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ُملخص البحث:

يَهــدف هــذا البحــث إىل إبــراز وظيفــة الكتاتيــب يف احملافظــة علــى اهلويّــة العربيّــة اإلســالمية ومكانتهــا 
اإلســرتاجتية يف دعــم األهــداف البيداغوجيــة للمدرســة االبتدائيــة يف املراحــل األوىل لتمكــني املتعلمــني مــن 
اكتســاب املهــارات الّلغويــة املســتهدفة، كالســماع، والقــراءة، والكتابة)اخلــط واإلمــالء( ومــن حيــث برانمــج 
احملفــوظ مــن القــرآن الكــرمي مبــا يتناســب والربامــج التَّعليميــة، ومناهجهــا املتَّبعــة يف الكتاتيــب وإظهــار أصالتهــا 
العربيــة اإلســالمية فيكــون بذلــك التَّكامــل والتَّفاعــل بينهــا وبــني املدرســة الّنظاميــة للوصــول إىل هــدف إعــداد 
اإلنســان الصَّــاحل الّــذي يقــوم بتكاليــف اخلالفــة يف األرض. كمــا تســعى هــذه الّدراســة امليدانيــة إىل اكتشــاف 
بعــض األهــداف اخلاصــة ابألنشــطة الّتعليميــة الــي يتضمنهــا املنهــاج الرتبــوي اجلزائــري وقــد حَققهــا التعليــم 
تــايب ابمتيــاز. وهــذا مــن خــالل االســتبيان الــذي قمــت بــه. خاصــة علــى مســتوى: القــراءة، والكتابــة،  الكُّ
واإلمــالء، وبرانمــج السُّــور املقــرَّرة للحفــظ مــن القــرآن الكــرمي. علــى أن أتطــرَّق يف البحــث الثــاين إن شــاء هللا 

إىل ُمســتوايت التَّكامــل والتَّفاعــل مــع ذكــر ُمســتوايت التَـَّبايــن كمــا هــي يف واقــع الكتاتيــب اجلزائريــة.

This research aims at highlighting the role of schools in preserving the Arab Islamic 
identity besides its effective role in supporting school pedagogic goals in the early stages 
to enable learners to acquire the target language skills; listening, reading and writing. The 
Holy Quran in accordance with the educational programs, and its methods used in the 
education of generations, and the extraction of educational methods that highlight the ad-
vantages of the Koran in showing the authenticity of the Arab Islamic, so the integration 
and logical interaction between them and the regular school to reach the goal of a good 
human preparation, who is responsible for the costs of the succession in the earth.  This 
field study also seeks to discover some of the objectives of the educational activities in 
the Algerian curriculum and have been achieved by written education with distinction. 
This is through my questionnaire, especially at the level of reading, writing, dictation, and 
the program of the fence scheduled for conservation from the Holy Quran. On the second 
research, God willing, I will refer to the levels of integration and interaction with the 
mentioned levels of variation as they are in the reality of the Algerian writing.
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مقدمة البحث:
يُعــدُّ االهتمــام ابلطُّفولــة مــن أعظــم املعايــري الّــي يُقــاس هبــا حتضــر األمــم، وَتقــدُّم 
ــعوب، فهــي مرحلــة هاّمــة يف حيــاة اإلنســان وهــذا مــا توّصلــت إليــه البحــوث  الشُّ
مــن  الرّابعــة والّسادســة  بــني  مــا  املمتــّدة  النمــو  أّن مرحلــة  مــن  الرّتبويــة  الّنفســية 
العمــر مرحلــة حرجــة يف منـّـو شــخصية الطّفــل وتطورهــا ففيهــا تُبــى اأُلســس اأُلوىل 

للّشــخصية وتقــام. 
ومــن اّلذيــن درســوا هــذه املرحلــة جــان بياجيــه الــذي متثــل يف دراســته املقاربــة. 
الســيكولوجية والبيولوجيــة واملنطقيــة. مبعــى أن جــان بياجيــه قــد رّكــز يف خمتلــف 
دراســاته علــى تبيــان كيفيــة تطــور الّتفكــري عنــد الطّفــل عــرب جمموعــة مــن املراحــل 
العمريــة املختلفــة، وكيــف حُيّقــق نوًعــا مــن التَّــوازن مــن خــالل الّتفاعــل البنيــوي 

الّتكويــين بــني الــّذات واملوضــوع أو بــني الــذّكاء والبيئــة.
هذا،وقــد متّثــل جــان بياجيــه املالحظــة العلميــة املنّظمــة يف جتاربــه العلميــة حــني 
رصــِده ملختلــف املراحــل الّــي كان ميــّر هبــا طفلــه. كمــا اسرتشــد أيًضــا بتعاليــم 
فلســفة كانــط األملــاين، حينمــا بــنّي أبّن الطّفــل يف تعلُّمــه ال يعتمــد فقــط علــى 
املنطقيــة يف اكتســاب  الفطريــة و  العقليــة و  قدراتــه  أيضــاً  بــل يشــّغل  حواســه، 
املعرفــة، وابلتّــايل، يعــرف جمموعــة مــن العمليــات املنطقيــة البديهيــة، مثــل الّســببية، 

والزمــان، واملــكان، ودميومــة األشــياء...
 وقــد حــدد أربــع مســائل نفســية وتربويــة هــي: املرحلــة احلّســية احلركيــة ومتتــد مــن 
حلظــة امليــالد حــى الّســنة الثّانيــة ومرحلــة مــا قبــل العمليــات، وتبتــدئ مــن الّســنة 
الثاّنيــة إىل الّســنة الّســابعة، ومرحلــة العمليــات املاديــة أو احلّســية، وتبتــدئ مــن 
الّســنة الّســابعة حــى الّســنة احلاديــة عشــرة، ومرحلــة الّتفكــري اجملــّرد، وتبتــدئ مــن 
الّســنة الثّانيــة عشــرة إىل بدايــة فــرتة املراهقــة. ويعــين هــذا أّن الطّفــل يف تعلُّمــه ومنــوه 

العقلــي واجلســدي ينتقــل مــن مســتوى احملســوس إىل مســتوى اجملــرد.)1( 

مجيل محداوي: التصورات الرتبوية اجلديدة،دار أفريقيا الشرق،د ط، 2014م ،ص30،29.  )1(
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مــن خــالل مــا ســبق ميكننــا القــول أّن هــذه املرحلــة تتميّــز إبمــكاانت كبــرية 
للّتعلــم إذا اســُتغلت اســتغالال فّعــااًل وهادفــاً فالطّفــل يتأثّــر ابلوســط االجتماعــي 
الّتحضرييــة  الرّتبيــة  وخدمــات  األســرة  يف  واملتمثّــل  فيــه  ينمــو  الّــذي  والّتعليمــي 
)الّروضــة( و)الكتاتيــب( وقــد بيَّنــت نتائــج الُبحــوث املقارِنــة أّن األطفــال اّلذيــَن 
اســتفادوا مــن التَّحضــريي أو الكتاتيــب قَبــل االلتحــاق ابملدرســة االبتدائيــة هــم 
ــا وكيًفــا مــن غريهــم الذيــن مل يَِلُجــوا املؤّسســتني املذكورتــني يف  أســرع مُنــًوا وتطــورًا كمًّ

القــدرات العقليــة ويف الّتواصــل والّتفاعــل مــع الغــري.
وهــذا مــا ذهــب إليــه أمحــد أوزي، يف كتابــه )ســيكولوجية الطفــل( إىل حتديــد 
جمموعة من املراحل الّنفســية للطّفل هي مرحلة املهد من الوالدة إىل ســن الثّانية، 
ومرحلــة الطُّفولــة املبّكــرة مــن الّســنة الثّالثــة إىل الّســنة اخلامســة، ومرحلــة الطفولــة 
الوســطى مــن الّســنة الّسادســة إىل الّســنة الّتاســعة، ومرحلــة الطُّفولــة املتأخــرة مــن 

الّســنة الّتاســعة إىل الّســنة الثّانيــة عشــرة.)1( 
والّــذي يُهّمنــا مــن هــذه املراحــل الّنفســية هــي املرحلــة الثّانيــة، وهــي مرحلــة 
َبّكــرة الّــي تبــدأ مــن الّســنة الثّالثــة إىل الّســنة اخلامســة وهــي املرحلــة 

ُ
الطُّفولــة امل

الُعمريــة الّــي غالبــاً مــا يلتحــق فيهــا الِطّفــل ابلُكتّــاب أو الّروضــة. وهــذا يعــين تبــينِّ 
بيداغوجيــا تعليميــة كفائيــة متنوعــة فّعالــة ونشــيطة، ُيســتعمل فيهــا أدوات التعلُّــم 
األساســية، وأتثــري هــذا الوســط الّتعليمــي يف حيــاة الفــرد يُعتــرب القاعــدة األساســية 
الّــي تقــوم عليهــا، حيــث أنَّ عمليــة الّتنشــئة مرتبطــة بفعاليــة العمليــة الرتّبويــة ومــدى 
وعــي املــريبِّ ابلقواعــد الّــي ترتكــز عليهــا، ومــدى ُوُضوحهــا يف ذهنــه وكيفيــة التَّعامــل 
معهــا يف الوســط الرّتبــوي للوصــول إىل الرّتبيــة والّتنشــئة املثلــى الَـّـي حُتقــق إشــباع 
حاجــات الفــرد وحاجــات اجملتمــع، وحتقــق معهــا الطمأنينــة والّســكينة وســعادة 
نيــا واآلخــرة. وهــذا مــا يطــرح مســألة االهتمــام برعايــة الطفــل وتنشــئته  الّداريــن الدُّ
كأمــر حيــوي تتَّضــح علــى ضوئــه معــامل املســتقبل وضمــن هــذا الســياق تعمــل 
الــدُّول العربيــة واإلســالمية علــى إعــداد األجيــال تربــواًي وعلميًــا يتوافــق وجتديــد 
أمحــد أوزي: ســيكولوجية الطفــل، مطبعــة دار النجــاح اجلديــدة، الــدار البيضــاء –املغــرب-،   )1(

، ص94. ط3، 2012م 
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مناهجهــا وتغيــري طـُـرق عملهــا ونســق إدارهتــا ملواكبــة التقــّدم العلمــي واملعــريف الــذي 
أحدثتــه التكنولوجيــا اجلديــدة وتســارع واتئــر العوملــة، وتعتــرب دولــة قطــر العربيــة 
اإلســالمية أمنوذجــاً يُقتــدي بــه، وهــذا بفضــل سياســتها الراشــدة وتبنيهــا مشــروع 
)رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030( وممَّــا جــاء فيــه: »هتــدف دولــة قطــر إىل بنــاء تعليمــي 
يُواكــب املعايــري العامليــة العصريــة ويُــوازي أفضــل النُّظــم الّتعليميــة يف العــامل. ويُتيــح 
هــذا الّنظــام الفــرص للمواطنــني لتطويــر قدراهتــم و يُوفِّــر هلــم أفضــل تدريــب ليتمّكنــوا 
مــن الّنجــاح يف عــامل ُمتغــرّي تتزايــد متطّلباتــه العلميــة. كمــا يشــّجع هــذا الّنظــام 
ــي القــدرة علــى اإلبــداع و االبتــكار ويؤّكــد علــى  الّتفكــري الّتحليلــي الّنقــدي و يُنمِّ
إىل  ويدعــوا  تراثــه،  و  القطــري  اجملتمــع  احــرتام  و  االجتماعــي  الّتماســك  تعزيــز 
ــاء مــع شــعوب العــامل. ولدعــم الّنظــام التَّعليمــي املنشــود تطمــح دولــة  التعامــل البّن

قطــر ألن تكــون مركــزاً فعــّااًل للبحــث العلمــي و النشــاط الفكــري.«)1( 
بنــاء  يف  التَّكاملــي  ودورهــا  االجتماعيــة  التَّنشــئة  ُمؤّسســات  ألمهيــة  ونظــرًا 
شــخصية الفرد وكيانه االجتماعي، ســوف نتعرض يف حبثنا هذا إىل أبرز مؤّسســة 
خاصــة ابلّتنشــئة االجتماعيــة حيــث ختتلــف تســميتها مــن ُقطــٍر عــريب إىل آخــر، يف 
الشــام والعــراق ومشــال أفريقيــا ُتدعــى ابلكتاتيب)املــدارُس القرآنيــة( ويف السُّــودان 

تُعــرف ابخلــالوي ويف فلســطني وغــزة تســمى مراكــز حتفيــظ القــرآن. 
املنهج املتبع:

وقد اعتمدت يف هذا البحث على املناهج اآلتية:
عــن  تســمح جبمــع معلومــات  فيــه طريقــة  وقــد وظّفــت  التَّارخيــي:  أوَّاًل-املنهــج 
حقائــق وأحــداث ماضيــه وفحصهــا والتأكــد مــن صحتهــا وكــذا ترتيبهــا، وتتبــع 

احلــدود الثقافيــة والتارخييــة للكتاتيــب العربيــة منــذ نشــأهتا إىل يومنــا هــذا.
اثنيًا-املنهــج الوصفــي: عمــدت إىل وصــف الكتاتيــب اجلزائريــة والوقــوف عنــد 
اخلدمــات الــي تُقدِّمهــا هــذه األخــرية للمدرســة النِّظاميــة، وحماولــة نقــل مظاهــر 

التأثــري والتأثّــر بــني املؤسســتني.
متيــم بــن محــد آل اثين ، رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030م ، األمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي ،   )1(
www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/Pages/default.aspx 2008،ص10.  ،متــوز  قطــر   ، الدوحــة 
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اثلثًا-املنهــج اإلحصائــي التحليلــي: اعتمــدت فيــه علــى دراســة تقومييــة إحصائيــة. 
حُمــاواًل اإلجابــة علــى اإلشــكاالت التاليــة: 

 - ما املنهج املتَّبع يف التَّعليم القرآين ابلَكتاتيب اجلزائريّة؟ 
بوية الَّي يعتمدها ُمعّلمو القرآن الكرمي؟   - وماهي اأُلُسُس الرتَّ

 - وهل ميتلك ُشيوُخ الَكَتاتيب طريقًة تتحّقق هبا تعليميُة القرآن الكرمي ؟ 
 - وما هي األساليب املعتمدة عند الشَّيخ يف تعليم أجبدية اللُّغة العربية؟ 

 - وأخريا ًكيف يـَُقوَُّم طفل الكتاتيب؟
ضبط الدَّاللة: 

لُغــًة: يقــول ابــن منظــور يف لســان العــرب عــن معــى َكتَــَب: الِكتـْبَــُة »اِْكِتَتابُــَك 
ِكَتــااًب تنســخه. ويقــال : اِْكتـََتــَب فــالٌن فــالانً ؛ أي ســأله أن يكتــب لــه كتــااب يف 
حاجــة، واْســَتْكتـََبُه الّشــيء؛ أي ســأله أن َيْكتـُبَــُه لَــُه، وقيــل َكتـَبَــُه : َخطَّــُه، واْكتـَتـَبَــُه 

اســتماله«.)1( 
ــِه  ــٰى َعلَْي ــَي تُْملَ ــا َفِه ــَن اْكتَتََبَه لِي ــاِطيُر اأْلَّوَ ــوا أََس ويف الّتنزيــل قــال تعــاىل: M َوَقالُ

الفرقــان:5[ L]ســورة  َوأَِصيــاًل  بـُْكــَرًة 
ــم الكتابــة، وقــال  ــم، وقــال الّلحيــاين : هــو املَكتِّــُب اّلــذي يُعّل »واملَكتِّــب املعّل
ُكتِّــُب 

ــٌد امل ــا ابلطائــف يعــين ُمَعّلًمــا، ومنــه قيــل: ُعبـَْي احلســن : كان احلجــاج ُمْكِتًب
ــُب والُكتَّــاب: موضــع تعليــم  ــُب موضــع الُكتَّــاِب، واملْكَت ألنّــه كان معّلمــا. واملْكَت

الكتابــة واجلمــع الكتاتيــب واملكاتــب...«)2( 
الدَّاللة االصطالحية: 

الُكتَّــاُب أو مــا ُيصطلــح عليــه )اجلامــع( :«مؤسَّســة صغــرية تتــم مببــادرة مــن 
مجاعــة حتــرص علــى أن يتلقَّــى أبناؤهــم املعــارف األّوليــة الّضروريــة، ويعتمــد املعلِّــم 
فيهــا علــى آابء التالميــذ«)3(، »والكُّتــابُّ بضــم الــكاف وتشــديد البــاء هــو موضــع 
ابــن منظــور أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن على:لســان العــرب، دار صــادر،   )1(

ل(، ص18. )ك،  -كتب-حــرف  مــادة  بريوت-لبنــان-،  2000م،  ط1،  ج13، 
املصدر نفسه:ص 18.  )2(

حممــد عيســى: رســالة املســجد، الســنة اخلامســة، العــدد اخلامــس، ذو القعــدة 1428، نوفمــرب   )3(
،7200م، ص09.
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تعليــم الكتابــة واجلمــع الكتاتيــب واْســتـَْعَمل أحيــاانً ابــن ســحنون كلمــة) َمْكَتــب( 
فيــه  يتلقَّــى  الــذي  واملــكان  الكتابــة  موضــع  فالُكتَّــاُب  لفظــة ُكتَّــاب«)1(  عــوض 
بيــان العلــم وجيتمعــون فيــه حلفــظ القــرآن الكــرمي قــراءًة وكتابــًة ويتلقَّــون فيــه  الصِّ
مبــادئ الدِّيــن اإلســالمي والّلغــة العربيــة وبعــض العلــوم األخــرى. وختتلــف التَّســمية 
ابختــالف البيئــة واحمليــط، ففــي مناطــق مــن القطــر اجلزائــري مثــال جنــد مســميات 
عديــدة كاملســيد يف اجلزائــر العاصمــة و)اجلامــع( يف واليــة تيــارت وضواحيهــا. 
ــا »مراكــز صغــرية، قاعــة واحــدة مليئــة بعشــرات  ويـَُعــرِّف الغــزايل الكتاتيــب أبهنَّ
املســتوايت تضــم تقريبــا مائــة صــي بــني الرّابعــة والّسادســة عشــر كل منهــم عاكــف 
علــى الّلــوح الّــذي يكتــب فيــه أو يقــرأ منــه«)2( وقــد تكــون ُملحقــة مبســجد كبــري، 
قــال الشــيخ عبــد احلميــد بــن ابديــس رائــد اإلصــالح والرّتبيــة يف اجلزائــر يف هــذا 
الشــأن : »إّن الّتعليــم املســجدي يف َقَســْنطِّيَنة كان ُمقتصــراً علــى الكبــار ومل يكــن 
للّصغــار إالّ الكتاتيــب، فلّمــا يّســر هللا يل االنتســاب للّتعليــم ســنة ألــف وتســع 
مائــة وثالثــة عشــر َجعلــُت مــن مُجلــة ُدروســي تعليــم صغــار الكتاتيــب القرآنيــة بعــد 

خروجهــم، فــكان ذلــك أّول عهــد للنــاس بتعليــم الصِّغــار«)3(. 
والكتاتيــب هــي مجــع ُكتَّــاب وهــو: »مــكان للّتعليــم األساســي كان يُقــام غالبًــا 
جبــوار املســجد لتعليــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكــرمي، وشــيء مــن علــوم الّشــريعة 
والعربيّــة، والّتاريــخ، والرايضيــات... وهــو أشــبه ابملدرســة االبتدائيــة اليــوم« ويُديرهــا 
قطــر وهــي: ســّيدان مبصــر  أمســاء حســب كّل منطقــة وكل  بعــّدة  يـُْعــَرُف  معلّــم 
العربيــة، والفقيــه بواليــة تلمســان اجلزائريــة واملطــوع أو املطّوعــة أو املــالّ بدولــة قطــر 
ــؤّدب وهــي أمســاء 

ُ
العربيــة اإلســالمية، والطّالــب بواليــة تيــارت اجلزائريــة، والّشــيخ وامل

ــل هــذا الرجــل. كّلهــا تُبجِّ

تونــس 1972م،   الوهــاب، ط:2  املعلمــني، حتقيــق :حســين عبــد  حممــد ســحنون،  آداب   )1(
ص48.

حممد الغزايل: سلســلة من مذكرات املشــاهري، دار املوعظة للنشــر والتوزيع، )د.ط(،2014م.  )2(
ص07.

بــن ابديــس رائــد اإلصــالح والرتبيــة يف اجلزائــر، ط:03،  رابــح تركــي: الشــيخ عبــد احلميــد   )3(
1981م.ص79.
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 حملة اترخيية عن نشأة وتطور الكتاتيب:
بــدأ يف وقــت  الّتعليــم عنــد املســلمني  أّن  التَّارخييــة والواقعيــة  تؤكِّــد الشــواهد 
ــرية النَّبويــة جيــد بيــت املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم أّول  ُمبكِّــر، فاملتصفــح للسَّ
مدرســة لنشــر تعاليــم الّديــن اإلســالمي والّدليــل يف قولــه تعاىل:Mَوأَنــِذْر َعِشــيَرتََك 
اأْلَْقَربِيــَنL ]الشــعراء:214[ فقــد كان احلبيــب صلــى هللا عليــه وســلم يتلّقــى مــا 
يُوحــى إليــه مــن ربّــه فيحفظــه ويعيــه وحُيَفِّظْــُه ألصحابــه رضــوان هللا عليهــم أمجعــني 
بعــد ذلــك كان الّشــرف لــدار »األرقــم بــن األرقــم« ... وكان النّــي صلــى هللا عليــه 
وســلم جيتمــع مبــن أســلم ِســرّا يف هــذه الــّدار فيتلــوا عليهــم آايت القــرآن الكــرمي 
ويعّلمهــم شــرائع اإلســالم«)1(، وهــذا امتثــااًل لقولــه عــّز وجــل: Mاْقــَرأْ بِاْســِم َربِّــَك 
اّلـَـِذي َخلـَـَق ﴿1﴾ َخلـَـَق اْلِنَســاَن ِمــْن َعلـَـٍق ﴿2﴾ اْقــَرأْ َوَربّـُـَك اأْلَْكــَرُم ﴿3﴾ اّلـَـِذي 
َعلّـَـَم بِاْلَقلَــِم ﴿4﴾ َعلّـَـَم اْلِنَســاَن َمــا لَــْم يَْعلَــْم L ] ســورة العلــق:1-5[ وهــو أّول 

مــا أُنْــزَِل مــن الذِّكــر احلكيــم. 
واملســتقرئ للّتاريــخ اإلســالمي يــرى أن فكــرة إنشــاء الكتاتيــب بــدأت يف وقــت 
ُمبكِّــر وابلّتحديــد يف العــام الثــاين للهجــرة النَّبويــة وُنشــوء الّدولــة اإلســالمية، وهــذا 
حــه الروايــة املشــهورة عــن الّرســول  »حــني جعــل فــداء بعــض األســرى  مــا تُوضِّ
ممـّـن يعــرف القــراءة و الكتابــة منهــم، أن يُعلّــم عشــرة مــن أطفــال املســلمني، ويكــون 
هــذا فــداًء لــه، وهــذا تصــرٌف رائــٌع مــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم لــه داللــة 
عظيمــة علــى عنايــة اإلســالم ابلّتعليــم، فهــذه أّول حادثــة مــن نوعهــا يف اتريــخ 
البشــرية، فلــم يُعــرف أّن فاحتــاً منتصــراً قبلــه صنــع مثــل هــذا الّصنيــع.«)2( ويف هــذا 
يــة  يقــول يوســف القرضــاوي: »الرَّائــع هنــا أّن هــذا النّــي األُّمــي يف هــذه األُّمــة األُمِّ
أّول مــن جمّــد القلــم وعمــل علــى إشــاعة الكتابــة وحمــو األُّميــة بــني أتباعــه بــكل 
السُّــبل.«)3( ومــن خــالل مــا ســبق نســتنتج أن النّــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد بــنّي 
لنــا أّن الكتابــة والقــراءة مهــا الّســبيل ملعرفــة األُمــور الغائبــة ومــا هلــا مــن فضــٍل ومنافــع 
اجلزائــر، ط:01، 2010م. دار األصالــة،  الراشــدة،  النبويــة واخلالفــة  الســرية  قبــاين:  حممــد   )1(

ص28.
املرجع نفسه:ص58.  )2(

يوسف القرضاوي: كتاب الرسول والعلم، دار الصحوة، القاهرة، ط1، 2002م. ص40.  )3(
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عظيمــة، ألنَّ هبــا ُتضبــط األُمــور وتُــدّون العلــوم واحلكــم وتُعــرف أخبــار املاضــني 
وأحواهلــم وســرّيهم ومقاالهتــم، ولوالمهــا مــا اســتقام أمــر الّديــن وال الّدنيــا.

لقــد توسَّــعت فكــرة الكتاتيــب يف عهــد الصحــايب اجلليــل عمــر بــن اخلطــاب 
 حيــث »أمــر ببنــاء بيــوت املكاتــب وَنصَّــب الّرِجــال لتعليــم الصبيــان وأتديبهم، 
وكانــوا يســردون القــراءة يف األســبوع ُكلّــه. فلّمــا فتــح عمــر الّشــام ورجــع قافــال 
للمدينــة تلقــاه أهلهــا ومعهــم الصبيــان، وكان يــوم األربعــاء، فظلــوا معــه عشــية 
األربعــاء ويــوم اخلميــس وصــدر يــوم اجلمعــة فجعــل ذلــك لصبيــان املكاتــب وأوجب 
هلــم ســّنة لالســرتاحة، ودعــا علــى مــن عطّــل هــذه الســنة. مث اقتــدى بــه الّســلف يف 

االســرتاحات املشــروعة إىل يومنــا هــذا.«)1( 
الفاحتــني  املســلمني  عنــد  الّتاريــخ  مــدارس عرفهــا  أبســط  هــي  الكتاتيــب  إنَّ 
وهــذا االعــرتاف جنــده عنــد املستشــرق »ريــس« وممّــا جــاء يف كتاابتــه مــا يلــي: 
»... ويظهــر أنَـّـه قــد ُوجــدت منــذ فجــر اإلســالم، أمكنــة كانــوا جيتمعــون فيهــا 
القــرآن وتدارســه وال شــك يف أن هــذه املواضــع، كانــت كاملــدارس  الســتظهار 
األوليّــة يتعّلمــون فيهــا مبــادئ القــرآن وأصــول الكتابــة العربيــة...«)2( لقــد انتشــرت 
الكتاتيــب انتشــارا كبــريا ومبّكــرا يف العواصــم واملــدن اإلســالمية فمــا مــن قريــة فتحهــا 

املســلمون إاّل وأسَّســوا فيهــا ُكتّــااب لتعليــم الصبيــان.
الكتاتيب يف اجلزائر:

 أدرك االحتــالل الفرنســي أن انتشــار الّلغــة العربيــة ُيشــكِّل خطــرًا علــى وجــوده 
اجلزائريــني  فـَْرَنســة  إىل  اهلادفــة  خمّططاتــه  علــى  ويقضــي  اإلســالمية،  اجلزائــر  يف 
فحــاول القضــاء علــى أصالتهــم وعمــل علــى حماربــة اللُّغــة العربيــة بشــّى الوســائل 
وخمتلــف األســاليب للحــدِّ مــن تعلُّمهــا وانتشــارها وكان مــن مجلــة هــذه اإلجــراءات 
إصــدار القانــون املعــروف بقانــون: »24 كانــون األول / ديســمرب 1904 والّــذي 
ينــصُّ علــى عــدم الّســماح ألّي معّلــم مســلم أن يتــوىّل إدارة مكتــب لتعليــم اللُّغــة 

حممــد عبــد احلــي الكتــاين اإلدريســي احلســين، نظــام احلكومــة النبويــة املســمى الرتاتيــب اإلداريــة   )1(
حتقيــق عبــد هللا اخلالــدي، شــركة دار األرقــم بــن أيب األرقــم، بــريوت- لبنــان،ط2،ج2،ص200.
مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، دار الورّاق املكتب اإلسالمي، ط1، 1998م، ص88.  )2(
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العربيــة بــدون رخصــة مينحــه إايهــا عامــل الواليــة – العمالــة – أو قائــد الفيلــق 
العســكري ويُعــدُّ فتــح مكتــب بــدون رخصــة اعتــداء علــى حــدود القوانــني اخلاّصــة 
ابألهــايل املســلمني«)1( وأمــام سياســة الّتجهيــل الّــي كانــت تطّبقهــا فرنســا مــن 
تــزد الشــعب اجلزائــري إاّل قــّوة،  الّــي مل  أجــل حمــو الّشــخصية الوطنيــة اجلزائريّــة 
وكانــت الكتاتيــب بديــال حلالــة الّتجهيــل الّــي مارســها االحتــالل، وآليــة مــن آليــات 
املقاومــة األهليــة للّتمســك جبانــب مــن اهلويّــة العربيــة اإلســالمية، حيــث عملــت 
علــى تلقــني أبنــاء اجملتمــع أجبديــة اللُّغــة العربيــة، وحتفيظهــم شــيئا مــن القــرآن الكــرمي 
وبُغيــة كســر هــذا الصُّمــود الّــذي أظهــره الّشــعب اجلزائــري جلــأت فرنســا إىل حيلتهــا 
اخلبيثــة مــن خــالل إصــدار تعليمــات مــن بــني مــا جــاء فيهــا: »أنَّــه ال جيــوز ملكاتــب 
الّتعليــم العربيــة أن تفتــح أبواهبــا لِــألوالد اّلذيــن هــم يف ســن الّتعليــم أثنــاء ســاعات 
العمــل يف املدرســة الفرنســية، وذلــك يف القــرى الــي تبُعــد ثــالث كيلومــرتات عــن 
املدرســة الفرنســية«)2(، وهــذا مــا يعكــس القناعــة الــي رســخت لــدى االســتعمار 
الفرنســي مــن أّن تعليــم القــرآن الكــرمي يف مكاتــب الشُّــيوخ يُنافــس الثقافــة الفرنســية 
املفروضــة مــا جعلــه ُيضّمــن قانونــه الفقــرة األخــرية حماولــًة للحــّد مــن نشــاط الّتعليــم 
يف املســجد والُكّتــاب، وحــى يُرِغــم التالميــذ علــى التوجــه إىل املــدارس الّتابعــة لــه 
والّــي أظهــر األهــايل عزوفــاً عــن تعليــم أوالدهــم فيهــا ملــا ُتشــّكله مــن خطــر يهــدِّد 
دينهــم ويضــرب أصالتهــم، ومل يقــف االحتــالل عنــد ذلــك احلــّد بــل ســعى لوضــع 
جمموعــة مــن العراقيــل حتــوُل أمــام منــح رخصــة الّتعليــم، فــكان علــى املعلــم – الّشــيخ 
– التعرُّض ملواقف صعبة والرضوخ لشروط مهينة يلتزم بتنفيذها نصًّا وروًحا يف ُكّتابه 
حّى حيصل على رخصة الّتعليم القانونية وكانت تلك الشروط تنص على ما يلي:)3( 

1- اقتصار الّتعليم على حتفيظ القرآن الكرمي ال أكثر.
2-عــدم الّتعــُرض أبي وجــه كان إىل تفســري اآلايت القرآنيــة، وخاّصــة تلــك الّــي 

حتــض علــى اجلهــاد يف ســبيل هللا وتدعــو إىل حماربــة الظُّلــم واالســتبداد.
لبنــان- بــريوت-  النفائــس،  دار  اجلزائــري،  الشــعب  جهــاد  العســلي:  بســام   )1(

.599 03،ص ج: ،2009 ، ط( . د (
املرجع نفسه :ص599.  )2(
املرجع نفسه: ص599.  )3(
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3-اســتبعاد تدريــس اتريــخ اجلزائــر، واتريــخ العــرب املســلمني، وجغرافيــة اجلزائــر 
والبــالد العربيــة.

العلميــة  املــواد  العــريب جبميــع علومــه، واالمتنــاع عــن تعليــم  4-اســتبعاد األدب 
والرايضيــة.

إّن للقــرآن الكــرمي مكانــة عظيمــة جــًدا يف قلــوب اجلزائريــني واجلزائــرايت ملــا ورد 
يف ذلــك مــن أحاديــث نبويــة حتــثُّ املســلمني علــى صــرف العنايــة إىل خدمتــه، 
ومــن مُجلــة األحاديــث الّشــريفة نذكــر علــى ســبيل املثــال قولــه صلــى هللا عليــه 
وســلم: »َخيـْرُُكــْم َمــْن تـََعلَّــَم اْلُقــْرآَن َوَعلََّمــهُ «)1( وهلــذا حيــرُص اآلابُء علــى تعليــم 
صغارهــم القــرآن الكــرمي منــذ ســن مبّكــرة وجنــد ذلــك يف األرايف خاّصــًة، فــال 
يــكاد الّصــي يبلــغ الرّابعــة مــن عمــره حــى أيخــذه والــده إىل املدرســة القرآنيــة الّتابعــة 
للمدرســة  الذّكــر احلكيــم، ويّتخــذه بعضهــم كتعليــم حتضــريي  للمســجد حلفــظ 
ويكتفــون بتحفيــظ أبنائهــم مــا تيّســر هلــم مــن الّســور القرآنيــة القصــرية قبــل بلوغهــم 
ســّن الّسادســة، ودخوهلــم الّرمســي إىل املدرســة النظاميــة، بينمــا يتَّخــذه بعضهــم 
غايــة يف حــدِّ ذاتــه وال يقبلــون مبــا دون حفــظ أبنائهــم القــرآن كامــاًل ال تنقــص منــه 
آيــة بــل حيفظونــه كمــا أُنــزل وبرمســه العثمــاين، وتنتشــر يف اجلزائــر ثالثــة أنــواع مــن 

مــدارس حتفيــظ القــرآن الكــرمي وهــي: كاآليت:
النوع األول: )وكان يسمى يف العصر العّباسي ُكتَّاب ُحكومي(

املدارس القرآنية الّتابعة لوزارة الشُّــُؤون الّدينية وتقع داخل املســاجد ال يفصل 
بيــان، فقــد فصــل  بينهمــا إالّ جــدار، وذلــك جتنُّبــاً إلزعــاج املصليــني مــن طــرف الصِّ
اجلزائريــون منــذ البدايــة بــني الُكتَّــاب واملســجد وأمــروا املعّلمــني أبالّ يعقــدوا حلقــًة 
للّتحفيظ يف املسجد، ويف هذا قال أبو العبَّاس الونشريسي يف معياره: »مل جيعل 
هللا املســاجد لُتكتســب هبــا األرزاق،...والواجــب علــى تلــك أهــل البلــدة أن مينعــوا 
مســاجدهم مــن مثــل هــذا، وآابء الصبيــان يف حــرج مــن هــذا، ليــس ينفــرد ابحلــرج 
املعلّــم وحــده، فيوعــظ املعّلمــون وآابء الصبيــان ليخرجــوا مــن املســاجد إىل بقــاع 
البخــاري، أبوعبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل: صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بــريوت-  )1(

لبنــان-،ط:02.198.
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يصلح فيها التكسُّــب وال يضرٌّ ابملســلمني فإن كان املعّلم أب فليُنزع الصبيان من 
عنــد آابءهــم وإن اعتصــم املعلــم أبحــد فليــس يعصمــه إالّ ظــامل«)1(، وتعكــس هــذه 
الفتــوى أتكيــد الفقهــاء اجلزائريــني علــى وظيفــة الُكتَّــاب وضــرورة إنشــائه خــارج 

املســجد حــى يبقــى هــذا األخــري للعبــادة وللرّاشــدين مــن طلبــة العلــم. 
النَّوع الثاين: 

ُشــيوخ  يفتحهــا  ابألرايف  بكثــرة  وتنتشــر  احلُــرَّة(  )املــدارس  الكتاتيــب   
للُقــرآن الكــرمي يف بُيوهتــم أو جبوارهــا وتتميّــز بتواضــع بنائهــا وبســاطتها  حفظــة 
الشَّــديدة، ويتلقَّــى الشُّــيوخ ُأجورهــم الشَّــهرية مــن التَّالميــذ وهــي الختضــع للقانــون 
يف  بكثــرٍة  النــوع  هــذا  شــاع  ولقــد  لفتحهــا،  رخصــًة  تتطلــب  وال  للضرائــب  أو 
عهــد االحتــالل الفرنســي رداً علــى سياســة التجهيــل الــي اعتمدهتــا فرنســا حبــق 
الشــعب اجلزائــري ملنــع تشــكُّل الوعــي لديــه، وســامهت هــذه املــدارس بفعاليــة يف 
ــعب اجلزائــري  حفــظ اإلســالم والقــرآن واللُّغــة العربيــة وإفشــال خمطــط فـَْرَنســة الشَّ
يوليو1962(وبعــد   5  -1830 يوليــو   5( االحتــالل  مــن  ســنة   132 طيلــة 
ــة فضــاًل عــن  االســتقالل، واصلــت رســالتها احلضاريــة، وختــرَّج منهــا آالف األِئمَّ
أتهيــل تالميذهــا الذيــن تلقــوا فيهــا »تعليمــاً حتضــريايً« ملزاولــة حياهتــم الدراســية 
الرمسيــة بنجــاح كبــري، وعــادة مــا حيتــل طلبُتهــا املراتــب األوىل يف املــدارس الرَّمسيــة 
ويتفوَّقــون علــى أقراهنــم الذيــن تلقــوا تعليًمــا حتضــرياًي عصــراًي، كمــا يتميَّــز طلبــة 
الكتاتيــب ابلتَّمُكــن التَّــام مــن اللُّغــة العربيــة بقواعدهــا وحنوهــا وصرفهــا ويكتســبون 
ثــروة لغويــة كبــرية، وقــد أمــدَّت الكتاتيــب اجلزائَريــة ابآلالف مــن املدافعــني عــن 
الوقــوف  يف  والشــهداء  اجملاهديــن  رســالة  اآلن  يواصلــون  الذيــن  العربيــة  اللَّغــة 
2344 ُكتّــااب  حاليــاً  الكتاتيــب  عــدد  ويبلــغ  ابجلزائــر.  الفرنســية  األقليــة  بوجــه 
 تضــم 2348 قســًما، ويــدرس فيهــا 85488 تلميــًذا ويُؤطرهــا 2533 ُمعلًمــا. 
الحــظ أنَّ وظيفــة الكتاتيــب تراجعــت منــذ عقديــن تقريبــاً مقارنــة مــع فــرتة 

ُ
وامل

أبــو العبــاس أمحــد بــن حيــي عبــد الواحــد الونشريســي، املعيــار املعــّرب واجلامــع املغــّرب عــن فتــاوى   )1(
أهــل إفريقيــة واألندلــس واملغرب،ختريــج مجاعــة مــن الفقهــاء إبشــراف الدكتــور حممــد حجــي، دار 

الغرب اإلســالمي ، بريوت،ج7، ســنة 1401 ه 1981م،ص:36.
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ــبعينيات، فأغلــق الكثــري مــن الكتاتيــب أبوابَــه ألســباٍب عديــدة،  الســتِّينيات والسَّ
ــاه تالميذهــم الذيــن  ســني هلــا واجتَّ منهــا وفــاة عــدد معتــرب مــن »الشــيوخ« املؤسِّ
حفظــوا القــرآن علــى أيديهــم إىل العمــل يف املــدارس القرآنيــة الرَّمسيــة التَّابعــة لــوزارة 

الشــؤون الدِّينيــة لضمــان تلقــي رواتــب منتظمــة علــى األقــل.«)1( 
النوع الثالث:

يتعلق ابلزوااي الصوفية الي خيصِّص بعُضها فضاًء لتحفيظ األطفال واملريدين 
للقــرآن الكــرمي، ويبلــغ عــدُد الــزوااي املعنيــة 328 زاويــة وتضــم 15563 طالبــاً مــن 
بينهــم 4322 طالبــة، وتضمــن الــزوااي النظــام الداخلــي لـــِ 8366 طالبًــا اتبًعــا هلــا. 
وميكــن إضافــة »املعاهــد احلــرة« للقــرآن والعلــوم الدينيــة إىل األنــواع الســابقة مــن 
املــدارس، وعددهــا 9 مــدارس منهــا 3 بواليــة غردايــة ابجلنــوب الغــريب للجزائــر، 
بيــد أهنــا تتميَّــز عنهــا أبهنــا ُموجَّهــة للكبــار وتُــدرِّس أيًضــا خمتلــف العلــوم الدِّينيــة 
لتأهيــل طلبتهــا لإمامــة مســتقباًل. وُعموًمــا يبلــغ العــدد اإلمجــايل للمــدارس القرآنيــة 
مبختلف أنواعها يف اجلزائر 5246 مدرسة تقوم بتحفيظ كتاب هللا لنحو 288 
تخّرِجــني فيهــا مــن الذيــن حفظــوا 

ُ
ألــف طالــب. وال تتوافــر إحصائيــات عــن عــدد امل

 القــرآن كلــه أو أغلبــه أو نصفــه، ولكــن األكيــد أهنــم يعــّدون بعشــرات اآلالف.
للكتاتيــب والــزوااي، فــإن فتــح مدرســة قرآنيــة يف مســجد أو يف حميطــه  وخالفــاً 
تســميتها  حُيــدِّد  الــذي  الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  مــن  قــرار  مبوجــب  يتــم  الوقفــي، 
ــة إدارهتــا إىل إمــام املســجد عــادًة، ويتــوىلَّ هــذا األخــري تعيــني  وموقعهــا، ويســند ُمهمَّ
معلــم القــرآن للتَّالميــذ مــن الذيــن تتوافــر فيهــم صفــات الكفــاءة وحفــظ القــرآن كلــه 
ــل الدَّولــة براتــب املعلــم ومصاريــف صيانــة املدرســة  ــم وســعة الصــدر، وتتكفَّ واحلِل
والتجهيــز وتســاعدها املؤسســات اخلرييــة يف التمويــل، كمــا يوّجــه جــزٌء مــن رصيــد 
أمــوال الــزّكاة إىل متويــل املــدارس القرآنيــة، وهــي جتربــة جديــدة اســتحدثتها الــوزارة 

منــذ ســنوات قليلــة.)2(

www.alittihad.ae/article/40877/2009  )1(
www.alittihad.ae/article/40877/2009  )2(



منهجية الّتعليم الُكتَّاِب206

 منهج الّتعليم القرآين يف الكتاتيب اجلزائريّة:
لقــد فّصــل العاّلمــة عبــد الرمحــان بــن خلــدون تفصيــاًل واضًحــا يف بيــان منهــج 
أهــل إفريقيــة واملغــرب يف تعليــم القــرآن الكــرمي حيــث تنــاول ذلــك يف معــرض مقارنــة 
منهــج األمصــار اإلســالمية يف تعليــم الولــدان فقــال: »أّمــا أهــل املغــرب فمذهبهــم 
يف الولــدان االقتصــار علــى تعليــم القــرآن فقــط، وأخذهــم أثنــاء املدارســة ابلّرســم 
ومســائله واختــالف محلــة القــرآن فيــه؛ ال خيلطــون ذلــك بســواه يف شــيء مــن 
جمالــس تعليمهــم، ال مــن حديــث وال مــن فقــه وال مــن شــعر وال مــن كالم العــرب، 
إىل أن حيــذق فيــه أو ينقطــع دونــه فيكــون انقطاعــه يف الغالــب انقطاًعــا عــن العلــم 
ابجلملــة، وهــذا مذهــب أهــل األمصــار ابملغــرب ومــن تبعهــم مــن قــرى الرببــر أمــم 
املغــرب، يف ولداهنــم إىل أن جيــاوزوا حــّد البلــوغ يف الّشــبيبة وكــذا يف الكبــري إذا 
راجــع مدارســة القــرآن بعــد طائفــة مــن عمــره، فهــم لذلــك أقــَوُم علــى رســم القــرآن 

وحفظــه مــن ســواهم«)1(. 
ولعــّل هــذا املنهــج الــذي ولّــد خصوصيــة ضبــط القــرآن علــى حســاب اللِّســان 
لــدى املغاربــة عمومــاً، واجلزائريــني خصوصــا حيــث ظهــر فيهــم »القصــور عــن ملكــة 
الّلســان مجلــة، وذلــك أن القــرآن ال ينشــأ عنــه يف الغالــب ملكــة ملــا أّن البشــر 
مصرفــون عــن اإلتيــان مبثلــه، فهــم مصرفــون لذلــك عــن االســتعمال علــى أســاليبه 

واالحتــذاء هبــا«)2(.
لقــد أبــدى العاّلمــة عبــد الّرمحــن ابــن خلــدون استحســانه ابملنهــج الــذي اقرتحــه 
القاضــي أبــو بكــر بــن العــريب يف تعليــم القــرآن الكــرمي رغــم انتقــاده لطريقــة املغاربــة 
وعــدم إمكانيــة تطبيقهــا يف أرض الواقــع ملــا اكتســبته الطّريقــة القدميــة مــن االنطبــاع 
والّرســوخ يف منهــج اجلزائريــني يف تعليــم القــرآن. حيــث جنــده يقــول: »ولقــد ذهــب 
القاضــي أبــو بكــر ابــن العــريب يف كتــاب رحلتــه إىل طريقــة غريبــة يف وجــه الّتعليــم 
ــعر علــى ســائر العلــوم كمــا هــو  وأعــاد يف ذلــك وأبــدا، وقــّدم تعليــم العربيــة والشِّ
تقدميــه،  إىل  ويدعــوا  العــرب،  ديــوان  ــعر  الشِّ »ألّن  قــال:  األندلســي.  املذهــب 

عبد الرمحن بن خلدون:املقدمة،  بريوت لبنان)د.ط(، ص:556.  )1(
املصدر نفسه: ص:755.  )2(
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وتقــدمي العربيــة يف الّتعليــم ضــرورة، مث ينتقــل منــه إىل احلســاب فيتمــّرن فيــه حــى 
يــرى القوانــني مث ينتقــل إىل درس القــرآن فإنــه تيســري عليــه هبــذه املقدمــة. مث قــال: 
واي غفلــة أهــل بــالدان يف أن يُؤخــذ الّصــي بكتــاب هللا يف أوامــره، يقــرأ مــا ال يفهــم 
وينصــب يف أمــر، غــريه أهــم عليــه منــه. «)1( رغــم الّنقــد الكبــري الّــذي ُوجــه إىل طريقــة 
بيان القرآن دون فهم إالّ أّن اجلزائريني ما زالوا حلدِّ الساعة يّتبعوهنا إمياانً  حتفيظ الصِّ

منهــم أّن الربكــة حتصــل للُمتعلِّــم عنــد حفظــه لبعــض ســور القــرآن القصــار. 
أّمــا ابــن ابديــس رمحــه هللا رائــد الّنهضــة يف اجلزائــر، ورئيــس مجعيــة علمائهــا 
فقــد كان منهجــه ُمســتمًدا مــن كتــاب هللا وســّنة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، 
ويّتضــُح هــذا جليًــا يف أقوالــه وأفعالــه ومــن خــالل ممارســاته اليوميــة يف حلقــات 
الــّدرس، والكتاتيــب واملــدارس والنّــوادي واألســواق، فقــد كان حريًصــا علــى إعــداد 
جيــل يُنقــذ الشــعب اجلزائــري مــن خماطــر التَّغريــب والتَّجهيــل والتَّجنيــس وأن يــدل 
ــنة وتــراث اإلســالم أزكــى  أبنــاءه علــى موردهــم الصــايف، فينهلــوا مــن القــرآن والسُّ
العلوم وأطيب املعارف وأمجل اآلداب، حيث جنده يقول :»إنَّ أبناءان هم رجال 
املســتقبل، وإمهاهلــم قضــاء علــى األّمــة إذ يُسوُســها أمثاهلــم وحيكــم يف مصائرهــا 
ــران  أشــباههم....وحنن ينبغــي هنــا أن نُــريّب أبنــاءان كمــا عّلمنــا اإلســالم، فــإن قصَّ
ِة  فــال نُلوَمــنَّ إالَّ أنُفســنا، ولكــن واثقــني أنّنــا نبــين علــى املــاء مــا مل نُعِــدَّ األبنــاء ِبُعــدَّ
اخلُلــق الفاضــل، واألدب الّديــين الصحيــح«)2( وبذلــك حُتّصــن الّشــخصية اجلزائريــة 
املســلمة يف عقيدهتــا وأفكارهــا، ووجداهنــا ولغتهــا وآداهبــا فبــدى لنــا متأثــراً إىل حــد 
كبــري ابلطريقــة األندلســية يف التدريــس وإصــالح التعليــم، وهــذا مــا صــرح بــه الشــيخ 
حممــد البشــري اإلبراهيمــي واصفــاً الطّريقــة الــي اتّفقــا عليهــا لرتبيــة النشء...وكانــت 
الطّريقــة الــي اتفقنــا عليهــا أان وابــن ابديــس يف املدينــة، يف تربيــة النــشء هــي: أال 
نتوســع لــه يف العلــم، وإمنــا نربِّيــه علــى فكــرة صحيحــة، ولــو مــع علــم قليــل، فتّمــت 

لنــا هــذه التجربــة يف اجليــش الــذي أعــددانه مــن تالمذتنــا.«)3(
املصدر نفسه: ص:558.  )1(

آاثر ابن ابديس:الشهاب،ج8، غرة شعبان 1354ه، نوفمرب 1935م، ص36.  )2(
مصطفــى حممــد محيداتــو: عبــد احلميــد بــن ابديــس وجهــوده الرتبويــة، وزارة األوقــاف والشــؤون   )3(

اإلســالمية، الدوحــة- قطــر- ط1، 1997،ص:136.
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أمــا ابلنِّســبة حملتــوى املنهــج فيقــول عنــه ابــن ابديــس : »تشــتمل الــدُّروس علــى 
التفســري للكتــاب احلكيــم وجتويــده وعلــى الفقــه يف املختصــر وغــريه، وعلــى العقائــد 
بفنوهنــا كاملنطــق  العربيــة  وعلــى  اإلســالمية،  واألخــالق  اآلداب  وعلــى  الدينيــة، 
واحلســاب وغريمهــا.«)1( ويظهــر ذلــك جليــاً يف النشــاط الواســع املكثــف الّــذي قــام بــه 
الرجــل يف جمــاالت التعليــم والكتابــة والصحافــة إبنشــاء املــدارس واجلرائــد املختلفــة، 
ويف جمــال التفكــري مبحاربــة اجلمــود الصــويف، والدعــوة إىل اإلميــان بعــد االســتدالل 
واالقتنــاع، ونبــذ التــواكل واحلــث علــى االعتمــاد علــى النفــس، حيــث جنــده نقــول:

وإىل العروبـة ينتسب شعب اجلزائر ُمسلــم 
أوقال مات فقد كـذب من قال :حاد عن أصله 
رام احملال من الطلــب أو رام إدماجاً لـــــــــــــــــــــــــــه 

وبك الصباح قد اقرتب اي نشُء أنت رجاؤنــــــــــــــــــــا 
وخض اخلطوب وال هتب)2(  خذ للحياة سالحـهـــــــــــا 

 لقــد ارتبطــت حركيــة الّتعليــم ابجلزائــر منــذ عهــد قــدمي بتعليميــة اللغــة العربيــة 
وحفــظ القــرآن الكــرمي، وتشــمل هــذه الظّاهــرة الّتعليميــة حقــال خصبــا لدراســة 
القائمــة  التاريــخ  العميقــة يف  اجلزائــر  التدريــس يف  وطــرق  العربيــة  اللغــة  تعليميــة 
أصــال علــى التلقــني واحلفــظ مســلكاً ومنهجــاً بيداغوجيــاً. لقــد مت دخــول القــرآن 
الكــرمي إىل القطــر اجلزائــري مــع الفاحتــني األولــني وتلقــاه النــاس ابلّســماع واحلفــظ، 
ــه  وأخــذه اخللــف عــن الّســلف كامــال غــري منقــوص بســوره وآايتــه وحروفــه، بــل خبطِّ
بيــان حســب الطّريقــة الّــي تلقــوه هبــا، إن التَّعلِيــم  العثمــاين اخلــاص بــه فتعّلمــه الصِّ

ــايب كغــريه يتمحــور الّتفكــري فيــه حــول ثالثــة أقطــاٍب رئيســية هــي :  الُكّت
• القطب النفسي وخيص املتعلِّمني.

• القطب املعريف املتعلق ابملعارف املطلوب تدريسها.
• القطب البيداغوجي ويهتم ابملعلِّم. 

املرجع نفسه: ص137.  )1(
أمحد اخلطيب: الثورة اجلزائرية، دار العلم للماليني، بريوت – لبنان -، د ط، سنة 1958م،   )2(

ص:125.
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الوســائل  الُكتَّــايب؟ وماهــي  النِّظــام  املعتمــدة يف  فماهــي األســاليب والطــرق 
؟  التعليميــة 

وماهي وظيفة املعلم)الشيخ(؟وما هي شروط اختياره هلذه املهمَّة النَّبيلة ؟
وماهي املعارف املطلوب تدريسها؟

وسأحاول اإلجابة عن هذه األسئلة:
أواًل: املعلِّــم : ويُعــرف ابســم الفقيــه أو الّســيد أو الّشــيخ حســب كل منطقــة 
ــل هــذا الرجــل، فهــو األب الرُّوحــي للّتالميــذ ورجــل العلــم  وهــي أمســاء ُكّلهــا تبجِّ
الــذي ُتشــد إليــه األبصــار، وهــو عنــد عمــوم الّشــعب اجلزائــري أرفــع منزلــة فهــو 
األســرار  علــى  يُؤمتــن  وقــد  البــالء،  ويدفــع  الــّداء  يعــاجل  الــذي  والرّاقــي  الطبيــب 
والودائــع، فهــو الّرجــُل املطــاع وحمــل احــرتام وتقديــر مــن قبــل اجلميــع، الغــين منهــم 
والفقــري وهــو املستشــار الدِّيــين واالجتماعــي، حيــل املشــكالت ويعــاجل اخلصومــات 
ويعقــد ِقــران الــّزواج، حيظــى ابحــرتام كبــري وتفضيــل وطاعــة اتمــة ومتُيــزه هــذا ليــس 
يف اجلزائــر فقــط بــل يف كل جمتمــع مســلم، وممــا جــاء يف روايــة األايم للدكتــور طــه 
حسني عن هذا الرجل قوله : »... وكان يضع لذلك شروطاً ويُطالب حبقوقه.. 
فكــم لســيدان علــى اأُلســرة مــن حقــوق«)1( أمــا ُأجــرة الشــيخ أو الفقيــه مــا مل يكــن 
ــل هبــا مجاعــة املســلمني بعــد اتّفــاق يكــون قــد  اتبعــاً لــوزارة الشــؤون الدِّينيــة فتتكفَّ
مّت بينهمــا. وقــد جــاء هــذا يف معيــار أيب العبــاس الونشريســي حيــث جنــده يقــول: 
»... ويتفــق هــذا املعلــم مــع أابء الطــالب علــى أجــٍر معــني، فــإن كثــر عنــده عــدد 
الطُـّـالب، فلــه أن ُيشــرك معــه معلِّمــاً آخــر، أو غــري واحــد مــن املعلِّمــني... وإذا 
بيــان يف عاشــوراء واألعيــاد بشــيء مــن العطــاء قبلــه، وذلــك  تكــّرم عليــه آابء الصِّ
حســب جــاري العــادة، وقــد كان فاشــيا يف بــالد املغــرب األوســط واألقصــى تقــدمي 
الشــمع للمعلِّــم يف ميــالد النّــي صلــى هللا عليــه وســلم كمــا كان فاشــيا يف البــوادي 
أخــذ الزُّبــَد، جيعــل لــه علــى كل بيــت خمضــة زُبــٍد وُيســمُّونه مخيــس الطالــب«)2( أّمــا 

طه حسني: األايم، بيت احلكمة، ط1،سنة2013، ص22.  )1(
أبــو العبــاس أمحــد بــن حيــي عبــد الواحــد الونشريســي، املعيــار املعــّرب واجلامــع املغــّرب عــن فتــاوى   )2(

أهــل إفريقيــة واألندلــس واملغــرب،ج7،ص:162.
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لبــاس معّلــم القــرآن املعــروف واملشــهور يف كل منطقــة ِجلبــاابً وِســروااًل فضفاضــاً، 
وال يُقبــل بــدون عمامــة، وإىل جانــب الشَّــيخ يوجــد شــخص يســمَّى العرِّيــف وهــو 
ــم يقــوم مبســاعدة املعلِّــم علــى أتديــة واجبــه، ومــن  أحــد تالميــذ الُكتَّــاب بلــغ احلُل
مهامــه احملافظــة علــى اهلــدوء عنــد غيــاب الشَّــيخ وتبليغــه عنــد ُرجوعــه، كمــا ينــادي 
علــى املتعلِّمــني اّلذيــن يطلبهــم الفقيــه للتَّســميع وال يقتصــر دور معلــم القــرآن علــى 
تعليــم األطفــال القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن، بــل حيــرص علــى تنشــئتهم الّنشــأة 
الفاضلــة والعــادات  الصاحلــة وغــرس األخــالق احلميــدة يف نفوســهم، واملبــادئ 
الّســليمة والقيّــم اإلســالمية،كما كان معلِّــم الكتاتيــب يقــوم مبراقبــة الِصبيــان خــارج 
حجــرة الــدَّرس وحيّثهــم علــى العمــل مبــا تعّلمــوا ويشــعرهم أبهنــم يتميــزون عــن غريهــم 
يف تصرفاهتــم وســلوكياهتم، وهــذا كلــه تقديســاً ملــا حيملونــه مــن كالم هللا العزيــز 

احلكيــم، كمــا يُطالبهــم ابحملافظــة علــى مُسعــة الُكّتــاِب الــذي ينتمــون إليــه.
اثنياً: إنتخاب املعلِّمني: 

كان األجــداد ـــــ رمحهــم هللا ـــــ يتحــّرون ُجهدُهــم يف انتخــاب مــن يتــوىّل تعليــم 
مــن تقــّرر عندهــم حســُن أخالقــه  فــال خيتــاُرون إىل هــذه املهّمــة إالّ  صبياهنــم، 
العفــاف،  و  ابالســتقامة،  االشــتهار  منهــا  مجّــة،  رشــيدة  فيــه خصــال  وتوفــرت 

والعدالــة، مــع اخلــربة الّتامــة ابلقــرآن وعلومــه.
»قــال الشــيخ الصــاحل أبــو إســحاق اجلبنيــاين املتــوىف ســنة 379 هــــ ،وكان ممـّـن 
يُعّلــم اليتامــى وأبنــاء الفقــراء احتســااب لوجــه هللا الكــرمي وابتغــاء مرضاتــه ال تعّلمــوا 

أوالدكــم إالّ عنــد رجــٍل حســن الّديــن، ألّن ديــن الصــي علــى ديــن معلِّمــه.«)1( 
ــــ رمحهــم هللا  الّســلف  ابــن ســحنون: »وكان  قالــه  مــا  املعلــم  ومــن واجبــات 
يشــرتطون مــع ذلــك علــى املعلِّــُم أن يتخلَّــى عــن كّل شــيء للّتعليــم، وأن ال يشــتغل 
بغــري صناعــة الّتعليــم، وأن يُعّمــر أوقــات فراغــه ابلنَّظــر فيمــا يعــود علــى تالميــذه 
ابلنَّفــع و الفائــدة يف تعليمهــم، و مراقبــة غدّوهــم و رواحهــم وإعــالم أوليائهــم عــن 
مغيبهــم بــال عــذر، وحجــروا عليــه اختّــاذ العريــف يقــوم مقامــه مــا مل يكــن يف مرتبتــه 
حممــد ابــن ســحنون:آداب املعلمــني، حتقيــق حســن احلســين عبــد الوهــاب وحممــد العروســي   )1(

ص:47. الشــرقية،تونس،  الكتــب  1392ه1972م،دار  ط3،ســنة  املطــوي، 
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ــة و أخالقــة املرضيــة، حبيــث يكــون املــؤّدب منقطعــا بنفســه متــام االنقطــاع  العلمّي
املرضــى و تشــييع اجلنائــز.«)1(   أهّنــم منعــوا عليــه عيــادة  بيــة حــّى  للتَّدريــس والرتَّ
وفرضــوا عليــه املســاواة التَّامــة يف تعليــم أبنــاء األشــراف و الفقــراء ال فــرق بــني 
، بــل مهــا سواســية يف ذلــك قــال اإلمــام ســحنون: »جيــب العــدل يف  الفقــري و الغــىِّ
التَّعليــم، وال يُفضَّــل فيــه بعضهــم علــى بعــض ولــو تفاضلــوا يف اجلعــل إاّل أن يبــنيِّ 
ذلــك لوليِّــه يف عقــده و يكــون تفضيلــه يف وقــت غــري وقــت تعليمــه للّصبيــان.«)2( 

يه اليــوم ابلــّدروس اخلصوصيــة . وهــو مــا ُنســمِّ
اثلثاً: األسس الرّتبوية يف التعليم الكتاب:

إّن مهمــة كل تربيّــة هــي إيصــال ونقــل القيّــم الّــي اختارهــا اجملتمــع لنفســه، 
والكتاتيــب اجلزائريّــة ال ميكنهــا أن َتُشــّذ عــن هــذه القاعــدة، ومــن هــذا املنطلــق، 

فــإنَّ مــن أوىل أولوايهتــا مــا أييت:
»احلفظ اجلّيد للقرآن الكرمي و احلديث الّنبوي الشريف .

تنمية شعور املتعلِّم ابالنتماء إىل الدِّين اإلسالمي و االعتزاز مبصادره.
تزويــد املتعلــم ابملعــارف اخلاصــة ببعــض العبــادات و الشــعائر الّدينيــة و تعويــده 

علــى ممارســتها و لــو مل تكــن مفروضــة عليــه يف هــذا الّســن.
تنمية القيم اإلسالمية يف املعامالت اليومية .

تعزيز املعرفة بوحدانية هللا و ترسيخها يف نفوس املتعّلمني .
والقيّــم  الّنبويــة  الّســرية  و  الّســلوكيات  و  ابلعبــادات  املتعلقــة  املعــارف  تنميــة 

الّدينيــة«)3( الشــعائر  بعــض  ممارســة  وكيفيّــة  األخالقيــة 
مصــادر  و  اإلســالم  ُروح  مــن  معارفهــا  تســتمد  الكتاتيــب  العمــوم  وعلــى 

يف: املتمثّلــة  الّتشــريع، 
ــريفة، مبــا حُيّقــق تربيــة شــاملة، مــن خــالل  القــرآن الكــرمي والّســّنة النبويّــة الشَّ

املرجع نفسه:ص:49.  )1(

املرجع نفسه:ص:49.  )2(
- وزارة الرتبيــة الوطنيــة، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، مديريــة الّتعليــم األساســي، الديــوان الوطــين   )3(

للمطبوعــات املدرســية، طبعــة2016، ص144.



منهجية الّتعليم الُكتَّاِب212

التــوازن بــني الــّروح و اجلســد و بــني أعمــال الّدنيــا واآلخــرة، و تّفتحــاً علــى العصــر 
مــن دون إخــالل ابملبــادئ اإلســالمية وروح مقاصــد الشــريعة.

أ- مراعــاة الفــروق الفرديــة: كان الشــيوخ يطبِّقــون مبــدأ الفــروق الفرديــة بــني 
املتعلمــني: فمنهــم مــن كان ُيكلّــف حبفــظ ســورة قصــرية ومنهــم مــن كان ُيكلّــف 
حبفــظ ربــع ومنهــم حبفــظ نصــف وغالبيــة الطّلبــة مطالبــون حبفــظ الثُّمــن وذلــك مــن 

بدايــة األســبوع إىل هنايتــه وهــذا حســب اســتعداداهتم وقدراهتــم العقليــة. 
ب- اســتخدام مبــدأ الثــواب والعقــاب: يســتخدم معلــم الكتاتيــب مبــدأ 
الثــواب والعقــاب حيــث أوضحــت الدراســة أنَّ الشــيخ كان يُعاقــب املتعلِّمــني، 
وكان يســتعمل العصا الفلقة وكذلك الّضرب على اليدين أو مســك األذنني كما 
أهّنــم يســتخدمون التوبيــخ واللّــوم والّتأنيــب، حيكــي فضيلــة الشــيخ حممــد متــويل 
الشــعراوي رمحــه هللا عــن طفولتــه فيقــول : »عندمــا كنــت صغــرياً وتعلمــت القــرآن 
الكــرمي وحفظــه يف اللَّــوح وبســبب قــراءيت اخلاطئــة ل:)حــم - عســق ( أخطــأت يف 
القــراءة فُضربــت ضــرابً شــديدا ًمــن ُمعّلمــي ومســاعده العرِّيــف.«)1( وكانــوا يعتقــدون 

أن الّضــرب جيلــب منفعــة للمتعّلمــني وجيعلهــم حريصــني علــى احلفــظ. 
ويف هــذا املقــام يقــول حممــد الغــزايل: »... ومــن بــني احلــني واحلــني تســمع 
اســتغاثة مضــروب مل حُيســن األداء ، يتوجــع مــن لذعــة العصــا، واآلابء يوصــون 
املعّلمــني أبالّ أتخذهــم شــفقة يف الّتعليــم والّتأديــب، فعصــا الفقيــه مــن اجلنــة كمــا 
أّن  النفــس واالجتمــاع  الرتبيــة احلديــث وعلــم  أثبــت علــم  يقولــون....«)2( وقــد 
العقــاب اجلســدي)الضرب( مضــرة ابلطفــل وهــو أنــواع منهــا: الضــرب، والتهديــد، 
واجلــزر، والُصــراخ يف وجــه الطفــل. ويف هــذا يقــول أحــد الباحثــني: » العقوبــة 
البدنيــة يف اعتقــادي ال تكــون أبــًدا صــواابً، فاخلفيــف منهــا حُيــدُث قليــاًل مــن الضرر 
ــديد منهــا يُولّــد القســوة والوحشــية.«)3(  مــن غــري أن ينفــع، وإين مقتنــع أبّن الشَّ
ويف الــرتاث جنــد العاّلمــة ابــن خلــدون حتــّدث عــن الشــّدة علــى املتعلمــني و مــا 

حممد متويل الشعراوي: معجزة القرآن الكرمي، دار اهلدى، )د.ط(،2004،ص:9.  )1(
حممد الغزايل: سلسلة مذكرة املشاهري، دار املوعظة للنشر والتوزيع، د ط، 2014،ص:07.  )2(

برترانــد رســل: يف الرتبيــة، ترمجــة مســري عبــده، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، بــريوت – لبنــان –   )3(
ص: 125.
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حُتدثــه مــن مضــرة هبــم حيــث يقــول: »وذلــك أن إرهــاف احلــّد يف الّتعليــم ُمضــر 
ابملتعلّــم ِســيما يف أصاغــر الولــد، ألنـّـه مــن ســوء امللكــة، ومــن كان َمــرابُه ابلعســف 
والقهــر مــن املتعّلمــني واملماليــك أو اخلــدم ســطا بــه القهــر وضّيــق عــن النفــس يف 
ــل علــى الكــذب واخلبــث،  انبســاطها، وذهــب بنشــاطها ودعــاه إىل الكســل ومحُِ
وهــو الّتظاهــر بغــري مــا يف ّضمــريه، خوفًــا مــن انبســاط األيــدي ابلقهــر عليــه، وعّلمــه 
املكــر واخلديعــة لذلــك، وصــارت لــه عــادة وخلقــا، وفســدت معــاين اإلنســانّية الــي 
لــه مــن حيــث االجتمــاع والتمــرُّن وهــي احلميــة واملدافعــة عــن نفســه أو منزلــه، 
وصــار عيــاال علــى غــريه يف ذلــك، بــل وكســلت النفــس عــن اكتســاب الفضائــل 
واخللــق اجلميــل.«)1( لقــد شــاع يف األوســاط الرتبويــة أن غالبيــة معلمــي الكتاتيــب 
ــروط  ليســت لديهــم أدىن فكــرة بعلــم النفــس الرتبــوي الــذي أصبــح شــرطا مــن الشُّ
األساســية لاللتحــاق مبهنــة الّتعليــم يف الــدُّول املتقدمــة، وإن كانــت الكتاتيــب قــد 
اهُتمــت إبمهاهلــا بصفــة كاملــة نفســية الطفــل مــن حيــث قدراتــه العقليــة واجلســمية 
واســتعداداته وميوالتــه وإن كان مــا يقولونــه صحيحــا فذلــك عيــب العصــر كلــه، 
فلــم يكــن يعــرف يف احلقبــة الزمنيــة القدميــة الّــي عايشــتها الكتاتيــب أن الطفــل 
ينفــرد بشــخصية متيــزه عــن غــريه ومل يكــن علــم النفــس يُطبــق يف املؤسســات الرّتبويــة 

إالّ عندمــا اســتقّل عــن الفلســفة وأصبــح علمــا قائمــا بذاتــه.
رابعاً: البعد البيداغوجي يف أنشطة الُكتَّاب: 

من الصعب إجياد تعريف حمدد للبيداغوجيا، وذلك راجع إىل ارتباط املصطلح 
مبصطلحــات جمــاورة لــه، وبصفــة عاّمــة تعــين جممــوع طــرق الّتدريــس » إهنــا حقــل 
معــريف، قوامــه الّتفكــري الفلســفي والســيكولوجي، يف غــاايت وتوجهــات األفعــال 
واألنشــطة املطلوبــة ممارســتها يف وضعيــة الرتبيــة والّتعليــم علــى الطّفــل و الرّاشــد«)2( 

وبناًء على ما سبق حيق لنا أن نتساءل عما يلي: 
هل ميتلك شيوخ الُكتَّاب طريقًة يتحّقق هبا تعليمية القرآن الكرمي؟

وما هي الوسائل الّتعليمية الي يعتمدوهنا يف حتسني عملية الّتعليم والّتعلم؟ 
عبد الرمحن ابن خلدون: املقدمة، ص: 558.  )1(

abdo-math.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html  )2(
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أ/- الّطريقــة: أدرك املربُـّـون منــذ زمــن بعيــد أمهيــة الطُـّـرق الرّتبويــة فحاولــوا 
ابتــداع طــرق جديــدة للّتدريــس أكثــر فاعليــة وأكثــر جناحــا وإنّــه مــن يرجــع إىل 
اتريــخ الرّتبيــة يالحــظ أن هــذه احملــاوالت يف طــرق الّتدريــس حتتــل ُجــزًءا هاًمــا منــه، 
ويُعــد علــم النفــس عامــة وعلــم النفــس الرّتبــوي خاصــة الــذي كشــف وحّفــز علــى 
تعــدد طــرق الّتدريــس لتتــالءم مــع اخلــربات املختلفــة وتُــؤدي األهــداف املرجــوة. 

بوية املعتمدة يف الكتاتيب؟  فما هي أنواع الطُرق الرتَّ
لإجابــة علــى هــذا اإلشــكال توجَّهــُت إىل أحــد خّرجيــي الكتاتيــب املدعــو 
)أمحــد ابــن طاهــر( وهــو مــن الذيــن حفظــوا القــرآن علــى عــدة مشــايخ وهــو إمــام 
خطيــب وُمعلِّــم قــرآن ُمتطــوع )مبســجد الكوثــر الواقــع ببلديــة البخاتــة بدائــرة مغنيــة 
ألفــان وســبعة عشــر يف  مــن شــهر أوت  الثّامــن  تلمســان(، وحماورتــه يف  واليــة 
املســجد الســابق ذكره، وقد دامت املقابلة ســاعة ونصف، مثَّة تبنيَّ يل أنّه ليســت 
ُهنــاك طرائــق حُمــدَّدة جُممــٌع عليهــا؛ بــل كان ذلــك يرجــع إىل اجتهــادات الشــيوخ 
أو املعلِّمــني ) لِــُكلِّ شــيخ طريقــه( ولكــن يف الغالــب كان الّتعليــم يبــدأ مجاعيــا 
ــر مــن الذِّكــر احلكيــم مُيليــه الشــيخ ُمشــافهة علــى  حبيــث يكتــب املتعلــم مــا تيسَّ
التلميــذ الــذي اســتوعب احلــروف وحــذَق يف مهــارة الكتابــة وأتقــن قواعــد اإلمــالء 
تعّلــم حبفظــه وذلــك بعــد قراءتــه أمــام الّشــيخ عــدة 

ُ
وغالبــاً مــا يكتــب مُثنــاً ويُؤمــر امل

مــرّات حــى يتأّكــد مــن ســالمة النُّطــق واحــرتام الوقــف، فــإذا حفظــه مُتحــى الّلوحــة 
ويكتــب الثُّمــن الــذي يليــه حــى يبلــغ احلــزب األول، مــع الرتكيــز علــى الــِورد- الــورد 
بكســر الواو وتعين النصيب من الشــيء _ والورُد يف القرآن وهو الّنصيب اليومي 
مــن قــراءة القــرآن الكــرمي، بقــراءة مجاعيــة كل مســاٍء يــوم األربعــاء أمــا لألطفــال 
الصغــار َحِديثــي االلتحــاق ابلُكّتــاِب فــإّن الّشــيخ يقــرأ اآلايت األوىل مــن الســور 
القصــار ويـُـردد بعــده الصبيــان واحــداً واحــداً وذلــك حــى يتأّكــد مــن ســالمة النطــق 
ومراعــاة خمــارج احلــروف، وكمــا أخــربان الفقيــه أمحــد كمــا ُيســمُّونه أهــل ذلــك البلــد، 
تميّــز أن يراجــع مــع زمالئــه األقــّل منــه حفظــاً 

ُ
أّن الّشــيخ يطلــب مــن املتعلّــم امل

وفهمــاً، كأســُلوب ُيســهِّل علــى الّدارســني االســتيعاب وتوصيــل املعلومــات بُيســر 
هلــم، وهــذا مــا يعــرف حديثــا )تعليــم األقــران( وذلــك يف قــراءة الرّاتــب، وعلــى أيِّ 
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حــال فــإنَّ املعلِّمــني اعتمــدوا يف تعليمهــم للقــرآن الكــرمي مــن خــالل ُمراجعــة عمليــة 
احلفــظ واالســتظهار دون فهــم كلمــات القــرآن الغريبــة. 

خامساً: واقع تعليمية القرآن يف الكتاتيب:
عندمــا حيضــر الطفــل ألّول مــرّة إىل الُكتُّــاب يقــدم لــه الّشــيخ لوحــة أو أييت هبــا 
معــه، فيطلــب منــه أن يطليهــا ابلطــني مث يرتكهــا جتــف يف الشــمس أو أمــام املوقــد 
يف فصــل الشــتاء، مث حيضــر املتعّلــم بــني يــدي الشــيخ أو جيلــس علــى ميينــه فيقــوم 
بتســطري اللوحــة بلوحــة مثلهــا، وبعــد ذلــك يشــرع يف كتابــة احلــروف أ، ب، ت، 
ث.... بواســطة قلــم مصنــوع مــن أجــود القصــب دون اســتعمال الصمغ)احلــرب 
املصنــوع بطريقــة تقليديــة( وذلــك ابلضغــط علــى القلــم الــذي يــرتك أاثراً علــى 
الّلوحــة املطليــة ابلطِّــني مث يقــوم املتعلِّــم بتتبــع األثــر لكتابــة احلــروف مســتعماًل احلــرب 
ويف اجلهــة الثانيــة مــن اللوحــة يقــوم الشــيخ بكتابــة ســورة الفاحتــة مث يبــدأ يف تلقــني 
هــذه الســورة مُجلــًة ليحفظهــا مساعــاً بــدون هتجــني وبــدون فهــم، فــإذا مــا حفظهــا 
يف أســبوع أو أســبوعني، ميحوهــا مبــاء طاهــر يف مــكان نظيــف ال تدوســه األقــدام 
مث ُتدهــن ابلصَّلصــال وبعــد أن جتِّــف ُتســطَّر، ويكتــب لــه ســورة النّــاس للحفــظ 

ابلّتلقــني وابلّســماع وهكــذا صعــوداً مــع املصحــف. 
 أمــا حــروف اهلجــاء فتبقــى ُمســجَّلة يف تلــك اجلهــة ملــدة أشــُهر حــىَّ حيفظهــا 
التِّلميــذ عــن ظهــر قلــٍب فيحفظهــا أواًل أبمسائهــا : ألــٌف ابٌء، اتٌء… حــى آخــر 
حــرف مث ينتقــل التلميــذ إىل نُطقهــا ابلعاميــة : الّليــف مــا ينقطش)بــدون نقــط( البــا 
وحــدة مــن حتــت... اخل. مث ينتقــل التلميــذ إىل معرفــة صــور احلــروف وأشــكاهلا، 
ومعرفــة وجــه الشَّــبه بينهمــا وبــني بعــض األدوات احملسوســة الَّــي يشــاهدها التلميــذ 
يف حميطــه، األلــف مثــل العصــا...اخل، كمــا ســنبينه يف اجلــدول املرفــق، بعــد أن 
ترســخ احلــروف يف ذهــن التلميــذ يُطلــب منــه أن يكتبهــا بــدون حــركات مث أتيت 
املرحلــة الثالثــة يتعــرَّف فيهــا التلميــذ علــى احلــركات البســيطة الضمــة، الفتحــة، 

)الكســرة ِب( )فتحــة َب (
) فتحــة َث(، وهكــذا مــع احلــروف، ويف املرحلــة الرّابعــة يتعــرف التلميــذ علــى 
املــد: اب، بــو، يب، ويف املرحلــة اخلامســة يتعــّرف التلميــذ علــى التنويــن، أمــا املرحلــة 
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الّسادســة فيأيت دور التهجي، يـُهَّجي املتعلِّم الكلمة الي ميليها عليه املعّلم فُيعّدد 
حروفهــا ويرجــع عنــد كل حــرف يُريــد كتابتــه إىل احلــروف املرســومة علــى الّلوحــة، 

فُيســّجل احلــرف املعــين بصورتــه وحركتــه وينقطــه إذا كان حيمــل نُقطــاً وهكــذا.... 
خالصــة القــول أن الطّريقــة الرّتبويــة الّتعليميــة الّــي كانــت ُمّتبعــة يف الكتاتيــب 
هــي قدميــة وجــدت مــع هــذه املؤسســات فهــي تتــم ابلّتعلــم وذلــك بكتابــة احلــروف 
األجبديــة وحفظهــا حرفــاً حرفــاً؛ أي ابلطّريقــة اجلُزئيــة مث االنتقــال إىل الطّريقــة الكليّــة. 
سادســاً: أســلوب املعلــم يف تعليــم أجبديــة اللُّغــة العربيــة: يســتخدم ُمعّلمــو 
الكتاتيــب عــّدة طــرق تتكامــل فيمــا بينهــا يف تعليــم أجبديــة اللُّغــة العربيــة، يبــدأ 

بتقــدمي احلــروف إىل التِّلميــذ، وذلــك علــى النحــو اآليت:)1( 

أوصاف احلرفحتفيظ للرتسيخالنطقاحلرف
مطريق – تصغري مطرق ال ينقط ألف أ

أثينا نقطة من حتت )أسفل(ابء ب 
ثنينة نقطتني من فوق اتءت
ثنينة ثالث نقط من فوق اثء ث
خميطف نقطة من حتت جيمج
خميطف الشان عليه أي )النقط عليه(حاء ح
خميطف نقطة من الفوق خاء خ
ثنينة ثالث نقط من فوق اثء ث
خميطف نقطة من حتت جيمج
خميطف الشان عليهحاء ح
خميطف نقطة من الفوق خاء خ
بوجناحني الشان عليهدالد

93.رمضــان  العــدد:  الثقافيــة،  اجمللــة  اجلزائــر،  ابجللفــة  القدميــة  املؤسســات  مصطفــى:  زائــد   )1(
ص:14 1406ه، 
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بوجناحنينقطة من الفوق ذال ذ
معرقالشان عليه راءر
معرقنقطة من فوق زايز
بوقرن-بوقارونالشان عليهطاءط
بوقرن – بوقاروننقطة من فوق ظاءظ
بوجناح واحدالشان عليهكافك
معرق واحدالشان عليه الم ل
دوويرةالشان عليهميمم
معرفة نقطة من الفوق نونن

مزود الشان عليهصادص 
مزود نقطة من الفوق ضادض
فم الديبالشان عليهعنيع
فم الديبنقطة من الفوق غني غ
ام رقيبة نقطة من الفوق فاءف
بورقيبةاثنني من الفوق قاف ق
تالث سنيناتالشان عليه سنيس
تالث سنينات تالث نقط من الفوق شني ش
ام كرشتنيالشان عليهواوو
معرق – بوطيطة الشان عليههاء ه
بوقحيحةالشان عليهالمال
مكورة معرقةنقطتني من حتتايء ي
مردودة الشان عليهمهزة ء
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ومبجــرد االنتهــاء مــن هــذه الطّريقــة الســابقة الذكــر تكــون احلــروف قــد رســخت 
يف أذهــان التالميــذ طبقــا لقــدرات االســتيعاب لــدى كل تلميــذ يشــرع املعلــم يف 
تدريســها مرتبطــة مبوضوعــات وصــور حمسوســة مــن بيئــة التلميــذ وهــذا مُيّكنــه مــن 
إجيــاد عالقــة بــني الصــور احلســية الــي يعرفهــا خــالل الّلعــب واحليــاة اليوميــة العاديــة 

وصــور احلــرف املطلــوب منــه تعلُّمــه.
سابعاً: الوسائل املستعملة يف الكتاتيب اجلزائرية:

إن الوســائل املســتعملة يف الُكتّــاب اجلزائريــة بســيطة وزهيــدة الّتكاليــف، مُيكــن 
العثــور عليهــا يف البيئــة احملليــة بســهولة، كمــا أن الّتعليــم الُكتّــايب ال يتطلّــب نفقــات 
تســيري هاّمــة، فهــو بذلــك اقتصــادي مــن الّناحيــة املاّديــة، مــن حيــث الّتجهيــز 
والّتخطيــط فعــادة مــا جيلــس التالميــذ علــى حصائــر مصنوعــة مــن الدِّيــس، أو 
علــى مقاعــد خشــبية ال تــكاد ترتفــع إاّل بســنتمرتات علــى ســطح األرض، وهــذا 
قــد فرضتــه احلالــة املزريــة والفقــر الــذي كان يعــاين منــه ٌجــّل الشــعب اجلزائــري يف 
عهــد االحتــالل الفرنســي وقــد دفعتــه احلاجــة إىل اخــرتاع وســائل بســيطة كمــا قيــل 

)احلاجــة أُمُّ االخــرتاع(.
وهــذه الوســائل هــي: الّلوحــة، واحلــرب، والقلــم، وأدوات احملــو املتمثلــة يف الصلصــال 
املتواجــدة بكثــرة يف حميــط التلميــذ، إاّل أّن متطلبــات الّتطــور املســتمر ومواكبــة 
العصــر احلديــث أّدى إىل إدخــال بعــض الوســائل احلديثــة علــى املــدارس القرآنيــة 
حيــث أُدخلــت تكنولوجيــا االتصــال مثــل احلواســيب، الســبورات، والطّــاوالت، 
واألقــالم الصوفيــة امللونــة، واأللــواح البالســتيكية املســطّرة... اخل، وهــذا كلّــه مــن 
أجــل دعــم األهــداف البيداغوجيــة للمدرســة يف املراحــل األوىل لتمكــني التالميــذ 
مــن اكتســاب معــارف لغويــة ودينيــة عــرب ترقيــة هــذه الكتاتيــب مــن حيــث الوســائل 
والربامــج، ودفعهــا العتمــاد الطــرق التعليميــة احلديثــة وتكييــف برانجمهــا التحفيظــي 
إىل برانمــج بيداغوجــي خيــدم حاجيــات التلميــذ املعرفيــة دون خروجهــا عــن إطارهــا 

الديــين واألخالقــي. 
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اثمناً: التَّقومي يف الكتاتيب: 
يــؤدي التقــومي وظائــف كثــرية يف أغلــب جوانــب احليــاة االجتماعيــة، فمــا مــن 
عمــل إال ويصاحبــه التقــومي، غــري أن وظيفــة التقــومي يف اجملــال الرتبــوي أكــرب، إْذ 
يفيــد يف معرفــة عناصــر القــوة والضعــف، وإىل أي مــدى وصلــت العمليــة الرتبويــة 
مــن النجــاح يف حتقيــق أهدافهــا لتتضــح الرؤيــة الــي علــى ضوئهــا حتــّدد املســارات 
الرتبوية مســتقباًل، ومن هنا يعّد الّتقومي نشــاطا هاما من النشــاطات الرتبوية، الي 

ينبغــي أن نوليهــا عنايــة كــربى ألنــه جــزء ال يتجــزأ مــن احليــاة الرشــيدة. 
ونقــل  والّتوجيــه  للّتعليــم  الّتلقــني كوســيلة  ُأســلوب  علــى  الكتاتيــب  تعتمــُد 
لقِّــن يف حــني يتــوىل األطفــال دور امللقَّــن، يعــرض 

ُ
املعــارف، ويتــوىل الشٌّــيوخ دور امل

املعلــم مــن خالهلــا األفــكار واملفاهيــم، وتتــم عمليــة التَّقييــم ابلكتاتيــب مــن خــالل 
احلفــظ واالســتظهار دون فهمــه لكلماتــه الغريبــة وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون 
عــن القاضــي أبــو بكــر إذ يقــول : »واي غفلــة أهــل بــالدان يف أن أيخــذ الصــي 
بكتــاب هللا يف أوامــره يقــرأ مــا ال يفهــم وينصــب يف أمــر، غــريه أهــم عليــه منــه«)1( 
كمــا أن مشــايخ الُكتّــاب يعتــربون اخلطــأ تقصــريا مــن طــرف املتعلــم يتوجــب عليــه 
العقــاب ابلّضــرب والّتأنيــب ومنــع الصــي مــن الّلعــب وقــد يبقيــه املعلــم يف الُكتّــاب 

بعــد خــروج أقرانــه ويطالبــه بتكــرار مــا كتــب لــه علــى اللــوح حــى يرســخ لــه .
منهجية الدراسة امليدانية:

بعدما ُقمت بتحديد موضوع دراســي وإشــكاليات حبثي وصياغي لفرضياته، 
ودراســته دراســة نظريــة كان مــن الواجــب علــيَّ التأكــد مــن صحــة أو خطــأ هــذه 
الفرضيــات، وال يتحقــق هــذا إال إذا قمــت بدراســة اجلانــب امليــداين الــذي ميــدين 
مبعطيــات تســاعدين يف اإلجابــة عــن تســاؤالت طبقــت مــن خالهلــا اســتبيان وزعتــه 
علــى املعلمــني واهلــدف املرجــو مــن كل هــذا معرفــة رأي األســاتذة، الذيــن يَُدّرُِســون 
يف االبتدائي عن مدى قوة أو ُضعف أطفال الكتاتيب يف النشــاطات الي تُقدَّم 
هلــم ومــا مــدى ســعي ُمتعلِّمــو الُكتَّــاب يف حتصيــل مهــارات اللُّغــة العربيــة، ومــن 

عبد الرمحن ابن خلدون: املقدمة،ص:558.  )1(
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أجــل هــذه الدِّراســة وحــى تكــون الّنتائــج أكثــر ِدقــًة لــزَّم علــيَّ إتبــاع منهجيــة علميّــة 
ســليمة ومنظمــة حيــث اعتمــدت علــى وســائل وتقنيــات وأدوات تُــالؤم موضــوع 
دراســي ، أضــف إىل ذلــك اختيــار العّينــة املناســبة هلــذه الدراســة ، وكــذا مــكان 
وزمــان الدراســة ، بعــد ذلــك ُقمــت بتحليــل وتفســري النتائــج املتحصــل عليهــا مــن 
خــالل االســتبيان، وهــذا بعــد معاجلتهــا إحصائيــا، غــري أنَّ املقــام ال يتَّســع لعــرض 
كافــة النتائــج الّــي أســَفر عنهــا االســتبيان، لذلــك ســأكتفي أبهــم نتائــج تقــومي 
بعــض النشــاطات، وارأتيــت يف األخــري أن أُقــّدم جمموعــة مــن االقرتاحــات لعّلهــا 

تُفيــد وتســاعد مــن يعمــل هبــا.
1-منهج الدراسة :

لقــد اعتمــدت يف دراســي هلــذا املوضــوع علــى املنهــج الوصفــي الــّذي يَهــدف 
يكتفــي  املنهــج ال  هــذا  أنَّ  معــنّي حيــث  جمــال  أو  موقــف  إىل وصــف وحتليــل 
ابلوصــف والتَّحليــل فقــط بــل يتعــّدى ذلــك فهــو حُيلّــل ويُفّســر ويقــارن ويهــدف 
إىل التعــرف علــى الواقــع كمــا هــو ، ابإلضافــة إىل املنهــج اإلحصائــي الــذي أيخــذ 
جانبــاً مــن هــذه الّدراســة حيــث اعتمــدت عليــه يف بنــاء جــداول إحصائيــة وتنظيــم 

النتائــج والعمليــات احِلســابية .
2- مكان وزمان إجراء الدِّراسة:

إّن الدراســة احلاليــة املتمثلــة يف معرفــة واقــع طْفــل الكتاتيــب يف املدرســة االبتدائيــة 
حســب وجهــة نظــر املعلمــني هلــا حــدود زمانيــة وحــدود مكانيــة :

3-اجملال الزمين:
شــرعت يف إجنــاز هــذه الدراســة بدايــة شــهر أكتوبــر 2017م، واســتغرقت 
الدراسة املكتبية وجتميعها إىل غاية شهر ماي 2018م.وبعد أن مّتت اإلجراءات 
الّضروريــة مــن أجــل التطبيــق ميدانيًــا مــع اجلهــات املعنيــة )مديــر االبتدائيــة، ومعلمــو 
املدرسة(، وبعد حتديد مواعيد التطبيق شرعت يف العملية يف 25 ماي 2018م 
حيــث ُقمــت ابلّدراســة االســتطالعية للُمؤّسســة، والتالميــذ واملعلمــني واســتغرقت 
الدِّراســة أســبوعاً مث َشــرعت يف تطبيــق االســتمارة ومجــع البيــاانت امليدانيــة وأهنيتهــا 

يف أواخــر شــهر جــوان 2018م.
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4- اجملال البشري :
مشلــت الدراســة تالميــذ ابتدائيــة )آيــت مولــود ســعيد الداخليــة بلديــة ســي عبــد 
الغــين واليــة تيــارت( الذيــن يُتابعــون تعليمــاً ُكّتابيــاً ابملدرســة القرآنيــة املســماة )احلــاج 

الطاهــر( ويف نفــس الوقــت يتابعــون دروســهم ابملدرســة الّنظاميــة.
والعيِّنة الثَّانية ُمعلِّمو املدرسة.

بويــة موضــع الّدراســة هــي مــن أهــم املؤسَّســات ابلواليــة مــن حيــث  فاملدرســة الرتَّ
عــدد التالميذ.

5- أداة الدراسة:
املعلومــات  مرحلــة مجــع  هــي  العلمــي  البحــث  مراحــل  مــن  مرحلــة  أهــم  إنَّ 
املــراد  املوضــوع  املعلومــات ابختــالف  والبيــاانت، وختتلــف طــرق ووســائل مجــع 
ُد اســتعمال الوســيلة املناســبة أَليِّ دراســة علــى ضــوء أهدافهــا  دراســته، ويتحــدَّ

ومنهجهــا. وفروضهــا 
وقــد اعتمــدت يف حبثــي هــذا كوســيلة جلمــع املعلومــات والبيــاانت املتعلقــة 
ابملوضــوع علــى االســتمارة الــي تعــد إحــدى وســائل البحــث العلمــي املســتعملة 

علــى نطــاق واســع، خاصــة يف البحــوث الرتبويــة.
وميكــن تعريــف االســتمارة كاآليت: »جمموعــة مــن األســئلة املرتبــة حــول موضــوع 
معني يتم وضعها يف استمارة ترسل لألشخاص املعنيني ابلربيد أو جيري تسليمها 

ابليــد متهيــداً للحصــول علــى أجوبــة لألســئلة الــواردة فيهــا«)1(
6- حجم عيينة الدراسة وكيفية اختيارها :

بلــغ عــدد أفــراد عيِّنــة الّدراســة 14 معلمــا ومعّلمــة ، أمــا عــن عــدد املتعّلمــني 
بــني  ُمتمــدرس  منهــم 73  الدراســية  األطــوار  علــى كل  مّوزعــني  متعلِّمــاً   462

النظّاميــة. واملدرســة  الُكتّــاب 

عمــار بوحــوش: مناهــج البحــث العلمــي وطــرق إعــداد البحــوث، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة،   )1(
اجلزائــر 1999م، ص:66.
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اجلدول01: توزيع جمموع تالميذ املدرسة مبا فيهم أطفال الكتاتيب.

الرتبية السنوات
التحضريية

السنة 
األوىل

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
اجملموعاخلامسة

124769466229264الذكور
133142464223197اإلانث
24781119210442462اجملموع

املصدر: مدير املدرسة 
اهلدف من هذا اجلدول دراسة إحصائية ملتعلمي املدرسة. 

اجلدول 02: توزيع أطفال الكتاتيب من حيث اجلنس.
النسبة املئويةالتكراراجلنس
42.46%31ذكور
57.53%42إانث
100%73اجملموع

اهلــدف منــه: معرفــة عينــة التالميــذ الذيــن يتابعــون تعليمــاً ُكتَّابيــاً، بعــد خروجهم 
من املدرســة اإللزامية ويف أايم العطل عدا يوم اجلمعة فهو اســرتاحة للجميع

اجلــدول  نتائــج  خــالل  مــن  وحتليلهــا:  األول  االســتبيان  نتائــج  01-عــرض 
ُنالحــظ أن عــدد اإلانث مُيثــل 42% أكثــر مــن الذكــور و هــذا انبــع مــن رغبــة 
اأُلســر اجلزائريــة يف تعليــم بناهتــنَّ تعليمــاً دينيــاً انبعــاً مــن هويتنــا العربيــة اإلســالمية.

اجلــدول 03: معرفــة مــدى ســعي ُمتعّلمــو الُكتَّــاب يف حتصيــل اللُّغــة العربيــة 
وأدائهــا والتحــدث هبــا.

النسبة املئويةالتكرار
100%73نعم
00%00ال

100%73اجملموع
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االســتنتاج: مــن خــالل اجلــدول يـَّتضــح أن 100% مــن األســاتذة ُمَتِفُقــون أن 
طفــل الكتاتيــب ُمتمكــن مــن املهــارات اللغويــة و ذلــك أن التعليــم الُكّتــايب يُقــدم 
تعلّــم كفــاءاٍت َيســعى 

ُ
خدمــًة للتَّعليــم الِنظامــي حيــث أنــه ُيســاهم يف إكســاب امل

املنهــاُج املدرســي إىل حتقيقهــا نذُكــر منهــا:
ــــ القدرة على القراءة اإلمجالية.

ـــ الُنطُق الصَّحِيح لألصوات و احلروف.
ــــ إدراك حدود الكلمات و اجلمل.

ــــ الّتمييُز الّسريع بني احلروف املتشاهبة شكاًل و املختلفة لفظاً.
ــور القرآنيــة املقــررة يف مرحلــة  اجلــدول04: معرفــة مــدى حفــظ طفــل الُكتّــاب للسُّ

التعليــم االبتدائــي.
النسبة املئويةالتكرار

100%73نعم
00%00ال

100%73اجملموع
االســتنتاج: كمــا هــو مالحــظ مــن خــالل اجلــدول أن كل األســاتذة ُمتفقــون 
ــور  علــى أن َتالميــذ الكتاتيــب يلتحقــون ابملدرســة النظاميــة وقــد حفظــوا كل السُّ
قــررة يف منهــاج الرتبيــة اإلســالمية وهي:)ســورة الفاحتــة، اإلخــالص، 

ُ
القرآنيــة امل

للُمتعلِّمــني  يَتَفــرَّغ  وقتــاً كافيــاً كــي  لألســتاذ  مينــح  مــا  وهــذا  الفلــق...(  النّــاس، 
الذيــن مل يســبق هلــم حفــظ السُّــور املطلوبــة، خاصــًة و أنَـّنَــا نُعــاين يف اجلزائــر مــن 

االكتظاظ)أربعــون تلميــذ يف الفــوج الواحــد(
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اجلدول 05: معرفة مدى حتكم طْفل الكتاتيب يف نشاطي اخلط واإلمالء.
النسبة املئويةالتكرار

98.63%72نعم
1.36%01ال

100%73اجملموع
االستنتاج:

1ـــــــــ علــى مســتوى اخلــط: مــن خــالل قراءتنــا للجــدول نالحــظ أن تِلميــذ الُكتّــاب 
يَلِــُج املدرســة النظاميــة وقــد جتــاوز بعــض الُصعــوابت الّــي تُعيــق تُعلُّمــه نذكــر منهــا 

علــى ســبيل املثــال: 
مسك القلم بطريقة صحيحة.

كتابة احلروف منفردة و متصلة يف كلمات.ـ
متيز احلروف و رمسها بشكل حيقق املقروئية.

الكتابة على السطر، واحرتام أوضاع احلروف و اجتاهاهتا.
2 ــــ على مستوى اإلمالء:

إّن الّتعليــم الُكتّــايب يـُـويل اهتمامــاً ابلغــاً لَنشــاط اإلمــالء، وهــذا انبــٌع مــن قداســة 
القــرآن الكــرمي، حيــث يُطلــُب مــن املتعلــم أن َيكتــب الكلمــات كمــا مُتلــى عليــه أو 
كمــا هــي موجــودة يف املصحــف الّشــريف فقــد جتــده يكتــب اهلمــزة علــى الــواو يف 
كلمــة املؤمنــون وإذا ســألته ملــاذا كتبتهــا هكــذا؟ فهــو ال يعــرف القاعــدة اإلمالئيــة 

ولكنــه يُطبِّقهــا حفظــاً.
االستنتاج العام: 

ومن مجلة النتائج الي توصلت إليها من خالل هذا البحث:
دة عــن  -حتفيــظ القــرآن الكــرمي لــه أثــٌر ابلــغ يف اســتقامة الّلســان واللُّغــة والبيــان، زايَّ

اســتقامة اجلســد والرُّوح. 
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-الكتاتيــب ُتكســب الطفــل املعايــري والقيــم اخللقيــة وجتعلــه قــادراً علــى التفاعــل مــع 
أكثــر قضــااي حياتــه اليوميــة املعاصــرة.

-إمكانية االستعانة ابلكتاتيب يف دعم األهداف البيداغوجية للمدرسة النظامية 
يف املراحل األوىل لتمكني املتعلِّم من اكتســاب معارف لغوية و دينية.

التَّوصيات املقرتحة:
مــن االقرتاحــات الــي رأيتهــا قــد ُتســاهم يف رفــع مســتوى الكتاتيــب وجعلهــا يف 
بويــة األخــرى  ُمســتوى التَّحــدي وحــىَّ تضمــن مكانــًة مرموقــًة بــني املؤسَّســات الرتَّ

مايلي:
1ــــ مراعاة اجلانب التنظيمي من حيث احلجم الزمين والعطل...

2 ـــ العناية ابلكتاتيب واالطِّالع على واقعها.
الطــرق  والربامــج، ودفعهــا العتمــاد  الوســائل  مــن حيــث  الكتاتيــب  ترقيــة  ــــــ   3

احلديثــة.  التَّعليميــة 
4ــــــ بنــاء برامــج تعليميــة للكتاتيــب تتعامــل مــع جمــاالت علميــة وتربويــة أخــرى، 

ختــدم كل اجلوانــب املتعلقــة ابملتعلم)اجملــال العقلــي والوجــداين والبــدين (. 
5 ــــــ االهتمــام بتكويــن املعلمــني القائمــني علــى هــذه املهمــة خاصَّــة يف علــم النفــس 
الرتبــوي، والَّــذي يــكاد يكــون ُمنعدمــاً يف الكتاتيــب رغــم احلاجــة املاسَّــة إليــه حــىَّ 

نفهــم ذلــك الكائــن الصَّغــري الــربيء.
6ـ ــــــ ضــرورة إتِّبــاع طــرق التَّدريــس احلديثــة الّــي تعتــرب التِّلميــذ طرفًــا إجيابيًــا يف عمليــة 

الّتعليــم والتعلُّم.
7ــــــ االهتمــام ابلوســائل التَّعليميــة والتكنولوجيــة احلديثــة إلثــراء العمليَّــة الّتعليميــة 

توفــريًا واســتخداًما، الســيما السَّــمعي ابلتَّحديــد. 
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خامتة 
اهتمامــات  يف  املتــني  الركــن  ومازالــت  ظلَّــت  التعليميــة  املناهــج  أن  الشــك 
عرفــة ُتشــكل اهلــدف األهــم اختلفــت ُســبل 

َ
األمــم الفكريــة، والرّتبويــة، وملــا كانــت امل

تبليغهــا الختــالف القناعــات، حيــث تعــددت النظــرايت وكثــرت املقــارابت عنايــة 
منهــا أبطــراف العمليــة التعليمية/التَّعُلميــة .

هــذه  تـَُعــربِّ  َحيــث  ابحملتــوى  التَّدريــس  ُمقاربــة  الكتاتيــب  تَبنَّــت  وقــد  هــذا 
قيمــة  علــى  تُراهــن  إذ  للُمتعلِّــم،  املعرفــة  تبليــغ  خيــص  اجتهــاد  عــن  البيداغوجيــا 
املباحــث  مــن خــالل إحاطتــه ابملضامــني و املوضوعــات، و  املعــريف  الَتكديــس 

ِشــَعارها: الِفكــر  يف  متأّصلــة  غايــة  املعرفــة  مادامــت 
ــــ من َحِفظ املتون حاز الُفنون. 

ــــ احفظ إنَّ ُكل حافٍظ إمام.
َترتكــز علــى احلفــظ  الِشــعارين نســتخلص أن هــذه املقاربــة  مــن خــالل َهذيــن 
واالســتظهار وترســيخ القــدرات يف نفــس املتعلــم وصقلهــا ابملـِـراِن والُدربَــِة والتكــرار. 
ومن املعُروف أن النظام الرتبوي اإلســالمي القدمي كان يعتمد على العقل والنقِل 
مــن جهــة، ويســتعني ابحلفــظ و احلــوار مــن جهــة أخــرى، وال ننســى أبن َملكــة 
احلفــظ َضروريــة لبنــاء معارفنــا، وقــد رّكــزت ثقافتنــا القدميــة علــى هــذه امللكــة األوليــة 
 ، واألساســية فأجنبــت لنــا علمــاء موســوعيني َســامهوا بشــكٍل َكبــري يف مياديــن َشــىَّ

كالغــزايل، وابــن ســينا، وابــن رشــدوابن خلــدون، وابــن رشــيق القــريواين... 
ولكــن هــذا ال مينــع مــن ُمســايرة مــا اســتجد مــن املناهــج والتصــورات والنظــرايت، 
والتكيــف الَســريع مــع مــا ُأســُتحدث مــن معلومــات و أفــكار، كاالنفتــاح علــى 

الَعــوامل الرقميــة، واالســتفادة مــن التكنولوجيــا احلديثــة.
وعليــه فــإّن إعــداد جيــل ُمثقــف واع وُمؤمــن بــدوره وبقضــااي أُمَّتــه هــو السَّــبيل للنَّجــاح 
والبقــاء، والقــدرة علــى التَّنافــس يف هــذا العــامل املتغــري لــن يتأتَّــى إالّ بصياغــة مناهــج 
انبعــة مــن تراثنــا، وثقافتنــا، وهويتنــا العربيــة اإلســالمية حــى يتحقــق مــا نبتغيــه وحُنّصــن 

أجيالنــا القادمــة، وهنيئهــا لَِتحمُّــل مســؤوليتها كاملــة اجتــاه أُمَّتهــا ودينهــا ولغتهــا.
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