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امللخص
تعاجل هذه الورقة دور الكتاتيب القرآنية الصومالية يف بناء وتشكيل الشخصية الصومالية،
هبدف تقييم مكتسبات الدكسي القرآين يف الصومال ،واستكشاف دوره احلقيقي يف بناء الشخصية
الصومالية ،وتتناول الورقة املوضوع وفق املنهج الوصفي التحليلي.
يسلّط الباحث الضوء على واقع الكتاتيب القرآنية يف الصومال ،من خالل التتبع التارخيي
لظروف النشأة ،ومكانة الدكسي يف الثقافة الصومالية يف املاضي واحلاضر ،وقد أشار الباحث إىل
ّقوة العالقة بني األسر والعشائر الصومالية وبني املدرسة القرآنية ،يف خمتلف الظروف واألحوال اليت

مرت هبا البالد.
ّ

مث يستعرض الباحث طرق التدريس يف الكتاتيب القرآنية الصومالية ،مشريا إىل تنوعها
واختالفها حسب الغرض املراد منها ،إىل طرق للحفظ واملراجعة ،وتكمن أمهية تلك الطرق يف
اجملربة عرب التاريخ ،كما نبّه الباحث إىل ضرورة احلفاظ عليها مع تطويرها
طبيعتها احمللية ،وفاعليتها ّ
وحتديثها املستمر.

ويتطرق الباحث إىل بيان الدور الرئيسي الذي تلعبه الكتاتيب القرآنية الصومالية يف بناء
الشخصية الصومالية ،بصفتها احلاضنة الرتبوية األوىل ألبناء اجملتمع الصومايل ،موضحا أثرها يف
جوانب إجيابية للشخصية الصومالية من قُبيل حفظ القرآن ،وتعظيم الدين ،وسهولة النطق ابحلروف

العربية ،وغريها.

وختلص الورقة إىل أمهية دور الكتاتيب القرآنية يف بناء الشخصية الصومالية ،وضرورة تنمية
هذا الدور عرب حتسني كفاءة الطرق التدريسية وأتهيل معلمي القرآن الكرمي.
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واقع الكتاتيب القرآنية يف الصومال
أوال :ما هي الكتاتيب القرآنية؟
الكتّاب يف اللغة" :موضع تعليم الكتاب ،واجلمع الكتاتيب واملكاتب"(.)1
الصبيان القراء َة والكتابةَ ،وحتفيظهم القرآن،
والكتاتيب" :مكان صغري لتعليم ّ
واجلمع كتاتيب"(.)2
تدعى أيضا "مقرأة" و"خلوة" وغريها من املسميات اليت تدل على مكان حتفيظ
القرآن للصبيان ،وهلا كذلك أمساء حملية يف بعض البالد كـ "مسيد" يف املغرب واجلزائر،
وأحياان تستعمل كلمة "زاوية" مبعىن املدرسة القرآنية.
يطلق الصوماليون على الكتّاب القرآين "دكسي "Dugsiوهي عبارة عن كلمة
صومالية تعين (مكان الدفء) أو" :امللجأ ،مبعىن أن الطفل يلتجأ اليه من األمية يف
()3
احلسي
املعىن
من
مأخوذة
ـ(الدكسي)
ب
القرآنية
اخللوة
تسمية
لعل
و
"
،
مراحله األوىل"
ّ
ّ
للكلمة ،إذ جرت العادة على بناء اخللوة القرآنية يف مكان دافئ ،يكون غالباً حتت شجرة

( )1لسان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي (املتوىف:
711هـ) ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ ،ج ،1ص.699
( )2املعجم الوسيط ،املؤلف :جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار)
الناشر :دار الدعوة ،ج ،2ص ،775وانظر أيضا :معجم اللغة العربية املعاصرة ،املؤلف :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف:
1424هـ) مبساعدة فريق عمل ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ 2008 -م ،ج ،3ص.1903
( )3الدكسي الصومايل لتحفيظ القرآن ..كتب خشب وأقالم فحم ،تقرير منشور يف موقع اجلزيرة ( )aljazeera.netلكاتبه:
أبشر حممد ،بتاريخ  28يناير 2007م.
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ليتحصن فيها املدرس وتالمذته والضيوف
يتوىل األهايل بناء عريش حتتها؛
وارفة الظاللّ ،
ّ

النازلون عليهم من الرايح اليت تضرب الرحل يف ظل املناخ الصحراوي يف الصومال .وكثرياً
ما يطلب املعلّم من بعض الطلبة املبيت يف (الدكسي) خصوصاً يف أوقات املراجعة املكثّفة
لطبقة احل ّفاظ ،وكذلك تلجأ إليه قوافل طالب العلم املسافرين للمبيت يف ِ
الدكسي القرآين
يف ضيافة املعلّم وتالمذته ،ومن هنا كان ال بد أن يكون املكان الذي حيتضن الدكسي

القرآين مكاانً دافئاً صاحلاً للمبيت"(.)1
(مل َع َامد) مكان كلمة الدكس ،ولكنهم
"وبعض الصوماليني يستعملون كلمة َ
قليلون نسبيا ،ويظهر أن كلمة ( َمل َع َامد) كلمة دخيلة( )2وليست من اللغة الصومالية

األصيلة"(.)3

اثنيا :نشأة الكتاتيب القرآنية:
"ليس هناك فرتة زمنية حمددة تفسر نشأة الدكسي يف البالد إال أنه من املؤكد أن
هذا النظام أول ما نشأ ،قام على أكتاف املهاجرين املسلمني عرب اهلجرات اإلسالمية
( )1خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،دراسة حبثية نشرها الباحث على الفيسبوك ،د .عمر حممد ورمسة ،اتريخ النشر:
 22يونيو 2020م ،ص.2
( )2بعد البحث يف بعض القواميس الصومالية وجدت الكلمة " "Malcamadواليت تعين املدرسة القرآنية ،ومل أعثر على
دليل يثبت كوهنا دخيلة أو أصيلة .انظرQaamuuska Af-Soomaaliga, Diyaarintii: Annarita ( :

.)Puglielli iyo Cabdalla Cumar Mansuur, RomaTre-Press, 2012, Bogga 572
( )3اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبدالكرمي وآخرون ،وزارة الرتبية والتعليم ،مجهورية الصومال الدميوقراطية ،مقديشو،
1978م ،ص.13
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والعربية ،والذين وصلوا إىل الصومال يف فرتة مبكرة ،حىت صار الدكسي من أهم معامل
التعليم اإلسالمي يف البالد"(.)1
وحسب تقديرات بعض الباحثني "تعود نشأة خالوي القرآن يف الصومال إىل أكثر
من ثالثة عشر قرانً تقريباً ،إذ يفرتض أن نشأهتا كانت مالزمة العتناق سكان القرن
اإلفريقي – ومنهم الصوماليون – لإلسالم منذ منتصف ،أو أواخر القرن األول اهلجري
على أبعد االحتماالت .ومن املعلوم أن تعلّم القرآن كانت عملية لصيقة ابلرسالة اخلامتة
عز وجل معجزة كالمية علمية ،متعب ٌد بتالوهتا وحفظها والعمل هبا وتنـزيلها
اليت محّلها هللا ّ

على أرض الواقع"(.)2

تطورت أساليب الدكسي يف تعليم أساسيات اللغة العربية على يد الشيخ
وقد ّ
يوسف الكونني الذي عاش يف القرن الثاين عشر امليالدي( – )3حسب التقديرات –،
ما يثبت عراقة مؤسسة الدكسي ،وعمقها يف التاريخ الصومايل" ،ومنذ ذلك الزمان وإىل
يومنا هذا كانت الكتاتيب تنتشر وتزداد يف بقاع أحناء الصومال ،وهي أول مدرسة عرفها
الشعب الصومايل يف تعليم أبنائه وبناته ،ومل تكن هناك مدرسة غريها إال عندما دخل
االستعمار يف الصومال"(.)4

( )1
وروادها يف الصومال ،د .حممد حسني معلم علي ،دار الفكر العريب ،الطبعة األوىل2011 ،م ،ص .232
الثقافة العربية ّ
( )2خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.1

Retour vers les dugsi, écoles coraniques en Somalie, Mohamedا

()3

Mohamed-Abdi OpenEdition Journals, Page 5.
( )4جهود أهل الصومال يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه ،رسالة ماجستري ،إعداد :عبدهللا حممد علي عادل1437 ،ه-
2016م ،ص  ،25بتصرف يسري.
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يف احلقبة االستعمارية حاول املستعمرون احل ّد من أتثري املدارس القرآنية يف الصومال

من خالل فتح املدارس التبشريية املسيحية ،ومدارس أخرى للتعليم االبتدائي بعد فشل

جيدا من
املدارس التبشريية ،ولكن "مل يلق التعليم العلماين على النمط الغريب
ً
استقباال ً

قبل الصوماليني"(.)1

وقد حدثت ثورة يف عدد املدارس القرآنية عشية االستقالل ،على حساب املدارس
االستعمارية ،فقد بلغ "االختالل يف التوازن ح ّدا جعل عدد املدارس القرآنية الثابتة مخسة
أضعاف عدد املدارس االبتدائية العامة  ..ميكن تفسري هذه االختالفات يف مواقع املدارس
القرآنية واملدارس االبتدائية العامة من خالل تصورات التعليم :املدارس القرآنية مدجمة يف
الثقافة الصومالية بينما املدارس االستعمارية ال حتظى بتقدير كبري"(.)2
وحسب بعض اإلحصائيات فإن عدد املدارس القرآنية يف عام 1953م كان
كاآليت 39" :مدرسة قرآنية للذكور تضم  51معلما وتستوعب  1339طالبا ،و 6
مدارس قرآنية لإلانث تستوعب 142طالبة"(.)3
تضاعف هذا العدد بشكل كبري يف عهد احلكومة املدنية ،فقد كانت "املدارس
القرآنية يف الصومال هي أكثر املدارس انتشارا يف بوادي الصومال واملدن على ح ّد سواء،
Mohamed

Retour vers les dugsi, écoles coraniques en Somalie,

()1

Mohamed-Abdi OpenEdition Journals, Page 11.
Mohamed

Retour vers les dugsi, écoles coraniques en Somalie,

()2

Mohamed-Abdi OpenEdition Journals, Page 12.
( )3السياسات الثقافية يف الصومال الكبري ( ،)1986-1887د .حسن مكي حممد أمحد ،شعبة البحوث والنشر ،املركز
اإلسالمي اإلفريقي يف اخلرطوم ،الطبعة األوىل1410 ،ه1990-م ،ص .156
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وقد بلغ ما أحصي منها يف املدن ابإلقليم الشمايل حنو ( )189مدرسة (دوكسي) وعدد
طالهبا ( )3.223طالب ،ويف اإلقليم اجلنويب بلغ عدد املدارس حنو  928مدرسة
(دوكسي) وعدد طالهبا حنو ( )44.885طالب"(.)1
"ويف عام 1964م كان  40ألف من الطالب مسجلني يف  1928مدرسة قرآنية
يف اجلنوب ،بينما بلغ عدد الطالب يف الشمال  3200طالب يف  189مدرسة
قرآنية"(.)2
ويف عهد احلكومة العسكرية "أظهرت دراسة مسحية قامت هبا وزارة الرتبية والتعليم
ابلتعاون مع املكتب اإلقليمي للمنظمة العربية للرتبية والتعليم عام 1983م أن عدد
املدارس القرآنية يف اجلمهورية يبلغ حوايل ( )5480مدرسة ،بينما ق ّدر عدد الطالب
فيها بنحو ( )356200تلميذ وتلميذة أعمارهم متفاوتة تبدأ من ست سنوات"(.)3
خالل فرتة احلرب األهلية كانت "املدارس الوحيدة اليت متكنت من احلفاظ على
نفسها هي املدارس القرآنية"(.)4
( )1الصومال قدميا وحديثا ،محدي السيد سامل ،بدون طبعة ودار نشر ،ج ،2ص  ،462بتصرف يسري.
(Somalia: Education in Transition, Lee Cassanelli and Farah Sheikh )2
Abdikadir, Article published in Bildhaan (An International Journal of Somali
.Studies) Volume 7, Page 98.
( )3التعليم اإلسالمي يف الصومال ،ورقة حبثية منشورة يف ندوة التعليم اإلسالمي يف إفريقيا اليت عقدها مركز البحوث والرتمجة
التابع جلامعة إفريقيا العاملية ،إعداد :السيد مبارك أمحد حممد ،اتريخ اإلصدار 1 :مارس 1988م ،ص.22
()4
Retour vers les dugsi, écoles coraniques en Somalie, Mohamed MohamedاAbdi OpenEdition Journals, Page 11. see also: Somalia: Education in
Transition, Lee Cassanelli and Farah Sheikh Abdikadir, Bildhaan Journal, Page
109.
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اثلثا :مكانة الكتاتيب يف الصومال:
حتظى املدارس القرآنية يف الصومال مبكانة عالية ،ملا حتمله من قيمة دينية وثقافة
اجتماعية مرتبطة ابلقيم اإلسالمية ،ابإلضافة إىل كوهنا املصدر الوحيد للتعليم عرب قرون
عديدة ،إىل جانب حلقات العلم الشرعي ،وهبذا االعتبار حرصت العشائر الصومالية
على العناية ابلدكسي يف حلّهم وترحاهلم ،ونتيجة لذلك االهتمام "ال توجد بقعة أو موقع
يف بالد الصومال إال وقد انتشر فيها الدكسي حىت يف أطراف القرى واألرايف واملدن
أي ظرف
وعند ضفاف األهنار وقمم اجلبال وبطوهنا ،ومل يكن الصوماليون يتخلون حتت ّ

عن هذا النوع من التعليم"(.)1

ويتمتع معلم الدكسي "بقدر كبري من التقدير واالحرتام من اجملتمع الذي يعيش
فيه عامة .ويلقى عناية خاصة من األسر اليت ينتمي إليها األطفال املتعلمون يف هذا
يدرس فيه هذا املعلم ،ويف العادة يتلقى إعاانت مالية سخية – غري األجر
الدكس ،الذي ّ

املتفق عليه – من تلك األسر ،على حسب احلالة املالية لكل أسرة ،وذلك ألن هناك
اعتقادا سائدا يف اجملتمع الصومايل كله ،وهو :أن رضاء املعلم عن التلميذ ودعاء له يؤثر
يف التلميذ ،ويلعب دورا كبريا يف جنابته وتعليمه ،بل ويف مستقبله كله .وهناك قول مأثور
وشائع يف مجيع سكان القطر الصومايل تقريبا ،وهو قوهلم :ما فاز من فاز إال ابلدعاء،
وما خاب من خاب إال برتك الدعاء ،وهلذا فمن الطبيعي أن تتسابق األسر اليت يتعلم

( )1
وروادها يف الصومال ،د .حممد حسني معلم علي ،ص .237
الثقافة العربية ّ
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أطفاهلا يف هذا الدكس يف الكسب واحلصول على رضاء املعلم لولدها ،والدعاء ابخلري
والنجاح أبي مثن"(.)1
"ويف العرف الصومايل حيرم قتل معلم القرآن وطالب الدكسي يف أي حال من
األحوال ،ويغرم قاتل معلم القرآن بدفع دية مغلظة ( 200من اإلبل) النتهاكه حرمة
معلّم القرآن ،فهو إذاً حصن يتّقي به رواده عندما تلتهب نريان احلروب القبلية والثأر"(.)2
مدرس القرآن من أغىن أهل البادية ،حلصوله
وبفضل تلك املكانة املميزة "كان ّ
على ثروة هائلة من املواشي ،ومن املألوف أن يتجه حافظ قرآن شاب من بالده صوب
البادية املوغلة للعمل يف جمال تدريس القرآن الكرمي ،ليعود إىل أهله بعد ختريج عدد كاف
من احلفاظ واملعلّمني ،مع ثروة هائلة من املواشي أبنواعها"(.)3

( )1اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبدالكرمي وآخرون ،ص.13
( )2خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.2
( )3خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.8
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طرق التدريس يف الكتاتيب القرآنية الصومالية
توجد العديد من الطرق املستخدمة لدى الكتاتيب القرآنية الصومالية يف حتفيظ
القرآن الكرمي لألطفال ،وأبرز هذه الطرق تنحصر يف جمموعتني :طرق احلفظ ،وطرق
املراجعة ،وسنتعرض لكال اجملموعتني يف السطور والصفحات التالية:

أوال :طرق احلفظ:
 -1الطريقة الفردية:
تتمثل هذه الطريقة يف تكليف كل طالب حبفظ مقدار معني من القرآن ،ويكتب
له املعلم يف دفرته إن كان ال يستطيع القراءة من املصحف لصغر سنه أو لعدم معرفته
فريدد الطالب خلفه ،ويتأكد املعلم من نطقه
ابلقراءة والكتابة ،أو يقرأ له من املصحف ّ
الصحيح لآلايت ،مث يكررها الطالب حىت حيفظها عن ظهر قلب ،ويتم ذلك "يف اليوم

مرتني ،مرة يف الصباح بعد طلوع الفجر ،ومرة يف املساء وقت العصر تقريبا  ..وجيب
على التلميذ أن حيفظ كل درس على حدة ،وعن ظهر قلب ،مث يقرأه على املعلم
استظهارا ،وإال فال يسمح له أن يتجاوزه إىل درس آخر"(.)1
"ويف املراحل األوىل من مراحل تعليم األطفال يكتب املعلم بيده لكل طفل درسه
يف لوحة ،فيقرئه ويكرر عليه ذلك ،حىت حيفظ الطفل هذا الدرس عن ظهر قلب ،ولكن
( )1اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبدالكرمي وآخرون ،ص.14
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إذا تقدم التالميذ يف تعليمهم ،وأتقنوا الكتابة والقراءة ،وأتكد املعلم من ذلك ،فإن
التالميذ يكتبون الدرس أبيديهم ،واملعلم ميلي الدرس عليهم"(.)1
صورة اإلمالء هي أن يقف املعلم "يف وسط اجملموعة اجلالسة يف شكل حلقة
منتظمة فيقرأ كل طالب آخر كلمة يف الدرس السابق بعد كتابتها يف أول سطر من
الدرس اجلديد بصوت مرتفع حىت يسمع املعلم ،فتتدفق على املعلم سيل من الكلمات
القرآنية كلمتني أو ثالثة إيذاان لبدء الكتابة اجلديدة ،فيعطي املعلم كل طالب الكلمات
التالية ملا كتبه من القرآن الكرمي رمبا تكون جزءا من اآلية املتوسطة أو آية قصرية حسب
ما يراه املعلم مناسبا للطالب ،فيكتب الطالب ما مسع من معلمه أو يكتب جزءا مما
مسعه ،وتتواصل عملية االستمالء واإلمالء هبذه الطريقة ،وهي طريقة بديعة تدعو إىل
اإلعجاب الشديد واالفتخار لشدة مقدرهتم وقوة حفظهم للقرآن الكرمي ألنك ترى صورة
هبيجة ،حيث أن املعلم يلتفت مينة ويسرة ليقذف أعدادا كبرية من الكلمات القرآنية
املبتورة األطراف إىل عشرات من الطالب الذين يستملون من خمتلف سور القرآن الكرمي،
ومع ذلك ال خيطئ يف توزيع املقاطع والكلمات ووضعها يف مكاهنا من القرآن الكرمي"(.)2
هذه الطريقة متبعة يف أغلب املدارس القرآنية يف الصومال ،وختتلف عن الطريقة
اجلماعية بكوهنا تعتمد على الفرد سواء من حيث حتفيظ الدرس اجلديد واإلمالء ،وال
يشرتك هذا الفرد مع غريه يف الدرس.

( )1مرجع سابق ،اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبدالكرمي وآخرون ،ص.14
( )2الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي ،رسالة دكتوراة ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،إعداد :علي الشيخ أمحد
أبوبكر ،سنة 1403ه ،ص.248
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 -2الطريقة اجلماعية:
تعتمد هذه الطريقة على جمموعة من طلبة املدرسة القرآنية ممن يشرتكون يف نفس
السورة ،حي ّدد املعلم هلم مقدارا معيّنا" ،يتم تالوته من قِبله على الطالب أوال ،مث تالوته
من قِبلهم عليه كل على حدة اثنيا ،مث يكلفون حبفظه ليتم التسميع هلم من قبل املدرس
فيما بعد"(.)1
وتكمن أمهية هذه الطريقة يف:
 -1استغالل الوقت :حيث يقوم املعلم بتحفيظ القرآن للمجموعة املتوافقة يف
السورة مرة واحدة ،بدال من حتفيظ كل فرد منهم لوحده.
 -2تعاون الطلبة يف احلفظ :حبيث يساعد املتفوقون منهم اآلخرين ممن دوهنم
يف قوة احلفظ وإتقان األداء.
" -3سهولة حفظ الطلبة للمقطع نظرا لتكرره عليهم بعددهم"(.)2
وهلذه الطريقة سلبياهتا كذلك ،من قبيل:
 -1ضعف الرتكيز :وذلك بسبب تركيز املعلم على اجملموعة بدال من الفرد ،فرمبا
يتغاضى عن العديد من األخطاء للحفاظ على متاسك اجملموعة.

( )1املدارس والكتاتيب القرآنية ،وقفات تربوية وإدارية ،مؤسسة املنتدى اإلسالمي ،الرايض ،ص.23
( )2مرجع سابق ،املدارس والكتاتيب القرآنية ،وقفات تربوية وإدارية ،مؤسسة املنتدى اإلسالمي ،ص.24
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 -2إمهال الفروق الفردية" :لعدم إفساح اجملال أمام الطلبة املتفوقني لالنطالق
يف التالوة واحلفظ ،وجتاوز من دوهنم من ذوي املستوايت املتوسطة
والضعيفة"(.)1
ورغم ذلك مل حتظ هذه الطريقة ابالهتمام الذي حظيت به الطريقة األوىل يف
املدارس القرآنية يف الصومال.

اثنيا :طرق املراجعة:
ـسبَع:
 -1طريقة ال ُّ
(سبَع) هو املصطلح الصومايل الذي يطلق على جلسات مراجعة القرآن اجلماعية
" ُ

اليت يشتهر هبا الصوماليون ،وتعود هذه التسمية إىل ما كان سائداً يف خالوي القرآن يف

(سبَع)،
الصومال من قراءة القرآن يف سبعة أايم ،ويسمى كل جزء من هذه األجزاء السبعة ُ
ومن مث أُطلق املصطلح على كل جلسات املراجعة ،سواء قرئ فيها سبع القرآن أو ما
دونه"(.)2
"وكيفيتها :أن جيلس املعلم يف مكان معني من الدكس ،مث جيتمع التالميذ وجيلسون
حوله على هيئة حلقة مستديرة ،مث يبدأ املعلم بقراءة أول آية من السورة أو اجلزء الذي
يريد أن تكون القراءة يف هذا الوقت ،مث يليه يف القراءة التلميذ الذي جيلس إىل جنبه
( )1مرجع سابق ،املدارس والكتاتيب القرآنية ،وقفات تربوية وإدارية ،مؤسسة املنتدى اإلسالمي ،ص.25
( )2خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.5
14

األمين ،مث الذي يليه ،وهكذا حىت تتم الدورة ،بقراءة كل واحد منهم اآلية اليت تلي اآلية
اليت قرأها زميله السابق ،ويقرؤها عن ظهر قلب ،وعندما يصل الواحد من تلك اجملموعة
اليت اشرتكت يف هذه القراءة – السبع – إىل آخر فقرة من كل آية ،فإن مجيع أفراد هذه
اجملموعة يشرتكون معه يف إمتام تلك اآلية ،وهنا حيدث صوت مجاعي له نغم وموسيقى
مجيل ،ويسمونه – هوريس – وال يسمح ابستعمال املصحف يف هذه القراءة ،ألن
الغرض منها هو التأكد من حفظ التالميذ للقرآن الكرمي ،وضمان استمرار هذا احلفظ،
وترسيخه يف أذهاهنم ،فإذا أخطأ أحد التالميذ ال يفتح له أبدا ،بل يكون موضع السخرية
واالستهزاء من جانب زمالئه التالميذ ،ويتعرض للعقاب الشديد من املعلم الذي ال
يساحمه غالبا"(.)1
"ويتش ّدد معلمو القرآن يف الصومال على احلفظ بصورة ال مثيل هلا ،وهلذا جيب

على الطالب أن يتقن ما مر عليه من السور حفظاً متقناً يغنيه من العودة إىل املصحف؛
ألن العودة إىل املصحف حمظورة ابلنسبة إىل الطالب ،إذ يتقرر عليهم تعويد أنفسهم

ابلدربة واملراجعة املستمرة بعدم العودة إىل املصحف .وإذا اختلفوا يف وضع آية رجعوا إىل
املعلم ،وحيكم على الذي خيطئ أبنه ضعيف احلفظ وعليه تقوية حفظه حىت ال يسلب
منه الثقة(.)2
وتعترب هذه الطريقة من الطرق التقليدية اليت دأب الصوماليون عليها يف حفظ
حتمس احل ّفاظ على
القرآن ومراجعته منذ قرون ،وهي حقا طريقة مميزة هلا نكهة خاصةّ ،
( )1اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبدالكرمي وآخرون ،ص.16
( )2مرجع سابق ،خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.5
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املقصرين
املراجعة املستمرة ،وتبث روح التنافس بينهم يف إتقان احلفظ واألداء ،كما حت ّفز ّ
على احلفظ خوفا من عصا املعلم وسخرية الزمالء.

السبع اليت حتدثنا عنها هي الطريقة املثلى لدى الصوماليني مجيعا ،وهي
"وطريقة ُّ

تظهر مدى حفظ القراء وطالقة لساهنم ،ومن الفضائح عندهم أن خيطئ الواحد عند

السبع ليس خاصا ابلطالب وإمنا هو
السبع وخاصة الذين اشتهروا بلقب (املعلم) ،و ُّ
ُّ
الطريق الطبيعي ملداومة القرآن وإتقانه؛ ألنه ال ميكن حدوثه إال جبماعة من احل ّفاظ ،وأي

واحد خيطئ فيه ينقص قدره بسرعة بني زمالئه"(.)1

 -2طريقة ال ّدريرس:
"وهي أن يكون للطالب درس إضايف يراجع فيه القرآن الكرمي ،حبيث يكلف املعلم
التلميذ أبن يقرأ عليه – غالبا أو من ينوب عنه أحياان – جزءا معينا من القرآن الكرمي
يوميا ،حسب قدرة التلميذ على احلفظ ،ويراعي يف ذلك التدرج لرفع مستوى حفظه،
وتنمية ملكته يف احلفظ ،وكلما أمت الطالب املراجعة استأنف اخلتمة من جديد"(.)2
تتم هذه الطريقة ابلتوازي مع حفظ األجزاء اجلديدة غالبا ،فيتقدم الطالب يف
حفظ السور ،ويف الوقت ذاته يراجع حمفوظاته السابقة عرب طريقة ال ّدريرس ،وهي طريقة

( )1الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي ،رسالة دكتوراة ،إعداد :علي الشيخ أمحد أبوبكر ،ص.249
( )2جهود أهل الصومال يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه ،رسالة ماجستري ،إعداد :عبدهللا حممد علي عادل ،ص .35
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(سبَع) ،تعتمد على قراءة الطالب حملفوظاته السابقة
فردية ختتلف عن الطريقة اجلماعية ُ
استظهارا على املعلم ،مثل طريقة احلفظ اليت سبق احلديث عنها.

وهناك طريقة أخرى تندرج حتت طريقة ال ّدريرس وهي "طريقة "إعادة اخلتمة"
"َنتِني" وهي أن يعيد الطالب حفظ القرآن الكرمي وكتابته ابللوح
وتسمى ابللغة الصومالية َ
مرة أخرى ،بدءا من سورة البقرة إىل سورة الناس ،فإن الحظ املعلم أن حفظ الطالب ما
زال ضعيفا ألزم عليه ختمة اثلثة وهكذا"(.)1

( )1مرجع سابق ،جهود أهل الصومال يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه ،رسالة ماجستري ،إعداد :عبدهللا حممد علي عادل ،ص
.35
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دور الكتاتيب يف تكوين بعض مالمح الشخصية الصومالية
ال شك أ ّن الكتاتيب القرآنية بصفتها حاضنة تربوية تش ّكل وعي األطفال يف
مرحلة مبكرة من أعمارهم ،وترسم مالمح شخصياهتم ،وحت ّدد هوايهتم الفكرية ،وابلتايل

هتيكل طابع اجملتمع وتصنع ثقافته العامة ،ومن هنا أتيت أمهية الكتاتيب ودورها احملوري

يف الرتبية اجملتمعية.
وبناء على ذلك اعترب ()%90.9
من املشاركني يف استبيان إلكرتوين -
أع ّده الباحث -الكتاتيب القرآنية عامال
أساسيا

يف

تشكيل

الشخصية

الصومالية.

90.9%

وانطالقا من ذلك نرصد دور
9.
الكتاتيب القرآنية يف تكوين بعض مالمح الشخصية الصومالية يف الصفحات 1
القادمة:
9.1%
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أوال :حفظ القرآن
أ ّكد ( )%98من املشاركني يف االستبيان

اإللكرتوين ،أهنم درسوا يف الكتاتيب القرآنية فرتة
من الزمن ،وسبقت العديد من الدراسات امليدانية

%

إىل تقرير نتائج مشاهبة ،مؤكدة أن "الدكسي هو
النظام التعليمي الوحيد الذي يصل إىل كافة املدن

%

والقرى والبوادي يف الصومال"(.)1
تلك املكانة اليت حظي هبا الدكسي يف
تفوق فيه الصوماليون على غريهم يف حفظ القرآن الكرمي،
الصومال أفرزت واقعا إجيابيا ّ

وبرزوا فيه على مستوى العامل يف حفظ القرآن الكرمي ،حىت " عرفت الصومال عند املهتمني
هبذا الشأن بـ(بالد القرآن)" ( ،)2وظهر منهم ّقراء كبار وأئمة للمساجد ،كما انلوا شرف

البطولة يف املسابقات الدولية للقرآن الكرمي ،وأاثروا إعجاب املسلمني من كافة أحناء
العامل.
يقول الشيخ أمحد عيسى املعصراوي شيخ عموم املقارئ املصرية سابقا" :عاشرت
اجلم لكتاب
الصوماليني كثريا يف دول كثرية سواء يف أورواب وأمريكا ،فرأيت منهم ّ
احلب ّ

احلب هلذا الدين حبا كثريا"(.)3
هللا تعاىل ،و ّ

Koranic School Project, A report prepared by UNICEF in 1993, published in university

()1

of Pittsburgh website (https://www.pitt.edu/), page 1.

( )2خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.11
( )3مقطع فيديو مصور من اليوتيوب.
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ويقول الشريف عيدروس  -صاحب كتاب بغية اآلمال يف اتريخ الصومال :-
"وأهل صوماليا من أشد الناس متسكا بعقيدهتم ،ومن مظاهر استمساكهم بدينهم وحبهم
لكتاب رهبم عنايتهم بتحفيظ أوالدهم القرآن وتعليمهم قواعد الدين وتركهم يرحتلون مع
معلمني إىل البوادي والقرى البعيدة شهورا عديدة يف هذا السبيل"(.)1
ويتميز الصوماليون يف الغربة عن غريهم من اجلاليات املسلمة حبفظ القرآن الكرمي،
واإلملام بعلوم القرآن املختلفة ،وذلك بال شك بعض أهم إجنازات الكتاتيب يف تكوين
وصناعة الشخصية الصومالية.
وقد قيّم املشاركون يف
االستبيان اإللكرتوين دور
الكتاتيب يف حفظ الصوماليني

%47

للقرآن بنسب متفاوتة ،وذلك
لوجود عوامل أخرى أسهمت يف
ذلك جبانب جمهود املدارس

%25.8
%18.2
%6.1

5

4

3

2

%3

1

القرآنية.

( )1بغية اآلمال يف اتريخ الصومال ،الشريف عيدروس بن الشريف علي العيدروس ،شركة مطبعة السالم ،أسيوط ،مصر،
ص.49
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اثنيا :تعظيم الدين
الصواف
يف كتابه (رحاليت إىل الداير اإلسالمية) حت ّدث الشيخ حممد حممود ّ
الذي زار الصومال حامال رسالة امللك فيصل بن عبدالعزيز إىل الرئيس حممد زايد بري
()1

عن خصائص اجملتمع الصومايل قائال" :إن هذا الشعب رغم كل احملاوالت معتز أعظم
االعتزاز بعنصره اإلسالمي وابللغة اليت يفضلها وهي لغة القرآن ،وأقرب األمثلة إىل ذلك:
أن  %75من الصوماليني حيفظون القرآن الكرمي عن ظهر قلب ،حيفظونه بواسطة
املصاحف اليت يتوارثها األجيال جيال بعد جيل وبواسطة األلواح الكبرية اليت يكتبها املعلم
لتلميذه يف الكتاتيب املنتشرة يف احلواضر ويف البوادي ومع البدو الرعاة الرحل بشكل
يتسمون هبا (مكة ،املدينة) أمساء يطلقوهنا على
خاص ،ومثال آخر هذه األمساء اليت ّ
ميت للغة القرآن بصلة؟"(.)2
أشخاص لديهم هل جتد بعد هذا ارتباطا أكثر ابلقرآن ومبا ّ
يعظم الشعب الصومايل الذي يعتنق اإلسالم  %100هويته الدينية ،وحيرتم شعائر
اإلسالم ومظاهره ومقدساته ،اعتبارا لقدسية اإلسالم ومكانته يف قلوب الصوماليني ،ومن
ذلك حب القرآن وتقديسه حىت أهنم حيلفون ابملصحف ،ويعظمون النيب حممد ﷺ،
وينشدون األشعار اليت متدحه ومتجد خصاله الشريفة ،كما أن للعلماء يف نفوسهم مكانة
الود واالحرتام.
خاصة ،حيفظون هلم ّ
( )1الشيخ حممد حممود الصواف ،أحد علماء العراق ،انتدبه امللك فيصل ملك اململكة العربية السعودية مبعواث خاصا حيمل
رسائله إىل احلكومات والدول اإلسالمية وغري اإلسالمية ،وألّف هذا الكتاب "رحاليت إىل الداير اإلسالمية" الذي مجع فيه
مذكراته عن زايراته إىل الدول املسلمة يف إفريقيا وآسيا ومقابالته مع رؤساء وزعماء تلك الدول .منقول عن موقع رابطة العلماء
السوريني ( )https://islamsyria.com/site/show_cvs/501بتصرف.
( )2
الصواف ،دار القرآن الكرمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 1975م،
رحاليت إىل الداير اإلسالمية ،أتليف :الشيخ حممد حممود ّ
ص.361
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وهم "من أش ّد شعوب العامل اإلسالمي تديّنا وصالة وإمياان ابهلل وبوطنه وإخوانه

وكل من يتصل ابلصوماليني يعرف ما للدين يف حياهتم من أمهية ،فهم يف أحزاهنم ومتاعبهم

ينظرون إىل هللا ،فيم ّدهم إمياهنم هذا بقوة تشعرهم ابلراحة النفسية والقوة يف احلياة ،ويف

فرتات الرخاء والسعادة واألفراح متتلئ نفوسهم ابلشكر والشعور أبنه موجود يف كل زمان
ومكان"(.)1
هذه املكانة السامية لإلسالم يف نفوس الصوماليني تعترب نتيجة للتوجيه املب ّكر
حب الدين وتعظيمه ،ويستمر ذلك التوجيه
لألطفال يف الكتاتيب القرآنية وتربيتهم على ّ

طوال مرحلة الطفولة ،أثناء حفظه للقرآن يف الكتّاب" ،ومن هنا ندرك أن القرآن الكرمي
وحفظه هبذه الطريقة والعناية ابلشكل الذي حتدثنا عنه هو الزاد األساسي للدعوة

اإلسالمية والع ّدة القوية اليت خيوض هبا الدعاة ضد الباطل ألنه هو األرضية األوىل املمهدة
لسري الدعوة والدعاة ،ومن هذا املنطلق يعترب حتفيظ القرآن أول صرح من صروح الدعوة
بل هو الباب الذي يدخل الدعاة منه لينطلقوا بعده إىل جمال الدعوة الواسع ،وإىل نشر
هذا الدين بني اخللق ،وحتفيظ القرآن ركيزة من ركائز الدعوة اإلسالمية يف الصومال كما
هو يف العامل اإلسالمي ،وعامل من ضمن عدة عوامل اليت سامهت يف مسرية الدعوة وما
زالت تؤدي دورا حيواي يف هذا اجملال"(.)2

( )1الصومال قدميا وحديثا ،محدي السيد سامل ،ج ،2ص.484
( )2الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي ،رسالة دكتوراة ،إعداد :علي الشيخ أمحد أبوبكر ،ص.256
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وقد قيّم املشاركون يف
االستبيان اإللكرتوين دور
الكتاتيب يف تعظيم الفرد
الصومايل

للدين

بنسب

%56,1

متفاوتة ،تشري معظمها إىل

21.2
%

حمورية دور املدارس القرآنية يف
تعظيم الصوماليني للدين.

5

4

13.6
%

3

%4.5

%4.5

2

1

اثلثا :السلوك القومي
يبدأ الطفل الصومايل حياته الدراسية يف الكتّاب ،ويتلقى أوىل التوجيهات الرتبوية

فيه بعد الرتبية املنزلية ،وهناك يتعلم أدبيات االنضباط والتعاون واالحرتام ،ويتعرف على
حب دينه ،مما يرتك أثرا عميقا يف تقومي سلوك
يتشرب ّ
قيم اإلسالم ومساحة أخالقه ،و ّ
الطفل ،وتشكيل قاعدة تربوية ينطلق منها يف تفاعله مع حميطه االجتماعي.
"يف الدكسي القرآين يرتىب األطفال على السلوك االجتماعي واألخالقي ،من انحية
تعود الطفل على
بناء اخللق االجتماعي فإن هنالك رمسيات متبعة يف الدكسي القرآينّ ،

االحرتام ،حيث يق ّدر كل من يسبقونه يف احلفظ ومن يكربونه يف العمر ،ويطلق الطفل

الصومايل عادة لفظة (العم والعمة) على كل من يكربونه ،سواء أعرفهم أم مل يعرفهم"(.)1

( )1خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.9
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ويتلقى أطفال الدكسي – عادة يف أايم اخلميس – دروسا يف الرتبية األخالقية،
كرب الوالدين ،واحرتام الكبري ،واحلرص على النظافة العامة ،ومساعدة الضعيف ،وغريها
ّ

يؤصل هلا املعلم من خالل اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية،
من القيم السلوكية اليت ّ
وحيكي القصص اليت تشجع على ذلك.

رابعا :احرتام املعلم
"تريب األسر أطفاهلا على تقدير املعلم وخدمته برعي أغنامه ،وتفقد أحواله،
وبشكل يومي يستفتح الطالب ِ
الدكسي القرآين يف الفرتة املسائية أدعية تسمى ابملصطلح
ُ
الصومايل  ،Shaafiiوتضم أدعية كثرية للمعلم ومعلمه ،ومعلم معلمه والوالدين،
واجلريان"(.)1
خيرج مئات من التالميذ
"واملعلمون من أكثر الناس احرتاما يف اجملتمع فلعل أحدهم ّ

عرب العقود املتالحقة ،فكل هؤالء يعتقدون أن معلمهم والدهم ،وإذا احتاج منهم أي

شيء فإهنم يلبّون أبسرع ما ميكن ،وكثري من هؤالء يقضون حاجات املعلم بدون أن
يطلبها منهم ،واحلافظ للقرآن حمرتم بصفة عامة ،لدرجة أن بعض الناس يعتقدون أنه مثل
املصحف ويعظمونه إىل حد املغاالة"(.)2
ظلت هذه العادة اليت درج عليها أطفال الكتاتيب القرآنية حمافظة على قوهتا حىت
عهد قريب ،قبل تراجعها نسبيا يف املدن خاصة ،ولكن ما يزال حلفظة القرآن ومعلمي
( )1خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،د .عمر حممد ورمسة ،ص.9
( )2الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي ،رسالة دكتوراة ،إعداد :علي الشيخ أمحد أبوبكر ،ص.251
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الكتاتيب القرآنية مكانة خاصة يف نفوس الصوماليني تفوق مكانة غريهم ،وما زالت
األانشيد تغىن يف حب املعلّم والدعاء له.
وقد قيّم املشاركون يف

االستبيان اإللكرتوين دور

الكتاتيب يف تعظيم الفرد
الصومايل للدين بنسب

%56,1

متفاوتة ،تشري معظمها إىل
حمورية دور املدارس القرآنية
يف

تعظيم

الصوماليني

21.2
%

4

5

13.6
%

3

%4.5

%4.5

2

1

للدين.

خامسا :اللسان العريب
أول ما يتعلمه الطفل يف الكتّاب هو احلروف اهلجائية العربية (هجاد Higaad

) ابللغة الصومالية" ،وهلم طريقة خاصة يف ذلك تتمشى مع اللغة الصومالية اللغة العامة
يف البالد حيث أن احلركات مثل الرفع والنصب واجلر واجلزم هلا أمساء تعادهلا ترمجت منذ
مدة"(.)1

( )1الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي ،رسالة دكتوراة ،إعداد :علي الشيخ أمحد أبوبكر ،ص.245
25

يثين ابحلركات
اجملردة ،مث ّ
ويتدرج املعلم يف تلقينهم احلروف اهلجائية فيبدأ ابحلروف ّ

كالرفع والنصب واجلر ،مث يثلّث ابلكلمات املقطّعة ،مث ابلكلمات املوصولة ،مث يعلّمهم
اجلمل وهكذا حىت يتعلموا القراءة والكتابة ابللغة العربية ،مث يبدأ بتعليمهم قصار السور.
ومبتكر هذه الطريقة هو الشيخ يوسف الكونني(" )1الذي اتبع طريقة خاصة لتعليم
جل جهده يف القراءة والتهجي والتشكيل العريب،
العربية ابتداء من األطفال حيث بذل ّ

وعم كل أرجاء املنطقة ،حىت مل
وهذه الطريقة واألسلوب التلقيين قد أخذ جناحاً ابهراً ّ
يكن طفل يبدأ القراءة والكتابة إال من خالل هذه الطريقة اليت هي عبارة عن ترمجة هتجي
احلروف املعروفة عند علماء الرتبية «الطريقة اهلجائية أو احلرفية»(.)2
"استطاع الشيخ يوسف الكونني هبذا النظام أن يفهم الصوماليني النطق الصحيح
للقرآن ،وأن تكون هذه الطريقة مدخال لتعلم اللغة العربية بتعليم القرآن ،ومن أجل ذلك
أقام نظاما تعليميا يدرس به القرآن الكرمي ومبادئ اإلسالم واآلداب اإلسالمية"(.)3
كان لتلك الطريقة اليت انتشرت يف معظم املناطق الصومالية أثر ابلغ يف تقومي لسان
أطفال الكتاتيب القرآنية ،وتصحيح خمارج احلروف عندهم ،وسالمة نطقهم للقرآن
الكرمي ،ولألحرف العربية بشكل عام ،وأسهم ذلك بشكل مباشر يف بقاء اللغة العربية
مرت هبا البالد.
قوية يف الصومال رغم حتدايت الظروف املختلفة اليت ّ
( )1الشيخ يوسف الكونني املعروف أيضا بـ (أو برخدلة) عاش يف القرن الثالث عشر امليالدي ،تبىن كتابة اللغة الصومالية
ابحلرف العريب فيما عرف بعد ذلك بـ " Far wadaadخط الوداد/الشيخ" ،واخرتع طريقة لتهجئة احلروف العربية ابللغة
الصومالية كان هلا أبلغ األثر يف نشر اللغة العربية يف الصومال.
( )2الثقافة العربية وروادها يف الصومال ،د .حممد حسني معلم علي ،ص.135
( )3السياسات الثقافية يف الصومال الكبري ،د .حسن مكي ،ص.39
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مقومات األداء املتميز للكتاتيب القرآنية
ّ
مبا أن الكتاتيب القرآنية تلعب دورا رئيسيا يف تشكيل الشخصية الصومالية ،وتؤثر
على تكوينه املعريف والسلوكي ،فإن تقييم أداء معلمي الكتاتيب وطرق التدريس اليت
يتبعوهنا تع ّد ضرورية ،ولذا نستعرض يف السطور والصفحات القادمة بعض النصائح
مقومات أداء املعلمني ،وحتسني كفاءة طرق التدريس املتبعة يف الكتاتيب
املتعلقة بتطوير ّ
القرآنية.

أوال :هتيئة املعلم املريب
يعترب املعلم العمود األساسي يف مؤسسة الدكسي القرآين يف الصومال ،وجناح
املؤسسة يتوقف على أهليته سلوكيا ومعرفيا ،ورغم أن املعلم كان يف املاضي خيضع الختبار
حي ّدد مدى أهليته للتدريس يف حفظه للقرآن وإملامه ابلعلوم الشرعية األخرى كالفقه
والنحو والصرف وغريها( ،)1إال أن واقع احلال خيتلف عن سابقه فاملدارس القرآنية أخذت
طابعا استقالليا عن األسر والعشائر الصومالية ،حبيث أن املعلم ال خيضع لالختبار وإمنا
يقوم بتأسيس مدرسته اخلاصة على نفقته الشخصية ،أو يكون اتبعا ملسجد احلي فيتكلف
أهل املسجد بتكاليف التأسيس ،وهذا األمر شائع يف املدن.
( )1اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبد الكرمي وآخرون ،ص ،12انظر كذلك :خالوي القرآن يف الصومال ،د .عمر
حممد ورمسة ،ص.3
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متس احلاجة لوجود جهة حكومية أو مدنية تراقب كفاءة معلمي املدارس
من هنا ّ

القرآنية يف الصومال ،وتنظم هلم األنشطة والدورات التدريبية لتنمية مهاراهتم املهنية
والسلوكية ،وتعينهم على اختيار الطرق املثالية للتدريس ،واليت تناسب املرحلة العمرية اليت
ميّر هبا أطفال املدارس القرآنية.

يريب األطفال وحي ّفظهم كتاب هللا بعظم املسؤولية
ومن الضروري شعور املعلم الذي ّ

اليت حيملها على عاتقه ،وأمهية تطوير ذاته ،وتنمية طرقه وأساليبه؛ ليس فقط من أجل
ختريج حفظة القرآن ،بل من أجل
يتكون على يديه،
جيل كامل
ّ
ويكتسب منه القيم واملبادئ.

7%
38%

يعتقد املشاركون يف االستبيان

23%

32%

اإللكرتوين عظم أتثري املدارس القرآنية
على الشخصية الصومالية ،بنسبة
تفوق الـ  ،%70حسب غالبية

أقل من ذلك

%50-%70

%70-%90

%90-%100

املشاركني.
وهذا األمر يثقل كاهل املعلم الذي يعترب حمور العملية التعليمية يف غالبية املدارس
القرآنية يف الصومال.
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اثنيا :تطوير طرق التدريس
حتافظ الطرق املستخدمة يف تعليم القرآن الكرمي يف الصومال على وجودها منذ
قرون طويلة ،فاملعلم ما يزال يستخدم طريقة التلقني والتسميع ذاهتا ،وما تزال طرق املراجعة
واحلفظ كما كانت ،وهذه الطرق على كفاءهتا النسبية حباجة إىل تطوير مستمر ،لتواكب
التكنولوجيا وتليب متطلبات العصر ،حىت ال ينفر الطالب من حفظ القرآن ،والطريف أن
املعلمني والطالب على قدر سواء
يشعرون هبذه احلقيقة ،ويعتقدون أبن

نعم

هذه الطرق مل تعد مثالية يف الواقع

ال
38%

املعاصر ،كما يبدو من نتيجة

62%

االستبيان.
وهذا األمر ال يتعلق جبميع
الوسائل والطرق املستخدمة يف تعليم القرآن الكرمي ،بقدر تعلقه بوسائل العقاب البدنية،
إذ أن هناك شبه إمجاع على أن الضرب يف املدارس القرآنية وسيلة مفضلة لدى املعلمني،
ختول املعلم بذلك قائلة" :أيها
وهذا العقاب قدمي قدم الكتاتيب القرآنية ،وكانت األسر ّ

املعلم إن لنا روح هذا الولد ،فليس لك أن تقتله وتزهق روحه ،وإن لك بدنه وجسده،
وهلذا فلك أن تضربه وتعاقبه حسبما تشاء ،بشرط أال تكسر له عظما وال تفقأ له
عينا"(.)1

( )1اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبد الكرمي وآخرون ،ص( 17بتصرف).
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وتفنّن بعض املعلمني يف استحداث أساليب جديدة لعقاب الطفل املخطئ بدنيا،

كأن "أيخذ منه الثياب الذي يلبسه ويعصب عيين التلميذ ،مث يبدأ يف ضربه ابلعصا،

والتلميذ جالس معصوب العينني ال يرى شيئا ،وهذه العملية برمتها حتدث بصفة علنية،
وأمام بقية التالميذ ،إلشاعة هيبة املعلم يف نفوسهم"(.)1
هذا العقاب البدين العنيف أدى لظهور حاالت التسيّب بكثرة يف صفوف
األطفال ،وخلق رهبة لدى بعضهم من املعلم ،حىت إن بعضهم صار حيلم ابملعلم يضربه،
وال شك أن ذلك يؤثر يف نفسية األطفال ،وقد يؤدي الضرب العنيف إىل نتائج غري
حمتملة كاملوت أو اجلنون.
حيتاج األمر إذا إىل تقييم شامل للطرق املستخدمة يف تعليم القرآن الكرمي ،وأساليب
العقاب ،وتطويرها مبا يتالءم مع متطلبات العصر ،ويراعي نفسية األطفال ،وحيقق الغاية
ابلكفاءة القصوى ،من خالل استحداث طرق مبتكرة ،تستخدم تكنولوجيا التعليم،
وتعطي األولوية لوسائل التحفيز.

اثلثا :حتسني البيئة
تتكون العملية التعليمية من ركائز أربع وهي املعلم واملتعلم واملنهج والبيئة التعليمية،
ّ

يقل أمهية عن
وتؤدي كل من تلك العناصر دورا رئيسا يف جناح العملية التعليمية ،ال ّ
أدوار العناصر األخرى.
( )1مرجع سابق ،اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبد الكرمي وآخرون ،ص( 17بتصرف).
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إذا طبّقنا هذا األمر على الكتاتيب القرآنية فإننا نالحظ إمهاال اتما لعنصر البيئة،

فقد كانت مباين املدارس القرآنية إىل عهد قريب عبارة عن كوخ صغري مصنوع من
اخلشب والورق ،ومساحته صغرية جدا ،حىت "جىن على عدد كبري من املدارس القرآنية
تواضع مبانيها القائمة بني األحياء العامرة يف املدن ،فكان أن ذهبت ضحية املشاريع
املتعاقبة لتجميل املدن"( )1يف ظل حكم زايد بري.

حتسن بصورة كبرية خصوصا يف املدن والقرى ،بعد محالت مكثفة
ورغم أن األمر ّ

قام هبا العلماء من أجل التربع للمدارس القرآنية ،إال أن املساحة الضيقة ما تزال مسة
ابرزة للمدارس القرآنية ،ابستثناء املدارس اليت تتبع النظام التكاملي بني القرآن والتعليم
النظامي (.)Integrated Qur'anic Education
تكونت يف
ابإلضافة إىل ذلك فإن أدوات التعليم يف املدارس القرآنية متواضعةّ ،

()2
حل املصحف والدفرت مكان اللوح ،وقلم
وحاليا
،
املاضي من (اللوح ،والقلم ،والدواة)
ّ

احلرب اجلاف مكان القلم اخلشيب ،ويف بعض احلاالت تنضم السبّورة ألدوات التعليم يف
املدارس القرآنية ،ولكنها غري مستخدمة إال يف حدود ضيقة.

( )1التعليم اإلسالمي يف الصومال ،مبارك أمحد حممد ،ص ،22انظر كذلك :الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي،
رسالة دكتوراة ،علي الشيخ أمحد أبوبكر ،ص251
( )2اتريخ التعليم يف الصومال ،حممد علي عبد الكرمي وآخرون ،ص ،19انظر كذلك :خالوي القرآن يف الصومال ،د .عمر
حممد ورمسة ،ص4
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جيلس األطفال يف الدكسي على احلصري املفروش على األرض ،بينما جيلس املعلم
على كرسي مصنوع من البالستيك ،وفيما عدا ذلك ال وجود ألي أدوات تعليمية أخرى،
والصخب ميزة للمدارس القرآنية نتيجة رفع األصوات ابلقرآن بشكل مجاعي.
من املشاكل اليت تعاين منها املدارس القرآنية أيضا كثرة عدد الطالب نسبة إىل
املعلم ،فقد ترى املدرسة الواحدة تستوعب مثانني طالبا أو أكثر( ،)1وهذا األمر ليس
الكم من األطفال
ّ
صحيا بل يضع عالمة استفهام حول قدرة املعلم على تعليم هذا ّ
املتفاوتني يف املستوى التعليمي واملرحلة العُمرية.
تلك األمور حباجة إىل معاجلة حقيقية لتحسني كفاءة املدارس القرآنية يف الصومال،
وتطوير مستواها مقارنة ابملدارس النظامية ،اعتبارا ألمهية احملتوى التعليمي الذي تقوم
بتدريسه لألطفال وهو القرآن الكرمي.

املدرسة

يف هذا اإلطار قام الباحث بسؤال
املشاركني يف االستبيان اإللكرتوين عن

50%

الدكسي

50%

املفضل يف الصغر :املدرسة أم
خيارهم
ّ
الدكسي؟ فكانت النتيجة متعادلة ،وذلك
برأي الباحث راجع إىل البيئة التعليمية يف
تنوع املعلمني يف املدرسة وقلة
املدارس النظامية ،وأدوات التعلّم املدرسية ،ابإلضافة إىل ّ

املمارسات العقابية لديهم مقارنة ابملعلم األوحد الذي ميسك العصا يف يده يف املدرسة
القرآنية.
( )1انظر :الثقافة العربية وروادها يف الصومال ،د .حممد حسني معلم علي ،ص240
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ملقومات األداء املتميز يف
يبقى الرهان إذا على حتقيق املدرسة القرآنية يف الصومال ّ

التطور املنشود ومعاجلة اخللل
كافة العناصر اليت تتك ّون منها العملية التعليمية ،إلجناز ّ
املشرف يف بناء األجيال وختريج حفظة كتاب هللا الذين أهبروا
املوجود ،ومواصلة دورها ّ
الدنيا يف إتقان القرآن الكرمي وعلومه.
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وبعد،
فإن هذه الورقة مبعاجلتها لدور إحدى أهم املؤسسات التعليمية ذات التأثري املباشر
على اهلوية اجملتمعية ،هتدف إلاثرة اهتمام الباحثني بدراسة العوامل الرئيسية اليت تش ّكل
القيم اجملتمعية ،ومن هذا املنطلق تعترب املدرسة القرآنية ّبوابة التعليم األوىل ابلنسبة للطفل
الصومايل ،وقد استند الباحث يف مجعه للمادة العلمية إىل املراجع املتوفرة ،ابإلضافة إىل
قيامه جبمع البياانت عرب استبيان إلكرتوين متت مشاركته يف مواقع التواصل االجتماعي،
وشارك فيه العلماء ومعلمو القرآن الكرمي ،ابإلضافة إىل املثقفني وطلبة اجلامعات.
ورغم حرص الباحث على املعاجلة املوضوعية والعلمية إال أن اخلطأ يبقى واردا،
ولذا يلتمس الباحث العذر عن كل خطأ ،كما يرجو أن يتم تصحيحه ،وهللا ويل التوفيق.
وفيما يلي سنعرض النتائج اليت توصل إليها البحث ،ابإلضافة إىل توصيات
الباحث:

أوال :النتائج:
 -1يطلق الصوماليون على الكتّاب القرآين "دكسي  ،"Dugsiوبعضهم
يستعملون كلمة "ملعامد ."Malcaamad
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 -2تعود نشأة الكتاتيب القرآنية يف الصومال إىل القرن األول اهلجري حسب
التقديرات ،على يد املهاجرين املسلمني إىل القرن اإلفريقي.
 -3يضفي الصوماليون على الدكسي صفة التقديس يف املاضي واحلاضر ،ويتبوأ
معلم القرآن مكانة متميزة يف اجملتمع.
 -4تتنوع طرق التدريس يف الكتاتيب القرآنية الصومالية ،وأبرز هذه الطرق
تنحصر يف جمموعتني :طرق احلفظ ،وطرق املراجعة.
 -5طرق احلفظ تتمثل يف طريقتني :فردية ومجاعية ،وختتلف كل منها عن
األخرى يف طريقة التدريس.

السبَع ،و َّ
الد ِري ِرس ،ومها طريقتان تقليديتان
 -6طرق املراجعة تتمثل يف طريقيت ُّ
يف الصومال.

 -7تعترب الكتاتيب القرآنية عامال رئيسيا من عوامل بناء الشخصية الصومالية.
 -8يُعرف الصوماليون يف أحناء العامل أبهل القرآن ،لكثرة ح ّفاظهم ،وذلك
بعض ما أجنزته الكتاتيب القرآنية الصومالية.
احلب
 -9من حظ الصوماليني أهنم يعظمون اإلسالم وشعائره ومظاهره ،وهذا ّ
والتعظيم من َغ ِ
رس املدارس القرآنية يف الصومال.
يرتىب األطفال الصوماليون على القيم واألخالق احلميدة يف املدارس
ّ -10
القرآنية.

 -11احرتام املعلّم صفة مكتسبة منذ الصغر يف البيئة الصومالية ،بفعل الثقافة
االجتماعية اليت تعلي من شأن معلمي القرآن الكرمي وحترتمهم.
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 -12يبدأ األطفال الصوماليون تعلّم احلروف اهلجائية العربية قبل كل شيء يف
ويصحح نطقهم لآلايت القرآنية.
املدارس القرآنية ،مما يعزز لساهنم العريب،
ّ

متس احلاجة إىل هتيئة معلمي القرآن الكرمي وأتهيلهم للرتبية الصحيحة ،عرب
ّ -13
وتطور قدراهتم يف التدريس.
األنشطة اليت ّ
تنمي كفاءة املعلمني ّ

 -14من واجبات العصر تطوير طرق التدريس يف الكتاتيب القرآنية الصومالية،
التطور التكنولوجي ،وحتافظ على مكانتها
وحتديثها ابستمرار ،لتواكب ّ
الرائدة يف اجملتمع.
 -15البيئة التعليمية لدى الكتاتيب القرآنية الصومالية حباجة إىل رعاية ،وإعادة
أتهيل ،لتناسب مقام القرآن الكرمي ،وحتقق شروط املؤسسات التعليمية
ذات الكفاءة العالية.

اثنيا :توصيات الباحث:
يوصي الباحث مبا يلي:
 -1العناية بطرق التدريس يف الكتاتيب القرآنية ،واحلرص على حتديثها وتطويرها
ابستمرار.
 -2احلفاظ على وسائل التشويق والتحفيز ،لتشجيع األطفال على حفظ القرآن
الكرمي.
 -3العناية مبكتسبات الكتاتيب القرآنية يف الصومال ،ومواصلة العمل واإلجناز
على صعيد بناء الشخصية الصومالية.
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 -4معاجلة القصور واخللل يف طرق ووسائل الكتاتيب القرآنية يف الصومال.
 -5االهتمام ابلبيئة التعليمية يف نظام الكتاتيب القرآنية الصومالية لتحقيق الغاية
املنشودة من العملية التعليمية.
 -6احلرص على تنمية دور الكتاتيب القرآنية يف بناء الشخصية الصومالية
احملافظة وامللتزمة ابلقيم واملبادئ اإلسالمية.
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قائمة املراجع
أوال :املراجع العربية:
 -1لسـان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضـل ،مجال الدين
ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي (املتوىف711 :ه ــ) ،الناشر :دار صادر
– بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 -2املعجم الوسـيط ،املؤلف :جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،إبراهيم مصـطفى /
أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار) الناشر :دار الدعوة.
 -3معجم اللغـة العربيـة املعـاص ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،املؤلف :د أمحـد خمتـار عبـد احلميـد عمر
(املتوىف1424 :هـ) مبساعدة فريق عمل ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل،
 1429هـ 2008 -م.
 -4الدكس ـ ــي الص ـ ــومايل لتحفيظ القرآن ..كتب خش ـ ــب وأقالم فحم ،تقرير
منشور يف موقع اجلزيرة ( )aljazeera.netلكاتبه :أبشر حممد ،بتاريخ 28
يناير 2007م.
 -5خالوي القرآن يف الصومال (الدكسي) ،دراسة حبثية نشرها الباحث على
الفيسبوك ،د .عمر حممد ورمسة ،اتريخ النشر 22 :يونيو 2020م.
 -6اتريخ التعليم يف الص ـ ـ ـ ـ ـ ــومال ،حممد علي عبدالكرمي وآخرون ،وزارة الرتبية
والتعليم ،مجهورية الصومال الدميوقراطية ،مقديشو1978 ،م.
وروادها يف الص ـ ـ ـ ـ ــومال ،د .حممد حس ـ ـ ـ ـ ــني معلم علي ،دار
 -7الثقافة العربية ّ
الفكر العريب ،الطبعة األوىل2011 ،م.
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 -8السـ ــياسـ ــات الثقافية يف الصـ ــومال الكبري ( ،)1986-1887د .حسـ ــن
مكي حممد أمحد ،شـ ـ ـ ـ ـ ــعبة البحوث والنشـ ـ ـ ـ ـ ــر ،املركز اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمي اإلفريقي يف
اخلرطوم ،الطبعة األوىل1410 ،ه1990-م.
 -9الصومال قدميا وحديثا ،محدي السيد سامل ،بدون طبعة ودار نشر.
 -10التعليم اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي يف الص ـ ـ ـ ـ ـ ــومال ،ورقة حبثية منش ـ ـ ـ ـ ـ ــورة يف ندوة التعليم
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي يف إفريقيا اليت عقدها مركز البحوث والرتمجة التابع جلامعة إفريقيا
العاملية ،إعداد :السيد مبارك أمحد حممد ،اتريخ اإلصدار 1 :مارس 1988م.
 -11الدعوة اإلس ـ ـ ــالمية املعاص ـ ـ ــرة يف القرن اإلفريقي ،رس ـ ـ ــالة دكتوراة ،اجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة ،إعداد :علي الشيخ أمحد أبوبكر ،سنة 1403ه.
 -12املدارس والكتاتيب القرآنية ،وقفات تربوية وإدارية ،مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة املنتدى
اإلسالمي ،الرايض.
 -13جهود أهل الص ــومال يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه ،رس ــالة ماجس ــتري،
إعداد :عبدهللا حممد علي عادل1437 ،ه2016-م.
 -14بغية اآلمال يف اتريخ الصـ ـ ـ ــومال ،الش ـ ـ ـ ـريف عيدروس بن الش ـ ـ ـ ـريف علي
العيدروس ،شركة مطبعة السالم ،أسيوط ،مصر.
 -15رحاليت إىل الداير اإلســالمية ،أتليف :الشــيخ حممد حممود الصـ ّـواف ،دار
القرآن الكرمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 1975م.
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