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دور مدارس القرآن الكرمي يف تعزيز التعليم ورايدة األعمال بسلطنة عمان
The role of Holy Quran schools in promoting education and
entrepreneurship in the Sultanate of Oman.
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ملخص الدراسة:
وبني فيه كل ما
أنزل هللا  القرآن الكرمي؛ حىت يكون هداية للبشرية أمجعني ،وجعله املصدر األول لتعاليم الشرع ،ن
يضبط حياة اإلنسان روحياً وجسدايً ومعنوايً ،وكتب األجر العظيم لكل من قرأه وعمل به ،ومن جعله منهاج حياته

انل سعادةُ الدارين ،وتكفل هللا  حبفظه إىل يوم الدين ،وتقام به أعظم أركان اإلسالم وهو الصالة ،فكانت العناية
بكتاب هللا العظيم منذ عهد نزوله ،وذلك بتالوته حق تالوته ،وتعلمه وتعليمه أبساليب وطرق متنوعة ،وتطورت أساليب
تعليم القرآن جيالً بعد جيل ،فبدأت حبلقات التالوة يف املساجد والبيوت يف عهد النبوة والصحابة  ،مث أنشأت بعد
ذلك مدارس تعليم القرآن الكرمي ،وهذه املدارس يف وقتنا احلاضر أتخذ أشكاالً متعددةً منها يف املساجد ،ومنها يف
مؤسسات مستقلة كمدرسة خاصة لتعليم القرآن الكرمي ،ومنها يف اجلمعيات األهلية اليت أتسست هبدف تعليم كتاب
هللا  ،ومنها يف املواقع الكرتونية املتخصصة يف تعليم إتقان وجتويد تالوة القرآن الكرمي حق تالوة ،وحتفيظه ،ومدراس
القرآن الكرمي يف الوقت السالف واحلاضر هلا دورها الرائد يف تربية األجيال وصقل قدراهتم على النطق الصحيح ابللغة

العربية الفصحى ،وإتقان وجتويد قراءة كل حرف من حروفه ،فالقرآن الكرمي جاء لييب أمة ،وينشئ جمتمعاً ويقيم نظاماً،
يق إىل دار السعادة األبدية ،وهو طمأنينة
ويبين احلضارات واألمم بقيمها الراسخة ،فهو نور اهلداية يف األرض ،وهو طر ٌ
 1طالبة دكتوراه يف قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.
 2أستاذ التفسي املشارك يف قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.
 3أستاذ مساعد بقسم العلوم اإلسالمية ،كلية الرتبية جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
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للنفس وراحة للقلب ،ولذا سوف يتناول هذا البحث عن دور مدارس القرآن الكرمي ومن يف حكمها يف تعزيز التعليم
العام وآاثرها املتعددة يف رايدة األعمال على الفرد واجملتمع ،ويتم ذلك من خالل ذكر بعض النماذج من مدارس القرآن
الكرمي يف اجملتمع العماين ،واجلمعيات األهلية والرمسية ،وخلصت الدراسة إىل نتائج من أمهها :أن ملدارس القرآن الكرمي
دوراً عظيماً يف جانب رايدة التعليم وتقدم اجملتمعات واحلضارات ،فالرتبية القرآنية تنتج أجياالً تتسم أبخالق عالية وقيم

إسالمية راسخة تعود أثرها على اجملتمعات تقدماً ورقياً يف مجيع اجملاالت سواء كانت تعليمية أو اقتصادية أو حضارية.
الكلمات املفتاحية :القرآن الكرمي ،املدرسة ،التعليم ،رايدة األعمال
حماور البحث :يتضمن موضوع البحث أربعة حماور ،وهي كاآليت:
احملور األول :التعريف ابلكلمات املفتاحية :القرآن الكرمي ،املدرسة ،التعليم ،الرايدة.
احملور الثاين :دور مدارس القرآن الكرمي يف تعزيز التعليم ابجملتمع.
احملور الثالث :األثر الرايدي ملدارس القرآن الكرمي على الفرد واجملتمع.
احملور الرابع :بعض من النماذج من مدارس القرآن الكرمي يف سلطنة عمان.
أهداف البحث :يهدف البحث إىل حتقيق اجلوانب اآلتية:
 .1إثبات أن ملدارس القرآن الكرمي أمهية كبية يف غرس املبادئ والقيم واألخالق اإلسالمية ،جبانب تعليم إتقان
وجتويد القرآن الكرمي ،وحتفيظه.
 .2بيان العالقة الوثيقة بني ارتباط اإلنسان ابلقرآن الكرمي وتطبيقه قوالً وفعال ،وأثر ذلك على تقدم اجملتمعات
ورقيها ،ومحايتها من الفساد واالحنراف.
 .3لكشف من دور مدارس القرآن الكرمي يف تعزيز التعليم.
 .4إثبات أن رايدة األعمال يف مدارس القرآن الكرمي مرحبة يف الدارين.4

 4أمحد بن سامل ابدويالن ،أسرار حفظ القرآن الكرمي( ،الرايض :دار احلضارة للنشر والتوزيع ،ط2005-1426 ،2م).17 ،
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السؤال الرئيس للبحث :ما مدى أثر مدارس القرآن الكرمي بدورها التعليمي والرايدي على الفرد واجملتمع يف سلطنة
عمان.
سبب اختيار املوضوع:
 .1إثبات أمهية مدارس القرآن الكرمي.
 .2إثبات فاعلية الدور اإلجيايب للمدارس القرآن الكرمي ،وأثر ذلك على الفرد واجملتمع.
 .3كشف مناحي الدور التعليمي والرايدي ملدارس القرآن الكرمي.
منهجية البحث :نظراً ملا يتطلبه البحث من إعداد املفاهيم وشرحها ،سيعتمد الباحثون يف دراستهم على عدة مناهج،
منها:
املنهج التارخيي (االسرتدادي) :الذي حيكي جتربيت الشخصية يف معايشة مدارس مع مدارس القرآن الكرمي.
منهج املقارنة :ويشمل تتبع اتريخ مدارس القرآن الكرمي ،ونشأهتا ،ومقارنة وضعها وتطورها زمنياً.
املنهج الوصفي :وصف دور مدارس القرآن وما ينتج عنها من آاثر تربوية وأخالقية ،ختدم رايدة التنمية البشرية ،وأيضاً
من خالل مجع املعلومات الالزمة حول الدراسة من التعريفات والشروح املتعلقة هبا ،كما يشمل الرتكيز على مجيع مراجع
ومصادر الدراسة.
حدود البحث  :سوف يركز البحث يف دور املدارس القرآن الكرمي يف تعزيز التعليم ورايدة األعمال ،وذكر بعض من
مناذج من مدارس القرآن الكرمي يف سلطنة عمان ،وال خيرج البحث عن هذا املسار.
ۡ
ۡ
ب ۡٱل َٰعلَ ِمني نَزَل بِِه ٱلروح ۡٱأل َِمني علَى قَلبِك لِت ُكو َن ِمن ٱلم ِ
نذ ِ
متهيد :قال هللا تعاىل عن كتابه احلكيمِ ِ َ :
ين﴾
ر
ُ َ َٰ َ َ
يل َر ِن َ َ َ
ُ
َ ُ َ
﴿وإنَّهُۥ لَتَنز ُ
[الشعراء ]194-192 :القرآن الكرمي كتاب هللا تعاىل وكالمه ،أنزله على النيب حممد ﷺ ،وتكفَّل حبفظه إىل قيام
ِ
ٍ
صدقةً ومؤيِدةً لنبوة ورسالة النيب ﷺ ،وجاء كتاب ٍ
ورشاد للبشرية ،يستني الناس هبديه
هداية
الساعة ،وجعله ُمعجزةً ُم ن ُ ن
َ
ن
ويتقربون إىل هللا  بتالوته وحفظه والتَخلق أبخالقه ،وكان إعجازه يف نسج حروفه وسكناته وكلماته
ويتَّبعون تعاليمه ،ن
السابقة حارت أمامها العقول فسجدت
وآايته فال وصف لفصاحتها وبالغتها ،وفيها من أنباء الغيب وقصص لألمم َّ

يعي سلبت األلباب يف مقاصدها ومصاحلها لتنظيم حياة البشر
هلا عابدة ،وما يتضمن من اإلعجاز العلمي والتشر ن
واستقرارهم؛ لذلك كانت العناية ابلقرآن الكرمي عناية خاصة من بني سائر الكتب تالوةً وحفظاً ،وتدبراً ،وتفسياً ،وإىل
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يومنا هذا نستقي من منبع القرآن الكرمي علوماً ودروساً ال تع ند وال حتصى ،فهو منبع يتدفق بعلومه إىل يوم الدين ،وهو
أعظم مدرسة لغرس الثمار الطيبة يف نفوس الكبار والصغار ،وكل هذا وأكثر يالمسه كل من يعيش يف سقف مدارس
الق رآن الكرمي ،وتشهد التجارب املتنوعة مع دارسيها يف كشف جوانب اإلبداع والتميز والطاقات الكامنة يف العطاء
والتميز للعباقرة واملبدعني؛ فهناك الكثي ممن التحق مبدرسة القرآن الكريك ممن ال جييدون القراءة وابألخص قراءة القرآن
الكرمي ابلرتتيل والتجويد ،فكانت مدرسة القرآن هلم مبثابة نقطة انطالقة يف طريق العلم ،ومنبع للتشجيع وتعزيز التعليم
يف نفوس مجيع طالهبا ،حىت تَو َلد فيهم طاقة املثابرة واإلصرار احلقيقي للوصول إىل اهلدف ،والبناء النفسي ،وتعزيز الثقة
يف القراءة والنطق الصحيح ،والدقيق للحروف اهلجائية بلسان عريب فصيح ،وكذلك مدرسة لقرآن مصدر ألصحاب
العزمية واهلمم العالية حىت ينطلقوا بعطاءهم إىل اجملتمع ،وكل حبسب مقدوره وجهده ،فمنهم من انطلق إىل فتح مدرسة
للقرآن الكرمي؛ ليستفيد ويفيد اجملتمع بعد ما ذاق طعم النجاح والتميز ،ومنهم من واصل مشواره التعليمي ،والبداية
كانت من مدرسة القرآن والتخرج من دورات التالوة والتحفيظ ،واليوم كثي منهم يتخرج من الدراسات العليا ،وانل
املراتب العليا يف وطنه ،فبالقرآن يرتقي اإلنسان ،ومن استقى من منبع القرآن الكرمي بصدق وإخالص مأْثَر وأُمْث مر ،ومن
هذا املنطلق جاءت فكرة البحث عن دور مدارس القرآن الكرمي يف تعزيز التعليم ورايدة األعمال يف عصر الذي تقدم
وتطور العلوم ،والتقدم التكنولوجي السريع يف مجيع اجملاالت ،ومع ذلك ال تستقيم حضارة أمة مهما بلغت من التقدم
واالزدهار إال برتبية أجياهلا تربية قرآنية؛ حىت يستقيم اجملتمع على مبادئه السامية ،ويقبل على العلوم األخرى إبخالص
وصدق ،وهبذا تتقدم اجملتمعات وترتقي وتسمو إىل األمام ،وتزيد من دخلها واقتصادها ،ويكون جمتمعاً منتجاً متوكالً ال
متواكالً.
احملور األول :حتديد مصطلحات البحث :القرآن الكرمي ،املدرسة ،التعليم ،رايدة األعمال
أوالً :املدرسة
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ِ
س :أَثر ال نِدر ِ
ود َر َستهَ ،وِم من
لغةً :درس :درس الشيءُ و َّ
س ُدروساً َ
س األَثَ ُر يَ مد ُر ُ
اس .قيلَ :د َر َ
س ُد ُروساً ،وال ند مر ُ
الر مس ُم يَ مد ُر ُ
ِ
الثوب أ مَد ُر ُسه َد مرساً ،فَ ُهو مدروس َ ِ
الثوب َد مرساً
ذَل َ
يس ،أَي أ م
يق اخلفيَ ،
ك َد َر مس ُ
س :الطَّ ِر ُ
س ُ
ت َ
ود َر َ
َخلَ مقته ،وقيل :والد مَّر ُ
َ
ودر ٌ
5
كرَر قراءَتَه
س ،ودرس الشيء يعين َّ
أَي أ م
جزأهَُ ،
ود َرس الكتاب يعين ن
َخلَ َق  ،وهو مصدر ومشتق من الفعل الثالثي َد َر َ
القمح أي طَ َحنَهُ ،ويُقال فال ٌن
ويفهمه ،ودرس الدرس يعين ن
ليَح َفظه َ
جزأ الدرس ليَ مس ُهل تعلن ُمه على أجزاء ،ويُقال درس َ
ِ
مدرسة فالن يعين ذلك أنه على رأيه ومذهبه.6
من
اصطالحاً :للمدرسة تعريفات متعددة خيتص كل منها حسب التخصص واجلهة املتخصصة ،فتعريف املدرسة ابعتبار
املؤسسات التعليمة :هي مؤسسة مبختلف العلوم ،وتكون الدراسة هبا على عدة مراحل وهي االبتدائية واملتوسطة أو
اإلعدادية والثانوية وتسمى ابلدراسة األولية اإلجبارية يف كثي من الدول ،وتنقسم املدارس إىل مدارس حكومية ومدارس
خاصة ومدارس أهلية .7فاملدرسة مكان للتعليم والتندريس ،وهي مؤسسةٌ أسسها وأنشأَها اجملتمع ِ
هبدف تر ِ
بية وتعليم من
ن
ُ
ٍ
فوج جدي ٌد للتعلنم وإكمال املسية التعليمينة ،فاملدرسة هي اللبنة األساسينة
اسي يدخل ٌ
يشرتك فيها ،ففي بداية ن
كل عام در ن
ِ
ٍ
التطوَر واحلضارة.
يف اجملتمع خللق أجيال تَ َنه ُ
ض ن
العلم و ن
ابألمة وتواك ُ
ب َ
مفهوم املدرسة القرآنية :البد لنا يف هذا املقام من أن نتطرق إىل مفهوم املدرسة القرآنية؛ ألهنا حمور املوضوع ،فاملدرسة

القرآنية هي :مؤسسة دينية تقوم بتعليم الناس إتقان تالوة القرآن الكرمي ،وحتفيظه ،وغرس املبادئ والقيم واألخالق
اإلسالمية؛ ويعود أترخييها إىل عصر النبوة ،وأنشأت يف زمنه ﷺ ،فبدأت بكتاتيب يف املساجد ،ودور القرآن ،مث تطورت
إىل مؤسسات ومجعيات.8

 5حممد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري ،لسان العرب( ،بيوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه ) ،ج ،6ص.79
 6املصدر نفسه ،ج ،6ص.79
 7موقع ويكيبداي احلرة https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9

 8بودي عبد القادر ،وبن حيي حممد دور املدارس القرآنية وتفعيل أدائها ،جملة رايدة االعمال اإلسالمية ،والتسويق اإلسالمي بلندن( ،اجلزائر :جامعة
بشار ،خمرب الدراسات االقتصادية والتنمية يف اجلنوب ِ
الغرب بشار -اجلزائر ،رئيس التحرير :د .بكر أمحد السرحان ،العدد األول ،املوافق مجادى األوىل،1438

فرباير2017م) ،ص.32
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الالم والم ِميم أَصل ص ِحيح و ِ
َّي ِء يَتَ َميَّ ُز بِِه َع من َغ مِيهِ ،ومن الفعل َعلنم،
اح ٌد ،يَ ُدل َعلَى أَثٍَر ِابلش
اثنياً :التعليم :لغةً :الم َع م ُ
ني َو َّ ُ َ ُ م ٌ َ ٌ
َ
م
ۡ
ۢ
ۡ
ۡ ۡ
ال أَنُبِ ِوين ِأبَمسَا ِٓء
ض ُه ۡم َعلَى ٱل َم َٰلَٓئِ َك ِة فَ َق َ
وعلنمه الشيء تعليماً فتعلنم ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :و َعلَّ َم ءَ َاد َم ٱألَمسَآءَ ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
َ
ِ ِ
َٰٓهؤَالٓ ِء إِن ُكنت ۡم ِ ِ
ت عِلم َمهُ. 9
َُ
َخ مذ ُ
صَٰدق َ
يض ا مجلَ مه ِلَ ،وتَ َعلَّ مم ُ
َّيءَ ،إِذَا أ َ
ني﴾ [البقرةَ ،]31 :والمعلم ُم :نَق ُ
ُ َ
ت الش م
اصطالحاً :التعليم هو :إيصال منظم ومستمر وهادف بني املعلم واملتعلم إلحداث التعلم؛ ألنه خمطط يف شكل أو صيغة

تتواىل فيها املقررات واملناهج ضمن نظام معني ختططه هيئة معينة وهو هادف كون األهداف واألغراض التعليمية حمددة
فيه ،إضافة إىل أنه يف هناية التعليم حيصل التعلم ويتعدل سلوك املتعلم يف جماله ،ويستخدم مصطلح التعليم للداللة على
العمليات اليت يقوم هبا املعلم يف التعليم سواء يف مدارس القرآن الكرمي ،أو يف املدارس النظامية .10ومن خالل عملية

التعليم يكتسب األفراد املعرفة ،ويستفيدون منها يف الواقع العملي ،وتوسع عليهم مداركهم العقلية ،وتسهل عليهم منط
حياهتم ،وال شك أن تعليم القرآن الكرمي للناس يُسهم يف بناء إنسان متوازن ،ومستقر نفسياً ،ويكون على وعي ودراية
بقوانني هللا  يف الدنيا واآلخرة.
اثلثاً :الرايدة :لغةً :الرايدة اسم مصدر يدل على القيادة والرائسة ،والرائد :من يتَ َقدَّم الم َق موم يبصر َهلُم المكأل ومساقط
المغَميث َوِيف الممثل (الرائد َال يكذب أَهله).11
مفهوم الرايدة اصطالحاً :رايدة األعمال مسيت أيضا ابالعتمار ،أو هندسة املشاريع ،وهي عملية حتديد مشروع جتاري
معني للبدء به والرتكيز عليه وتوفي املوارد الالزمة وتنظيمها وحتمل املخاطر يف سبيل حتقيق ربح مايل ،وتعرف أيضاً على
أهنا عملية إنشاء منظمة ،وجمموعة منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة ،وهي ابلتحديد إنشاء عمل أو عدة
أعمال جديدة أو االستجابة لفرص جديدة عامة.12
 9أبو احلسني أمحد بن زكراي ،مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،بيوت :دار اجليل ،ط ،)1999-1420 ،2ج ،6ص.109
10علي مني احلصري ،يوسف العنيزي ،طرق التدريس العامة( ،الكويت :مكتبة الفالح ،ط ،)2007 ،4ص.72

 11جمموعة من املؤلفني( :إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار) ،املعجم الوسيط ،نشر دار الدعوة( ،د.ط ،د.ت) ،ص.381
 12موقع ويكيبداي ،مفهوم رايدة األعمال.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D8%B9
%D9%85%D8%A7%D9%84
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تعريف رايدة األعمال يف االقتصاد السياسي :هو أسلوب يوفر إطار لكيفية حتويل الفكرة العظيمة إىل عمل جتاري
مرورا بكافة مراحل التأسيس والنمو والتمويل بطريقة فعالة وغي تقليدية ،مع احلرص على االستمرارية؛ بغية
عظيمً ،
احلصول على ربح وحتقيق االستقالل املايل ،من خالل تنمية شركة انشئة ختلق األلفة واالنطباع اإلجيايب لدى العمالء
واملوردين واملستثمرين .13وعليه فإن رايدة األعمال ليست سهلة ،وحتتاج إىل احلنكة واحلكمة يف اإلدارة؛ ألن أي إدارة
سلبية وعشوائية قد تؤدي إىل الفشل ،وختتلف أنشطة رايدة األعمال بتنوع النشاط الذي تتبعه هذه املنظمة الناشئة،
وترتاوح رايدة األعمال بني شركات فردية ،وأخرى مجاعية ،ومدارس القرآن الكرمي تكون حتت سقف الشركات اجلماعية.
احملور الثاين :دور مدارس القرآن الكرمي يف تعزيز التعليم ابجملتمع
إن القرآن الكرمي رسالة هللا اخلالدة يف األرض ،وجيب على كل مسلم أن يتصل بكتاب ربه تالوةً وتدبراً وعمالً ،والعناية
بتعليم القرآن الكرمي له أثر تربوي عظيم ،يف بناء شخصية الصغي والكبي ،ومتسكهم بدينهم ،وقيمهم اإلسالمية ،ومحايتهم
الفعال يف هذا اجلانب فهي
من الضالل والتيه ،وتطهي نفوسهم من هوى النفس ،فمدارس القرآن الكرمي هلا الدور ن
هتدف إىل تعليمها جبانب تالوة القرآن الكرمي حق تالوة ،وحفظه ،وكذلك غرس القيم واملبادئ اإلسالمية ،واألخالق
القرآنية ،ويتحقق كل هذا ابلتواصل مع الطالب وأسرته يف تنمية قدراته وحل مشكالته ،حىت خيرج إىل جمتمعه وهو حيمل
القيم اإلسالمية ،وله القدرة على مواجهة مشكالت احلياة وصعاهبا ،14وكذلك ما تقدمه مدارس القرآن الكرمي من طرق
ووسائل خمتلفة يف تعليم ال قرآن الكرمي للناشئة وللكبار بعمل نشاطات متنوعة داخل مدرسة القرآن أو خارجها تعزز
دورها الرايدي يف اجملتمع تعليماً إبنتاج أجيال مبدعة يف القول والفعل ،واملشاركة يف املسابقات الوطنية والدولية،15
وتنمي من مهارات الطالب وتوسع مداركه وجتاربه وخربته يف احلياة ،وملدارس القرآن الكرمي دورها اإلجيايب يف مساندة
الطالب ،وتنمية مهاراته يف التالوة والتجويد واألداء الصويت وحتسني القراءة وتعزيز حب تالوة القرآن الكرمي يف نفوسهم،
13

املصدر نفسه.

 14صفية عريعي ،أمساء فرايل احلويشي ،دراسة لبعض خصائص شخصية حفظة القرآن الكرمي (دراسة ميدانية ابملدرسة القرآنية خالد ابن الوليد حبمام

الضلعة)  ،حبث خترج للحصول على درجة املاجستي حتت إشراف األستاذة :أمساء إبراهيمي( ،اجلزائر :املسيلة جامعة حممد بوضياف ،كلية العلوم اإلنسانية

واالجتماعية ،قسم علم النفس2020-2019 ،م) ،ص.37-36
 15ابدويالن ،املصدر نفسه ،ص.126
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وهلا دورها يف اكتشاف وتشجيع مواهب الطالب للوصول إىل أعذب األصوات يف تالوة القرآن الكرمي ،وحتفيز الطالب
على االلتزام بدينهم وقيمهم وأداء واجباهتم جتاه عقيدهتم ورسالتهم اإلسالمية.16
إن اإلدارة اجليدة ملدارس القرآن الكرمي تثمر يف اجملتمع انشئة مبدعة ،فالقرآن الكرمي ميثل مركز القلب من
العملية التعليمية ،وإن قوة التعليم تكمن يف إدارته ،وكلما منحت إدارة مدارس القرآن قوة وصالحيات أعلى يف ممارسة
أدائها يف اجملتمعات كانت مسؤولياهتا أكرب يف إثراء العملية التعليمية ،كما أن اسرتاتيجية إدارة مدارس القرآن الكرمي
تتطلب مشاركات إجيابية ،وتفاعال اجتماعياً؛ حىت يكون هناك عمل انجح ،وأهداف وغاايت حمققة بتضافر كل اجلهود
اإلدارية والفنية ،17هبدف تفجي الطاقات الكامنة والقدرات الدفينة واستثمار اإلمكاانت املتاحة بني طالهبا ،ومدارس
القرآن الكرمي مبراحلها التعليمية املتعددة من الناشئة الصغار ما قبل املدرسة وإىل الشباب ،والكبار ،وحمو األمية ،فهي
تفرض وجودها مببادئها اإلسالمية وطموحاهتا ومشاركاهتا وإجنازاهتا ،فهي بيئة مناسبة وتربة صاحلة لغرس القيم التعليمية
الصاحلة اليت يتفق عليها كل األمم يف تعليمها.18
جمتمعاتنا اإلسالمية كي تتم هنضتها هي حباجة ماسة إىل رايدة قوية ،تستمد قوهتا من الفهم الصحيح ومن
اإلميان العميق ،وإن ملدارس القرآن الكرمي أمهية عظيمة يف اجملتمع ،وهذه األمهية تنبع من أمهية ومكانة القرآن الكرمي،
فهو كتاب هللا اخلالد واملصدر األول للتشريع ودستور األمة إىل يوم القيامة ،ولقد أصبحت مدارس القرآن الكرمي ضرورة
شرعية وتربوية يف اجملتمع ،ألهنا تؤازر امليادين الرتب وية األخرى ،كاألسرة واملدرسة ،يف هتذيب النشء وتزكيته ومحايته من
االنزالق واالجنراف يف تيارات اإلحلاد وغيه ،وبفضل هللا فإن مدارس القرآن الكرمي ابلسلطنة تقوم بدور ابرز وملحوظ
يف هذا اجلانب.19
 16زيرق دمحان ،دور القرآنية يف تنمية القيم االجتماعية للتلميذ ،حتت إشراف :إبراهيمي الطاهر( ،اجلزائر :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،حبث خترج
للحصول على درجة املاجستي ،)2012-2011 ،ص.26-25

 17حيي عبد الرزاق الغواثين ،فن اإلشراف على احللقات واملؤسسات القرآنية ،دراسة أتصيلية ميدانية( ،دمشق :دار الغواثين ،ط2005 ،3م) ،ص-65
.70
 18زيرق ،املصدر نفسه ،ص.29
 19حممود أمحد مروح ،تدريس التالوة والتجويد( ،عمان :مركز ديبونو لتعليم والتفكي ،ط2013 ،1م) ،ص.15
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وإىل جانب اخليية اليت حيصل عليها معلم ومتعلم القرآن الكرمي ،واليت وعد هبا النيب ﷺ ،فإن امللتحق هبذه
املدارس حيصل على قدر ٍ
كاف من علم التجويد الذي يعينه على إتقان القراءة الصحيحة لكتاب هللا تعاىل ،وابإلضافة
إىل أن هذه املدارس تسهم يف إخراج جيل صاحل يعرف حق هللا وحيرتم حقوق الناس على هنج السلف الصاحل من
الصحابة  والتابعني ،ومن بعدهم إذ مل يكونوا يقدمون على القرآن شيئاً ،وال يرضون لطالب العلم أن َخيمطَُو يف طلب
العلوم واحلديث إال بعد أن حيفظ القرآن الكرمي ويتقنه قوالً وعمالً ،20ويرتكز دور مدارس القرآن الكرمي يف تعزيز التعليم
يف اجملتمع على اجلوانب اآلتية:21

غرس القيم :العناية بتعليم القرآن الكرمي له أثر تربوي عظيم ،يف بناء شخصية الصغي والكبي ،ومتسكهم بدينهم ،وقيمهم
اإلسالمية ،حىت خيرج إىل جمتمعه حامالً القيم اإلسالمية ،فهي تسهم يف إخراج جيل صاحل يعرف حق هللا وحيرتم حقوق
الناس.
األنشطة :ما تقدمه مدارس القرآن الكرمي من طرق ووسائل خمتلفة يف تعليم القرآن الكرمي للناشئة وللكبار بعمل نشاطات
متنوعة داخل مدرسة القرآن أو خارجها تعزز دورها الرايدي يف اجملتمع تعليما إبنتاج أجيال مبدعة يف القول والفعل،
واملشاركة يف املسابقات الوطنية والدولية .تنمي من مهارات الطالب وتوسع مداركه وجتاربه وخربته يف احلياة وهلا دورها
يف اكتشاف وتشجيع مواهب الطالب
صقل املهارات :تنمي من مهارات الطالب وتوسع مداركه وجتاربه وخربته يف احلياة .وأيضا ملدارس القرآن الكرمي دورها
اإلجيايب يف مساندة الطالب ،وتنمية مهاراته يف التالوة والتجويد واألداء الصويت وحتسني القراءة وتعزيز حب تالوة القرآن
الكرمي يف نفوسهم.
إثراء العملية التعليمية :اإلدارة اجليدة ملدارس القرآن الكرمي تثمر يف اجملتمع انشئة مبدعة ،فالقرآن الكرمي ميثل مركز
القلب من العملية التعليمية ،وإن قوة التعليم تكمن يف إدارته ،وكلما منحت إدارة مدارس القرآن قوة وصالحيات أعلى
يف ممارسة أدائها يف اجملتمعات كانت مسؤولياهتا أكرب يف إثراء العملية التعليمية ،كما أن اسرتاتيجية إدارة مدارس القرآن

 20الغواثين ،املصدر نفسه ،ص.27
 21املصدر نفسه ،ص.180-168
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الكرمي تتطلب مشاركات إجيابية ،وتفاعالً اجتماعياً ،سيؤول يف هناية املطاف إىل تفجي الطاقات الكامنة ،والقدرات
الدفينة يف الطلبة.22
احملور الثالث :األثر الرايدي ملدارس القرآن الكرمي على الفرد واجملتمع
تعد ظاهرة ثقافة رايدة التعليم أحد أهم املؤشرات الدالة على وعي اجملتمع ودقة سياسية تعني على وضع اخلطط التنموية
يف رقي اجملتمعات وتقدمها ،وينتج من رايدة التعليم أفراد قادرة على إدارة اجملتمع وتطوير البالد من كل النواحي ،وهذا
الدور الذي تسعى إليه مدارس القرآن الكرمي ،وذلك بغرس القيم واملبادئ اإلسالمية اليت منبعها كتاب هللا العظيم ،وإنتاج
أجيال مبدعة مثابرة حمبة للعمل واإلجناز ،ويظهر على األفراد واجملتمعات آاثر عديدة ومنافع ال حتصى حني جتعل كتاب
هللا الركن األساسي يف بناء العقول والقلوب اإلنسانية ،23تلخيصها يف اآليت:
األثر الروحي :تشمل اجلانب العقدي والسلوكي ،فتعليم القرآن الكرمي واالرتباط به ،يرسخ جذور العقيدة اإلسالمية يف

القلب ،والرتبية القرآنية يعني املسلم على أداء عباداته وحيافظ على أركان اإلسالم ،ويرتسخ لديه جذور العقيدة الصحيحة،

وينتج من ذلك شخصية إسالمية متوازنة روحياً ونفسياً يف سلوكه ومشاعره وتظهر عليه األخالق القرآنية من الصدق
واألمانة وحسن األداء يف القول والعمل ،24وقد كان من أثر القرآن يف املؤمنني األولني أ من عكفوا عليه يرتلونه ،ويتفهمونه،
ويتعرفون معانيه ومراميه ،وجعلوه معلمهم األول ،ومرجعهم إذا اختلفوا ،ومنهل عقائدهم ،وأيخذون منه ما يقوي إمياهنم،
َّ

ويدفع الشبها ت عنهم ويثبت يقينهم ،ومل يعرفوا حجة مع السنة سواه ،وال حمجة غي طريقه وهديه ،بل جيادلون ،وعن
هديه يصدرون ،فاستقام أمرهم ،وحكموا بعدله العاملني ،25وآثر القرآن يف نفوس املؤمنني أهنا تعينهم على التخلص من
شوائب اهلوى ،ويستسلموا بكليتهم ألوامر هللا  .26وعليه فإن أثر القرآن وتعاليم االسالم السامية مل تقتصر على
 22الغواثين ،فن اإلشراف ،املصدر نفسه ،ص.231
 23صفية ،أمساء ،املصدر نفسه ،ص.55

 24عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين ،خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل)( ،مصر :نشر مكتبة وهبة،
ط 1413 ،1ه  1992 -م) ،ص.169
 25حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد ،املعجزة الكربى القرآن املعجزة الكربى القرآن( ،القاهرة :نشر دار الفكر العريب ،د.ط.د.ت) ،ص.279
 26حممد بن عبد هللا دراز ،النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي ،حتقيق :أمحد مصطفى فضلية
قدم له :أ .د .عبد العظيم( ،الكويت :دار القلم ،ط1426 ،1ه 2005 -م) ،ص.266
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العامل اإلسالمي فحسب ،واليت أكسبتهم هذه الفضائل واملكارم وصاغتهم هذه الصياغة الكرمية اليت ال مثيل هلا فيمن
عرفوا من الناس فآمنوا ابإلسالم دينا وابلقرآن معجزة لرسوله الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه ،وآاثرها يف العقول والنفوس
بل امتدت إىل غي املسلمني ،فكان القرآن الكرمي سبب إميان كثي من املسيحيني وغيهم من امللل األخرى من ذوي
األلباب والفطن.27
األثر األخالقي :إن مدارس القرآن الكرمي منابع من نور ،يضيء النفوس بنور اإلميان ،ويهديها إىل طريق الصراط

املستقيم ،ويثري يف الشخص السوي األخالق والقيم اإلسالمية السامية ،ويعني على تقوية الصلة بني أفراد اجملتمع،
وينعم اجملتمع ابألمن واألمان ،وسعادة واالطمئنان ،وملدارس القرآن الكرمي دور يف تنشئة األجيال ،وتربية األفراد وتغييهم
وخلقا لألفضل ،وذلك يف دورها الرايدي ،وأ نشطتها اإلبداعية يف نشر الوعي يف وسط اجملتمع ،مما يقوي صلة
سلوكيا ُ
أفراد اجملتمع بعضهم ببعض مبا يتسمون من األخالق اإلسالمية احلميدة ،والشخصية اإلسالمية الصاحلة اليت تسهم يف
بناء اجملتمعات واألوطان ،وتغرس فيها روح التعاون والتسامح .28ومن أعظم األخالق القرآنية :عبادة اخلالق سبحانه
حق عبادة ،وعدم اإلشراك به ،والكف عن أذى الناس ابلقول والفعل ،هذا ابإلضافة إىل الصدق يف القول والعمل،
وأداء األماانت إبخالص ،كما أن صلة الرحم ،وحسن اجلوار من أعظم األخالق القرآنية مع الكف عن كل ما حرمه
الشرع والبعد عن الفواحش واملنكرات.
األثر النفسي ،ومعاجلة عوامل الكبت :اعتنت رسالة اإلسالم ابلنفس البشرية عناية خاصة ،وشرعت تعاليم الشارع

يف الرسائل السماوية هبدف محاية هذه النفس ،وضبطها وتسويتها ،وذلك بشرع قوانني وسنن رابنية ،فقد ذكر هللا 
يف القرآن الكرمي أنواع النفس البشرية ،والدوافع والصراعات اليت تواجهها النفس وطرق عالجها ،29واملسلم الذي يرتبط

بكتاب هللا  منذ الطفولة وينشئ الرتبية القرآنية قوالً وعمالً تطبيقياً آلايت القرآن الكرمي يف حياته سيكون أكثر توازانً
يف سلوكياته من غيه.30
 27حممد إمساعيل إبراهيم ،القرآن وإعجازه العلمي( ،مصر :نشر ار الفكر العريب  -دار الثقافة العربية للطباعة ،د.ط ،د.ت) ،ص.48
 28بودي عبد القادر ،املصدر نفسه ،ص.35-33
 29صفية ،أمساء ،املصدر نفسه ،ص.56
 30املصدر نفسه ،ص.54
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أثره يف إثراء مهارات التفكري :ال خيفى على املسلمني أن القرآن الكرمي كتاب خاطب به هللا الثقلني مجيعاً إىل يوم

القيامة بال تقيد بزمان أو مكان ،فجاء كتاابً مفتوحاً جلميع العقول وليس يف عصر النزول فقط ،بل ممتداً جلميع األحقاب

و العصور ،ويشي القرآن الكرمي يف كثي من اآلايت ابلتأمل يف الكون وإعمال الفكر وتطوير أساليب التعامل مع هذا
الكون واستثماره ،ويظهر دور مدارس القرآن يف تعليم الطالب قراءة القرآن الكرمي قراءة صحيحة ،وأيضا حتفيظه ،وحفظ
القرآن الكرمي يتطلب التكرار وهذا له أثر إجيايب يف تنشيط وتقوية الذاكرة ،ويزيد من ذكاء اإلنسان وقدرته على احلفظ،
وسرعة البديهة ،وله أثر يف التقدم التحصيلي للطالب يف جماله العلمي ،وتنمية مهارات الفهم لديه ،واستيعاب العلوم
بكل سهولة ،ويكسبه ثروة لغوية متكنه من إتقان اللغة العربية.31
األثر اللغوي :النطق ابلتجويد وإتقان اللغة العربية :إن تالوة القرآن الكرمي حق تالوة كما أنزل على املصطفى عليه

الصالة والسالم عبادة أمران هللا به ،فيتعبند املسلمون أبلفاظه وحروفه ،ومعانيه ،وأيضا تشمل قراءته ابلكيفية اليت نزلت،
والقرآن الكرمي هو املصدر األساسي النتشار اللغة العربية الفصيحة داخل اجلزيرة العربية ،وخارجها ،32وتالوة القرآن
الكرمي وحفظه سبب لبقاء اللغة العربية ،وقد أعطى القرآن الكرمي اللغة العربية قوة ورفعةً ما كانت لتصل إليه لوال القرآن
الكرمي ،مبا وهبها هللا من املعاين الفياضة ،واأللفاظ املتطورة والرتاكيب اجلديدة ،واألساليب العالية الرفيعة ،فأصبحت
بذلك حمط مجيع األنظار ،واالقتباس منها مناط العز والفخار ،و َغدت اللغة العربية تتألق وتتباهى على غيها من اللغات
مبا حازت عليه من حماسن اجلمال وأنواع الكمال ،33وللقرآن الكرمي األثر الكبي يف تنمية امللكة اللغوية ،حيث إنه
يكسب قارئه رصيداً لغوايً ثرايً ،وأسلوابً مميزاً يف الكالم ،فتتكون لديه القدرة على احلديث بطالقة ،والتعبي عن املعىن
الواحد بطرق خمتلفة ،فيعرب عن املوقف ابأللفاظ املناسبة هلا ،وأيضاً مينح قارئه قدرة فائقة على التفكي؛ ألنه كتاب تدبر،
 31وضحى بنت حباب العتييب ،أثر حفظ القرآن الكرمي يف تنمية مهارات التفكري االستداليل والتحصيل الدراسي يف مادة العلوم واالجتاه حنو تعلمها
لدى طالبات املرحلة االبتدائية يف مدينة الرايض( ،جملة دراسات العلوم الرتبوية ،اجمللد ،46العدد ،1ملحق2019 ،1م ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة
األردنية) ،ص.511-510
 32عدانن حممد زرزور ،مدخل إىل تفسري القرآن وعلومه( ،دمشق :نشر دار القلم ،ط 1419 ،2ه 1998 -م(  ،ص ،26-25بتصرف
 33فضل حسن عباس ،أثر اللغة العربية يف تذوق معاين القرآن الكرمي وفهمه ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،العدد2005-1426، 1م ،اتريخ
قبول البحث2005/6/12 :م ،ص4
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والتأثي واإلقناع ،والقرآن الكرمي حيقق لدى اإلنسان النطق السليم حنواً ،وصرفاً ،وصواتً؛ فالنطق الصحيح ألصوات خمارج
احلروف يتحقق إبخراج كل حرف من خمرجه الدقيق الصحيح ،وأفضل وسيلة لتحقيقها هي تلقي القرآن الكرمي مرتالً

وجموداً ،وهبا تتحقق السالمة النحوية ،فاللحن أثناء التالوة يغي املعىن ويفسده ،ويغي مراد الشارع فيه ،فيقلبه إىل ضده،
وجيعل اللفظ يدل على معان غي مقصودة.34

األثر الرايدي يف اجملتمع :نظراً للدور املهم لرايدة األعمال واالبتكار يف التنمية االقتصادية وتوفي فرص العمل اليت تليب

حاجات سوق العمل احمللي واإلقليمي على مستوى األفراد واجلماعات ،فإن مدارس القرآن الكرمي ختدم هذا اجلانب يف

عدة جماالت ،منها:
 .1خترج كوادر من املعلمني مؤهلني يف تقدمي دورات التجويد والتحفيظ للمؤسسات األكادميية األخرى.
 . 2تستقطب من لديه القدرات واملؤهالت يف العمل مبدارس القرآن الكرمي من خرجيي الكليات واجلامعات ،فهي بذلك
تسهم يف توفي فرص العمل.
 .3تقدم األنشطة يف خمتلف املناطق إبقامة فعاليات وملتقيات جتمع معلمي القرآن بربامج ومناشط ثقافية وترفيهية
ودورات تدريبية تربز الدور الرايدي حلملة القرآن الكرمي يف النهوض ابألمة ،وابإلضافة إىل برامج رايضية وترفيهية لطالب
املدارس ،35والرتكيز على تنمية قدرات األفراد من خالل االبتكار والتطوير يف املهارات يؤدي إىل تغيي لصاحل النمو
االقتصادي والتنمية البشرية يف اجملتمعات.
ملخص مهام مدارس القرآن الكرمي :تتلخص مهام مدارس القرآن الكرمي يف الرتبية الدينية واألخالقية ،وغرس القيم

اإلسالمية السامية ،وبناء الشخصية املسلمة الصاحلة للفرد واجملتمع ،هذا ابإلضافة إىل رس روح التسامح والتعاون
والتكافل االجتماعي مع تصحيح احلروف العربية ،وذلك عن طريق تعلم أحكام التجويد ،وخاصة خمارج احلروف مث

 34ص ورية العي ادي ،م ن آاثر تعل م الق رآن الك رمي يف تنمي ة امللك ة اللغوي ة  ،نش ر يف جمل ة اإلحي اء ،جمل ة علمي ة دوري ة حمكم ة،
كلية العلوم اإلسالمية ،اجلزائر ،انظر املوقعhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/22589 :
 35انظر :موقع الرؤية :اختتام امللتقى الرابع مبدارس القرآن ابزكي2019/2/17:م
https://alroya.om/post/232734/
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التوجيه واإلصالح واإلرشاد النفسي وصوالً إىل الشخصية الناضجة الواعية مع محاية اجملتمع من اآلفات واالحنراف
والفساد ،واحملافظة على وحدهتا.
مناذج من مدارس القرآن الكرمي يف سلطنة عمان
أصبحت مدارس القرآن الكرمي ضرورة شرعية وتربوية يف اجملتمع؛ ألهنا تؤازر امليادين الرتبوية األخرى ،كاألسرة واملدرسة
التعليمية ،وذلك يف هتذيب الناشئة وتزكيتهم ومحايتهم من االحنراف ،ومدارس القرآن الكرمي يف هلا دورها احليوي يف رفد
املدارس واحللقات مبعلمني متخصصني وعلى قدر عال من اإلجادة والكفاية ،وما تتضمن من برامج تعليمية تعني على
تربية الناشئة تربية صحيحة ،وطالقة لساهنم ابللغة العربية الفصيحة ،ودفع اهلمم ،وتنمية مهارات التفكي ابإلضافة إىل
أن هذه املدارس تسهم يف إخراج جيل صاحل يعرف حق هللا وحيرتم حقوق الناس ،ويواصل مسية العطاء والبناء وخدمة
اجملتمع.
مدارس القرآن الكرمي تشهد نقالت نوعية وتطويرية يف عملها وتطوير أقسامها وإداراهتا حمققة بذلك تفعيل القطاع
اخليي يف التنمية اجملتمعية ،وسأذكر هنا بعضاً من مناذج مدارس القرآن الكرمي يف سلطنة عمان وبعضاً منها شهدهتا

وعشت حتت ظالهلا ،والمست خمرجاهتا القوية ،والكوادر النابغة اليت خترجت منها ،وانطلقت إىل اجملتمع بكل شجاعة

وثقة يف خدمة اجملتمع ،ومن هذه املدارس:
مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكرمي يف مسقط:36
أتسست مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكرمي يف عام 2001م؛ ألجل إخراج جيل قرآين معاصر ،وذلك من خالل تعليم
نطق احلروف العربية نطقاً سليماً مبختلف أحواهلا امساً وصواتً وخمارجاً وصفةً ومعرفة رمسها والوقف على كلماهتا ووصلها،

 36مصدر املعلومات مباشرة من األستاذ :انصر السيايب ،وهو مؤسس مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكرمي يف اتريخ2020/1/5:م.
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وتنقسم براجمها حبسب الفئات العمرية وأحوال الناس خالل العام الدراسي ،فمنها الربامج الطويلة والربامج القصية ،ومن
هذه الربامج:
 .1برامج رايض األطفال
 .2وبرامج خرجيات الدبلوم العام
 .3برانمج طالب وطالبات املدارس
 .4برامج للرجال وأخرى للنساء
 .5الربامج املومسية القصية :الشتوية والصيفية ،وهي تتنوع بني برامج تصحيح القراءة
وتعليم النطق السليم للحرف العريب جبميع أحواله ،والتدريب على ذلك من خالل التهجي والتقطيع والتوصيل.
 .6وبرامج التجويد ،وأخرى للحفظ
األثر الرايدي ملدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكرمي يف اجملتمع :لقد استفاد من برامج املدرسة آالف الطالب والطالبات
ومن خمتلف األعمار ،ومشلت مجيع والايت سلطنة ،وتتسم خمرجات املدرسة ابجلودة امللفتة للنظر يف املخارج والصفات
حبيث هلا مستها املتفردة يف املتقدم للمسابقات أو املقابالت الوظيفية ،وبفضل هللا دخل كثي من خرجيها على سوق
العمل مبختلف اجملاالت كاإلرشاد واإلمامة بوزارة األوقاف ومدارس تعليم القرآن التابعة لديوان البالط السلطاين واملساجد
التابعة لوزارة الدفاع واملدارس اخلاصة واألهلية.
اجلمعية العمانية للعناية ابلقرآن الكرمي
تعد اجلمعية العمانية للعناية ابلقرآن الكرمي من اجلمعيات األهلية املتخص ص ة والرائدة ابلس لطنة واليت ش اش هارها خالل
عام  2016لتكون بذلك مرجعية علمية متخص ص ة يف األنش طة ،وعلوم القرآن الكرمي ابلس لطنة ومعرتف هبا دولياً،
رس التها وجود جمتمع متقن للقرآن الكرمي وتالوته ،وأهدافها نش ر الوعي أبمهية العناية ابلقرآن الكرمي حفظا وتالوة
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وت دبراً وفهم اً ،والعم ل على إحي اء الرتاث العم اين يف جم ال القراءات القرآني ة كتحقيق خمطوط ات ه واع داد ال دراس ات
ابإلض افة إىل طموحها يف وض ع قادة بياانت للقراء ابلس لطنة من أجل توحيد جهودهم ،وس عيها على إبراز القراء
العمانيني املتقنني حملياً واقليمياً ودولياً ،وأيضا مد جسر التعاون مع املؤسسات احلكومية واخلاصة املعنية ابلعناية ابلقرآن
الكرمي وعلومه ،وتوجهها لص قل مواهب القراء العمانيني بتأهيلها وتدريبها من أجل متثيل الس لطنة يف احملافل الدولية،
كذلك االهتمام بعلوم الص وتيات وابراز مجاليات القرآن وربطها مبعانيه ،وتطوير أس اليب وطرق حديثة يف جمال تالوة
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وتعمل اجلمعية جاهدة رغم حداثة عهدها وحيملها الطموح على حتقيق أهدافها من خالل إقامة احملاض رات والندوات
والدورات املتخص ص ة وإص دار النش رات واملطوايت ،وإقامة موقع االلكرتوين ،وإعداد الدراس ات والبحوث وحتقيق
املخطوطات ،مبا فيها تطوير الربامج احلاس وبية اليت ختدم علوم القرآن ،واقامة املس ابقات مبس توايت متعددة وتنظيم
انش طة متعددة مع اجلهات املختلفة لتفتح اجملال للمش اركة واالنتس اب لعض ويتها من خالل س تة مس توايت وفئات
للعض وية ،واليت تنقس م إىل األعض اء القراء ،واالعض اء الزمالء ،واالعض اء املنتس بني واالعض اء الفخريني ،واالعتباريني
( ،)37وكل ذلك هبدف الوصول إىل جمتمع قرآين يتقن تالوة القرآن أبحكام التجويد.
ومل يتوقف دور برامج القرآن الكرمي يف سلطنة عمان يف دور املدارس فقط ،بل هناك نقلة نوعية يف تقدمي برامج تتعلق
ابلقرآن الكرمي الكرتونياً اليت تقدمها وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،ويهدف إىل نشر ثقافة تعليم القرآن الكرمي بكل
الطرق املتاحة ابعتباره رسالة اإلسالم اخلالدة ،وذلك بتعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكرمي وتدريس أحكام التالوة
والتجويد عرب الفصول االفرتاضية احلية فهو يسهم يف تيسي حفظ القرآن الكرمي ملختلف شرائح اجملتمع ذكوراً وإاناثً ال

 37حوار مع انئب رئيس اجلمعية ،يف أتريخ ،2017/7/23 :انظر :موقع جريدة الوطنhttp://alwatan.com/details/202593:
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سيما الذين ال يتمكنون من االلتحاق مبدارس القرآن الكرمي النظامية لظروف عملهم أو دراستهم وارتباطاهتم احلياتية
املختلفة ،وتسي مدارس القرآن الكرمي وفق خطة ممنهجة وتقومي سنوي معتمد من قبل الوزارة بكل دقة وترتيب.38
اخلامتة ونتائج البحث
بعد جولة سريعة مع مدارس القرآن الكرمي وجهودها يف تعزيز التعليم ،ورايدة األعمال ميكن اخلروج ابلنتائج اآلتية:
 -1إن ملدارس القرآن الكرمي أمهية عظيمة يف اجملتمعات اإلسالمية ،وهذه األمهية تنبع من عظمة مكانة القرآن الكرمي،
فهو كتاب هللا اخلالد واملصدر األول للتشريع ودستور األمة إىل يوم القيامة.
 -2تعترب مدارس القرآن الكرمي مصدراً قوايً للمبدعني واملوهوبني ،وهلا دور كبي يف تعزيز التعليم ،ورايدة األعمال.

 -3األثر الرتبوي ملدارس القرآن الكرمي يرتكز على إنتاج أجيال حتمل أخالقاً قيمة تنشر العدل واملساواة يف ممارسة رايدة

األعمال يف أي مؤسسة من املؤسسات ،فالقرآن الكرمي مدرسة لألخالق وهذا ما حيتاج إليه كل رائد عمل حىت

ينجح.
 -4األثر ا لعقدي أو اإلمياين وهو دخول كثي من الناس يف الدين اإلسالمي من شىت أحناء العامل منذ عهد النبوة وإىل
يومنا عند مساع آايت هللا تتلى ،وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أمهية مدارس القرآن وتعليمه وفهمه وتدبره،
فبِ ِه قاد األمم وفتح الدول وقامت احلضارات.
 -5تظهر دور أمهية مدارس القرآن يف تعزيز التعليم من خالل تربية وتعليم األفراد يف شىت اجملاالت من الرتبية األخالقية،
وغرس املبادئ والقيم اإلسالمية ،وتوعية العقل للفقه الشرعي؛ والتوجيه الدائم ملقاصد الشرع.
 -6مدارس القرآن الكرمي هلا دور يف إرساء الصور احلقيقة واإلجيابية للمسلم ،أبخالقه وتعامله ،وقوة شخصيته الذي
ينعكس على كافة اجملتمعات بشىت أنواعها.
 38حوار مع مدير دائرة مدارس القرآن الكرمي ،الدكتور هالل الرايمي ،بعنوان :مدارس القرآن الكرمي دور رايدي ورافد هام يف تعزيز الرتبية السليمة وزرع
السلوك القومي للناشئة ،يف اتريخ2017/12/24 :م .انظر موقع جريدة الوطنhttp://alwatan.com/details/234175:
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 -7مدارس القرآن الكرمي طريق للهداية وفتح ألبواب اخلي ،ومحاية لألفراد من االحنراف وضياع الوقت ،والتقليد
األعمى.
التوصيات :بناءً على النتائج السابقة للبحث ميكن اخلروج بتوصيات مهمة ،وهي:
 . 1تعزيز دور مدارس القرآن الكرمي ،وتوضع هلذه املدارس خطة اسرتاتيجية تعليمية واضحة ،حبيث تكون من ضمن
أهدافها تفعيل رايدة األعمال واكتشاف املوهوبني من الطلبة يف التالوة واحلفظ والقراءة ،ومواهب أخرى ،وتسليط الضوء
على هذه الشرحية وعنايتها ملستقبل قادم مشرق.
 .2دعم اجلهات الرمسية ملدارس القرآن الكرمي واجلمعيات األهلية القرآنية.
 .3عمل احصائية ملدارس القرآن الكرمي من حيث اجلودة يف رايدة التعليم ،وإدارة األعمال ،ومتابعتها ابستمرار.
قائمة املصادر واملراجع
 -1أبو احلسني أمحد بن زكراي ،مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،بيوت :دار اجليل ،ط-1420 ،2
.)1999
 -2أمحد بن سامل ابدويالن ،أسرار حفظ القرآن الكرمي( ،الرايض :دار احلضارة للنشر والتوزيع ،ط-1426 ،2
2005م).
 -3أكرم عبد خليفة محد الديلمي ،مجع القرآن (دراسة حتليلية ملروايته)( ،أصل الكتاب رسالة علمية ،بكلية العلوم
اإلسالمية  -جامعة بغداد ،أشرف عليها الدكتور عمر حممود حسني السامرائي)( ،بيوت :دار الكتب العلمية،
ط 1427 ،1ه 2006 -م).
 -4احلصري ،علي مني؛ العنيزي ،يوسف ،طرق التدريس العامة( ،الكويت ،مكتبة الفالح ،ط2007 ،4م).
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 -5عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين ،خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة
الشرف األوىل)( ،مصر :نشر مكتبة وهبة ،ط 1413 ،1ه  1992 -م).

 -6عدانن حممد زرزور ،مدخل إىل تفسري القرآن وعلومه( ،دمشق :نشر دار القلم ،ط 1419 ،2ه 1998 -م).
 -7فضل حسن عباس ،أثر اللغة العربية يف تذوق معاين القرآن الكرمي وفهمه ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية،
العدد2005-1426، 1م ،اتريخ قبول البحث2005/6/12 :م.
 -8جمموعة من املؤلفني( :إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار) ،املعجم الوسيط ،نشر
دار الدعوة( ،د.ط.د.ت).

 -9حممد أمحد حممد معبد ،نفحات من علوم القرآن( ،القاهرة :مكتبة دار السالم ،ط 1426 ،2ه  2005 -م).
 -10حممد إمساعيل إبراهيم ،القرآن وإعجازه العلمي( ،القاهرة :نشر دار الفكر العريب  -دار الثقافة العربية للطباعة،
د.ط ،د.ت).

 -11حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد ،املعجزة الكربى القرآن املعجزة الكربى القرآن( ،القاهرة :دار الفكر
العريب ،د.ط.د.ت).
 -12حممد بن عبد هللا دراز ،النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي ،حتقيق :أمحد مصطفى فضلية قدم له:
أ .د .عبد العظيم( ،الكويت :دار القلم ،ط1426 ،1ه 2005 -م).

 -13حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري ،لسان العرب ،نشر دار صادر –
بيوت ،ط 1414 - 3ه .

 -14حممود أمحد مروح ،تدريس التالوة والتجويد( ،عمان :مركز ديبونو لتعليم والتفكي ،ط2013 ،1م).
 -15مناع بن خليل القطان ،مباحث يف علوم القرآن ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع
 -16حيي عبد الرزاق الغواثين ،فن اإلشراف على احللقات واملؤسسات القرآنية ،دراسة أتصيلية ميدانية( ،دمشق:
دار الغواثين ،ط2005 ،3م).
 -17حيي عبد الرزاق الغواثين ،كيف حتفظ القرآن الكرمي قواعد أساسية وطرق عملية( ،دمشق :دار الغواثين،
ط.)2001-1422 ،1
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الرسائل العلمية
 .1زيرق دمحان ،دور القرآنية يف تنمية القيم االجتماعية للتلميذ ،حتت إشراف :إبراهيمي الطاهر( ،اجلزائر :كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،حبث خترج للحصول على درجة املاجستي.)2012-2011 ،
 .2صفية عريعي ،أمساء فرايل احلويشي ،دراسة لبعض خصائص شخصية حفظة القرآن الكرمي (دراسة ميدانية
ابملدرسة القرآنية خالد ابن الوليد حبمام الضلعة) ،حبث خترج للحصول على درجة املاجستي حتت إشراف األستاذة:
أمساء إبراهيمي( ،اجلزائر :املسيلة جامعة حممد بوضياف ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم النفس-2019 ،
2020م).
اجملالت العلمية
 .1بودي عبد القادر ،بن حيي حممد ،دور املدارس القرآنية وتفعيل أدائها( ،اجلزائر :جامعة بشار ،سنة اثنية دكتوراه
– خمرب الدراسات االقتصادية والتنمية يف اجلنوب ِ
الغرب ،جملة رايدة االعمال اإلسالمية ،والتسويق اإلسالمي
بلندن ،رئيس التحرير :د .بكر أمحد السرحان ،العدد األول ،املوافق مجادى األوىل ،1438فرباير2017م).
 .2صورية العيادي ،من آاثر تعلم القرآن الكرمي يف تنمية امللكة اللغوية ،نشر يف جملة اإلحياء ،جملة علمية دورية
حمكمة،

كلية

العلوم

اإلسالمية،

اجلزائر،

انظر

املوقع:

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/22589
 .3وضحى بنت حباب العتييب ،أثر حفظ القرآن الكرمي يف تنمية مهارات التفكري االستداليل والتحصيل الدراسي
يف مادة العلوم واالجتاه حنو تعلمها لدى طالبات املرحلة االبتدائية يف مدينة الرايض ،جملة دراسات العلوم
الرتبوية ،اجمللد ،46العدد ،1ملحق2019 ،1م ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة األردنية.
املواقع اإللكرتونية :موقع جريدة الوطنhttp://alwatan.com/details/202593 :
 موقع ويكيبداي ،مفهوم رايدة األعمال183
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8
%A9_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
م2019/2/17: اختتام امللتقى الرابع مبدارس القرآن بوالية إزكي: موقع الرؤيةhttps://alroya.om/post/232734/
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