
 

 

 يف احلضارة االسالمية     ب تيالكتا 
كنت جالسا فى بيتى عقب االفطار وقفز الى خاطرى مرحلة ما قبل دخول املدارس وهى الفترة التى كنت وغيرى من ابناء القرية 

الخشبى وقلم من الغاب نقض ى معظمها فى كتاب القرية وذلك منذ بلوغنا سن الرابعة نذهب الى الكتاب وفى ايدينا اللوح 

ءة والكتابة فى منظومة جميلة ليس بها نشاذ نجلس فى مكان رحب امام منزل الشيخ الذى يرسم دأ اولى خطوات تعلم القرا ونب

لنا طريق طويال يبدأ بحروف الهجاء وينتهى بحفظ كتاب هللا تعالى حتى اذا بلغنا السابعة من العمر وقبل أن ندخل املدرسة 

وكان للكتاب فضال  ويحفظ ما تيسر له من كتاب هللا تعالى  الحساب والكتابة ومبادىء كان معظمنا يتقن القراءة االبتدائية 

يام زمان وكتاب زمان أمر ورحم هللا ل يامنا هذة غابت معظم الكتاتيب عن الصورة وحل مكانها الحضانة وهلل اأكبيرا علينا وفى 

كل كتاب زمان ودور هذا  سالمى لنقف بأنفسنا على شمصر والعالم العربى واال  نقل لكم بعضا من صورته فىأالذى رأيت ان 

سالمية ونقارن بين ما كان وما هو كائن ونلمس الفرق ومعذرة لشيخ ل الكتاب فى الحياة العلمية واالجتماعية فى الحضارة ا

على  كز فيهيام ور ل العميد فى قصة ا دب العربى طه حسين فى صعيد مصر والذى ذكرهل الكتاب الذى تعلم ونشأ فيه عميد ا

 شيخ الكتاب وعريفه

تقوم مقام مدارس   املكاتب قديما وكانتقديما املكتب  ايطلق عليهلقد انتشرت الكتاتيب فى العالم العربى واالسالمى وكان 

ة كانت تحفيظ القرآن ساسيل الصبي بها حياته العلمية مع مالحظة أن مهمتها ا أولى فى وقتنا الحاضر حيث يبد ل املرحلة ا

باء ل املكاتب التي يرسل ا  وهو  النوع االول وكان هناك نوعين من املكاتب طفال القراءة والكتابة ،يم باالضافة الى تعليم اال الكر 

لى صاحب املكتب ويمكن ان يسمى هذا النوع جوازا املكاتب الخاصة وهي تشبه إجرة تعليم أ والدهم ليتعلموا مقابل دفع أاليها 

يتام والفقراء  ل نشئت بهدف تعليم اأدفع أجرة التعليم ، والنوع الثاني املكاتب التي  أث مبد دارس الخاصة حاليا من حي امل

موال املوقوفة عليهم ويسير العمل فى هذه املكاتب وفق شروط ل عالوة على صرف املعاليم النقدية والعينية لهم وملؤدبيهم من ا 

اقفتونظام ال مير بكر نائب ل شارة لدى ابن فضل هللا العمري فى حديثه عن ا إ خر وعن هذا النوع وردتل  ى ربما تختلف من و

م مدرسة جليلة الى جوار رباط املنصور  1310هـ/ 710الشام فى عصر السلطان الناصر محمد بن قالوون والذي بني عام 

 . يتامأمشرفة وبحضرتها مكتب   ةعالها خانقاأقالوون وب 

 ( والتكوين املعمارى الكتاب ) الشكل  •

حيان سواء فى العصر اململوكي او العثماني على الرغم  ل غلب اأاملكونات الهامة التي الزمت السبيل فى   نمالكتاب 

ى توقف على السبيل وكان الهدف من انشاء هذه الكتاتيب هو  توقاف الل من انه كان يصرف عليه من نفس ا

اقتعليم االطفال الصغار من ايتام املسلمين  زيد من البركة فين لهذه املباني من نيل املباالضافة الى ما يبغيه الو

   .عمال الخيريةل ا ةوالثواب من وراء هذ

 اسفله اى حجرة السبيل مهما كان شكلهأ مر فتخطيط الكتاب يأخذ نفس تخطيط الطابق املوجود ل يا كان اأو 

 . بحفظ ادوات املؤدب واالطفال بها رفوف تختص  هناك بعض الدخالت بجدران حجرة الكتابو ,

افق منها املرحاضأخرى توجد حجرة للمؤدب أ حيان أ غير أن هناك فى   . و شيخ الكتاب وكان لهذه الحجرة مر

عمدة تختلف باختالف املساحة التي يشغلها  أويطل الكتاب على الشارع عادة ببائكة من عقود محمولة على 

ن  كما يعلو الكتاب غالبا مظلة م ن البائكة يغش ى بالخشب الخرط ،الكتاب واتساع الواجهة والجزء السفلي م

  ن هناك بعض الكتاتيب التي كانت تحتوي على رفرفينأالخشب تعرف بالرفرف فى وضع مائل لحجب الشمس غير 



 

عمدة خشبية تتقدم البائكة أحدهما بالواجهة الرئيسية للكتاب والثاني محمول على بائكة من أ  من الخشب

ه الظاهرة نشاهده بالكتاب الذى يعلو سبيل عبدالرحمن كتخدا  ال لهذقدم مثأاقل منها فى االرتفاع و الكبرى و 

 بمنطقة النحاسين بشارع املعز لدين هللا الفاطمى بالقاهرة 

  وغالبا ما كان يتم الصعود للكتاب من مدخل مشترك مع السبيل وسلم منفصل 

صة  اج في اداء مهمتها ملواصفات خاتكوينات املعمارية التي ال تحتسط الأب وفى النهاية نجد أن الكتاتيب تعد من  

نه كان من املسموح  أيكون للكتاب تكوين معمارى ـ بعكس السبيل ـ غير   أال نظرا لبساطة وظيفتها وكان من املمكن  

ان واملجانين مر بتنزيهها من الصبيأن النبي نهى عن تعليم الخط فى املساجد و أال إطفال فى املساجد ل به تعليم ا

سبلة دون املساجد  ل على ا أومن هنا كانت ظاهرة وجود الكتاتيب   .  ارضهاأانها وينجسون نهم يسودون حيطل

  والزوايا الدينية

افرها فى الكتاتيب  •  الشروط التى البد من تو

ر املارة فى الطريق واال يكون  ماكن ظاهرة ال يخفى املكتب فيها عن نظأن تكون تلك املكاتب في أوقد اشترطت كتب املعاصرين 

ن يكون بالسوق ان امكن ذلك فإن تعذر فعلى  أ مة ويستحسن ذهل ال أ حد الشوارع التي يغلب على ساكنيها أ موضع املكتب فى 

ان يكون بموضع ليس بمسلوك للناس فان الصبيان يسرع اليهم القيل والقال فاذا أشوارع املسلمين ا وفى الدكاكين ويكره 

 " جلهاأخرى عظيمة وهي اظهار الشعائر النه أفائدة هب عن ذلك وفيه و في الدكاكين ذأوعلى الطريق  كان بالسوق 

 املؤدب أو معلم الكتاب •

واشترطت املصادر املعاصرة فى مؤدب االطفال عدة شروط منها ان يكون صحيح العقيدة واول ما يتعين على االباء  

ك  أون وعقيدتهم فاسدة كذل نه كثيرا من الصبية ينشل عن دينه بنائهم قبل البحث أالفحص عن عقيدة معلم 

غير متأهل فاذا كان   ب اسراع سوء الظن به اذا ما كانن يكون متزوجا منعا لسوء الظن به فالغالأشترط فيه ا

  ن ال يضحك مع الصبيان وال يباسطهم لئال يؤدى ذلك الى الوقوعأمتأهال انسد باب الكالم والوقيعة فيه وينبغي 

ن تكون حرمته قائمة على الصبيان " كذلك  أن من شأن املؤدب أذ إعندهم لى زوال حرمته إ في عرضه وعرضهم و 

ن يكون شيخا وقد اشتهر بالدين والخير ومع ذلك ال  أال إطفال ل لم يكن يسمح لعازب بان يفتح مكتبا لتعليم ا

جه واشغاله  حد الصبيان فى حوائ أ ه اال تستخدم هليته لذلك كما اشترط عليأال بتزكيه وثبوت إيؤذن له بالتعليم 

لى داره وهي خالية لئال يتطرق اليه إبائهم كنقل التراب والزبل وحمل الجارة وغير ذلك وال يرسله أها عار على التي في

  . " التهمة

  طفالل معاملة املؤدب ل •

ن أ ي املعاملة و غنياء والفقراء فل بناء اأ يفرق بين وفى معاملته الطفال املكتب فقد اشترطت كتب املعاصرين على املؤدب اال 

ن يكون أن امكنه ذلك فإن لم يمكنه ذلك فال يغفل عنهم لحظة خوفا من وقوع بعض املفاسد و إيتولى تعليمهم بنفسه 

من هذا    نل و النقود أ طعمة ل الصبيان عنده بمنزله واحدة ال يميز بعضهم على بعض كذلك ال يسمح لهم بان يحضروا معهم ا

حدا من الباعة يقف على باب أال يدع أبما ينبغي به ير منهم والضعيف ملا يرى من جدة غيره الباب ينكسر خاطر الصغير الفق

 ." املكتب ليبيع للصبيان خوفا مما قد يقع من ذلك من مفاسد

عاشرة وبداخل املكتب يجلس  طفال من سن الرابعة وحتى الل طفال فقد كان يلحق بها ال ما عن التعليم داخل مكاتب اأ

رض كما كانت فى حوائط بعض املكاتب كتيبات )دواليب( توضع فيها ل على حصير مفروش على ا مؤدبهم  طفال حول ل ا

لى جانب القرآن إداب الدين آواح والدوى وكان الهدف االساس ي من التعليم داخل املكتب هو تعليم للقالم وا لاملصاحف وا

ن يتعلموا فى سن مبكرة قواعد  أطفال ل كذلك كان على اتلقينا حفظا له عن التعريف والتصحيف  ي كان يعلمذالكريم ال



 

بيات من الشعر عن طريق التكرار أمثال وبعض ل سالم الخمس كذلك يحفظون بعض الحكم وال الوضوء والصالة وقواعد ا 

بهم وكان طفال فى مكات ل ساسية التي تدرس لل د ا مع زمالئهم وبطريقة غنائية خشية النسيان كما كان الخط العربي من املوا

لى مكتب يعلم الخط املنسوب ولعله كان يصرف لهؤالء  إحيانا كان يعهد بذلك أؤدب يقوم بهذه املهمة بنفسه غالبا و امل

ذه املكاتب لواح والدوى التي كانت تشترى من ريع الوقف ولعله وجد فى كل مكتب من هلاالطفال فى املكتب االقالم واملداد وا 

افة وهو املوجه لعشرةما يسمى بالعريف وهو الذي  نفار غالبا ، وكان العريف مساعدا للمؤدب فهو من  أ  يتولى وظيفة العر

ثناء غيبته ويساعده فى  أطفال باملكتب ويستمر فيه ولو كان بالغا وكان يعين املؤدب فى عمله باملكتب ، ويقوم مقامه ل جملة ا

 . تعليم االطفال

لى جانب تعليم والكتابة والخط  إبيات من الشعر أحاديث وبعض ل قرآن وبعض ايكن تعليم االطفال قاصرا على تحفيظ الولم 

طفال املكتب " أن ال يبصق فى املجالس وال يتمخط بحضرة أنه ينبغي على كل طفل من  أبل اشترطت بعض كتب املعاصرين  

ن ذلك دليل الكسل ويعلم  عده فاسه بساأنه وال يستدير غيره وال يغمز ر غيره وال يضع رجال على رجل وال يضرب بكفه تحت ذق

ال جوابا  إ  ن ال يتكلمأكيفية الجلوس ويمنع اليمين صدقها وكذبها حتى ال يتعود فى الصغر، ويمنع ان يبتدئ بالكالم ويعود  

 ويوسع ملن هو فوقه املكان ويمنع من لغو الكالم وفحشه وعن أستماع مهما تكلم غيره ممن هو  ل ن يحسن ا أو 
ً
كبر منه سنا

ن أ ة من قرناء السوء وينبغي اللعب والشتم ومن مخالطة من يجرى على لسانه ش ئ من الفواحش فإن ذلك يسرى ال محال

د الشرع ويخوف من السرقة كبر منه سنا ويعلم كل ما يحتاج اليه من حدو أيعلم طاعة الوالدين ومعلمه ومؤدبه وكل من هو 

  " الكذب والخيانة والفحش  كل الحرام ومن أو 

 على تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن بل تعداه الى كثير من ا
ً
داب ل ومن هذا يتضح لنا أن دور املكتب لم يكن قاصرا

 . هميةل انب كبير من اظافرهم بهذا كانت مهمة املكتب على جألي يجب على الصغار تعلمها منذ نعومة  إالعامة 

و ألم مكان على أ طفال من مرض ل كما كان للمكتب ومؤدب االطفال دور فى الرعاية الصحية لالطفال فاذا اشتكى احد ا 

طفال من العدوى هذا  ل املؤدب بعد أن تحقق من صدقة ان يصرفه حتى يمكن اهله من عالجه وفى نفس الوقت حماية لباقي ا

لى كان يوليها لهم فى غد وهم ورواحهم حيث يستعين فى ذلك باحد االشخاص والذي كان يطلق عليه لى الرعاية اإضافة ل با

 " مينا ثقة متزوجاألفظ "سائق" وكان يختاره حسب مواصفات خاصة بحيث يكون 

ن من ارتكب خطأ يستحق عليه العقاب لكنه اشترط اأو أ ن يعاقب من أهمل منهم أ طفال ل كذلك كان من سلطات مؤدب ا 

فعال الخارجه من قانون الشرع كما كان عليه ل دب والفحش من الكالم وغير ذلك من ال ال على اساءة اإيترفق بهم وال يضربهم 

اال يضرب صبيا بعضا غليظة تكسر العظم وال رقيقة ال تؤلم الجسم بل تكون وسطا وان يتخذ مجلدا عريض السير ويعتمد  

  . بضربه

   . فل الرجلين الن هذه املواضع ال يخش ى منها مرض وال غائلةعلى االاليا واالفخاذ واسا

 يام الدراسة بالكتابأ •

ما أيام للبطالة  أن يكون هناك أيام الدراسة فى املكتب فإنها غير محدودة فقد نصت كتب املعاصرين على أنه يجب أاما عن 

وانصراف الصبيان   " :لك ما يؤكده ابن الحاج بقولهذ ن كان متروكا لرأي املؤدب صاحب املكتب من إيام هذه فيبدو و ل عدد ا

افهم قبل العيد بيومين او ثالثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب لقوله  واستراحتهم يومين فى الجمعة ال بأس به وكذلك انصر

 " صلى هللا عليه وسلم" روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإذا استراحوا يومين فى الجمعة نشطوا لباقيها

و الجمع أعذار مثل املرض ل يام التي تعطل فيها املكاتب او بسبب ال يام التي كان يكثر فيها املطر كانت ضمن ال ا لكذلك لع

سبوع ، كذلك لم تكن هناك  أحيانا عند الظهر فى يوم الثالثاء والخميس من كل أ عياد ، كما كانت الدراسة تنتهي ل واملواسم وا

لى استعداد الطفل وميوله وقابليته للتعليم فقد يستطيع  إ ذ يرجع هذا إملكتب ا ن يقضيها الطفل فى أمدة محددة يجب 

  .لى سن املراهقةإ خر فى املكتب ل البعض ختم القرآن وله تسع سنين وقد يستمر البعض ا



 

 

   الكتاب فى القدس الشريف •

طفال وبخاصة  ل م اتعلين أ ولى والجدير بالذكر ل و املكتب اقتصر فيه التعليم على دراسة املرحلة اأالكتاب 

الصبية منهم كثيرا ما كان يتم داخل احدى املدارس ويؤكد لنا مجير الدين ذلك فى حديثه عن الشيخ شمس الدين  

طفال باملدرسة الطازية كذلك فى حديثه عن شمس الدين محمد بن  ل نه كان يحفظ القرآن ويقرئ اأمن   البسطا

واخر  أبالجوهرية ، ويؤكد لنا الرحالة فابرى الذي زار القدس فال ط ل م انه كان يؤدب ا1475هـ / 880غضية ت 

لى الكنيسة للصالة سمعت  إبينما كنت مرة نازال من جبل صهيون فى طريقي  " :القرن الخامس عشر ذلك بقوله

رض وكانوا ل ليهم فرأيت صبيانا جالسين على اإوالدا يقرأون بصوت مرتفع فاقتربت من باب املدرسة ونظرت أ

حفظ الكلمات  أمام والخلف وقد استطعت ان  ل مجتمعين نفس الكلمات بصوت عال ويهزون رؤوسهم ل ددون ير 

 .  " صل عقيدتهمأنها لالتي رددوها مع موسيقاها وهي أول ما يعلمون صبيانهم  

كان حيث  طفال فى العصر اململوكي  ل ماكن لتعليم ا أ ن زوايا بيت املقدس كان معظمها ألى إكما تشير بعض املصادر 

ن  ألى إ ن نشير أيدي املؤدبين بها ، كذلك يجب  أيتام لحفظ القرآن على  ل يقصدها هؤالء الصغار وبخاصة ا

قص ى فى مكان خصص لهم لهذا الغرض ، ويؤكد لنا مجير  ليضا داخل املسجد ا أطفال كانوا يتلقون تعليمهم ل ا

نه كان يؤدب أم من 1475هـ/ 880ال طفل الدين ذلك في حديثه عن الشيخ عمر بن اسماعيل الحنفي مؤدب ا

 " طفال باملسجد االقص ى باملكان املجاور لجامع املغاربة من جهة القبلةل ا

نه لم تكن هناك مكاتب لتعليم االطفال فاضافة الى ما سبق واشرنا من وجود مكتب لالطفال ،  أوليس معنى هذا  

ن نفسه وعن شيخه الفقيه عالء الدين على حيث  ثه عيذكر لنا مجير الدين ما يفيد تعدد تلك املكاتب فى حدي 

طفال به وسمع الحديث وقد قرأ عليه مجير الدين بمكتب باب ل دب اأ قام بالقدس و أن هذا الشيخ أيروى لنا 

حد ابواب املسجد االقص ى كذلك نراه يذكر لنا مكتب التربة أالناظر الذي سمي بذلك لوقوعه بجوار باب الناظر 

نشأها االمير جوهر  أ لى مكتب املدرسة الجوهرية التي إضافة ل هـ با763ا االمير طاز املتوفى سنة نشأهالطازية التي ا

 .هـ 844زمام االدر الشريفة سنة 

 الكتاب فى بالد املغرب العربى  •

اجد  كانت الكتاتيب التي تمثل مراحل التعلم االولى منتشرة فى بالد املغرب فى القرى واملدن قد يكون بجوار املس

يقوم عليها معلم يستأجر مكانا للتعليم وقد يشترك معلم او اكثر في تعليم الكتاب حيث يعلمون الصبيان   حيث

 . و سنويا وال تخضع هذه الكتاتيب الية سلطة ادارية او تفتيشيةأمقابل اجر زهيد اسبوعيا او شهريا 

عود الى املنزل ويرجع بعد الظهر ويظل به بة ثم يلى الكتاب فيبدأ بحفظ القرآن ثم تعلم الكتاإويذهب الصبي مبكرا 

س ظهرا وسحابة يوم الجمعة وربما قرأوا مي يوم الخ ما عدا يام االسبوع أطيلة   المر على ذلك  يظلخر النهار و آلى إ

 . يطوفوا مع الفقيه على املساجد لقراءة القرآنثم  ايوم الجمعة مساء

ذا تطوع  إخبار العرب أنحو والعربية وقد يتعلم الحساب والشعر و ابة والثناء الدراسة القرآن والكتأعلم الصبي توي 

يكتب فيه    و الجماعية ولكل صبي لوحأهم ما يدرس هو حفظ القرآن على الطريقة الفردية أ ن أاملعلم بذلك على 

لختمة  و املتالعبون بالنصح والتهديد والضرب وتنتهي مرحلة الحفظ باأما يحفظه ويعاقب الصبيان الكسالى 

  . الحرقة( فى بعض املدن)

ذا عقل فان سلكوا به مثل طريقة لهم علموه إندلس يقول ابن العربى " مكان الصبى عندهم ل وعن التعليم فى ا

ذا نهض منه حفظوه املوطأ " وكما كان الكتاب يأوى االطفال كان يأوى  إ دب فل لى اإكتاب هللا فاذا حذقه نقلوه 

 يضاأالبنات 



 

كبيرا فى النهضة العلمية فى الحضارة االسالمية ويا ليت يعود دور الكتاب من جديد الصالح ما  ب دورا لقد للكتاتي 

 انكسر وتصدع فى مراحل التعليم االولى البنائنا 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

لكتاب  ائر القاهرة االسالمية ويبدو فى اللوحة شيخ ا كتاب ملحق بأحد عم

جالسا ويقف أمامه أحد االطفال ممسكا بكتاب يقرأ منه بينما باقى االطفال  

 ر جلوس وأمام بعضهم كرسى مصحف صغي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وشيخهم يمسك بعصاة فى يده بعض األطفال فى الكتاب 

 



 

 

 

بنين يجلسون أمام شيخ  لوحة لكتاب ويبدو فيها مجموعة من البنات وال 

 الكتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حة لكتاب ملحق بمدرسة أو مسجد فى القاهرة من رسم الحد المستشرقينلو

 األوربيين

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ة ره لو سبيل األمير عبدالرحمن كتخدا بمنطقة النحاسين بالقاى يعالكتاب الذ

 

 

 

http://www.arageek.com/2016/01/31/egyptian-maktabs-story-of-civilization.html/300px-kairo_sabil_kuttab_of_katkhuda_bw_1


 

 

 

 

 

 

 

 بالقاهرة نفيسة البيضا بشارع المعز الكتاب الذى يعلو سبيل 

 

 

 

 

http://www.arageek.com/2016/01/31/egyptian-maktabs-story-of-civilization.html/bd353a_c7737d81170d463dac1a5bb4997d7919


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطفال يجلسون فى الكتاب أمام شيخهم 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لوحة للرسام انتون بندر تحت عنوان مدرسة القرآن ) الكتاب ( 

 

 

 

 

 

 

 


