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ديداكتيك تدري�س الن�س ال�شرعي: 

اإ�شكالت ومقرتحات.

د. إدريس بحوت/ باحث يف علوم الرتبية
و ديداكتيك تدريس الرتبية اإلسالمية والعلوم الرشعية ،

ومفتش تربوي مسلك الثانوي التأهييل. 

مدخل اإ�شكايل:

للنص الرشعي أهمية كربى، ومكانة مركزية ال ميكن الجدال فيها وال االختالف حولها يف منهاج 
هذه  الرشعي  النص  ويستمد  خصوصا؛  اإلسالمية  الرتبية  درس  ويف  عموما،  اإلسالمية  الرتبية 
املكانة االعتبارية بصفة ذاتية فيه، ألنه وحي مقدس؛ كام يستمدها من جهة أخرى، باعتبار 
رئيسيا  موردا  لكونه  ثم  املجتهد«؛  »الفقيه  قبل  من  وإعامله  وظيفيته  يف  عنه  املرتتبة  آثاره 
الستمداد املعرفة الرشعية، وبناء املفاهيم واملهارات، وتشكيل االتجاهات واملواقف، واستنباط 

القيم الدينية والوطنية والكونية ومتثلها من قبل الطالب واملتعلمني؛ 

البيداغوجية  املقاربة  بطبيعة  الرشعي رهني  النص  به  يتميز  الذي  والغنى  العطاء  لكن هذا   
والديداكتيكية، ومدى وعي املدرس بالصعوبات الحقيقية التي تعرتيه أثناء التنزيل الديداكتييك، 

والبحث دوما عن بدائل للتجاوز؛ 

فإىل أي حد يدرك السادة األساتذة هذه الصعوبات؟ وما طبيعة هذه الصعوبات؟ وما الخطوات 
الديداكتيكية املثىل والناجعة لتجاوزها، وضامن مبدأ الوظيفية لتنمية املهارات النصية؟ 

حري بنا أن نشري يف البداية، أن تدريسية أي مادة تعليمية تفرض الوقوف عند مجموعة من 
التساؤالت الديداكتيكية؛ أهمها:  

ملاذا هذه املادة؟ )تحديد األهداف/ القدرات/ الكفايات الرتبوية املقصودة من تدريسها(؛

ما هو محتواها؟ )تحديد األنشطة، والوضعيات، والقيم، واملفاهيم.. املراد تحقيقها(؛

الثانوية/  املتوسطة/  األوىل/  املرحلة  تالميذ  منها:  املستهدفة  الفئة  )تحديد  تتوجه؟  من  إىل 
الطالب الجامعني..(؛
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كيف ندرسها؟ )تحديد الطرق والوسائل واألساليب املالمئة لتدريسها(؛

بأي نتيجة؟ )تحديد املخرجات واآلثار الرتبوية املتوصل إليها عرب آليات القياس والتقويم(؛

واملدرس املاهر هو الذي يستحرض هذه التساؤالت، ويسعى لتنزيلها بالشكل املطلوب حسب 
خصوصيات املادة التعليمية، وفئة الطالب املستهدفني منها. إذا كان هذا املدخل البيداغوجي 
ُيستحسُن لزوُمه من قبل مختلف املدرسني، فهو آكد وألزم بالنسبة ملدريس العلوم الرشعية، 
ومادة الرتبية اإلسالمية يف كل املؤسسات واألسالك التعليمية. العتبارات عدة؛ منها: أنه مبلغ 
عن الله ورسوله صىل الله عليه وسلم، كام أن الرتبية اإلسالمية هي منهج حياة للطالب تخاطب 
فيه فطرته السليمة، وتسعى لتقويم سلوكاته، وغرس قيم النبل والتسامح والعفو والوسطية 

واالعتدال يف العقيدة والعبادات واملعامالت.

وبناء عليه، فإن هذه الورقة تهدف إىل:

تصنيف النص الرشعي من حيث التوظيف الديداكتييك يف درس الرتبية اإلسالمية.

تحديد وظيفة النص الرشعي ووظيفيته )صقل املهارات، وبناء القيم(. 

تشخيص أهم الصعوبات واإلشكاالت التي تعوق االشتغال الديداكتييك يف درس الرتبية اإلسالمية.

تقديم مقرتحات وحلول ديداكتيكية ملعالجة النص الرشعي يف درس الرتبية اإلسالمية.

اأول: الن�س ال�شرعي؛ من الوظيفة اإىل الوظيفية.

1. مفهوم الن�ص ال�رشعي.
لغة: يطلق النص لغة عىل الرفع، والعلو، والظهور، وكل كالم له معنى. قال ابن فارس: »)نص( 
النون والصاد أصل صحيح يدل عىل رفع وارتفاع وانتهاء يف اليشء« [1]. ويف معجم الكليات: 
»النص معناه الرفع البالغ، ومنه منصة العروس،  ثم نقل يف االصطالح إىل الكتاب والسنة..« 
[2]. واصطالحا: ما ثبتت نسبته من الكالم إىل الله عز وجل أو إىل الرسول صىل الله عليه وسلم، 

سواء أكان قطعيا أم ظنيا.

2. اأنواع الن�ص ال�رشعي من حيث التوظيف الديداكتيكي.
الرتبية اإلسالمية، وعىل  التي تنظم مادة  الرتبوية  التأمل ملجموع املرجعيات  يتبني من خالل 
رأسها منهاج املادة، والتوجيهات الرتبوية املعتمدة يف تدريسها، والكتب املدرسية املقررة أيضا 
عىل اختالفها، أن النص الرشعي حارض بقوة. وميكن تصنيفه إجرائيا وديداكتيكيا إىل أربعة أنواع 

رئيسية، هي:
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3. الن�ص ال�رشعي بني الوظيفة والوظيفية.
النصوص الرشعية، قرآنا وسنة، تهدف إىل ربط التواصل اإلنساين مع خالقه عز وجل؛ وذلك عرب 
تلقي توجيهات ربانية يف مختلف املجاالت الحياتية لرتشيد الفعل البرشي عقيدا وسلوكا. كام 
يف قوله تعاىل: “رسال مبرشين ومنذرين ليال يكون للناس عىل الله حجة بعد الرسل”[3]. وقوله 
عز من قائل: “وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه لينب لهم”[4]. وذلك ببيان األحكام الرشعية 
وحَكمها وعللها ومقاصدها..؛ وال شك أن مدرس الرتبية اإلسالمية هو مبلغ عن الله. وال يخلو 
نشاط تربوي أو حصة دراسية إال ويقف املدرس مبعية طالبه عىل عدد من النصوص الرشعية 
سيأيت  أخرى،  ومهارات  وظائف  عىل  عالوة  هذا  وحكمها،  أحكامها  واستنباط  وفهمها،  لبيانها 

بيانها.

مقصود  فهو  أخرى؛  والعتبارات  لذاته،  مقصود  هو  الرشعي  النص  أن  هذا،  من  ونستنتج 
لذاته ألنه نص مقدس ومتعبد به )الوحي املتلو خصوصا(؛ كام أنه بإعامله وتوظيفه تتحقق 
غايات ووظائف أخرى ميكن أن نسمها “بوظيفية النص الرشعي” ونقصد منها صقل املهارات 

الديداكتيكية، كالفهم، والتحليل، واالستدالل، والحجاج، وبناء القيم واملواقف..إلخ.

كيف  هو:  عامة،  الرشعي  بالنص  املشتغلني  ولعموم  للمدرس خاصة،  املحرج  السؤال  أن  غري 
نحقق البعد الوظيفي يف درس الرتبية اإلسالمية؟ 
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باإلضافة إىل التكوين واألهلية التي من املفروض أن يتميز بها مدرس الرتبية اإلسالمية يف جميع 
األسالك واملراحل والتي تحددها الدول العربية، مبا فيها املغرب، مثل املؤهل العلمي/ اإلجازة 
يف الدراسات اإلسالمية، أو العلوم الرشعية وأصول الدين، والخضوع لالنتفاء الذي يؤهله الجتياز 
التخرج بنجاح من  السلك املطلوب، ثم  الرتبية والتكوين، حسب  مباريات ولوج مراكز مهن 
البيداغوجية  باألسس  مثال  املغربية  الرتبوية  األدبيات  يف  يعرف  ما  أيضا  هناك  املراكز..  هذه 
والديداكتيكية ملنهاج الرتبية  اإلسالمية )املرجعيات(؛ وهي من مقتضيات التدريس التي ينبغي 

العمل بها والرجوع إليها كلام اقتضت الرضورة ذلك؛ وتشمل:[5].

1. املرجعية الرشعية: 

الوحي.  من  املستمدة  الرشعية  املعرفة  )خصوصية  إىل:  اإلسالمية  الرتبية  درس  فيها  ويستند 
والعقيدة اإلسالمية السمحة، ووحدة املذهب الفقهي املعتمد؛ أي املذهب املاليك(. 

النظرية:  املرجعية   .2
وتستند إىل: 

مبدأ تأصيل املفاهيم الرشعية انطالقا من املرجعيات الرشعية نفسها.	 

االنفتاح عىل األدبيات الحديثة التي تعالج هذه املفاهيم، يف مجاالت )العقيدة، والعبادات، 	 
والفرائض، والتواصل، والصحة، وحقوق اإلنسان، واألرسة، ومناهج التفكري، والقيم(. 

تكريس توجه تسديد السلوكيات وبناء املواقف والقيم واالتجاهات؛  	 

البيداغوجية:  املرجعية   .3
ودعمها،  وتنميتها  التعلمية،  لألنشطة  الذايت  واإلنجاز  وفاعليته،  املتعلم  مركزية  من  وتنطلق 

انطالقا من: 

وضعيات تعلمية ذات معنى بالنسبة للمتعلم.	 

من 	  االنتقال  األساسية، مع رضورة  املهارات  من  متكنه  تقيس مستوى  تقوميية  وضعيات 
مركزية املعرفة والهدف التعليمي إىل وظيفية كل منهام.

4. املرجعية الديداكتيكية: 
بها  العمل  للنصوص، قرآنا وسنة، من أجل تطوير  املرجعية الرشعية  وتستند إىل: ”استحضار 
وإدماجها يف الوضعيات التعلمية، بتغليب مبدأ وظيفية النصوص، ومن أجل استثامرها وتنمية 
مهارات االستدالل واالستشهاد واالستنباط لدى املتعلم، باإلضافة إىل االسرتشاد بها لبناء املواقف 

وتسديد السلوك“[6].
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ثانيا: املهارات التي ينميها الن�س ال�شرعي:

التوجيهات الرتبوية السالفة،  الذاتية السابقة يف املدرس، واستئناسا مبجموع  مبراعاة الرشوط 
يصبح النص الرشعي نصا فاعال ومؤثرا، حسب منهاج الرتبية اإلسالمية، ويسهم وفقا لذلك يف 

بناء عدة مهارات أساسية، حاولت حرصها فيام ييل: 

األداء املهاري/ اللفظي )القراءة والرتتيل( والتأثري الوجدين الروحي.	 

القدرة عىل التمييز بني أنواع النصوص الرشعية.	 

تنمية مهارة الفهم. وإمكانية تعميمها عىل سائر مواد املنهاج الدرايس.	 

بينها؛ 	  العالقة  أوجه  وتحديد  والرشعية؛  اللغوية  املفاهيم  ويشمل  والتحصيل:  االكتساب 
والتمكن من املعرفة الرشعية؛ 

تطوير مهارة التحليل. مع إمكانية تعميمها عىل سائر مواد املنهاج الدرايس أيضا.	 

التعرف عىل األساليب اللغوية والبالغية، وداللتها... 	 

االستنباط األحكام؛ القواعد؛ القيم؛ الحكم؛ القضايا؛ االشكاالت.	 

بناء املضامني وتحديد اإلشكاالت والقضايا.	 

متثل القيم يف النص واستدماجها يف وضعيات حياتية حقيقية وذات معنى، يف األرسة، ويف 	 
املجتمع عموما.

االستدالل به يف وضعيات )تواصلية؛ حجاجية؛ بيانية؛ تقوميية...( 	 

التعميم والتعبئة ملجمل هذه املهارات كلام اقتضت الرضورة، ومن خالل وضعيات حقيقية 	 
دالة بالنسبة للطالب واملتعلمني.

النص الرشعي، واإلفادة  استكناه  إىل  الساعيان  املاهر،  اليقظ، واملامرس  الرتبوي  لكن املرشف 
من غزارة منبعه الفياض، ليلحظان، ويواجهان بعدة إشكاالت بيداغوجية وديداكتيكية تقف 
حجرة عرثة يف سبيل تحقيق نيل هذا الفيض املدرار يف ينابيع النص الرشعي. وفيام ييل بيان 

ألهم هذه اإلشكاالت.

ثالثا: اإ�شكالت تدري�س الن�س ال�شرعي.

هناك عدة إشكاالت تعرتض مدرس الرتبية اإلسالمية، وقد تجلت يل من خالل املامرسة الصفية 
كمدرس سابق للامدة يف تدريس العلوم الرشعية بالتعليم األصيل الثانوي، وبصفتي أيضا مدرسا 
ملادة الرتبية اإلسالمية بالتعليم الثانوي العام سابقا؛ أو بصفتي مرشفا تربويا للعلوم الرشعية، 

ومادة الرتبية اإلسالمية حاليا؛ وفيام ييل عرض مركز لهذه اإلشكاالت، مع تحليل مخترص لها:
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1. إشكال املقاربة: ونقصد بها املقاربة البيداغوجية، ومن أهم مالمحها:

اإللقاء/ واستعراض العضالت املعرفية عىل الطالب واملتعلمني.

ــ التناول الخطي لدرس الرتبية اإلسالمية.

ــ جعل الحصة مجاال ”لتسويق“ تحاضري الطالب، دون فحصها واستثامرها.

ــ نهج مقاربة املفردة اللغوية، وإغفال بناء املفهوم الرشعي النسقي.

ــ االهتامم بالكم املعريف، عىل حساب تنمية املهارات النصية. 

ــ إغفال املقاربة  النسقية والشمولية يف التعامل مع النصوص الرشعية. 

االختيار  يف  املدريس  التأليف  لجن  توفيق  عدم  يف  إلشكال  هذا  ويتجىل  املالءمة:  إشكال   .2
البيداغوجي األنسب. ومن تجلياته يف كتب املادة:                              

ــ اشتامل الكتاب املدريس عىل نصوص ال تناسب الدرس. 

ــ وجود نصوص ذات تناسب جزيئ ال يفي بالغرض املطلوب. 

ــ وجود نصوص غري مالمئة للمستوى الدرايس. 

3. إشكال املعالجة: ونعني به املقاربة الديداكتيكية، ومن أهم مالمحها:

ــ عدم التوفق يف أداء النص الرشعي وعرضه من قبل املدرس.

ــ كرثة القراءات من قبل الطالب، مام يفقد النص وظائف أخرى.

وليس  مختلفة،  بدروس  يتعلق  األمر  أن  علام  التجويدية،  القواعد  مناقشة  يف  اإلغراق  ــ 
بحصة تجويدية.

الوظيفية  فيه  تغيب  منطي  وبشكل  واألعالم  السور  توثيق  أي  التوثيق.  يف  اإلسهاب  ــ 
واالستثامر الحسن ملرحلة التوثيق.

ــ الرتكيز عىل النص لذاته، وإغفال قضايا جوهرية فيه، والتي ينص عليها منهاج املادة.

ــ اعتامد املدخل األحادي والتنميط يف مقاربة النص. أي عدم تنويع أسلوب التدريس ومع 
جميع النصوص والفصول الدراسية.

ــ االكتفاء بالجاهز يف الكتاب املدريس؛ مثل: )القاموس واملضامني وأسئلة الكتاب املدريس(. 

ــ حصول االلتباس يف املهارات املطلوبة، والخلط بينها. كالخلط بني مهارة الفهم والتحليل 
مثال.
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ــ الرتكيز عىل املهارات الدنيا، عىل حسب تنمية مهارات التفكري العليا. 

4. إشكال السؤال الديداكتييك: تبني يل من خالل املامرسة اإلرشافية، أن هناك إشكاالٍت عدة يف 
طبيعة السؤال الديداكتييك، وطبيعته، وطرق توظيفه، أهمها:

ــ االرتجال.

ــ العمومية.

ــ النمطية.

ــ ضعف الصياغة.

ــ عدم التنوع.

ــ اإليحائية .

ــ ال يراعي الفروق الفردية.

ــ ال يبنى بشكل تدريجي.

ــ ال يقيس املهارات املطلوبة. 

5. إشكال املحتوى: ويتجىل يف اعتامد املدرس عىل:

ــ رشوحات لغوية جاهزة يف الكتاب املدريس.

ــ رشوحات لغوية ناقصة/خاطئة/غامضة.

ــ اسئلة التحليل والفهم الجاهزة.

ــ مضامني جاهزة، وتنقصها الدقة وحسن الصياغة. وغري مالمئة يف كثري من النصوص.

واملقاطع  للدرس،  املخصص  الزمني  للغالف  املدرس  مراعاة  عدم  الزمني:  التدبري  إشكال   .6
التعليمية، مام يوقعه يف:

ــ اإلسهاب يف التقويم القبيل/ التشخييص.

ــ كرثة عدد القراءات وبدون جدوى.

ــ اإلغراق يف التوثيق أيضا يكون عىل حساب مراحل ذات أهمية بالغة يف الدرس.

ــ كرثة الرشوحات غري املفيدة يف بناء الدرس )الحشو واإلطناب(.

ــ تحويل الدرس إىل حصة ملناقشة قضايا التفسري، وعلوم القرآن، والفقه واألصول، وعلم 
الحديث.. مام يحول الدرس إىل محارضة ال تالئم الفئة املستهدفة. وال تنسجم مع أهداف 

الدرس املسطرة.
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رابعا: احللول واملقرتحات الديداكتيكية:

استثامرا للتجربة الشخصية يف مجال التدريس واإلرشاف الرتبوي، وتجازا للتوصيف، ورغبة يف 
تعميم الخربة والتقاسم مع املهتمني واملدرسني للعلوم الرشعية يف الدول العربية، ويف غريها 
املنهاج  تعرتي  التي  والنقائص  اإلشكاالت  أنطلق من مجموع  فإنني  الرتبوية،  املؤسسات  من 
الرتبوي املغريب الخاص مبادة الرتبية اإلسالمية  بالسلكني الرتبويني اإلعدادي والثانوي التأهييل، 
لتقديم مقرتحات ديداكتيكية لتجاوز إشكاالت تدريس النص الرشعي. أمال يف اإلسهام لتأسيس 
الفائدة  وتحقيق  الدرايس،  املنهاج  مواد  باقي  غرار  عىل  الرشعية  العلوم  تدريس  ديداكتيك 

املرجوة. 

1. اإ�صكال املقاربة: اأهم البدائل الديداكتيكية للتجاوز:

الدرس؛ عنارص  الدرس؛ محاور  الدرس؛ أهداف  )املجزوءة؛ عنوان  املقاربة  الشمول يف  اعتامد 
الدرس؛ قدرات املتعلمني ..(. 

الرتكيز عىل البعد الوجداين والروحي لضامن التفاعل الصفي يف معالجة النصوص.

2. اإ�صكال املالءمة: اأهم احللول الديداكتيكية للتجاوز:

اختيار النص املناسب. 

استبدال النص بنص آخر كلام أمكن ذلك واقتضته الرضورة.

 االقتصار عى الجزء املالئم يف النص.

3. اإ�صكال املعاجلة: اأهم اخلطوات الديداكتيكية للتجاوز:

تشجيع التالميذ املوهوبني صوتيا، لتحفيز اآلخرين عىل حسن اإلنصات، وضامن الجو الروحي 
ملعالجة النصوص. 

الرتكيز عىل البعد الوظيفي فقط، يف التوثيق، ومناقشته شفويا، وإن كان البد من كتابته فينبغي 
أن يكتب برتكيز، وعىل هامش السبورة.

اعتامد السياق يف بناء املفاهيم، مع مراعاة املنهج اللولبي يف تنمية املفاهيم الرشعية. 

أثناء  األمثلة  بالوضعيات، ورضب  والتعلم  الحوارية،  الطريقة  وخاصة  التدريس،  تنويع طرق 
الرشح.

استثامر الوسائل الديداكتيكية املتوفرة واملمكنة، وعىل رأسها السبورة، والتمثيالت، والبيانات، 
والخطاطات التي تقرب املعاين املقصودة ليستوعبها املتعلم. 
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اعتامد املداخل األسلوبية، واللغوية، والنحوية، لتفكيك  النص، وإدراك متفصالته األساسية. 

استثامر املنهج الفقهي واألصويل والتفسريي يف استنباط األحكام والقواعد الواردة يف النص. 

تنويع أساليب التحفيز، وتشجيع بيداغوجيا الخطأ. 

4. اإ�صكال ال�صوؤال الديداكتيكي: اأهم املقرتحات الديداكتيكية للتجاوز:

الدقة يف الصياغة.

املالءمة.

التنوع.

التدرج.

5. اإ�صكال املحتوى: اأهم الإمكانات الديداكتيكية للتجاوز:

إعادة النظر يف الرشوحات الواردة يف الكتاب املدريس أثناء التخطيط للدرس.

االستعانة بكتب التفسري املناسبة أثناء اإلعداد، ويستحسن استصحاب مناذج منها أثناء اإلنجاز.

التوقف عند بعض املفاهيم األساسية يف النص والتي تخدم الدرس ولو مل يرد رشحها يف القاموس 
اللغوي.

من  انطالقا  تشاريك  بشكل  املتعلمون  يبنيها  مبضامني  واستبدالها  الجاهزة،  املضامني  تفادي 
الخطوات الديداكتيكية السابقة.

6. اإ�صكال التدبري الزمني: اأهم البدائل الديداكتيكية للتجاوز:

التخطيط الجيد للدرس.

تدبري الوقت بشكل جيد، وعدم اإلطالة يف القراءة والتوثيق واالستطرادات. 

تخصيص ثلث الحصة كحد أقىص ملعالجة النصوص. ثم تحليل محاور الدرس فيام تبقى من 
الوقت.

وخالصة القول، فإن الديداكتييك املاهر هو مبثابة صانع له أدواته العلمية واملنهجية يوظفها 
حسب الحاجة. وحتى تكون صناعته التدريسية صناعة متقنة ورائجة تجلب »الزبناء« البد وأن 
يحرص عىل اإلبداع، ويجتنب النمطية والرتابة القاتلة واململة. والسيام إن كان مدرسا للعلوم 
لدى  ترسيخها  أحكاما وحكام  الرشعية  املعرفة  لبناء  الوحي، ويسعى  الرشعية، ويشتغل عىل 

الناشئة.. اغرتافا من ينابيعها الصافية.
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