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Ü N I V E R S I T E S I

، وابن جني الرومي،ترسيخ قواعد العربية بداية من سيبويه الفارسي
العرب فيYAŞAYAN
ساهم غير
TÜRYİYE’DE
DİLLER
ENSTİTÜSÜ
 ومن غير العرب الذين ساهموا في نشر العربية علماء األكراد في. والفيروزبادي،والجرجاني
 يتناول بحثنا هذا جهود بعض هذه.المدارس األهلية غير الرسمية في جنوب وجنوب شرق تركيا
المدارس وعلمائها في نشر العربية في عقول طالب العلم وقلوبهم من غير العرب بمدينتي ديار
 والصعوبات، مستعرضا تاريخ هذه المدارس ومناهجها ونظامها التعليمي وأعالمها،بكر وماردين
.التي تواجهها
، مدارس جنوب شرق تركيا، أعالم المدارس األهلية، المدارس األهلية:الكلمات المفتاحية
.التدريس في المدارس
Diyarbakır ve Mardin’deki Medreselerin
Arapça’ya Olan Etkisi
Öz

Başlangıçta Fars kökenli Sibeveyhi, Rum kökenli İbn Cinnî, Cürcanî ve Fîruzâbâdi gibi Arap olmayanlar, Arap dili kurallarını belirlemiş ve bu kuralların kökleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Arapça’nın
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yayılmasında katkısı olan Arap olmayanlardan bir grup ise Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki medreselerde eğitim veren Kürt alimlerdir. Bu çalışmamızda Diyarbakır ve Mardin’deki medreselerin ve alimlerin Arapça’nın ilim talep eden öğrencilerin gönüllerinde ve akıllarında yerleşmesi için gösterdikleri çabalardan bir kısmını ele alacağız. Bununla birlikte bu medreselerin tarihine, eğitim-öğretim metoduna, meşhur olanlarına ve önündeki zorluklara değineceğiz.
Anahtar Kelimeler: Medrese, Ünlü Medreseler, Doğu Medreseleri, Medresede Eğitim.

The Impact of Madrasahs in Mardin and Diyarbakir on the Arabic Language
Abstract
The beginning of Non-Arabs such as Sibawayh of Persian origin, Ibn Jana of Greek origin, Jurjanî
and Fîruzâbâdi determined the rules of the Arabic language and contributed to the establishment of
these rules. A group of non-Arabs who contributed to the spread of Arabic were Kurdish scholars who
tought in madrasahs in the Eastern and Southeastern Anatolia Region of Turkey. In this study, we will
discuss some of the efforts of madrasahs and scholars in Diyarbakır and Mardin for Arabic to be settled
in the hearts and minds of students who demand knowledge. In addition, we will touch on the history
of these madrasas, their teaching methods, and the difficulties they face.
Keywords: Madrasah, Famous Madrasas, Eastern Madrasas, Education in Madrasas.
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EXTENDED SUMMARY
The Arabic language is unique from other languages in that many of those who contributed to building it, lay down its rules and building its structure, were not Arabs. Beginning with Sibawayh al-Farisi (d.796), the author of al-Kitab, which argues the Arabic language and its constitution. It was the
first systematic book to coordinate and write the rules of Arabic; to Ibn Jani al-Rumi, who set the core
of philology, and al-Jurjani (d.1413), the founder of rhetoric and all the way to Fayrouzabadi (d.1414),
the owner of the al-Qâmûs al-Muhît many of the leading scholars of the Arabic language were of
non-Arab origins. In our research, we deal with the efforts of non-Arab scholars who preserved and
spread Arabic, learned it, taught it, and wrote in it. The research includes a review of the old, private,
informal schools in the governorates of Mardin and Diyarbakir and the most famous scholars in the
two cities. It begins with Turkey’s general interest in the Arabic language. Then it presents an overview of private non-formal schools in Turkey, and the system and daily program of private non-formal
schools. The research deals with private schools in Diyarbakir Governorate, with details on one of
them. Then the old schools in Mardin governorate with details of two schools of them. Then we talk
about the scholars of the old Kurdish informal private schools in the cities of Mardin and Diyarbakir.
The research concludes by mentioning the modern curriculum of the old private, informal schools.
Turkey is a country that does not speak Arabic as a mother tongue, and there are many languages
including Turkish, Kurdish and Arabic tongue, and has divergent dialects from the three tongues, but
we notice the clear and apparent interest in the Arabic language on the official and informal side.
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We have found that Arabic is being taught in primary, secondary and high schools and at universities as a compulsory and optional course, under the full supervision and auspices of the state. We have
found also that the old Kurdish schools depend mainly on their curricula on teaching Arabic sciences
along with Sharia sciences.
The Kurdish unofficial old private schools in Turkey were an informal system of education, and
they were an extension of the regular schools that were established in the era of the Seljuks by the
minister known as Nizam al-Mulk (d. 1092). They had been continued until the establishment of the
Turkish Republic in 1924, then they were abolished and all old schools were suspended from work,
yet they continued under pressure in a secret way. Their continuation in this way had a great impact
on its preservation and continuation and preservation of its curricula until it reached what it is now in
terms of edifices for scholars. These schools spread in Turkey for more than ninety years have produced many scholars and students of Sharia sciences who preserve the Book of God Almighty and who
bear the responsibility of spreading Islamic culture among the people as a natural result of you the
knowledge that they studied at the hands of evacuated scholars accompanying their student’s day and
night, with daily follow-up and an intense fixed curriculum.
The Kurdish name for the old schools that are based on teaching the Arabic language, Sharia sciences and Islamic culture, is attached to Turkey in relation to those in charge of them. Most of those in
charge of the old schools are Kurds. Most of the students are also Kurdish, but it is open to everyone
from various provinces, but their main focus is in the southern Turkey regions with a Kurdish character and language. As well as the eligibility status because it is based on construction and alimony from
the people.
The daily system and program of the old, private, informal schools: Most of the old Kurdish schools follow a very similar program during the day, week, month and year. The daily program is often
linked to the five prayers, so the day begins with Fajr prayer, reciting the dhikr, reading the Qur’an,
memorizing texts, having breakfast, the educational and study program of lessons of interpretation,
hadith and biography, beliefs, grammar and morphology. After the lunch they complete daily lessons
and after sunset books are read individually. After dinner, students memorize their lessons in public
schools. This is because the old Kurdish schools are unofficial, so students need an official certificate
from the government in education to complete their career naturally, as most student’s study in imams
and preacher schools on Saturday and Sunday in agreement with the schools during the weekend.

المقدمة
من المفارقات الفريدة للغة العربية والتي تتفرد بها عن غيرها في التراث اإلنساني أن كثيرون ممن أسهموا في بناءها ووضعوا قواعدها
 وأول كتاب، بداية من سيبويه الفارسي صاحب ومؤلف «الكتاب» الذي يعد حجة اللغة العربية ودستورها. لم يكونوا من العرب،وشيدوا بنيانها
 وصوالً للفيروزآبادي، مرورا ً بالجرجاني مؤسس علم البالغة، إلى ابن جني الرومي الذي وضع نواة فقه اللغة،.منهجي ينسق ويدون قواعد العربية
. فكان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية،صاحب القاموس المحيط
،ً ويتضمن البحث استعراضا،وفي بحثنا هذا نتناول جهود علماء غير عرب حافظوا على العربية ونشروها فتعلموها وعلموها وكتبوا فيها وبها
 بداية من اهتمام تركيا بشكل عام باللغة، القديمة األهلية غير الرسمية بمحافظتي ماردين وديار بكر وأشهر العلماء بالمحافظتين1للمدارس
. عند ذكر اسم (مدرسة) في تركيا فيكون المقصود بها مباشرة المدارس القديمة األهلية الغير رسمية1
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العربية ثم نبذة عن المدارس األهلية غير الرسمية بتركيا والنظام والبرنامج اليومي للمدارس األهلية غير الرسمية ،ثم يتناول البحث المدارس
األهلية بمحافظة ديار بكر مع ذكر تفاصيل عن إحداها ،ثم المدارس القديمة بمحافظة ماردين مع ذكر تفاصيل لمدرستين بها ،ثم الحديث
عن علماء المدارس القديمة األهلية الغير رسمية الكردية بمدينتي ماردين وديار بكر ،ويختتم البحث بذكر المنهج الحديث للمدارس القديمة
األهلية الغير رسمية.
لتدريس اللغة العربية أساليب ومناهج تتنوع وتختلف من قطر آلخر ،حسب لغة القطر األساسية واتفاقها او اختالفها مع النظام
الصوتي للغة العربية لهذا القطر ،والقرب والبعد أيضاً من الثقافة اإلسالمية والتي هي بال شك حاضنة للغة العربية كلسان قوامها وعباداتها
األساسية التعبدية ،فالدول العربية لسانها األساسي ونظامها الصوتي الحرف العربي؛ لذلك تعتمد مناهجها على أسلوب الفهم وضرب األمثلة بعيدا ً
عن أسلوب التلقين والحفظ وذلك لسهولة فهم النص واتفاق مفرداته مع اللغة األم.
أما تدريس اللغة العربية في بالد غير ناطقة بالعربية فيحتاج طرق وأساليب مختلفة ومتنوعة ،ونعرض هنا نموذجاً وكيان حي حافظ على
اللغة العربية ومعها الثقافة اإلسالمية ،وساهم إسهاماً كبيرا ً وما زال في نشر الوعي الشرعي وإخراج دعاة على قدر من العلم والفهم ،جمعوا
بين اللغة العربية والعلوم الشرعية.
وهذا النموذج التطبيقي من تركيا وهو مشهور ومعروف منذ القدم وحتى يومنا هذا بـ (المدارس القديمة األهلية الغير رسمية أو المدارس
الكردية).
ونخص هنا بالذكر المدارس القديمة في محافظتين من محافظات تركيا وهما (ماردين) و (ديار بكر )؛ وذلك لمخالطتي بالمدارس القديمة
بمدينة ماردين ،فقد زرت أكثر من مرة مدرسة الشيخ المال 2علي قاسم أبوعبد الرحمن أوزجتش بكزلتبا 3ومدرسة الشيخ المال وزير أصالن
بقبالى ، 4وتقابلت مع أساتذة كرام لهم من العلم مكانة ومكان بالمدارس القديمة بديار بكر؛ وهو ما حفزني وأعطاني دافع الكتابة عن دور
وأثر المدارس القديمة األهلية الكردية في اللغة العربية ،ولقلة المصادر باللغة العربية قمت بعمل زيارات لمدرسة قبالى ومدرسة عمر الفاروق
وتواصلت بشكل مباشر مقابلة شخصية وهاتفية مع بعض العلماء الذين يقومون على هذه المدارس ودونت ذلك كتابة وصوتاً ،ووجدت عندهم
ما وجدته من علم العلماء وأدبهم وخلقهم الذي يشجع كل من يقابلهم ان يكون طالباً ينتسب اسمه ألحدهم.

اهتمام تركيا باللغة العربية:
وتركيا كبلد غير ناطق بالعربية كلسان أم ،وتتعدد فيه األلسن بين لسان تركي ولسان كردي ولسان عربي وما بين لك من لهجات متشعبة
من األلسن الثالث ،إال أننا نالحظ االهتمام الواضح والظاهر باللغة العربية على الجانب الرسمي وغير الرسمي.
على الجانب الرسمي :نجد تعليم اللغة العربية بالمدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية كلغة اختيارية ،بإشراف كامل من
الدولة ورعايتها.
وعلى الجانب غير الرسمي :نجد المدارس القديمة الكردية تعتمد اعتمادا ً أساسياً في مناهجها على تدريس العلوم العربية مالصقة للعلوم
الشرعية جنباً إلى جنب.

نبذة عن المدارس القديمة األهلية غير الرسمية الكردية بتركيا:
•تعد المدارس األهلية القديمة الغير رسمية الكردية بتركيا نظام غير رسمي للتعليم ،وهي امتداد للمدارس النظامية التي أسست في
عهد السلجوقيين من قبل الوزير الملقب بنظام الملك ،واستمرت حتى قيام الجمهورية التركية  1924فألغيت الخالفة العثمانية وتم
إيقاف عمل كل المدارس القديمة لكن استمرت تحت الضغط بطريقة سرية وكان الستمرارها بهذا الشكل األثر البالغ على الحفاظ
عليها واستمرارها والحفاظ على مناهجها حتى وصلت لما هي عليه اآلن من صروح للعلم والعلماء ،وهذه المدارس المنتشرة في
تركيا ألكثر من تسعين سنة أخرجت الكثير من العلماء وطالب العلوم الشرعية الحافظين لكتاب الله عز وجل والحاملين على عاتقهم
نشر الثقافة اإلسالمية بين الناس كنتيجة طبيعية لكم العلم الذي درسوه على أيدي علماء أجالء مالزمين لطالبهم ليل نهار ،بمتابعة
 2لفظ المال لفظ متعارف عليه يقابله في الدول العربية لفظ الشيخ ،فجمعت بين اللفظين هنا.
 3قضاء تابع لوالية ماردين التركية.
 4بلدة تابعة لوالية ماردين التركية.
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يومية ومنهاج ثابت مكثف.
•ويلتصق اسم الكردية بالمدارس القديمة القائمة على تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية والثقافة اإلسالمية بتركيا نسبة للقائمين
عليها ،فغالب القائمين على المدارس القديمة من األكراد ،وأيضاً غالب الطالب كذلك فيها من األكراد ،إال أنها مفتوحة للجميع من
الشعب التركي بمختلف المحافظات ،لكن تركزها األساسي بالمناطق الجنوبية التركية ذات الطابع واللسان الكردي.
•وكذلك صفة األهلية ألنها تقوم بنا ًء ونفقة من األهالي.
•النظام والبرنامج اليومي للمدارس القديمة األهلية الغير رسمية:
تتبع غالب المدارس القديمة الكردية برنامجاً شبه متشابه إلى حد كبير خالل اليوم واألسبوع والشهر والعام ،ويرتبط البرنامج اليومي غالباً
بالصلوات الخمس ،فيبدأ اليوم بصالة الفجر ،قراءة األذكار ،قراءة القرآن ،حفظ المتون ،تناول وجبة الفطور ،البرنامج التعليمي والدراسي من
دروس تفسير وحديث وسيرة وعقائد ونحو وصرف.
وبعد الظهر طعام الغداء واستكمال الدروس اليومية ،وبعد المغرب قراءة كتب بشكل فردي غالبها ذا طابع ولسان تركي.
وبعد العشاء يستذكر الطالب دروسهم التي يأخذونها بالمدارس الرسمية؛ وذلك الن المدارس القديمة الكردية غير رسمية فيحتاج الطالب
شهادة رسمية من الحكومة بالتعليم الستكمال حياتهم الوظيفية بشكل طبيعي ،فغالب الطالب يدرس بمدارس األئمة والخطباء خالل يومي
السبت واألحد باتفاق مع المدارس خالل عطلة األسبوع.

المناهج التي تدرس في المدارس القديمة األهلية غير الرسمية الكردية بتركيا (:)20-17 :2020 ،Jankır
تتشابه المناهج التي تدرس بالمدارس القديمة بتركيا من حيث المتون وشروحها ونذكر امثلة لها (جمي:)74/4 :2015 ،
293

1.علم الصرف :األمثلة والبناء والعزى ومقصود 5وسعديني (شرح الع ّزي).

6

2.علم النحو :العوامل 7،والظروف والتراكيب 8،وشرح العوامل ،والمغني 9،وشرح المغني 10،وقطر الندى ،واأللفية (شرح ابن عقيل أو
11
شرح السيوطي) ،ومال جامي.
3.علم الفقه - :الفقه الحنفي :نور اإليضاح 12،واالختيار –13الفقه الشافعي :غاية االختصار 14،والسراج الوهاج 15،ومغني المحتاج 16،وأصول
17
الفقه ،وحاشية البيجوري،
4.علم الحديث :رياض الصالحين ،والتاج 18،وأصول الحديث.

 5وهي كتب في الصرف مجموعة في كتاب (مقيد صرف جملسي) نشر عن طريق التصوير في اسطنبول مطبعة صالح بيليجي.
 6نسبة لإلمام سعد الدين ابن مسعود التفتازاني ت  ،197وهو شرح لكتاب الع ّزي في الصرف.
 7للجرجاني ت  174هـ.
 8للمال يونس األرقطني.
 9مغني اللبيب البن هشام األنصاري ت 167هـ.
 10لمحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العمري الجيالني ت 118هـ.
 11هو كتاب الفوائد الضيائيىة لنور الدين عبد الرحمن بن أحمد جامي الخراساني  898/718هـ المعروف بالمال جامي في شرح كتاب الكافية البن الحاجب.
 12لحسن بن علي الشرناللي ت 9601هـ.
 13لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل الحنفي ت 386هـ.
 14الشهير بمتن أبي شجاع تأليف القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد األصفهاني ت 295هـ.
 15لمحمد الزهري الغمراوي ت  7331هـ.
 16مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت 799هـ.
 17حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع.
 18التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور علي ناصف الحسيني ت بعد 1731هـ.
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5.علم التفسير :تفسير الجاللين ،تفسير البيضاوي ،وتفسير الصاوي 19،والكشاف ،وتفسير الخازن 20،واإلتقان في علوم القرآن 21،وأصول
22
التفسير،
6.علم العقائد :عقائد أهل السنة ،وجوهرة التوحيد،

23

7.علم المنطق :السلّم المنورق للشيخ عبد الرحمن األخضري.

المدارس القديمة األهلية الغير رسمية بمحافظتي ماردين وديار بكر
أكتب هنا إجماالً للمدارس القديمة بمحافظة ديار بكر وأتبعها بنموذج لها ،ثم بمحافظة ماردين ونموذجين لها.

أوالً :المدارس القديمة األهلية الغير رسمية بديار بكر:
مدينة ديار بكر من المدن الكبيرة والقديمة ولها تاريخ وتتميز بالجمع بين القدامة والحداثة في ثقافاتها وبنائها ،ولديار بكر الحظ األوفر
من المدارس القديمة لسعة المدينة من جهة وكثرة عدد السكان ومن جهة أخرى التعلق التاريخي بالمنطقة ،وفي ديار بكر الكثير من المدارس
القديمة األهلية الكبيرة والصغيرة بمجموع تقريبا  50خمسون مدرسة ونذكر منها:
 -1مدرسة (معهد الصفة للعلوم اإلسالمية):

24

•وهي من أكبر المدارس القديمة األهلية بديار بكر ،فتتكون من ثالث مبانٍ فاخرة للطالب الذين يبلغ عددهم  240طالباً ،وثالث أبنية
للمعلمين بالمدرسة.
•ويقوم عليها والمسؤول عنها الشيخ المال (محمد طيب حسين البوطي) من علماء ديار بكر وصاحب همة ونشاط واهتمام بالطالب
داخل المدرسة بل والمحيط خارج المدرسة.
•ويدرس بمدرسة الصفة بديار بكر كثير من العلماء واألساتذة أصحاب اإلجازات ومنهم الشيخ المال حسين البوطي والد الشيخ محمد
طيب ويدرس بالمدرسة وقد ناهز عمره  59حفظه الله وأيضا األخ األكبر للشيخ محمد طيب وهو الشيخ المال محمود حسين البوطي،
وابنه حامد محمود حسين البوطي ،والشيخ المال محمد شيشيت ،والشيخ المال مراد الفرقيني ،والشيخ المال مهدي اللجوي ،والشيخ
المال نور الله البتليسي ،والشيخ المال إسماعيل األخالطي ،والشيخ المال حبيب محمد طيب حسين البوطي ،والشيخ المال عبد الله
محمد طيب حسين البوطي.
•وللمدرسة ثالث فروع غير الفرح الرئيسي المعروف بالصفة ،وهي مدرسة مسجد الشيخ محمد معشوق ،ومدرسة صالح الدين األيوبي،
ومدرسة علي داش ،ومجموع الطالب بالمدرسة الرئيسية وفروعها الثالث  083طالباً.
•وقد أسس الشيخ محمد طيب حسين البوطي جمعية تسمى بـ (جمعية علماء المدارس) وبالطبع يقصد بالمدارس القديمة األهلية
الغير رسمية ،وهذه الجمعية من الخطوات الهامة جدا ً والتي لها دور بارز وفعال في خدمة المدارس القديمة األهلية ،وقد انشأت من
ثالث سنوات في عام  4102تقريباً وهي للحفاظ على كيان المدارس القديمة األهلية وتطويرها وجمعها بكيان يدافع عنها ويطالب
25
بحقوقها ،كما أ ّن الجمعية قامت بعمل منهاج حديث موحد يجمع بين المدارس القديمة
 -2مدرسة الشيخ محمود معشوق ،وقد أنشأت منذ  32سنة.
 -3مدرسة صالح الدين األيوبي وأسست وقد بدأت في عام .5102
 19وهو حاشية الصاوي على تفسير الجاللين ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المالكي ت 1421هـ.
 20لعالء الدين علي بن محمد إبراهيم بن عمر الشيحي أبي الحسين المعروف بالخازن ت 147هـ.
 21لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ت 119هـ.
 22لمساعد بن سليمان الطيار.
 23أحد أهم متون علم العقيدة والكالم عند أهل السنة والجماعة من األشاعرة لمؤلفه إبراهيم اللقاني المالكي ت 1401هـ.
 24المصدر هنا صاحب المدرسة الشيخ المال (محمد طيب حسين البوطي) في حوار مباشر جرى بيني وبينه ومسجل صوتياً بتاريخ .7102/3/03
 25المنهج الموحد الحديث أضعه بنهاية البحث مجمعاً فقد عمل عليه أكثر من  01عشر أساتذة ومتخصصين بالجامعات والمدارس إلخراجه.
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 -4مدرسة على داش وقد بدأت في عام .6102
 -5مدرسة الحيدرية وبها  001طالب.
 -6مدرسة الشمامي وبها  06طالباً.
 -7مدرسة الدودريا وبها  04طالباً.
 -8مدرسة باب السالمة بها  02طالباً.
 -9مدرسة الغوث الجيالني وبها  04طالباً.
 -01مدرسة بنوسان.
•ومن علماء ديار بكر المشهورين الشيخ المال خضر إكنجي ،الشيخ المال سعد الله الفتلوي ،الشيخ المال زاهد الحضروي ،الشيخ المال
تقي الدين الحضروي ،الشيخ المال شعيب الفارقيني ،الشيخ المال عبد الرحمن القامقرتي ،الشيخ المال محمد القولبي ،الشيخ المال
بهاء الدين الشمامي ،الشيخ المال عبد الرحمن أوزأكنجي.

ثانياً :المدارس القديمة األهلية غير الرسمية بماردين:
في محافظة ماردين عشر مدارس تقوم بتدريس علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية والثقافية ،يعمل القائمون عليها كخلية نحل متناسقة
ومنتظمة األدوار ألجل إعداد علماء ينقلوا العلم لمن بعدهم والناس جميعا.
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وهذه المدارس هي:
( -1مدرسة قبالى) وهي من أشهر المدارس القديمة وأكثرها عددا ً ،وسميت نسبة إلى مدينة (قبالى) التي تقع بها المدرسة ،وقد أسسها
الحاج (شاكر نوح أوغلو) ،وهو من اغنياء قرية قبالى ،ويتكفل بمصاريف المدرسة من مدرسين وطالب على نفقته الخاصة.
•وهذه المدرسة أشبه بكلية في نظامها التعليمي وتهتم كثيرا ً بتحفيظ القرآن الكريم وعلوم العربية ،ويشرف الشيخ المال وزير أصالن
على العملية التعليمية ومدرسي المدرسة (جمي.)47/4 :5102 ،
•وتتميز مدرسة قبالى بالنظام وثبات منظومة التعليم بها واستقرارها ،وكذلك سعة البناء وكثرة عدد الطالب بها وانضباطهم.
•ومن مدرسي المدرسة عبد الوهاب أصالن وعبد الوهاب افيوز ورسول آجار وشعبان دوغان ورشاد آرسوز.
( -2مدرسة عمر الفاروق) 26وهي مدرسة كائنة بمدينة (كزلتبا) التابعة لماردين ،ويقوم عليها الشيخ المال (علي قاسم أبوعبد الرحمن
أوزجتش) وبدأت المدرسة في عام  2002عندما انتقل الشيخ المال علي من حرفاس في باتمان إلى كزلتبا بمسجد وغرفة بجوار المسجد بدأ مع
طالبين هما (سيف الدين باتماني وعبد الرحيم بنجول) واللذان صارا بعد معلمين بالمدرسة وقابلت أحدهما أثناء لقائي في المدرسة لكتابة
البحث.
•تتطورت الغرفة لشقة ثم وهب الحاج (خليل دوغرو) وأخوه الحاج (إبراهيم دوغرو) قطعة أرض لبناء المدرسة والتي تم افتتاحها
فعليا في عام .8002
•وبالمدرسة خمسون طالباً اآلن وتخرج منها كثير من الطالب منهم من عمل بالمساجد إماماً وخطيب ومنهم من التحق بالجامعة
ليكمل دراسته الجامعية.
•ومن مدرسي المدرسة الشيخ المال مهدي أوجاق والشيخ المال محمد غرسي والشيخ المال عمران جونتج والشيخ المال عبد الله أقجتش
ومعلم سوري يدرس المحادثة والقراءة والكتابة وهو محمد صالح.
 26المصدر هنا صاحب المدرسة الشيخ المال (علي قاسم أبوعبد الرحمن أوزجتش) في حوار مباشر جرى بيني وبينه ومسجل صوتياً بتاريخ .7102/3/92

The Journal of Mesopotamian Studies
Vol 6 (2) Autumn 2021

Mahmoud Abdelnabi Mohamed Shoush
يبرعلا ةغللا يف )نيدرامو ركب رايد( يتنيدمب ةيمسر ريغلا ةيلهألا سرادملا رثأ

•والمذهب الغالب في الدراسة هو المذهب الشافعي كمعظم المدارس القديمة ،وكذلك المواد الدراسية من نحو وصرف وفقه
وتفسير وحفظ متون.
•ويزيد في منهج مدرسة عمر الفاروق دراسة مناهج كتب الدعوة لحسن البنا وسيد قطب.
•وللمدرسة منذ انشأت حاضنة لها وهي جمعية (الحكمة) والتي يتم من خاللها التواصل بين المدرسة والمسجد والمنطقة المحيطة
بها من سكان وتقديم الخدمات والمساعدات.
 -3مدرسة اإلمام النووي ويقوم عليها الشيخ المال إبراهيم الخليل.
 -4مدرسة أبو بكر الصديق ويقوم عليا الشيخ المال محمد.
 -5مدرسة تلشيراز ويقوم عليها الشيخ المال محمود في قرية تومكين.
 -6مدرسة عراض وهي تقع على الحدود السورية بطريق كزلتبا ويقوم عليا الشيخ المال محمد.
 -7مدرسة الشيخ المال بشير جوكتشا بكزلتبا.
 -8مدرسة الشيخ المال سراج بكزلتبا.
 -9مدرسة الشيخ المال ذاكر بكزلتبا وبها  04طالباً.
 -01مدرسة الشيخ عبد الرازق –رحمه الله -ويقوم بالتدريس فيها ابنه صالح الدين بكزلتبا.
 -11مدرسة الشيخ المال مهدي بكزلتبا.
 -21مدرسة الشيخ المال زبير بمدينة مديات التابعة أيضاً لمحافظة ماردين.

المنهج الحديث للمدارس القديمة األهلية الغير رسمية:
قامت جمعية (جمعية علماء المدارس) والتي أسسها ويشرف عليها الشيخ المال محمد طيب حسين البوطي في عام  2014بعمل منهاج
موحد تلتزم بها المدارس القديمة ،وقد بذل جهد كبير أليام متواصلة عن طريق نخبة منتقاة من علماء المدارس وأساتذة بالجامعات إلخراج
هذا المنهاج بهذا الشكل الذي يجمع بين المناهج القديمة واألسس التعليمية الحديثة ،ويظهر من البرنامج كم االهتمام باللغة العربية ودراسة
امهات الكتب والجمع بين القدم والحداثة.
وقد تكرم علينا الشيخ المال محمد طيب حسين البوطي بنسخة من البرنامج والذي تعمل به أكثر من عشرين مدرسة وهذا البرنامج كالتالي:

الصف األول
الدرس األول
•القرآن الكريم مجودا مع كتاب مختصر في علم التجويد.
•مولد النبي صلى الله عليه وسلم لألرطوشي( .مقارنا مع القرآن الكريم) لكن يلزم أن يهذب منه األحاديث الضعيفة.
•العقائد واألخالق :نهج األنام للمال خليل األسعردي (يحفظ).
•اللغة :نوبهار للشيخ أحمد الخاني (يحفظ).
•الصرف :األمثلة (يحفظ).
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•الصرف :البناء لمال عبد الله الدنفزي (يحفظ).

الدرس الثاني
•الدروس العربية لغير الناطقين بها .د .ف .عبد الرحيم

الدرس الثالث
•التاريخ :قصص النبيين ألبي الحسن علي الحسيني الندوي.

الصف الثاني
الدرس األول
•الصرف :العزي ألبي الفضل عز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني.
•النحو :العوامل المئة لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (يحفظ)
•النحو :المقدمة اآلجرومية (يحفظ).
•النحو :ظروف لمال يونس األرقطيني (يحفظ).
•النحو :التركيب لمال يونس األرقطيني ( )60-43 :2017 ،Kırkız-Jankırوهو ترجمة مقدمة عوامل الجرجاني.
297

•النحو :المغني ألحمد بن حسن الجاربردي (يحفظ) مع:
•شرح المغني لعبد الرحيم الميالني
•الدروس العربية (المتوسطة) للشيخ مصطفى الغالييني

الدرس الثاني
•الفقه :غاية االختصار للقاضي أبي الشجاع أحمد بن حسين بن أحمد األصفهاني .ونور اإليضاح للطالب األحناف.
•العقائد :الجواهر الكالمية للعالمة طاهر الجزائري.
•الفقه :المقدمة الحضرمية
•الفقه:
•التذهيب في أدلة متن غاية التقريب للشيخ الدكتور مصطفي ديب البغا أو أحكام العبادات لبشير عبد الرحمن الزعبي.
• القدوري (للطالب األحناف).

الدرس الثالث
•الحديث :األربعين النووية لإلمام محي الدين يحيى بن شرف النووي (يحفظ).
•السير :سيرة خاتم النبيين ألبي الحسن علي الحسيني الندوي.
•الحديث :رياض الصالحين لإلمام محي الدين يحيى بن شرف النووي أو التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول لمنصور علي ناصف.
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الصف الثالث
الدرس األول
•الصرف:
•شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي.
•شرح السعد على العزي لمسعود بن عمر التفتازاني
•النحو :شرح القطر ألبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام األنصاري.
•النحو :موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب لزين الدين خالد بن عبد الله األزهري (يحفظ متنه) .ويطالع معه حل معاقد القواعد ألحمد
بن محمد الزيلي.
•البالغة :البالغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين.

الدرس الثاني
•الفقه :المنهاج للشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي مع مراجعة شروحه من مغني المحتاج ونهاية المحتاج وتحفة
المحتاج وكنز الراغبين للجالل المحلي

الدرس الثالث
•علوم القرآن يختار واحد من هذه الكتب:
•علوم القرآن لنور الدين عتر
•مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح
•الواضح في علوم القرآن لمصطفى ديب البغا ومحي الدين مستو.
•تفسير الجاللين لجالل الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

الصف الرابع
الدرس األول
•النحو :شرح ابن عقيل لبهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري (إن رأى المدرس حاجة إلى قرائته).
•النحو :البهجة المرضية في شرح األلفية لجالل الدين أبي بكر السيوطي إلى باب التصريف (مع حفظ األلفية)

الدرس الثاني
•الفقه :المنهاج للشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي مع مراجعة شروحه.
•أصول الفقه :الورقات إلمام الحرمين عبد الملك بن محمد الجويني
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الدرس الثالث
•علوم الحديث يختار واحد من هذه الكتب:
•اإليضاح في علوم الحديث واالصطالح لمصطفى سعيد الخن وبديع السعيد اللحان
•تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان.
•علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح
•علوم الحديث .المنظومة البيقونية لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي (يحفظ) مع مراجعة أحد شروحه.
•الحديث :صحيح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (مقدار منه)

الصف الخامس
الدرس األول
•النحو :الفوائد الضيائية لمال عبد الرحمن الجامي (إلى باب الفعل).
•المنطق :المنطق ميزان العقول لمحمد حسين النجار
•شرح الكلنبوي على إيساغوجي لألبهري
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•شرح الفناري على إيساغوجي لألبهري
•الوضع :تختار رسالة من هذه الرسائل:
•متن الوضع إلبراهيم بن خليل األكيني
•خالصة الوضع للشيخ يوسف الدجوي.
•خالصة الوضع للشيخ عالء الدين األوخيني

الدرس الثاني
•الحديث :صحيح البخاري لإلمام محمد بن إسمعيل البخاري (مقدار منه)
•قصيدة البردة لمحمد بن سعيد البوصيري (في األسبوع درس واحد)

الدرس الثالث
•أصول الفقه :أصول الفقه اإلسالمي لزكي الدين شعبان.
•المباديء الفقهية ألبي الوفاء محمد درويش (يحفظ قواعده) ويطالع معه الوجيز في القواعد الفقهية لعبد الكريم زيدان والقواعد
البن رجب الحنبلي
•الدعوة واإلرشاد :أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان.
•السيرة النبوية :الرحيق المختوم لصفي الرحمن عبد الرحيم المباركفوري.
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الصف السادس
الدرس األول
•اآلداب والمناظرة :يختار واحد من هذه الكتب:
•الخبية للمال خليل األسعردي
• الولدية لمحمد سجاقلي زاده
•رسالة اآلداب في علم آداب البحث والمناظرة لمحمد محي الدين عبد الحميد
•االستعارة :شرح عصام على االستعارة لعصام الدين إبراهيم بن محمد اإلسفراييني
•دروس من حاشية عبد الغفور الالري وامتحان األذكياء لمحمد البركوي
•البالغة :شرح المختصر لسعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني.

الدرس الثاني
•الدعوة واإلرشاد :الشباب المسلم لعبد الله ناصح علوان.
•نصوص األدب العربي:
•قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير (في األسبوع درسان)
•المعلقات السبع بكاملها ،مع شرح حسين بن أحمد الزوزني (في األسبوع درسان)
•خمس مقامات من مقامات الحريري (في األسبوع درسان)

الدرس الثالث
•قواعد ونصوص في األدب الكردي:
•ديوان مال أحمد الجزري
•ميزان األدب (مم وزين) للشيخ أحمد الخاني
•ديوان لفقي طيران
•رى زمانا كردي لسامي تان أو رى زمانا كرمانجي لجتين تاش
•قواعد نصوص في األدب الفارسي:
•كلستان لسعد الشيرازي
•بوستان لسعد الشيرازي
•كتاب في قواعد الفارسية .مثل زبان فارسي لمعلم فيضي
•قواعد ونصوص في األدب التركي:

The Journal of Mesopotamian Studies
Vol 6 (2) Autumn 2021

300

Mahmoud Abdelnabi Mohamed Shoush
يبرعلا ةغللا يف )نيدرامو ركب رايد( يتنيدمب ةيمسر ريغلا ةيلهألا سرادملا رثأ

•صفحات لمحمد عاكف أرصوي
•مختارات من نجيب فاضل وسزائي قاراقوج

الصف السابع
الدرس األول
•العقائد :يختار واحد من هذه الكتب:
•إتحاف المريد لعبد السالم بن إبراهيم اللقاني
• شرح العقائد لسعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية
•المسامرة للكمال بن أبي شريف شرح المسايرة للكمال بن همام
•دالئل التوحيد لجمال الدين القاسمي
أصول الفقه :جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي

الدرس الثاني
•الشروح الفقهية:
301

•تحفة المحتاج ألحمد بن حجر الهيتمي (باب منه)
•شرح فتح الوهاب على منهج الطالب للشيخ زكريا األنصاري (باب منه)
•التفسير:
•أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين عبد الله القاضي البيضاوي (قسم منه)
•الكشاف عن حقائق التنزيل محمود بن عمر الزمخشري (قسم منه)
•إشارات اإلعجاز لبديع الزمان سعيد النورسي( .قسم منه)
•د ّر األسرار (التفسير المهمل) لمحمود أبي حمزة الدمشقي (قسم منه)

الدرس الثالث
•تاريخ العلوم اإلسالمية :مرجع العلوم اإلسال مية لمحمد الزحيلي (مختارات منه)
•رسالة في التصوف مثل الرسالة القشيرية مع مراجعة تربيتنا الروحية لسعيد حوى.
•التاريخ اإلسالمي الوجيز لمحمد سهيل طقوش.

الخاتمة واالقتراحات
للمدارس القديمة األهلية الغير رسمية بتركيا بالغ األثر في غرس قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبالغة وأدب على شكل يفوق ما
يدرس بالمدارس والجامعات في العالم العربي  ،فنجد في المدارس القديمة تدرس امهات الكتب األصيلة في علوم النحو والصرف والبالغة
واألدب  ،وحفظ عجيب للمتون  ،بل والتأليف فنجد من علماء المدارس القديمة من ألفوا في علوم العربية وأبدعوا ،وتحتاج المدارس القديمة
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األهلية الغير رسمية بتركيا اهتماماً يخرجها لضوء الرسمية ويخرج كنوزها ليستفيد من ثمرتها العالم كله إلخراج علماء متخصصين بعلوم العربية
والشريعة اإلسالمية طالب علم حقيقي.
وكذلك تحتاج المدارس األهلية إلى االلتفاف حول برنامج حديث يجمع بين المنهاج النظري المتبع من حفظ المتون األصيلة
والمهارات األساسية األربع إلجادة اللغة العربية ممارسة ومحادثة واستماعا ،فيجب الدمج بين مهارات العلم الحديث في تعليم اللغات
والمناهج األصيلة ليحدث تطور من ناحية االستماع والمحادثة بجانب الفهم والقراءة والكتابة ،فتكتمل بذلك لطالب المدارس األهلية المهارات
األساسية للغة إضافة إلى المناهج الدراسية المتبعة.
ويضاف إلى ذلك دمج بعض الطالب الناطقين بالعربية للمدارس األهلية لتنمية جانب المحادثة لدى الطالب ،ويفضل عمل معلم
ناطق بالعربية لتدريس مهارة المحادثة.
يجب على معلمي الناطقين بغير العربية الحصول على دورات متكاملة ال تقل عن عشرة أيام ،يدرس فيها المعلم كل طرق اكتساب
وإكساب اللغة للطالب ،وطريقة التدريس الحديثة؛ للجمع بين األصالة والحداثة والتدريس على بصيرة وعلم ،فيكتسب بذلك المهارات األساسية
لتدريس اللغة ،مع طرق التدريس الحديثة ،ويفضل يتخلل البرنامج جانب تطبيقي بجوار الجانب النظري.
وتحتاج المدارس األهلية إلى إعادة نظر من الناحية الرسمية لدمجها كبرنامج رسمي داخل النظام التعليمي ،فتمد بالجانب المادي
والمعنوي والتدريبي؛ حتى ال يحمل الطالب هم العلم للعلم مع الحصول على الشهادة لكسب العيش.
سلّط البحث الضوء على تاريخ المدارس ونشأتها ،ومناهج التعليم فيها ،وأعالمها ،وكشف البحث عن أثر هذه المدارس في العربيّة ،قدّم
البحث صورة واقعيّة لهذه المدارس عن طريق العمل الميداني المتمثّل بالزيارات واللقاءات ونحو ذلك ،وال سيّما أنّنا نعلم قلّة المصادر المكتوبة
في هذا الباب.
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