذهب؛ تابی، خلکان بنا)

ظام های شیعی از نحمایت حکومت، عامل و پیشران دیگر مؤثر بر اعتالی تمدن اسالمی

فراهم  این فرصت برای شیعیان، بویهآموزشی امامیه بود. با برقراری آزادی نسبی در عصر آل

آورده و مراکز علمی و آموزشی خود را در  به دستاه علمی و اجتماعی خود را جایگ شد تا

گیری مراکز علمی جدیدی همچون کتابخانه شهرهای مختلف تأسیس و رونق دهند. شکل
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 نیخستنیکی از پیامدهای آن است. سید مرتضی ، و دارالعلم از سوی شیعیان و حاکمان شیعه

علمای بزرگی از مذاهب ، قرار داد و در مجلس درس اواست که منزل خود را دارالعلم  یکس

عضدالدوله  .(ق 2284، یحجر عسقالن بناپرداختند )به مناظره و مباحثه می شرکت ومختلف 

ر حج بناکوشا بود )، دیلمی در احترام و حمایت از دانشمندان شیعه ازجمله شیخ مفید

 .(2228، یراز هیمسکود یافت )و با حمایت وی وضع علمی جامعه بهبو( ق 2284، یعسقالن

 هیمسکو) یشهرربن عَمید در بویه همانند ابوالفضلمنصبان آلهمچنین وزراء و صاحب

با ساختن ، (ق 2021، یجوز ابنبن عَباد و شاپوربن اردشیر در بغداد )صاحب، (2228، یراز

شیعی  کهای کوچکتابخانه کمک شایانی به رشد علم و نشاط نظام آموزشی کردند. دولت

د و زمینه رش، عمار در طرابلس با تأسیس دارالعلم و حمایت از عالمان شیعهنیز همانند بنی

، مانعثعلمی و تمدنی را در این سرزمین فراهم کردند )، های دینیگسترش تشیع و آموزه

 .(ق 2020

عالی از تسهای نظام آموزشی نیز ظرفیتویژگی، بر عناصرافزون. سازهای ظرفیتب. ویژگی

، دفمندیه، تیریمد تعالی علوم در تمدن اسالمی هستند. نظام آموزشی و از طریق آن بیشتر

ز نظام ا برخوردارینظارت و ارزیابی و ، ریزیبرنامه، نیازسنجی، رصد نیازهای جامعه اسالمی

 ندیفرا تواندیمهای نظام آموزشی است که ها یا شاخصهمحور از ویژگیآموزشیِ پژوهش

 را به تولید علم و محتوا تبدیل کند.آموزش 

، قال و تولید علمانتتوانایی ، با تکیه بر وظایف مدیریتیتواند مینظام آموزشی مدیر . مدیریت

ترویج کند یا رفتار و  و خالقیت و نوآوری را در افراد ایجاد، حراست از منابع و محتوا

آن است که با وجود محدودیت خالق  مدیرِ تواند مانع این امر حیاتی شود. هنرِعملکرد او می

نظامی را طراحی و مدیریت کند که بتواند فرایند ، منافع و موانع موجود، نیروی انسانی و مالی

ا هو یک نهضت علمی را برای عبور از بحران فراهم کردهآموزش از انتقال و تولید علم را 

، یو پرورش یآموزش یهاتیخالق در ریمد نقش شناخت یبراو حفظ هویت ایجاد کند )

ساز تبادلی و تحول، دوجانبهرهبری یک فرایند ، دیگرعبارتبه. (2292، یر.ک. عبدالله

قق اهداف دهد تا در مسیر تحبه آنان انگیزه می، بر تابعان یرگذاریتأثضمن ، است که طی آن

 فردی و گروهی گام بردارند.
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رسول  س ازپند که مدیریت نظام آموزشی این باور امامیه با تکیه بر ادلّه عقلی و نقلی بر

 یآگاه ،بودنبر توان مدیریتی و صالحامام معصوم و کسی است که افزون بر عهده ص(خدا )

، (یدرضیس) یموسوعلم( بیشتری به دین و سازوکار انتقال آن به فراگیران داشته باشد ))

لکه معلم و مربّی مردم در ب، قضایی و نظامی امّت است، تنها رئیس ادارینه، امام .(ق2020

در  ع(علی ) میرمؤمنانا، رو. ازاین(ق 2022، دیمف؛ ق 2022، دیمف) امور تربیتی نیز هست

ترین حقوق مردم بر را اصلیمردم وپرورش آموزش، شرح وظایف حاکم اسالمی خصوص

ت و شما را بر شما حقی اسن م، مردم»فرماید: باره میداند و دراینامام و حاکم اسالمی می

دادن تعلیم و یکوخواهین، اندرز دادن، را بر من حقی است. حقی که شما به گردن من دارید

 یوسومو بر طبق آن رفتار کنید ) ست تا بیاموزیدا تأدیب شما ؛ست تا جاهل نمانیدا شما

معارف اسالمی و ایمانی را به تا است  موظفامام و حاکم اسالمی «. »(ق 2020، (یدرضیس)

 «.(ق 2024، یآمد یمیتم) تحت حکومتش آموزش دهدافراد 

شیعیان هنگام نبود دسترسی به امام معصوم به نمایندگان و فقهای مورد ، در عصرحضور

اطهار ائمه  نیابت عام از به دلیلنیز فقهای شیعه  عصر غیبتکردند. در مراجعه می، تأیید آنان

، برای نمونهدارند.  بر عهدهدم را وظیفه هدایت دینی مر، (2048، یعسکر حسن امامع( ))

، عاقل ،وظیفة فقیه عادل، ( تعلیم و تربیت دینی مردم را در عصر غیبتق 2022) دیمفشیخ 

همچون دانشمندان ، این اندیشه هیبر پا. (ق 2022، دیمفداند )کاردان و اهل فضل و دانش می

، دانتدریس و تربیت شاگربر علمی و آموزشی و محل رجوع شیعیان بودند. آنان افزون مرجع

به نیازهای علمی و آموزشی جامعه شیعه ، هاحراست از آموزه، نگارینگارش رساله یا مسائل

ابوسهل ، شیخ صدوق، از احمدبن محمدبن عیسی اشعری، بدین رویدادند. پاسخ می

رئیس مدارس  ،مرجع و زعیم شیعیان مثابةشیخ طوسی و سیدمرتضی به، شیخ مفید، نوبختی

( درباره ق 014م ) نجاشی .(ق 2014، ی؛ ثعالب ق 2014، یطوسعالمان شیعه یاد شده است ) و

که نگامیه، فقیه و بزرگ طائفة شیعه در خراسان، شیخ، ابوجعفر»نویسد: شیخ صدوق می

 بنا بر«. (ق 014م ، ینجاشوارد بغداد شد و شیوخ شیعه از او حدیث شنیدند )، جوان بود

سیدمرتضی نیز در عصر خود از چنان جایگاه رفیع علمی ، (تابیخلکان )گزارش ابن 

برخوردار بود که امام و پیشوای دانشمندان عراق اعم از سنی و شیعه شده بود و علمای عراق 
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 شد )بردند و ریاست علمی عراق به او ختم میبرای حل مشکالت علمی خود به او پناه می

 .(م 2802 ،یذهب؛ تابی، خلکان بنا

های محور مهمی در اثبات یک نظام آموزشی موفق و کارآمدی آن است. همة نظام، فمندیهد

و  یطُرقباشند )گوی نیازهای محیطی میپاسخ، و برای بقای خود هدف بودهآموزشی دارای 

دانند و . گروهی غایت از آموزش را سعادتمندی مادی و معنوی انسان می(2290، یلیاسماع

نست دانند؛ اما باید داشدن را هدف نهایی خود میاجتماعی، گراییبانی مادههای مبتنی بر منظام

گلشن ود )شجنبه تربیت دینی فراموش می، هاکامل نیست؛ زیرا در این نظام، که این درخواست

ها و رفتارها با برگزاری آموزش نگرش، هاانتقال فرهنگ یا ارزش، ؛ بنابراین(2291، یفومن

اعی موجبات همگونی و انسجام اجتم، وسیله نهاد تعلیم و تربیتسطوح بههدفمند و در کلیه 

ای طراحی و اجرا گونهو باید نظام آموزشی به (2291، یفومن گلشنکند )افراد را فراهم می

مهیاکنندة  و پاسخ گفتهبتواند نیازهای تربیتی و تکامل یا مادی و معنوی انسان را  شود که

نظام  ،و شکوفایی تمام استعدادهای وی باشد. در چنین صورتی دنیرس تیبه فعلای برای زمینه

هداف نظامی پویا و مستحکم بوده و ا، تعلیم و تربیت خواهد توانست ضمن تضمین بقای خود

 .(2290، ونسکویمشاوران  گروهبلند خود را تحقق بخشد )

، رود؛ ازاینوپرورش نقش اساسی در تحول جوامع دارآموزش. ریزینیازسنجی و برنامه

های آموزشی داشت و جامعه شیعه را از نیازهای آموزشی شیعیان تأثیر زیادی بر اولویت

آنان رصد نیازها و مشکالت یا  تیاولو نینخست، نیبنابرا رکود و انفعال خارج کرد؛

تا خود را مجهز به سالح علم کرده و  تعیین محور و مواد آموزشی شیعیان بود، نیازسنجی

اره و زُر، بن حَکمهشام، برای نمونهتبیین کنند.  آن رااز مذهب تشیع دفاع یا بتوانند 

عراق  اهل سنتهای استدالل فقهی بن حجاج آگاهی زیادی درباره آرا و روشعبدالرحمن

های فقهی مردم عراق از آنان دیدگاه ع( گاهی دربارةصادق )و دیگر مناطق داشتند. امام 

 ،ینیکل.ک. رخواست )بن حجاج کمک میعبدالرحمن چونآنان همکرد و از پرسش می

 من در منا از امام صادق )ع( پانصد پرسش»گوید: بن حکم می. همچنین هشام(ق 2040

گویند و امام در مورد هر مسئله عامه( چنین میآنان )علم کالم پرسیدم و گفتم که  دربارة

به »ع( فرمودند: کاظم )نیز امام «. (ق 2024، صفارگونه پاسخ بده )فرمودند: تو هم اینمی
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ستد. بنویسد و برای من بفر -و نقد آن -بن حکم بگویید چیزی درباره باورهای قدریههِشام

هشام آن را نوشت و خدمت امام عرضه کرد و امام فرمودند: همه چیز در آن آمده است 

 «.(ق 2048، یطوس)

 از طریق آن بتوان ضمن انتقالریزی تحصیلی است تا برنامه، نیازسنجی پس ازگام 

توان یپیمود. م، مقدمات تعالی علوم را برای رهیافت به نتایج عینی و تولید علوم، هاآموزه

داشت  ریزی آموزشی آنانها و برنامهنیازهای آموزشی شیعیان تأثیر زیادی بر اولویت، گفت

 تیبیین مرجعیت علمی اهلآنان تب نخستین اولویتو جامعه را از رکود و انفعال خارج کرد. 

تحکم منسجم و مس، متون متناسب، ع( و تولید متن آموزشی بود؛ زیرا نبود مرجعیت علمی)

پرورش ، روتواند به حذف تدریجی معرفت و باورهای دینی از جامعة بینجامد. ازاینمی

ر ی دهای آموزشکردن دادهتهیه متون آموزشی و اقدام برای عملیاتی، شناسنیروهای دین

 دستور کار امامیه قرار گرفت. 

، نیتعمیق فرهنگ دی، موقعحضور فعال و به، شیعیان امامیه با درک مسائل مستحدثه

فقه  اجتهاد در، رفع کمبودها و اصالح نقاط ضعف، ارائه الگوی مناسب، حراست از شریعت

رار دادند. ق کردن مسائل مرتبط را در دستور کار خودو علوم وابسته برای فتوا و تخصصی

شیخ صدوق چندین رساله فقهی برای مردم خراسان ، بر عالمان عصر حضورافزون برای نمونه

ی نگاشته الکاف یا المسائلهای . کتاب(ق 2021، یقم بابویهابنو دیگر مناطق تدوین کرد )

 رةیلحا کشف و بهیالغهای برای پاسخ به نیازهای شیعیان و کتاب  (ق 2040، ینیکلکلینی )

ع( زمان )برای پاسخ به بحران ناشی از غیبت امام  (ق 014م ، ینجاش.ک. ر نمونه عنوانبه)

  به نگارش درآمد.

های مذهبی و و رشد فرقه گوناگون یهاموضوعهمچنین با آغاز منازعات علمی در 

، یغتبل، سیدرت دست:های مختلفی ازاینفعالیت، ریزی دقیقنیازسنجی و برنامه یدر پ، کالمی

های سالهو ر مختلف یهاموضوعتألیف کتاب در ، اعزام نماینده برای پیگیری مسائل دینی

 2022، دیمفمناظره )، (تابی، میند ابننویسی )شرح نویسی و نسخه، (ق 014م ، ینجاشفقهی )

ترجمه متن فارسی ، (ق 2014، یطوسنقد فلسفه یونان )، نویسیردیه، (ق 2020، ی؛ طوسق

، (ق 2040، یقم بابویهابن؛ ق 014م ، ینجاشپاالیش متون دینی )، (تابی، میندبن ابه عربی )
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ثی و رفع اختالفات حدی (تابی، یوطیس) اهل سنتو کالمی  های فقهیرصد آثار و دیدگاه

 داشتند.

نهاد یا بخشی با عنوان نظارت و ارزیابی ، امروزه در مراکز علمی و آموزشی. نظارت و ارزیابی

 نیروی انسانی و، های آموزشیشیوه، رسیدگی به محتوا، اصلی آن رد که وظیفةوجود دا

ود و های موجرفع یا دفع آسیب، بخشیهای آنان برای کیفیت و کمیّتمجموعه فعالیت

ز پیش اهداف ا، از نظام آموزشی نبود مراقبتدر صورت تربیت نیروی متخصص است؛ زیرا 

 شود.حاصل نمی شدهنییتع

امیه ام، تبیین ضرورت وجود نهاد نظارت و ارزیابی آموزشی بر اساس، گفتتوان می

برای رسیدن به اهداف بلندمدت خویش از چنین اقداماتی برخوردار بوده است. در تأیید این 

 وظیفه دارند تا از محتوای ع() تیباهل، ص(خدا )رحلت رسول  پس از، نظریه گفتنی است

و  نظارت، ها و رفتار فراگیران حراست کنند. کنترلآموخته، فرایند آموزش، آموزشی

در ، ردیگعبارتبهیکی از وظایف آنان است. ، ارزیابی در حراست از محتوا و انتقال علوم

نظام آموزشی امامیه راهبردها یا برنامه جامع و منسجمی که جهت حرکت یک مجموعه را 

ر.ک.  راهبرد فیدرباره تعر شتریمطالعه ب یبراکند )برای نیل به اهداف آینده معین می

، تمراقب، با مدیریت در جهت تولید محتوا، وجود دارد. وجود مدیر توانمند، (2299، انیرضائ

 راهبردهای اصلی نظارت و ارزیابی هستند.، هدایت و ارزیابی فراگیران و محتوای آموزشی

، تواند حافظ دیناز خطا می امامِ عالمِ به شریعت و معصوم، طبق این راهبردها، منظر امامیه از

، دیفمتا جامعه دچار تحیّر نشود ) قرآن را تفسیر و نیازهای فقهی و دینی مردم را بیان کند

 اهداف نظام آموزشی تحقق نخواهد یافت. ، صورت نیا. در غیر (ق  2022، دیمف؛ ق 2022

 قاز طرید که کردن راهبردها نیز وجود دارراهکارهایی برای عملیاتی، در نظام آموزشی

موزشی مراکز آ نبود تشابهدلیل  به فرایند آموزش و اهداف آن تحقق یابد. درست است هاآن

: شتریمطالعه ب یبراتوان عنوان نهاد را بر این فرایند گذاشت )نمی، گذشته با عصر حاضر

 رتهدفمند و حتی فعال، های نظارتی عصر حضور؛ اما فعالیت(2281، یسرتخت یاوریر.ک. 

ای آموزشی هتر بوده و صرفاً اختصاص به کنترل متون نداشت؛ بلکه به بیشتر فعالیتو گسترده

ر تولید محتوا بآنان افزون شد کهاین نتیجه حاصل ، ناظر بود. چنانکه با بررسی سیری تاریخی
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ای ههای آموزشی و فعالیتبه کنترل و ارزیابی متون و روش، ع() تیبتحت اشراف اهل

، متن قرائت، نامهگیری از اجازهبهره، عرضه و مقایسه حدیث و متون آموزشی، نسانینیروی ا

ی گیری از منابع و محتوای آموزشپاالیش متون از اخبار ناصواب و منع بهره، مناظره، تبلیغ

دانشمندان شیعه در  نقش ة( دربارعصادق )امام  .(ق 2048، یطوساند )دیگران پرداخته

کسى از ما و احادیث ما اطالع پیدا ، اگر آنان نبودند»ی شیعی فرمودند: هاحراست از آموزه

، یطوسکرد. آنان حافظان دین و اشخاص محل اعتماد پدرم بر حالل و حرام خدا هستند )نمى

 «.(ق 2048

 ها و عناصرمجموعه منسجمی از مؤلفه، محورپژوهشآموزشِ نظام . محورآموزشِ پژوهش

فرایند پژوهش و تجربه علمی و با غایت پروردگی  موزش درآآموزشی است که در آن 

که فرآورده آن نیروی علمی بالفعل دارای  گیردپژوه صورت میو استعداد دانش تیخالق

ضلع امور  دواست. این شیوه آموزشی در  و محصوالت پژوهشیمهارت ، قوت نظری

ر تهای عمیقگیری و الیهرا به یاد یحافظه محور، کنار همتواند در می، پژوهشو  آموزش

 ،محوری تبدیل کند. همچنین موجب رشد و بالندگی تفکرمحوری را به مسئلهو متنآن 

بر گری شود. افزونتقویت خردگرایی و روحیه پرسش، تضارب آراء، نقّادی، گریکاوش

پروردگی  به ترکیب و نوآوری و درنهایت، تحلیلموجب رشد  گفتهموارد پیش

توجه خاص به نیازهای جامعه ، روش نیا یدستاوردهااز دیگر  .شودمینتهی پژوهان مدانش

 ،تولید محتوا و متونی است که ضمن کمک به تولید علم، و مستندسازی دستاوردهای علمی

 دهد. به مسائل پیرامونی پاسخ مناسب می

نسان افراخوانی ، محور باشدویژه زمانی که پژوهشهداف جدی نظام آموزشی بهایکی از 

برای حل مسائل و  هاآنهای خالّق و استفاده بهینه از و جامعه برای دستیابی به مهارت

ری از فرایند گیمشکالت دشوار زندگی است. خالّقیت در نهاد انسان نهفته است و باید با بهره

 ،شناسایی و بیدار کرد؛ زیرا با بارورشدن خالّقیت آن را، محورآموزشِ پژوهش و آموزش

 به کاربصیرت خود را ، های مبهم یا کشف مجهولراد خالّق در مواجهه با موقعیتاف

دانش را در خدمت تعالی مادی و معنوی ، هاگیرند تا ضمن عبور از مشکالت و بحرانمی

تربیت پژوهشگران توانمند و متعهد در حوزه علوم ، دیگرعبارتبهبشریت قرار دهند. 
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مین أت ،ایجاد تحول بنیادی در شیوه آموزشی، علم و دانش سازی برای تولیدزمینه، مختلف

ضرورت پژوهش را ، و دیگر نیازهای مادی و معنوی زندگی بشر نیازهای روز جامعه

د فهم و ایجا، رشد و توسعه قدرت از طریقتربیت افراد خالّق ، روکند. ازایندوچندان می

ری رو امهای پیشرانه با چالشمعقول و متفک، آمادگی در فراگیران برای مواجه مستدل

 ضروری است.

رویکردهای مختلفی وجود دارد. ، محوریبرای فرایند پژوهش، در هر نظام آموزشی

روحیات و ، هاضمن انتقال نگرش، مربی و مجریان نظام، مدیر، رویکردهایی که در آن

ولید توجه به ت ،آشناکردن فراگیران با نیازها و عینیات جامعه اسالمی، های پژوهشیمهارت

در حین اجرا و فرایند آموزش نیز از فراگیران ، های بنیادی برای فرایند آموزشپژوهش

با ، وجودرویکردهای م و گفتهشیپمقدمات  هیبر پاخواستند تا دست به پژوهش بزنند. می

 این نتیجه ،های شیعیان در نظام آموزشیفعالیت ( و)ع تیباهلبررسی سیره علمی و فرهنگی 

به فرایند آموزشِ ، روزرسانی این نظامداشتن و بهآنان برای فعال نگه شد کهحاصل 

و  تفکر، محوریمسئله اند. تأکید برتوجه خاص داشته، محور و رویکردهای آنپژوهش

توجه به نیازها و رویدادهای علمی جامعه ، (ق 2040، ینیکل؛ ق 2201، خالدبرقی ابناجتهاد )

تضارب آراء و مباحثه علمی ، نقادی، گریکاوش، (ق 2048، یسطو؛ ق 2040، ینیکل)

؛ ث 2040، یقم بابویهابنگری )تقویت خردگرایی و روحیه پرسش، (ق 2048، یطوس)

، (242، 240، 024: یهاحکمت.ک. ر و ق 2020 ،(یدرضیس) یموسو؛  ق 2040، ینیکل

، (ق 2024، یحل سیادر ابن؛ ق 2040، کلینیهای پژوهشی )هدایت تحصیلی و روش

، در آموزش تعامل، تولید محتوا و متون، (2048، یطوسمستندسازی دستاوردهای علمی )

و  الشت، بر تجربه یمبتن یعلم نظر، هادادن تجربهدخالت، مناظره، مخالف از نظرات یآگاه

م هایی است که شیعیان در فرایند نظاازجمله مؤلفه، ستهیاز استاد شا یبرخوردار و کوشش

و  خالّقیت را بین فراگیران ایجاد، این روش به کمکبسته و  به کارمحور وزشیِ پژوهشآم

 ،آن پویایی و تعالی تمدن اسالمی را تحقق ببخشند. آنان با شناسایی و تربیت نخبگان از طریق

کرده تا بتوانند در حل مسائل و تولید علم به بالندگی های الزم را به فراگیران منتقلمهارت

 ه کمک کنند.جامع
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نتایج و ، آثار، مراد از محصوالت نظام آموزشی. ج.آثار و محصوالت تمدنی نظام آموزشی

ی یابد و قابلیت ارزیابی را دارد. یکوردهایی است که در فرایند آموزش تحقق میمجموعه دستا

بررسی محصوالت یا ، های تبیین و تشخیص استقالل و هویت نظام آموزشی امامیهاز راه

تاوردهای نظری و عملی یا فرهنگی و اجتماعی این نظام است؛ زیرا فهم کارکرد یا اقدامات دس

اهد یاری خو، تر تاریخ امامیه و نقش تمدنی آنانما را در تحلیل دقیق، آنان در نظام آموزشی

محصوالت آموزش و ، کرد. چنانکه امروزه برای ارزیابی کارکرد و کارآیی نظام آموزشی

 شود.ارزیابی می، معنوی آن از حیث آماری و محتوایی یا کمّی و کیفی آثار مادی و

در مسیر حرکت علمی و  با اینکه، های آموزشیشیعیان امامیه از همان آغاز فعالیت

 ،منابع و مرجعیت علمی، اند؛ اما با داشتن مبانیها و موانعی مواجه بودهآموزشی با آسیب

ی هاضمن انجام فعالیت، گیری از عناصر آموزشیبهره با، های آموزشیمواد و روش، اهداف

، نداهای بلندی برداشته و توانستهبرای تحقق محصوالت و نتایج آموزشی گام، گوناگون

را تضمین کنند. برای شمارش برخی از محصوالت این  هاآنتعالی ، ضمن ارائه توان خود

 هرستفنجاشی و رجال لی شیعه همانند: نگاری و رجاتوان با مراجعه به منابع فهرستمی، نظام

 استخراج و منعکس کرد. آنان رابسیاری از محصوالت و دستاوردهای آموزشی ، طوسی

 ع( و فقهای) تیبتبیین مرجعیت علمی و آموزشی اهل. های آموزشیترین فعالیتمهم

ای صورت خصوصی و عمومی و تخصصی برتدریس به، تحصیل، تولید علم، برجسته شیعه

 ،پرورش فقیه و عالم دینی، اندوزیترویج دانش، تدریس منظم و مقطعی، نان و مردانز

نگارش کتاب و ، صدور فتوا، تحصیلی دانشجویان و محتوا -هدایت و ارزیابی علمی

حراست از میراث مکتوب شیعه با نگهداری ، نویسیحاشیه یا شرح، های آموزشیرساله

ی ساماندهی میراث حدیث، ها و ترجمه فارسی به عربیمقابله نسخه، نویسینسخه، هانسخه

یشگامی پ، هاتولید و توسعه علوم آموزشی و پژوهشی از فقه و حدیث به دیگر حوزه، شیعه

های وشهای علمی استنباط و رتبیین روش، پاالیش متون دینی، تأسیس علوم، در تولید متن

لمی مباحثه ع، نویسیردیه، مناظره، های مخالفانها و تسلط بر آموزهرصد دیدگاه، تدریس

توسعه  تأسیس و، تشکیل مکاتب علمیِ حدیثی و کالمی، مذهبیو نقد آثار مکتوب درون

گسترش جغرافیای ، هاها و دارالعلمکتابخانه، مراکز علمی و آموزشی از مسجد به مدارس
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و سازمان  های تبلیغیاستفاده از روش، های علمیهگیری حوزهعلمی و آموزشی و شکل

خدمات ، اهاز اهمّ فعالیت، وکالت در فراگیرکردن آموزش و پاسخ به نیازهای دینی شیعیان

و محصوالت عینی و نظری نظام آموزشی امامیه هستند که در این پژوهش شناسایی شد 

 .(2280، یسرتخت یاوریر.ک:  شتریمطالعه ب یبرا)

دهای شیعیان در دو دسته خدمات جنس محصوالت و دستاور. ترین محصوالت و آثارمهم

 ها در تحققهای آنان ناظر به خدمات و تقویت مهارتاست. برخی از فعالیت، و محصوالت

ور صد، هاتطبیق نسخه، پاالیش متون، اندوزیتمامی اهداف آموزشی است. ترویج دانش

تأسیس ، ملوتأسیس ع، التحصیالنتعداد فارغ، مدرس، دست هستند. تربیت مفتیازاین، فتوا

ترین محصوالت عینی نظام مراکز علمی و تولید متن در محورهای گوناگون نیز از مهم

حصول ترین ممهم، تربیت نیروی متخصص و پویا، توان گفتآموزشی امامیه هستند. می

لف و پایه توسعه جامعه در ابعاد مخت تیفیک یارتقاتواند مایه می، آموزش است. این محصول

ه امامی: »شد کههای گسترده شیعیان آن ( نتیجه فعالیتق 022)م  دیمفسخن شیخ  بنا برباشد. 

 ،. آنان دانشمندان علم کالماستشیعه  ةترین فرقپرجمعیت، علمى ازلحاظتعداد و  ازنظر

ادبا و شعراى زیادى را به خود اختصاص ، فقیه و علماى حدیث، شگانیعبادت پ، الحانص

 «.(2022، یدمرتضیس) هستند انتید اعتماد درمورد رؤسا و ، امیةام سرشناساناند. اینان داده

مله شیعیان در علوم مختلف ازج توسعه دادننقش تأسیس و . . تولید علم و محتوای آموزشی2

 ؛ق 2029، سعد ابنحدیث و کالم و تهیه متون متناسب )، فقه، تفسیر، قرائت، علم نحو

از دیگر محصوالت نظام ، (ق 2022، عساکر ابن؛ ق 014م ، ینجاش؛ ق 2048، یطوس

ا نیز هآموزشی امامیه است. این نقش فراتر از علوم اسالمی بوده و موجب تعالی دیگر دانش

الش ت، های معنوی و رفع نیاز جامعهشد. امامیه در نگارش متون دینی ضمن داشتن انگیزه

تادان های اسوب یا شنیدهمیراث مکت، ع(معصوم )داشتند تا از منابع مطمئن ازجمله علم امام 

با  هاییجلسهعرض کردم: ما ع( کاظم )امام ه ب»گوید: میه ماعَسَ، برای نمونهبهره ببرند. 

این هم از برکت ، اى داریمآن نوشتهه راجع ب، هر مطلبى پیش آید و میدارموضوع علمی 

 («.ق 2040، ینیکل) ستا وجود شما
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در  شود که اصول یا تصانیف با عنواندفترهای حدیثی ها یا تألیف کتاب، هانتیجه این تالش 

آموزشی و  یهاتیفعال یفراوان .(2222، یطوسشود )جوامع شیعی نقل و تدریس می

شعبه ابن شد کهپژوهشی امامیه ناظر به نیاز جامعه و تحت اشراف مراجع علمی بود و نتیجه آن 

 هاى فراوانىحالل و حرام کتاب، فقه در این عصر علماى شیعه دربارة»نویسد: می یحران

. کرمر نیز در تأیید نقش فعال شیعیان در تولید متون (ق 2040، انىعبه حرّشُ بنا) «اندنگاشته

، 2221، رمرکبویه به نهایت کمال رسید )آثار فقهی شیعه امامی در عصر آل»نویسد: فقهی می

، ها و آموزشحراست از آموزه تهیه متن آموزشی با هدف حفظ و، ؛ بنابراین«(ییحنا ترجمه

 های بعد باشد.توانست مایه تعالی محتوای دانش در دوره

های علمیه و کرسی درس در گیری و رونق حوزهشکل. های علمی. تعالی مراکز و مکان1

یری گنشین و همچنین شکلبغداد و دیگر مناطق شیعه، کوفه، قم، شهرهایی همانند مدینه

پردازی را رونق بخشید و دانشجویان بازار نظریه، هادر این حوزهمکاتب حدیثی و کالمی 

شام ، لبنان، عراق، العربسوی خود کشاند. جزیرهزیادی را برای کسب علم در این مراکز به

مصر ، (ق 2284، یحجر عسقالن بنا؛ تابی، ی؛ همدانق 2040، یبرّاج طرابلس بناو فلسطین )

از ، ماوراءالنهر و ایران، (ق 2042، یخزاز رازبخارا )، (ق 014م ، ینجاش؛ ق 2022، دیمف)

برقرار بوده است. با کمک  هاآنهای آموزشی و پژوهشی در مناطقی هستند که فعالیت

ولید های درس و تکرسی شد وهای علمی نوین تأسیس شیعیان مراکز علمی توسعه و مکان

، چند عالم حضور داشت ایتوان گفت اگر در منطقهمتون درسی افزایش یافت. می

 ابحسبهحوزه علمیه قم قطب علمی ایران ، نیز فعال بود. برای نمونه یآموزش یهاجلسه

 .(ق 2042، یخزاز راز)بن هاشم کوفی نیز حدیث کوفه را در قم نشر داد آمد و ابراهیممی

، یریادگی یبرا جامعه یادیبن یازجمله نهادهاهای آموزشی مکان، در نظام آموزشی

ی از یک، نیبنابرا ؛ندیآیحساب مبه، یاجتماع -یفرهنگ یهاانتقال ارزش ی واندوزدانش

وزشی های آمهای آموزشی هستند که بخشی از فعالیتمراکز یا مکان، عناصر اصلی آموزش

شدن ساخته از شیپ .(2292، یفروشان یصفر .ک.ر شتریب مطالعه یبراشود )در آن اجرا می

 وجهموردتتفاده از فضای منزل برای آموزش معارف دین و علوم مختلف اس، مسجد در اسالم

بن مکه در خانه ارقمحضور در در دوران ص( خدا )رسول  چنانکه مسلمانان قرار گرفت.
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؛ اما (ق 2021، یطبر ؛ق 2022، یبالذر) پرداختنداالرقم در کنار صفا به تبلیغ دین میابی

تربیت  برای تعلیم و، ن مرکزی بود که در کنار عبادتنخستی، مسجد، بعد از ورود به مدینه

 گرفته شد. در نظرمسلمانان 

های جدید روش، تعداد دانشجویان، های آموزشیفعالیت، هاگستردگی موضوع

نوع جدیدی از مراکز علمی با نام مدارس پدید  شد تاعلمی باعث  یهاوجدلبحث، تدریس

 دلیل توجه به مدرسه. مسجد منشعب شده استهای کارکرددر تاریخ اسالم از ، مدرسهآید. 

ظ حف، هارفت از بحرانشیعه برای برون، توان در نیاز آن روزگار جُست. در آن دورانرا می

 های آموزی خلفا نسبت به جامعه شیعه وجلوگیری از تأثیرات سیاست، هویت و میراث خود

 مدرسه نیخستن، اید توجه داشتبنیاز به مراکز علمی بیشتری داشت. ، برای گسترش تشیع

 بنا بر .شده استتوسط زیدیه و اسماعیلیه تأسیس ، آنان پس ازتوسط شیعیان امامیه و 

است که خانه خود  یکس نینخست( ق 214)م  یاشیعمحمدبن مسعود ، های موجودگزارش

متن  اریق، کنندهمقابله، بردارها نسخهبه محل تدریس و تجمع ده، را مانند مدرسه یا مسجد

وام و سعی کرد تا ع، نویس کرد. عیاشی با برپایی دو کالس عمومی و خصوصیو تعلیقه

داود  بنا؛ 2222، ی؛ طوسق 014م ، ینجاشهای شیعی آشنا سازد )خواص شیعه را با آموزه

بسیاری از دانشمندان شیعه از مراکز علمی آن روز ، . این جلسات سبب شد(2201، یحل

 سمرقند شوند. رهسپار، همانند قم

برای  اجتماعی -شدن آزادی نسبی سیاسیفراهم، هاخانهکتاب الحِکمه یابا افول بیتُ

، عنبودن فضاهای آموزشی و منابکافی، های علمی و آموزشی آنانشیعیان و کثرت فعالیت

 ،عباسیان ازجمله مسجد بَراثا و گسترش معارف شیعی یاز سوتخریب برخی مساجد شیعیان 

دانشمندان امامیه را بر آن داشت ، (ق 2288، حمویبرخی از شیعیان از مدارس نظامیه )اخراج 

کنند  طراحی، هایی را برای پاسخ به نیازهای جامعه شیعهدارالعلم، بر مدارس و منازلتا افزون

 .(2298، یزنجان یمیکر.ک. ر شتریب مطالعه یبرا ق. 2284، یحجر عسقالن بنا)

 ندچ دارای که شدیم اطالق محلی به، مراکز پیشتاز در نشر دانش در جایگاه، دارالعلم

 ،ازجمله مطالعه و پژوهش کارکردهای گوناگون با کتابخانه یک، تاالر چند ای اتاق

 جلسات مناظره و محلی برای سکونت، سخنرانی، تحصیل علم در سطوح عالیه، یبردارنسخه
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 هایو گروه فراهم آمده گوناگون یهاوضوعمهایى در کتاب، هاطالب بود. در این دارالعلم

 مرکب و قلم، مختلف علمی و آموزشی در آن فعال بودند و ابزارهاى فراوانى مانند کاغذ

درهاى دارالعلم بر روى همگان باز بود  و شدیمرایگان فراهم ورى خوانندگان بهبراى بهره

 مؤسس نینخست، (ق2284) یعسقالنگزارش  بنا برو  (2292، شبلی؛ ق2288، حموی)

( است. وی خانه خود را که متشکل از چندین ق 020)م  یدمرتضیس، دارالعلم در جهان اسالم

دارالعلم نامید و در آن ، ای با تعداد هشتاد هزار جلد کتاب بوداتاق بزرگ و کتابخانه

س أسیای را تسیدمرتضی مدرسه، گونه پیداستمناظره و تدریس برقرار بود. این هایجلسه

اعی نام دارالعلم را که عنوانی ابد، های علمی آنبه گستردگی فعالیت با توجه اما کرده بود؛

، ر آنجاداشت و با نشستن د به عهدهبر آن نهاده است. سیدمرتضی سرپرستی دارالعلم را ، بود

های مدرسه و کرد و در جهت رفاه حال آنان تمام هزینهشخصاً به امور طالب رسیدگی می

 .(ق 2284، یحجر عسقالن بنا؛ ق2294، عنبه بناپرداخت )ویان را میدانشج

شدن علوم یکی دیگر از آثار و نتایج نظام آموزشی امامیه تخصصی. شدن علوم. تخصصی2

 ،شدن علم کمک شایانی به تحوالت آموزشی ازجملهو تربیت متخصص بود. تخصصی

ردان ع( به تربیت شاگصادق )مام اساس ا این کرد. برگسترش و توسعه علوم تخصصی می

، حدیث، قرائت و علوم قرآنی، تفسیر .(ق 2048، یطوسمتخصص در هر رشته اقدام کرد )

ه و فلسف، نجوم، فِرق و مذاهب، نگاریتراجم و فهرست، تاریخ، کالم، ادبیات عرب، فقه

، نیابرانب ؛اختصاص دادنداز محورهای دانشی بودند که متخصصانی را به خود ، دیگر علوم

تربیت نیروی انسانی کارآمد بود. چنانکه ، شدن علوماز دیگر آثار و برکات تخصصی

کند که ما داخل مسجد کوفه بودیم و محمدبن سنان در مسجد محمدبن عیسی اسدی نقل می

مسائل پیچیده اعتقادی سؤال کند نزد من بیاید و اگر  خواهد دربارةاگر کسی می»گفت: می

 2048 ،یطوس)بن یحیی برود نزد صفوان، ره حالل و حرام مسائل فقهی بداندخواهد دربامی

رصت ف، به حمایت نسبی امرای شیعه با توجه، نیز همانند عصر حضور در عصر غیبت «.(ق

 -در این دوره -هامامی شود ومناسبی برای جوالن علمی و آموزشی دانشمندان شیعه فراهم 

لماى فقیه و ع، عبادت پیشگان، الحانص، مندان علم کالمدانش، علمى ازلحاظتعداد و  ازنظر

 .(2022، یدمرتضیس) اندادبا و شعراى زیادى را به خود اختصاص داده، حدیث
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ک دستاورد عنوان یبه، از دیگر آثار ظرفیت نظام آموزشی امامیه. کردن تربیت دینی. نهادینه0

و تعالی  گسترش فرهنگ معنویت، میاسالفرهنگی و در راستای توسعه منابع انسانی در تمدن 

، نیبنابرا مذهبی در جامعه برای پاسداری از هویت شیعه امامیه است؛ ورسومآداباخالقی و 

ها ان به آموزهپایبندی شیعی، آموزشی امامیه نظام یفرهنگتوان گفت یکی از آثار و برکات می

 یبندیپا، نمونه عنوانبه»؛ ق( 2021، یطبرو تجلی اخالق اسالمی در زندگی آنان بود )

ای گونه. این پایبندی به(ق 014م ، ینجاش) .« مانیمستحبات و پ، به واجبات ییحی بنصفوان

شدند. چنانکه به ورع و ستودند و موجب تمایز آنان از دیگران میمی آنان رابود که مردم 

همانند: »؛ (2209، یینورد یفهابوحن)« عَوسجه. بنمسلم: همانند»کثرت نماز مشهور بودند 

و طبق فرمایش  (ق 2048، یطوس).« عُمیرأبى محمدبن، دَرّاج بنجَمیل، خَرَّبُوذ بنمعروف

ایمان آنان به امامت و کوشش زیاد ، های دینیع( علت پایبندی شیعیان به آموزهصادق )امام 

 .(2201، یقم بابویهابنهای دینی است )عامه( برای یادگیری آموزه) گرانیدآنان از 

ای هدانشمندان شیعه با تکیه بر مبانی و در راستای فرایند فعالیت. گرایش به مذهب تشیع. 1

یین ها و تبنظام آموزشی به اهداف بلندی دست یافتند تا ضمن عبور شیعیان از بحران

ی اوردهاترین دستاز مهم یکی زمینه گرایش دیگران به تشیع را فراهم کنند.، های آنانآموزه

صر عتقویت نظام فکری امامیه و گسترش تشیع بود. چنانکه در عصر هر امامی یا در ، این نظام

صر حضور ع در ای به تشیع هستیم.های مذهبی و فرقهشاهد گرایش بسیاری از گروه، غیبت

، یرارابوغالب زُعبدالملک و حُمران اعین )، وفبن عَقاسم افرادی چون ابوخالد کابلی و

نیز برخی از معتزله و خوارج به تشیع پیوستند.  عصر غیبتو در  (ق 2048، یطوس ؛2208

بن بن یعقوبداهللعبی، قِبه رازیابن، محمدبن عبدالملک تبّان نَسَفی، (تابی، کثیرمهیار دیلمی )

از معتزله و محمدبن سعید  (تابی، یهمدانو ابوعیسی وَرّاق ) (ق 014م ، ینجاشنَصر انباری )

تغییر عقیده دادند و همین افراد در حوزه دفاع و تبیین  (ق 2048، یطوسبه تشیع )از خوارج 

 آثار ارزشمندی را تولید کردند.، تشیع
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 گیرینتیجهبحث و 

ما ، میو تمدن اسال فرهنگ شرفتیپنقش یا ظرفیت نظام آموزشی امامیه در  پرسش دربارة

، ر تعالی خودبافزون، ساز بودن آنرفیتظ به دلیلرا به این نتیجه رهیافت کرد که این نظام 

 طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار بوده است. ساختار نظام آموزشیبر تمدن اسالمی نیز به

ن عنواهای آن بهپیشران پایه و ویژگی ها و عناصر است در قالبکه متشکل از مؤلفه

ر و تبدیل و آثار تمدنی ظهوتهدیدها را به فرصت  شد تاباعث ، های ابزاری و مؤثرپیشران

 نظارت و ارزیابی و توجه به آموزشِ، ریزیبرنامه، نیازسنجی، هدفمندی، تیریمد بروز کند.

و بر فرایند تولید و تعالی علم و آموزش اثرگذار  کرده فایانقش ابزاری را ، محورپژوهش

 ا ضمانت کند.ر محوری پیشرفت علمکیفی و پژوهش بر نظامهستند و توانسته است با تکیه 

واند تشیعه دارای نظام آموزشی بوده است. این نظام می شد کهنتیجه آن ، این منطق هیبر پا

محتوا یا  بر تولید، های علمی و آموزشیهای مختلف فعالیتساز بوده و با انجام گونهظرفیت

 رگذاریأثتافزاری تمدن اسالمی سخت بخشیتعالافزاری ازجمله علوم انسانی و بر بخش نرم

راکز و توسعه م، شدن علومتخصصی، تهیه متن درسی و آموزشی، . تولید محتوا و علمباشد

ی تواند الگویترین آثار نقش نظام آموزشی امامیه هستند که میهای آموزشی از مهممکان

 برای دانشجویان باشد.

ه رای نیل بیکی از راهکارهای اجرایی نظام آموزشی امامیه ب، توان گفتدرنهایت می

نترل محور و کگیری از آموزشِ پژوهشبهره، تولید علم و باال بردن سطح کمّی و کیفی آن

 و ارزیابی است.

 منابع

 قرآن کریم

مدرسه امام ، قم، ع(عسکری ): منسوب به إمام حسن التفسیر، ق( 2048امام حسن عسکری )

 مهدی.

، (والمستطرفات)وی لتحریر الفتاوی السرائر الحا، ق( 2024ابن ادریس حلی. محمدبن احمد )

 جامعه مدرسین.، قم



 

556 

 

 79، بهار 51شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 جامعه مدرسین.، قم ،الخصال ، ش( 2201)،قمی. محمدبن علی بابویهابن

 اعلمی.، تهران، صفات الشیعة(. 2201قمی. محمدبن علی ) بابویهابن

 ع(.) یمهدامام ، قم، المقنع، ق( 2021) یعلقمی. محمدبن  بابویهابن

 جامعه مدرسین.، قم، معانی االخبار، ق( 2042) یعلمحمدبن  قمی. بابویهابن

 جامعه مدرسین.، قم، همن الیحضره الفقی، ق( 2040) قمی. محمدبن علی بابویهابن

 جامعه مدرسین.، قم، المهذب، ق( 2040ابن برّاج طِرابلسی. عبدالعزیز )

تحقیق محمد ، و الملوکالمنتظم فى تاریخ األمم ، ق( 2021بن علی )ابن جوزی. عبدالرحمن

 .دارالکتب العلمیة، بیروت، عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا

 نشر االعلمی للمطبوعات.، بیروت، لسان المیزان، ق( 2284احمدبن علی )، ابن حجر عسقالنی

الصواعق المحرقة فی الراد علی اهل البدع و ، ق( 2291ابن حجر هیثمی. احمدبن علی )
 مکتبة القاهرة.، مصر، الزندقة

، روتبی، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تا(ابن خلکان. احمدبن محمدبن ابراهیم )بی

 دارالثقافه.

 دانشگاه تهران.، تهران الرجال، (2201)، بن علیابن داود حلی. حسن

 .دارالکتب العلمیة، بیروت، طبقات الکبرىال، ق( 2029بن منیع )محمد ابن سعد.

جامعه ، قم، ص(الرسول )عن آل العقولتحف، ق( 2040ی )بنعلحسن .انىه حرّعبشُابن 

 مدرسین.

 دارالکتب.، بیروت، جامع بیان العلم و فضله، ق( 2012) بن عبداهللوسفابن عبدالبر. ی

 دارالفکر.، بیروت، تاریخ مدینه دمشق، (ق 2022) بن هبةاهللبن حسنلیابن عساکر. ع

، نجف االشرف، ع(طالب )ابیعمده الطالب فی انساب آل، (ق 2294)احمدبن علی ، ابن عنبه

 منشورات المطبعه الحیدریه.

 جا.بی، تحقیق رضا تجدد، الفهرست، تا(یعقوب )بیابن ندیم. محمدبن ابی

 .منشورات الرضى، قم، األخبار الطوال، (2209) احمدبن داود ابوحنیفه دینوری.

رسالة أبی غالب الزراری إلى ابن ابنه فی ذکر آل ، (2208ابوغالب زراری. احمدبن محمد )
 مرکز تحقیقات اسالمی.، قم، أعین
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 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، قم، فقه تربیتی، (2292رضا )اعرافی. علی

، تهران، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، (2292باقری. خسرو )

 انتشارات علمی فرهنگی.

 دانشگاه تهران.، تهران، المحاسن، (2201مدبن محمدبن خالد )برقی. اح

تحقیق سهیل زکار و ، مل من انساب األشرافکتاب جُ، ق( 2022بالذری. احمدبن یحیی )

 .دارالفکر، بیروت، ریاض زرکلى

 چاپ دوم.، دارالفکر، بیروت، السنن، ق( 2042) بن سورةعیسى محمدبن .ترمذی

، چاپ دوم، قم، غررالحکم و دررالکلم، ق( 2024حمد )بن معبدالواحد. آمدی تمیمی

 .دارالکتاب اإلسالمی

، یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر، ق( 2014بن محمدبن اسماعیل )ثعالبی. عبدالملک

 دار الکتب العلمیة.، بیروت

 احرار.، تبریز، فرهنگ تعلیم و تربیت، (2221حجتی. سید داود )

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، قم، نگرشی بر آموزش، (2291زاده. سید علی )حسینی

 ی.دارإحیاء التراثالعرب، بیروت، معجم االدباء ، ق( 2288حموی. یاقوت )

، قم ،ع(عشر )کفایة األثر فی النصّ على األئمة اإلثنی ، ق( 2042بن محمد )خزاز رازی. علی

 بیدار.

مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی  آرای دانشمندان، (2294دفتر همکاری حوزه و دانشگاه )

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، قم، آن

 مطبعه حکومه.، کویت، العبرفیخبرمنغبرم(  2802) حمدأمحمدبن ذهبی.

 سمت.، تهران، سازمان و مبانی مدیریت، (2299رضائیان. علی )

ره شمانشریه مسجد: ، نقش آموزش مساجد در تمدن اسالمی ، (2291) نیمحمدحسریاحی. 

 .21سال  08

 سمت.، تهران، اخالق و تربیت اسالمی، (2291رحیمیان. محمدحسن )، رهبر. محمدتقی

 ر.ه(.) ینیخممؤسسه امام ، قم، فلسفه تعلیم و تربیت، (2281رهنمایی. سیداحمد )

 امیرکبیر.، تهران، کارنامه اسالم، (2208کوب. عبدالحسین )زرین
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، قم، ترجمه حسین انصاریان، البالغهنهج، ق( 2020) محمدبن حسین سیدرضی موسوی.

 هجرت.

 کنگره شیخ مفید.، قم، الفصول المختاره، ق( 2022) نیحسبن الهدی. علیسیدمرتضی علم

 ،انداز دینیمبانی و اصول فلسفه آموزش و پرورش  از یک چشم، (2290علی )شاملی. عباس

 .81شماره معرفت 

 ترجمه، سالم از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصرتاریخ آموزش در ا، (2292شبلی. احمد )

 نگاه معاصر.، تهران، محمدحسین ساکت

 دانشگاه تهران.، تهران، اصول تعلیم و تربیت، (2224شریعتمداری. علی )

دین و آموزش و پرورش: آموزش و پرورش در ، حکومت، (2281سیما )شمساوری. پری

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، قم، مینترجمه محمدرضا ا، های جهانیادیان و آیین

مرعشی ، قم، ع(محمّد )بصائرالدرجات فی فضائل آل ، ق( 2024صفار. محمدبن حسن )

 نجفی.

، روند تاریخی آموزش از صدر اسالم تا پایان امویان، (2292اهلل )صفری فروشانی. نعمت

 .2شماره : نامه طلوعفصل

 ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، و الملوک تاریخ األمم، ق( 2292طبری. محمدبن جریر )

 بیروت.، دار التراث، طبعة الثانیة

، قم، ع(طالب )المسترشد فی إمامة علیّ بن أبی ، ق( 2021طبری. محمدبن جریر شیعی )

 کوشانپور.

، اصفهان، دانش مدیریت مبانی سازمان و مدیریت، (2290علی )، اسماعیلی و طرقی. جعفر

 دانشگاه اصفهان.

 شریف رضی.، قم، مکارم االخالق، ق( 2021سی. حسن بن فضل )طو

 دانشگاه مشهد.، مشهد، اختیار معرفه الرجال ، ق( 2048طوسی. محمدبن حسن )

 دارالثقافه.، قم، االمالی، ق( 2048طوسی. محمدبن حسن )

 جامعه مدرسین.، قم، الرجال، (2222حسن )طوسی. محمدبن 

 مؤسسة نشر اإلسالمی.، قم، سائل العشرالر، ق( 2020حسن )طوسی. محمدبن 



 557   ...تمدن  یشرفتدر پ یهامام ینظام آموزش یتظرف

 

فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و ، ق( 2014حسن )طوسی. محمدبن 

 مکتبه محقق طباطبایی.، قم، أصحاب األصول

شماره حصون: ، خالقیت و نوآوری در عرصه تعلیم و تربیت، (2292عبداللهی. ابوطالب )

29. 

 لمیللمؤسسةاالع، بیروت، الشمالی بالدالشام فیساحل الشیعةختاری، ق( 2020عثمان. هاشم )

 مطبوعات.

النقض معروف به بعض مثالب النواصب فى نقض بعض ، (2219قزوینی رازی. عبدالجلیل )
 تهران.، فضائح الروافض

 قم.، دارالذخائر، قم، کنز الفوائد، ق( 2024کراجکی. محمدبن علی )

، تهران، ترجمه محمدسعید حنایی، بویهدر عهد آل احیای فرهنگی، (2221کرمر. جوئل )

 مرکز نشر دانشگاهی.

، های شیعی و نوزایی فرهنگی در جهان اسالمدارالعلم، (2298) محمد کریمی زنجانی.

 اطالعات.، تهران

دارالکتب ، تهران، اکبر غفاریتحقیق علی، الکافی، ق( 2040کلینی. محمدبن یعقوب )

 اإلسالمیة.

 ،قم، ترجمه و نقد بهروز رفیعی، فلسفه تربیت اسالمی، (2284عرسان ) کیالنی. ماجد

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

، تهران، ترجمه فریده مشایخ، فرایند برنامه ریزی آموزشی، (2290گروه مشاوران یونسکو )

 وزارت آموزش و پرورش.

 ران.دو، تهران، شناسی آموزش و پرورشجامعه، (2291) محمدرسول فومنی. گلشن

 امین.، قم، درآمدی بر نظام تربیت اسالمی، (2222مرکز جهانی علوم اسالمی )

، تهران، تحقیق ابوالقاسم امامی، األممتجارب، (2228مسکویه رازی. احمدبن محمد )

 سروش.

 سازمان تبلیغات اسالمی.، قم، جامعه و تاریخ، (2228مصباح یزدی. محمدتقی )

 موسسه امام خمینی.، قم، فلسفه تعلیم و تربیت، (2282ــــــــــــــــــــــ )
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ره کنگ، قم، اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد، ق( 2022مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

 شیخ مفید.

 کنگره شیخ مفید.، قم، المسائل السرویة، ق( 2022مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

 کنگره شیخ مفید.، قم، الصاغانیةالمسائل ، ق( 2022مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

، قم، اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات، ق( 2022مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

 کنگره شیخ مفید.

 کنگره شیخ مفید.، قم، النکت االعتقادیه، ق( 2022مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

 یخ مفید.کنگره ش، قم، المقنعه، ق( 2022مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

 کنگره شیخ مفید.، قم، تصحیح اعتقادات اإلمامیة، ق( 2020مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

 کنگره شیخ مفید.، قم، االمالی، ق( 2022مفید. محمدبن محمدبن نعمان )

، قم، ع(صادق )بیت شناسی: سیره آموزشی امام مطالعات اهل، (2282میبدی. محمدفاکر )

 شماره اول. ،جامعه المصطفی العالمیة

 .دارالمصطفى، قاهره، دالئل النبوةتثبیت ، تا(همدانی. عبدالجبار )بی

کارهای نظارت و ارزیابی در نظام راهبردها و راه، (2281یاوری سرتختی. محمدجواد )

 .02شماره  ،نامه تاریخ اسالمی در آینه پژوهشفصل، آموزشی امامیه عصر حضور

 پنج دره یامام یآموزش نظام یخیتار تیوضع یبررس، (2280جواد ) محمد .یسرتخت یاوری

 .ینیخم امام یوپژوهش یآموزش مؤسسه: یدکتررساله ، یهجر نخست قرن


