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 :مقدمة

شكلت املدينة وال تزال اهتمام العديد من الباحثني على تباين األنساق املعرفية املنتمني إليها،     
وكذا تشعب منطلقاهتم الفكرية، األمر الذي أفض إىل تشكيل بناء معريف حول كيان املدينة يعكس 

حلضرية كحقل معريف مستوى التباين احلاصل، إذا ال يفوتنا يف هذا املقام احلديث عن السوسيولوجيا ا
راء املعريف ليت تعكس يف املقام األول حجم الثساهم من خالل األدبيات السوسيولوجيا املطروحة وا

السوسيولوجي عامة السوسيولوجيا احلضرية بشكل خاص فهذه األخرية ابائت الذي عىن به اإلرث 
من حيث منطلقات وتبلورها علمية بالغة األمهية مث من خالهلا حتديد مالمح املدينة  إسهاماتعن 

بطرح األسس النظرية واملنهجية اليت تصاحب املدينة كظاهرة اجتماعية تستدعي الدراسة على  وكذلك
غرار الظواهر األخرى تعكس األعمال السوسيولوجية املطروحة يف علم االجتماع احلضري حول 

ا املدينة فيظهر يف الفكر املدينة كظاهرة اجتماعية، ذلك االختالف يف األسس اليت نشأت وفقه
اخللدوين مثال تأسيس املدينة وفق تقاطع ثالث مستويات،تتمثل يف مراتب العمران وما تشهده من 
تغري، هذا األخرية الذي تنشأ عنه املدينة اخللدونية، كما تظهر لنا السوسيولوجيا من خالل أعمال 

، عند ن، والنموذج املثايل الذي طرحه فيربماكس فيرب حول املدينة الدور االقتصادي لنشأة هذا الكيا
دراسة املدن التارخيية يف أوربا وربطها باملدن التارخيية يف الصني واهلند،وهذا مت نشره يف كتابه بعنوان 

السوسيولوجيا الوظيفية وتبينها ملبدأ تقسيم العمل االجتماعي وأثره يف احلياة  إمهالاملدينة، دون 
روبرت بارك ولويس وإسهاماته حول املدينة فما سبق تأيت إىل أن املدينة  احلضرية وهذا دون إمهال 

كظاهرة اجتماعية متت دراستها من عدة مداخل إال أننا وموازاة مع حبثنا هذا هتتم باجلانب الديين 
للمدينة، من خالل معرفة تأثريات املدينة على التعليم القرآين فالكتاتيب القرآنية اليت تعترب مؤسسة 

للنشء، وتلقني ية علمية تربوية، كان التعليم فيها ومزال يقوم على أساس حتفيظ القرآن الكرمي دين
مبادئ  القراءة والكتابة والعمل على توفري األمن للنفس واالطمئنان من أجل خلق جو التعارف مع 

غ نتيجة أقرانه وللتفصيل يف جوانب حبثنا هذا مت اختاذ فصلني نظريني وفصل ميداين من أجل بلو 
 :البحث وتضمن ما يلي
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العرض التمهيدي للبحث الذي يتضمن املقدمة واإلشكالية وحتديد املفاهيم اخلاصة باملوضوع، 
 .اخل...وأدوات مجع البيانات، املقابلة، املالحظة واملنهج

وعرض مباحث املراحل التارخيية للتعليم القرآين،  6جاء بعنوان التعليم القرآين يتضمن :الفصل األول
 .املؤسسات القدمية للتعليم القرآين

 .الكرمي ومنهج التعليم يف الكتاتيب إضافة وظائف التعليم القرآين الكتاتيب وصفات معلم القرآن   

مباحث تعريف التحضر، احلضرية، التحضر  6جاء بعنوان املدينة والتحضر ويتضمن  :الفصل الثاني
 .نظريات ختطيط املدن واملدينة اإلسالمية واحلضرية، خصائص احلضرية، نظريات التحضر،

جاء هذا الفصل خاص مبيدان البحث من خالل إجراء املقابالت يف مدارس قرآنية  :الفصل الثالث
مع عينة من معلمني ومت فيه حتليل حماور املقابالت وعرض نتائج الفرضيات يف األخري تقدمي بعض 

 .االقرتاحات
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 :اإلشكالية-1

مير الفرد منذ والدته مبراحل عدة من خالهلا يدخل يف عالقة تفاعل مع اجملتمع، الذي يعيش فيه متأثرا باملعايري    
والقيم السائدة فيه حيث يكتسب خربات تعدل من سلوكه وتنمي شخصيته ألداء دوره وكفرد فعال يف ذلك 

يتم نقل الرتاث االجتماعي واحلضاري من األجيال اجملتمع، وهذا ما يسمى بالتنشئة االجتماعية، اليت بواسطتها 
السابقة إىل األجيال القادمة، وهي وسيلة التصال بني املاضي واحلاضر واالنتقال إىل املستقبل فهي أيضا وسيلة 

والتطبع االجتماعي مبا ميكن إدخاله من قيم ومعايري جديدة تتماش والواقع املعاش، واألهداف املستقبلية لتغيري 
م هبذه املهمة جمموعة من املؤسسات االجتماعية الرمسية منها والغري الرمسية مثل األسرة، املدرسة، مجاعة وتقو 

الرفاق، وسائل اإلعالم واملسجد وهذا األخري الذي يعترب مؤسسة تعليمية اليت حتقق األهداف العملية لرتبية الناس 
القرآن الكرمي وهو حفظ كتاب اهلل وتعليم وتالوته  عامة وتربية الناشئة ، والشباب خاصة، كما يهتم بتعليم

وتطبيقهم ألحكامه وتوجهاته، ارتبطت نشأته ارتباطا وثيقا بظهور اإلسالم ونزول الوحي على الرسول صلى اهلل 
بلغوا :"جدية كما جاء يف احلديثالكرام بتبليغ هذه الرسالة عن طريق حلق التعليم املست عليه وسلم وشرع حمابته

، وإىل الكتاب يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وإىل املدارس القرآنية املتواجدة رواه البخاري "اليةلو عين و 
انتشارا يف الوسط احلضري نظرا لتطور املدينة وكثافتها السكانية فأغلب السكان يتمركزون يف املدن، اليوم واألكثر 

ألجل احملافظة على دين األمة وهويتها وقيمها، فالقرآن كان  التعلم القرآين يعد من أفضل أنواع التعليم ألن يهدف
متجددا يف الفكر اإلنساين كما أنه نقل العقل البشري نقلة نوعية هائلة إىل التدبري يف احلياة ويف وال يزال فتحا 

، ومتكينها من الكون وكسر جهود اجلهل وأيقظ روح التأهل واإلبداع فكان هذا املنهج الرباين دليال هلداية البشرية
العيش السعيد يف الدارين األول واألخري، فالتعليم القرآين يسعى إىل تنظيم احلياة احلضرية من خالل نشر الثقافة 
 اإلسالمية وتربية أفراد اجملتمع من املنبع األصيل وتقوية عوامل الضبط االجتماعي، حىت يتمكن اجملتمع من احلفاظ

الحنراف واجلرمية املوجودة يف املدينة من اآلفات االجتماعية ألن اإلسالم نظام على مقوماته وحماربة كل أشكال ا
ضابط لكل ما حيتويه من عبادات ومعامالت وقيم مبادئ، كما يسعى إىل هتذيب النفس البشرية وتوجهها الوجهة 

ح الفردية والتفرد وتسود الصحيحة، املدينة تتميز بالصحة املركبة، وبناء اجتماعي معقد مييز بالالجتانس ومنو الرو 
فيه عالقات املنفعة، واملصلحة اآلنية والرمسية وإحالل الروابط الثانوية السطحية حمل الروابط األولية ويتالش 

إىل بناء جمتمع األساس التقليدي للتماسك االجتماعي، فالتعليم القرآين يقضي على هذه األشكال حبيث يهدف 
 .على املودة والرمحة حضري متماسك يقوم عالقات أفراده
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فالكتاتيب القرآنية هتتم بتعليم القرآن الكرمي، حيث تسعى إىل جعل األطفال يكتسبون املقدرة اللغوية واليت تتبع 
من يف املدينة متارس  àالكتاتيب)هلم التعبري عن أفكارهم وإثراء رصيدهم اللغوي، فإن توافر هذه املدارس القرآنية 

 كيف أثر الحياة: إىل املناطق احلضرية، وعلية نطرح اإلشكاليةدورا مهما يف جلب السكان من املناطق الريفية 
 :ويندرج حتت هذه اإلشكالية تساؤالت أخرى الحضرية على التعليم القرآني؟،

 ما هو دور العائلة يف تشجيع الناشئة على التعليم القرآين؟-1

 كيف أثر التطور العلمي والتكنولوجي على التعليم القرآين؟-2

 ؤسسات الرمسية يف حتفيز الناشئة على التعليم القرآين؟ما هو دور امل-3

 :الفرضيات -2

 .تلعب العائلة دور مهما يف تشجيع الناشئة على التعليم القرآين-1

 .التعليم القرآين مازال حيافظ على طابعة التقليدي برغم التطور العلمي والتكنولوجي-2

 .م القرآينللمؤسسات الرمسية دورا حمدودا على تطوير التعلي-3
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 :أسباب اختيار الموضوع-3

 .حلةابه املؤسسات االجتماعية اهلامة يف تنشئة وتربية األجيال تنشئة سليمة وص جاء إعادة تفعيل ما-

مهية الكتاتيب القرآنية اليت كانت مصدر وأساس احلفاظ على بث الوعي االجتماعي لدى العامة، وتوضيح أ-
 .اإلسالمي، واهلوية اجلزائرية إبان االستعماراملوروث الثقايف العريب 

 .التفكري يف البحث عن اآلليات لتأهيل الكتاتيب وحتديثها، مما يواكب التطور احلضاري املتسارع-

 :أهمية الدراسة-4 

تكمن أمهية الدراسة يف معرفة انعكاسات املدينة على التعليم القرآين ومعرفة طرق التعليم يف الكتاتيب القرآنية   
ومدى تطوراهتا يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي وذلك ألمهية هذه املؤسسات يف الدور اإلسالمي كوهنا تعمل 

واالستيعاب وكذلك غرس حب القرآن يف نفوس  على حتفيظ القرآن بشكل مجاعي ويساعد على سرعة احلفظ
 .الطالب وتعريفهم بعظمته وتربيتهم وآداهبم

 :أهداف الدراسة-5

ستنا هذه نسعى اإن لكل دراسة علمية هدف يسعى إليه الباحث بغرض إعطاء الدراسة قيمة علمية ففي در 
 :لتحقيق عدة أهداف منها

 إبراز الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم القرآين. 
 حماولة إثراء الدراسات العلمية خاصة حبوث علم االجتماع احلضري ببحثنا املتواضع. 
 معرفة تأثريات احلياة احلضرية على التعليم القرآين. 
 معرفة مدى إقبال األبناء على الكتاتيب القرآنية. 
 يف الريف واملدينة إبراز دور األسرة يف اإلقبال على القرآن. 
  املناهج والربامج التعليمية مبختلف مؤسسات التعليم القرآين باملدينة والريف حمل تسليط الضوء على

الدراسة والتعرف على طريقة التدريس يف حلقات التعليم القرآين والتعرف على الوسائل واألدوات اليت 
 .القرآن الكرمي يف أدائهم ملهمة حتفيظ كتاب اهلل للطالب معلم يستعن هبا
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 :تحديد المفاهيم-6

 :المدينة-6-1

القاضي، فهي " الديات"دان يدين احلاكم، " دان"إن كلمة املدينة يف اللغة العربية مشتقة من : لغة-6-1-1
 1.مكان إقامة القاضي ويف هذا إشارة إىل احلكم واإلدارة وهي أول وظائف املدن

 :اصطالحا-6-1-2

التباين السكاين وأن منوها ميكن النظر إليه كعملية متثل املدينة حسبه منطا من أمناط : تعريف لويس ويرث للمدينة
تارخيية مستمرة وهي مكان إقامة دائمة للسكان املتباينني وهناك ثالث متغريات حتدد طابع املدينة أو هلما إعداد 

نه وثالثها التباين السكاين وحياة اجلماعة وهي أيضا مكان لإلقامة تتميز بالكثافة يسك هما الكثافةيالسكان وثان
 2.أفراد غري متجانسني

املدينة تتكون من جمموعة مساكن ومن الناحية االقتصادية تعرف مكان إلقامة سكاهنا :كما يرى ماكس فيرب 
على أساس التبادل والتجارة أكثر مما يعيشون على الزراعة ونظر لوجود السوق الذي ميثل جزءا من حياة الناس 

 3.اليومية

من وزارات هي مركز احلكم أو النفوذ والقوة، حيث يوجد فيها مؤسسات الدولة  ويرى حليم بركات أن املدينة
 .اخل...وجيش وحماكم ومؤسسات إنتاجية وسفارات 

كما متثل مراكز للتجارة احمللية والعاملية، حيث تتوفر هبا األسواق التجارية والصناعية واحلرف والبنوك والشركات 
 4.اخل...ومدارسومراكز التعلم من جامعات 

 

 

 
                                                           

1
 .58: ، ص6002، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، "علم االجتماع الحضري"غريب محمد سيد أحمد،- 

2
 .36:، ص3851دار النهضة العربية، بيروت، ، "علم االجتماع الحضري" محمد عاطف غيث،- 

3
 .381: ، ص3"، 3885، الجغرافيا الحضرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "مشكالت المدينة" حسن عبد الحميد رشوان،- 

4
 .62:، ص3، ط6031، دار المسيرة، النشر والتوزيع، عمان، "المفاهيم، القضايا، المشكالت)علم االجتماع الحضري" سعيد ناصف،- 
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، وعيش فيها األفراد متكتلني متزامحني يف مساحة  كما أن املدينة هي وحدة اجتماعية متتاز بوحداهتا اإلدارية
معينة رغبة يف تبادل املنافع وحتقيق الغاية من االجتماع اإلنساين ويقوم النشاط فيها على الصناعة والتجارة، ومتتاز 

تويات املعيشية، واتساع نطاق تقسيم العمل وزيادة التخصص، كما متتاز أيضا بسهولة املوصالت وارتقاء مس
 1.بالتخصص املهين والتدرج وتعدد األوضاع واملراكز االجتماعية

 :إجرائيا-6-1-3

املدينة هي عبارة عن جتمع سكاين كبري يتميز بعمران عن الريف وهي مكان لتمركز احلرف والصناعات 
 .مبوروثها الثقايف العمراين تعرب عن ثقافة اجملتمع وجتعلها صورة فريدة متيزها عن باقي املدنواخلدمات، كما أهنا 

 :التحضر-6-2

 :لغة-6-2-1

أي املقيم " احلاضر"نقيض املغيب، واحلضر خالف البدو ويشتق من احلضرالتحضر من لفظ حضر من احلضور 
 2. البادية، واحلضر واحلضرة، احلاضرة خالف، والباديةأي املقيم يف" البادي"سواء يف املدن أو القرى يف مقابل 

يف ذكره أن البدوي تعيشه بأخالق احلضر فتحضر ويعين ويضيف النجد إىل مادة حضر كلمة حتضر وذلك 
ألمد بعيد ومن مث كان مصطلح البداوة يعين استقرار حيققه الفرد يف مكان ما يشرط أن يكون عموما كل  باحلضر 

 3.السعي من مكان ألخر وراء املرعىمبعناها الضيق 

 :اصطالحا-6-2-2

ويقصد بالتحضر العملية اليت تتم هبا زيادة سكان املدن عن طريق تغيري احلياة فالريف من احلياة ريفية إىل حياة 
خضرية أو عن طريق هجرة القرويني للمدن املوجودة مبا يف ذلك التغريات اليت حتدث لطبائع وعادات وطرق 

 4.سكان الريف حىت يتكيفوا للمعيشة يف املدنمعيشة 

 

                                                           
1
 .81: ، ص3852، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، "دراسات في علم االجتماع الحضري" مصطفى الخشاب،- 

-
2
 .688: ، ص3882ابن منصور لسان العرب المحيط، دار لسان العرب، بيروت،  
3
 .31: ،ص38المنجد في اللغة العلوم واآلداب، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط- 

4
 .61: ،  ص3853، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،"مجتمع المدينة علم االجتماع الحضري" عبد المنعم شوقي،- 
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 :إجرائيا-6-2-3

التحضر هو عمليات التغري االجتماعي وهي عملية حتول من حياة ريفية إىل حياة حضرية واكتساب القيم 
 .احلضرية

 :الحضرية-6-3

سكان املقيمني احلضرية يشري مفهوم احلضرية كما عرفه مارشال جوردن إىل أمناط احلياة االجتماعية اليت تربط ال   
واليت تتضمن تقسيم العمل وضعف العالقات القرابية وانتشار العالقات االجتماعية الرمسية وزيادة الروابط الطوعية 

 1.يف زيادة األمهية االجتماعية لوسائل االتصال اجلماهرييوالعلمانية وزيادة الصراع االجتماعي 

حركة السكان من حالة أو موقف أقل تركيزا للسكان إىل حالة أو هي عملية تتضمن : تعريف تيسدال للتحضر
 2.موقف آخر أكثر تركيزا للسكان

 .احلضرية تعرب عن منو وتطور الشخصية اإلنسانية اليت تواجه األنشطة املختلفة يف اجملتمع: املفهوم السيكولوجي

 3.تتمثل إسهام ورث يف معاجلته ملوضوع احلضرية بوصفها أسلوب احلياة  

 :ف اإلجرائييتعر  

 .احلضرية هي إقامة الناس واستقرارهم يف جتمعات حضرية   

 :القرآن الكريم-6-4

وقرآنا مبعىن مجع، يقال قرأت الشيء قرآنا أي مجعيته وضممت بعضه إىل " قرأ"مصدر للفصل : لغة-6-4-1
 4.بعض

 

                                                           
1
 .82: ، ص3852، القضايا والمناهج، دار المعارف، القاهرة، "التحضر دراسة اجتماعية"محمود الكردي، - 

2
 .388:، ص3الجامعية األزاريطة، ط ، دار المعرفة"علم االجتماع الحضري"محمد الجوهري،- 

3
 .126: ، ص6002قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، " محمد عاطف غيث، - 

4
 .82: ، ص6، ط6008، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، "موسوعة الحضارات" عسى الحسن،- 
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صلى اهلل عليه وسلم املكتوب يف هو كالم اهلل املعجز، ووحيه املنزل على نبيه حممد : اصطالحا-6-4-2
 .املصاحف واملنقول عنه بالتواتر واملتعبد بتالوته

تسمية هذا الكتاب قرآنا من بني كتب اهلل لكونه جامعا لثمرة كتبه وأيضا اجلمعة القصص : قال بعض العلماء
 الذي أنزل على عبده احلمد هلل: "لقوله تعاىل 1واألمر والنهي والوعد والوعيد واآليات والسور بعضها إىل بعض

 2".الكتاب ومل جيعل له عوجا

 :التعليم-6-5

، وأيضا قوله 3"وعلم آدم األمساء كلها:" من فعل علم وعلمه النشر تعليما، ومن قوله تعاىل: لغة-6-5-1
 .4"وعلمك ما مل تكن تعلم: " تعاىل

هو جمموعة اإلسرتاتيجيات واألساليب اليت تتم من خالهلا تنمية املعلومات واملهارات  :اصطالحا-6-5-2
 5.عند الفرد أو جمموعة من األفراد، بواسطة مؤسسات أنشئت خصيصا هلذا العرض واالجتاهات

 املعلم هبدف نقل ما يف ذهنه من معلومات ومعارف إىلهو العملية املنظمة اليت ميارسها  :إجرائيا-6-5-3
 .املتعلمني الذين هم حباجة إىل تلك املعارف، ويعد التعليم هو الناتج احلقيقي لعملية التعليم

 :فقه العمران-6-6

فقه العمارة هو جمموعة القواعد اليت ترتبت على حركية العمران نتيجة لالحتكاك بني األفراد ورغبتهم يف العمارة    
املسلمني مستنبطني أحكاما فقهية من خالل أصول الفقه  ءوما ينتج عن ذلك من تساؤالت جيب عنها فقها

 6.وميتد ذلك إىل فقه املياه يف احلضارة اإلسالمية

 

 
                                                           

1
 .8: ، ص6001الكويت، ، مجلس النشر العلمي، "علوم القرآن " سليمان معرفي،- 

2
 .من سورة الكهف 3اآلية - 

3
 .من سورة البقرة 13اآلية - 

4
 .من سورة النساء 331اآلية - 

5
 .212: ، ص3، ط6033، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، "موسوعة المصطلحات التربوية" محمد السيد علي،- 

6
 .5: ، ص3822مكتبة اإلسكندرية، ، "السياسة الشرعية وفقه العمارة"خالد عزب،  
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  :الكتاتيب-6-7

املكتب والكتاب، موضوع تعليم الكتاب، ومجع كتاب  : جاء يف لسان العرب البن منظور: لغة-6-7-1
 .كتاتيب ومجع املكتب، مكاتب، واملكتب موضوع التعليم

الكتاب هو مكان للتعليم األساسي كان يقام غالبا جبوار املسجد لتعليم القراءة : اصطالحا-6-7-2
 1.اخل..والكتابة والقرآن الكرمي وشيء من علوم الشريعة واللغة العربية، والتاريخ والرياضيات

بني الشيخ املعلم والغلمان، الكتاتيب هي املؤسسة التعليمية اليت يتوجه إليها الصبيان، وهو عبارة عن حجرة جتمع 
 2.وقد دعت احلاجة إىل تأسيسه من أجل جتنب املساجد أوساخ األطفال وضوضائهم وكذا اإلحتفاظ بنقاوهتا

 :إجرائيا -6-7-3

الكتاب هو املكان الذي يتلقى فيه الطفل دروسه األوىل وتربيته األساسية على يد معلم القرآن وظيفتها حتفيظ 
 .ن اإلسالميالقرآن وتعليم الدي

 :المسجد-6-8

 : لغة-6-8-1

 .من الفعل الثالثي سجد، يسجد وسجد مبعىن خضع   

كلمة من فعل سجد والسجود لغة يعين وضع اجلبهة على األرض وتلفظ كلمة مسجد بكسر حرف   :المسجد
 3.امليم

وهو جامعة مفتوحة تعقد املسجد هو مكان للعبادة ومدرسة لتعليم الناس القرآن والكتابة وحتفيظهم كتاب اهلل، 
 4.فيها حلقات املستويات فهي مركز إعالمي لإلسالمي وملجأ ملن ال ملجأ له

 
                                                           

1
 .361:، ص6001، 1، ط"مطبعة الشروق الدولية" معجم الوسيط،- 

2
 .636: ، ص6008، والعرب، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، 3، ج"موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر" يحي بوعزير، - 

3
 .352: ، ص3، ج3882، دار صادر، بيروت، "لسان العرب" ابن منظور،- 

4
 .31: ، د ط، ص3851، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3822-3800، بندرومة، "الكتاتيب القرآنية"بن أحمد التجاني عبد الرحمن، - 
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 1.لذا يعد املسجد املدرسة الشاملة واجلامعة اليت هتتم بأمور املسلمني وحياهتم الدنيوية واألخروية

 :إجرائيا-6-8-3

يف هذا املكان أنواع اآليات القرآنية واألحاديث  املسجد مكان للعبادة والصالة والتقوى، حيث يسمع املسلم   
  .النبوية ومكان لتعليم القرآن، حبيث يدعو إىل االلتزام والتعاون والتضامن والتكافل مع اآلخرين

 :منهج الدراسة-7

حيث يدور حول التعليم  واملوضوع الذي حنن بصدد دراسته ،حتدد لنا طبيعة املنهج اليت إن طبيعة املوضوع هي -
اإلقبال على الكتاتيب والتغريات اليت طرأت  ضري والذي يهدف إىل الكشف عن مدىالقرآين يف الوسط احل

 .عليها يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي

 .فاملنهج هو الطريقة اليت تبيعها الباحث يف دراسته للمشكلة واكتشاف احلقيقة-

هلا هو املنهج الوصفي هو أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية وبالتايل فإن املنهج األنسب -
ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل فرتة أو فرتات زمنية معلوم، وذلك من أجل احلصول على نتائج 

 2.علمية مت تفسريها بطريقة موضوعيه ومما ينسجم مع املعطيات الفعلية

 :أدوات جمع البيانات -8

تفرض على الباحثني جمموعة من التقنيات واألساليب وفهم الدوافع والوقائع إال أن طبيعة املوضوع  يستخدم   
 :الباحث مجع البيانات باألداء املناسبة ومن بني هذه األدوات ما يلي

 :المالحظة-8-1

وهي طريقة مجع املعلومات عن السلوك يف سياقه الطبيعي حبيث تعترب أفضل طريقة جلمع املعلومات عن    
السلوك، ألهنا ال تتطلب وسيطا كاالختيارات أو االستبيانات مع أهنا متدنا مبعلومات ثرية إال أهنا معقدة وحتتاج 

 1.جلهد وترتيب مكثفني

                                                           
1
 .315: ، ص3، ط6002، دار القاهرة، القاهرة "التربية اإلسالمية"إبراهيم بن عبد العزيز الدعلج، - 

2
م، 6000مان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي، النظرية والتطبيق، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان ريحي مصطفى عليان، عث- 

 .11: ، ص3ط
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قبة سلوك األفراد، فهي تساعد كثريا يف مراقبة سلوك التالميذ، هلذا قمنا ما دامت املالحظة تتصل عموما مبرا   
 .مبالحظة الفارق بني التعليم القرآين يف املدينة والريف، ومدى اإلقبال واالهتمام بالتعليم القرآين

 :المقابلة-8-2

مسائلة مجاعات بطريقة  احلاالتهي تقنية مباشرة تستعمل من أجل مسائلة األفراد بكيفية منعزلة ولكن يف بعض 
 2.نصف مواجهة تسمح بأخذ معلومات كيفية يهدف التعرف العميق على األشخاص املبحوثني

كما تعرف أيضا أهنا حوار بني فردين أكثر، حيث تستخدم يف اكتساب واستخدام املزيد من املعرفة عن طرح     
األسئلة، كما تعد املقابالت من الوسائل الرئيسية جلمع البيانات اليت يستخدمها الباحثني االجتماعيني، حيث 

 3(.بحوثنيامل)توفر الفرصة للتفاعل بني الباحثني واملشاركني يف البحث 

وعلى هذا األساس اعتمدنا على أداة املقابلة باعتبارها األداة املناسبة حبثنا واليت تتوافق مع أسئلة املقابلة    
 صول على املعلوماتن الكرمي واليت احنصرت من أجل احلاملفتوحة واليت مت طرحها على عينة من معلمي القرآ

ة يف حتفيظ القرآن الكرمي، معرفة تطورات التعليم القرآين الكتايب يف اخلاصة بالتالميذ والطرق واملناهج املستعمل
الريف واملدينة، ومتت املقابلة يف جو رحب مع معلمي القرآن الكرمي للتعرف هلم مبوضوع الدراسة وكيفية إجرائها 

 .ميدانيا

 :العينة-9

 .إن موضوع حبثنا هو الذي حيدد لنا اختيار العينة املناسبة ويقصد بالعينة   

مبا أن العينة هي جزء من اجملتمع األصلي حتتوي على بعض العناصر اليت مت اختيارها  منه بطريقة معينة وذلك    
 .بقصد دراسة خصائص اجملتمع األصلي

وفقا لطبيعة املوضوع، حيث مشلت العينة على فئة من معلمي ( تيب الكتا)فالعينة املختارة من املدارس القرآنية    
القرآن الكرمي بطريقة قصديه أي عينة قصديه وهي اليت مت انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث لتوفري 

 .معلمني 11وبلغ عدد أفراد العينة املختارة حوايل 1بعض اخلصائص يف أولتك األفراد دون غريهم 
                                                                                                                                                                                     

1
 .80: ، ص3م، ط6002، دار الطليعة، بيروت (إشكاليات التقنيات المقاربات)عبد الغالي عماد، منهجية البحث في العلوم االجتماعية - 

2
 .685: م، ص6001لبحث في العلوم اإلنسانية، دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر موريس أنجلس،منهجية ا- 

3
م، 6032بوب ماتيوز فيزروس، ترجمة محمد الجوهري، الدليل العلمي لمناهج البحث في العلوم االجتماعية، المركز القومي للترجمة، القاهرة - 

 .183: ، ص3ط
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 :لمكاني وألزمانياإلطار ا

وقد متثلت الدراسة على جمموعة من الكتاتيب القرآنية من مناطق ريفية ومناطق حضرية بوالية مستغامن، فدامت    
 .2112هذه املقابلة مجعها وحتليلها ما بني أوائل ماي إىل أواخر جوان 

 .متت الدراسة يف مدارس قرآنية مبدينة مستغامن  

  هي مدرسة لتعليم القرآن الكرمي وهي ملحقة مبسجد اهلداية حي عشعاشةمدرسة اهلداية يف عشعاشة. 
 مدرسة الفتح يف عشعاشة ملحقة مبسجد الفتح. 
 مدرسة عمر ابن اخلطاب حي ريزانفيل مستغامن. 
 مدرسة عثمان ابن عفان حي العرصة احلديدة مستغامن. 

 :الدراسات السابقة-11

مبوضوع حيث يعترب أول موضوع يطرح يف ختصص علم االجتماع نظر لقلة الدراسات السابقة املتعلقة     
 :احلضري، إال أنه ارتأينا بعض الدراسات تشرتك معه يف بعض اجلوانب وهذه الدراسات هي

 :الدراسة األولى-11-1

القرآن الكرمي يف تنمية مهارات التالوة  معملد السبيعي حتت عنوان استخدام قام هبا عبد اهلل منصور بن حمم   
 .الصف السادس ابتدائي مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي مبدينة الرياض تالميذواالحتفاظ بالتعليم لدى 

 (.ختصص وسائل وتكنولوجيا والتعليم)دراسة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب  -  

دم معمل القرآن الكرمي يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي هتدف الدراسة إىل التساؤل حول ما أثر استخ -  
 .الصف السادس ابتدائي مقارنة بالطريقة التقليدية تالميذواالحتفاظ باملهارة لدى 

                                                                                                                                                                                     
1
 .86:م، ص3882إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عمار بوحوش، مناهج البحث العلمي وطرق - 

وهو مكان يجمع العمال وآالت العمل في قاعة دراسة تحتوي على حاسبات آلية ترتبط فيما بينها بشبكة داخلية تستخدم : مفرد والجمع معامل:معمل
 .مرئيللتعليم والتدريب وتستخدم فيه أحداث التقنيات مثل الليزر الصوتي وال
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دس ابتدائي، موزعني على جمموعتني الصف السا تلميذا من تالميذ 84دراسة جتريبية طبقت على عينة  -  
درست بالطريقة املعتادة، كانت أداة الدراسة عبارة وجمموعة ضابطة  لقرآن الكرميجتريبية درست باستعمال معمل ا

 .اختيار حتصيلي شفوي

 :النتائج

 .تفوق جمموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مهارات التالوات واحلفظ والتجويد والرتتيل   

  :الدراسة الثانية-11-2

يف حفظ 1 البرمجية الحاسوبيةدراسة قام هبا حممد بن سعد بن حممد القديري، حتت عنوان فعالية استخدام -  
 .القرآن الكرمي واالحتفاظ بالتعليم لدى تالميذ الصف السادس ابتدائي يف مدرسة جيل الرمحة االبتدائية بالرياض

 (.ختصص مناهج عامة وطرق التدريس)رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب -  

هتدف الدراسة إىل التساؤل ما فعالية استخدام برامج حتفيظ القرآن الكرمي احلاسوبية يف حفظ القرآن الكرمي -  
 .واالحتفاظ بالتعليم

ئية، موزعني إىل تلميذا يف الصف السادس ابتدائي خريات بطريقة عشوا 01دراسة جتريبية تكونت العينة -  
 .جمموعتني ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية، وأخرى جتريبية تدرس عن طريق الربجميات احلاسوبية

 :النتائج

 . واللحن والرتتيل والتجويدتفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مهارات للحفظ   

 

       

 

                                                           
1
يعني مجموعة من البرامج المختلفة التي تحمل تعليمات معينة موجهة إلى الحاسب اآللي تسمح بتشغيله بالطريقة التي  :البرمجة الحاسوبية- 

 .يريدها اإلنسان 



 :الفصل الثاني
 التعليم القرآني
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 : تمهيد 

تعترب مدارس القرآنية الكتاتيب القرآنية مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية وهلا دور مهم للغاية يف الرتبية    
تعاليم دينهم تريب وتوسع مدارك األطفال وتعلمهم الناشئ الصاعد ولقد أعطية هلذه املدارس الدور الرفيع ألهنما 

وعلى اخلصوص جتعل منهم زيادة على كوهنم متعلمني مواطنني صاحلني يعرفون حق اهلل  فحسب ولكن أيضا 
 .وحيرتمون حقوق الناس ولعل هذا البحث يسلط الضوء على هذه املؤسسة 
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 .التعليم القرآني في الجزائر – 1

 .التعليم القرآني قبل االستعمار الفرنسي -1-1

هو التعليم العريب اإلسالمي الذي يقوم  0381إن  التعليم الذي كان سائدا يف اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي    
 أساسا على الدراسات الدينية و اللغوية واألدبية و قليل من الدراسات العلمية و حتفيظ السور القرآنية واألحاديث

-0380نبوية الشريفة و الذي كان يلقى يف الكتاتيب ويقرر الباحثني أن عدد الكتاتيب القرآنية يف اجلزائر سنة ال
كتاب قرآين آنذاك اليت مارست عملية التثقيف واألعداد والرتبية إىل جانب دور   9111م، كانت 0391

عهد بوجود املعاهد العلمية املختلفة وعدد هام واسعا يف هذا ال انتشارااملساجد والزوايا وكان هذا التعليم منتشرا 
 1.هات القطرجالرجال العلم واألدب يف سائر  من

مراكز ألكرب املعاهد العلمية والرتبوية يف اجلزائر  وتلمسان وجباية ومازونة لقد كانت اجلزائر العاصمة وقسنطينة      
كاألزهر والقرويني والزيتونة تقوم بتنظيم التعلم و  (جامعة أسالمية )قبل االحتالل ،غري أنه ال توجد ما نسميه 

الكبرية  مستواه وتعكس نشاط واجتاه العلماء و الرغم  من هذا كانت دروسها و دروس جوامعهاحتافظ على 
تضامي دروس اجلامع األموي احلرمني الشريفني لتنوع الدراسات فيها وتردد األساتذة عليها من خمتلف أحناء العامل 

مسجدا  071حبيث كان عدد ما قبل االحتالل   2.نتشار الواسع للمساجد يف اجلزائر،حبكم  االاإلسالمي
وعناية باملساجد فال تكاد توجه قرية أو حي  حيث كانت اجلزائر تويل اهتمام أثناء االحتالل، 9وأصبح عددها 

  .أو مدينة بدون مسجد

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 72:، ص9111، دار األمة للطابعة والنشر والتوزيع، الجزائر، "سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر" عبد القادر حلوش،- 

2
 .72، ص9ط، 9111، دار المغرب اإلسالمي، بيروت، 9، ج"تاريخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد هللا، - 
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 :التعليم القرآني بعد االستعمار الفرنسي -2-2

من عواقب االحتالل الفرنسي على النظام التعليمي كانت جد وخيمة، عندما احتلت اجلزائر وجدته متطور    
ومتقدم وما إن استقرت حىت شعرت يف شن محلة عسكرية تنصريه كبري على اجملتمع اجلزائري ومقوماته الثقافية 

من مساجد وزوايا وكتاتيب وكل شيء له   واالجتماعية، حيث قامت اإلدارة الفرنسية هبدم وتدمري كل املدارس
 كنابس للنصارىإىل  ف ونفي العديد من العلماء إىل اخلارج، وحتويل املساجد عالقة بالتعليم، ومصادرة األوقاك

كما حولت إىل 1)(ث مت حتويله إىل كنيسة  سان فيليب بالعاصمة حي"تتشاوة"كما حدث مع مسجد    
لخبل و الدواب و تعرضت كل املدن اجلزائرية األخرى ملا تعرضت له سكنات للجيش و الشرطة و إسطبالت ل

قد توقف أداء ،مهمته لظروف احلرب من جبهة العاصمة ،فالتحول الذي أصاب التعليم العريب اإلسالمي 
،االستعالء عن األوقات من جبهة أخرى وأيضا هجرة املعلمني و نفيهم ،فقد خربت املدارس الثانوية هي كان 

على االشتغال باجلوسسة وغادر املتعلمون الزوايا القريبة من مراكز االحتالل وأرغم البعض  ماءخرج العلمنها يت
 2 .لصاحل الشرطة الفرنسية

ولو تكن عملية التدمري هلذه املؤسسات التعليمية اإلسالمية و املخططات إال واحدة  من خطط االستعمار يف    
اجلزائري ،فقام مبطاردة األوقاف حىت يصبح التعليم بدون متويل وحارب يف أوساط الشعب نشر األمية واجلهل 

هي يف مكان  :القرآنيةالكتابية .اللغة العربية بشىت الوسائل حىت أصبحت لغة أجنبية باسم القوانني الرمسية 
الرتبية الدينية   والقراءة والكتابة والرسم القراين،إىل اجلانب  بتعليم و حتفيظ القرآنمالصقة للجامع ،حيث تقوم 

 3.جعل فرنسا تقضي عليهاوحسن األخالق، ومذاما كالعقائد وحفظ بعض األحاديث،وأداء الصلوات ،

 

 

 

 

                                                           
1
 .  17ص 9م ،ط9111بسام العسلي ،عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية ،دار النفائس بيروت - 
2
 .72: ص ،9111التربية ومتطلباتها، المطبوعات الجامعية، " بوفلجة غياث،-
3
 .72: ، ص9، ج"تاريخ الجزائر الثقافي" أبو القاسم سعد هللا، - 
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وبالتايل كانت  املساجد قبل االحتالل هلا أمهية بالغة ، لدرجة العناية الكافية  مبنع وذلك بفعل  جصود ا ألفراد   
واملؤسسات  اخلريية ، حيث كان األولياء يهتمون بتعلم  أطفاهلم  وإرساهلم إىل الكتاب لتعلم  املبادئ العامة  

ة األحجام و وتعترب وهذه الكتاتيب بيوت أحيانا منفردة ،وأحيانا من البيوت  خمتلف  للدين وحفظ القرآن 
جاء أن املدارس  0390يف إحصاءات نشرت الريفية األشكال و كانت منتشرة يف كل املناطق اجلزائرية احلضرية و 

على القرآن و اللغة  و القراءة ويرتدد عليها مدرسة ،وكانت ، كلها  390يف الريف بلغت  (الكتاتيب)القرآنية 
 . تنشيط حركة التعليمعدد كبري من التالميذ ،و هذا جبهود املواطنني من أجل 

ت إىل كثرة العلم و العلماء للمهتمني |لقد كانت التعليم القرآين يف اجلزائر قبل االحتالل أكثر انتشارا إضافة    
 .دورا كبريا يف احملافظة على الشخصية اجلزائية وحماربة األمية ( الكتاتيب)بالتعليم ،حيث لعبت املدارس القرآنية 

 .المؤسسات الثقافية  -2

السابع )األول اهلجري ينية نظهر باجلزائر و كل بلدان املغرب العريب ، منذ القرن بدأت املؤسسات الد   
،عندما وصل إليها اإلسالم على أيدي الفاحتني املسلمني األوائل ،وكان املسجد هو النواة األوىل هلذه (ميالدي

هي الكتاتيب القرآنية املؤسسات ، مث ظهرت بالتدريج مؤسسات أخرى شاركته يف رسالته وخففت عنه األعباء ،و 
 .والزوايا 

 :المسجد-2-1

 1،، وورد النفط هبذه الداللةلناس القرآن و حتفيظهم كتاب اهللاملسجد وهو مكان للعبادة و مدرسة لتعليم ا     
عيسى احلسنة  017سورة التوبة 2"ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه " :يف القرآن الكرمي

 .183احلضارات صموسوعة 

 

 

 

                                                           
1
 . 811 :عيسى الحسن موضوعة الحضارات، نفس المرجع السابق ص - 

2
 . 902، اآلية "سورة التوبة" القرآن الكريم،- 



 التعليم القرآني

 

 الفصل الثاني

22 

 :نشأة المسجد -2-1-1

لذلك . وركنا يف بناء اجملتمع على أسس قوية  ،اليت قام عليها اجملتمع اإلسالمييعد املسجد من أهم الدعائم      
أول خطوة قام بضا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما وصل على حي يف قباء فبدأ يف بناء مسجد قباء الذي 

ملسجد أسس على "التوبة سورة  017يعد أول مسجد يف اإلسالم و ألنه املسجد الذي نزلت فيه اآلية الكرمية 
ويعترب هذا املسجد احملور الذي تقوم عليه حياة املسلمني وحضارهتم الناشئة باملدينة املنورة يف "التقوى من أول يوم 

 1.حممد الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 لقد كان خطة العرب املسلمني إذا ما فتحوا مدينة عملوا على بناء مسجد وقد كان زاد االهتمام باملسو      

عباسي وأصبح مركزا احلياة العامة جيتمع فيه الناس لسماع قرارات الدولة خالل مرحلة احلكم األموي وال أجد
وحتفظ فيه أموال املسلمني ، وأداء الصلوات وحتفيظ القرآن الكرمي وتعليم الفروض الدينية وبعض العلوم اإلسالمية 

  :أقسام منها اجد تنقسم إىل ثالثةوتقدمي املساعدة هلم ، فاملسوالتعرف على شؤون الناس و احتياجاهتم 

وامللوك ،كجزء من عملهم الوظيفي خلدمة للخلفاء واألمراء والوالدة  :الحكام أسسها التي  مساجدال_0
  :داء املسلمني لشعائر الدينية ومن ضمنها باجلزائر  اجملتمعات اإلسالمية  وتيسري أ

  .، وجامع الباشا بوهرانجامع الباي بقسنطينة، اجلامع الكبري بالعاصمة

للتقرب و لكسب الشهرة مثال مسجد عبد الرمحان الثعاليب : املساجد اليت أسسها كبار األثرياء-2

 .باجلزائر، مسجد سيدي األخضر بقسنطينة

 كتكملة لعمل الوالة و كبار األثرياء:املساجد اليت أسسها اهليئات اخلريية الدينية و االجتماعية-8
 2.رب باحلواضر والقرى، و كذالك يف معظم بلدان العامل اإلسالميوأعدادها ال ختص باجلزائر وكل بلدان املغ

روح : يعترب املسجد املدرسة اليت تنتمي يف اإلنسان روح الشجاعة و اإلقدام كما قرىب فيه القيم اإلسالمية مثل
 .األخوة واأللفة و احملبة بني املؤمنني فتتجسد بني أفراد اإلسالمي اخلصال احلميدة
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 .الكتاتيب-2-2

تعد الكتاتيب من املؤسسات الرتبوية األوىل اليت كانت أساس التعليم العريب التقليدي باجلزائر،فهو السكان    
 .الذي يتعلم فيه الصبيان القرأة والكتابة، وتلقينهم للدين اإلسالمي احلنيف

 :نشأتها2-2-1

مث انتشرت يف سول صلى اهلل عليه وسلم،وقد بدأت الكتاتيب القرآنية منذ صدر اإلسالم باملدينة قبل هجرة الر    
كأسلوب ووسيلة   21و 03ساتر البلدان اإلسالمية، ومنها اجلزائر، وتكثفت يف العهد الفرنسي خالل القرنني 

ملواجهة سياسة التنصري ومحاية الشخصية العربية اإلسالمية، و ملقاومة سياسة التجهيل اليت كانت تتبعها اإلدارة 
 .الداالستعمارية يف الب

ما تكون ملحقة بأحد املساجد، وظيفتها حتفيظ القرآن لألطفال و وهذا الكتاتيب عبارة قاعات صغرية غالبا     
جتنيب املساجد أوساخ األطفال و وضوضاءهم و االحتفاظ  ترتيله هلم، وقد دعت احلاجة لتأسيسها من أجل

ويتوىل حفاظ القرآن الكرمي  "املسيد"عليها اسمبنقاوهتا،وطهارهتا، وهي موجودة يف كل احلواضر والقوى ويطلق 
 1". الطلبة الذي يطلق عليها اسم

ويزدحم األطفال حوهلم ذكورا و إناثا خمتلف األعمار وجيلسون على األرض فوق احلصائر،فيملون عليهم أجزاء    
و صمغ ممنوع من ب من القرآن و يكتبوهنا على ألواح خشبية مطلية بطني  الصلصال و الغراء،بأقالم من القص

الصوف احملروق،وإىل جانب حتفيظ القرآن،يتعلق األطفال يف بعض هذه الكتاتيب الكبرية قواعد  تالوة القران 
 .وجتويده وترتيله 

اجلميع  إلسالمالقران ميثل الرمز والعنوان يقبل اجلزائريون مجيعا على إرسال أطفاهلم إىل هذه الكتاتيب ،ألن    
الطلبة "يف اجلزائر بسيطة املظهر واملبىن ،قليلة اإلمكانيات املادية ،وأصحاهبا  القرآنية،فمعظم  هذه الكتاتيب 

جدا والكادحة ،يتصدون لتعليم القران يف الكتاتيب للحصول على لقمة العيش  الفقريةمن الطبقة "املشايخ "و"
وفقر  القرآنيةجامع سفري فرغم املظهر املزري هلذه الكتاتيب  متسيداحلمامات ، متسيد،ومن ضمن هذه الكتاتيب 

 2أصحاهبا ،ورغم األساليب العتيقة اليت كانت تطبق وتتبع بداخلها ،
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 1.جزائر فإن دورها هام وجدا يف احملافظة على القران الكرمي وعلى الطابع اإلسالمي لل

 :الزاوية-2-3

ز ثقافية وخاليا سياسية يتعلم الناس فيها مبادئ دينهم وتعاليم الزاوية هي عبارة عن مؤسسات دينية ومراك   
 2.شريعتهم 

رة عن جممعات من البيوت واملنازل خمتلفة األشكال واألحجام حتتوي على بيوت للصالة  وهي أيضا عبا   
 3.الكرمي وتعليم العربية اإلسالميةكمسجد ،وغرف لتحفيظ القران 

الزاوية يف حمل تثقيف العقول دينيا وأدبيا وتكون مسماة باسم أحد املرابطني على اصطالح املغاربة وهي عبارة    
 إليواءحتيط به مرافق ،وهي مسكن الشيخ ومسجد ومكان للضيافة وحجرات لسكن الطالب وحمل فناء واسع 
 4.إىل الزاويةالالجئني 

 :نشأتها -3-3-1

تأسست الزوايا على يد رجال دين متصوفون، متزهدون، بدأت حركتهم تظهر يف الشرق اإلسالمي منذ       
على يد رابعة العدوية، و انتشرت بشكل واسع و مكثف يف القرن السابع عشر وما بعده خاصة خالل  2القرن 

الشاذيل :اجلزائرومطلع القرن العشرين، ومن ضمن هذه الزوايا ب 03االستعمارية يف القرنني الزحف 
 . (م 0921-م 0928 ()ه 381)العيسوية،(م0293()ه193)

لعبت الزوايا دورا  يف احلياة الدينية والثقافية االجتماعية والسياسية حيث امتدت بتحفيظ القرآن الكرمي ونشره     
بصورة مكثفة يف األجيال اإلسالمية وعممته يف خمتلف الطبقات االجتماعية وساعد على محايته من النسيان 

 .واالندثاروالضياع 

اإلسالمية ونشرهتما وفتحت أبواهبا لطالب العلم واملعرفة وكانت ذلك  لقد احتضنت اللغة والثقافة العربية   
 5.شكال من أشكال مقاومة اجلهل واألمية 
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 .791: مرجع سبق ذكره، ص- 

2
 .122:الحسن موضوعة الحضارات، مرجع سبق ذكره، صعيسى - 
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عملت هذه املؤسسات على نشر اإلسالم يف املواطن وإزالة الفوارق االجتماعية بني الفقراء واألغنياء والعلماء    
 1".مكم عند اهلل أتقاكمإن أكر : "واألميني وألفت بينهم مجيعا، لقوله تعاىل

 :وظائف التعليم القرآني-3

تعترب الكتاتيب والزوايا القرآنية من أقدم مؤسسات التعليم وتربية األطفال يف اإلسالم حيث تقوم على جمموعة    
 :من الوظائف يف ما يلي

 :الوظيفة االجتماعية-3-1

 :وتتحقق هذه الوظيفة وفق األساليب التالية   

 2.طفال باالنتماء االجتماعي للمجتمع املسلم وتعزيز انتماءه الوطيتعميق شعور األ 
  إمنا املؤمنون : "تنمية احملبة بني األطفال وتقوية رابطة األخوة بينهم اليت أكدت القرآن الكرمي، لقوله تعاىل

 3."إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترمحون

 : الوظيفة التربوية-3-2

 :من األساليب اليت حتقق هذه الوظيفة مايلي   

 العناية بذوي القدرات واملواهب والعمل على اكتشاف ما لديهم من طاقات ومواهب. 
 4اته وأخالقه احلسنة،أن يكون املعلم قدوة حسنة لألطفال من خالل سلوكاته وتصرف    

 . 21، األحزاب"لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة:" لقوله تعاىل
 
 
 
 

                                                           
1
  .91اآلية سورة الحجرات - 

2
 .11:، ص9م، ط7007، عالم الكتب، القاهرة، "أصول التربية اإلسالمية "سعيد إسماعيل القاضي، - 

3
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 :الوظيفة األخالقية-3-3

 :واليت حتققها األساليب التالية  

 الغش، : هتذيب سلوك التالميذ يف احللقات وأبعادها عن الرذائل اخللقية اليت تؤدي إىل احنرافهم مثل
 .الغيب، الكذب، عقوق الوالدين وغريها من األخالق السيئة

  السالم، : من آثار على تفاعلهم ومن اآلداب املهمةغرس األدب اإلسالمية يف نفوس الطالب، ملا هلا
 .آداب الدخول على املسجد واخلروج منه، وآداب االستئذان وغريها

 الصفات احلسنة واخلصال الفاضلة مثل الصدق،  حث التالميذ على األعمال الصاحلة اليت تشمل على
 .الكرم، الصرب والتواضع

 :الوظيفة العقلية-3-4

 :ومن الوسائل اليت حتقيق الوظيفة العقلية مايلي  

  بيان أممية التكرار لطالب احللقات القرآنية، ويؤدي ذلك إىل احلفظ املتني وعدم النسيان وهذا األسلوب
 .أحد وسائل حفظ القرآن الكرمي

 تنبيه التلميذ يف احللقة القرآنية عند الوقوع يف اخلطأ بأسلوب احلوار والنتائج. 
 والتسميع واملراجعة ومحايته من اإلرهاق الذهي، حىت  طاقة التلميذ يف احللقة وقدراته على احلفظ مراعاة

 1.ال يكره التعلم وعليه فال يكلف التلميذ فوق طاقته بل الواجب مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ
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 :الوظيفة الدينية-3-5

 تشجيع األطفال على قراءة القرآن الكرمي. 
 جتسيد روح اإلميان لدى األطفال حول مراقبة اهلل عزوجل ألعماهلم. 

 :الوظيفة الروحية-3-6

 :وتتحقق هذه الوظيفة وفق األساليب التالية   

 تكوين اإلحساس لدى الناشئة حباجتهم املستمرة إىل اهلل تعاىل. 
 تطهري النفس من الرذائل ومن كل ما هو سيء. 
  اهلل وحده وذكره عزوجل يف كل نعمةتدريس املتعلمني على عبادة. 
  تشجيع التالميذ على حسن التعامل مع الناس بروح قائمة على احلب والتقدير وحثهم على التعامل مع

 1.خملوقات اهلل تعاىل من حيوان ونبات ومجاد

يف كل إعداد سليما ومن خالل هذه الوظائف نالحظ الدور الذي يلعبه التعليم القرآين يف إعداد النسيء   
  .النواحي، وهتيئته لدخول عامل العلم واملعرفة مزودا بالوسائل اليت تساعده على التعامل األمثل مع العامل اخلارجي
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 :معلم القرآن صفات-4

للمعلم أمهية بالغة يف حياة الناشئة وتعليمهم وتربيتهم وتقومي سلوكهم وغرس القيم الفاضلة يف نفوسهم، كما      
وجود املعلم املسلم الكفئ مبا حيمله من صفات ومقومات وآداب سلوكية تصدر عنه، هلا تأثري قوي يف عقول  أن

ما  بني صفات معلم القرآن اليت جيب مراعاهتا عند اختياره وهي تشتمل ونفسية التالميذ وهم يف سن صغرية، فمن
 :يلي

 عزوجل كما ال بد أن يكون ملتزما باملنهج جيب أن يكون معلم القرآن مؤمنا باهلل :الجانب العقدي-4-1
اإلسالمي يف سلوكه وعالقاته مع اآلخرين، سالمة اعتقاده اخلرافة  والبدع والشركيات وأن يكون جمتنبا للمحرمات 

ألن : " يقولعلى املعلمني أن يكونوا قدوة حسنة حيث الماوردي وملتزما بالفرائض والواجبات، وهذا ما أكده 
 2".ألن زلة العامل كالسفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثري"و1" الناس هبم أي العلماء يقتدون

أي أن معلم القرآن يكون داعيا للخري بأفوله وأفعاله وسلوكا ته وتربية تالميذ تربية سليمة متبعا تعاليم الدين 
 .اإلسالمي

واستقم كما أمرت وال : "مطلب شرعي لقول اهلل تعاىل العدل بني املتعلمني: العدل بين المتعلمين-4-2
إذا حكمتم بني : "وقول تعاىل أيضا 3،"تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل اهلل من كتاب وأمرت ألعدل بينكم

، وعلى هذا األساس ينبغي أن يكون معلم القرآن عادال فال مييل إىل فئة من طالبه وال "الناس أن حتكموا بالعدل
لب على آخر حىت ال تضعف العالقات االجتماعية بني املتعلمني وبني معلمهم فقد ورد عن جماهد يفضل طا

 4."الظاملنياملعلم إذا مل يعدل بني الصبية كتب " قال
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هي صفة يف غاية األمهية ملعلم القرآن، فال يقصد بعمله وسعة علمه إال مرضاة اهلل،  :اإلخالص-4-3
 1".إفراد احلق سبحانه بالقصد والطاعة" عقول طالبه ويعرف بأنه  ىل ونشر احلق يفسبحانه وتعا

اىل وعلى معلم القرآن أن يتقن وخيلص يف فالتعلم القرآين يف الكتاتيب أعظم وسيلة يتقرب هبا العبد إىل اهلل تع  
 .عمله حىت يثاب عليه ويعود بالنفع عليه وعلى اجملتمع بأكمله

التحلي باألخالق الفاضلة حبيث تعترب الركيزة األساسية للمجتمع، على معلم القرآن  :حسن الخلق-4-4
إنك : "وتصدق إىل تنمية السلوك األخالقي بني املتعلمني، حيث يستطيع املتعلم ضبط نفسه خلقيا، لقوله تعاىل

  2".على خلق عظيم

خلقه يؤدي إىل  فحسن خلق املعلم يساعد التالميذ على حفظ كتاب اهلل واالستمرار على الكتاتيب، وسوء
: " التسرب منها وعدم اإلقبال على املراجعة وأن داعيا للخري يف أخالقه وصادقا بأفعاله وأقواله فقد قال األعمش

 3".كان الناس يتعلمون من الفقه كل شيء حىت لباسه ونعله

والشكر، التواضع، والكرم فاجلوانب حسن اخللق عديدة متمثلة يف الصدق، والصرب، واألمانة، والوفاء بالعهد،  
وغريها من الصفات احلسنة ذات األمهية البالغة يف سري احللقات القرآنية وتقدمها وانعدام هذه الصفات يؤدي إىل 

 .فشلها وضعف مستواها

: العلم هو عبادة وفرض شرعي على كل مسلم ومسلمة، لقوله صلى اهلل عليه وسلم :المعرفة الشرعية-4-5
 .4"على كل مسل ومسلمة طلب العلم فرضت" 
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واملعلم املسلم القدوة األوىل بطلب العلم ومعرفته ألنه حيمل أمانة نشره وتبلغه، حيث يعترب العلم أعظم وسيلة     
إذا : "لتزكيت النفس لكل من املعلم واملتعلم فالعلم ليس حدود جيب االستمرار يف طلبه حيث يقول املاوردي

أي  1،"د، ولكن أنظر إىل من فوقك من العلماءتفكر يف كثرة من دونك من اجلهاعلمت وكنت ذا العلم، فال 
 .عدا االقتناع مبا حصل من العلم وحيب االستمرار وطلب املزيد منها

فلهذا ينبغي على معلم القرآن أن يكون حرصا على طلب والتزود به، يثرى فكره، ويعلى قدرة بني أقرانه     
 .لمية حيث يؤدي عمله يف الكتاتيب على أحسن وجهوطالبه ويشبع حاجاهتم الع

على املعلم أن يكون ملما باألحداث اجلارية وفامها ملشكالت املعاصرة وعالج  :الثقافة العامة-4-6
ومشول العلم والفهم  األسالح هلا، وأن يكون مرنا يف االستماع إىل الطلبة كما يشرتط فه غزارة املعرفة واإلطالع

فالعلم ينبغي أن ميلك صلت علمية وثقافية حىت يستطيع أن يؤدي واجبه الرتبوي والعلمي على أكمل وجه ومن 
 .مث يتحقق اهلدف املنشود من احللقات القرآنية

على املعلم أن حيافظ على مظهره العام الالئق مبكناته االجتماعية يف نظر طالبه، : حسن المظهر-4-7
، وليس معىن ذلك أن يكون شديدا يف تأنقه ولكن يكون  2"إن اهلل حيب التوابني وحيب املتطهرين: " له تعاىللقو 

  .معتدال يف مظهره، حيث يتميز القرآن مبظهر احلسن وامللبس النظيف والرائحة، والتطيب

األطفال الذين يتعلمون عليه وعلى هذا األساس ينبغي على معلم القرآن أن يكون يف املستوى الالئق به، ألن     
يتأثرون مبظهره وشكله وحركاته وإشاراته ولباس وأكله وشربه وحديثه مع الناس وسلوكه لذا جيب أن يتصف هبذه 

الصفات حىت يكون قدوة حسنة لتالميذه وجملتمعه الذي يعيش فيه وحىت يستطيع أداء، رسالته التعليمية على 
 .أكمل وجه
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 :القرآنيأهداف التعليم -5

 :يسعى التعليم القرآين يف اجلزائر إىل حتقيق عدة أهداف ومن بني هذه األهداف ما يلي  

 احملافظة على الشخصية اإلسالمية والعربية واجلزائرية. 
 ترقية التعليم وإصالحه. 
 تربية املسلمني وأبنائهم تربية إسالمية حتافظ على دهنم ولغتهم وشخصيتهم. 
  نفوس املتعلمنيبث روح القرآن يف. 
 1.متسك األمة بأخالقها وقيمها 
 تنشئة جيل مسلح بالعقيدة اإلسالمية. 
 مساعدة الطفل على حفظ علوم الدين والعمل على حتسنيها فهما وتعليما. 
 بشكل  اآلخرينبالقرآن وحفظه وفق القراءة، لكي يتعود عليها، فتم لديهم قيم التواصل مع  متسك النشء

 .أفضل
  سوي حبيث ال يستقيم النظام االجتماعي القاعدي، لوال وجود إىل جانبه منظومة أخالقية يف إعداد جيل

 2.اإلنسان
 تعليم الطفل مبادئ العبادات وتعويده على أدائها. 
 إعداد جيل ميتلك املعرفة العلمية الصحيحة، من أجل إثبات الشخصية الوطنية. 
 احملافظة على الدين اإلسالمي. 
  آن الكرمي، وتعليمه طريقة التالوة، وكذا اكتسابه املبادئ األولية للكتابة والقراءة وبالتايل حتفيظ الطفل القر

  . هتيئة الدخول املدرسي
 خلق الروح االجتماعية لدى األطفال من خالل التعلم اجلماعي. 
 3.تنمية القدرات لألطفال 
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 بالشؤون الدينيةعداد رجال يتولون أمور القضاء واإلمامة والتدريس وكل ما يتعلق إ. 
 1.إعداد الفرد املسلم إعداد جيدا، كي يستطيع أن يكون مفيدا لنفسه وجمتمعة ومفيدا لإلنسانية مجعاء 
 2"أفال يتدبرون القرآن أو على قلوهبا أقفلها:" فهم معاين القرآن الكرمي والتأثري هبا والعمل به لقوله تعاىل ،

 3".د بروا آياته وليتذكرا ولوا األلبابكتاب أنزلنا إليك مبارك لي: "ولقوله تعاىل
 ترقية السلوك وهتذيبه. 
  4.ربط التالميذ بكتاب اهلل تعاىل ارتباط والء وطاعة ووفاء 

اعلم أن تعليم الوالدان للقرآن شعار من شعائر : حيث يقول ابن خلدون عن أهداف التعليم القرآين مايلي      
مجيع أمصارهم ملا يسبق به إىل القلوب رسوخ اإلميان، وعقائد من آيات الدين أخذ به أمل امللة، ودرجوا عليه 

اديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبي عليه ما حيصل من امللكات، وسبب ذلك القرآن، وبعض متون األح
 . أن تعليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل ملا بعده، ألن السابق األول للقلوب كاألساس للملكات

سلم عندما يتعلم هذه املبادئ وهذه القيم يعمل على جتسيدها يف سلوكه اليومي حىت تكون جزء ال يتجزأ فامل     
   .من شخصيته
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 .12:، نفس المرجع السابق، ص"سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر" عبد القادر حلوش،- 

2
 .72سورة محمد،  

3
 .71رة ص، سو- 

4
: ، ص7، ط7002، الكتاب الجامعي، اإلمارات، "االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالمية"مصطفى إسماعيل موس، - 

711. 



 التعليم القرآني

 

 الفصل الثاني

33 

 .طرق ومناهج التعليم في الكتاتيب-6

إن مظهر الرتبية اإلسالمية يف الكتاتيب القرآنية على شكل حلقات حيث جيلس املعلم على األرض مواجها     
حبيث ال يستند إىل نص مكتوب بل يعتمد على , طالبه وجيتمع التالميذ املبتدئون على مسافة قريبة من الشيخ

 .القرآن الكرميذاكرته يف حتفيظ 

العربية يف لوح ممنوع من أشجار الزيتون وتكون الكتابة بقلم  حيث يبدأ الطفل بتسجيل حروف اهلجاء -
( املسائية)و كذلك حيفظ سورة احلروف,واملداد ممنوع يف أوعية صغرية كالقنينة,ممنوع  من شجر القصب

 .شكيل كتابتها بطريقة صحيحة و معرفة وجه الشبه بينهماوت
يف حفظ بعض السور القصرية فيما عليه املعلم  وينتقل التلميذ إىل معرفة كيفية النطق باحلروف مث يشرع -

 .و الفاحتة و الكوثر لتسهيل احلفظ,لكتابتها يف اللوح كسورة اإلخالص
ملعلم بكتابته يقوم بتقدمي اللوح له لتصحيح األخطاء والتأكد وحني يفرع من كتابة القدر الذي أذن له ا -

 .ينساه ويبقى راسخا يف الذهنمن سالمة احلروف وكتابتها ويكون بقراءة مجاعية لكي ال 
فإن أفرغ املعلم من تصحيح اللوح يبدأ الطفل مبراجعة املكتوب مع زمالئه مرات عديدة حىت حيفظه،  -

بكلفه بإعادته عدة  أخطاءوبعد صالة العصر يقوم بعرضه للمعلم والتالميذ ويسمح باألخطاء فيه فإن 
 1.مرات ويعاقبه إن أخطاء

وإن أحكم التلميذ يف عرض وقراءة ما كتبه ملعلمه عرضا جيدا وحفظه عن ظهر قلب، مسح له مبحو اللوح مباء     
يد منها مبادة الصلصال ويتوكها يف الشمس أو قرب النار لتنشق، مث تسطري بقلم الرصاص ليكتب يف طاهر مث 

  . صعدا مع املصحف خلتم القرآن كامال اليوم الثاين سورة أخرى للحفظ والسماع وهكذا يتدرج يف ذلك إىل أن
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 الفصل خاتمة

بني  لعبت دورا كبريا من خالل نقل الثقافة يف اجملتمع (الكتاتيب)ج أن املدارس القرآنية ويف األخري نستنت   
الشخصية العربية اإلسالمية، كما وقفت كسد يف وجه ، واحلفاظ على األجيال لضمان استمرارية اجملتمع

االستعمار الفرنسي وأبطلت حماوالته وتقوم مؤسسات التعليم القرآين بوظائف هامة أدهتا وال زالت تؤديها تعزز يف 
اعيا إىل الفرد املسلم الشعور باالنتماء الوطي والديي فيصبح الفرد إنسانا صاحلا، اجيابيا داخل اجملتمع حمبا لوطنه س

 . رقيه وازدهاره
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 تمهيد

تعترب ظاهرة التحضر املدن حالة عاملية تعريفها مجيع اجملتمعات املتقدمة واملختلفة، حبيث حتظى هذه الظاهرة    
اليت باهتمام الباحثني يف خمتلف التخصصات االجتماعية، األمر الذي أدى إىل ظهور العديد من  املداخل النظرية 

تصادية والثقافية واإليكولوجية يف سياق حركة السكان من هتتم بتفسري هذه الظاهرة وماجتها االجتماعية واالق
 .الريف إىل املدينة وحنو املراكز احلضرية وانتشار أمناط السلوك وأساليب الفكر احلضرية
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 .التحضر-1

حيقق هبا ب احلياة تغري السلوك البشري وبدأ اإلنسان يبحث عن حاجيات يمع مرور الوقت وتطور أسال- 
 تقرار الذايت وبدأت التجمعات املدنية بالظهور، وبدأ مفهوم التحضر يطفو على السطح، فما هو التحضر؟االس

 1.هو نسبته السكان الذين يعيشون يف املستوطنات واجملمعات احلضرية :التحضر-

 2.معات بشرية يف تصنيف املدن يف جمنيالتحضر هو جمموعة السكان املقي: تعريف الدرج-

حتتشد فيه نسبة متزايدة من سكان أحد اجملمعات يف املدن وهي عملية قد هو العملية اليت مبقتضاها التحضر -
 3. ترتبط أو وال بعملية التصنيع

ظاهرة التحضر بأهنا حركة الناس عن اجملتمعات اليت تقوم أساس أو فقط على النشاط " وارن سوسون"ويعرفه     
بدور حمور النشاط فيها حول اخلدمة يف املدينة والتجارة والصناعة وغريها  الزراعي إىل جمتمعات أخرى أكثر حجما

 4.من أوجه النشاط املتصلة هبا

بأن  H .Tisdaleكما أن معظم الدميغرافيينا ينظرون للتحضر باعتباره عملية التمركز السكاين فتعريف تزدال    
 :التحضر هو عملية تركز سكاين تتم بطرقتني مها

 .التمركز، تزايد حجم التمركز الفرديتعديل نقاط 

هي عملية بانتقال حضاري مرحلي جلماعات بشرية، وأعلى منزلة  urbanisationإذن عملية التحضر   
 5.وأكرب منوا
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كمي وآخر كيفي، فكميا يشري إىل تركيز : أشار إىل مفهوم التحضر من جانبني carبانكس وكارأما      
 .السكان، وكيفيا يشري إىل التغيري يف أساليب احلياة والقيم

أنه هجرة السكان من الريف إىل : " تعريف للتحضر جاء فيه Tomlinson.R رالف توملنسونوقدم     
ا السكان من التعريف أنه جعل من اهلجرة الريفية مصدر وحيدا املدن الصغرى أو املدن الكربى ويؤخذ على هذ

 1 .للتحضر

هو انتقال الناس من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية، ومن مهنة الزراعة إىل مهن أخرى،  التحضرإذن     
 .من املدينة إىل القرية( ثقافة املدينة)وانتشار مالمح احلياة احلضرية وأساليبها أي 
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 .الحضرية-2

يصاحبه عادة جمموعة من اخلصائص كالفردية، واهنيار النسيج احلضرية كطريقة للحياة  :تعريف لويس ويرث -
املعياري واألخالقي، والتغري الثقايف السريع واملادية املفرطة وشيوع العالقات اجلماعية الثانوية والضعف املستمر يف 

 1.املباشر االتصال

يتجسد يف ظاهرة تشهدها كل اجملتمعات البشرية وهي إقامة الناس واستقرارهم يف  اجاههي  الحضرية أي أن   
 .جمعات حضرية

أهنا منط العيش وطريقة يف احلياة والسلوك ونسق من املواقف والقيم واملعايري والسلوكات ونظم  يعرفها كاستيل-
 .من التفكري وطرق من املمارسات

املميزة لسكان املناطق احلضرية علم االجتماع أن احلضرية إىل أمناط احليات االجتماعية  كما ورد يف موسوعة-
وهي تتضمن تقسيم العمل والتخصص الدقيق وانتشار العالقات االجتماعية الرمسية وبعض العالقات القرابية 

 2.وزيادة الروابط الطوعية والعلمانية وتعاظم وأممية وسائل االتصال

شري للطابع املميز للمجتمع احلضري واألسلوب اخلاص الذي تتسم به طريقة احلياة يف اجملتمع إن احلضرية ت-
 .احلضري
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 .الحضرية و التحضر-3

على حد تعبري ويرث " طريقة احلياة "يشري إىل حالة أو كيفية أو wdanismeمفهوم الحضرية  -
من املتصور أن تكون خاصية مميزة للمدنية أو اجملتمع احملل احلضري،والواقع إن كثريا من األفكار اليت 

مثل  استوعبتها تراث علم االجتماع احلضري و اليت حاولت أن تلخص خصائص اجملتمع احلضري،
ويرث تقد اجتمعت على التأكيد على اخلصائص احلضرية " زيرمان"و"كيفوسرو "" زيمل"كتابات 

 :التالية
تطوير نسق أكثر تعقيدا لتقسيم العمل يعتمد على بناء مهين يتسم بالتباين حبيث يشكل أساس -1

 .ج الطبقيالتدري
 (.املكاين )ارتفاع معدالت احلراك االجتماعي و الفيزيقي -2
 .بني األفراد االعتماد الوظيفي املتبادل-3
 .انتشار وسيطرة نسق من العالقات االجتماعية يتسم بالطابع السطحي و غري شخصي-4

 1.على األساليب غري املباشرة للضبط االجتماعياالعتماد -5

فيشري إىل ما يعرف بالعملية كما ارتبط مبعاين كثرية منها اإلشارة إىل   wbanijationأما مفهوم التحضر     
ذلك من تزايد نسبة السكان املقيمني يف املناطق من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية و مايتبع  حركة السكان

احلضرية عن نسبة الذين يقيمون يف مناطق ريفية، ومنها أيضا اإلشارة إىل انتشار أمناط السلوك و أساليب الوكر 
ال يف نشر الثقافة احلضرية إىل جانب الريف و احلضرية ، وبالتايل اإلشارة إىل الدور الذي تلعبه وسائل االتص

إىل تفسري دميغرايف أي أن التحضر عملية إعادة التوزيع السكاين هلا جانبان أساسيان احلقيقة يشري املعىن األول 
  2.تعدد نقاط الرتكيز السكاين و زيادة حجم املركز احلضرية الفردية: مما

طياهتا اإلشارة إىل انبثاقها من املدينة، إال أهنا يف الواقع جمرد طريقة وعلى هذا فاحلضرية و أن كانت حتمل يف    
يف السلوك فحسب، أي سلوك له طريقته اخلاصة و سامته اليت متيزه عن غريه وهي ليست تعبريا مقصودا على 

ر حتضرا و احلياة يف املدن،فقد إنسانا متحضرا و سلوكه الكلي حضري يف الريف،و جند آخر يعيش يف املدن األكث

                                                           
1
 .689السيد أحمد غرس علو االجتماع الحضري، مرجع سبق ذكره ص- 

2
 . 88عمر الجوالني علو االجتماع الحضري مرجع سبق ذكره صفادية - 
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مسألة سلوك وليس مسألة هو مع ذلك ال يزال قرويا يف تفكريه و طريقة معيشته، بل و يف سلوكه،فاملسألة إذن 
 .مظهر

 :نظريات التحضر -4 

 :مدارس المدينة-4-1

هي املدرسة األوىل اليت كان مركزها برلني وميثلها كال من ماكس فيرب وجورج : المدرسة األلمانية-4-1-1
، حيث عاجل املدينة بطريقة مل 1095يعترب كتاب ماكس فيرب عن املدينة مبثابة اجلهد األول الذي ظهر زميل 

يسبق إليه أحد ممن كتبوا عنها، حبيث تعترب اللغة اجملردة اليت متيز كتابات فري مبثابة أحد الطرق اليت يتبعها الكاتب 
مالحظ بعيدا عن املعرفة اليت توجه التضمينات للدفع ضد نوازعه الشخصية حيث يستطيع الكتابة على أنه 

األخالقية ألفكاره، فهو حياول وصف كيفية تأثري املدن على عزل الناس، بل حاول توضيح الظروف اإلجيابية 
، ولقد عرف فري املدينة يف 1املؤثرة يف حياهتم، وعلى هذا اهتم باملدينة يف املاضي أكثر من اهتمامه هبا يف احلاضر

تيبات االجتماعية اليت تسمح بالتطور الكامل للقدرات الفردية والتجديد االجتماعي ولقد كان هذا ضوء الرت 
التعريف مبثابة النموذج املثايل، والذي يعين به حالة معينة للحياة احلضرية اليت تفي باملتطلبات  االجتماعية املتوازنة 

يل هذا إمكانية إجياد وصف رشيد عقلي ألية ظاهرة يف تنظيم اإلستطان البشري، ويفرتض مفهوم النموذج املثا
 2.اجتماعية مثل ظاهرة املدينة إال أهنا غالبا من حتديث خارج لغة التاريخ

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .76د غريب محمد سيد أحمد، علم االجتماع الحضري، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .642:محمد سيد أحمد، علم االجتماع الحضري،ص د غريب - 
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ويعتقد زميل مثل فيرب أنه ميكن وصف املدن يف ضوء منوذج مثايل إال أنه ميكن أن تكون عناصر هذا الوقت     
ما يرى أن احلقيقة احلتمية للحياة احلضرية لكل األنواع كانت متمثلة يف نفسه وليست بنائية، كما وصفها فيرب ك

الشعور بالقهر، وذلك الشعور الذي حييط باإلنسان يف املدينة اليت يعيشها ويرى زميل أن اإلفراط يف احلافز النفسي 
ون هبم يف املدينة، كما يقود الناس إىل حماولة الدفاع عن أنفسهم بطرق سلبية رد فعل العاطفي بالنسبة ملن حييط

يرى أن اخلصائص الوظيفية وغري العاطفية األكثر ارتباطا باملدين هي القوى اليت حتفز الناس على النظر للنظام 
واملبهم يف احلياة، وهي القول اليت حترر الناس من إجياد دائرة السلوك الروتيين ملشاعرهم وآفاقهم الثقافية، حيث أن 

ينة موسلوك دفاعي فإن الشخص الذي يدافع عن نفسه يعتقد أن ذاتيته مرت كمن يف مقدرته روتني للحياة يف املد
 1.على الدفاع، وارتفاعه فوق املسائل الدنيوية، األشياء العاطفية، وأن يعيش حياته بعيدا عنها

غربية، فإن مراحل ويعتقد شبنجلر أن مراحل تطور املدينة تشري إىل مراحل احلياة احلضرية ككل يف الثقافات ال   
النمو احلضري جعلته يتصور املدينة على أهنا جسيد دوري، فاخنفاض وارتفاع ثقافات املدينة هلا منط واضح حبيث 

الذي يرد عنوانه إىل اعتقاد " تدهور الغرب"تشري إىل مراحل النمو والتدهور يف اجملتمع، أما مؤلفه األساسي 
ذت يف التدهور والتفسح ضد بدايات القرن العشرين، كما يعتقد أن دورة شبنجلر بأن ثقافة املدينة الغربية أخ

 2.احلياة احلضرية تنطبق على إفساد العالقات البشرية املتبادلة عن طريق جعل هذه العمليات روتينية وغري عاطفية

 :مدرسة شيكاغو-4-1-2

ركزت هذه املدرسة يف دراستها على مبدأين، األول هو البحث عن األسباب غري االقتصادية اليت تنشئ ثقافة     
املدينة والبحث عن كيفية جديد ثقافة املدينة، وكانت هلذه املدرسة نظرية أخرى للمدينة حيث اعتربهتا مكان تتوفر 

والذي افرتاض أن ثقافة املدنية تتجسد يف كل  "روبرت بارك"دها فيه بإمكانيات احلياة الثقافية واألخالقية ومن روا
األشياء املادية واعترب املدينة اجاه عقلي مركب من العادات والتقاليد فاملدينة هي املكان الطبيعي إلقامة اإلنسان 

 3.املتحضر

ط الذي يعيشون فيه، ومن لقد أكد بارك على أن العالقات بني األفراد يف املدينة سطحية ال تتعدى احملي     
حيث يقول يف تعريفه للمدينة أن العامل املعاصر مل يعد العامل الذي يتكون من مجاعات  "لويس ويرث"تالمذته 

كان  مسنر نصف اجملتمع البدائي ،أن املظهر  صغرية منعزلة من الناس ينتشرون على رقعة واسعة من األرض كما
                                                           

1
 .، المفاهيم القضايا والمناهج"علم االجتماع الحضري" سعيد ناصف،- 

2
 .64: د غريب محمد سيد أحمد، علم االجتماع الحضري،ص - 

3
 .767:، ص6997، 6، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، ج"علم االجتماع الحضري" سيد عبد العاطي،- 
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ر احلديث هو تركزه يف جمعات هائلة تقام فيها مراكز ة حمدود تعمل على املميز ألسلوب حياة اإلنسان يف العص
عن باقي املنضرين يف  " تويس ويرثإشعاع األفكار واملمارسات اليت نطلق عليها أسم املدينة ،وقد متايزت نظرة 

يز املدينة كونه مل يسلم بالنظرية أاليكولوجية كنظري حضرية نصائية فاحلضرية يف نظرة هي طريقة للحياة مت
كيان اجتماعي واحلضرية كطريقة تتجسد يف أمناط والفكر والسلوك ميكن ببساطة متيزه ووصفه  هي إال ،واملدينة ما

بأنه فكر حضري أو سلوك حضري، وقد أكد على الالجانس يف تعريفه للمدينة ألنه يعتقد أن احلجم الكبري 
 1.ماعية يؤثر يف طريقه احلياة باملدينة للمدينة وكثافتها السكانية والجانس حياهتم االجت

 .نظريات تخطيط المدن-4-2

  The conirtric cercle paters نظرية الدوائر المركزية4-2-1

حيث نادي هبذه النظرية أرنست برجس وهي تتمحور حول فكرة أساسية هي أن البناء الداخلي للمدن ميكن    
، حيث رأى أن البنية الداخلية 2أن يتطور حول دوائر تتخذ يف مركزها حيث متثل كل دائرة نوعا معينا من النشاط 

 :رية الشكل و هذا املناطق هي بالرتتيبمناطق دائ 5للمدينة وتوسعها حنو األطراف اليت ترتكب وظيفتها من 

 (.رجال األعمال املركزية :)املنطقة التجارية املركزية -1

 (.جارة اجلملة و الصناعات البسيطة )املنطقة االنتقالية -2

 (سكن الطبقات املتوسطة )منطقة سكن العمال -3

 .منطقة سكن الطبقات الفقرية-4

 .العينة(1أنظر الشكل رقم .)منطقة الضواحي -5

برجس غري متجانسة نتيجة تأثري العوامل الطبيعية يف كل منطقة تتميز عن األخرى  افرتضكما   املناطقفهذه     
 3. مات األرضامن حيث استخد

 

                                                           
1
 . 672:، ص6945، ، دار المعرفة اإلسكندرية، "علم االجتماع الحضري" محمد عاطف الغيث، - 

2
 . 675: ، ص6946، دار النهضة العربية، بيروت، "مجتمع المدينة االجتماع الحضري" عبد المنعم شوقي،- 

3
 .27: محمد الجوهري، مرجع سبق ذكره، ص- 
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 Secir theory:نظرية القطاع -4-2-2

مدينة من ناحية إجيارات املساكن ومميزاهتا  142بعد درسته  Homer Hoytهومر هو ليتندى هبذه     
، وقد اقرتح هومر منوذج قطاعي استنادا إىل انتشار املناطق السكنية 1وهي تعين منو املدينة على هيئته قطاع

 :بأنواعها املختلفة خيضع لعملية توزيع دخل األفراد، ولذلك ينقسم هذه القطاعات إىل

 ركزيةمنطقة رجال األعمال امل. 
 منطقة جارة اجلملة والصناعات البسيطة. 
 منطقة السكن الطبقات الفقرية. 
 2.منطقة سكن الطبقات الغنية 

فمن املالحظ أن هومر هو ليت يعترب املدينة ليست جمرد حالقات دائرية تتخذ من املركز التجار للمدينة حمورا    
كز للمدينة، وقد ركز على أمهية الطرق الرئيسية يف منو هلا، بل هي عبارة عن جمموعة القطاعات تنتشر حول املر 

القطاعات إىل جانب اختالف استعمال األرض باختالف األنشطة التجارية والصناعية وعلى هذا األساس قسم 
 :هويت املناطق السكانية إىل ثالث قطاعات وهي

 .قطاعات اإلجيارات املنخفضة ويقطنها العمال وذوي الدخل احملدود-1      

 .قطاعات اإلجيارات املتوسطة ويسكنها اجلماعات املتوسطة الدخل-2     

  3.والقطاعات اإلجيارات العاملية ويسكنها األغنياء-3     

 

 

 

 

                                                           
1
 .679: ، نفس المرجع السابق، ص"االجتماع الحضريمجتمع المدينة " عبد المنعم شوقي، - 

2
 .27: محمد الجوهري، مرجع سبق ذكره، ص - 

3
 . 608: ص. 6995المكتب إقليمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، )سكان المدينة تبن الزمان والمكان " السيد حنفي عوض،- 
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 1مخطط نظرية الدوائر المركزية كما أقترحها أرنست برجس: 1الشكل رقم

  .منطقة رجال األعمال املركزية-1

          5.                                              منطقة جار اجلملة والصناعات الثقيلة-2

 .منطقة سكن الطبقات املتوسطة-3

 .منطقة سكن الطبقات الفقرية-3

 .منطقة سكن الطبقات الغنية-5

 .منطقة السفر اليومي أو الضواحي-6

 حه هومر هويت مخطط نظرية القطاعات كما اقتر : 2الشكل رقم 

 

 .منطقة رجال األعمال املركزية-1                                                                   

 .منطقة جار اجلملة والصناعات البسطة -2                                                                   

 .منطقة سكن الطبقات الفقرية -3                                                                   

 منطقة سكن الطبقات املتوسط-4                                                            
 .كن الطبقات الغنيةمنطقة س- 5                                                           

 

                                    

 

 

                                                           
1
 .27: لمرجع السابق، صغريب محمد سيد أحمد، علم االجتماع الحضري، نفس ا - 
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 :نظرية النوايا المتعددة-4-2-3

وتتلخص أن هناك عددا من املراكز يف كل  Haris and Ullmannهارس وألمان نادي هبذه النظرية    
مدينة ال مركزي واحد من منط لالستخدام األرض قد تبدأ من عمق املدينة وتنمو مع منوها وتنطبق على النظرية 

اجملاورة، فيذهب كال من هارس واألملان أن 1 .على املدن اليت تضم أثناء توسيعها عدد من القرى واملدن الصغرية
رة املختلفة واملؤسسات احلكومية، مناطق التسلية واملؤسسات التعليم، وتتوزع حول النوويات هناك مركز للتجا

مناطق سكانية متنوعة بعضها للدخل احملدود وبعضهما األخر لدخل املتوسط والدخل العادي أي أن املدينة تتميز 
 :رجع ذلك إىل ما يليوي2بوجود عدة نوويات منفصلة عن بعضها ميكن تزدهر حول    ها أنشطة خمتلفة 

حتتاج بعض النواحي النشاط يف املدينة إىل تسهيالت خاصة، فمكان التجارة ينشأ عادة يف املراكز اليت يؤمها -أ
 .أكرب عدد من الناس، وحىت امليناء ينشأ جبوار البحر

حي واحد  تستفيد بعض النواحي النشاط يف املدينة من وجودها يف مكان فتجمع جارة القطاع مثال يف -ب
 يفدهم مجيعا ألن هذا يسهل على عمالء عملية الشراء

تنفر بعض النواحي النشاط يف املدينة من بعضها، فاملنطقة الغنية مثال تنفر من منطقة الصناعة وتسكن يف -ج
 3.أبعد مكان عنها

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .75: ، ص5، ط6067، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية، "المدينة دراسة في علم االجتماع الحضري" حسن أحمد رشوان ، - 

2
 .677: ، ص6، ط6006، جامعة قار يونس، بنغازي، "علم االجتماع الحضري" لوحلي صالح الزوي،- 

-
3
 .27: لحضري، نفس المرجع السابق، صغريب محمد سيد أحمد، علم االجتماع ا 
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 1.مناطق المدينة كل من هارس وألمان: 3الشكل رقم

 
 

                                                   4                     

                                   5               

 

 

 

 .منطقة رجال األعمال املركزية-1    

 منطقة جار اجلملة والصناعات البسط -2   

 .منطقة سكن الطبقات الفقرية -3   

 منطقة سكن الطبقات املتوسط-4   

 .منطقة سكن الطبقات الغنية- 5  

 .منطقة صناعية- 6 

 .منطقة جارية-7  

 .صناعية صناعية سكنية-8  

 .صناعية صناعية-0  

 

                                                           
1
 .687: ، نفس المرجع السابق، ص"مجتمع المدينة االجتماع الحضري" عبد المنعم شوقي، - 

 

7 

6 

2 

4 

5 

6 

9 



 المدينة والتحضر

  

 

 الفصل الثالث

48 

 :خصائص الحضرية-5

االجتماعية أو تتميز احلضرية بالتغري السريع سواء من حيث احلركة السكانية أو من حيث التغري يف النظم     
االقتصادية أو من حيث التغري يف القيم و العادات و التقاليد و النظرة على احلياة و من أهم ما مييز احلضرية من 

 :خصائص ما يلي

   :الجماعات الثانوية5-1

يعيش سكان احلضر حالة احتكاك دائم و مستمر بالعديد من اجلماعات البشرية، يرى ويرث أن العالقات     
االجتماعية اليت يكوهنا الفرد يف املدينة تتميز بأهنا عالقات غري شخصية و سطحية و هلا طابع انقسامي حبيث 

نة، معرفة شخصية األمر الذي يؤدي إىل يرى كلما منا حجم املدينة، قل احتمال معرفة الفرد ببقية سكان املدي
إىل مايكونه من عالقات اجتماعية على أهنا وسائل لتحقيق تغيري طابع احلياة االجتماعية، فساكن املدينة ينظر 

أهدافه اخلاصة، توصف بأهنا ذات طابع عقالين، فاحلياة احلضرية متتاز عن الريف بأهنا مرنة غري جامدة فيها التغري 
    1ها التنقل ما حيد من مجود الريف، وعالقات الناس فيها تتسم باملرنة والتكيف للمواقف املختلفةالسريع، وفي

 :الضبط االجتماعي -5-2

يتميز اجملتمع الريفي بسيطرة وسائل الضبط غري الرمسي تتمثل يف العادات و التقاليد فمعايري السلوك يف هذا     
تصبح اجلماعات القرابية و اجلريان و اجملالس العرفية حلل اخلالفات اليت اجملتمع تنتقل من جيل إىل جيل، حيث 

تقوم بني سكان الريف، على عكس املدينة اليت يفضل سكاهنا اللجوء إىل احملاكم ورجال الشرطة و غريها من 
 2.وسائل الضبط الرمسي حلل اخلالفات
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 . 67ص-6009علم االجتماع الحضري، مدخل نظري ، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية " محمد عاطف الغيث،-
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 :التسامح5-3

ألبناء  الشخصيةإن التغري و التبدل الثقايف يف املدينة بفعل التجديدات و التغريات املستمرة جيعل من السمات    
يعيش يف املدينة بينما يكون املدينة يف تبدل دائم،فمن السهل جدا أن يستطيع أحد األفراد تغيري معتقداته و هو 

ضري جمتمع مفتوح ال يتمسك بعادات صارمة و تقاليد األمر صعبا لو كان يسكن الريف، فنرى أن اجملتمع احل
جامدة يورثها لألجيال املتعاقبة، ولكن ال يعين ذلك أن اجملتمع احلضري جمتمع ال معياري يفتقد إىل ضوابط 
السلوك و إمنا يعين أنه ال يهتم إال بتنظيم السلوك العام، أما السلوك اخلاص فأمر يتسامح فيه طاملا أنه ال يتناقص 

 1.ع األمناط العامة للسلوكم

 :الفردية-5-4

فالفرد احلضري يتمتع حبرية أكرب منها يف احلياة الريفية، وميتاز بشخصية مستقلة وآراء خاصة يدافع عنها،     
وبالتايل تعترب حصيلة معارفه الشخصية  الناجة عن اتصاالته املستمرة واملتجدد به يعمل على حتديد أرائه 

ه إىل حد كبري فله فرديته املتميزة فيها جديدة، كما أنه من املالحظ بالنسبة للفرد احلضري باستقاللوامتصاص قيم 
 2.يقبله أو يرفضه دون تدخل األسرة وكذلك بالنسبة الجاهاته وميوله ورغباته

 :الالتجانس-5-5

يف السمات العنصرية أو السمات  يتميز السكان الريفيون باملقارنة بالسكان احلضريني بأهنم أكثر جانسا سواء    
السيكولوجية االجتماعية ومعىن هذا أن الريفية ترتبط ارتباطا سلبيا الالجانس بينما ترتبط احلضرية ارتباطا إجيابيا 

 .والنفسية بالالجانس، حيث يرى سروكني وزيرمان أن اخلصائص االجتماعية

 بدراجات متفاوتة بني السكان احلضريني مثل اللغة واملعتقدات املكتبة ال تتغري كثريا يف اجملتمع الريفي وتتغري   
 3.واآلراء واألعراف وأمناط السلوك
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 . 705: ، مرجع سبق ذكره، ص"علم االجتماع الحضري مدخل نظري" السيد عبد العاطي السيد، 

2
 .697:السيد العاطي السيد، نفس المرجع السابق، ص- 

3
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 :عزل المكانيال-5-6

إن التنافس على املكان يف اجملتمع احلضري الالمتجانس من شأنه يؤدي إىل عزل متميز للجماعات واألنشطة     
والوظائف وينعكس بوضوح على ما له من منط مكاين، فمركز املدينة أو املنطقة احلضرية يشغل الوظائف ذات 

مرتفعة يف املدينة،  اإلجيازيةالذي جيعل القيمة األمهية احملورية للمجتمع مثل أعمال اإلدارة واحلكم والبنوك األمر 
تيح وسائل أكثر مالئمة لفهم طبيعة التنظيم للمجتمع احلضري، ي اإليكولوجيفالعزل املكاين الذي يتميز به البناء 

االجتماعي هلذا اجملتمع، فسكان املناطق احلضرية مييلون إىل تطوير طابع اجتماعي وثقايف خاص ومميز هلم عن 
 1.األخرىباقي سكان املناطق 
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 :المدينة اإلسالمية-6

 :نريد باملدن اإلسالمية ما بناه املسلمون من املدن ألنفسهم    

تبدأ نشأة املدينة اإلسالمية من يثرب بعد هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إليها واليت حولتها إىل مدينة    
مبفهوم حضاري واضح، فأصبحت تسمى املدينة فبعد اهلجرة حدث تغري سعى إىل حتقيقه الرسول صلى اهلل عليه 

اجملتمع اإلسالمي  ء قيمة وتعاليمه عمليةوسلم، أساسه الدعوة على اإلسالم، ذلك الدين الذي بدأت يف ضو 
 .حلياة حضرية تالزمت مع اهتمامه بالكيان املادي للمدينة

وكانت خطة رسول اهلل صلى عليه وسلم لتحقيق ذلك، فدعى إىل تذويب القبيلة بدعوته إىل التآخي يف    
عليه وسلم على الرابطة العامة  اإلسالم ومجعهم يف قبيلة واحدة وحتت رأيه واحدة، حيث أكد الرسول صلى اهلل

ه روابط بني الناس أي توحيد عامة القبائل، فأدى إىل خلق جمتمع واحد متماسك بعيد عن النزعة القبيلة، تربط
قوية تساعد على حتقيق قيم اإلسالم وتطبيقها حجة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل إبداء العصبية القبلية 

براز أمهية الوطن واألرض وتنمية الشعور باالنتماء إليها، وقد أمثرت هذه بعصبية املوطن واألرض وذلك بإ
السياسات املختلفة يف حتقيق أهدافها حنو خلق جمتمع إسالمي مرتابط بعيد عن النزعة القبلية املتعصبة، متجه حنو 

يها القبائل املهاجرة وما هو يف مدن األمطار اليت انصهرت ف تطبيق تعليم الدين اإلسالمي مرتبط بالدين والوطن
وأما من الناحية املادية فإن موضع املدينة عبارة عن سهل فسيح حتيط به احلجرات من جهاته  1من اجلزيرة العربية،

األربع ويتميز خبصوبة الرتبة وكثرة املياه، وكانت املدينة قبل هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم مقسمة إىل حمالت 
بائل العربية واليهودية، وكان هناك نوع االنفصال بني املنطقة السكنية والسوق راجع سكنية منفصلة تسكنها الق

وتوفرت املنطقة اليت نزل هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ويف منازل أحواله ممن بين النجار ألسباب اجتماعية 
  ميزات هامة لتقارب منازهلا، وهي ميزات مل تكن تتوفر يف منازل األمصار األخرى،
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 :وكانت نواهتا املسجد اجلامعويف هذه املنطقة كانت بداية العمل اإلنشائي للتكوينات املعمارية اجلديدة، 

سعة املياه املستعذبة، وإمكانية : وقد حدد ابن الربيع شروط ستة جنب مراعاهتا يف اختيار موقع املدينة وهي-أ
األعداء واء، والقرب من املراعي واالحتطاب وحتصني منازهلا من امليزة الضريبة املستمرة، واعتدال املكان ووجود اهل

 1 .هلها وحيمهاوأن حييط هبا سور يعني أ

 :كما حدد شروط أخرى جيب أن يراعيها احلاكم عند ختطيط مواضع املدينة وهي -ب

 ,نائبه أو الوايلبناء املساجد اجلامع الذي تقام فيه اجلمعة حبضور سكان املدينة وأسامة رئيس الدولة أو -1

 .دار اإلمارة، وهي مقر احلكم، وإقامته-2

بسيطا مث تطور بتطور احلضارة اإلسالمية، وبين يف العهد األموي يف عهد معاوية بن أيب السوق الذي بدأ  -3
 .سفيان وإقامة نظام للمراقبة

 .د هجومهكنها، واخلنادق اليت تعيق تقدم العدو عن/السور الذي حييط باملدينة، وحيفظ -4

وكان لكل قبيلة مساكنها اخلاصة، مقربهتا ومسجد ما للصلوات اخلمس، : اخلطط والقطائع لبناء املساكن -5
 .للصناعة اإلسالمية وانعكاسواخلطط 

شرايني االتصال بني هذه التكوينات املعمارية فاملدينة خط هبا شوارع رئيسية الشوارع والطرقات باعتبارها -6
 .د باعتباره نواة املدينة العربية اإلسالمية إىل أطرافهاانطالقا من املسج

إنشاء مشفى للعالج، ويعود ذلك إىل ما قام به الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة اخلندق -7
 .م، حيث وضع خيمة يف املسجد للتداوي625/ه5

 .بناء دور للضيافة واستقبال الوفود-8

 .إنشاء سجن حلبس املعاقبني-0

 2.ختصيص مواضع للذبح من أجل احملافظة على نظافة املدينة ومجاهلا-19

                                                           
1
 .666:، ص6944، 664محمد عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، سلسلة عالم المعرفة العدد- 

2
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باجلوانب الوظيفية واالجتماعية والسياسية  اهتمتوهذه الشروط تكشف عن رؤية ختطيطية للمدينة اإلسالمية -ج
 .ة يف ختطيط املدناملدينة اإلسالمية، مما يؤكد أصالة املدينة اإلسالمية وعمق الفكر اإلسالمي ورؤيته السليمجملتمع 
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 :الفصلخاتمة 

من خالل ما سبق نستخلص أن عملية التحضر من العمليات االجتماعية املعقدة مما يصب فهم واقعه    
احلضري مبختلف جوانبه من أجل حتليل حياة املدينة، فهو شبكة معقدة من الروابط واملعان واألساليب واألساسية 

حضر ينحصر يف ثالث أبعاد فالتحضر باعتباره يل حياة املواطن وحتقق له الرفاهية األمنية، فالتاليت تساعد يف تسه
باعتباره منو سكنيا للمدينة يهتم بدراسة الدميغرافيا، والتحضر امتداد جغرافيا يهتم بدراسة اجلغرافيا والتحضر 

 .السوسيولوجيا  فهو يهتم بدراسة لنمط العيش احلضري انتشارباعتباره 

 .بعني االعتبار حدود وخصائص اجملتمع احلضري واإليكولوجياواألخذ  إضافة إىل تطوير النظرية حول التحضر   

 .التحضر كأسلوب دراسي يعترب مهزة وصل أساسية يف فهم الواقع احلضري ألي جمتمع   

  



 :الفصل الرابع
 اإلطار التطبيقي
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 تمهيد

ميثل هذا الفصل قاعدة االنطالق يف تناول موضوع حبثنا من جانبه امليداين ألن نتيجة أي حبث علمي ال تربر    
فيها النشء دروسا يف تعليم إال من خالل دراسته امليدانية، وألن الكتاتيب القرآنية مؤسسة دينية تعليمية يتلقى 

فة مدى س القرآنية ملدينة مستغامن، ملعر وحتفيظ القرآن الكرمي، قمنا بإجراء جمموعة من املقابالت مع معلمي املدار 
غريات اليت طرأت عليه، وذلك باعتماد ثالث حماور يف دليل املقابلة وقمنا بتحليل إجابات تالتعليم القرآين وال تطور

 .كد من صحة الفرضياتاملبحوثني والتأ

 :بيانات الشخصية للمبحوثين-1

 املستوى التعليمي مكان اإلقامة نوع الوظيفة السن اجلنس 
 متخرج من معهد ريفي موظف 23 ذكر 1
 متخرج من معهد ريفي متطوع 23 ذكر 3
 أمي ريفي موظف 73 ذكر 2
 أمي ريفي موظف 06 ذكر 4
 متوسط ريفي متطوعة 06 ذكر 7
 3ماسرت حضري متطوعة 32 أنثى 0
 معهد حضري موظف 75 ذكر 3
 أمي حضري موظف 78 ذكر 8
 معهد حضري موظف 23 ذكر 5

 معهد حضري موظف 25 ذكر 16
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 :التعليق على الجدول

يظهر من خالل عرضنا لنتائج اجلدول املبني يف توزيع املبحوثني حسب اجلنس وجدنا أن عدد الذكور أكرب من    
 عدد اإلناث سواء يف الريف أو املدينة وبلغ عددهم تسعة أم

 .فيها خيص اإلناث فوجدنا أنثى واحدة يف املدينة أما الريف فعدد اإلناث معدوم متاما 

بالنسبة  سنة 06سنة إىل  23الذي يبني لنا سن املبحوثني وجدنا أن سنهم يرتاوح ما بني  ءتنا للجدولامن قر    
. سنة 75سنة إىل 32للذين يقيمون بالريف بينما سن املبحوثني الذين يقيمون باملدينة ترتاوح أعمارهم ما بني 

  .تعليم القرآن الكرميمن خالل سن املبحوثني جند أن أعمارهم ال بأس هبا تأدية مهام هذه العملية يف 

اتضح لنا من خالل اجلدول الذي يبني إقامة املبحوثني وجدنا أهنم متساوون سواء يف الريف أو املدينة مخسة    
منهم يقيمون على مستوى الريف ومخسة منهم يقيمون على املستوى املدينة أما فيما خيص التقسيم املبحوثني من 

 .واملدينة فكانت جمرد صدفة يف الدراسةإقامتهم بالتساوي بني الريف خالل 

يتجلى من خالل هذا اجلدول الذي يبني نوع الوظيفة اليت ميارسنها املبحوثني وجدنا أن بعضهم موظفني سواء    
يف الريف أو املدينة ومنهم متطوعني وحب املبحوثني لوظيفتهم دليل على أهنم يأدون عملهم جبد لتعليم التالميذ 

 .القرآن الكرمي

أما بالنسبة للمتطوعني وذلك عند احلاجة عند نقص املوظفني عن عملهم أو يف حالة مرض يقوم بأخذ مكان    
 .األخر لتكملة مهام املبحوث لتعليم التالميذ

 من القراءة اليت أثبتها اجلدول الذي يبني املستوى التعليمي للمبحوثني أو طبيعة الشهادة املتحصل عليها    

 املبحوثني متحصلني على شهادة يف الشريعة اإلسالمية الحظنا أن أغلب

ومنهم من يزاول دراسته لنيل شهادة املاسرت فحني يدرس كمتطوع وذلك إلثراء هذه الوظيفة وحب هلا لكي    
 .يصبح متعودا هلا يف املستقبل
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 العائلة ودورها في التعليم القرآني: المحور األول/2

 :القرآنيدور العائلة في التعليم .2-1

تعترب العائلة مجاعة اجتماعية أساسية دائمة أو نظام اجتماعي رئيس والدعامة األوىل لضبط السلوك، واإلطار     
 1.الذي يتلق فيه اإلنسان أول دروس احلياة االجتماعية، لذلك فهي أساس اجملتمع وعموده الفقر

ري على شخصيته فمنها املؤسسات اليت تنشط وخارج إطار العائلة يصادف عوامل أخرى جاذبة ملا هلا تأث   
حيث تعترب هذه األخرية مكان لتحفيظ القرآن ( الكتاتيب)اجملتمع وهي املدرسة، ومجاعة الرفاق، املدرسة القرآنية 

الكرمي لألبناء فتهدف إىل ترسيخ القيم اإلجيابية واألخالقية للطفل وتربية تربية سليمة، حيث تلعب العائلة دورا 
ة عن تنشئتهم فقط وتقومي سلوكهم وزرع القيم اإلجيابية يف إقبال الناشئة على الكتاتيب فال تكون مسؤول أساسيا

عندهم، بل مسؤولة أيضا عن حتصلهم العلمي عن طريق حثهم على اكتساب العلم واملعرفة وتعاليم الدين 
ضا حثهم على الدوام املستمر لعدم اإلسالمي  حيث يتوازى دورها مع الكتاتيب القرآنية حلفظ كتاب اهلل، وأي

أي العائلة تقوم بتوعية ( الزم ما ختليهش يغيب)من منطقة ريفية 1االنقطاع عنها وهذا ما أكدت عليه املقابلة 
من  3الطفل على احرتام الوقت وعدم التغيب عن الدوام، كما يتمثل دورها يف احلرص واملتابعة، صرحت املقابلة 

فالقرآن الكرمي يعتمد على املراجعة واالستمرارية ( والديه يعاونوين ما عندي مندير الزممنطقة ريفية أنا وحدي 
 .واملراقبة يف املنزل والنصح واإلرشاد

طريق اهلل طويل )من منطقة حضرية 8مستقبل ابنها وهذا ما أكدت عليه املقابلة  فالعائلة تشارك يف رسم   
حتقيقه جراء حفظ القرآن الكرمي كأن يقوم مثال إذا ختمت القرآن أي حتديد اهلدف الذي ينبغي ( واهلدف كبري

سوف تصبح إماما، فهي هبذا تنمي قدراته وترشيده إىل الطريق الذي يوصله إىل اهلدف ذلك هو احلفظ والسعي 
 .واالجتهاد

لتنشئة االجتماعية للطفل إن العوامل األسرية تعترب حتفزا يف اإلقبال على الكتاتيب القرآنية فاألسرة دور كبري يف ا   
وهلا التأثري الكبري على الفرد خاصة مرحلة الطفولة وختتلف من أسرة إىل أخرى وهذا حسب العالقات السائدة 

داخل األسرة واجلو األسرى الذي يؤثره يدوره على التعليم القرآين لألبناء، فاملنزل الذي تغمره احملبة واهلدوء 
النمو السليم للطفل، فيحدث لديه استقرار نفسي هلا تأثري  االنسجام مبنية على والتفاهم والعالقة بني الزوجني
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يكون مريح نفسيا حفظ من منطقة ريفية طفل كي  4يساعده على حفظ القرآن الكرمي وهذا ما أكدته املقابلة 
 .القرآن غاية، أي أن احلفظ يعتمد على الراحة النفسية واخلالية من املشاكل

، واالهتمامله تأثري على الطفل مما يشعر باحلرمان ونقص العطف  واالنفصالأما تعرض األسرة للطالق واهلجرة    
 .أو نشوب عراك بني األب واألم

يطلقوا والديه ينقطع ما جيرش إن كل هذه التوترات تنقلب كي )من منطقة حضرية  3وهذا صرح به املبحوث    
هلروب منها، إهنا تشكل عائقا يف استقراره وال حيس باألمن داخل أسرته كما تدفعهم سلبا على التلميذ ويفكر يف ا

واحد كاين حيفظ مليح كي )من منطقة ريفية  2إىل هجرة املنزل ومعاشرة رفقا، السوء وهذا ما صرحت به املقابلة 
اآلفات االجتماعية كما تدفعهم إىل االحنراف وممارسة   (طلقوا ولديه دورها غي زطال ومر هاش جيي أصال 

 1.والغياب واهلروب من الكتاتيب

ويعد احلرمان من األبوين بسبب الوفاة ذا تأثري على التعليم القرآين لألطفال  ألن حرمان الطفل من األم وحنان    
ع الصعوبات اليت تواجه الطفل داخل الكتاب، ملا هلا تأثريات متواصلة ومستمرة يف مجياألبوين وعطفهما، من أهم 

يكون عقله منشغال مبتاعب املنزل وهذا ما أكدت مراحل حياته الدراسية، فهو لن يستطيع االنتباه واحلفظ حني 
مرة وما حيفظ هاش أي أن الطفل  1666من منطقة حضرية مني ميوت باباه وال أمه نعود لو  0عليه املقابلة 

 .يكون شارد الذهن وال يعي ما جيري حوله

األبناء وبالدرجة األوىل على  لي وكل اختالل من اجلانب العاطفي يؤثر على تصرفاتكما أن كل خالف عائ  
 .التعليم القرآين

كما يعترب املستوى التعليمي والثقايف عامال من عوامل التحفيز حبيث يعترب جزء من ثقافة األسرة، وإن كان به     
 .تتحدد نوعية التنشئة اليت يتلقاها الطفل داخل أسرته

صالح أبنائها، فإذا كان املستوى فاألسرة املثقفة تزود بقدر ممكن من اخلربات املفيدة وتوجههم إىل ما فيه    
الثقايف للوالدين واسعا فإن التعليم الذي يتلقاه الطفل يف الكتاتيب يكون مكمال ملا جيري يف املنزل، وهذا ما 

فاملستوى الثقايف والتعليمي يلعب   (م مثقفني يقروا غايةللي ولديه)من منطقة حضرية كاين  0صرحت به املقابلة 
دورا هاما يف بناء أساسيات احلفظ لدى األطفال، كما يؤثر يف التكوين اللغوي والفكري لألبناء ويدخل يف ذلك 
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ولد خويا مني )من منطقة ريفية  1ما يتوفر يف البيت من كتب ومصاحف وكمبيوتر وهذا ما أكدت عليه املقابلة 
وهذا يعين أن الوضع االقتصادي لألسرة يرتبط بصفة مباشرة حباجات التعليم (  ف حيفظدو ميكرو فدار بلخعن

بأن : "وحفظ القرآن الكرمي فاألسرة امليسورة تستطيع توفري وتلبية احلاجات املادية لألبناء، ويذهب إيليتش قائال
 ".أبنائهاالعامل االقتصادي لألسرة يلعب دورا حمددا على مستوى جناح 

ويرى جاك هالل يف هذا السياق أن األسرة توظف بعضا من دخلها يف عملية الرتبية والتعليم وذلك من شأنه     
  1.أن يعطي لألطفال الذين ينحدرون من أسر غنية فرصا يف متابعة حتصيلهم املدرسي والعلمي

دور فعال وحمفزا على التعليم القرآين فمن فكثريا ما يكون للمستوى الثقايف والتعليمي واالقتصادي لألسرة    
اإلقبال خري ريب، وهذا  1خالل املالحظات تبني هناك إقبال كبري على الكتاتيب وهذا ما أكدت عليه املقابلة 

راجع لالهتمام بالتعليم القرآين ومدى أمهيته يف احملافظة على اللغة العربية ويهدف إىل تنمية القدرات العقلية 
  .ق روح اجلماعةلألطفال وخل

فمن خالل املقابالت اليت أجريناها تبني أن اإلقبال راجع لرغبة نفسية أكثر من دفع أسرة حيث صرح     
 .للمرحلة املدرسةحيث تغرس فيه قيم االحرتام وحقوق اخلري وبالتايل تعترب فضاء لتهيئة ( جيو رواحهم)املبحوث  

فمن خالل املالحظات تبني أن التعليم القرآين ال يقتصر على الصغار فقط بل حىت الكبار فهذا درجة وعيهم    
 .الكايف للقرآن ومتسكهم بالعقيدة اإلسالمية

أما فيما يتعلق بوترية االتصال العائلية تبني لنا من خالهلا املالحظات أنه ال وجود لزيارات من األولياء تسأل    
وهذا لعدم اهتمام العائلة باألبناء وإمهاهلا ( حيوسو يلصقوهم فينا وصاي  8فل وهذا ما صرح يد املبحوث عن الط

ما جيوش  7تكون الزيارات إال يف حالة تربير غياب أبنائهم وهذا ما أكدت عليه املقابلة للقرآن الكرمي، حيث 
 .طرف معلم القرآن، فاتصاهلم يكون شبه منعدمحىت نرسلوهلم وهذا بغي أن االتصال يتم بناءا على استدعاء من 

أمي يقلي ما نبغيش  2فمن خالل املقابالت تبني أن معظم املتمدرسني من أولياء أمني حيث صرح املبحوث   
، كما يعترب الفقر فرغم أميتهم إال أهنم ميلكون الوي الكايف لتمدرس أبنائهم( وليدي يشبه يل أنا حمفظ والنوى

للتعليم القرآين حيث أكدت معظم احلاالت أن أبناء الفقراء هم من األكثر هم اهتماما واألكثر عامل ودافع قوى 
إقباال على الكتاتيب فرغم فقرهم إال أهنم متمسكني بتعاليم الدين اإلسالمي، أما األغنياء ال يعطون أمهية للتعلم 
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 فايدة ما فيه ال حزمة ال والوا، أي صحاب الدراهم يشوفوا للقرآن ما فيه حىت 4القرآين حيث صرح املبحوث 
أهنم ال يعطون قيمة للقرآن الكرمي، حبيث ال يضمن مستقبل ألبنائهم حيث مييلون إىل التعليم مقابال وظيفة فقط 

التعليمي الثقايف إال أهنمة جيهلون أساليب التنشئة اإلسالمية، فلهذا فاملستويات ال تؤثر على  فرغم مستواهم
 .ةري ة القرآن من أسر أميته وفقاإلقبال ألن حفظ

 :التعليم القرآني بين الوسط الريفي والحضري-2-2

اجملتمع الريفي جمتمع تكون فيه الثقافة انعزالية سائرة التغري ببطء وبأن االتصال فيه مباشر يكون وجها لوجه    
وتتصف بالعالقات األولية اليت تكون فيه الرقابة اجتماعية على كل األفراد، كما ميجد ثقافة التعاون والتماسك 

 .فيه

عليم الديين من خالل تعليم القرآن يف الكتاتيب فإن التعليم الديين ميثل إن النمط العام يف اجملتمع الريفي هو الت   
 3مكانة عالية يف اجملتمع الريفي فهم متمسكني بالعقيدة اإلسالمية والدين اإلسالمي وهذا ما أكدت عليه املقابلة 

 .جدااملتني وحمافظني هناك يف هذا املنطقة هتتم بالقرآن بزاف، وهذا يعين أن سكان الريف متمسكني جبيل اهلل 

كما تلعب العائلة الريفية دورا يف تشجيع أبنائهم وهذا ما أكدت عليه املقابالت أن البعض يأيت ليسأل عن     
 .أبنائهم رغم أهنم أميني إال أهنم لديهم الوعي الكايف لتمدرس أبنائهم

ناث حيث يؤكد املبحوثني منقريش فمن خالل املالحظات تبني أن التعليم يقتصر على الذكور ويقل عدد اإل   
 .لبنات يديروا املشاكل أي أهنم ينظرون إىل تعليم الفتاة على أهنا تشويه لسمعتهم

هم على العكس اجملتمع احلضري الذي هو عبارة كما أن الريفني متمسكني بالعادات والتقاليد السائدة يف جمتمع    
أسلوب معني يتجاوب مع خصائص احلجم والكثافة ويقوم جمموعة من األفراد يقطنون يف بيئة حضرية وتتسم ب

النشاط فيها على الصناعة والتجارة ومتتاز بسهولة املواصالت وارتقاء مستويات املعيشة وتوافر مراكز التعليم حيث 
ية للتعليم ما يعطوش أمه 2جند أن التعليم القرآين يف املدينة ميتاز بكثرة الكتاتيب وقلة املتعلمني حيث يؤكد املقابلة 

 .القرآين فهم جيدون رياض األطفال
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فمن خالل املالحظات جند أن الكتاتيب املدنية ال يقتصر على تعليم الذكور فقط بل هناك ذكور وإناث    
الطفلة ثاين عندها حق حتفظ القرآن أي أن أهنم يعطون الفتاة حق التعليم وهذا راجع لدرجة  3املقابلة  ويؤكد

 .احلضرية ودرجة ثقافة اجملتمع حتضر ووعي املنطقة

فمن خالل املالحظات تبني أن طريقة بناء املدارس الريف املدينة ال ختتلف  فاملنطقة الريفية تبنت النمط     
املعماري السائد يف املدينة، فطريقة البناء متتاز بنوع من اجلمالية مما يعطي رغبة نفسية يف اإلقبال على التعليم 

 .القرآين

اندثار تلك الكتاتيب اليت كانت عبارة حجرة صغرية، لتحل حملها قاعدة كبرية وواسعة برموز يف  افيني سامهو يوالر    
  .وأشكال وألوان تعطي مجالية للمنطقة
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 :التعليم القرآني دور التطور العلمي في : محور الثانيال/3

 :الطريقة التقليدية في التعليم القرآني.3-1

الكرمي لألبناء وهذا يعرف التعليم يف الكتاتيب بالطريقة التقليدية ويف استعمال وسائل بسيطة يف حتفيظ القرآن    
 .اخل...الوسائل املتمثلة يف اللوح اخلشيب والدوايا والقصب 

فمن خالل املالحظات أن الطريقة التقليدية للكتاتيب للقرآنية تكون باجتماع الطالب أمام الشيخ أي املعلم،    
 .حيث جيتمعون فوق احلصائر واألفرشة على شكل حلقات

أما بالنسبة لطريقة احلفظ يقوم املعلم بكتابة حروف اهلجاء ليتعلمها الطفل وليحفظ صورهتا وتشكيل كتباهتا     
قة ريفية اخلطوة األساسية لتعليم القراءة والكتابة، مث يشرع الطفل حيفظ قصارى السور من منط 4يؤكد املبحوث و 

كي   2فيملي عليه املعلم سورة من السور القصرية كسورة اإلخالص والفاحتة والكوثر وهذا ما صرحت به املقابلة 
 .يبدأ بسوره قصرية يوليه جية سأهل احلفظ

ل عملية احلفظ، ويقوم بكتابة هذه السور على اللوح واليت هي عبارة عن قطعة خشبية مصنوعة وذلك لتسهي    
أو الزان وغريها، والكتابة تكون بالقلم وهو قطعة خشبية تصنع من شجر القصب، حيث  من أشجار الزيتون

ا ما صرحت به أو املداد لكي يكتب به هذتشق من مقدمتها على شكل سهم ويوضع يف شيء امسية والدوايا 
املقابالت نكتبوا بالدوايا ونصنعوها من الصرف، فمن خالل املالحظات تبني أنه حترق الصوف وتدق مث عليه املاء 

 .ويسمى أيضا الصمغ ويوضع يف أوعيته صغرية كالقنينة

لم، وذلك وحني يفرغ الطفل من كتابة القدر الذي أذن له املعلم من كتابته يقوم بتقدمي اللوح له أي املع   
العلم صيد والكتابة " قيل  لتصحيح األخطاء والتأكد من سالمة احلروف وكتابتها، فيتابعه الشيخ حرف وقد

 ".قيد

وحني يفرغ املعلم من تصيح اللوح يقوم التلميذ مبراجع املكتوب عدة مرات، فبعد صالة العصر يقوم بعرضه     
كي   16فه بإعادته مرات عديدة وهذا ما أكدت به املقابلة للمعلم والتالميذ، وإن أخطأ يعاقبه بالضرب ويكل

تضربوا ويعاود حبفظ ما ينسا هاش، فاملراجعة هي الوسيلة األساسية لتثبيت احلفظ لدى الطالب وتدارك األخطاء 
املنصب وترسيخها يف الذهن، كما أن فيها مزيد من اكتساب األجر وحفظ الوقت وقد قيل نفسك إن واستذكار 
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ها باخلري شغلتك بالشر، وإن أحكم يف عرض وقراءة ما كتبه ملعلمه عرضا جيدا وحفظها عن ظهر قلب، مل تشغل
انتقل إىل طريقة احملو حيث يقوم الطالب مبحو اللوح مباء طاهر مث يدهنها مبادة الصلصال ويرتكها يف الشمس أو 

 .صعدا مع املصحف خلتم القرآن كامال قرب النار لتنشف ليكتب عليها من جديد وهكذا العملية مستمرة إال أن

 .أهنا طريقة صعيبة، أي أهنا تتطلب وقتا طويال وجهدا كبري من املعلم واملتعلمني 4ويؤكد املبحوث    

 :مدى حضور التقنية الحديثة في التعليم القرآني.3-2

إن من نعم اهلل تعاىل علينا أنه أنزل علينا القرآن الكرمي حبفظه من أي عني أو نقص أو طعن منذ نزوله إىل يوم    
، وقد عىن املسلمون على مر العصور 1(5)، احلجر "إن حنن نزلنا الذكر وإن له حلافظون:" الدين قال تعاىل 

 .بالقرآن الكرمي حفظا وتعليما وخدمة

يب من األنبياء عليهم الصالة والسالم، قد طلب منه أن خياطب قومه بلسان القوم، فإن نوإذا كان كل    
لسان القوم، ولغة العصر اليوم هي املعلوماتية املسلمني اليوم مطالبون بأن خياطبوا الناس بلساهنم ولغة عصرهم، و 

ناهج الدراسية، وأساليب تنفيذ تلك والتقنيات احلديثة وتعرف هذه األخرية ختطيط وتصميم الربامج التعليمية وامل
الربامج واملناهج  مبا يف ذلك إنتاج املواد التعليمية مث املواقف التعليمية وأن تكنولوجيا التعليم ليست أجهزة 

فقط وإمنا هي منهج جودة األداء وحتسني التطبيق  ، وكهربائية ( احلاسوب واألجهزة اللوحية املختلفة)إلكرتونية 
 2.وتطوير العمل

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .1اآلية : سورة الحجر- 

2
 .929:م، ص2009مجد الهامشي، االتصال التروي، وتكنولوجيا التعلم، دار المناهج، األردن - 
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فهذه التقنية احلديثة تعترب وسيلة أساسية وضرورية يف حتفيظ القرآن يف الكتاتيب القرآنية، حيث تساعد على    
ال وجود حلواسيب كال من املعلم  لنا أنه حتسني عملية التعليم والتعلم فمن خالل املقابالت اليت أجريناها تبني

واملتعلمني ولكن وجود سبورة بيضاء للمعلم واملتعلمني يف املنطقة احلضرية ملا هلا من فائدة يف التحصيل القرآين 
أي أهنا تساعد على سرعة احلفظ فمن خالل   166 %من منطقة حضرية جتيب نتجة 0وهذا ما أكدته احلالة 

املناطق احلضرية يكتبون على ألواح يكتب عليها باألقالم وال يستعملون ألواح املالحظات تبني لنا أن طالب 
خشبية مثل املناطق الريفية، وجند طالب احلضر أكثر تركيزا وانتباها للمعلم الستعماهلم هذه التقنية احلديثة على 

على أن  ط، كما أكدوا، كما أن التقنية احلديثة تساعد على احلفظ واالنضباعكس الريف الذي ميتازون بالفوض
استعمال هذه الوسائل تكمن أمهيتها يف كوهنا حتافظ على نظافة املكان ومالبس األطفال، فهم أكثر مواظبة، 
فمن خالل املالحظات تبني لنا أن كتاتيب املنطقة احلضرية تتسم بالنظافة وسعة املكان، مما يعطي جو حلفظ 

ريفية اليت تفتقد لنظافة املكان وال وجود لراحة نفسية وهذا ما قد القرآن الكرمي، على عكس كتاتيب املنطقة ال
يؤدي هبم إىل املرض ومغادرة املكان وهذا راجع للتقنية التقليدية اليت تستعمل وسائل بسيطة مثل الصلصال واملاء 

 .والدواة

 .التقنية احلديثة من خالل هذه املقابالت حناول أن نعرض أمهية    

 :(تقريب المعنى واألفكار)الحديثة المفاهيمية للتقنيةالبنية تقريب  

نزل القرآن الكرمي متدرجا من أجل فهمه وتطبيقه وألجل تعليمه وتثبيته يف النفوس، والوسائل التعليمية، توفر    
ضمون للمتعلم مواقف تعليمية، يستطيع من خالهلا اكتساب اخلربات املتنوعة يف أثناء التعليم يتفاعل املتعلم مع م

 أكثر من حواسه ومن مث يدرك حواس هذا املضمون و صفاته من خالل عملية حسية تربط بني الوسيلة حباسة أو
 مات ال يفهم معناها الصغارض األلفاظ القرآنية تكون جمرد كلاخلواص والصفات احلسية واأللفاظ حيث أن بع

عين هلم شيء ومن خالل املالحظات تبني أن قد ال ي( غيث)الذين هم يف بداية مراحل حفظ القرآن، مثال لفظ 
يؤكد علم النفس  : "معلم القرآن ميلي اآليات واألطفال حيفظون دون فهم الكلمات، ويقول الدكتور حممد حنفي

وصل إىل عقوهلم من فإن اللفظ يرتبط مبا  1"على أنه كلما فهم التلميذ معىن ما حيفظ، كلما كان أسرع يف احلفظ
شاهدة الصور احملسوسة والرسومات وهكذا يتضح املعىن واألفكار و املفاهيم وإزالة صفات عرب حواس وم

 .الغموض
                                                           

1
 . ، الوسائط التعليمية، طريقة لإلبداع في تحفيظ القرآن2099قاري حسن محمد سعيد - 
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 :العناية بالفروق الفردية

خيتلف الطالب يف كيفية حفظ القرآن الكرمي، فمنهم من حيفظ عن طريق حاسة البصر، ومنهم عن طريق     
أكثر من حاسة يف التحفيظ  اشرتاكحاسة السمع، لذلك هتتم التقنية احلديثة بإجياد املواقف التعليمية اليت تتطلب 

يغبنونيش، فالتقنية احلديثة تساعد على احلفظ، من منطقة ريفية كون كاين داتشو قاع م 1وهذا ما أكده املبحوث 
حيث حتدث تفاعل بني حواس الطالب واآليات القرآنية فهي تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني وكذلك تولد 

 .الطاقات الكاملة للتحفيظ اليت توفرها التقنية احلديثة

 :تقديم حلول التعليم الفئات الخاصة

الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من املعاقني بصريا أو مسعيا أو حركيا وهذا ما تؤكده  مل تغفل التقنية احلديثة    
كد على أمهيتها فمن اهم جيو يقراو مع صحاهبم، وهذا يؤ كاينة كون ر   نوهي مليحة اهتمت باملعاق كو  7املقابلة 

خالل املالحظات الدراسة امليدانية تبني لنا أنه ال وجود ألي معاق يف املدرسة القرآنية، فالتقنية احلديثة اهتمت 
هبم ووفرت هلم بعض األدوات املهمة ملعاجلة قضايا تعلمهم، كما وصل إىل ابتكار برامج خاصة لتعليم هذه 

أو أجهزة تشغيل CDصوتية مرئية بأصوات عدد من املشاريخ على  الفئات عن طريق الكمبيوتر، وتسجيالت
MP3 ،ولو يقتصر اهتمام التقنية احلديثة على التحفيظ يف مراكز القرآن الكرمي لألطفال والشباب فحسب

 .ولكنها أيضا اهتمت بتعليم الكبار وحمو األمية فكثرية منها التلفزيون وتسجيالت فيديو

ديثة ترمجة للمعاين باللغة األجنبية ومتتاز بوجود حمرك حبث باإلضافة إىل إمكان تكرار كما توفري التقنية احل    
تالوة، اآليات مرات، تستخدم هذه الربامج يف خدمة وتدعيم العملية التعليمية ملعلم القرآن أو الطلبة، إذ ميكن 

وهذا ما أكدت عليه بعض  التفسريالسماع، التالوة، معاين الكلمات، الشرح و )الدارس التنقل بني عناصر الدرس 
 .املقابالت أهنم يستخدمون احلاسوب يف الشرح والتفسري

التقنية احلديثة تنقص عليا الوقت بصح التقليدية تدي الوقت بزاف وكاين اللي يلحقهمش  1ويؤكد املبحوث     
الوقت، واملساواة بني الطالب يف ، وهذا ما يدل على أمهية التقنية احلديثة يف التغلب على (دور احلفظ غري الغدوة

 .حفظ القرآن الكرمي وزيادة نسبته على ذلك
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التقنية احلديثة تتسم بأهنا سالح ذو حدين فإهنا من املمكن أن تستخدم يف أعمال اخلري فتكون خريا وميكن أن -أ
اخلري وختدم دينه تستخدم يف أعمال الشر والسوء فتكون شرا، والعاقل من يطوع هذه التقنية لتخدم يف أعمال 

 .فيما يرضى اهلل فيكون عند اهلل شاكرا

 (:وزارة الشؤون الدينية)دور القطاع الرسمي في التعليم القرآني : المحور الثالث-4

 :ينتحفيز المتعلم.4-1

التحفز هو عبارة عن العوامل أو العناصر اليت تشجع النقص يف حاجات األفراد وتكون إما مادية أو معنوية    
واليت عن طريق إشباعها تتولد الرغبة لدى الفرد يف بذل املزيد من اجلهد لتحسني مستوى أداء اإلنتاج يف جمال 

التعليمية الديين، ألن هناك فارق كبري بني الفرد والتحفيز ال غن عنه يف املؤسسات 1عمله بقصد حتقيق اهلدف 
احملفز ألدائه وبني ما ال يكون حمفزا حيث يشعر بامللل فاحلوافز ذات أمهية كربى وهلا تأثري فعال يف التعليم القرآين، 

مكافآت مالية تناسب اجتهادهم أحزاب يعطوه دراهم، أي صرف  7اللي حيفظ  7وهذا ما تؤكده املقابلة 
م فاحلوافز ما هي إال وسيلة لتحقيق غاية بأقصر وقت وأقل جهد،فاحلوافز من األسباب املساعدة على وتفوقه

: " توليد الباعث الذايت لدى الطالب لإلقبال على القرآن الكرمي وعلى توليد احلب واهليبة له يف نفسه لقوله تعاىل
 ". رهم بأحسن ما كانوا يعملونينهم أجيه حياة طيبة ولنجر فلنحيمن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى 

إن قيام املؤسسات الرمسية بالنشاطات للطالب تعترب حافزا قوي على اإلقبال على الكتاتيب، وهذا ما صرحت    
يف  مهتمني بالتالميذ حيث يقومون مبسابقات لتكرميهم هبدايا، أي أن املؤسسات هلا دور يف تشجيع 16املقابلة 

 .نزع الرتابة وامللل من نفوس الطالب

رحالت وزيارات كل خطرة باه نكتشفو خرباهتم، ويتعرفوا على ناس جدد، حيث أن  يروحوا 5وتؤكد املقابلة    
الطالب خيتزن يف نفسه طاقات وقدرات عقلية واجتماعية حتتاج إىل ميادين عملية نافعة وروحية ليصرف فيها، 

، مما يصقل مواهبه اآلخرينالكتاتيب يهيء الطالب الكتساب مهارات التعامل مع فممارسة األنشطة خارج 
متزن جتعل منه عضو نشيطا يف جمتمع مدرسته الصغرية وعنصرا فاعال داخل أسرته وبيئته وينمي شخصيته بشكل 

  .وجمتمعه

 
                                                           

1
 .92: ، ص9م، ط2001وافز العمل بين اإلسالم والنظريات الوضعية، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان محمد عقلة، ح- 
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 :تحفيز المعلم. 4-2

احلوافز هي جمموعة من املؤثرات اخلارجية اليت تعدها اإلدارة هبدف التأثري على سلوك العاملني لديها من أجل    
إن التحفيز يشجع يف العمل من أجل حتقيق  1رفع كفاءهتم وإنتاجيتهم من خالل إشباع الرغبات واحلاجات

 3نظري جهوده ومزايا تؤكده املقابالت  رف املؤسسات الرمسية، للمعلمنيأهداف، فهذه احلوافز تكون من ط
خيلصونا مليح واهلل حيفظهم، فيعد األجر من أهواء احلوافز املادية، كلما كان األجر كبري كان إتقانه للعمل أكثر، 

كنت متطوع ودرك ترقيت راين موظف أي أهنا   1فاألجور مناسبة وكفيلة بإشباع متطلبات الفرد، وتصرح املقابلة
وأعطته مكانه يف عمله ألجل ترقيته، فالرتقية هلا دور كبري يف حفز العمال وهذا ما يؤدي إىل سرعة  اهتمت باملعلم

 .حتفيظ القرآن الكرمي

، 4، 2أخرى ملعلم القرآن وهي إقامة زيارات ورحالت وهذا ما صرحت به املقابالت  حتفيزاتكما أن هناك    
زاف، فهذه احلوافز تبعث فيهم الروح واحليوية والتفاؤل، ، أنا عطا ويف عمره واهلل فرحت هبا ب5، 8، 3، 7

وتشعرهم بكياهنم االجتماعي وتشبع حاجاهتم النفسية واالجتماعية، فهذه الزيارات هلا فوائد وآثار تربوية وسلوكية 
 .نافعة تفيد املعلم وتكسبه الكثري من املهارات االجتماعية

فأجهزة القاعة تعطيين القدرة والرغبة باه حنفظهم القرآن ل شي، ، موفرينا ك16، 5، 0، 4وتؤكد املقابلة     
الكرمي،أي أن األجهزة متوفرة، فمن خالل املالحظات ظروف هلا دور كبري يف سري العملية التعليمية للكتاتيب 

  .القرآنية، فكلما كانت ظروف العمل توفرت أكثر كانت قدرة احلفظ واالستيعاب أكثر

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .201:، ص9116شاويش مصطفى نجيب، إدارة المواد البشرية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان - 
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 :الفرضياتمناقشة -5

 :1اج الفرضية استنت

حيث ال تكاد ختلوا القرية من الكتاتيب، فمن خالل يعترب الكتاب جزء من منظومة الثقافة الدينية احمللية،     
تصرحيات املبحوثني تبني أن هناك إقبال كبري على الكتاتيب، وهناك قلة االتصال بني العائلة والكتاتيب، وهذا 

 .بكر ولكنها ال ترى جناعة يف الكتاتيب، كفضاء تنمو فيه قدرات الطفلبالتعليم  امليعين أن العائلة هتتم 

كما جند أبناء املنطقة الريفية هم األكثر إقباال على الكتاتيب،وخاصة الذين أبويهم أميني وفقراء حيث جندهم      
االقتصادية واالجتماعية حيرصون عليهم خالل الزيارات اليت يقومون به يف الكتاتيب، وهذا راجع للظروف 

 .والثقافية

حيبذون رياض ( حلضرية)أما كتاتيب املنطقة احلضرية املقبلني عليها هم من أطول ريفية، فأولياء هذه املنطقة     
، أن قاطن 5، حيث يؤكد املبحوث واالجتماعي واالقتصادياألطفال باعتباره مكان يعكس املستوى التعليمي 

على عكس (عصر العوملة والتكنولوجيا)للتعليم القرآين ألنه متشبع بالثقافة العصرية أي املدينة ال يعطي أمهية 
كنني بالدين اإلسالمي وكوهنم حمافظني، وهذا ما يدل على سسكان الريف متشبعني بالثقافة الدينية، أي أهنم متم

 .أنه يوجد الوعي الكايف لتعليم األبناء

 :2استنتاج 

تبني لنا أن كتاتيب املدينة استفادت من التطور التكنولوجي وذلك خالل استخدام من خالل عرض احلاالت     
على عكس الريف  %166أهنا جتيب نتيجة " السبورة البيضاء وألواح ليست خشبية وهذا أكد عليه املبحوثني 

الذين يستعملون الطريقة التقليدية يف حتفيظ القرآن الكرمي بألواح خشبية متحى بالصلصال، وهذا ما أكد عليه 
احلاالت أهنا تأخذ وقت وجهد، بينما احلديثة تقتصر الوقت أي أن الطريقة احلديثة هي أحسن طريقة، كما 

 .يستعملون احلاسوب يف تفسري وشرح الكلمات

 .ا صرحت اجملاالت أهنم حيبذون استخدام احلواسب داخل الكتاتيب، ولكن هذا صعبكم    

 :فقد اتضح لنا هناك عوامل حتد من استخدام احلاسوب يف حتفيظ القرآن الكرمي وهي    
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 عدم توفري الوسائل نفسها. 
 انعدام التدريب املسبق على استخدامها. 
  الريفيةأمية بعض معلمي القرآن الكرمي خاصة املنطقة. 

 :3 الفرضية استنتاج

من خالل عرض احلاالت اخلاصة بالفرصة الثانية يتضح أن املبحوثني استخدموا مصطلحات مثل متعلمني فينا،    
احلمد هلل، رحالت، عمران وهذا ما يدل على الدور الذي تقوم به جتاه الكتاتيب على مستوى املدينة والريف أي 

بالتعليم القرآين، كما ختص أيضا مبراقبة وتشجيع على األداء كال من املعلم تلعب دورا فعاال يف االهتمام 
واملتعلمني، من حصول املعلم على حتفيزات من عمر ومكافآت نظري جهوده وحصول املتعلمني على مبالغ مالية 

 .وحتسني مستواها وجوائز وهذا ما يؤدي إىل تكثيف التحصيل القرآين وتطوير العملية التعليمية للكتاتيب القرآنية

 :االستنتاج العام

إن املدار القرآنية تعترب من املؤسسات الدينية اليت تقوم بتحفيظ القرآن الكرمي وتلقني املبادئ العامة ألحكام    
الرتبية اإلسالمية، وتعترب شعاع ثقايف مهم يف اجملتمع املسلم فهما تسهم يف احلفاظ على اللغة العربية ونشر العلم، 

دارس القرآنية باعتبارها جتمع سكاين كبري يتميز بعمران متطور عن فنجد أن املدينة تتوفر على العديد من امل
 .الريف

وأهم ما مييز املدينة التطور العلمي، وهذا ما ينعكس على ثقافة سكان املدن، فهذا التطور العلمي والتكنولوجي    
ط البناء املتميز، احلضرية هو ما يساهم بدوره يف تغيري املدارس القرآنية من حيث من الذي تشهده اجملتمعات

واألساليب املعتمدة يف حتفيظ القرآن الكرمي، أي أن التعليم القرآين بفضل التطور احلضاري انتقل من األسلوب 
 العتماده على وسائل بسيطة يف حتفيظ القرآن الكرمي، إىل أساليب حديثة العتماده على التقنية حديثة 
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 خاتمة

عرف العام اإلسالمي يف خمتلف احلقب الزمنية نظاما تعليميا وثيق الصلة هبا يسمى الكتاب أو نظام الكتاتيب     
وهي مؤسسات تعين بتحفيظ القرآن الكرمي وتدريس علومه قدمية البنية اإلسالمية قدم تطور األنظمة التعليمية 

الفكرة الدينية املستمدة إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية،  داخل احلضارة اإلسالمية اليت ارتكز نشوؤها ومتددها على
ومعلوم أن النظم التعليمية واملؤسسات احلاضنة هلا قدميا داخل احلضارة اإلسالمية ختتلف يف وجه من الوجوه مع 

ناها املتعلقة نظم التدريس وبنياهتا املعاصرة مع املدرسة بصفاهتا احلديثة، فمن خالل الدراسة امليدانية اليت أجري
بالتعليم القرآين يف الوسط تبني أن الكتاتيب ليست على ما كانت عليه يف القرون املاضية بل املدينة أثرت عليه، 

التطور احلضاري، حبيث لعبت دورا  باعتبارها بيئة حضرية ونسيج جمتمعي من العمارة واملؤسسات وصورة من صور 
 :النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يليكبري يف تطوير التعليم القرآين ومن بني 

  بالرغم من وجود وعي تربوي أسري، فإن الضغوط اليومية للحياة احلضرية أقوى من ذلك وتقلل من
 .فعالية هذا الوعي، فاألسرة هي املكون واملريب املؤطر والنامي

  فعال من خالل وجود وسائل أثر التطور التكنولوجي على البيئة التعليمية يف الكتاتيب القرآنية بشكل
 .تعليمية حديثة يستفيد منها الطالب يف حفظ القرآن الكرمي

 التقنية احلديثة تساعد املعلم يف حتفيظ الطالب بأسلوب جديد وشيق. 
 تفيد يف تعميم التعليم القرآين وتطوير املنظومة التعليمية القرآنية. 
 املقدمة للمعلم واملتعلمني  ين وذلك من خالل احلوافزيف النهوض بالتعليم القرآ للشؤون الدينية دور فعال

 .من مبالغ مالية، وجوائز، وعمران، مما حيقق رضا العاملني
  كتاتيب املدينة حتض بتطور كبري من خالهلا استفادهتا من التقنية احلديثة على عكس الريف الذي ال

 .يعرف التجديد باستعماله وسائل تقليدية
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 جامعة مستغانم

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علم االجتماع

 تخصص علم االجتماع الحضري

 دليل مقابلة

احلضري، بعنوان واقع التعليم القرآين يف الوسط  يف إطار إجناز مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف علم االجتماع   
 .احلضري 

نضع بني أيدكم األسئلة ونرجو منكم بكل احرتام اإلجابة عليها بكل صدق وموضوعية، وأن هذه املعلومات    
تستعمل لغرض علمي فقط، وأعلمكم أن اهلدف من هذه املقابلة هو إثراء وتوسيع جماالت البحث العلمي 

وا مين فائق الشكر والتقدير على حسن  واملعلومات اليت تقدموهنا ستحضى بكامل السرية والعناية ويف األخري تقبل
 .تعاونكم يف إجناز البحث

 بيانات شخصية للمبحوثين:المحور األول
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 السن 
 الوضعية يف املهنة 
 املستوى التعليمي 
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