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ملخص

هتدف هذه الورقة دراسة نظام التعليم يف الكتاتيب بني املاضي واحلاضر مع العلم أ ّن هذه املدارس هي املنبع
األول واملعني الصايف الذي يتناول فيه األطفال الصغار قراءة القرآن الكرمي وحفظ بعض السور القرآنية وبعض

املبادئ الدينية .ول تزا ل هذه املدارس من كوهنا اللبنة األوىل لبناء تعليم اللغة العربية وثقافتها اإلسالمية ألنه بدون
إتقان قراءة القرآن الكرمي ل ميكن إجادة تعليم اللغة العربية كتابة وخطابة؛ ألن القرآن الكرمي يعترب فهمه أساسا
قواي يف فهم اللغة العربية سواء للناطقني هباوغري الناطقني هبا.وتعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي
ألمهيةالتتبّع والستقراءرغبة املوازنة بني النظام القدمي والنظام احلديث يف الكتاتيب مع مراعاة خصائص كلمنهما،
وميكن ذلك كله من خالل اإلجابة عن هذه األسئلة اآلتية -1:ما هي الكتاتيب؟  -2وما دورها يف غرس
ابكورة ثقافة األطفال السالمية؟  -3وما هو نظام التعليم يف املدارس القرآنية يف العصر املاضي؟ -4وما هو
نظام هذا التعليم يف العصر احلاضر وبناء على ما سبق أتيت حماور هذا البحث على النمط اآليت:
* ماهية الكتاتيب
* دور هذه الكتاتيب يف غرس بذور الثقافة اإلسالمية
* نظام الكتاتيب القدمي مناقبه ومثالبه
* نظام الكتاتيب املعاصر جودته ورداءته
* اخلامتة.
الكلمات املفتاحية :النظام التعليم الكتاتيب املاضي واحلاضر
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Abstract
This paper aims to study the educational system in Arabic elementary schools between the past and the present
systems, bearing in mind that these schools are the first solid Arabic foundations and bright concrete in which
young children deal with reading the Holy Qur’an Kareem and memorizing of some Qur’anic Verses and some
religious principles. These schools are still from being the first foundation for teaching the Arabic language and
its Islamic culture, because without mastering the reading of the Holy Qur’an properly, it is not possible to
master the Arabic language in writing, reading and communicating. Because, understanding of Noble Qur’an
it’s a strong basis in understanding the Arabic language, both for its speakers and non-speakers. This study relies
on the descriptive and analytical methods to enable it to trace, compare and contrast between the old system and
the modern system in the Arabic elementary schools, by taking into account the characteristics of both of them,
and this can be done by answering these following questions: 1- What are the Arabic elementary schools? 2What is its role in inculcating the earliest Islamic culture in children? 3- What is the education system in
Qur’anic schools in the past era? 4- What is the system of this education in the present age, and based on the
above, the hubs of this research come as follows:
?What are the katateeb *
The role of these katateeb in planting the seeds of Islamic culture *
The old school system, its virtues and iniquities *
The contemporary school system, its quality and inferiority *
.Conclusion *
Keywords: Method Education, Kataateeb, Past Present

:املقدمة

 وتعترب.املدارس القرآنية هي أماكن تعليمية يراتدها التالميذ بصفة أهنا حماولة بدائية لتحصيل العلم واملعرفة

 أوهي املائدة املعنوية اليت تغذايلعقل،حجرا أساسيا يف تكوين شخصيات اجملتمع منكتاب وخطباء وأئمة ومفكرين
 وألمهية هذه الكتاتيب هتدف الورقة إىل نظام التعليم فيها مع.البشري وأتخذ ابلروح اإلنسانينحو اجملد والصالح
. بيان خصائصها يف املاضي واحلاضر

 ماهية الكتاتيب ودورها يف غرس بذور الثقافة اإلسالمية:املبحث األول
مما ل خيتلف فيه اثنان أن غار حراء ميثألول كتاتيب؛ حيث كان الرسوليعتزلفيه اىل أن أن جاءه فيه رسول الوحي
جربيل عليه السالموكان أيمره ابلقراءة كما حتملها ظاهرة قوله تعالىاقرأ ابسم ربك الذي خلق* خلق اإلنسان من
 )وهذه اآلايت متثل5-1 علق* اقرأ وربك األكرم* الذي علم ابلقلم * علم اإلنسان ما مل يعلم* (سورة العلق
.البذور األوىل يف التعليم اإلسالمي حيث اشتملت على وسيلتني من وسائل التعليم ومها القراءة والكتابة
ونفهم من هذه اآلايت تلك األمهية الكربى اليت نيطت ابلتعليم الذي له صلة قوية أبداء الصالة وتبليغ الرسالة
ونشر الدعوة اإلسالمية إذ هي ل تصلح إل ابلتزود بقدر كاف من العلم؛ وألجل هذه األمهية متثل هذه اآلية أول
 وجاء كثري من األحاديث النبويةشارحة هلذا الكتاب اجمليد الذي يهيمن على،ما نزل به جربيل عليه السالم
 كانت الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم،) ومن هذا املنطلق4 :2011 ، (املكاشفي.املاضي واحلاضر واملستقبل
 واختذوا زاوية من مسجده الشريفلمدارسةما أخذوا عن،يتلقون القرآن من النيب صلى هللا عليه وسلم اية تلو أخرى
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الرسول من التعليم إىل أن نقلوا أخريا إىل دار األرقم بن أيب األرقم اليت كانت متثل أول دهاليز التعليماليت يعلّم فيها
يف كل الصبيحة والظهرية واملساء.
وعلى غرار هذا املنهج النبوي الشريفسارخلفاؤه الراشدون والتابعون ومن بعدمهفي تعليم الناس القرآن الكرمي وغريه
من املبادئ اإلسالمية يف داخل دهليز أو ُكتَّاب أوزاوية من املسجد ،وكان العلماء -ول يزالون -يلزمون على
النمو العقلي ونضوج
تالميذهم حفظ القرآن الكرمي أو بعض السور منه ،اعتقادا أبنه يساعد الطفل على سرعة ّ
الفهم كما يساعد على التفتح السريع على الثقافة العربية واإلسالمية( .شريف )2020 ،كما اعتقد بعض
يقوم األلسنة ،ويرتقي مبلكات الفصاحة والبيان ،وكذا
العلماء أن تعليم اللغة العربية عن طريق تعلّم القرآن الكرمي ّ
تعليم اللغة العربية وعلومها من مفاتح فهم القرآن الكرمي وعلومه واإلملام ابلشريعة وأحكامها( .حممد
خليفة )316 :2017،وهذا املقال يقرر ما هلذه الكتاتيب من جهود مضنية تبذهلا يف غرس تلك الثقافة
اإلسالمية والتوعية العمرانية اإلنسانية لألمة ,وقد أجنبت هذه الكتاتيب العدد اهلائل من العلماء النابغني واملفكرين
املثقفني واألعالم املشتهرة يف فنون العلم واملعرفة.
*هدف الكتاتيب وأسلوب التعليم فيها
ومن األهداف اليت تعمل لتحقيقها هذه الكتاتيب ما أييت يف سطور اتلية مع اإلشارة إىل بعض أساليب التعليم
فيها حسب ما يلي:
 -1السعي احلثيث وراء تغذية اإلنسان املسلم مبعرفة ما يؤدي به عبادته من القرآن الكرمي؛ ألن العبادة ل تؤدى
على وجه الصحيح إل مبعرفة القرآن الكرمي والستطاعة على قراءته أو قراءة بعض سوره قراءة صحيحة.
اجلو املناسب لتلقي القرآن الكرمي سردا وأداء وحفظا وكتابة يتدرب هبا التالميذ ابلكتابة على األلواح
 -2توفري ّ
اخلشبية مبدئيا قبل الكتابة يف األوراق.
 -3تقومي ألسن التالميذ ابلعربية الفصحى اعتمادا على الطريقة األلفبائية اليت تركز على خمارج احلروف واحلركات
واملدود ،وهو يعاجل جذراي مشكلة الركاكة يف القراءة والكتابة يف كثري من مدارس األساس وغريها( .حممد
خليفة)317-2017:316،
يبني أ ّن الطفل جيب أن يتعلم يف ال ُكتَّاب القرآين أول ،القرآن
ومما يؤيّد هذه األهداف مقالة اإلمام الغزايل حني ّ
الكرمي وأحاديث األخبار مث حكاايت األبرار وأحواهلم مثّ بعض األحكام الدينية فالشعر على أن حيفظ الطفل
بعض األشع ار  .ويضيف ابن مسكويه بعد هذه املواد مبادئ احلساب وقليال من قواعد اللغة العربية تطبيقية،
(عبد هللا بن أهنية. )2018 ،أليست كل هذه املواد املذكورة من بذور الثقافة اإلسالمية اليت تسعى هذه املدارس
القرآنية غرسها يف عقول املتعلمني الدارسني العاكفني فيها.
ومن احلقائق أن املدارس القرآنية أو الكتاتيب التعليمية ظهرت بظهور اإلسالم يف نيجرياي ،وكان جمتمع املسلم
النيجريي كغريه يهتم هبذه املدارس ويرسل األطفال بنني وبنات إليها ،فيتعلمون شيئا من القرآن الكرمي كما
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يتعلمون بعض املبادئ اإلسالمية .وتلك املبادئ اإلسالمية متثل بذور الثقافة العربية اليت نتحدث عنها واليت
يتناوهلا األطفال يف تلك املدارس القرآنية (غالدنثي)47 :1993،
ومما ينبغي اإلشارة إليها يف هذا اجملال أن هذه املدارس القرآنية كانت تسهم إسهاما ابلغا يف انحية تعليم القراءة
والكتابة فهي الوحيدة يف ذلك العصر تنشر هذه الثقافة العربية يف نيجرياي ،فإذا أكمل التلميذ هذه الدراسة
يستطيع بعد ذلك قراءة القرآن الكرمي ويقرأ كذلك لغته ويكتبها .فهي مبثابة املدارس األولية أو تكاد تشبه ذلك
اجملهود الذي يبذل يف عصران هذا حملو األمية يف بعض الدول العامليةوكل ذلك مل يكن يكلّف الدولة

مليما(غالدنثي)48: 1997،

املؤسسات الرتبوية يف حضانة املدارس القرآنية القدمية:

مشلت املؤسسات الرتبوية القدمية كال من الكتاتيب و املساجد و الرابطات و املكتبات العمومية و اخلاصة ،و
قصور األمراء ،و دور العلماء ،و حىت الدكاكني ...اخل.
و ظهر هذا التعليم يف أواخر القرن األول اهلجري يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز حيث قام هذا األخري ببعث
عشرة فقهاء أهل علم و فضل ،فقاموا بنشر تعاليم اإلسالم أحسن قيام.
و يقول ابن خلدون يف هذا املوضوع  :و كان هؤلء الصحابة و التابعون هم أول املعلمني يف القريوان الذين نشروا
القرآن و السنة.و مبادئ اللغة العربية بني أبناء الرببر ،و بذلك مت إسالم الرببر ،و أصبحت لغتهم العربية.
 -1املسجد :هو مكان للعبادة و مدرسة لتعليم الناس القرآن و الكتابة و حتفيظهم كتاب هللا ،و هو جامعة
مفتوحة تعقد فيها حلقات املستوايت ،فهي مركز إعالمي لإلسالم ،و ملجأ ملن ل ملجأ له
 -2الزوااي :لقد ظهرت املؤسسة نتيجة التخلف و اجلهل ،و انتشار ظاهرة الزهد عن الدنيا ،والنشغال ابآلخرة،
و ظهرت الزوااي على نطاق واسع يف املدن و القرى و خاصة يف العهد الرتكي ،و الزاوية بيت أو جمموعة من
بيوت بناها بعض الفضالء إليواء الضيوف ،و قراءة القرآن ،وذكر هللا.
و أهم أعمال الزوااي الرتبية و التعليم ،زايدة عن أعماهلا الثقافية فإهنا كانت مركزا للغرابء والفقراء ،و مالجئ
للمجاهدين و الفدائيني أايم الثورة التحريرية الكربى ضد فرنسا.
 -3الدهليز :املدخل املمت ّد ما بني الباب ووسط الدار جيتمع فيه التالميذ ليأخذوا العلم من معلمهم ( جممع
اللغة العربية)323 :1972 ،
 -4الرابط اسم من رابطة مرابطة إذا لزم ثغر العدو و أطلق هذا اللفظ أيضا على بعض الثكنات العسكرية اليت
تقام يف الثغور ،حيرس اجملاهدون فيها احلدود اإلسالمية ،و الرابطات هي مراكز تشبه إىل حد بعيد الزوااي يف
وظائفها الجتماعية و الثقافية إىل أن مكان تواجدها يكون قريبا من مواقع األعداء (احلدود) ،و ل تقتصر
الرابطات على مهمة الدفاع عن املواطن و احلفاظ على تراثه اإلسالمي بل تقوم أيضا بوظيفة التعليم يف الكتاتيب
القرآنية.
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 -5الكتاتيب :مجع  :ال ُكتَّاب :بضم الكاف و تشديد التاء  :موضع تعليم الكتاب،واستعمل أحياان ابن سحنون
كلمة "مكتب" عوض لفظة "كتاب" ،الكتاتيب مراكز صغرية نسبيا ،غالبا ما تتضمن حجرة أو حجرتني
مهمتهما األساسية تتمثل يف حتفيظ وتعليم القرآن الكرمي للصبيان ،و قد تكون ملحقة مبسجد كبري (خمتارية
تراري)2011،

املبحث الثاين :نظام الكتاتيب القدي خصائصه ومثالبه:

إ ّن احلديث عن النظام القدمي للمدارس القرآنية ل يثري أية ضجة بني العلماء ويف مشال نيجرياي ابلتحديد حسب
موضوع النقاش حيث يرجع اتريخ التعليم العريب يف هذه البالد إىل وقت مبكر توغل اإلسالم إليها وقبل ظهور
الشيخ عثمان بن فودي بعدة قرون .ومعىن هذا اخلطاب هو أن اإلسالم ل يتوغل يف بالد إل توغل معه التعليم
العريب اإلسالمي ألن شرائع الدين ل تؤدى اللهم إل ابلتعليم العريب اإلسالمي (غالدنثي)29-28 :1993 ،
فحيثما وضع اإلسالم قدميه يدخل معه التعليم ،إذ جيب على كل مسلم أن يتعلم على األقل تقدير ما يكفيه
ألداء فرائضه من صالة وغريها فيتعلم بعض اآلايت والسور القرآنية وبعض الصطالحات الدينية(غالدنثي،
 .47 :1993واإللوري .)41-40 :1978 ،وقد سهم يف هذا اجملال كثري من املغاربة والشناقطة الذين ميرون
هبا يف طريقهم إىل احلج ذاهبني أو عائدين،كمحمد بن عبد الكرمي املغيلي وأمحد اباب التمبكيت وغريمها
والنيجرييون الذين درسوا يف األزهر الشريف كمحمد األمني الكامني وغريه والنيجرييون الذين درسوا يف املغرب
وُمتبكتو واألكدز (األقدس) كجربيل بن عمر وعثمان بن فودي وأخيه عبد هللا بن فودي وغريهم من العلماء
كرسوا حياهتم يف نشر اإلسالم والثقافة العربية (علي أبوبكر (147 :1972 ،وهذا األمر مما محل أويل
الذين ّ
األمر إىل إنشاء دهليز أو ُكتَّاب برنوي يف مشال نيجرياي لتيسري األخذ والرد من التعليم وملمارسة التعليم والتعلّم
من قبل أبناء نيجرياي الذين درسوا يف األزهر الشريف واملغرب ومتبكتو.
كان النظام القدمي يف املدارس القرآنية إما يف زاوية من البيت أو يف املسجد أو يف الدهاليز أو يف الكتاتيب أو

الغرف اخلشبية أو حتت الشجرة أو يف فناء املنزل يعتمد بشكل أساسي على التلقني ...وكانت طريقة التعليم فيها
ل ختتلف من منطقة إىل أخرى كما ل ختتلف يف نيجرياي عن مثيالهتا يف مصر وغريها ،فكلها ذات طريقة تقليدية
ألي نظام موضوع ،فليس للحكومة عليها يد وابستطاعة أي إنسان أن
قدمية .مل تكن تلك املدارس ختضع ّ
ويدرس فيها إذا حفظ بعض السور القرآنية وتعلّم الكتابة والقراءة .وليس بشرط أن حيفظ القرآن الكرمي
يفتحها ّ

كله كم ا كان احلال يف مصر .ويف الغالب كان املعلم يبدأ بتعليم أولده أو أولد أقاربه وأصحابه فريسل الناس
أطفاهلم بعد ذلك حىت تصبح مدرسة قرآنية .ويتعلم البنون والبنات فيها القراءة والكتابة ويستطيعون بذلك قراءة
القرآن الكرمي وكتابته .ويف خالل ذلك يتعلمون أيضا قراءة وكتابة لغاهتم احمللية)غالدنثي)48-47 :1993 ،
تفتتح هذه املدراس القرآنية صباحا بعد الفجر مباشرة حىت ساعة املساء يف بيوت العلماء أو يف املساجد أو يف
يكملوا القرآن الكرمي
الدهاليز يعكفها ويعتين هبا العلماء أو األئمة ويدرسون أولئك التالميذ القراءة والكتابة حىت ّ
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سردا من املصحف أو حفظا عن ظهر الغيب .وإذا ختموا القرآن الكرمي أقاموا للختم وليمة فاخرة يف املدرسة
حيضرها زمالء التالميذ ليشاركوه الفرح هبذه الرباعة ولريغبوا اآلخرين يف اجل ّد والجتهاد حىت اخلتم .مث خيتار التلميذ

ما يروقه من مسالك احلياة أو يعود إىل مسالك والده اتجرا أو زارعا أو صانعا أو عاملا .إل أن أبناء العلماء
يضيفون إىل تعليم القرآن الكرمي تعلم الكتابة ومبادئ التوحيد والفقه ليكونوا من الصغر على بصرية من أمور
دينهم الضرورية وليفهموا ما يقولون يف صلواهتم اليومية من أذان وإقامة وغري ذلك ،وكان النظام املتبع يف هذه
املدارس اإليثار على القرآن الكرمي وحده يبدأ ابلتلقني لألطفال بداية من قراءة األجبدية مث تعليم قراءة القرآن

الكرمي شيئا فشيئا أية بعد أية مث سورة بعد سورة على أسلوب التلقني مع أهنم ل خيلطون القرآن الكرمي بشيء من
العلوم بل يقدمون على استظهاره حفظا أو استطراده سردا مع الكتفاء حبفظ بعض السور القصار لتأدية
الصلوات املفروضةورّمبا يوجد يف القليل من يضيف إىل القرآن الكرمي دروسا يف التوحيد والعقيدة والصالة خصوصا
يبني ما أقره ابن خلدون يف مقدمته عند ما
لبيوت العلماء املشهورين (علي أبوبكر )53 :1972 ،وهذا املنهج ّ
يوضح املنهج املتبع يف املدارس القرآنية من الكتاتيب والدهاليز التعليمية وأبنه خيتلف من مكان إىل مكان آخر
حيث يقول" :أما أهل املغرب فمذهبهم القتصار على تعليم القرآن الكرمي فقط ،وأخذهم أثناء املدارسة ابلرسم
ومسائله واختالف محلة القرآن العظيم في ه ل خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس تعليمهم ل من حديث

وفقه وشعر ول من كالم العرب( ...علي أبوبكر)53 :1972 ،
يشري الدكتور تركي رابح إىل الطرق املستعملة قائال ..." :تسود يف الزوااي ،و املساجد طريقة احلفظ و التلقني...
فاملعلم هو الذي يشرح ،و هو الذي حيلل ما حيتاج إىل حتليل ،و املتعلمون عليهم أن يتقبلوا ما يقوله املعلم يف
معظم األوقات".و كان مظهر الرتبية اإلسالمية ا لتدريسية سواء يف املساجد أو الكتاتيب هو حلقة الدرس ،حيث
جيلس املعلم و يتجمع حوله جمموعة من التالميذ ،و مل يكن املعلم يستند إىل نص مكتوب ،بل يعتمد هو اآلخر
على ذاكرته يف إلقاء دروسهعندما حيضر التلميذ ألول مرة إىل الكتاب يقدم له الشيخ لوحة و يسجل فيها حروف
ا هلجاء العربية يف جهة واحدة ،أما اجلهة الثانية فيسجل عليها سورة الفاحتة ،مث يبدأ املعلم يف تلقني التلميذ هذه
السورة مجلة ليحفظها مساعا بدون هتجني و بدون فهم ،فإذا ما حفظها يف أسبوع مثال ميحوها مباء طاهر مث
يدهنها مبادة الصلصال و يرتكها يف الشمس أو قرب النار لتنشف ،مث تسطر بقلم الرصاص ،و يكتب املعلم سورة
الناس للحفظ ابلتلقني و ابلسماع و هكذا صعدا مع املصحف.أما حروف اهلجاء فتبقى مسجلة يف تلك اجلهة
من اللوحة ملدة أشهر حىت حيفظها التلميذ عن ظهر قلب ،حيفظها أول أبمسائها  :ألف ،ابء ،اتء ...ايء ،مهزة .مث
ينتقل التلميذ إىل نطقها هكذا ابللغة العامية " :ألف ما ينطقش" ،الباء وحدة من حتت ...اخل.مث ينتقل التلميذ
إىل معرفة صور احلروف و أشكاهلا ،و معرفة وجه الشبه بينها و بني بعض األدوات احملسوسة اليت يشاهدها
التلميذ كل يوم و ينطق هبا هكذا  :األلف كالعصا ،اجليم كاملخطاف ،و هكذا حىت آخر حرف.و بعد هذا كله
ينتقل التلميذ إىل معرفة كيفية النطق ابحلروف و للطفل سورا من القرآن الكرمي يف جهة من اللوح ،مث أتيت مرحلة
اثنية تتمثل يف كتابة املعلم سطورا من القرآن يف جهة من اللوح و على التلميذ أن مير بقلمه الغليظ على ما كتبه
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املعلم.مث أتيت املرحلة الثالثة  :يكتب املعلم سطرا و يرتك سطرا فارغا فيأيت التلميذ لينقل ما كتبه معلمه يف السطر
األعلى حماكيا إايه و القصد من هذه من هذه املرحلة األولية يتمثل يف تدريب التلميذ على حسن إمساك القلم و
التحكم فيه صعودا و نزول و مشيا به إىل األمام و إىل اخللف و رفعه للتنقيط و هكذا.أما املرحلة الرابعة فيأيت
دور التهجي يهجي التلميذ الكلمة اليت ميليها عليه املعلم فيعدد حروفها ،و يرجع عند كل حرف يريد كتابته إىل
احلروف اهلجاء املرسومة يف اللوحة ،و يسجل احلرف املعين بصورته و حركته و ينقطه إن كان حيمل نقطة و هكذا
 (.خمتارية تراري)2001 ،

ومن خصائص النظام القدي ما أيت:

 -1إكرام األساتذة والشيوخ الذين يعلّمون التالميذ يف هذه املدارس وجيلسون التالميذ أمامهم الوقار واهلدوء كأن
على رؤوسهم طيورا.
 -2التحلي مبكارم األخالق الفاضلة من قبل الشيوخ األساتذة والتالميذ الدارسني.
 -3استعمال األلواح اخلشبية لتعليم القرآن الكرمي وممارسة الكتابة كما كان هو األصل يف تلك اآلايت الفاضلة.
(رندي عبد احلميد)2018 ،
 -4نظام التعليم واللتحاق فيه كان جماان ول يكلف إل مثنا خبسا يدفع يف كل أايم السبت واألربعاء .وهذا يف
مشال نيجرياي كما بينا سابقا.
تبث احليوية واألرحيية للتالميذ اآلخرين يف حياهتم التعلمية واليت تشحن
 -5كثرة احلفالت الرتغيبية التنشيطية اليت ّ
ابألغاين الشعبية الدينية الطيبىة بقوهلم:
Eyin te kewu Ekuuya
Awan jaye kalaamu

اي من مل يتعلّموا العلوم القرآنية أفا لكم
حنن منعمون بفضل القلم
من أضعف انصرا (سورة اجلن ،أية)24:

Man aliafu nasiiran
Wa akaluadaada

وأقل عددا (مجبا)13 :1997 ،

كذلك يقدم احملتفل يف األمام بعد حلق رأسه وإتيانه ابلطعام النقي إىل املدرسة مث ينشدون تلك األغاين يف داخل
املدرسة وخارجها شرقا وغراب والتالميذ يفرحون يف مشال املدرسة وجنوهبا .تقع هذه احلفالت عندما ينتهي التالميذ
من سورة الفيل واألعلى والنبأ ول سيّما عند توصل إىل سورة البقرة قبل احلفلة اخلتامية.
 -6أ ّن مجيع شيوخ هذه املدارس القرآنية كانوا على الستقامة يف الصراط املستقيم مع النية الصاحلة ،وعلى هذه
الستقامة يدربون التالميذ ألهنم عرفوا أن الستقامة خري شريعة يف احلياة ( مقداد ايجن)54-53 :1998،

118

نظام التعليم يف الكتاتيب بني املاضي واحلاضر :مشال نيجرياي منوذجا

مثالب النظام القدي يف املدارس القرآنية :
وقد أوخذ على هذا النظام ما يلي:
 -1أنه ل يعرف التنظيم يف املنهج الدراسي ومل تقرر له الكتب الدراسية اليت يستعملها التالميذ فإمنا شيخ احللقة
أو املعلم يعتمد على ذاكرته الوحيدة كلما يعلّم التالميذ.

 -2ل يعرف هذا النظام أيضا الفصول الدراسية كما ل ينتقل التالميذ من فصل دراسي إىل فصل دراسي آخر
ول سيّما احلصص الدراسية كانت مفقودة فيها.
 -3ل يعرف هذا النظام تسجيل الغائبني واحلاضرين من التالميذ.
 -4ل يعرف هذا النظام استعمال الكراسي واملكاتب يف التعليم فإمنا اجللوس والكتابة على احلصري فقط.
 -5ل يعرف هذا النظام املدة الزمنية لتعليم القرآن الكرمي ومبادئ الدين اإلسالمي.
 -6اللتحاق والقبول يف هذه املدارس مفتوح طوال السنة العلمية.
 -7ل حتديد العمر ملن يريد اللتحاق هبا ول جيرب ويل األمر أن أييت أببنائه إليها.
 -8وقد يستبعد التلميذ يف هذه املدارس كما يشتغل بشؤون أخرى دون التعليم.
 -9استعمال احلصى ملن عصا كثري يف هذه املدارس مما قد يورث اخلوف واخلجل للتالميذ الصغار إىل اإلتيان
ومؤدبه يف هذه املدارس.
إليها ومقابلة معلّمه ّ
 -10كان شيخ احللقة هو الوحي د يعلم هؤلء التالميذ الكثر إل أنه يضافره بعض التالميذ الكبار  ,وإذا مرض
الشيخ األستاذ أو سافر فال مفر من جعل املدرسة يف ذلك اليوم ملعبا.
 -11التدريس يف فناء البيت أو يف الدهليز ما أو حتت الشجرة قد ل يدعو إىل النضباط التام وقد يلتفت
التالميذ ميينا ومشال أثناء التلقني والتعليم .وهذا مناف ألمر التعليم اجليد(-سارومي األثري)56-55 :2013،
 -12كون القراءة عندهم صماء ل يفهم األطفال معاين ما يقرؤون.
 -13عدم العناية بقواعد الصحة يف اجمللس وآلة الدرس وشرب املاء كاجللوس على األرض اجلرداء أو احلصري
الوسخ وشرب املاء للجميع إبانء واحد من جرة واحدة.
 -14عدم العناية بتعليم احلساب وبعض العلوم األخرى لزمة للحياة وأمور الدين الواجب معرفتها على كل
مسلم.
جو املكتب كله لتعدد القراءة
 -15منع الصبيان من اللعب املنظم يف كثري من الكتاتيب مع سيادة الفوضى على ّ
بتعدد القراء يف خمتلف السور (اإللوري)37-36 :1981،
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ط من قدرها شيئا أو من إجياهبا أو من
وكلما ذكرانها واعتربانها مثالب التعليم القدمي للمدارس القرآنية ل ينح ّ
وظيفتها اليت قامت هبا يف توجيه أبناء املسلمني إىل الصراط املستقيم ،ومجيع هذه املثالب كانت منطقية تنطبق
تطورت
على مجيع املؤسسات العلمية يف بكر أوقاهتا األوىل أل ّن هذه املدارس القرآنية القدمية هي نفسها ّ
فأصبحت املدارس القرآنية احلديثة متتلك وتتمتع ابألدزات احلديثة.

املبحث الثالث :النظام احلديث للمدارس القرآنية مميّزاته ومساويهه:

أخذ النظام اجلديد للمدارس القرآنية يف مدينة إلورن إحدى املناطق الشمالية حوايل سنة 1943م عند رجوع
بعض الشيوخ من فرضة احلاج والعمرة وذلك الشيخ كمال الدين األديب املفيت العام األول يف مدينة إلورن عام
ليشف ويقف إىل مناهج
1937م  .هذه الرحلة الدينية هي اليت منحته زايرات متضاربةيف بعض الدول العربية
ّ

التعليم وتنظيم الصفوف الفصلية والطالع على املقررات الدراسية والكتب املدرسية اليت تساعد التالميذ إىل
تقريب معاين الكتب الساسعة .وملا رجع من هذه الرحلة اإلسالمية حاول تطبيق وتغيري وضع التعليم القدمي يف
مدينته إلورن .ولكن يف العام 1943م شرع يف تطبيق وتطوير نظام التعليم العريب يف مدرسته العربية ومنه أخذ
بعض الشيوخ العلماء يقتبسون من ذلك األسلوب اجلديد ويدرجونه يف نظام مدارسهم املختلفة
)(Adeshina, 2014: 45مع العلم أن أول من أجاز استعمال الكتب املصورة من علماء نيجرياي هو
الشيخ حممد اللبيب اإللوري ،وجنح يف ختريخ خنبة من العلماء الفصحاء ولكنه مل أيخذ ابجللوس على املقاعد
واملكاتب والكتابة على السبورة إلّ تالميذه من بعده ،وعلى مقدمتهم الشيخ حممد كمال الدين األديب .لكن أول
مدرسة عربية منظمة يف نيجرياي هي مدرسة الشريعة بولية كانو 1934م ،أسسها أمراء مشال نيجرياي وأوفدوا
إليها علماء من مصر والسودان وأجنبت املدرسة النواة األوىل من العلماء النجباء مث صار يف ولية كانو وسوكوتو
وبرنو وغريها معاهد ومدارس مماثلة كثرية (اإللوري)58 :1981،

مميزات النظام احلديث للمدارس القرآنية:

يعدد الشيخ آدم عبد هللا اإللوري ما ميتاز به النظام احلديث للمدارس القرآنية بثالثة أشياء وهي  :تقسيم املراحل
الدراسية وتنظيم الصفوف التعليمية ،واختيار املناهج واملواد الدراسية (اإللوري )48 :1981،مع أننا جند بعض

الزي املدرسي ،وأدوات الكتابة
ويتطور النظام احلديث على القدمي منها أيضا استعمال ّ
أشياء أخرى يتغاير هبا ّ
احلديثة،واستدراج بعض املواد الغربية والنضمام التام إىل اجمللس الدويل لرعاية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
نيجرياي وذلك لتقوية شهادات التخرج اليت متنحها تلك املدارس للطلبة واستعمال تلك الشهادات لطلب
اللتحاق والقبول يف كل اجلامعات يف نيجرياي وخارجها). (Adeshina, 2014: 47-56
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 -1جند حولنا الكثري والكثري من املدارس حتتوي على أكثر من طوابق وكل طابق حيتوي على عدد كبري من
الغرف ،كما جند إقبال من مجيع األولد والبنات إىل دخول املدارس.
أيضا
كثريا يف تسهيل تلقي العلم للطالبً ،
 -2املدارس حديثا تعتمد على تطبيق املناهج التعليمية اليت تساعد ً
أيضا ابملنزل.
مينح للطالب الكثري من الكتب اليت تساعده على تلقي العلم ابملدرسة و ً
-3املدارس حديثا يوجد هبا غرف لتعليم احلاسب اآليل وأيضا غرف لتنمية مهارات األطفال ،جند هبا مكاان
خمصصا لتناول الطعام كما جند بداخلها املالعب الكبرية اليت تنمي مهارات الطالب الرايضية.
املدرس ابملدرسة مثل األب والطالب أصدقاء
كثريا يف تربية ونشأة الطفل ،وابلتايل أن ّ
 -4املدارس حديثا تساعد ً
أيضا تؤثر على سلوكه وتعامله مع اآلخرين ( رندى
كثريا على فهم الطفل للحياةً ،
وأخوات فتأثر املدارس حديثًا ً
عبد احلميد)2018:
 -5يوجد فيها املعمل اللغوي لتدريب مهارات اللغة العربية لدى التالميذ.
 -6إجياد أجهزة احلاسوب اليت تساعد على تسهيل تلقي العلم للكثري من الطالب ،فبإمكان الطالب البحث عن
أي معلومة وإجياد شرح هلا.
 -7شبكة اإلنرتنت ،تساعد كثريا يف تشويق الطالب على استخدامها والبحث بداخلها عن الكثري من
املعلومات.
أيضا متكنه من
 -8الكثري من الكتب واملراجع ،جيد الطالب الكثري والكثري من املعلومات داخل الكتب واملراجعً ،
كثريا يف تنمية مهاراته التعليمية ).رندى عبد احلميد)2018:
حل الكثري من التمارين التدريبية اليت تساعده ً

يسهل ملثل هذه
 -9استعمال بعض املدارس احلديثة شبكة اإلنرتنت لطلب اللتحاق والتسجيل فيها ،مما ّ
املدارس حتديد عدد املقبولني يف املدرسة واستعمال هذه الشبكة لتوفري مجيع التالميذ رقم التسجيل أو رقم القيد
لكل واحد من هؤلء التالميذ.
 -10توظيف املتخصص يف كل مادة يق ّدمها للتالميذ ،مع توفري مكتب هيئة التدريس واملكتبة العامة ومكتب
العميد وغريه من املكاتب الالزمة.

مساويه النظام احلديث للمدارس القرآنية:

يقال إن الدسم اجليد احللوي ل يتم إل ابملؤونة املادية ،ألنه هي الشجرة الطيبة اليت كان أصلها اثبت يف األرض
وفرعها تتمايل يف السماء .أل ّن مني عرف املطلوب حيقر ما بذل يف طلب العلم القيم كذلك ل ينظر إىل التعب
واملشقة ول النفقة ول يلتفت إىل ح ّد الفأس من يعرف قيمة العلم واألدب.
 -1قلة ا ملؤونة املادية تصد الطريق إىل إجياد كل هذه امللتلزمات لتكوين املدارس احلديثة مع أنه ليس هنالك هيئة
ممولة لكل من هذه املدارس احلديثة إل شذوذا (اإللوري)51 :1981 ،
ّ
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 -2جلب اخلوف وخشية الرمحن يف قلوب العلماء األجالء على إدراج املواد الغربية إىل املواد العربية واستعمال
الفصول الدراسية وأدوات الكتابة احلديثة وغريها كانت مما مل أيلفوها من السلف الصال قد يؤدي توظيف هذه
األدوات احلديثة يف املدارس إىل الزندقة والطغاة ،ألن احلصارة قد تكون مؤذنةابلفساد حسب رؤية ابن خلدون
(عاطف الشاعر)2020:
 -3عدم العتناء ابجلانب الروحي أكثر من هذا املنهج احلديث للمدارس القرآنية.
 -4أن اهتمام التالميذ ابملواد األجنبية قد يرتفع يقلل ذلك يف املواد العربية حبجة أن دارس العريبة نظم يف ذيل
القائمة.

اخلامتة:

قد كانت الدهاليز والزوااي واملساجد والكتاتيب والرابط من املؤسسات الرتبوية للمدارس القرآنية القدمية وهلا أمهية
بث العلوم النافعة من تعليم قراءة القرآن الكرمي وكتابته حسب اآلايت األوىل املنزلة
ابلغة يف حياة املسلمني من ّ
على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وتعليم مبادئ الدين اإلسالمي من علم النفس الرتبوي وعلوم الرتبية والعلوم
الجتماعية ،وإن مل تسمى هذه العلوم ابملصطلحات احلديثة إل أن تلك العلوم موجودة منذ قدمي الزمن .وكان

منهج التعليم يف هذه املؤسسات الرتبوية القدمية متسايرا لذلك الزمن حيث يقف املعلم أو املؤدب أو شيخ احللقة
أمام التالميذ يلقنهم قراءة األهاجي وكتابتها يف اللوح اخلشيب وهم جالسون على األرض اجلرداء أو على احلصري
الذي ل أبس به.
مث جاء نصر من هللا وفتح قريب أن أهلم بعض الشيوخ املسلمني واهتدوا إىل املنهج احلديث للتعليم العريب
تسهل كل الصعوابت اليت يواجهها
اإلسالمي مع استعمال األدوات احلديثة اليت تناسب العصر املعاصر واليت ّ
الدارسون مع العرتاف اجلميل أن القدمي ضمري متصل لن ينفصل احلديث أبدا ،فتغري موكب التعليم من تلك
املؤسسات الرتبوية القدمية إىل استعمال الفصول الدراسية واملناهج التعليمية واملراحل التعليمية وإدراج بعض املواد
الغربية إضافة إىل املواد العربية ...والنتماء مع النتساب إىل اجمللس الدويل لشؤون اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية يف نيجرياي ,األمر فتح أبواب اخلريات والربكات إىل التحاق بعض دارس اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية إىل اجلامعات النيجريية اليوم.

وكانت نتائج الدراسة هي:
 -1أن املدارس القرآنية القدمية هي اللبنة األوىل يف بذور الثقافة العربية اإلسالمية يف حياة الدارسني.
 -2أن منهج التعليم القدمي للمدارس القرآنية القدمية منهج التلقني وشرح املعلومات.
 -3وأ ّن منهج التعليم القدمي قد يسوده الفوضاء لعدم تنظيم التالميذ إىل الفصول املختلفة.
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 -4وأ ّن املؤسسات الرتبوية القدمية هي الدهاليز والزوااي واملساجد والكتاتيب والرابط هي املدارس القرآنية القدمية
اليت تعتين وتسهم يف إماتة اجلهل واجلهالة يف اجملتمع اإلنساين.
 -5وأن املدارس القرآنية احلديثة منظمة ومنتظمة ابملراحل الدراسية واملناهج التعليمية والفصول التعليمية مع
األدوات التعليمية احلديثة.
وتوصي هذه الدراسة إىل أن بقية الباقية من املؤسسات الرتبوية القدمية ينبغي هلا تطويرها وتنميتها لتسري على وفق
املنهج احلديث للمدارس القرآنية احلديثة،وذلك لتقوية شهاداهتا وتسهيل السبل القومية لتالميذها ملواصلة الدراسة
بعد خترجهم منها مع مراعاة اهلدف األصيل القومي هو خدمة القرآن الكرمي.
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