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»اعتبار جهة النظم في السورة ال يتم به فائدة إال بعد استيفاء 
للمقصود  مفيد  غير  بعضها  على  فاالقتصار  بالنظر،  جميعها 

منها«

أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة.

ذاتي،  السورة  في  المتعددة  الموضوعات  بين  الربط  »إن 
تنشد  ومحور  موضوعاتها،  بين  تسري  روح  سورة  فلكل 
ظالل  في  يعيش  من  يلحظ  ثم  ومن  فلكه:  في  وتدور  إليه 
القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة، شخصية لها 
روح ممّيز  لو كان يعيش مع  القلب كما  روح يعيش معها 
هذه  يتناول  سياقها  ويجعل  واألنفاس..  والسمات  المالمح 
الموضوعات من جوانب معينة تحقق التناسق بينها وفق هذا 

الجو. . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعها«.

سيد قطب، في ظالل القرآن، 28/1

النص  غطاء.  وليسا  حاكما،  الشرعي  النص  نجعل  أن  »يجب 
الشرعي يجب أن يتحكم في الواقع ويحكمه، ولهذا يجب أن 
نبحث عن حل المشكالت المطروحة في إطار التعلم في القرآن 
النص  نجعل  أن  يكفي  وال  المقررة(،  السور  خالل  )من  الكريم 

الشرعي سندا فقط يتم تجاوزه بعد االنتهاء من دراسته«.

األستاذ أحمد أيت إعزة
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مقّدمةمقّدمة

لقد شهدت حركة تطوير وإصالح مناهج الرتبية والتعليم نشاطا كبريا 

يف السنوات القليلة املاضية يف العديد من البلدان العربية، عىل رأسها املغرب، 

وذلك استجابة للتغريات الثقافية واالجتماعية املتسارعة، وكذا التطورات 

مناهج  جعل  يف  ورغبة  باستمرار.  العالم  يعرفها  التي  والتقنية  العلمية 

املجتمع  وتعبريا عن حاجات  العرص  لروح  أكثر مالءمة  والتعليم  الرتبية 

الدول  الذي يحدو هذه  بالعزم  ذلك  يتعزز  أفراده وتطلعاتهم.  وخصائص 

والنظريات  الحديثة،  العلمية  االتجاهات  مواكبة  أجل  من  واملجتمعات 

املستجدة يف الرتبية وتنشئة األفراد االجتماعية والثقافية.

ومزدهر  آمن  مستقبل  استرشاف  هاجس  يظل  ذلك،  من  الرغم  عىل 

الدينية  الهوية  والحفاظ عىل  الشاملة،  البرشية  التنمية  مرهونا بضمان 

والحضارية للمجتمع، بحيث تعد تلك الغايات عمود األولويات التي تؤطر 

عمليات اإلصالح ومشاريع التطوير التي يتم اإلقدام عليها من حني آلخر. 

وخرباء  املسؤولني  جهود  تضافرت  تقريبا،  سنوات  أربع  قبل  املغرب  يف 

تصميم مناهج التعليم، من أجل تنزيل مضامني التوجيهات امللكية الرامية 

إلصالح مناهج الرتبية اإلسالمية يف البالد، )التوجيهات الصادرة باملجلس 

الوزاري الذي ترأسه امللك، واملنعقد بالعيون بتاريخ 26 ربيع الثاني 1437 
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برامج  فيه برضورة مراجعة  الذي طالب  2016م،  6 فرباير  املوافق  هــ 

ومقررات الرتبية الدينية. وإيالء األهمية للقيم اإلسالمية وقيم الرتبية عىل 

عىل:  نصت  امللكية  فالتوجيهات  املغربية،  الهوية  عىل  والحفاظ  املواطنة 

رضورة مراجعة مناهج وبرامج ومقررات تدريس الرتبية الدينية، سواء 

يف املدرسة العمومية أو التعليم الخصويص أو مؤسسات التعليم العتيق، 

وذلك بهدف إعطاء أهمية أكرب للرتبية عىل القيم اإلسالمية السمحة ويف 

صلبها املذهب املالكي السني، الداعية إىل الوسطية واالعتدال، وإىل التسامح 

والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات اإلنسانية(.

بناء عىل ما سبق، تأتي هذه الدراسة للبحث يف لبنة من أهم اللبنات التي 

تأسس عليها املنهاج الجديد ملادة الرتبية اإلسالمية، والتي تتمثل يف مفهوم 

»مركزية السورة القرآنية«؛ باملعنى الذي يجعل السورة املقررة يف مستوى 

معني مهيمنة عىل مداخل املقرر الدرايس، ومؤطِّرة ملفاهيمه ومفرداته.

مظاهر  بيان  النظري،  إطارها  عرب  الدراسة،  هذه  خالل  من  نحاول 

الذي  التحدي  بها  وقع  والتي  بذاتها،  القرآنية  السورة  يف  الكامن  اإلعجاز 

ألجم أفواه املتطاولني عىل الوحي عرب التاريخ. إنها تمثل بناء كليا عنوانه 

األبرز الوحدة والتناسق املوضوعي، فلها محور تدور عليه وقضية مركزية 

فالسورة  أولها،  ينُقض  ال  وآخرها  لخاتمتها،  يمهد  مطلعها  تعالجها؛ 

بآخره،  وأوله  بأوله  آخره  يتعلق  واحد  تعددت قضاياها فهي كالم  مهما 

ويتجه لخدمة غرض واحد بجملته. إن السورة القرآنية باعتبارها نسقا 

قائم الذات تحتاج إىل منهج خاص يف املدارسة، بُْغية الكشف عن معانيها 

ودالالت آياتها؛ منهج يبدأ بإدراك سياقها الخاص ومعرفة ما سيقت من 

القرآن  مقاصد  عن  مجملها  يف  تخرج  ال  التي  الجليلة  املقاصد  من  أجله 
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اسمها  باستيعاب  املميِّزة،  لخصائصها  منهجي  باستثمار  مرورا  ككل، 

وفضلها وألقابها وأسباب نزولها، وترتيبها ونوعها، ومقاصدها الفرعية 

املناسبات بني مقاطعها ومطالعها وخاتمتها فضال  )محاورها(، وأيضا 

العقد  كمثل  معها  تنتظم  التي  السور  باقي  مع  الخارجي  تناسبها  عن 

تقود  ممنهجة  خطوات  والتجزيء؛  التفكيك  يحتمل  ال  الذي  املسبوك، 

القرآنية،  السورة  »عمود«  بـ  عليه  اصطلح  ما  الوقوف عىل  إىل  مجتمعة 

والذي يجب أن تفرس يف ظالله، ويكون منطلقا يف مدارسة قضاياها وما 

تنطوي عليه من موضوعات، ومعاني ومغازي وحكم...

املرجعية  األطر  ووثائق  املنهاج  وثيقة  يفحص  التطبيقي،  الشق 

يف  الوضوح  درجة  ويقيس  املوحدة،  الجهوية  االمتحانات  الختبارات 

التعبري والتنصيص عن هذا التصور الذي أتى به منهاج املادة، كما يبحث 

يف مدى حضور التمثل الصحيح لفلسفته وتصوراته بالشكل السليم من 

طرف القائمني عىل تدريس املادة، والسيما أننا عىل مشارف نهاية السنة 

للممارسات  ووصفا  رصدا  ذلك،  عىل  عالوة  يتضمن  تنزيله.  من  الرابعة 

ملداخل  مقاربتهم  أثناء  واملدرسات  املدرسون  ينتهجها  التي  الديداكتيكية 

املنهاج يف عالقتها بالسورة القرآنية املقررة، مع الرتكيز عىل أسباب التعثر 

يف توظيف آليات التنزيل الديداكتيكي السليم لتلك االختيارات، دون غض 

الطرف عن مناقشة واقرتاح خطوات منهجية تحرتم روح املنهاج الجديد، 

وتستدمج مفهوم هيمنة السورة يف االشتغال الديداكتيكي بشكل واقعي 

يراعي خصوصيات الفصول الدراسية، ويستحرض تحديات التجديد عىل 

مستوى النموذج البيداغوجي يف مؤسساتنا التعليمية.
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الفصل األول:الفصل األول:
مشكلة الدراسة وإطارها النظري مشكلة الدراسة وإطارها النظري 
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11--11( ( التعريف بموضوع الدراسة وأهميتُهالتعريف بموضوع الدراسة وأهميتُه

هناك قناعة راسخة تؤطر البحث يف الدراسات القرآنية عموما، وتوجه 

النظر يف قضايا القرآن الكريم تفسريا وتدبرا وتعليما ومدارسة، تتمثل يف 

كونه مصدر املعرفة اإلسالمية األول، والوحي املحفوظ واملنزه عن التبديل 

والتغيري والتحريف، والهدي الرباني الذي يرشد البرشية إىل خري الدارين. 

قناعة تفيد مفهوم اإلعجاز وهيمنة القرآن الكريم الشاملة عىل ما سواه 

من نظم العلم واملعرفة والترشيع والرتبية التي أبدعتها العقول البرشية.

به  وتعاىل  سبحانه  الحق  تحدى  إذ  خالدة،  معجزة  الكريم  القرآن  إن 

الناس عرب األزمان، وطالب املشككني فيه بأن يأتوا ولو بسورة من مثله، 

اإلعجاز  هذا  مظاهر  بسط  يف  واملفرسين  العلماء  جهود  توالت  وهكذا 

أن منها ما يتعلق بطبيعته ككل متناسق؛ حيث تنتظم  القرآني، وذكروا 

معانيه وتتكامل مقاصده وتتساوق يف إطار نسقية ووحدة موضوعية ال 

. كما أن التعامل األمثل مع القرآن  تقبل الرؤى القارصة أو التجزيء املخلَّ

وذلك  املوضعي،  ال  الكيل  والنظر  الشمولية  بالرؤية  األخذ  يتطلب  الكريم 

والغاية  املقصود  وتحصيل  القرآن  آليات  السليم  املعنى  استيفاء  بغرض 

من سوره. والبد من اإلشارة هنا إىل أن عددا من العلماء واملفرسين منذ 

وقت مبكر أولوا هذه الجوانب العناية الالزمة، وكان ذلك وفق محاور ثالثة 
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شكلت عناوين بصمْت كتاباتهم ومصنفاتهم يف هذا الباب؛ املحور األول 

هو علم »مقاصد سور القرآن الكريم«، واملحور الثاني اصطلح عليه »علم 

بالتفسري  عرف  ما  حول  تمحور  الثالث  املحور  بينما  السور«،  مناسبات 

املوضوعي للقرآن الكريم.

حقائق  استبصار  يف  التدبر  دور  عن  الكالم  بسط  يف  هؤالء  اجتهد  لقد 

القرآن وأرسار آياته، ووجوه التناسب والتناسق بني آياته وسوره، وارتباط 

ذلك كله بمقاصد القرآن وغايات السور الكريمة. وتلك إحدى أوجه اإلعجاز 

هذا  ويف  غريه.  آخر  لكتاب  تتوافر  لم  التي  والرتكيب  النظم  مستوى  عىل 

السياق نذكر كتاب »الربهان يف مناسبة ترتيب سور القرآن الكريم« ألبي 

جعفر ابن الزبري الغرناطي )املتوىف 708هـ(، و»نظم الدرر يف تناسب اآلي 

والسور«، و»مصاعد النظر يف اإلرشاف عىل مقاصد السور« لربهان الدين 

املقاطع  تناسب  املطالع يف  885هـ(، و»مراصد  )املتوىف  البقاعي  إبراهيم 

إىل  وما  )911هـ(،  السيوطي  الدين  لجالل  التنزيل«  و»أرسار  واملطالع«، 

ذلك من مؤلفات املتقدمني. ناهيك عن جهود ومؤلفات بعض املحدثني من 

قبيل »األساس يف التفسري« لسعيد حوى )1409هـ(، و»التحرير والتنوير« 

الله  عبد  ملحمد  العظيم«  و»النبأ  عاشور)1393هـ(،  بن  الطاهر  ملحمد 

دراز)1377هـ(، و»نحو تفسري موضوعي للقرآن الكريم« للشيخ محمد 

الغزايل السقا )1416هـ(.

لعل من ثمرات الجهود املشار إليها، لْفت األنظار إىل محورية ومركزية 

السورة القرآنية بذاتها، وإمكانية اعتمادها أساسا لدراسة مواضيع تمت 

بالصلة لقضايا الرتبية اإليمانية والتعبدية والتزكية األخالقية... فضال عن 

ه يف الدين عموما. تعلم األحكام الرشعية والتفقُّ
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أننا نوجه  السابقة ويثمنها، غري  الجهود  تلك  البحث ينطلق من  وهذا 

االهتمام فيه بالتحديد صوب االستثمار املنهجي ملا كتب يف املوضوع، طلبا 

البنيان  إطار خدمة قاعدة إحكام  التي نقدمها يف  النظر  لتوضيح وجهة 

ثانيا،  القرآنية  السورة  ومركزية  هيمنة  ومبدأ  أوال،  وتماسكه  القرآني 

ومسوغات االشتغال يف ضوئها وفق املنظور الذي يمتح منه املنهاج الجديد 

الديداكتيكي  التعامل  خطوات  تصور  عىل  عالوة  اإلسالمية،  الرتبية  ملادة 

السليم معها، بما هو ضامن لتنزيل تلك الرؤية بشكل عميل. كما يتوجه 

هذا البحث صوب العمل عىل التدقيق يف مفهوم مركزية السورة القرآنية، 

ووحدة نسقها الداخيل الذي تستأهل به موقع »املركزية«، مع العلم بأن 

هذا املوضوع لم يحظ كفاية بالبيان والبحث، ألن جل ما كتب يف هذا السياق 

وبني  ككل  الكريم  القرآن  داخل  والتناسق  التناسب  عموم  فلك  يف  يدور 

السور يف ترتيبها وعالقتها ببعضها البعض من زاوية املطالع والخواتيم 

علينا  يحتم  مما  العزيز.  الله  لكتاب  النسقية  الوحدة  خدمة  يف  والتكامل 

القرآنية يف  اآليات  الجزئية بني  الصالت  االنكباب عىل بحث  تجاوز منهج 

النظام الكيل-عىل  إطار علم »مناسبات السور«، وعدم غض الطرف عن 

الله دراز- الذي وضعت عليه السورة يف جملتها«]1[ حد تعبري محمد عبد 

ذلك  معالم  بيان  يف  القرآنية  السور  ملقاصد  املناسب  التوظيف  عن  فضال 

النظام الكيل.

]1[  دراز محمد عبد الله، 1985. النبأ العظيم؛ نظرات جديدة يف القرآن، دار الثقافة. الدوحة. ص:192.    
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22--11( ( مشكلة الدراسة وفرضياتهامشكلة الدراسة وفرضياتها

لقد حسم منهاج مادة الرتبية اإلسالمية الجديد يف املكانة الكربى التي 

ينبغي أن يحظى بها القرآن الكريم ضمن عنارص هذا املنهاج ومكوناته، 

فقد اعتربه املحور التي تدور عليه بقية الفروع واملباحث، وذلك من خالل 

االستناد إىل السورة القرآنية بصفتها مركز ومحور ما يدرس من مواضيع 

وقضايا مدرجة ضمن مقرر املادة. فالسورة القرآنية هي األصل واملنطلق، 

املوضوعي  نسقها  عن  يخرج  وال  عنها  فرع  الدروس-  من   - وغريها 

ومحاورها الكربى. كما نص رصاحة عىل الوظيفة أو املوقع الجديد الذي 

املنهاج يف ضوء مفهوم  الكريم ككل يف هذا  القرآن  ينبغي أن يضطلع به 

جديد تم تبنيه عربِّ عنه باسم الهيمنة أو »مركزية السورة«.

إال أنه بعد مرور أربع سنوات من تنزيل املنهاج، وعىل الرغم من الجهود 

َرغم  وعىل  السليم،  بالشكل  تنزيله  مواكبة  إىل  الرامية  املبذولة  التأطريية 

وعِي املدرسني بهذه الهيمنة وإيمانهم بها وبذلهم جهودا لفهم فلسفتها 

وخلفياتها النظرية وتطبيقها ديداكتيكيا، فإننا نسجل بونا شاسعا بني 

تصورات ورؤى املنهاج من جهة، وبني واقع املمارسة الصفية من جهة 

ثانية، بحيث لم يتمكن أغلب املدرسني من االنضباط عمليا ملستلزمات هذه 

الهيمنة، فتعاملهم معها يغلب عليه الطابع التجزيئي الذي يتناول محاور 
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املقرر َدْرًسا درًسا، دون إيالء االهتمام الالزم للروابط والعالقات الجامعة 

بني عمود السورة)قضيتها املركزية( وبقية دروس املقرر.

هذا الخلل امللحوظ، يلفت النظر-فعال- إىل رضورة رصد العوامل واألسباب 

ملعالجته.  ناجعة  حلول  اقرتاح  عىل  العمل  أفق  يف  وذلك  وراءه،  الكامنة 

مسائلني يف ذلك أوال، وثيقة املنهاج ذاتها والوثائق األخرى املرافقة لها من 

حيث مدى قدرتها عىل ترجمة مفهوم »مركزية السورة املقررة« وتجليته 

وأجرأة  لتنزيل  ضمانا  عنه  االلتباس  أو  الغموض  رفع  وبالتايل  بوضوح، 

األدوات  من  املادة  مدرس)ة(  تمكينها  مدى  قياس  له، فضال عن  سليمة 

مع  السليم  التفاعل  عىل  تساعده  التي  والديداكتيكية  املنهجية  واآلليات 

مقتضياته. ويف املقام الثاني، نسعى إىل وضع املمارسة الصفية للمدرسني 

واملدرسات عىل املحك، بالوقوف عىل مدى انضباطهم الديداكتيكي ملبادئ 

وأسس الهيمنة القرآنية عىل مفردات املنهاج ومداخله، إذن:

- هل فّصل املنهاج عرْب وثائقه املختلفة يف املنهجية العملية املعينة عىل 

ترجمة فلسفته ومقارباته، القائمة عىل هيمنة السورة القرآنية؟

املنهجية  الضوابط  يف  التحكم  من  واملدّرسات  املدّرسون  تمكن  وهل   -

والديداكتيكية املسهمة يف تفعيل هيمنة السورة عىل الربنامج الدرايس؟

بناء عىل التساؤالت السابقة، نصوغ فرضيات البحث عىل النحو اآلتي: 

توضح  لم  الجديد  اإلسالمية  الرتبية  منهاج  وثائق  األوىل:  -الفرضية 

بالقدر املطلوب رؤيته وفلسفته، اليشء الذي ال يتيح إمكانية تنزيل مناسب 

ملقتضياته الديداكتيكية واملنهجية.
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-الفرضية الثانية: السواد األعظم من مدريس ومدرسات املادة لم يتمكنوا 

من التحكم يف الضوابط املنهجية والديداكتيكية املسهمة يف تفعيل هيمنة 

السورة عىل املقرر الدرايس، رغم وضوحها من ناحية التصور والتنظري.

-الفرضية الثالثة: ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية يف النتائج 

اآلتية:  املستقلة  للمتغريات  تعزى  االستبيان،  طريق  عن  عليها  املحصل 

»السلك«، »األقدمية«، »نوع التعيني«، »الشهادة الجامعية«، و«االكاديمية 

الجهوية«.
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33--11( ( مفاهيم ومصطلحات الدراسةمفاهيم ومصطلحات الدراسة

أوال:  المقاربة الديداكتيكة:أوال:  المقاربة الديداكتيكة:

 قبل تحديد مفهوم هذه املصطلح، نود اإلشارة إىل صعوبة الوقوف عىل 

تعريف موحد ووحيد ملفهوم »املقاربة«، نظرا للتداخل الكبري بينه وبني عدة 

وأدواته،  العلمي  البحث  تندرج كلها ضمن عنارص منظومة  مصطلحات 

ونخص بالذكر هنا كال من: »املنهج«، و »النهج«، و«املقاربة«، و»املدخل«، 

و»الطريقة«...فعادة ما تتم ترجمة كلمة Approach/Approche إىل اللغة 

يستعمل  من  الباحثني  من  هناك  لكن  »املقاربة«،  مسمى  تحت  العربية 

أثناء  ذلك  وسنبني  معناها]2[،  وبنفس  عنها  بديال  »املدخل«  مصطلح 

التطرق ملفهوم »املدخل«. بل هناك بعض الكتابات التي توظف مصطلح 

»املدخل« بمعنى االتجاه أو الخلفية النظرية واملنهجية التي يتم االستناد 

إليها يف تحليل ومقاربة موضوع معني]3[، وكأن األمر يتعلق بـما يعرف بـ 

»النموذج« أو »الرباديغم«.

]2[ انظر:  -  دياب عيل محمد،2010، املدخل واملنهج يف الدراسات الجغرافية البرشية، مجلـــة

         جامعة دمشق-املجلد 26، العدد الثالث والرابع، ص: 824

      - ليندة لطاد وآخرون، 2019، منهجية البحث العلمي وتقنياته يف العلوم االجتماعية،

         إرشاف: د. بوحوش عمار، املركز الديموقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجيــــة

          والسياسية واالقتصادية، برلني. أملانيا. ص: 160

]3[  عياد أحمد، مدخل ملنهجية البحث العلمي واالجتماعي، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة 

الثانية، الجزائر، ص: 44
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متغريات  بعدة  محكوما  االصطالحات  تلك  تداول  يظل  ذلك،  رغم  عىل 

كالحقل املعريف الذي توظف فيه، وطبيعة البحوث العلمية واألهداف املرجوة 

منها... بموازاة ذلك، غالبا ما يتم استعمال مصطلح املقاربة كداللة أعم 

وأشمل من الطريقة أو املنهجية، فهي تشري إىل اختيار مبدئي لوجهة ما، 

عىل  تدل  كما  معني.  مشكل  حل  يف  البدء  نريد  حينما  منها  االنطالق  يتم 

التحرك بقرب الهدف املنشود واالقرتاب منه بغية فهمه. أوردها الدكتور 

إىل  لإلشارة  »يستخدم  بأنه:  إياه  معرفا  »االقرتاب«  باسم  الشلبي  محمد 

تضم  التي  والضوابط  تطرح  التي  األسئلة  انتقاء  يف  املستخدمة  املعايري 

اختيار موضوعات ومعلومات معينة أو استبعادها من نطاق البحث، أو 

الباحث إىل اختيار مفاهيمي معني، واالهتمام بدراسة  أو ميل  هو اتجاه 

مجموعة محددة من الفرضيات من أجل الوصول إىل صياغة نظرية معينة، 

كما أنه يحدد نوعية املفاهيم، االستفسار والطرق التي يستعملها الباحث 

النظري  »اإلطار  بأنه:  فيعرفه  مصباح  عامر  الدكتور  أما  الدراسة«]4[.  يف 

الباحث  بواسطته  ينظر  الذي  املنظار  بمثابة  ويعمل  البحث،  يؤطر  الذي 

إىل الظاهرة املبحوثة، واألهمية املنهجية للمقارنة النظرية هي املساعدة 

عىل تأطري جهد الباحث وتفكريه وحمايته من التشتت، وفقدان التحكم يف 

أبعاد البحث أو متغريات الدراسة«]5[.

معاني  عىل  تحيل   Approche »مقاربة«/  مفردة  أن  إذن،  الواضح 

واألفكار  املؤطر،  النظري  اإلطار  مقدمتها:  يف  نجد  ومتعددة،  متداخلة 

املطبوعات.  وكالة  الثالثة،  الطبعة  العلمي،  البحث  مناهج   ،1977 الرحمان،  عبد  بدوي   ]4[

الكويت، ص: 5

املطبوعات  ديوان  واإلعالم،  السياسية  العلوم  يف  البحث  منهجية   ،2017 عامر،  مصباح   ]5[

الجامعية. الجزائر. ص: 13
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من  الشخص  ينتهجها  التي  املتبعة  والطرق  والخطط  والتدابري  هة،  املوجِّ

أجل معالجة قضية معينة، أو بلوغ أهداف مسطرة. إضافة إىل ذلك، تُعرَّف 

موضوعا  الباحث  أو  الشخص  بها  يتناول  التي  »الطريقة  بأنها  املقاربة 

التي يتقدم بها يف اليشء. وهي أساس نظري يتكون  أو الطريقة  معينا، 

ما.  تحليل  أو  توجه  أو  برنامج  عليها  يتأسس  املبادئ  من  مجموعة  من 

املالئمة،  والبيانات  األسئلة  تنتقى من خاللها  التي  املعايري  إىل  كما تشري 

استبعادها  أو  ومعلومات  موضوعات  اختيار  تحكم  التي  الضوابط  وكذا 

من نطاق البحث. كما تجدر اإلشارة إىل أن »االقرتاب« يحمل معه خلفيات 

فكرية وثقافية للمجتمع العلمي الذي ولد فيه«]6[. 

 قياسا عىل ذلك، يراد بها -عموما- يف الحقل الرتبوي الكيفية العامة، أو 

الخطة املستعملة لنشاط ما، والتي يراد منها دراسة وضعية أو مسألة أو 

حل مشكلة، أو بلوغ غاية معينة أو االنطالق يف مرشوع ما، وقد استخدمت 

يف هذا السياق للداللة عىل التقارب الذي يقع بني مكونات العملية التعليمية 

التي ترتبط فيما بينها من أجل تحقيق غاية تعليمية وفق اسرتاتيجيات 

تربوية وبيداغوجية واضحة]7[.

]6[  منهجية البحث العلمي وتقنياته يف العلوم االجتماعية، املرجع السابق، ص: 160

 ]7[ «Taking an approach means selecting the direction from where you want to start 
solving a problem. Approach comes from the verb approach which means moving closer to 
a goal. When there are several directions from where to reach that goal, I have the choice 
of several approaches».
=E English language learning. (2020, March). Récupéré sur Stack Exchange:
 https://ell.stackexchange.com/questions/19724/what-does-take-approach-mean

«While approach refers to the way a teacher considers content while deciding how to 
teach it, method refers to the way a teacher ultimately decides to teach it (for example, as 
a lecture, an activity, a discussion, etc.). You can think of approach as a more general term 
that encompasses planning and consideration and method as the specific way something is 
taught.»
Enotes. (2020, June). Récupéré sur:
https://www.enotes.com/homework-help/what-diffences-between-method-approach-some- 139657
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لإلنجاز  قابل  عمٍل  مرشوِع  َر  تصوُّ تقتيض  املقاربة  أن  ذلك،  من  املراد 

املتداخلة  العوامل  كل  الحسبان  يف  تأخذ  اسرتاتيجية  أو  خطة  ضوء  عىل 

املناسب من طريق ووسائل وخصائص  الفعال واملردود  األداء  يف تحقيق 

املتعلم والوسط والنظريات البيداغوجية.

واملالحظ أن التعريفني السابقني يحمالن نفس املعنى، ذلك أنهما ينظران 

إىل املقاربة عىل أنها الطريقة املعتمدة لتحقيق غرض ما يف حقل التعليم. 

اللغوي لكلمة مقاربة، ومن ثم فهي تعني  بينما هناك من يعتمد املعنى 

جعل املتعلم أكثر قربا إىل الكفايات التي يراد بلوغها. وبناء عىل ما سبق 

التعليمية لتقريب  العملية  املعتمدة يف  املقاربة هي الطريقة  يتحصل بأن 

املتعلم إىل كفاياته، وبالتايل استثمار ما يمتلكه من قدرات ومهارات.

الديداكتيكية(،  )املقاربة  اإلضايف  املركب  من  الثاني  للشق  بالنسبة  أما 

الرتبوية، وال حاجة  األدبيات  التداول يف  »الديداكتيك«، فهو كثري  ونقصد 

لالستفاضة يف سوق تعاريفه املتفاوتة، بل يكفي أن نشري إىل أن املقصود 

منه هو: الدراسة العملية لطرق التدريس وتقنياته، وألشكال تنظيم مواقف 

التعلم التي يخضع لها املتعلم قصد بلوغ األهداف املسطرة. وأيضا دراسة 

رشوط إعداد الوضعيات أو املشكالت املقرتحة عىل املتعلمني قصد تيسري 

البيداغوجية  االسرتاتيجيات  وتصحيح  وتقييم  وتجريب  وإعداد  تعلمهم، 

الرتبوية]8[. وقد صاغ »محمد  التي تتيح بلوغ األهداف املنشودة لألنظمة 

هي  »الديداكتيك  النحو:  هذا  عىل  للديداكتيك  مخترصا  تعريفا  الدريج« 

]8[ انظر: الفرابي عبد اللطيف، وآخرون، 1990، معجم علوم الرتبية؛ مصطلحات البيداغوجيا 

والديداكتيك، مطبعة النجاح. الدار البيضاء، ص: 92-91
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تنظيم  وألشكال  وتقنياته،  وطرقه  التدريس  ملحتويات  العملية  الدراسة 

مواقف التعلم التي يخضع لها التلميذ قصد بلوغ األهداف املرسومة، سواء 

عىل املستوى العقيل أو االنفعايل أو الحيس-الحركي«]9[.

ثانيا: هيمنة السورة القرآنية:ثانيا: هيمنة السورة القرآنية:

والقيم  واملفاهيم  بالقضايا  القرآنية  السورة  إحاطة  بالهيمنة  يقصد   

تستوعب  القرآنية  فالسورة  لها،  وتضمنها  الدروس  بقية  يف  املتداولة 

عدم  يتطلب  مما  األخرى،  املداخل  تؤطر  التي  والقيم  والقضايا  املفاهيم 

الخروج عنها أو تجاوزها أثناء التدريس، فاملوجه لهذه القضايا واملفاهيم 

فكل  املقررة،  القرآنية  للسورة  العام  املوضوع  هو  الختيارها  والضابط 

ما يدخل يف معالجته وتناوله يكون املدرس مطالبا باالشتغال عليه بناء 

حاجة  فال  العام  املوضوع  هذا  تحت  يدخل  ال  وما  واستثمارا،  وتحليال 

للتطرق إليه.

يتمثل يف مصطلح: مركزية /محورية  املفهوم  لهذا  آخر  ونجد مرادفا 

الدراسة  مركز  القرآنية  السورة  نجعل  أن  به:  واملراد  القرآنية،  السورة 

فيها،  املتضمنة  والقيم  واملفاهيم  القضايا  مجمل  بتناول  والتحليل، 

وجعلها هي املوجه ملا يتداول يف بقية الحصص الدراسية األخرى، فيكون 

املنطلق من السورة ألنها هي التي تحدد ما يجب تدريسه يف بقية املداخل، 

ويُستصَحب موضوعها العام أثناء التدريس، ويحتكم املدرس إليها مجددا 

عند محطة التقويم، ليقيس تعّلمات املتعلمني بناء عىل نموذج الحل الذي 

]9[ الدريج محمد، 1984، ما هي الديداكتيك؟ مجلة التدريس، العدد:7، ص: 46
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قّدمته السورة لإلشكاالت التي اشتغل مع متعلميه عىل معالجتها، ويقارن 

القرآنية. ومن ثمة، فكال املصطلحني  الحلول املقدمة بما قدمته السورة 

تعبري عن معنى واحد.

عىل العموم، إن هيمنة السورة القرآنية ضمانة لوحدة الربنامج الدرايس، 

وموجه رئيس للعمل الديداكتيكي للمدرس)ة( تخطيطا وتنفيذا وتقويما.

ثالثا: مفهوم القرآن الكريم:ثالثا: مفهوم القرآن الكريم:

تال، وهو مصدر  أي  )قرأ(  الفعل  اللغوية مأخوذ من  الداللة  يف  القرآن 

مرادف للقراءة، وقد ورد بهذا املعنى يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ َعَليْنَا َجْمَعُه َوُقرْآنَُه 

َفِإذَا َقَرأْنَاُه َفاتَِّبْع ُقْرآنَُه﴾]10[؛ أي قراءته]11[.

أما اصطالحا، فمن أبلغ ما ُعّرف به القرآن الكريم أنه: »هو الكالم املنزل 

عىل محمد ملسو هيلع هللا ىلص، لإلعجاز بسورة منه. قيل: هذا حد اليشء بما هو أخفى 

منه، وبما تتوقف معرفته عىل معرفته. والقرآن مصدر عىل وزن فعالن. 

تقول قرأته قرءا وقراءة وقرآنا، أي تالوة. وقد جاء استعمال القرآن بهذا 

املعنى املصدري يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ َعَليْنَا َجْمَعُه َوُقرْآنَُه َفِإذَا َقَرأْنَاُه َفاتَِّبْع 

الكريم. وروعي  الكتاب  لذلك  علما شخصيا  ثم صار  قراءته.  أي  ُقْرآنَُه﴾ 

هما  موضعني  يف  يحفظ  أن  حقه  من  كونه  والقرآن  بالكتاب  تسميته  يف 

الصدور والسطور. فال ثقة لنا يف حفظ حافظ حتى يوافق الرسم املجمع 

]10[ سورة القيامة، اآلية 18

]11[ فهـد بـن عبد الرحمـن بن سليمان الرومـي، جمـع القـرآن يف عهد الخلفاء الراشديـن، 

ج: 1، ص: 5
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عليه من األصحاب، املنقول إلينا جيال بعد جيل عىل هيئته التي وضع عليها 

أول مرة. وال ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ باإلسناد 

الصحيح املتواتر«]12[.

وقد تكفل الله تعاىل بحفظ كتابه الكريم بما بعث يف نفوس أمة محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص من تلك العناية املزدوجة، فبقي القرآن الكريم محفوظا يف حرز حريز. 

من  فيها  ما  جامعا  السابقة  الكتب  عىل  مهيمنا  كتبه  آخر  الله  وجعله 

الحقائق وزائدا عليها وناسخا ملا فيها من األحكام. ويذكر الشيخ محمد 

املنطقية  بالتعاريف  الكريم  القرآن  تحديد  املتعذر  من  أنه  دراز  الله  عبد 

الجزئية ال  الحقائق  األجناس والفصول والخواص، وذلك لكونه من  ذات 

إليه حارضا يف  باإلشارة  الجزئي  يحدد  »وإنما  قال:  الكلية.  الحقائق  من 

الحس، أو معهودا يف الذهن؛ فتقول هو ما بني هاتني الدفتني من املصحف، 

ِن الرَِّحيِم )*( اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي )*(  أو تقول هو )ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

ِن الرَِّحيِم ...(]13[ . أما التعريف الذي درج العلماء عىل سوقه يف كتبهم  الرَّْحَمٰ

بتعريفه: »هو كالم الله املنزل عىل محمد ملسو هيلع هللا ىلص املتعبد بتالوته...«]14[ فهو من 

باب تقريب املعنى وتمييز كالم الله عن غريه.

الكريم  للقرآن  تعريفهم  يف  أجمعوا  العلماء  أن  إىل  اإلشارة  سبقت  لقد 

التعريف ولوازمه. لكن  الله واختلفوا بعد ذلك يف خصائص  أنه كالم  عىل 

األمر الذي ينبغي أن ترتكز عليه األنظار من كل ذلك، هو أنه »كالم الله عز 

]12[  دراز محمد عبد الله، النبأ العظيم، املرجع السابق، ص: 6 

]13[ نفسه، ص: 6

]14[  الزرقاني محمد عبد العظيم، 1943، مناهل العرفان يف علوم القرآن، الطبعة الثالثة، مطبعة 

عيىس البابي الحلبي. ج:1، ص: 20-19 
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وجل«، وللشيخ فريد األنصاري رحمه الله ملسات بالغية ونفحات إيمانية، 

فيها  تدبر  لو  قال: »وهذه حقيقة عظمى  العبارة حيث  ووقفة مع هذه 

أن يستوعب  الكون كله، والخيال ال يستطيع  الله تعاىل خالق  املرء مليا: 

رحابة هذا الكون وامتداده الفسيح؟ بالطبع ال أحد له القدرة عىل ذلك إال 

خالق الكون ذاته }...{ هذا الرب الجليل قدر برحمته أن يكلم هذا اإلنسان 

من  كالم  به؛  املوحى  وعال  جل  كالمه  هو  الذي  بالقرآن  فكلمه  املخلوق، 

أحاط بكل يشء علما وقدرة وأمرا، جاء كتابه بثقل ذلك كله! وجاء بالغا 

النبأ الرباني العظيم؛ نبأ  للناس أجمعني يحمل رسالة ذات مضامني من 

الخلق، ونبأ الكون، ونبأ الغيب«]15[.

رابعا: مفهوم اإلعجازرابعا: مفهوم اإلعجاز  القرآني  القرآني ]16[ ::

اإلعجاز يف اللغة من العجز، يذكر »األصفهاني« أن العجز أصله التأخر 

]15[ األنصاري فريد، بالغ الرسالة القرآنية، دار السالم للطباعة والنرش، )سلسلة: من القـرآن 

إىل العمران 2(، ص: 55

]16[ صنف يف باب اإلعجاز القرآني الكم الهائل من املؤلفات قديما وحديثا، وكذا بعض الدراسات 

والبحوث عىل أنحاء متعددة، منها ما انفرد بالحديث عن اإلعجاز وتخصص فيه، ومنها ما تناوله 

يف أحد فصوله، ومنها ما كان همه التأريخ له، ومنها ما تناول الوجوه بالبيان أو بالنقد، ومنها 

ما كان عاما يف دراسته اإلعجاز، أو ما كان مختصا بوجه منها، ونقترص عىل النماذج اآلتية عىل 

سبيل املثال ال الحرص:

- نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور لإلمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي.

- الربهان يف علوم القرآن - بدر الدين محمد بن عبد الله الزركيش.

- الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم د/ محمد محمود حجازي.

- النبأ العظيم، محمد عبد الله دراز.

- رس الفصاحة - عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان - أبو أحمد - الخفاجي الحلبي.

- دالئل اإلعجاز - اإلمام مجد اإلسالم أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن محمد الجرجاني.
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عن اليشء، وحصوله عند عجز األمر]17[. ومنه أيضا القصور والفْوت. وقد 

عرفه »الجرجاني« بقوله هو: »بأن يؤدي املعنى بطريق هو أبلغ من جميع 

ما عداه من الطرق«]18[. وهو معنى التحدي واإلفحام.

وإعجاز القرآن يكمن يف إثبات عجز البرش عن اإلتيان بمثله، بل بسورة 

من مثله. وقد تحدث العلماء قديما وحديثا عن أوجٍه كثرية من اإلعجاز 

القرآني، نذكر منها عىل سبيل املثال: اإلعجاز البياني-اللغوي، اإلعجاز يف 

النظم، اإلعجاز الترشيعي، اإلعجاز العلمي... وحتى ولو اختلفوا يف تعيني 

الوجه الذي حصل به اإلعجاز القرآني عند نزوله، فإن باب االجتهاد ظل 

من  أخرى  ومظاهَر  جديدة،  أنماٍط  عن  اللثام  إماطة  أجل  من  مفتوحا 

قصص  عىل  القرآن  اشتمال  اإلعجاز  وجوه  ومن  الكريم،  القرآن  إعجاز 

األولني مع القطع بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان أميا ال يقرأ وال يكتب، ولم يُْعَهد يف 

جميع زمانه أنه كان متعاطيا لدراسة كتب األولني وتعلمها، ولم يسبق له 

نهضٌة يُتَوقع يف مثلها دراسة الكتب، ثم اشتمل القرآن عىل غيوب متعلقة 

- فتح البيان يف مقاصد القرآن - أبو الطيب صديق القنوجي.

- القصور العوايل »مجموعة رسائل« - أبي حامد الغزايل.

- تفسري املراغي - أحمد مصطفى املراغي.

- الفوز الكبري يف أصول التفسري - لإلمام ويل الله الدهلوي نقله عن الفارسية سليمان الحسيني 

الندوي.

- رسائل تحت عنوان أحدث تفسري آليات القرآن الكريم، عبد الغنى محمد.

- التفسري البياني للقرآن الكريم - دكتورة عائشة عبد الرحمن »بنت الشاطئ«

دار  كيالني،  سيد  محمد  تحقيق:  القرآن،  غريب  يف  املفردات  القاسم(،  )أبو  األصفهاني   ]17[

املعرفة. بريوت، ص: 322

]18[ الجرجاني عيل بن محمد، 1987م، التعريفات، تحقيق: عبد الرحمان عمرية، الطبعة األوىل، 

عالم الكتب، بريوت.، ص: 54.
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باملستقبل كما اتفق إنباء القرآن عنها...ويسهل اليوم الوقوف عىل كتب 

وبحوث مستفيضة أُلِّفت محاولة تقديم أوجه جديدة من إعجاز القرآن، 

فرصنا نسمع عن اإلعجاز العددي والرمزي، واإلعجاز التأثريي، واإلعجاز 

النفيس وما إىل ذلك.

أحد رفع  ما من  أنه  ينبئنا  فالتاريخ  الكريم معجزة خالدة،  القرآن  إن 

»لقد  منهزما.  خائبا  ورجع  إال  العصور  من  عرص  يف  القرآن  أمام  رأسه 

القرآن،  نزول  أنفسهم يف عرص  اللغة  أهل  العجز عىل  هذا  التاريخ  سجل 

البيان العربي، وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. فما هو  وهي أزهى عصور 

إال أن جاء القرآن. وإذا األسواق قد انفضت إال منه، وإذا األندية قد صفرت 

إال عنه. فما قدر أحد منه أن يباريه أو يجاريه، أو يقرتح فيه إبدال كلمة 

بكلمة، أو حذف كلمة أو زيادة أخرى، أو اقرتاح تقديم أو تأخري أو ما إىل 

ذلك«]19[.

إن وجه التحدي يكمن يف كون القرآن قد دعا الناس منذ ذلك العهد إىل 

معارضته أو اإلتيان بمثله، أو بعرش سور من مثله، أو سورة من مثله، 

ثم رماهم والعاملني أجمع بالعجز، وأباح لهم يف كل مرة أن يستعينوا بمن 

شاءوا ومن استطاعـوا. قال الّله تعاىل: ﴿ُقل لَِّئِ اْجتََمَعِت اإْلِنُس َواْلِجنُّ َعىَلٰ 

ذَا اْلُقرْآِن اَل يَأْتُوَن ِبِمثِْلِه َوَلْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهريًا﴾ ]20[.  أَن يَأْتُوا ِبِمثِْل َهٰ

إنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إىل معارضته، بل وجدوا أنفسهم منه 

أمام طود شامخ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا]21[.

]19[ دراز محمد عبد الله، النبأ العظيم، مرجع سابق، ص: 112

]20[ سورة اإلرساء، اآلية 88

]21[ النبأ العظيم، ص:112. 
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يجيب محمد عبد الله دراز-يف هذا السياق- عن شبهة مفادها أن عدم 

وانرصافهم،  عنه  إعراضهم  يف  يكمن  الكريم  للقرآن  الخصوم  معارضة 

موفورة  وقتئذ  كانت  املعارضة  عىل  الباعثة  »األسباب  قائال:  عجزهم  ال 

متضافرة، وأي يشء أقوى يف استثارة حمية خصمك من ذلك التقريع البليغ 

املتكرر؟ إن هذا التحدي كاٍف وحده يف إثارة حفيظة الجبان وإشعال همته 

للدفاع عن نفسه بما تبلغه طاقته. فكيف لوكان الذي تتحداه مجبوال عىل 

األنفة والحمية؟«

مقامات  أعىل  يف  يجعله  وبديع  متني  بأسلوب  الكريم  القرآن  يتميز 

ومراتب البيان والبالغة، فقارئه املتذوق ألساليبه ونظمه، املتأمل يف صيغ 

عباراته وتراكيب جمله...يجد فيه تمام الدقة يف التعبري، والحسن يف انتقاء 

العبارة الدالة عىل املعنى بأوجز كالم وأجمل لفظ، مع وفاء مطلق يف تبليغ 

النفس أحسن  القرآن »تجد بيانا قد قدر عىل حاجة  املعنى وبيانه. ففي 

تقدير، فال تحس فيه بتخمة اإلرساف وال بمخمصة التقتري، يؤدي لك من 

كل معنى صورة نقية وافية ال يشوبها يشء مما هو غريب عنها... كل 

ذلك يف أوجز لفظ وأنقاه. وبالجملة ترى محاسن متوالية وبدائع ترتا عىل 

حد تعبري الباقالني يف »إعجاز القرآن«. وكتاب الّله »لو نزعت منه لفظة 

ثم أدير لسان العرب لفظة أحسن منها لم توجد« عىل حد قول ابن عطية 

َلْت  األندليس«]22[، بل هو كما وصفه الله تعاىل: ﴿ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ ُفصِّ

ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبرٍي﴾ ]23[.

]22[ النبأ العظيم، مرجع سابق، ص: 150

]23[ سورة هود، اآلية 1
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فضال عن ذلك، فهو يمتاز بخطاب يجمع بني التنوع والتعدد يف استعمال 

والوعيد،  والوعد  والرتهيب،  الرتغيب  الخلق؛ من  يف  املؤثرة  الخطاب  أنواع 

والوصف والتصوير ورضب األمثال، فضال عن املحاّجة والحوار واإلتيان 

بالرباهني  واملتشككني  الخصوم  أدلة  ونقض  والحيس،  العقيل  بالدليل 

الساطعة والحجج البالغة...الخ، وبني إحكام النظم ومتانة البنيان، ناهيك 

عن استهداف القْصد الواحد املحصور يف إقناع الناس بالحق الذي جاء به، 

وبرسالته للعاملني التي تسعى إىل إخراج الناس من لُّجة التّيه واالضطراب 

واتباع األهواء والظنون، إىل نصاعة الدليل واستبانة الرصاط املستقيم. 

هناك حديث عن عجيبة أخرى نجدها يف القرآن الكريم، تتمثل يف خاصية 

»البيان واإلجمال«، ذلك أن أي متحدث حينما يريد التعبري عن أفكاره، أو 

من  جميعها  تسلم  تكاد  ال  وتلميح  بإجمال  وأغراضه  بنواياه  الترصيح 

التأويل أو سوء التقدير والفهم ملا يكتنفها من إبهام ولبس. ويف املقابل، إذا 

سلك مسلك التفصيل، ورام االستفاضة يف البيان واإلفصاح، ال يسلم حديثه 

كذلك من اللغو واإلطناب، أو اللف والدوران، فال يكاد يجتمع للمتحدثني 

البيان واإلجمال يف الوقت واآلن الواحد. 

تحدث محمد عبد الله دراز عن هذه الخصيصة القرآنية قائال: »وتقرأ 

القطعة من القرآن فتجد يف ألفاظها من الشفوف واإلحكام والخلو من كل 

غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إىل نفسك دون كد خاطر، وكأنك 

ال تسمع كالما بل ترى صورا وحقائق ماثلة. إننا نجد كتابا مفتوحا مع 

الزمان يأخذ كل منه ما يرس له، بل ترى محيطا مرتامي األطراف ال تحده 

عقول األفراد وال األجيال«]24[. وهناك تجليات أخرى فصل فيها محمد عبد 

]24[ نفسه، ص: 152
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الله دراز يف كتاب »النبأ العظيم«، فقد أضاف: اإليجاز مع الوضوح وسعة 

البيان، وليس فيه كلمة مقحمة أو حرف زائد، الوحدة والكثرة، االئتالف 

واالختالف. ونكتفي بما ذكر سابقا، فمظاهر إحكام النظم القرآني تأتي 

واالتساق  املناسبات  تتبع  يف  الكريم  القرآن  يف  الناظر  يمعن  عندما  ترتا 

املوجودين بني آياته وسوره]25[، وصدق عز وجل حينما وصف كتابه العزيز 

يف مطلع سورة الكهف: ﴿اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَزَل َعىَلٰ َعبِْدِه اْلِكتَاَب َوَلْم يَْجَعل 

الَِّذيَن  اْلُمْؤِمِننَي   َ َويُبرَشِّ لَُّدنُْه  ن  مِّ َشِديًدا  بَأًْسا  لِّيُنِذَر  َقيًِّما  ِعَوًجا)*(  لَُّه 

اِلَحاِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا َحَسنًا﴾ ]26[. يَْعَملُوَن الصَّ

خامسا: مفهوم السورة القرآنية:خامسا: مفهوم السورة القرآنية:

ورد لفظ السورة يف القرآن الكريم يف عرش مناسبات، بحيث جاء يف تسع 

منها بصيغة اإلفراد ويف واحدة بصيغة الجمع، كما ورد أيضا يف مواطن 

اللفظ  هذا  أصالة  عىل  واضحة  داللة  ذلك  ويف  النبوية،  السنة  من  عديدة 

منذ  الرشعي  االستعمال  يف  معني  ملسمى  به  التسمية  وثبوت  »السورة« 

زمن الوحي، واستمر استعماله لذات الداللة يف الدراسات العلمية املرتبطة 

بالقرآن الكريم يف مختلف أطوار الحياة اإلسالمية، ما يوجب الوقوف عىل 

املراد بهذا اللفظ، وضبط عالقة التوظيف العربي له قبل اإلسالم بما وظف 

له بعد نزول القرآن.

]25[ نفسه، ص: 152

]26[ سورة الكهف، اآليتان 1 و 2
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السورة في االستعمال اللغوي: السورة في االستعمال اللغوي:أ -  أ - 

ترجع معاجم اللغة لفظ )السورة( إىل أصلني اثنني تتفرع عنهما معانيها 

وهي كاآلتي:

  -السؤر بالهمز: تركت همزته لكثرة االستعمال والتداول، وله معنيان: 

أي  املال  سؤرة  من  مأخوذ  هو  »وقيل:  وأجوده،  اليشء  يف  ما  أكرم  األول 

بذلك قطعة مفصولة  السورة  فتكون  والبقية،  الفضلة  الثاني  جيده«]27[. 

من كل. تقول العرب: »أسأرت منه سؤرا أي: أبقيت منه بقية، وأفضلت 

منه فضلة«]28[.

 -السور بدون همز: وتشتق منه معاني]29[: الرشف وعلو املنزلة، كسور 

البناء؛ يرتفع ويعلو ما سواه.

العالمة  وكذا  األبنية.  من  بغريه  املحيط  البناء  هو  فالسور  واإلحاطة: 

الدالة عىل اليشء.

]27[ الزَّبيدي )أبو الفيض( محّمد، تـاج العـروس من جواهر القامـوس. تحقيـق مجموعـة 

من املحققني، دار الهداية ص: 485

]28[  األنباري أبو بكر محمد. )1412هـ 1992(، الزاهـر يف معانـي كلمـات النـاس، تحقيق: 

د. حاتم صالح الضامن، ط: 1، مؤسسة الّرسالة، بريوت، ص: 76

األزهري  محمد  منصور  أبو  الناس،  كلمات  معاني  يف  والزاهر  العروس،  تاج  يف:  ينظر   ]29[

2001م، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العربي – بريوت، الطبعة: 

ـ  - 1987 م، الصحاح تاج  األوىل، ص )36/13 وما بعدها(، أبو نرص إسماعيل الفارابي 1407 ه

اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني – بريوت، الطبعة: 

واملحيط  املحكم  م،   2000 1421ه-  املريس  الحسن عيل  أبو  بعدها(،  وما  الرابعة، ص)690/2 

األعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل، ص )607/8 

وما بعدها(.
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السورة في االصطالح الشرعي: السورة في االصطالح الشرعي:ب -  ب - 

السورة اصطالحا، طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. 

يعنى بداية ونهاية«]30[. ويف الرشع، السورة وحدة قرآنية ذات مطلع وخاتمة 

تتميز عن غريها، قد تطول وقد تقرص تتضمن جملة آيات، أطولها سورة 

البقرة وأقرصها سورة الكوثر. »وقال الجعربي: حد السورة قرآن يشتمل 

عىل آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها ثالث آيات. وقال غريه: السورة الطائفة 

املرتجمة توقيفا أي املسماة باسم خاص بتوقيف من النبي ملسو هيلع هللا ىلص«]31[، وعرفها 

أقلها  التي  املرتجمة  القرآن  من  الطائفة  »والسورة:  بقوله:  الزمخرشي 

ثالث آيات«]32[.

بناء عىل ما تقدم -وانطالقا من اآليات التي وردت فيها كلمة »سورة« 

ا نَزَّْلنَا َعىَلٰ  مَّ كمـا يف قولـه تعاىل يف سورة البقـرة: ﴿َوإِن ُكنتُْم يِف َريٍْب مِّ

ُكنتُْم  إِن  اللَِّه  ُدوِن  ن  مِّ ُشَهَداَءُكم  َواْدُعوا  ثِْلِه  مِّ ن  مِّ ِبُسوَرٍة  َفأْتُوا  َعبِْدنَا 

َصاِدِقنَي﴾]33[ - يتبني أن السورة يف اإلطالق الرشعي تعني الجزء املعروف 

واملحدد من القرآن مطلعا وخاتمة، واملشتمل عىل آيات محددات توقيفا؛ 

إذ إن تحديد السورة بداية وخاتمة أمر مرده إىل الله عز وجل تواله بنفسه 

]30[ الزرقاني محمد عبد العظيم. )1416 هـ 1996م(، مناهل العرفان، دار الكتب العلمية، ج1، 

ص: 350.

القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  1974م(،  )1394هـ/  الرحمن.  عبد  الدين(  )جالل  السيوطي   ]31[

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة املرصية العامة للكتاب، غفل عن رقم الطبعة، ج1، 

ص: 186.

]32[ الزمخرشي )أبو القاسم( محمود، )1407 هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار 

الكتاب العربي، الطبعة: الثالثة، بريوت. ج1، ص: 97

]33[ سورة البقرة، اآلية 23،
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ولم يكِلْه ألحد من خلقه.

اللغوي  وأصلها  »سورة«  للكلمة  الرشعي  االستعمال  بني  والعالقة   

واضح؛ فالسورة القرآنية قطعة من القرآن الكريم منفصلة عن أخواتها 

بقيت  أخذت  إذا  القارئ  بينها  يرتقي  ذاتا وموضوعا، ومنزلة من منازله 

الرشع، وتعلوا شأنا  للسورة رشفا ومكانة عظيمة يف  أن  األخريات. كما 

عن بقية الكالم؛ ألنها كالم رب العاملني أعجز به البرشية جمعاء كما أثبتت 

اآلية السالفة وغريها، وكل سورة عىل حدة عالمة ودليل عىل صدق نبوة 

النبيملسو هيلع هللا ىلص، باإلضافة إىل أن السورة من القرآن تحيط بآياتها وما تضمنته 

من أحكام وحكم ودروس وقصص...كما يحيط سور املدينة بأبنيتها.

آيات، تكثر أحيانا لتتجاوز املئتني  تتشكل كل سورة قرآنية من جملة 

كالسبع الطوال، وتقل أخرى لتصل إىل ثالث آيات، كما هو الشأن بالنسبة 

مدنية  أو  فقط  آيات مكية  الواحدة  السورة  تتضمن  وقد  الكوثر،  لسورة 

املكية  اآليات  تتجاور  بحيث  معا؛  النوعني  بني  السورة  تجمع  وقد  فقط، 

من  مهم  رضب  وهذا  السورة،  هيكل  وتشكل  لتكون  وتتعاضد  واملدنية 

أرضب إعجاز القرآن وإحكام بنيانه ونظمه. 

سادسا: مفهوم المداخل:سادسا: مفهوم المداخل:

أ-المدخل في اللغة:أ-المدخل في اللغة:

 أرشنا يف معرض الحديث عن مفهوم »املقاربة«، إىل أن املدخل يستعمل 

وجه  عىل  واالجتماعية  الفلسفية  والدراسات  األبحاث  يف  لها  كمرادف 

الخصوص، إذ إنه أيضا يقابل كلمة »Approche« الفرنسية. مع ذلك نرى 
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من الرضوري إفراد هذا املصطلح الذي تم إدماجه يف قاموس علوم الرتبية 

واملناهج الدراسية بالتعريف، دون إغفال املعنى الخاص الذي أعطي له يف 

منهاج الرتبية اإلسالمية.

وموقع  زمان  عىل  يحيل  »املدخل«  أن  نجد  اللغة،  معاجم  إىل  بالرجوع 

الدخول، ويرد أيضا بمعنى الطريقة. فهو مأخوذ من الفعل »دخل« دخوال، 

جاء يف الصحاح: »وامَلْدَخُل بالفتح: الُدخوُل، وموضُع الُدخوِل أيضاً. تقول: 

امليم: اإلْدخاُل.  َمْدَخَل ِصْدٍق. وامُلْدَخُل بضم  َمْدَخالً حسناً، وَدَخْلُت  َدَخْلُت 

أحد  اإلزاِر:  وداِخَلُة  صدٍق.  ُمْدَخَل  أَْدَخْلتُُه  تقول:  أَْدَخَلُه،  من  واملفعول 

طرفيه الذي ييَل الجسَد. وداِخَلُة الرجِل أيضاً: باطُن أمره. وكذلك الُدْخَلُة 

يف  يُداِخلُُه  الذي  وُدْخلُلُُه:  الرجل  وَدخيُل  بُدْخَلِتِه.  عالٌم  هو  يقال:  بالضم. 

يف  املذهب  أي حسن  املدخل  »فالن حسن  ويقال:  به«]34[.  ويختّص  أموره 

أموره، وبارع الوصول إىل املطلوب. ويف حديث الحسن )الحسن البرصي(: 

الطريقة وسوء  املدخل واملخرج: سوء  النفاق اختالف  إن من  »كان يقال 

السرية« ]35[.

ب-المدخل في االصطالح:ب-المدخل في االصطالح:

من التعريفات التي أعطيت للمدخل أنه: يتضمن الربنامج العام للبحث 

ابتداء من طريقة االقرتاب من املوضوع لفهمه وإدراك أهدافه، إىل استخدام 

األساليب واألدوات املتعارف عليها يف البحث العلمي لتنفيذ أهداف البحث، 

عبد  أحمد  تحقيق  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  حماد،  بن  إسماعيل  الجوهري   ]34[

الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليني. 1990، ص: 363.

الرابعة،  الطبعة  العربية،  اللغة  مجمع  الوسيط،  املعجم   ،2004 وآخرون،  أنيس  إبراهيم   ]35[

مكتبة الرشوق الدولية. القاهرة، ص: 275.
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وهو أكثر شموال من مفهوم املنهج، باختصار يمكن القول إنه: »عملية 

اتخاذ قرارات قبل ظهور املواقف التي ستنفذ فيها هذه القرارات«]36[. 

يعرَّف »املدخل« يف التدريس، »بأنه مجموعة من املسلمات أو االفرتاضات، 

بعضها يصف طبيعة املادة التي سنقوم بتدريسها، والبعض اآلخر يتصل 

وهذه  وتعلمها،  تدريسها  عمليتي  يصف  أي  وتعلمها،  تعليمها  بعمليتي 

املسلمات أو االفرتاضات ال تقبل الجدل فيما بني أصحابها، أي املختصني 

أنها – أي املسلمات – ترتابط فيما  الدراسية ويف تدريسها، كما  املادة  يف 

الرتبوية أي  أن املسلمات  العالقات يف  بينها بعالقات وثيقة، وتتمثل هذه 

املتصلة  املسلمات  عىل  تبنى  وتعلمها  تعليمها  بعمليتْي  تتصل  التي  تلك 

بطبيعة املادة« ]37[. 

بمهمة  يضطلع  والتعليم  التدريس  مناهج  سياق  يف  املدخل  أن  أي 

تقديم وصف شامل للمادة املدرسة من حيث مكوناتها واملضامني والقيم 

واملعارف املتضمنة فيها. إضافة إىل خصوصية املعرفة املدرسة ومنهجية 

تقديمها وبنائها، مما يحتم الترصيح بطرق التدريس وأساليب التنشيط 

اإلنسانيـة،  الدراسـات  يف  املنهجـي  والتعـدد  واملدخـل  املنظور  صبحي،  محمد  إبراهيم،   ]36[

يناير 2013.

Récupéré sur ResearchGate:

https://www.researchgate.net/publication/281631466_almnzwr_walmdkhl_

walmnhj_waltdd_almnhjy_fy_aldrasat_alansanyt_Perspective_Method_Method_

and_Approach_in_human_studies

واعتماد  جودة  للرتبية؛  الثامن  العلمي  املؤتمر  يف  مقدمة  ورقة  كامل،  محمود  الناقة   ]37[

مؤسسات التعليم العام يف الوطن العربي: 23-24 مايو 2007، »معايري جودة األصالة واملعارصة 

للعنارص الرتبوية«. مجلة اتحاد الجامعات العربية للرتبية وعلم النفس، املجلد السادس، العدد 

األول2008-. ص: 196-187.
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والتواصل، وأيضا املقاربات البيداغوجية الواجب اتباعها لتحقيق األهداف 

املسطرة. كما أن املدخل يف ذات الوقت يعمل عىل استحضار خصوصيات 

املتعلمني والفروق الفردية بينهم، إىل جانب مميزات املرحلة النمائية التي 

النفسية،  وحاجاتهم  ميوالتهم  مراعاة  يقتيض  مما  ضمنها،  يصنفون 

وحدود قدراتهم املنهجية واملعرفية. وهو بهذا املعنى أشمل من الطريقة، 

ألنه يتيح أمام املدرسني فسحة االختيار بني الطرق واملفاضلة بينها، دون 

الخروج عن إطار عام موجه هو املدخل، الذي يؤدي إىل »التمكن من املادة 

العلمية، ومن طبيعة املادة، ومن طبيعة املتعلمني وطبيعة العقل البرشي، 

والتمكن من طرق التدريس وفنياته واسرتاتيجياته« ]38[.

ج-المدخل في منهاج التربية اإلسالمية:ج-المدخل في منهاج التربية اإلسالمية:

ينظر املنهاج الجديد ملادة الرتبية اإلسالمية إىل املداخل بصفتها مقاربات 

املعرفية  املادة  محتويات  لتنظيم  اعتمدت  وبيداغوجية،  ديداكتيكية 

والقيمية بما يضمن اإلحاطة بجوانب شخصية املتعلم معرفيا ووجدانيا 

محورية  عىل  الرتكيز  أجل  من  املدرس  عمل  توجيه  عىل  تعمل  وسلوكيا، 

املتعلم وفاعليته يف أنشطة بناء التعلمات.

وتعد من جهة أخرى، بمثابة تصور وتخطيط يربز املراقي أو املقامات 

الرشعية،  للمعرفة  اكتسابه  رحلة  يف  املتعلم  عربها  سيمر  التي  الرتبوية 

أنها  كما  واالتزان،  االستقامة  تحقيق  هي  أسمى  لغاية  شخصيته  وبناء 

املتعلم  شخصية  يف  املنشود  التغيري  إحداث  من  تمكن  ديداكتيكية  آليات 

أن األطر  إىل  وفق اسرتاتيجيات مقصودة وهادفة. عالوة عىل ذلك، نشري 

]38[ الناقة محمود كامل، معايري جودة األصالة واملعارصة للعنارص الرتبوية، املرجع السابق
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الكفايات  لتقويم  دقيقة  موجهات  حّددت  بالتقويم  الخاصة  املرجعية 

واحدا،  رئيسا  مجاال  ككل  املادة  ُعدَّت  بحيث  درايس،  مستوى  لكل  تبعا 

القارئ  يتوهم  لكيال  لكن  فرعية.  مجاالت  املنهاج  مداخل  اعتربت  بينما 

بأن املداخل بنيات مستقلة ومنعزلة، تم التنبيه عىل أن املداخل عبارة عن 

»مقاربات سيكوبيداغوجية الكتساب القيم وبناء املفاهيم يف تكامل لبناء 

شخصية املتعلم«]39[.

التي  الداللة  نفس  يحمل  املدخل  مصطلح  أن  يتضح  سبق،  ملا  نتيجة 

إذ  والطريقة،  املنهج  من  وأشمل  أعم  وكالهما  املقاربة،  ملفهوم  أعطيت 

يحيالن عىل نوع من املسلمات أو االفرتاضات التي تحيط بموضوع معني، 

التي  والطرق  التدابري  تحدد  هة  موجِّ وأفكار  نظري  إطار  عىل  تتأسس 

نسلكها قصد بلوغ أهداف منشودة. والتعريف الذي حدده املنهاج ال يخرج 

يف عمومه عن هذا املعنى، ألنه اعترب املدخل مقاربة توصل لبناء شخصية 

املتعلم املتكاملة، ويف ظله يكتسب املتعلم القيم واملفاهيم الرشعية.

األوىل  للسنة  املوحد  الجهوي  االمتحان   ،2016 اإلشهادية،  لالختبارات  املرجعي  اإلطار   ]39[

باكالوريا، ص: 8،
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الفصل الثاني:الفصل الثاني:

المعارف النظريةالمعارف النظرية
رة للبحث رة للبحثالُمؤطِّ الُمؤطِّ
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المبحث األول:المبحث األول:

دور التدبر في الوقوف على اإلعجاز القرآنيدور التدبر في الوقوف على اإلعجاز القرآني

المطلب األول: حاجتنا إلى تدبر القرآن الكريمالمطلب األول: حاجتنا إلى تدبر القرآن الكريم

القرآن الكريم كالم الله ووحيه املتعبد بتالوته املنزل عىل محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 

الباقية ومورده  الخالدة للبرشية، ودستور اإلسالم وُمعجزته  الله  رسالة 

ليخرج  جاء  وجواهره،  ودرره  كنوزه  الستكناه  العلماء  عليه  يرتدد  الذي 

الناس من الظلمات إىل النور، ومن الضالل إىل الهداية والرشاد، وقد توافر له 

من الحفظ ما ضمن له الخلود، »وال يوجد يف األولني واآلخرين كتاب وعته 

القرائح وسجلته الصحائف وحفه التواتر إال هذا القرآن الكريم الذي ال يأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه«]40[. وهو من جهة أخرى، خطاب لألفراد 

والجماعات يروم »بناء قوامهم عىل الحق وإنشاء عواطفهم عىل الخري، 

وليجعل التعاون عىل الرب والتقوى الصلة الفذة ملجتمعهم والغاية الكربى 

العزيز  كتابه  وتعاىل  الحق سبحانه  تواصل عمرانهم«]41[. وقد وصف  من 

]40[ الغزايل محمد، نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم، دار الرشوق، القاهرة، ص: 8 ،1968.

]41[ الغزايل محمد،  نظرات يف القرآن، نهضة مرص للطباعة والنرش، ط: 5، القاهرة، ص: 7 ،2005،
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بأرشف األوصاف ونعته بأحسن النعوت، وبني فضله ومكانته والغاية من 

تنزيله. ولسنا يف حاجة يف هذا املقام لبسط الكالم عن أسمائه وأوصافه، 

أو االستطراد يف بيان فضائله وخصائصه وهديه، فاآلثار واملرويات يف هذا 

الباب أكثر من أن تحىص، كما أن ذلك كله مبسوط مفصل يف الكتب العديدة 

التي ألفت يف علوم القرآن.

إننا يف أمس الحاجة أكثر من أي وقت مىض إىل العناية بالقرآن الكريم 

تالوة وتدبر وتفكرا يف آياته الكريمة، مما يستلزم إعادة النظر يف طريقة 

تعاملنا وتلقينا للقرآن الكريم بعد تنزيله. ويكاد الجميع يجزم بأن عالقة 

األمة بكتاب الله الكريم يشوبها ما يشوبها من الخلل يكاد يصل يف الكثري 

من األوقات إىل مراتب الهجران واإلعراض…وقد أرىس علماء األمة منذ وقت 

مبكر معالم املنهج الصحيح يف التعامل مع القرآن الكريم الكفيل بضمان 

قواعد استبصار اآليات الكريمة وتدبرها، وكذا تفسريها وفق رؤية يمكن 

أن توسم بالشمول، حتى وإن اختلفوا يف التعبري عنها فإن مؤدى القصد 

واحد، يتمثل أساسا يف تلقي رسالة القرآن الكريم واستبصار آياته والوقوف 

الرؤية عرب  تلك  تجلت  العموم فقد  الكلية. وعىل  عىل محاوره ومقاصده 

ثالث مباحث رئيسية، األول يعنى بالبحث يف أغراض اآليات والسور الكلية 

والجزئية يف عالقتها باملقاصد الكلية لرسالة القرآن الكريم )مقاصد القرآن 

وأغراض سوره(، والثاني هو ما اصطلح عليه بعلم املناسبات بني اآليات 

والسور، حيث يعنى بالبحث يف مختلف أوجه التناسق والتناسب والتآلف 

بني سور القرآن وآياته ككل )علم املناسبات(، يف محاوالت متعاقبة لبيان 

أوجه جديدة من إعجاز القرآن الكريم، وخاصة اإلعجاز عىل مستوى لغة 

ونظم وتركيب آيات القرآن الكريم وتناسقه الداخيل، بينما املبحث الثالث 
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طرح  خالل  من  الكريم  القرآن  فهم  يف  جديدة  نظرات  تقديم  عىل  يركز 

منهج أشمل يف تفسريه وهو ما يعرب عنه بـ»التفسري املوضوعي للقرآن 

الكريم«]42[ .

إن ربط القرآن الكريم بالحياة وقضايا املجتمع ومشكالته من املداخل 

يستطاع  ال  كتابا  نفسه  القرآن  مادام  البحث،  هذا  يف  إليها  نستند  التي 

نزل  الغزايل: »وهل  الشيخ محمد  أو عىل حد تعبري  أبدا،  الحياة  عزله عن 

إال ليخطئ أو يصوب من أفكارها؟ وإال ليمحو أو يثبت من أحوالها؟ إنه 

كتاب الحياة املفعمة بالحركة املتجددة عىل الدهر، ولكنها الحياة القائمة 

عىل الحق، الدارجة عىل الرصاط املستقيم«]43[. أما عزل القرآن عن الحياة 

والعناية فقط برسمه وأوجه قراءته دون إمعان النظر والفكر يف آياته، أو 

استكناه أرساره وحكمه واستنباط السنن الكونية والنفسية واالجتماعية 

منه فذلك وجه آخر من الهجران املذموم للكتاب العزيز.

ثم إن الوقوف عىل خصائص القرآن الكريم تلك، ال يمكن أن تتأتى إال 

بإحكام الصلة به، ومالزمة تالوته بنية التربك والتعبد، ولكن أيضا بعني 

واستخالص  واالتعاظ  القلب،  يقظة  بمعنى  الذي  والتذكر  آلياته،  املتدبر 

الدروس والعرب منه والتبني لسنن الله يف األنفس واآلفاق. وإال كيف لقارئ 

]42[ قال الشيخ محمد الغزايل: »ونحن اآلن بحاجة إىل منهج للتحقق بالرؤية الشاملة، املوضوعية 

وليست املوضعية. . . طبعا أمامنا هذه املناهج من مواريثنا الثقافية: مناهج األصوليني يف استنباط 

الحكم، مناهج الفقهاء التي انبنت عىل مناهج األصوليني، ومناهج املتصوفة ومناهج اللغويني، 

واألمر املطروح هو: كيف نفيد من هذه املناهج يف العودة إىل املنبع األصيل القرآني؟ وهل هذا املرياث 

املنهجي ملزم لنا، وهو ال يخرج عن كونه اجتهادا حقق أبعادا طيبة يف تحقيق الرؤية القرآنية؟ وهل 

يجوز لنا أن نقفز ونتعامل مبارشة مع النص؟ وما هي وسائلنا األمنية ملثل هذا التعامل؟« انظر: 

كيف نتعامل مع القرآن، ص: 46

]43[ الغزايل محمد، نظرات يف القرآن، مرجع سابق، ص: 4
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القرآن أن يتلمس التناسب يف سوره وبني آياته، والوحدة املوضوعية التي 

تدور عليها سوره. ناهيك عن أرسار الرتتيب الذي نظمت فيه سوره. »وال 

سبيل ملعرف الحقيقة إال عرب هذا القرآن أوال، وال يكون ما دونه من طرق 

املعرفة إال توابع له ومالحق، فهو متن الرسالة التي أرسلها رب العاملني 

إىل الخلق، وما سواه رشوح وتفاسري، ويا لتعاسة من ضل عن هذا األصل 

العلمي العظيم، إذن يرضب يف التيه عىل غري هدى«]44[. ومن أعظم ما وصف 

به القرآن الكريم تسميته روحا، قال الله تعاىل: ﴿َوَكذَِٰلَك أَْوَحيْنَا إَِليَْك ُروًحا 

ْن أَْمِرنَا َما ُكنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َواَل اإْلِيَماُن َوَلِٰكن َجَعْلنَاُه نُوًرا نَّْهِدي ِبِه  مِّ

ْستَِقيٍم﴾]45[، والروح يف القرآن  اٍط مُّ َمن نََّشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّك َلتَْهِدي إىَِلٰ رِصَ

له خصائص منها:

- أن جوهر الروح ممتنع اإلدراك، وإنما الشأن فيه أن تقول: إنه من أمر الله.

- أنه سبب الحياة وباعثها يف سائر األحياء وبمفارقته تموت األجساد.

وكون القرآن روحا يوحي بأن الحياة الحقيقية؛ حياة القلوب تكون به، 

القرآن. وبهجره ال يتصور معنى  تتلقى  التي  األمة  نبع حياة  أيضا  وهو 

حقيقي لحياة األمة، وليس بعد الحياة إال املوت والفناء. إن القرآن الكريم 

معرفة  هي  الخطوات  فأوىل  وبالتايل  إليه،  ودليله  الله  معرفة  طريق  هو 

الغاية من  وإنما  والتدبر.  املدارسة  ذلك هو  القرآن واستكشافه، وطريق 

﴿ِكتَاٌب  تعاىل:  الله  قال  التدبر.  هو  الكريمة  اآلية  منطوق  حسب  إنزاله 

بَُّروا آيَاِتِه َوِليَتَذَكََّر أُولُو اأْلَْلبَاِب﴾]46[. أَنَزْلنَاُه إَِليَْك ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

]44[ األنصاري فريد، بالغ الرسالة القرآنية، املرجع السابق، ص: 40  

]45[ سورة الشورى، اآلية 52

]46[ سورة ص، اآلية 29
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المطلب الثاني:المطلب الثاني:

دالالت التدبر والتفكر واالستبصار في القرآن الكريم:دالالت التدبر والتفكر واالستبصار في القرآن الكريم:

أبعد  إىل  يقودنا  اْلُقْرآَن﴾]47[  يَتََدبَُّروَن  ﴿أََفاَل  تعاىل:  قوله  يف  الوارد  التدبر 

تفهم  ذلك  يسبق  تعاىل،  الله  كتاب  تالوة  عند  والفكر  النظر  إعمال  حدود 

دالالت اآليات واستجالء معانيها ورفع اإلشكال عن غوامضها وما إىل ذلك، 

النفس،  الذي يترصف بالنظر يف مآالتها وعواقبها يف  القلب  ومحله أيضا 

تنطق  الذي  املبارش  واملعنى  وحياته...  وسعيه  اإلنسان  سلوك  يف  وأثرها 

حججه  يف  وتفكروا  تأويله  يف  وتدبروا  تفسريه  يف  تأملوا  »هال  اآلية:  به 

ودالئله، فيقروا بعجزهم عن اإلتيان بمثله، أو بعرش سور مثله أو بسورة 

مثله، إنه كالم رب العاملني«]48[. إن معرفة القرآن الكريم هو أول الطريق 

الله وأسمائه وصفاته من خالل  الله، فنحن نعرف  إىل  السلوك  يف مدارج 

القرآن الكريم الذي يدلنا عىل الله ويعرفنا به. ومن لم يقرأ القرآن ويعرفه 

إَِليَْك  أَنَزْلنَاُه  ﴿ِكتَاٌب  الكريمة:  اآلية  ويف  املعرفة.  حق  تعاىل  الله  يعرف  لم 

إنزال  غاية  جعل  »حيث  اأْلَْلبَاِب﴾]49[.  أُولُو  َوِليَتَذَكََّر  آيَاِتِه  بَُّروا  لِّيَدَّ ُمبَاَرٌك 

القرآن التدبر والتذكر، ولوال التدبر ملا حصل التذكر الذي هو يقظة القلب 

وعمران الوجدان باإليمان. إن التدبر هو املنهج القرآني املأمور به لقراءة 

القرآن الكريم، ومن هنا زجره تعاىل للناس الذين ال يتدبرونه. قال سبحانه 

وتعاىل: ﴿أََفاَل يَتََدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعىَلٰ ُقلُوٍب أَْقَفالَُها﴾]50[.

]47[ سورة محّمد، اآلية 24

]48[ الكرماني برهان الدين، غرائب التفسري وعجائب التأويل، مؤسسة علوم القرآن، بريوت، 

الجزء الثاني، ص: 300

]49[ سورة ص، اآلية 29

]50[ سورة محّمد، اآلية 24
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إن معنى التدبر يف اللغة يحيل عىل: تتبع دبر اليشء، أي النظر إىل أواخره 

وعواقبه ومآالته، أي كيف هو إذا صار إليها. وتدبر آيات القرآن هو النظر 

إىل مآالتها وعواقبها يف النفس واملجتمع، وذلك بأن تقرأ اآلية من كتاب الله 

فتنظر إىل موقعها من نفسك، وآثارها عىل قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك 

منها وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها، وما آثار ذلك كله علة نفسك؟ 

وأما إذا كانت تتعلق باملجتمع تنظر يف سنن الله فيه: كيف وقعت وكيف 

تراها اليوم تقع؟ وكيف ترى سريورة املجتمع وصريورته يف ضوئها عند 

املخالفة وعند املوافقة]51[.

إنه غالبا  التدبر، حيث  آخر قريب من  وله صلة وطيدة بمطلب قرآني 

ما يرد مذكورا يف القرآن الكريم يف سياق النظر يف خلق الله وآياته الكونية 

وبديع صنعه، »وبما أن القرآن كتاب يحيل التدبر له عىل امتدادات الكون 

الفسيح، ويرجع به إىل كشف كثري من أرسار الوجود وغرائب الخلق، فإن 

التدبر هو املنهج الرباني لقراءة القرآن، ويحيل اإلنسان عىل التفكر الذي 

هو املنهج الرباني لقراءة الكون، فيكون كل متدبر للقرآن متفكرا يف الكون؛ 

فنقرأ بقراءة القرآن كل آيات الله املنظورة واملقروءة عىل حد سواء. وبذلك 

كله يتم لك يشء آخر هو اإلبصار. إن التدبر والتفكر كليهما يعد بمثابة 

ذلك الشعاع املسلط عىل األشياء كما تسلط الشمس أشعتها املرشقة عىل 

املوجودات فتبرصها األعني الناظرة. فكذلك التدبر يكشف حقائق اآليات 

القرآنية حتى إذا استنارت هذه وتلك أبرصها املتدبرون واملتفكرون وكانت 

لهم فيها مشاهدات ال تكون لغريهم«]52[.

]51[ األنصاري فريد، بالغ الرسالة القرآنية، املرجع السابق، ص: 43

]52[ نفسه، ص: 45
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المبحث الثاني:المبحث الثاني:
مقاصد القرآن الكريم ومحاوره الكبرى:مقاصد القرآن الكريم ومحاوره الكبرى:

أي  اإلسالمية،  بالرشيعة  مقرونا  املقاصد  مفردة  استعمال  يأتي 

والكليات  املصالح  حفظ  عىل  تدور  والتي  اإلسالمية«،  الرشيعة  »مقاصد 

والتي  سواء.  حد  عىل  والعدم  الوجود  جهة  من  حفظها  أساسا،  الخمس 

شهد التأليف فيها تطورا كبريا حتى الوقت الراهن. وهي مبحث ]53[ آخر له 

مظانه ورموزه، وليس هو املقصود عندنا من هذا البحث. إن األمر يتعلق 

بمقاصد القرآن الكريم، فهي األصل الذي استمدت منه مقاصد الرشيعة 

املعروفة، وبينما عالقات تكامل وانسجام وعموم وخصوص بال شك.

 ترد عبارة مقاصد القرآن ويقصد بها املحاور الكربى والقضايا األساسية 

التي عليها مداره عامة. و«مقاصد القرآن هي الغايات التي أنزل القرآن 

ألجلها تحقيقا ملصالح العباد، والغايات يراد بها املعاني والحكم املقصودة 

من إنزال القرآن«]54[، وقد اختلف العلماء قديما وحديثا يف تعريفها وحرص 

]53[ بن سكا عمر، قراءة يف معالم التجديد يف مبحث املقاصد عند طه عبد الرحمان، مجلة آفاق 

فكرية، املجلد الخامس، العدد األول، صفحات: 190-181.

]54[ حامدي عبد الكريم. )2007م(. املدخل إىل مقاصد القرآن، مكتبة الرشد. بريوت، ص: 29
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ما  زبدة  أن نسوق  املفيد  ما بني مفصل ومجمل، ومن  املقاصد  تلك  عدد 

ذكره وأجمله بعض العلماء بشأن املقاصد الكلية للقرآن الكريم.

 البداية مع اإلمام العز بن عبد السالم، فقد عرب عنها باإلجمال كاآلتي: 

هي »معظم مقاصد القرآن األمر باكتساب املصالح وأسبابها، والزجر عن 

اكتساب املفاسد وأسبابها«]55[، ولعله ال يْفِصل مقاصد القرآن الكريم عن 

مقاصد الرشيعة عموما. أما »بديع الزمان سعيد النوريس«، فجعل مقاصد 

أما  والعدالة]56[.  الحرش  النبوة،  التوحيد،  هي:  كليات  أربع  الكربى  القرآن 

الكتاب،  آيات  تدور  عليها  مقاصد  عرشة  عن  فتحدث  رضا  رشيد  محمد 

وهي بالرتتيب:

- »بيان أركان الدين من توحيد وبعث وجزاء وعمل صالح.

- بيان شؤون النبوة والرسالة ووظائف الرسل.

- بيان أن اإلسالم دين الفطرة والعقل والفكر والعلم والحكمة والحرية.

- بيان اإلصالح السيايس واالجتماعي واإلنساني والوطني.

- بيان مزايا اإلسالم العامة يف التكاليف الشخصية.

- بيان حكم اإلسالم السيايس الدويل.

- بيان اإلصالح املايل.

- إصالح نظام الحرب ودفع مفاسدها.

]55[ ينظر يف: عز الدين بن عبد السالم، 1991م، قواعد األحكام يف مصالح األنام، مكتبة الكليات 

األزهرية، القاهرة.

الدوريات- )حولية  البنني-  النوريس، مكتبة  القرآن يف فكر  خليل زياد. )2004(. مقاصد   ]56[

كلية الرشيعة والقانون والدراسات االسالمية، ص: 362
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- إعطاء النساء جميع الحقوق املدنية واإلنسانية.

- بيان هداية اإلسالم يف تحرير الرقيق« ]57[. 

بدوره، نعى أبو حامد الغزايل يف »جواهر القرآن« عىل الذين يتلون كتاب 

الله بمجرد الوقوف عىل ظواهره وجمله، من غري تدبر وال استبصار آلياته 

التي تحوي الكنوز الثمينة، والجواهر النفيسة... والتي ال يحصلها القارئ 

القرآن  فهم  يف  والتعمق  التدبر  يف  الجهد  استفراغ  بعد  إال  الكريم  للقرآن 

عن  قال  والحياة.  النفس  يف  ومآالتها  اآليات  وحكم  أرسار  وتتبع  الكريم، 

املتخذ دراسة  أيها املسرتسل يف تالوته  الكريم: »أنبهك عىل رقدتك  القرآن 

ف من معانيه ظواهر وجمال، إىل كم تطوف عىل ساحل  القرآن عمال، امُلتلقِّ

البحر ُمغِمضا عينيك عن غرائبها، أَوَما كان لك أن تركب عىل متن لُّجتها 

يف  وتغوص  أطايبها؟  الجتناء  جزائرها  عىل  وتسافر  عجائبها؟  لتبرص 

عمقها فتستغني بنيل جواهرها؟ أوما تعري نفسك يف الحرمان عن دررها 

وجواهرها بإدمان النظر إىل سواحلها وظواهرها؟ »، ثم اسرتسل قائال: 

»أما بلغك أن القرآن هو البحر املحيط، وعنه يتشعب علم األولني واآلخرين؟ 

األحمر؟  بالكربيت  أمواجها فظفروا  أقواما خاضوا يف غمرة  تَغِبط  أو ما 

والزبرجد  األزهر  والدر  األحمر  الياقوت  فاستخرجوا  أعماقها  يف  وغاصوا 

األخرض«]58[.

]57[ رشيد محمد رضا. )1990 م(، تفسري القرآن الحكيم )تفسري املنار(، الهيئة املرصية العامة 

للكتاب، الجزء: 11، ص: 206.

دار  رضا،  رشيد  محمد  تحقيق:  القرآن،  جواهر  1986م،  1406هـ-  حامد،  )أبو(  الغزايل   ]58[

إحياء العلوم، الطبعة الثانية، بريوت. ص: 24-21
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القرآن وِحَكم تنزيله، فقال:   بعد ذلك رشع يف تحديد كربيات مقاصد 

»إن رس القرآن ولبابه ومقصده األقىص هو دعوة العباد إىل الجبار األعىل 

رب اآلخرة واألوىل، خالق السماوات واألرض، ولقد انحرصت سور القرآن 

وآياته يف ستة أنواع: األول تعريف املدُعو إليه )الله تعاىل(، الثاني تعريف 

الرصاط املستقيم الذي تجب مالزمته، الثالث تعريف الحال عند الوصول 

فيهم،  الله  صنع  ولطائف  للدعوة  املجيبني  أحوال  تعريف  الرابع  إليه، 

وذلك  وجهلهم،  فضائحهم  وكشف  الجاحدين  أحوال  حكاية  الخامس 

أخذ  وكيفية  الطريق،  منازل  عمارة  تعريف  واألخري  واملحاجة،  باملجادلة 

الزاد واألهبة واالستعداد.

وإن جمعت األقسام املذكورة مع شعبها املقصودة ألفيتها عرشة أنواع 

الذات اإللهية، ذكر الصفات اإللهية، ذكر األفعال اإللهية، ذكر  هي: ذكر 

األولياء،  أحوال  ذكر  املستقيم،  الرصاط  ذكر  املعاد،  ذكر  الكفار،  محاجة 

وذكر أحوال األعداء.

يف  تتجىل  الكريم،  للقرآن  مميزة  خصيصة  عن  حامد  أبو  تحدث  ثم 

هيمنته عىل ما سواه؛ فهو مصدر املعرفة وأصلها، والبحر الذي ال شاطئ 

له كما عرب الغزايل: »واعلم أن العلوم ليست يف أوائلها خارجة عن القرآن 

تعاىل  الله  بحار معرفة  فإن جميعها مغرتفة من بحر واحد من  الكريم، 

القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم األولني  )...( فتفكر يف 

واآلخرين، وإنما التفكر فيه للتوصل من جملته عىل تفصيله وهو البحر 

الذي ال شاطئ له«]59[.

]59[  املرجع السابق، ص: 44 
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بينما يحدد الشيخ محمد الغزايل مقاصد القرآن الكربى يف خمسة أطلق 

عليها اسم املحاور الخمسة للقرآن الكريم، وتتمثل يف: الله الواحد، الكون 

والترشيع.  والرتبية  والجزاء،  البعث  القرآني،  القصص  الدال عىل خالقه، 

»فاملحاور التي يقوم عليها القرآن الكريم ليست مقسمة عىل أساس أن 

هذا املحور لكذا، وذاك املحور لكذا، ولكن نحن بجهدنا العقيل نجيء آلية 

واحدة، أو لطائفة من اآليات يمكن أن تكون يف قضية واحدة، فنرى أن هذه 

للقضية الواحدة تماسكت اآليات فيها عىل عدة محاور من الكالم عن الله، 

والكون، والجزاء، والنفس البرشية، واإليمان، واألخالق، تماسكا غريبا ال 

يعرف إال يف هذا القرآن. وهذا يجعلنا نقدم التصور الحضاري للقرآن عىل 

أنه يبني أمة، ويفتح أبصارها عىل الكون، ويمنحها الرؤية املتميزة التي 

تمكنها من الشهود الحضاري عىل مختلف األصعدة«]60[.

وقد انتهى الغزايل عموما يف أبحاثه إىل أن األزمة الحضارية التي تعيشها 

األمة، والتي أنهكتها وجعلت شعوبها قطيعا من التابعني األذالء إنما جاءت 

من االنحراف الحاصل يف مناهج تعاملها مع القرآن الكريم، حيث غلبت 

التجزيئية لإلسالم وفصل بعضه عن بعض،  النظرة  أنماط تفكريها  عىل 

يف  أخرى  قضايا  إهمال  مقابل  يف  وتضخيمها  قضاياه  ببعض  واالهتمام 

غاية األهمية، وهو يرى أن علة النظرة القارصة تلك قد جنَْت عىل األمة 

ولم يستدركها أحد حتى استفحلت.

 واملخرج من هذا الواقع البئيس يستدعي تصحيح هذا االنحراف وتجاوز 

تلك النظرة الجزئية والقراءات الحرفية التي تشوه النظرة الكلية لإلسالم، 

]60[ الغزايل محمد، )2005(، كيف نتعامل مع القرآن، نهضة مرص للطباعة، الطبعة السابعة، 

ص: 42
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فيه  ينفصل  ال  نابض،  حي  ككيان  الكريم  القرآن  مع  التعامل  من  والبد 

عضو عن عضو، ومراعاة ترابط معانيه وتكاملها وتساوقها يف خط واحد، 

بحيث يفيض بعضها إىل بعض وتلتقي جميعا عند جملة من الحقائق التي 

تعرب بصدق عن جوهره، وتجيب عن جميع تساؤالته... ومن أهم األسئلة 

الكريم  القرآن  املناهج الرتاثية يف فهم  التي ناقشها بهذا الصدد هي دور 

فهم  يف  مناهج  تعد  أن  يمكن  التفسري  يف  مدارس  فهناك  معه؛  والتعامل 

التناول  يف  ومسالكهم  السلف  طرائق  بمجموعها  تشكل  الكريم،  القرآن 

والفهم، ولقد جاءت هذه املدارس يف ضوء أهداف بالغية لغوية، أو فقهية 

السبيل  كيف  هو  اليوم  املطروح  والسؤال  تربوية،  صوفية  أو  كالمية  أو 

لإلفادة منها والتعامل معها؟ 

هذا التساؤل يجد مرشوعيته من منطلق أن »املدارس الكربى يف التاريخ 

الثقايف للفكر اإلسالمي تالىش أكثرها، وهناك اآلن مدرسة املحدثني، وهي 

اهتمامها  وحرصت  مهمتها  قرصت  لكن  السلف،  باسم  تكافح  مدرسة 

وعطائه  اإلسالم  لقيم  الشمولية  الرؤية  عن  بعيدا  فقط  السنة  بعلوم 

فقه  عىل  اقترصت  مدرسة  وهي  الفقهاء،  مدرسة  وهناك  الحضاري، 

العبادات وما إليه، وجعلت منه إطارا لنشاطها العقيل، وإذا تجاوَزتْه فإىل 

معامالت األسواق العادية... أما أن تذهب هذه املدرسة إىل اآلفاق اإلسالمية 

الناس وتعالج مشكالتهم يف ضوء قيم  البعيدة، وتنزل اإلسالم عىل واقع 

القرآن الخالدة وتعاليم السنة املبينة فأمر ال نرى له شيئا يذكر؟!« ]61[.

]61[  املرجع السابق، ص: 35 
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»محمد الطاهر بن عاشور« من جهته، تحدث عن ثالثة أنواع من املقاصد 

الكربى للقرآن الكريم؛ أوالها الثناء عىل الله ثناء جامعا بوصفه بجميع 

إثبات  باإللهية،  تفرده  وإلثبات  النقائص،  جميع  عن  وتنزيهه  املحامد 

البعث والجزاء. من جهة أخرى يعترب صالح األحوال الفردية والجماعية 

املقاصد األصلية فهي عنده  أما  الكريم،  للقرآن  والعمرانية املقصد األعىل 

محددة يف ثمانية:

-إصالح االعتقاد وتعليم العقد الصحيح؛

-تهذيب األخالق؛

-الترشيع أي األحكام عامة وخاصة؛

-سياسة األمة وحفظ نظامها؛

 -القصص وأخبار األمم السابقة؛

 -التعليم بما يناسب حال املخاطبني؛ 

-املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري؛ 

-اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة عىل صدق الرسول الكريم ]62[ .

من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  املعنى  تحرير  )1984م(.  الطاهر،  محمد  عاشور  ابن    ]62[

تفسري الكتاب املجيد. تونس: الدار التونسية للنرش، ج: 1، ص: 38، 41، 40، 64، 69 258،

 وأيضا: - )ابن( عاشور الطاهر. )2004(. مقاصد الرشيعة االسالمية، وزارة األوقاف القطرية، 

ص: 70

الثانية،  الطبعة  االسالم،  يف  االجتماعي  النظام  أصول  تاريخ(.  )بال  الطاهر.  عاشور  )ابن(   -  

الرشكة التونسية  للتوزيع.، ص: 45، 116.
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بالنسبة ألبي األعىل املودودي]63[ فموضوع القرآن هو اإلنسان من حيث 

مدار نجاحه وسعادته وما هو مدار خرسانه وشقائه. وبحثه الرئييس: أن 

النظريات التي وضعها اإلنسان عن نفسه وعن الحياة وعن نظام الكون 

وعن ذات اإلله، مدفوعا بدراسته السطحية وتقديراته الخيالية وخضوعه 

لألهواء، ثم املواقف التي اتخذها عىل أساس تلك النظريات فإنها كلها يف 

حقيقتها باطلة ومهلكة لإلنسان نفسه، وإنما الحق هو الذي علمه الله 

لهذا اإلنسان حني جعله خليفة له عىل األرض. وبموجب ذلك الحق ليس 

من منهج من املناهج يقوم عىل الصحة ويتوصل إىل العاقبة الحسنة إال 

املنهج القرآني.

الصحيح،  املنهج  هذا  إىل  اإلنسان  دعوة  فهو  الكريم  القرآن  هدف  أما 

وتبيان لهدى الله الذي ضل عنه اإلنسان بعدم مباالة، أو شوهه بدافع من 

غروره ومكابرته. واملتأمل يف القرآن الكريم واملتدبر آلياته وسوره يتبني له 

دون غموض أن هذا الكتاب لم يُْحد عن موضوعه وبحثه الرئييس وهدفه 

املنشود]64[.

كمـا أن »ويل الله الدهلـوي« تحـدث يف »الفـوز الكبيــر يف أصـــول 

التفسري« ]65[  عن العلوم األساسية التي يشتمل عليها القرآن الكريم، وهي 

بمثابة املقاصد الكربى التي جاء من أجل تحقيقها، حرصها الدهلوي يف 

]63[ املودودي )أبو األعىل(، املبادئ األساسية لفهم القرآن الكريم، دار الرتاث العربي، ص: 22.

]64[ املرجع السابق، ص: 22.

]65[  الدهلوي )ويل الله( أحمد بن عبد الرحيم )1407(، الفوز الكبري يف أصول التفسري، الطبعة: 

الثانية - 1407 هـ 1986م تعريب: سلمان الحسيني النَّدوي، دار الصحوة. القاهرة، ص: 29.
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خمسة »علوم« قائال: »ليعلم أن املعاني التي يشتمل عليها القرآن ال تخرج 

عن خمسة علوم:

- علم األحكام: كالواجب واملندوب واملباح واملكروه والحرام، سواء كانت 

من قسم العبادات أو املعامالت، أو االجتماع أو السياسة املدنية، ويرجع 

تفصيل هذا العلم ورشحه إىل الفقيه.

- علم الجدل: وهي املحاجة مع الفرق األربع الباطلة، اليهود والنصارى 

واملرشكني واملنافقني، ويرجع يف رشح هذا العلم وتعريفه إىل املتكلم.

- علم التذكري بآالء الله: كبيان خلق السماوات واألرض وإلهام العباد ما 

يحتاجون إليه، وبيان الصفات اإللهية.

- علم التذكري بأيام الله: وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحدثها 

الله - تعاىل - إنعاما عىل املطيعني ونكاال للمجرمني.

- علم التذكري باملوت وما بعد املوت: كالحرش والنرش والحساب وامليزان، 

والجنة والنار. 
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المبحث الثالث:المبحث الثالث:
مظاهر اإلعجاز في السورة القرآنيةمظاهر اإلعجاز في السورة القرآنية

المطلب األول: لماذا الحديث عن مركزية السورة القرآنية؟المطلب األول: لماذا الحديث عن مركزية السورة القرآنية؟

معلوم أن القرآن الكريم نزل منّجما، أي مفرقا عىل مدى ثالث وعرشين 

واقتصاديا  سياسيا  واقعا  غريت  التي  النبوية  الدعوة  عمر  هي  عاما 

أحداثا ومواقف متعاقبة  املنّزل، وشهدت  الوحي  بهذا  واجتماعيا وفكريا 

لتلك األحداث... ومعلوم  الكريم تفاعال حيا ومواكبا  القرآن  تفاعل معها 

كذلك، أن لعدد مهم من آياته وسوره أسباب نزول اعتنى بها املفرسون، 

كما مدت وبسطت الكالم فيها كتب علوم القرآن املشهورة.

لكن البد من التذكري هنا بمسألتني يف غاية األهمية، األوىل هي أن ترتيب 

املصحف لم يقم عىل تاريخ النزول، والثانية هي أن القرآن الكريم قد انتظم 

يف سور، ولم يكن مجرد آيات. أما انتظام آيات القرآن يف سور فهذا يعني 

البعض  تناسب وترابط بعضها مع  لها خصوصية من حيث  أن  بال شك 

اآلخر. ولهذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأمر كتبة الوحي بوضع اآلية أو اآليات املنزلة 

وضع  أن  يعني  ذلك  »كلُّ  و  املعينة،  اآلية  بجانب  أو  الخاصة،  السورة  يف 

اآليات يف سورة خاصة وتحديد مكان اآلية من السورة أو اآليات األخرى، 
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أن السورة هيكل أو بناء قد خطط له بإتقان، وأن لهذا التخطيط فلسفته 

الفكرية«]66[. نعم، إن السورة القرآنية الكريمة لم تكن تنزل كاملة، واآليات 

داخل السورة الواحدة قد تختلف زمانا ومكانا، ولم يكن هذا التقسيم عىل 

اإلطالق سببا يف اضطراب بنية النص القرآني سواء عىل مستوى الرتتيب، 

رشوط  تراعي  الوحي  دواعي  »كانت  فقد  منه.  الواحدة  السورة  بنية  أو 

الدينية واالجتماعية واإلنسانية. ومن هنا كان  رسالة شمولية بأبعادها 

املوقف يف أول السورة قد ينزل يف ظرف ما، وقد يتنزل املوقف بآخرها، يف 

ظرف آخر قريب أو بعيد من األول، ومع ذلك فإن الهوية األدبية للسورة 

بأكملها، ويف سائر مواقفها ال تبدو إال واحدة«]67[.

بشكل  السورة  يف  تجمع  اآليات  أن  أحد  يعتقد  أن  الفادح  الخطأ  ومن 

شارد وعارض، أو يُركم بعضها إىل جانب بعض، وقد رضب الشيخ محمد 

املوضوعية  الوحدة  عن  يتحدث  وهو  البقرة  بسورة  ذلك  يف  مثاال  الغزايل 

للسور وتناسق اآليات فيها، حيث أكد أن هذه السورة الطويلة كلها وحدة 

يمهد لآلخر، وآخر  أول  ولها  تدور عليه،  »لها محور  مرتابطة متناسقة، 

الذي نقرؤه اآلن يطرد يف  املعنى  يصدق األول، ومهما طالت السورة فإن 

القرآن«]68[. قريبا من هذا املعنى، تحدث مالك بن نبي يف »الظاهرة  سور 

القرآنية« عما أسماه بـ »الوحدة الكمية«، »ذلك أن الوحي نزل متقطعا 

]66[  البستاني محمد. )1422هـ(. التفسري البنائي للقرآن الكريم، الطبعة األوىل. مشهد: مجمع 

البحوث اإلسالمية، ص: 7

]67[ عرشاتي سليمان. )2012م(. الخطاب القرآني، الطبعة األوىل، دار العراب للدراسات والنرش، 

ص: 39

]68[  الغزايل محمد، خطب الشيخ الغزايل، إعداد: قطب عبد الحميد قطب، مكتبة رحاب، الجزائر، 

ج 4، ص: 80
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مثل مجموعة رقمية، وهذه امليزة توحي بفكرة الوحدة الكمية، فكل وحي 

خاص يحمل وحدة جديدة تضاف إىل املجموعة القرآنية... وهذه الوحدة 

ثابتة كحقيقة حسابية بسيطة، بل تملك مقياسا متغريا، فاألمر  ال تعد 

يتعلق بسعة وحي تتنوع بني اآلية كحد أدنى، والسورة كحد أقىص«]69[.

تحكمه  منتظم  ككل  القرآنية  السورة  عىل  سينصب  لذلك،  تبعا  الكالم 

والخاصة،  العامة  أغراضها  لها  بحيث  كيل«،  و»نظام  عامة«،  »وحدة 

ارتباط  بيان  به، مع  املناسبات والتناسق ما البد من اإلحاطة  وفيها من 

املوضوعات فيها بعضها ببعض حتى تبدو السورة وهي يف منتهى الدقة 

واإلحكام. والسبيل إىل ذلك يُتَوّسل إليه بإحكام النظر يف السورة القرآنية، 

بني  املوضعية  الصالت  يف  البحث  إىل  الناظر  يتقدم  »فال  وضبط عمودها: 

أجزائها  بإحصاء  السورة كلها  النظر يف  أن يحكم  بعد  إال  جزء جزء منه 

وضبط مقاصدها عىل وجه يكون معوانا له عىل السري يف تلك التفاصيل 

عن بينة، فقديما قال األئمة إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كالم 

واحد  غرض  إىل  بجملته  ويرتامى  بآخره،  وأوله  بأوله  آخره  يتعلق  واحد 

كما تتعلق الجمل بعضها ببعض يف القطعة الواحدة، وإنه ال غنى ملتفهم 

نظم السورة عن استيفاء النظر يف جميعها، كما ال غنى عن ذلك يف أجزاء 

القطعة«]70[.

وذكر الشاطبي يف موافقاته أن »اعتبار جهة النظم يف السورة ال يتم به 

فائدة إال بعد استيفاء جميعها بالنظر، فاالقتصار عىل بعضها غري مفيد 

]69[  امالك بن نبي. )1420 هـ /2000م(. الظاهرة القرآنية، املحقق: )إرشاف ندوة مالك بن 

نبي(، الطبعة الرابعة، دار الفكر - دمشق سورية، ص: 8

]70[  دراز، النبأ العظيم، مرجع سابق، ص: 192
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ل عليه يف فهم سور القرآن، وحّذر  للمقصود منها«]71[. وَعدَّ هذا ضابطا يعوَّ

أنها منفصلة تماما عن غريها. فمن  اآليات عىل  النظر يف  اإلغراق يف  من 

فعل هذا؛ فلن يحصل له إال فهم الظواهر بحسب الوضع اللغوي فقط، ال 

بحسب مقصود املتكلم. قال: »ال بد من ضابط يعول عليه يف مأخذ الفهم. 

والنوازل،  األحوال واألوقات  باختالف  املساقات تختلف  أن  ذلك  والقول يف 

املستمع  من  بال  عىل  يكون  فالذي  والبيان.  املعاني  علم  يف  معلوم  وهذا 

واملتفهم االلتفات إىل أول الكالم وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال 

فيها، ال ينظر يف أولها دون آخرها، وال يف آخرها دون أولها.. فإن القضية 

وإن اشتملت عىل جمل؛ فبعضها متعلق بالبعض؛ ألنها قضية واحدة نازلة 

يف يشء واحد فال محيص للمتفهم عن رد آخر الكالم عىل أوله، وأوله عىل 

آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع يف فهم املكلف. فإن فرق النظر يف 

أجزائه؛ فال يتوصل به إىل مراده. فال يصح االقتصار يف النظر عىل بعض 

أنه  الشاطبي  إال يف موطن واحد«. ومفاد قول  الكالم دون بعض،  أجزاء 

يدعو إىل النظر يف السورة القرآنية نظرة كلية عامة، وذلك بربط آخر الكالم 

بأوله، فكل سورة من سوره تمثل كما يقول الشيخ محمد الغزايل- رحمه 

الله-«وحدة متماسكة، تشدها خيوط خفية تجعل أولها تمهيدا آلخرها، 

وآخرها تصديقا ألولها، وتدور السورة كلها عىل محور ثابت«]72[.

]71[ الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم. )1417هـ(. املوافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن 

آل سلمان، الطبعة األوىل . دار ابن عفان. ج 3، ص: 514.

دار  القاهرة:  الكريم.  القرآن  لسور  موضوعي  تفسري  نحو  )1968م(.  محمد.  الغزايل   ]72[

الرشوق، ص: 49
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الغيب(«، وهو  الرازي يف »التفسري الكبري )مفاتيح  وكذلك فعل الفخر 

واستخراجا  والسور،  اآليات  بمناسبات  اهتماما  املفرسين  أوائل  من  يعد 

للطائف التناسق والرتابط بني آيات السورة الواحدة، مع التنبيه أنه مهما 

تعددت قضايا السورة الواحدة فهي معاني منسجمة تتجه لخدمة عمود 

تلك السورة. بحيث »يحاول أن يظهر السورة القرآنية من جهة، والقرآن 

أي  يرفض  قد  ذلك  - كوحدة متكاملة، ويف سبيل  أخرى  - من جهة  كله 

يشء مما قد يؤثر يف نظرته الكلية إىل الوحدة القرآنية...كأن يرفض سبب 

نزول مثال نقله املفرسون، ويرى هو أنــه يقتيض ورود آيـات ال يتعلـق 

بعضها ببعض، ويوجب أعظم أنواع الطعن يف اإلعجاز القرآني، وذلك مثل 

َلْت  ُفصِّ َلْواَل  لََّقالُوا  أَْعَجِميًّا  ُقْرآنًا  َجَعْلنَاُه  ﴿َوَلْو  تعاىل:  قوله  حول  كالمه 

آيَاتُُه﴾ ]73[...« ]74[ .

نعم، إن نظم القرآن الكريم غري مألوف بحيث يعجز الخلق عن معارضته 

بمثله، أو مناقضته يف شكله، وليس هذا فحسب، فالسورة الواحدة منه 

موضوع  ومن  آخر،  إىل  معنى  من  تنتقل  تجدها  بل  موضوعاتها،  تتعدد 

بهاء،  البالغة  طبقات  وأرقى  إحكاما  النظم  درجات  بأعىل  لكن  آخر،  إىل 

الباقالني عن  القايض  تأليفه. وقد عرب  ال يتفاوت يف نظمه وال يتباين يف 

وال  يتفاوت  ال  تأليفه  وبديع  نظمه،  عجيب  أن  »وهو  قائال:  املعنى  ذلك 

يتباين عىل ما يترصف إليه من الوجوه التي يترصف فيها؛ من ذكر قصص 

ومواعظ واحتجاج وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشري وتخويف، وغري 

ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها«]75[.

]73[  سورة فصلت، اآلية 44

]74[  الرازي َفخر الدين، مفاتيح الغيب، َدار اْلكتب العلمية، ج2، ص: 394.

]75[  الباقالني أبو بكر محمد بن الطيب. )1997م(. إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، 

الطبعة الخامسة، دار املعارف - مرص، ص: 87
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الرغم من  القرآنية، فعىل  وهذا مظهر آخر من مظاهر إعجاز السورة 

تعدد موضوعاتها إال أنها ترتابط فيما بينها، وكل موضوع يفيض إىل اآلخر 

يوهم  ظاهرها  كان  »وإن  والتتابع،  االلتئام  صور  بأحسن  معه  وينتظم 

اختالفها لكنها مؤتلفة، وإن كان تعددها يوجب شتاتها ولكنها مجتمعة، 

وإنك لتتيقن أن الرابط بني املوضوعات يف السورة وجه من وجوه إعجاز 

القرآن الكريم يف بنائه«]76[.

السورة  إعجاز  للزركيش كالما عن   « القرآن  »الربهان يف علوم  نقرأ يف 

القرآنية يبني فيه تجليات معاني االتساق والتناسب وإحكام البنيان، فقد 

قال: »إنه من عجيب نظم كتاب الله وقوة إعجازه وعظمة شأنه أنك تجد 

السورة القرآنية تنزل نجوما )متفرقة(، وربما يف أزمان متطاولة يف العهد 

املكي أو العهد املدني أو بني العهدين، ويف ظروف مختلفة وحسب وقائع 

آيات  تجد  الكالم،  لوحدة  املفكِّكة  األسباب  هذه  كل  ومع  متعددة،  ودواع 

أنها  لتظن  حتى  البناء،  متناسبة محكمة  متسقة  السورة وموضوعاتها 

نزلت مرة واحدة، بل إن هذا الظن ليتبادر لك يف القرآن كأنه نزل جملة واحدة 

ولم يفرق يف نيف وعرشين سنة«]77[. كما نجد لدى سيد قطب يف تفسري 

الرتابط بني موضوعات  إذ عرب عن  املوضوع  الظالل كالما رصينا يف هذا 

السورة الواحدة قائال: »ومن ثم يلحظ من يعيش يف ظالل القرآن أن لكل 

لو  كما  القلب  معها  يعيش  روح  لها  مميزة،  شخصية  سوره  من  سورة 

]76[ عالن عيل عبد الله، مظاهر إعجاز القرآن الكريم يف تعدد موضوعات السورة، مجلة دراسات 

علوم الرشيعة والقانون، مجلد 41، ملحق 2، سنة: 2014، ص: 852.

]77[ انظر: الزركيش أبو عبد الله بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، 

دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل، بريوت، الجزء األول، ص: 119
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كان يعيش مع روح حي مميَّز املالمح والسمات واألنفاس، ولها موضوع 

رئييس أو موضوعات رئيسية مشدودة عىل محور خاص، ولها جو خاص 

من  املوضوعات  هذه  يتناول  سياقها  ويجعل  كلها،  موضوعاتها  يظلل 

جوانب معينة تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو... وهذا طابع عام يف 

سور القرآن جميعا«]78[.

غري أن األمر يتطلب ضبط الدائرة التي تحيط بالسورة الواحدة، وذلك 

ذلك  ومؤدى  )عمودها(،  للسورة  الجامع  املقصد  عن  الكشف  خالل  من 

وترتيبها  نزولها،  وأسباب  وألقابها  وفضلها  اسمها  باستيعاب  يكون 

ونوعها، ومقاصدها الفرعية )محاورها(، وأيضا املناسبات بني مقاطعها 

وحدة  القرآنية  السورة  أن  الكالم  ذلك  ومعنى   .  . وخاتمتها.  ومطالعها 

التقطيع. والبد  الذات، ال تنفصم عراها وآيات متالحمة ال تحتمل  قائمة 

والحال كذلك، أن تراعى وحدتها املوضوعية وتمحورها حول مقصد عام 

املفيد  الكيل  األمر  »ومعرفة  السيوطي:  يقول  »العمود«.  باسم  عنه  يعرب 

لعرفان املناسبات يف جميع القرآن، هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له 

السورة، وتنظر ما يحتاجه ذلك الغرض من املقدمات... وبهذا يتبني لك وجه 

النظم مفصال بني كل آية آية يف كل سورة«]79[. وحول أهمية إدراك مقصود 

السورة يقول البقاعي: »فعلم مناسبات القرآن علم يعرف منه علل ترتيب 

أجزائه، وهو رس البالغة ألدائه إىل تحقيق مطابقة املقال ملقتىض الحال، 

وتتوقف اإلجادة فيه عىل معرفة مقصود السورة« ]80[ .

]78[  قطب سيد، يف ظالل القرآن، دار الرشوق، املجلد األول، ص: 23

]79[  السيوطي، 2004، اإلتقان يف علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بريوت، ص: 697

]80[  البقاعي، 2001م، مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور، ج1، دار املعارف، الرياض 

ص: 142
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المطلب الثاني:المطلب الثاني:
أوجه جديدة في إعجاز البناء والنظم القرآنيأوجه جديدة في إعجاز البناء والنظم القرآني

أوال: إحكام البنيان القرآني وتماسكه:أوال: إحكام البنيان القرآني وتماسكه:

لقد تحدى القرآن العرب بسورة منه، ولو أنهم وجدوا يف نظم سورة منه 

مطمعا أو مغمزا لكان لهم معه شأن غري شأنهم، وأما البلغاء من بعدهم 

بهذا  الرسد  السبك وإحكام  األمثال يف جودة  زلنا نسمعهم يرضبون  فما 

تتناول قضية واحدة  أي سورة من سوره  إىل  فالرجوع  الكريم...  القرآن 

وخاتمتها؟  مطلعها  ومالحظة  فيها،  والتدبر  تأملها  ثم  عدة،  قضايا  أو 

وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف تالقت أركانها وتعانقت؟ وكيف 

تناسقت مقدماتها بنتائجها؟

»لن تجد البتة يف نظام معانيها أو مبانيها ما يشري إىل عدم التناسب أو 

عدم التساوق واالنسجام، وسرتى أن السبع الطول من سور القرآن الكريم 

قد نزلت كل واحدة منها دفعة واحدة: إنك لتقرأ السورة الطويلة املنجمة 

املباني  من  وأوزاعا  حشوا،  حشيت  املعاني  من  أضغاثا  الجاهل  يحسبها 

املقاصد  من  بنيت  قد  متماسكة  بنية  تدبرت  لو  هي  فإذا  عفوا؛  جمعت 

الكلية عىل أسس وأصول، وأقيم عىل كل أصل منها شعب وفصول. . . فال 

تزال تنتقل بني أجزائها كما تنتقل بني حجرات وأفنية يف بنيان واحد قد 

وضع رسمه مرة واحدة«]81[. ال تحس بيشء من تناكر األوضاع يف التقسيم 

بل  طريق،  إىل  طريق  من  الخروج  يف  االنفصال  من  بيشء  وال  والتنسيق، 

ترى بني األجناس املختلفة تمام األلفة، كما ترى بني آحاد الجنس الواحد 

]81[ دراز محمد عبد الله، النبأ العظيم، مرجع سابق، ص: 189
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نهاية التضام وااللتحام. كل ذلك بغري تكلف وال استعانة بأمر من خارج 

كل  مطلع  يف  التمهيد  ولطف  السياقة  حسن  هو  وإنما  نفسها،  املعاني 

غرض ومقطعه ]82[. 

إن املعاني يف القرآن تلتحم، فبني كل قطعة وجارتها ربط موضعي، ومن 

فوقهما شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، ومن وراء ذلك كله يرسي 

يف جملة السورة اتجاه معني وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا. وصدق الله 

إذ يقول: ﴿َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثريًا﴾ ]83[.

ثانيا: دالالت النسق الموضوعي وتجلياته في السورة القرآنية:ثانيا: دالالت النسق الموضوعي وتجلياته في السورة القرآنية:

الكريم  القرآن  مع  املتعاملني  أنظار  يلفت  املوضوع  هذا  إثارة  لعل 

السورة  يف  الكامن  القرآني  اإلعجاز  من  جديدة  وجوه  إىل  له  والدارسني 

القرآنية، فهي القطعة املعجزة من القرآن التي تحدى بها الله تعاىل الخالئق 

َفأْتُوا  َعبِْدنَا  َعىَلٰ  نَزَّْلنَا  ا  مَّ مِّ َريٍْب  يِف  ُكنتُْم  ﴿َوإِن  تعاىل:  الله  قال  أجمعني، 

ن ُدوِن اللَِّه إِن ُكنتُْم َصاِدِقنَي )*( َفِإن  ثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم مِّ ن مِّ ِبُسوَرٍة مِّ

ْت  أُِعدَّ َواْلِحَجاَرُة   النَّاُس  َوُقوُدَها  الَِّتي  النَّاَر  َفاتَُّقوا  تَْفَعلُوا  َوَلن  تَْفَعلُوا  لَّْم 

ثِْلِه  ِلْلَكاِفِريَن﴾]84[ ، وقال عز من قائل: ﴿أَْم يَُقولُوَن اْفرَتَاُه ُقْل َفأْتُوا ِبُسوَرٍة مِّ

ن ُدوِن اللَِّه إِن ُكنتُْم َصاِدِقنَي﴾ ]85[، وقال أيضا: ﴿أَْم  َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُم مِّ

ثِْلِه ُمْفرَتَيَاٍت َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُم  اْفرَتَاُه ُقْل َفأْتُوا ِبَعرْشِ ُسَوٍر مِّ يَُقولُوَن 

يف  االجتهاد  إىل  محالة  ال  يقود  مما  َصاِدِقنَي﴾]86[.  ُكنتُْم  إِن  اللَِّه  ُدوِن  ن  مِّ

]82[  نفسه، 180

]83[  سورة النساء، اآلية 82

]84[  سورة البقرة، اآليتان 23و24

]85[  سورة يونس، اآلية 38

]86[  سورة هود، اآلية 13
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سرب الخصوصيات التي تطبع السورة القرآنية، وتعيني مقومات »الطابع 

املركزي« الذي تتبوَّأه السورة بذاتها؛ فلها معنى كيل قائم بذاتها يجعلها 

»تقرأ  فأنت  والخصائص،  والغاية  النظم  مستوى  عىل  مستقلة  وحدة 

تناكر األوضاع،  املنجمة يف نزولها، فال تحس بيشء من  الطويلة  السورة 

بل ترى بني األجناس املختلفة تمام األلفة، فلم يكن االنتقال بني األغراض 

املختلفة يف السورة الواحدة أمرا اعتباطيا فال هدف -فهذا ال يليق بكالم 

العقالء من البرش، فكيف بكالم أحكم الحاكمني- إنما هناك صالت وثيقة 

بني هذه املعاني واألغراض، بحيث تتضافر جميعا لتصل إىل الغاية القصوى 

والهدف العام الذي تدور حوله السورة، وهو ما يطلق عليه بعض العلماء 

عمود السورة ونظامها«]87[. 

لقد تناول الباحثون هذا املوضوع تحت مسمى »السياق العام للسور 

القرآنية« تارة، أو »الوحدة املوضوعية«، و»النسق املوضوعي« للسورة تارة 

أخرى، وأيضا »التناسق املوضوعي«، بينما فضل البعض اآلخر إطالق اسم 

»البناء املوضوعي للسورة«]88[. بل إن محمود البستاني عىل سبيل املثال، 

حاول تقديم رؤية بالغية جديدة يف النظر إىل السورة القرآنية، بحيث عمل 

»التفسري  املسمى  الكريم  للقرآن  إطاره تفسريه  املوضوع- يف  تناول  عىل 

القرآنية  الدراسات  يف  االستعمال  نادر  بمسمى  الكريم«-  للقرآن  البنائي 

هو »عمارة السورة القرآنية«. التي تعني عنده: »دراسة النص من خالل 

]87[ الحريري حكمت، 2008، الوحدة املوضوعية يف القرآن، مجلة األندلس للدراسات والبحوث، 

العدد 2، املجلد 8، بتاريخ: 31 مارس، ص: 19

 ،1 ط:  القرآنية،  الدراسات  سلسلة  القرآنية،  السورة  فقه   ،2011 أحمد،  الوتاري  انظر:   ]88[

املجلس الوطني لإلعالم، دبي.
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ارتباط اآليات بعضها مع بعضها اآلخر«]89[. وقد الحظ هذا األخري أن هناك 

قلة قليلة أتيح لها أن تتناول القرآن الكريم من خالل تلك الرؤية البالغية 

الجديدة حينما ذكر : »لكن حتى يف نطاق هذه القلة نجد أن االهتمام قد 

التصورات  عىل  أو  القصيص  العنرص  مثل  جديدة  عنارص  إىل  إما  انصب 

الجديدة لعنرص »الصورة الفنية«، أو العنرص اللفظي أو اإليقاعي، وهي 

أو الصورة  القصة  التي تتناول  الدراسة )التجزيئية(  إال  جميعا ال تجسد 

أو اإليقاع بنحو منفصل عن عمارة السورة الكريمة، عدا بعض الدارسني 

الذين أتيح لهم أن يدرسوا النص القرآني الكريم من خالل عمارة السورة 

إال أنهم ألسباب نجهلها لم يتح لهم أن يتناولوا إال بعض السور دون أن 

يتوفروا عىل دراستها جميعا«]90[.

 عىل الرغم من ذلك، نرى أنه ال مناص من املقارنة بني تلك االصطالحات 

واملفاهيم ألنها يف الحقيقة ال تدل عىل اليشء نفسه، وإن كان بينها تداخل 

عندما  املوالية  النقطة  يف  بيانه  عىل  سنعمل  وخصوص  عموم  وعالقة 

سنعرض لقضية »االتساق املوضوعي« يف السورة القرآنية.

وأسلوب  القرآن،  لغة  بالغة  يف  يكمن  القرآني  اإلعجاز  كون  عن  زيادة 

وال  األقالم]91[،  فيه  أبدعت  مجال  وذلك  معانيه،  عن  للتعبري  استعمالها 

االستانة.  الطبع،  الكريم، مؤسسة  للقرآن  البنائي  التفسري  1422هـ،  البستاني محمود،   ]89[

ص: 8.

]90[ البستاني محمود، يف عمارة السورة القرآنية، )مقدمة كتاب التفسري البنائي للقرآن، مرجع 

سابق(، ص: 4

]91[  يعد »النبأ العظيم« ملحمد عبد الله دراز من أعمق ما ألف يف هذا الباب، حيث خصص فصوال 

يف الكتاب إلبراز إعجاز القرآن البالغي واللغوي والنظمي؛ من خالل املباحث التالية: دقة التعبري 

القرآني، القرآن إيجاز كله، إحكام البنيان القرآني وتماسكه، الكثرة والوحدة، القرآن وتأليفه بني 

املختلفات.
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يظهر  اإلعجاز  من  النوع  هذا  أن  إال  مطوال.  هاهنا  عليه  للوقوف  حاجة 

اآليات  مستوى  عىل  القرآني  اإلعجاز  عن  نتحدث  عندما  غالبا  بوضوح 

القرآنية والجملة القرآنية، وليس السورة القرآنية، والتي وقع بها التحدي 

كما أرشنا سالفا. وعن هذا املعنى تحدث »أحمد الوتاري« صاحب كتاب 

ألنه  قدرا  أعىل  السورة  إعجاز  »إن  قال:  حينما   « القرآنية  السورة  »فقه 

يتعلق باملعنى الكيل الذي تؤلفه تلك الجمل التي تنتظمها السورة«]92[.

 عىل العموم، فإن هذا التناول الجديد لهذه القضية ال يخرج عن إطار 

التفسري املوضوعي الذي يعد منهجا يف التعامل مع القرآن الكريم من حيث 

وحدته املوضوعية سواء تعلق األمر باملفردة القرآنية، أو املفهوم القرآني، 

وعادة ما يندرج علم مناسبات السور يف هذا السياق أيضا]93[. ينضاف إىل 

ذلك علم »مقاصد السور«، وقد عني به كثريا من قبيل طبقة من العلماء. 

جميعها  وتروم  البعض  بعضها  يكمل  متضافرة  متعاقبة  جهود  وتلك 

تحقيق الفهم األسلم واألكمل لكتاب الله تعاىل.

السورة  »مركزية  معالم  بيان  نحو  مبارشة  يتجه  البحث  هذا  أن  بيد 

القرآنية«، مع الحرص عىل تنزيل املقاربات والخطوات التي تقود إىل ضبط 

املداخل  تدريس  أثناء  معها  التعامل  ومنهج  للسورة،  املوضوعية  الوحدة 

الخمسة املشكلة ملنهاج الرتبية اإلسالمية. وذلك يف أفق ما أشري إليه من 

أما  السورة.  بذات  القائم  الكيل  واملعنى  والبناء  املوضوعي،  النسق  وحدة 

املحيطة  الدائرة  بمثابة  هي  التي  العامة  السورة  خصائص  عن  الحديث 

]92[  البستاني، مرجع سابق، ص: 9

الرازي، والبقاعي، ورشيد رضا،  ]93[ نلفت النظر إىل ما كتبه يف هذا املوضوع كّل من: الفخر 

وابن عاشور...
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الدقيقة يف مفرداتها ومفاهيمها وتناسق اآليات فيها،  بها، وخصائصها 

ومقاصدها ومحورها األساس، فهي »مسالك« لتحصيل ذلك البناء الكيل.

به:  وأرادوا  »املناسبات«،  باسم  القدماء]94[  عند  املبحث  هذا  ُعرف  لقد 

الواحدة  كالكلمة  تكون  ببعضحتى  بعضها  الكريم  القرآن  آيات  ارتباط 

علم  »هو  قائال:  البقاعي  عرفه  وقد  املباني.  منتظمة  املعاني  متسقة 

يبحث يف »علل ترتيب أجزائه بعضها ببعض«]95[. وذكر أن القلة القليلة من 

املفرسين هي من اعتنت بهذا العلم الدقيق وأّلفت فيه. حتى أن أبا بكر بن 

العربي]96[ اقتحم هذا املجال، لكنه لم يرس فيه إىل نهاية الطريق لعلة ذكرها 

بنفسه، وهي قصور هّمة طلبة العلم عن تحصيله، وأيضا موقف بعض 

العلماء من هذا العلم وتحفظهم من هذا املبحث »الجديد«. كما أن البقاعي 

لفت النظر إىل االرتباط الشديد بني هذا العلم )املناسبات(، وعلم »مقاصد 

السور«، وذلك حينما اعترب اإلجادة يف تحصيل املناسبات ونسج الصالت 

بني اآليات والسور مرهونا بمعرفة مقصود السورة.

الذي  األصل  هو  والذي  السور،  مناسبات  علم  حول  التوطئة  هذه  بعد 

للقرآن  املوضوعية«  »الوحدة  قضايا  يف  تلت  التي  الدراسات  عليه  أسست 

الكريم وسوره، نتصور أنه من املفيد تسليط الضوء عىل االصطالحات التي 

أطلقها الباحثون يف الدراسات القرآنية التي تعنى بهذا الجانب، وقد أرشنا أن 

بينها الكثري من التداخل والتقاطعات، ويف نفس الوقت تفصل بينها فروق 

]94[ أرشنا يف محاور سابقة إىل أهم املؤلفات التي تخصصت يف هذا املوضوع.

]95[  نظم الدرر، مرجع سابق، ص: 5

]96[  انظر: الزركيش بدر الدين، 1957، الربهان يف علوم القرآن، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، بريوت. ج: 1، ص، 63
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املوضوعي،  التفسري  بذلك:  االعتبار. ونعني  أخذها بعني  بد من  ال  دقيقة 

الوحدة املوضوعية للسورة، التناسق املوضوعي، البناء املوضوعي، وعمارة 

السورة القرآنية.

أوال: التفسير الموضوعي:أوال: التفسير الموضوعي:

إىل  منها  آية  أول  من  كلها  القرآنية  السورة  بدراسة  العلماء  اهتم  كما 

آخر آية فيها، مهما تعددت موضوعاتها، فقد اهتموا كذلك بإفراد موضوع 

خاص بالبحث والتحليل، وعرف ذلك »بالتفسري املوضوعي«. وقد بدا ذلك 

االهتمام من خالل املستويات اآلتية الذكر:

- دراسة موضوعات تتعلق بمفردات القرآن، أو أساليبه، أو بيان ناسخه 

ومنسوخه، أو أسباب نزوله، ونحو ذلك. مثل: »مفردات القرآن« للراغب 

األصفهاني، و »التبيان يف أقسام القرآن« البن القيم، و»الناسخ واملنسوخ« 

ألبى جعفر النحاس، و »أسباب النزول«، لكل من الواحدي والسيوطي.

- الوحدة املوضوعية للسورة، وذلك بالكالم عن السورة ككل، من ناحية 

ببعض، حتى  والخاصة، مع ربط موضوعاتها، بعضها  العامة  أغراضها 

لؤلؤ  من  عقد  وكأنها  واإلحكام،  التناسق  منتهى  يف  وهي  السورة،  تبدو 

منظوم يف غاية اإلبداع.

- جمع اآليات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد من موضوعات 

العقيدة والعبادات واملعامالت واألخالق وغريها ]97[ .

]97[  يُنظر يف املراجع التالية:

 - كيف نتعامل مع القرآن، الشيخ محمد الغزيل

 - نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم، الشيخ محمد الغزايل.

 - التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، صالح الخالدي.

 - مباحث يف التفسري املوضوعي، مصطفى مسلم.

 -التفسري املوضوعي، زياد الدغامني.
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ثانيا: الوحدة الموضوعية للسورة.ثانيا: الوحدة الموضوعية للسورة.

يف إطار الوحدة املوضوعية لسور القرآن الكريم، ينظر يف املحور األساس 

الذي تدور عليه قضايا السورة، وذلك بالوقوف عىل مقاصدها، واملحاور 

الفرعية املثارة فيها، من أجل تحديد العمود الذي تنتظم فيه تلك القضايا 

واملقاصد، أو الغاية التي ترمي إليها، مما يعني عدم الرتكيز عىل نظم اآليات 

وتتابعها. والوحدة املوضوعية يراد بها: »أن بناء السورة الكريمة من سور 

الكريمة  الكريم يتناول يف معظمه موضوعا واحدا، تقوم السورة  القرآن 

عىل بيانه واإللحاح عليه من أولها إىل آخرها، وقد يتخلل ذلك موضوعات 

أخرى أو إشارات إىل موضوعات أخرى، ولكن يبقى الخيط العام يف السورة 

وموضوعها واضحا، ونادرا ما تقترص سورة من سور القرآن عىل موضوع 

واحد، وذلك من مميزات أسلوبه الفريد وإعجازه الواضح، ومع هذا يبقى 

املوضوع الكبري وتفاصيله واضحا يف بناء السورة الكريمة، صغرية كانت 

أو كبرية«]98[.

القرآنية  للسور  املوضوعية  الوحدة  البحث يف  أن  من ثمة، يتضح جليا 

وبالتايل  الكريم،  للقرآن  املوضوعي  التفسري  اهتمامات  ضمن  يندرج 

فالعالقة بينها هي عالقة عموم وخصوص؛ الدائرة الكربى هي التفسري 

املوضوعي كاتجاه يف التفسري والتعامل مع مفاهيم القرآن الكريم، والدائرة 

الضيقة هي الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية.

]98[  حوى سعيد، األساس يف التفسري، دار السالم، الطبعة: السادسة، 1424 هـ، القاهرة، ج2، 

ص: 934
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ثالثا: عمارة السورة القرآنية:ثالثا: عمارة السورة القرآنية:

إن »عمارة« أو »هيكل« السورة القرآنية الكريمة -حسب ما ذهب إليه 

النص«  »وحدة  بعبارة:  عليه  يصطلح  ما  عىل  تقوم  البستاني«  »محمود 

ويقصد بها أن هناك خطوطا متفرقة تجتمع يف نهاية املطاف عند غاية 

واحدة أو محور واحد تتفرع أو تتالقى عنده الخطوط، وهي تنقسم إىل 

قسمني:

- وحدة الداللة: أي املعاني التي تتضمنها السورة الكريمة.

- وحدة العنارص: أي العنارص اللفظية الصورية واإليقاعية.

من  مجموعة  تتضمن  الكريمة  السورة  أن  فتعني  الداللية  الوحدة  أما 

النهاية يف غاية واحدة مثل قضية »زينة  القضايا املختلفة التي تصب يف 

أنها تصب يف  إال  الدنيا«، فمثال سورة الكهف رغم تعدد قضاياها  الحياة 

منها.  واملوقف  الدنيا«  الحياة  »زينة  يف  يتمثل  واحد،  جوهري  موضوع 

التي تكون أي »نص« )كالصور  العنارص  العنارص فتعني أن  وأما وحدة 

القضية  إلقاء إضاءة عىل  والقصص واإليقاع...( توظف جميعا من أجل 

التي يتضمنها النص القرآني، حيث ُوظِّف العنرص القصيص مثال يف سورة 

الكهف )قصة الفتية، صاحب الجنتني، ذو القرنني( لخدمة نفس الغرض 

املحوري، وهو »زينة الحياة الدنيا« واملوقف منها.

سمي  ما  داللة  عني  تماما  هي  السورة«  »عمارة  عبارة  أن  إذن  يبدو 

ينضاف  املحدثني.  الدارسني  من  الكثري  تناولها  التي  املوضوعية  بالوحدة 

إىل ذلك، حرص البستاني يف إطالقه مصطلح »عمارة السورة« عىل التخيل 

عن الدراسات البالغية القديمة التي تنصب قواعدها عىل الظواهر الجزئية 
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التي ال تتجاوز صعيد العبارة املفردة أو الجملة، إىل أفق أرحب يتناول بالغة 

ونظم القرآن من خالل رؤية جديدة ال تنصب فقط عىل العنرص القصيص، 

أو التصوير الفني يف القرآن، أو العنرص اللفظي أو اإليقاعي، بل تتجاوز 

ارتباط اآليات بعضها مع  إىل دراسة السورة من خالل عمارتها، أي  ذلك 

كوشاج  واإليقاع  واللفظ  بالصورة  املرتبطة  العنارص  تأتي  بحيث  اآلخر، 

من  شكل  عن  يكشف  مما  وموضوعاتها،  السورة  مضامني  مع  يتناسق 

أشكال الوحدة البنائية التي تنتظم السورة القرآنية من خاللها.

رابعا: التناسق الموضوعي في القرآن الكريم:رابعا: التناسق الموضوعي في القرآن الكريم:

إىل  ويهدف  املناسبات.  علم  ضمن  املوضوعي  التناسق  مضمون  يدخل 

بيان النظام والبناء الذي تنتظم فيه السورة القرآنية كاملة، انتظام قائم 

القدامى  عنه  عرب  ما  وهو  السياقي،  والتناسب  والرتابط  االنسجام  عىل 

املوضوعي  والتناسب  التناسق  يتجاوز  وقد  واملبنى«.  املعنى  »بائتالف 

القرآني؛  بالنص  املرتبطة  األبعاد  مراعاة جميع  إىل  ذلك  الكريم  القرآن  يف 

كاملكونات والعالقات الصوتية واإليقاعية والرصفية واملعجمية والرتكيبية. 

وجملة القول إن القرآن الكريم خال من جميع أوجه التنافر واالضطراب 

واالختالف املخل. لقد أحكمت آياته، قال الله تعاىل: ﴿أََفاَل يَتََدبَُّروَن اْلُقْرآَن  

َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثريًا﴾ ]99[ .

من جهة أخرى، تحدث بعض الباحثني عن التناسق يف القرآن الكريم، 

ترتيبها؛  علل  ويبني  السورة  موضوعات  بني  يربط  الذي  املعنى  واعتربه 

]99[  سورة النساء، اآلية 82
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إلبراز التالؤم واالنسجام والنظام والتتابع بني املوضوعات. ويأتي ذلك بعد 

تحرير مقاصدها والغاية التي ترمي إليها كل سورة، »فينتظم موضوعات 

القرآن الكريم تناسق تام ونظام بديع يبهر العقول ويأخذ باأللباب«]100[.

عىل  جاءت  التي  االصطالحات  بني  والرتابط  التداخل  مدى  جليا  يبدو 

لسان العلماء والدارسني لقضية البناء القرآني والتناسق الداخيل للسورة 

حدود  ورسم  املستويات،  تلك  بني  التمييز  يتطلب  األمر  أن  غري  القرآنية، 

فالدائرة  البعض؛  بعضها  يضم  دوائر  أمام  أننا  نعتقد  إذ  بينها.  دقيقة 

سور  بني  التناسق  مبحث  دائرة  وتحتها  املناسبات]101[،  علم  هي  األوسع 

املوضوعية فهي أخص من  الوحدة  أما  منه،  الواحدة  السورة  القرآن ويف 

الوحدة  استجالء  إىل  يقود  الذي  هو  األخري  هذا  أن  غري  القرآني،  التناسق 

يكون  قد  آخر  مجال  املوضوعي  التفسري  أن  ومعناه  للسور.  املوضوعية 

موازيا ملا سبق يف حدود معينة، بحيث يستعرض فيه الباحث القرآن الكريم 

كله جامعا كل اآليات املتعلقة باملوضوع الواحد، وما يلحق ذلك من تقسيم 

وتبويب وترتيب لها من أجل تحديد عنارص ذلك املوضوع ودراسته بحسب 

ما توحي به اآليات القرآنية املدروسة. 

والتناسق  املوضوعية  الوحدة  عن  يختلف  املوضوعي  التفسري  أن  أي 

الحقيقة، ال ينفي كون  الغاية منه أساسا، وهذا يف  املوضوعي من حيث 

التفسري املوضوعي يعنى بمواطن التناسب والتناسق داخل القرآن ككل، 

]100[  بازمول محمد سالم. )2017م(. التناسق املوضوعي يف السورة القرآنية، سلسلة األبحاث 

العلمية املحكمة، ص: 11

]101[  ارتأينا تخصيص مبحث مستقل للحديث عن املناسبات ودوره يف تحديد عمود السورة 

القرآنية. 



73 كتاباإلصالح 36
2021

أو داخل السورة الواحدة منه، بل إنه يتقاطع معها جميعا يف البحث عن 

الوحدة املوضوعية للقرآن الكريم، واستجالء مقاصده الكلية.

وبقي أن نشري إىل أن عبارتي »النسق املوضوعي« و »التناسق املوضوعي« 

تدالن عىل اليشء ذاته، وال مشاحة يف االصطالح، ونفس اليشء يقال عن 

»عمارة السورة القرآنية« و»السياق العام للسورة« و»الوحدة املوضوعية 

للسورة«، فتلك عبارات ال تفرتق- فيما نرى- إال يف األسماء، أما املقصود 

فيشء واحد.
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المبحث الرابع:المبحث الرابع:
إدراك خصائص السورة القرآنيةإدراك خصائص السورة القرآنية

ومنهج تحصيل عمودهاومنهج تحصيل عمودها

المطلب األول: الحكمة من تقسيم القرآن سوراالمطلب األول: الحكمة من تقسيم القرآن سورا

ومتفاوتة  مختلفة  سور  إىل  ومجزءا  منجما،  الكريم  القرآن  نزل  لقد 

مما  فقط،  منها  البعض  سنذكر  وجل  عز  الباري  قصدها  ِحكم  لتحقيق 

استفدناه من كتب املتقدمني من أهل التفسري وعلوم القرآن كالزمخرشي 

يف »الكشاف«، والفخر الرازي يف »مفاتيح الغيب«، والسيوطي يف »اإلتقان«، 

والزرقاني يف »مناهل العرفان«:

- تيسري سبل تحصيل مقاصده الكلية والجزئية؛ والتي من أجلها أنزل 

الله القرآن الكريم، ومنها مقصد الهداية؛ فتقسيم القرآن إىل سور يسهل 

عىل قارئه الوقوف عىل مواطن اإلرشاد ودالئل الهداية من خالل موضوعات 

السور، وما تضمنته كل سورة عىل حدة من معارف وعلوم وأحكام وحكم 

وأمثال وإرشادات وتوجيهات، بخالف ما إذا كان القرآن جملة واحدة غري 

محددة املقاطع والفواصل املتحدة مضمونا وموضوعا.
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الذي سار عليه  العام  املنهاج  الهداية، وفق  التدرج بالخلق يف منازل   -

تتضمن  بمنزلة  التحقق  من  العبد  تمكن  فإذا  فجره،  بزوغ  منذ  اإلسالم 

مكوناتها سورة معينة، ارتقى إىل أخرى بشكل نسقي انسيابي متداخل 

ومتكامل، يلحظه ويشعر به مما يزيده فخرا واعتزازا من جهة، ويشجعه 

عىل املواصلة بجد وحافزية من جهة ثانية.

- اإلسهام يف تحقيق التحوالت املنشودة يف أحوال وأوضاع املسلم، ونقله 

سورة  كل  توفره  ما  وفق  وارتقاء،  بتدرج  عليا  أخرى  إىل  دنيا  مرتبة  من 

إىل  انتقل  إصالحي  محور  من  تحقق  فإذا  اإلصالح؛  ومحاور  عنارص  من 

آخر من غري استثقال وال استصعاب، فال يُتم السورة حتى يظهر أثرها يف 

حياته سلوكا ومعرفة وخلقا، ما يحفزه ومن معه )مربيا كان أو معلما أو 

وصيا(. وبإتمام مدارسة سور القرآن يرتقي سلوك املسلم وتتغري أحواله 

كلها إىل األفضل.

- مساعدة العباد عىل التحكم الدقيق يف القرآن الكريم مدراسة وفهما 

وتنزيال. فكلما كان اليشء متمفصال كلما سهل ضبطه والتحكم فيه ويف 

العالقات بني مكوناته وضبط غاياته ومراميه، وكان  متفرقاته، وإدراك 

لتوجيهاته،  السليمة  واالستجابة  معه  التعامل  يف  النجاح  إىل  أدعى  ذلك 

واستثمارها  ودرره  كنوزه  واستخراج  ألوامره،  الصحيح  واالنضباط 

بالشكل الذي يريض ُمنزِّله.

-استيفاء تفاصيل كل موضوع عىل حدة، فالسورة القرآنية تسهم يف 

تناول كل موضوع من موضوعات القرآن بدقة وتفصيل تام بمعالجة كل 

الجزئيات وإبراز حكم الله فيها عىل التمام بما ال يدع مجاال ملنتقص أو 

متملص من أحكام الرشع، وهذا ما ال يستطيع العباد إدراكه يف الغالب لو 
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جاء القرآن الكريم جملة واحدة غري مقسم إىل سور.

واملعارض  املنازع  يتذرع  إعجازه وسموه ورفعة منزلته، فقد  تأكيد   -

للتحدي،  االستجابة  عن  فينرصف  به  ووجه  الذي  األمر  وضخامة  بكثرة 

الله اإلنسانية ومعها الجن بأن يأتوا بمثل سورة منه بعدما  لذلك تحدى 

فبعرش  مثله  بحديث  ثم  كله،  بالقرآن  بدءا  التحدي  سلم  يف  معهم  تدرج 

سور من مثله، إىل أن انتهى معهم إىل التحدي بسورة منه. ألن كل سورة 

أمام  تمثل كيانا وبناء متماسكا يشكل قوة وحجة دامغة مبنى ومعنى 

كل معاند وجاحد، فتقوى لوحدها ألن تكون دليال وعالمة عىل صدق نبوة 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

والنهل من علومه  ملدارسته  القرآن  اإلقبال عىل  العباد عىل  - تشجيع   

بحيث  وأمثاله،  بقصصه  واالعتبار  إليه،  والتحاكم  وتحكيمه  ومعارفه، 

يستطيع كل صاحب تخصص أن يتوجه رأسا إىل ما يفيد تخصصه بعدما 

عىل  له  مساعدا  ذلك  فيكون  منه؛  سورة  كل  ومقصد  موضوع  يكتشف 

سوره  بني  العالقات  وفهم  تمفصالته  وربط  القرآن  يف  البحث  مواصلة 

وآياته. وهذا كله معني عىل تحقيق مقاصد القرآن الكريم التي من أجلها 

أوحى الله به إىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

يف  الرازي  عليها  وتابعه  املعاني،  تلك  بعض  عن  الزمخرشي  عرب  لقد 

تفسريه والسيوطي يف اإلتقان، وفصلها الزرقاني يف مناهل العرفان، فقال 

)الزمخرشي(: »فإن قلت: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا؟ قلت: 

ليست الفائدة يف ذلك واحدة ]...[ ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته 

أنواع، واشتمل عىل أصناف، كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بيانا 

واحدا. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ يف آخر 
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كان أنشط له وأهز لعطفه، وأبعث عىل الدرس والتحصيل منه لو استمر 

أنه  اعتقد  السورة،  حذق  إذا  الحافظ  أن  ومنها   ]…[ بطوله  الكتاب  عىل 

الله طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة، فيعظم  أخذ من كتاب 

عنده ما حفظه، ويجل يف نفسه ويغتبط به ]...[ ومنها أن التفصيل سبب 

املعاني  لبعض. وبذلك تالحظ  والنظائر ومالءمة بعضها  األشكال  تالحق 

ويتجاوب النظم، إىل غري ذلك من الفوائد واملنافع«]102[.

 هكذا إذن، تتضح أهمية وفائدة تسوير القرآن الكريم وتجزيئه إىل سور 

متعددة، فليس األمر اعتباطا، بل لتحقيق غايات ومقاصد سامية تتكامل 

إياه.  وتعليمهم  له  ودعوتهم  للعباد،  وتبليغه  إلنزاله  الكربى  الغايات  مع 

فسبحان من تكاملت مقاصده واتحدت مناهجه وتساوقت تدابريه، رغم 

املنهج  أن  ترى  ذا  أنت  فها  وميادينها.  فروعها  وتنوع  مجاالتها  اختالف 

الرباني يف تأليف القرآن الكريم يتماهى مع مقاصده يف التنزيل ويستجيب 

والبيان.  والتفصيل  للتدرج  واملحب  الترسع  عىل  املجبول  البرش  لطبيعة 

ونحن مع ذلك ال نلزم الله بما قررناه آنفا من تقسيم القرآن سورا، فلو 

شاء املوىل عز وجل لجعل القرآن كال ووحدة واحدة ويرس للبرش أسباب 

تحصيل تلك الفوائد وغريها من غري حاجة إىل التقسيم والتفصيل.

المطلب الثاني: الحكمة من تقسيم السور آيات:المطلب الثاني: الحكمة من تقسيم السور آيات:

- ما داللة اآلية من القرآن الكريم أوال؟

تطلق اآلية يف اللغة ويراد بها العالمة والعربة والجماعة واألمر العجيب؛ 

عما  كالما  ومنقطعة  منفصلة  القرآنية،  السورة  من  قطعة  الرشع:  ويف 

]102[ الزمخرشي، الكشاف، مصدر سابق، )1/ 97، 98 بترصف(
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قبلها وما بعدها؛ فهي جزء مستقل من السورة يعرف أوله وآخره، وقد 

يكون تام املعنى يف ذاته؛ بحيث ال يحتاج إىل غريه من اآليات لبيان معناه 

السور  آيات  أن  كما  سواه.  بما  وتمامه  معناه  بيان  يرتبط  وقد  الجزئي، 

تختلف فيما بينها طوال وقرصا، فبعضها يطول ليشمل كلمات؛ بل جمال 

كلمة  من  لتتكون  تقرص  وقد  مثال،  البقرة  سورة  من  يْن  الدَّ كآية  كثرية 

واحدة كـ »مدهامتان«. 

إن »تسمية هذه األجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن، قال تعاىل: ﴿ُهَو 

أُْحِكَمْت  ﴿ِكتَاٌب  وقال:  ْحَكَماٌت﴾]103[  مُّ آيَاٌت  ِمنُْه  اْلِكتَاَب  َعَليَْك  أَنَزَل  الَِّذي 

العلماء،  توقيفي عند جمهور  أمر  اآلية  ]105[، وحدُّ   » َلْت﴾]104[  ُفصِّ ثُمَّ  آيَاتُُه 

وذهب بعضهم إىل أن منه التوقيفي ومنه القيايس، فكان – كما قال ابن 

العربي فيما نقله عنه ابن عاشور وغريه- »]...[ تحديد اآلية من معضالت 

إىل  ينتهي  ما  ومنه  ينقطع  ما  ومنه  وقصري،  طويل  آياته  فمن  القرآن، 

تمام الكالم«]106[، وللخروج من هذا اإلشكال ذهب بعض العلماء إىل القول 

أن  عنده  استقر  ما  روى  إنما  حدها،  يف  املختلف  لآليات  لحد  راو  كل  بأن 

الصحابة رؤوس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقف عليه، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يحرص عىل تعريف 

بعدها  بما  فإنه حينها يصلها  اآلية،  أنهم علموا رأس  له  تبني  فإذا  اآلي، 

وشهد  آية،  رأس  فاعتربه  وقفا  صحابي  حرض  فربما  املعنى،  يتم  أن  إىل 

وبذلك وقع  األول،  ملا حده  رأسا مخالفا  فعده  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  آخر  اآلخر وقفا 

]103[  سورة آل عمران، اآلية 7

]104[  سورة هود، اآلية 1 

]105[  ابن عاشور، مرجع سابق، )1/ 74(

]106[  املرجع السابق، )1/ 75(
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الخالف يف الحد والعد معا بني من جاء بعد الصحابة، وذهب ابن عاشور 

إىل توجيه للمسألة فقال: »]...[ وأنا أقول: ال يبعد أن يكون تعيني مقدار 

أن  استخلصته  والذي  الفاصلة.  وأمارته وقوع  نزولها،  تبعا النتهاء  اآلية 

الفواصل هي الكلمات التي تتماثل يف أواخر حروفها أو تتقارب، مع تماثل 

أو  بأن تماثلها  السورة تكررا يؤذن  النطق بها وتكرر يف  أو تقارب صيغ 

تقاربها مقصود من النظم يف آياته كثرية متماثلة، تكثر وتقل ]...[ والذي 

استخلصته أيضا أن تلك الفواصل كلها منتهى آيات ولو كان الكالم الذي 

تقع فيه لم يتم فيه الغرض املسوق إليه، وأنه إذا انتهى الغرض املقصود 

من الكالم ولم تقع عند انتهائه فاصلة ال يكون منتهى الكالم نهاية آية إال 

نادرا كقوله تعاىل: ﴿ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر﴾ ]107[، فهذا املقدار ُعدَّ آية وهو 

لم ينته بفاصلة، ومثله نادر« ]108[ . 

إعجاز  عىل  ودالة  بها،  امُلخرِب  صدق  عىل  عالمة  ألنها  آية  اآلية  سميت 

القرطبي  اإلمام  قال  تأليفه،  أمر  وعجيب  بنيانه  ورصانة  الكريم  القرآن 

الكالم  النقطاع  عالمة  أنها  بمعنى  العالمة:  فهي  اآلية  »وأما  الله:  رحمه 

قبلها من الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة من أختها ومنفردة ]...[ 

وقيل: سميت آية ألنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، ]...[ وقيل: 

سميت آية ألنها عجب يعجز البرش عن التكلم بمثلها...«]109[.

أما ترتيب آيات القرآن الكريم، فأمر توقيفي ال اجتهاد فيه؛ بل علم من 

النبيملسو هيلع هللا ىلص توقيفا وبيانا بالقول )قراءته ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن عىل صحابته يف الصالة 

]107[  سورة ص، اآلية 1

]108[  ابن عاشور، مرجع سابق، )1/ 75(

]109[  القرطبي، مرجع سابق، )1/ 66(
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ويف غريها ويف مناسبات مختلفة(، وباألمر والنص ) بتوجيه كتبة الوحي إىل 

موضع اآلية من سورتها(؛ حيث كان املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص املبلغ عن ربه كلما نزل 

عليه يشء من الوحي يوجه صحابته إىل موضع اآلية أو اآليات ومكانها من 

سور القرآن، فكان يقول لهم: ضعوا هذه اآلية يف املكان الذي يذكر فيه كذا 

وكذا، وبذلك »فرتتيب آيات سور القرآن بعضها عقب بعض كان بتوقيف 

من النبي ملسو هيلع هللا ىلص حسب نزول الوحي، ]...[، وذلك الرتتيب مما يدخل يف وجوه 

إعجازه من بداعة أسلوبه«]110[ وإجماع علماء األمة منعقد عىل »]...[ أن 

ترتيب اآليات يف سورها وقع بتوقيفه - ملسو هيلع هللا ىلص- وأمره من غري خالف يف هذا 

بني املسلمني«]111[؛ بل تجاوزوا ذلك إىل الجزم بوجوب احرتام ترتيب اآليات 

رحمه  الباقالني  فقال  مخالفته،  وتحريم  وغريهما  والرسم  التالوة  أثناء 

الله: »الكشف عن وجوب ترتيب آيات السور وأن ذلك إنما حصل بالنص 

والتوقيف دون االجتهاد وأنه ليس ألحد أن يخلط آيات السور بغريها وال 

يضع مكان اآلية غريها مما قبلها أو بعدها«]112[.

لقد تشكلت كل سورة من سور القرآن الكريم من عدة آيات، طالت أم 

قرصت، كثرت أم قلت، وذلك لتحقيق حكم وأغراض كثرية من أهمها:

لو جعلت سور  إذ  القرآن ومذاكرته وتفهمه وضبطه؛  - تيسري حفظ 

من  كثري  عىل  لشق  آيات،  مجزأة  وال  منفصلة  غري  واحدة  جملة  القرآن 

ومذاكرته  مراجعته  عليهم  منه، ولعرس  والتمكن  القرآن  املسلمني حفظ 

وتفهم معانيه، خاصة يف حال تداخل املشاغل وتزاحم املهام وعدم التفرغ 

]110[ ابن عاشور، مرجع سابق، )1/ 79(

]111[ أبو جعفر بن الزبري الغرناطي، مصدر سابق، )ص: 182(

]112[ الباقالني، مصدر سابق، )1/ 293(
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لحفظ القرآن، فكلما كان املضمون مجزأ كلما سهل التعامل معه وتيرس 

الطريق للتحكم فيه وحفظه ومراجعته، بخالف املضمون املتكتل الذي ال 

توجد فواصل بني هياكله ومكوناته، وهذا ما دفع علماء القرآن الكريم إىل 

تحزيب القرآن وتربيعه وتثمينه، كل ذلك لتسهيل تدارس القرآن والتحفيز 

عىل اإلقبال عليه حفظا وتعلما وتدبرا وفهما.

الكريم وعلو شأنه ورفعة منزلته، وسمو  القرآن  الداللة عىل إعجاز   -

ومنسجمات  متناسقات  متجاورات  آيات  إىل  السورة  فتقسيم  مصدره؛ 

املشكلة  فاآليات  الكثري،  اليشء  اإلعجاز  دالئل  من  يحمل  ومتكامالت، 

للسورة تتضافر فيما بينها وتتكامل لتسفر عن موضوع السورة وبيانه، 

وتسهم بتعاونها يف رسم معالم إعجاز السورة التي تحدى بها الله األولني 

واآلخرين، كما أن تجاور وتكامل اآليات املكية واملدنية يف نفس السورة؛ بل 

يف ذات السياق والرتكيب واملوضع، يف تمام االنسجام وااللتحام والتعاضد 

لهو أكرب إعجاز وأتم برهان عىل أن هذا القرآن من رب قدير عليم عظيم.

مؤمنهم  البرش؛  أصناف  لكل  القرآني  الخطاب  شمولية  تحقيق   -

وكافرهم، ُمحِسنهم وُمسيئهم؛ إذ لو لم ترتكب السور من آيات متعددة 

ملا أمكن تعدد املخاطب بأحكامه وتوجيهاته، ولتعذر تنويع لهجة وشكل 

أنثى  أم  إنسان ذكر كان  لكل  آيات يسمح  إىل  السورة  الخطاب؛ فتقسيم 

وبكيفية  سهل  بشكل  قضاياه  وُحلوَل  نفسه  يجد  أن  كافر  أم  مؤمن 

مبارشة يف السورة القرآنية، وأن يتعرف بالفعل عىل موقعه ودرجة تحققه 

القرآنية  السورة  من  آيات  جملة  أو  آية  كل  ألن  العام،  السورة  بموضوع 

توجه الخطاب إىل صنف معني ومحدد من البرش، فهذه تخاطب املؤمنني 

وتلك تخاطب الكافر وأخرى تتوجه بالحديث للمنافق، وأخرى تتناول حال 
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املذنب وتدفع به إىل التفاؤل برحمة الله، وآيات تبني وضع املحسنني وأهل 

لغريهم  عليه ودعوة  ما هم  االستمرار عىل  لهم عىل  االستقامة تشجيعا 

لالقتداء بهم.

- تنويع مراقي ومدخالت الهداية للبرشية ومالمسة جوانبها املختلفة، 

وتنويع أسبابها من وعد ووعيد وتوجيه ورضب مثل وإيراد قصة وبيان 

أحكام؛ فآيات القرآن الكريم تختلف مقاصدها وأهدافها، بني الوعد مرة 

ما،  بعمل  االلتزام  نتائج  ببيان  والتحفيز  مرة  والترشيع  أخرى  والوعيد 

املنكرات  اجرتاح  عواقب  أو  بالفضائل  التمسك  جزاء  تبني  قصة  إيراد  أو 

البرش،  من  مختلفة  ألصناف  منها  كل  يصلح  صيغ  كلها  وهي  والرذائل، 

ويصعب التطرق إليها كلها بدون تقسيم السور إىل آيات، وهذا كله يتوافق 

مع الغاية الكربى من إنزال القرآن ومخاطبة البرشية به؛ »فالغرض األكرب 

للقرآن هو إصالح األمة بأرسها، فإصالح كفارها بدعوتهم إىل اإليمان ونبذ 

العبادة الضالة واتباع اإليمان واإلسالم، وإصالح املؤمنني بتقويم أخالقهم 

وتثبيتهم عىل هداهم وإرشادهم إىل طرق النجاح وتزكية نفوسهم ولذلك 

كانت أغراضه مرتبطة بأحوال املجتمع يف مدة الدعوة، فكانت آيات القرآن 

اإلصالح  غرض  إىل  ترجع  منه  آية  كل  ألن  بعض،  عن  بعضها  مستقال 

واالستدالل عليه، وتكميله وتخليصه من ترسب الضالالت إليه...« ]113[ 

 - الحرص عىل استيفاء حق كل موضوع بتناول زواياه كلها، ومعالجة 

قضاياه وثناياه بشمولية ومن كل النواحي، العقدية والترشيعية والقيمية، 

الفردية والجماعية، الدنيوية واألخروية؛ فلكل سورة موضوع واحد عام 

]113[  ابن عاشور، مرجع سابق، )1/ 81( 
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يتطلب  املوضوع  هذا  عنارص  وتحليل  تفاصيله،  وبيان  ملعالجته  سيقت 

يبقي  ال  واف  بشكل  املختلفة  وجوانبه  لزواياه  واملعالجة  النظر  تدقيق 

الحاجة لطلب مزيد من اإليضاح من جهة أخرى، وهذا ما يستدعي االعتماد 

عىل آيات متعددة ومتنوعة لتحمل كل مجموعة منها تفصيال لجزئية من 

جزئيات املوضوع العام.

- تشويق القارئ وتحفيزه عىل متابعة القراءة، مع شد انتباهه وتركيز 

فكره يف املقروء؛ إذ إنه كلما انتهى من قراءة آية أو جملة آيات، ازداد شوقا 

ملتابعة القراءة، لكون اآلية أو اآليات األوىل تتطرق إىل معان وموضوعات 

إىل  يدعوا  مما  تليها،  بالتي  معانيها  ومرتبطة  بعدها،  التي  عىل  منفتحة 

مواصلة القراءة بحثا عن التفصيل والبيان ملا سبق؛ فانقطاع الكالم عند 

إبهام  يأتي بعده ما يفيده  إىل ما  التشويق  »]...[ قد يفيد من  اآلية  رأس 

البالغة نحو اإلتيان  بعض كالمه ثم تعقيبه ببيانه، فإذا كان من مواقع 

بعدها  بما  وتعقيبها  كلمة  عند  السكوت  فإن  البياني،  االستئناف  بلفظ 

ألن  عينه«]114[،  يكنه  لم  وإن  البياني،  االستئناف  بمنزلة  بعدها  ما  يجعل 

باستكمال  إال  يتم  ال  بها  واإلحاطة  اآليات  وموضوعات  املعاني  تلك  فهم 

القراءة واالستمرار فيها، كما أن إجمال اآليات لبعض املعاني وتويل التي 

بعدها تفصيلها وتوضيحها يدفع بمتدبر القرآن وقارئه إىل التطلع الدائم 

إىل التعرف عىل التفاصيل واإلحاطة بالجزئيات مما يشده إىل القرآن شدا، 

للمعاني  بتدبر  مصحوبني  وشوق  بنهم  القراءة  يف  االستمرار  إىل  ويدفعه 

وتركيز للفكر يف املقروء، فتبني بذلك أن »بالغة الكالم ال تنحرص يف أحوال 

]114[  املرجع السابق، )1/ 117(
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تراكيبه اللفظية، بل تتجاوز إىل الكيفيات التي تؤدى بها تلك الرتاكيب«]115[، 

الهداية  فبلوغ  آيات،  إىل  السور  لتقسيم  وهذا مربر قوي وداع موضوعي 

وتحصيل التزكية بالقرآن يتطلب املداومة عىل قراءته بتدبر، واالستمرار يف 

ذلك بشوق وتعقل وتركيز، وهو ما يحتاج معه إىل مساعدات ومحفزات، 

والنهل  القرآن  لنفحات  التعرض  يف  االستمرار  عىل  وتعني  الهمم  توقظ 

من بركاته، وقطف ثماره اليانعة املتدفقة تباعا من نبع آياته، وكل هذا 

وغريه يسهم فيه تقسيم السورة إىل آيات، لكونه »]...[ يعني عىل استماع 

القرآن استكثار  أغراض  اإلطالة عنهم، فإن من  السامعني ويدفع سآمة 

أزمان قراءته كما قال تعاىل: ﴿َعِلَم أَن لَّن تُْحُصوُه َفتَاَب َعَليُْكْم َفاْقَرُءوا َما 

، ويف  َ ِمَن اْلُقْرآِن﴾ ]116[. فقوله ما تيرس يقتيض االستكثار بقدر امُلتيرسِّ تَيرَسَّ

تناسب أقواله وتفنن أغراضه مجلبة لذلك التيسري وعون عىل التكثري«. ]117[ 

]115[  ابن عاشور، مرجع سابق، )1/ 17( 

]116[  سورة املزمل، اآلية 20

]117[  ابن عاشور، مرجع سابق، )1/ 16( 
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المطلب الثالث:المطلب الثالث:
أسماء السور القرآنية؛ دالالتها وعالقتها بموضوعهاأسماء السور القرآنية؛ دالالتها وعالقتها بموضوعها

أوال: مصدر تسمية السور القرآنية:أوال: مصدر تسمية السور القرآنية:

بالعودة إىل كتب السنة النبوية املختلفة، وإىل جانبها كتب السرية النبوية 

القرآنية  السور  تسمية  أن  نستنتج  القرآن؛  علوم  يف  املختلفة  واملؤلفات 

بأسمائها املعروفة بها عند عامة املسلمني أمر توقيفي، تلقته األمة عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتناقلته جيال عن جيل؛ إذ إنه من الثابت أن النبيملسو هيلع هللا ىلص كلما نزل 

يحدد  التي  بالسورة  يلحقوه  أن  الوحي  كتبة  أمر  القرآن  من  يشء  عليه 

لهم قائال: »ضعوا هذه اآلية يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا« ]118[، كما 

وردت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثرية تحمل أسماء هذه السور من قبيل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

تقدمه سورة  به  يعملون  كانوا  الذين  وأهله  القيامة  يوم  بالقرآن  »يؤتى 

آيات من أول سورة  البقرة، وآل عمران«]119[ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من حفظ عرش 

الكهف عصم من الدجال« ]120[  وغريها من األحاديث، باإلضافة إىل ما نقل 

عن الصحابة من تسميتهم السور بأسمائها يف مناسبات مختلفة، كما يف 

: »فقدت آية من سورة األحزاب كنت أسمع رسول  قول زيد بن ثابت 

َن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَليِْه َفِمنُْهم  الله ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤها: ﴿مِّ

2001م(، مسند اإلمام أحمد، تحقيق؛ شعيب  الله أحمد بن حنبل )1421هـ،  أبو عبد    ]118[

األرنؤوط، عادل مرشد وآخرون إرشاف: عبد الله بن عبد املحسن الرتكي، نرش مؤسسة الرسالة 

.)460 /1(

]119[  أبو الحسن مسلم بن الحجاج، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول 

الله ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي – بريوت، )1/ 554(

]120[ نفس املصدر )1/ 555(.
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لُوا تَبِْدياًل﴾]121[، قال: فالتمستها  ن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ ن َقىَضٰ نَْحبَُه َوِمنُْهم مَّ مَّ

فوجدتها مع خزيمة، أو أبي خزيمة، فألحقتها يف سورتها«]122[، وغري ذلك 

مما يعجز املرء عن إحصائه كما قال اإلمام النووي رحمه الله. وقد »ثبت 

الكهف  وسورة  البقرة  »سورة  قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  عن  الصحيحني  يف 

الله تعاىل عنهم، قال  الصحابة ريض  وغريهما مما ال يحىص وكذلك عن 

ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وعنه يف الصحيحني 

قرأت عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سورة النساء. واألحاديث وأقوال السلف يف هذا 

أكثر من أن تحرص«]123[.

 وتعدد الروايات املتواترة عن النبيملسو هيلع هللا ىلص وعن صحابته الكرام يف تسمية 

مختلف  يف  العلماء  أكثر  دفع  اليوم،  املعروفة  بأسمائها  القرآنية  السور 

العصور واألمصار إىل الجزم بكون تسمية السور القرآنية أمر توقيفي ال 

مدخل لالجتهاد فيه، كما مر معنا من قول الزمخرشي والسيوطي، وهو 

ما ذهب إليه التهانوي بقوله: »وقيل السورة الطائفة املرتجمة توقيفا أي 

الطائفة من القرآن املسماة باسم خاص بتوقيف من النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وقد ثبتت 

أسماء السور بالتوقيف من األحاديث واآلثار«]124[.

]121[  سورة األحزاب، اآلية 23 

العطية،  مروان  تحقيق:  القرآن،  فضائل  1415ه1995-م،  سالّم،  بن  القاسم  ُعبيد  أبو   ]122[

ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثري )دمشق - بريوت(، الطبعة: األوىل، ص: 280/1.

1994 م(، التبيان يف آداب حملة القرآن،  ]123[ أبو زكريا يحيى بن رشف النووي، )1414 ه- 

لبنان،   – بريوت   - والتوزيع  والنرش  للطباعة  ابن حزم  دار  الحجار،  عليه: محمد  حققه وعلق 

الطبعة: الثالثة، )ص: 171-170(.

وإرشاف  تقديم  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشاف  )1996م(،  محمد،  التهانوي    ]124[

ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. عيل دحروج، نقل النص الفاريس إىل العربية: د. عبد الله 

الخالدي، الرتجمة األجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لبنان نارشون – بريوت، الطبعة: األوىل، ص: 

.)989 /1(



87 كتاباإلصالح 36
2021

من  اجتهاد  محض  القرآن  سور  تسمية  أن  إىل  العلماء  بعض  وذهب   

الصحابة يف أكثره، وهذا قول ال يقوى عند التمحيص ملا مر معنا من األدلة، 

وألن االجتهاد ال يقف عند حد يمكن التوافق حوله من جهة، ومن جهة 

بأسماء  سور  تسمية  نفرس  فبم  قالوا  كما  اجتهادا  األمر  كان  لو  أخرى 

الحرشات والحيوانات كالعنكبوت والنمل والنحل، ولَِما لْم نجد يف القرآن 

سورة باسم موىس مع كون قصته من أكثر القصص تكرارا يف القرآن، ولم 

جعلت الحروف أسماًء لسور... وغري ذلك مما يطعن يف القول باالجتهاد 

أمر  القرآن  سور  تسمية  بكون  الجزم  إال  ذلك  مع  يبقى  وال  التسمية،  يف 

توقيفي.

  ثانيا: داللة اسم السورة وعالقته بموضوعها:  ثانيا: داللة اسم السورة وعالقته بموضوعها:

 إذا تأملنا أسماء سور القرآن الكريم، وتتبعناها اسما اسما؛ وجدناها 

مستمدة من تعبري وارد يف سورتها، فجعلت تلك الكلمة أو الحرف عنوانا 

للسورة. وبعد تتبع هذه األسماء يتبني أن معظم مفاتيح السور تعرب عن 

لب السورة وقلبها؛ إذ إن العبارة التي تشكل اسم السورة تعترب- يف الغالب- 

املوضوع  وتمثل  لها،  املكونة  اآليات  بقية  حوله  تلتف  الذي  العام  املحور 

املركزي واملقصد األساس الذي سيقت ألجله السورة ككل.

أو  أنه يعرب عن أهم ما يف السورة كسورة يوسف،   فاسم السورة إما 

أغرب ما فيها كالبقرة واملائدة، أو أهم ما يميزها عن غريها من السور 

الذي  هذا  و  التوبة،  كسورة  به  تأمر  ما  أعظم  أو  مثال،  الفاتحة  كسورة 

أثبتناه هنا يوافق ما أشار إليه العالمة الطاهر بن عاشور -رحمه الله- 

الفاتحة  مثل  بأوصافها  تكون  أن  إما  السور  أسماء  أن  »واعلم  قوله:  يف 

وسورة الحمد، وإما أن تكون باإلضافة ليشء اختصت بذكره نحو سورة 
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ملا كان ذكره فيها  باإلضافة  البقرة، وإما  لقمان وسورة يوسف وسورة 

أوىف نحو سورة »هود« وسورة »إبراهيم«، وإما باإلضافة لكلمات تقع يف 

السورة نحو سورة »براءة«، وسورة »حم عسق«، وسورة »حم« السجدة 

كما سماها بعض السلف، وسورة فاطر«]125[.

األساس،  ومحورها  عمودها  عن  أبدا  ينفك  ال  السورة  فاسم  وعليه،   

فجعل  فيه،  الحديث  تفصيل  السورة  قصدت  الذي  املركزي  ومضمونها 

الفكر يف  إليه، وحرص  النظر  االسم عنوانا بارزا له، لشد االنتباه وتوجيه 

تتبعه؛ قصد فهمه وإدراك أرساره واستثمار درره وجواهره. وهذا منهج 

القرآن، وقصد  رصني وسبيل قويم وجبت مراعاته عىل من رام مدارسة 

فهمه والنهل من معينه، والتزود من توجيهاته وحكمه وأحكامه؛ إذ تملك 

مفاتيح السور وفهم العالقة بني املسمى واالسم أول منازل الفهم السديد 

والعمل الرشيد، وبداية طريق الفالح يف فك غوامض التنزيل وتملك أدوات 

البحث والتنقيب يف الكتاب العزيز.

 وقد تعرتض السائر يف هذا الطريق، بعض العقبات التي يفرزها تعدد 

أسماء بعض سور القرآن، وكيفية استثمارها يف الفهم وتعيني موضوع 

السورة، وتحديد عالقة كل اسم بغريه من األسماء. إن تعدد أسماء بعض 

سور القرآن الكريم مما ال شك فيه؛ إذ إنه من األمور الثابتة والتي وردت 

تأصيال  فيها  القول  وحرروا  العلماء  وبحثها  كثرية،  نصوص  بشأنها 

وتوجيها. وخلصوا إىل أن سور القرآن ثالث أقسام باعتبار تعدد أسمائها 

من عدمه؛ وهي كاآلتي:

]125[ )ابن( عاشور محمد الطاهر، 1984هـ، تحرير املعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 

تفسري الكتاب املجيد، الدار التونسية للنرش. تونس، ص: )1/ 91(.
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السيوطي يف:  النظر فيما كتبه  القرآن يرجى  للوقوف عىل ما تعددت أسماؤه من سور   ]126[

اإلتقان )187/1 وما بعدها(، التهانوي يف: كشاف مصطلحات الفنون )991/1، 992( وغريهما.

َوِر ذَاِت اأْلَْسَماِء اْلَكِثريَِة، أَنَْهاَها َصاِحُب »اإْلِتَْقاِن«  ]127[ ونص كالمه: »ُسوَرُة اْلَفاِتَحِة ِمَن السُّ

نَِّة  َلِف، َوَلْم يَثْبُْت يِف السُّ يَن بنَْيَ أَْلَقاٍب َوِصَفاٍت َجَرْت َعىَل أَْلِسنَِة اْلُقرَّاِء ِمْن َعْهِد السَّ إىَِل نَيٍِّف َوِعرْشِ

بُْع اْلَمثَاِني، َوأُمُّ اْلُقْرآِن، أَْو أُمُّ اْلِكتَاِب«  ِحيَحِة َواْلَمأْثُوِر ِمْن أَْسَماِئَها إاِلَّ َفاِتَحُة اْلِكتَاِب، َوالسَّ الصَّ

التحرير والتنوير )1/ 131(

الجوزي  ابن  دار  وفضائلها،  القرآن  سور  أسماء  )1426هـ(،  محمد،  منرية  الدورسي   ]128[

الدمام السعودية، الطبعة األوىل.

- قسم له اسم واحد فقط يعرف به. وهو األكثر مثل النساء واألعراف، 

واألنعام، ومريم، وطه، والشورى، واملدثر.

- قسم ثان؛ تعددت أسماؤه]126[ كسورة الفاتحة مثال؛ - والتي ذكروا أن 

لها حوايل سبع وعرشين اسما وذهب الطاهر بن عاشور إىل أن الثابت من 

أسمائها أربعة أسماء فقط، ]127[  فيما رصحت الدكتورة منرية الدورسي]128[

بأن الثابت من أسمائها ستة أو سبعة بتأويل اسم سورة الصالة- والبقرة 

والتوبة.

- قسم ثالث؛ تشرتك فيه سورتان أو أكثر يف االسم الزائد عن االسم أو 

األسماء الخاصة بها، كالحواميم والزهراوين واملعوذتني.

 هذا التعدد يف أسماء بعض سور القرآن ينبغي أن يفهم يف سياقه وعىل 

حقيقته، حتى ال يشوش عىل منهج التعامل مع السورة فهما واستيعابا، 

األسماء  فهذه  بموضوعها؛  اإلحاطة  يف  فعاال  استثمارا  يستثمر  وحتى 

املسمى  عن  التعبري  يف  تختلف  وال  بينها  فيما  تتنازع  ال  الثابتة  املتعددة 

وال تعارض الغاية من التسمية؛ بل هي من املعينات عىل الفهم ملوضوع 

السورة وعالقة اسمها به بشكل أفضل وأمتن. 
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 فتعدد أسماء السورة القرآنية ال يشوش عىل الفهم السليم ملوضوعها، 

وال يعوق الدارس املتطلع إىل سرب أغوارها واكتشاف بعض أرسارها، وتعرف 

الروابط الجامعة بني االسم واملسمى دالليا وسياقيا وموضوعيا؛ بل هو 

أمر ميرس وخادم لتلك املقاصد املعرفية والتأثريية وغريها، املحدثة للتغيري 

املنشود واإلصالح املستهدف من الشارع ألوضاع البرش أفرادا وجماعات. 

فما عىل الباحث إال إمعان النظر واستثمار الفرص اإلضافية التي تتيحها 

التكامل  أوجه  عن  والبحث  فيها  الفكر  وإجالة  ثبوتها  من  التأكد  بعد   -

والتعاضد بينها- وتوظيفها إىل جانب االسم املركزي يف عمليات الدراسة 

والتدبر املأمور بها رشعا، تحقيقا ملدارسة ناجحة لسور القرآن الكريم، 

تيرس سبل النهل من معينه الصايف وتسهم يف تحصيل مقاصده السامية، 

والرامية إىل توجيه البرشية نحو التمسك بأسباب الفالح يف الدنيا واآلخرة، 

ومحاربة األدران النفسية والفكرية واألخالقية... بما يضمن صالح الكون 

بصالح املستخلف عليه.

ثالثا: عالقة موضوع السورة بسبب نزولها:ثالثا: عالقة موضوع السورة بسبب نزولها:

التعرف  املعينات عىل  أعظم  السورة من  نزول  إدراك ودراسة سبب  إن 

التعرف  أن  ذلك  لتحصيله،  سيقت  الذي  ومقصودها  موضوعها  عىل 

عىل  ودال  مرشد  آياتها،  لتنزل  املبارش  وسببها  السورة  نزول  سياق  عىل 

محورها ومضمونها ورسائلها التوجيهية واإلرشادية اإلصالحية، ووضع 

السورة  رامت  التي  املشينة  الظواهر  أو  الظاهرة  عىل  مبارش  بشكل  اليد 

محاربتها والقضاء عليها، أو ما رامت توجيه الناس إىل التمسك به وحثهم 

منهج  عىل  وسهولة  بيرس  الوقوف  عىل  الدارس  يساعد  ما  التزامه،  عىل 

تحقيق مقصدها عمليا بعد تصوره نظريا.
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املجتمع  لفك معضلة واجهت  تنزلت  الكريم  القرآن  إن كثريا من سور 

املسلم خاصة ومحيطه اإلنساني عامة، أو إجابة عن سؤال مشكل ووجهت 

به الدعوة اإلسالمية، أو توضيحا وبيان للمسار املفروض اتباعه لتحقيق 

عىل  ويشوش  البرشي  الكيان  يتهدد  ملشكل  معالجة  أو  املرجوة  الهداية 

أو أجزاء  التي تحملها اإلنسان، فجاءت السورة  الكون  مهمة الخالفة يف 

التعامل  يف  رشعا  املرتىض  املنهاج  إىل  له  وتوجيها  لإلنسان  تنويرا  منها؛ 

مع املشكل اآلني، ورسما ملعالم منهج التعامل معه ومع عائالته وأمثاله 

ونظرائه مستقبال، إذ العربة- كما قيل- بعموم اللفظ ال بخصوص السبب. 

فكانت »معرفة أسباب التنزيل الزمة ملن أراد علم القرآن«]129[، ألن اإلحاطة 

آياتها  وبمعاني  أوال،  للسورة  الكيل  باملعنى  اإلحاطة  عىل  يعني  بالسبب 

سورة  نزول  سبب  عىل  فتعرفك  ثانيا،  العام  ملحورها  واملفصلة  الخادمة 

الكهف مثال يساعدك عىل معرفة محورها ويقيك من التيه ضمن املعاني 

الجزئية آلياتها، فمقصدها تحقيق التوحيد وإثبات صدق نبوة النبي صىل 

سبل  إىل  القرآن  وهداية  رسالته،  وصدق  ربانية  وتأكيد  وسلم،  عليه  الله 

الرشاد]130[. كل هذا من خالل اإلجابة عن أسئلة املرشكني التي كانت سببا 

يف نزول السورة، »فاتضح من هذا أن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف 

أوالهما  ذكرت  وقد  القرنني.  ذي  وقصة  الكهف،  أصحاب  قصة  بيان  هو 

]129[ أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، 1417هـ/ 1997م، املوافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور 

بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة األوىل، ص 4/ 146. . . 152

2/ 243: »ومقصودها: وصف الكتاب بأنه قيم، لكونه  ]130[ قال البقاعي يف مصاعد النظر: 

زاجًرا عن الرشيك الذي هو خالف ما قام عليه الدليل يف »سبحان«، من أنه ال وكيل دونه، وال إله 

ا )بالحق( أخبار قوم قد فضلوا يف أزمانهم، وفق ما وقع الخرب به يف سبحان، من أنه  إال هو وقاصًّ

يفضل من يشاء، ويفعل ما يشاء«.
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يف أول السورة وذكرت األخرى يف آخرها«]131[. »وهذا الغرض خادم ملحور 

السورة وقضيتها األساس التي دلت عليها »قصة أهل الكهف، ألن خربهم 

أخفى ما فيها من القصص، مع أن سبب فراقهم لقومهم الرشك، وكان 

أمرهم موجبا بعد طول رقادهم للوحدانية، وإبطال الرشك«]132[.

إذ بمعرفة  باآليات؛  األمر بأسباب خاصة  إذا تعلق  العكس  وقد يحدث 

أسبابها يتيرس ربط معانيها بسياقات ورودها داخل نسق السورة، وهذا 

بدوره من املعينات األساسية للظفر بمحور السورة وغايتها.

ومن تم يتأكد أن الوقوف عىل سبب نزول السورة، يعترب بحق مفتاحا 

محوريا من مفاتيح الفهم السديد للسورة القرآنية وإدراك محورها العام 

وموضوعها األساس، كما أنه من أعظم املعينات عىل استيعاب تصوراتها 

عىل  مهم  مساعد  وهو  قدمتها،  التي  والحلول  عالجتها  التي  للمشاكل 

االستثمار الجيد لتوجيهاتها وحكمها وأحكامها، إلحداث التغيري املنشود 

واإلصالح املقصود، ولهذه الغاية الرشيفة نجد أن أكثر املفرسين قد اعتنوا 

روايات  ثبت عندهم من  ما  بذكر  قرآنية  لكل سورة  تفسرياتهم  بتصدير 

تخص سبب أو أسباب نزولها، تقديرا منهم ألهمية اإلحاطة بسبب النزول 

وتبنيُّ  املرام،  لتحقيق  الجهد  وترشيد  املعنى  وتوضيح  القصد  توجيه  يف 

تجاوزوا  بل  تنزيله؛  الباري سبحانه وتعاىل من كالمه يف محكم  مقصود 

أسباب  اختلفت  التي  اآليات  بعض  نزول  سبب  يف  الكالم  تفصيل  إىل  ذلك 

يف  ملا  واحدة  سورة  وإياها  يجمعها  مما  غريها  نزول  أسباب  عن  نزولها 

]131[ التحرير والتنوير، ص: )15/ 244(.

]132[ مصاعد النظر، ص: / 244، وأيضا: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، لنفس املؤلف، 

دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، )12/ 1 وما بعدها(. 
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السورة  آيات  بني  العالقة  وضبط  النظر  تسديد  يف  بالغة  أهمية  من  ذلك 

الواحدة، ودور كل آية من آياتها يف خدمة املحور العام لها، ورسم معالم 

املنهج السديد يف فك غوامض القرآن، واستغالل ذلك يف ضبط النظام العام 

للسورة واكتشاف مدى تعاضد آياتها يف تحقيق مقصودها، رغم اختالف 

يف  االتساق  وتمام  اإلعجاز  غاية  وهذه  نزولها،  وسياقات  وأزمان  أسباب 

تحقيق الهداية واإلرشاد.

رابعا: عالقة موضوع السورة بزمان ومكان نزولها: )المكي والمدني(.رابعا: عالقة موضوع السورة بزمان ومكان نزولها: )المكي والمدني(.

تاريخ نزول السورة من املحددات الرئيسة ملوضوعها، وتحديد نوعيتها 

من أهم املعينات عىل ضبط محورها واتجاهها؛ إذ من املعلوم أن القرآن 

قواعد  بتقرير  الرشك؛  أدران  النفوس من  تزكية  نحو  أساسا  اتجه  املكي 

االعتقاد الصحيح، وتعريف الخلق بربهم عز وجل ومحاربة عبادة األوثان 

وتعدد الرشكاء ورصف العبادة لغري الله، باإلضافة إىل وضع وضبط قواعد 

أما  البرش.  بني  التمييز  أشكال  كل  محاربة  خالل  من  البرشي  االجتماع 

القرآن املدني فكانت موضوعاته أكثر استيعابا ملسائل الترشيع والجوانب 

تناول  إىل  باإلضافة   - أكثر  اهتم  حيث  املجتمع؛  تحكم  التي  األخالقية 

العملية،  األحكام  وترشيع  باالعتقاد  العمل  بربط   - العقيدة  موضوعات 

العباد  ترصفات  ملختلف  واملنظمة  املختلفة  البرشية  للعالقات  الضابطة 

تعبدا وسلوكا وأخالقا.

تخرج  ال  موضوعاتها،  اختلفت  وإن  املكية  السور  أن  يتحصل  وعليه، 

برسد  اهتمت  سواء   - حولها  والدوران  العقيدة  قضايا  إثارة  عن  عموما 

الحياة  ووقائع  قضايا  عن  الحديث  أو  السالفة  واألمم  األنبياء  قصص 
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اإلسالمية زمن النبوة أو غريها من التفاصيل، يف حني اتجهت السور املدنية 

العبادات واملعامالت ووضع  التفصيلية ألحكام  املعالجة  يف عمومها نحو 

أسس الترشيع املؤسس للدولة الفتية الجديدة.

وبذلك، يكون التعرف عىل هذه الخصائص التي تميز كل نوع من السور 

الذي تتجه  موجها دقيقا لإلحاطة بموضوع السورة ومحورها املركزي، 

الخاص  مقصدها  لتحصيل  واستثماره  حوله  الحديث  وتفصيل  لتناوله 

ذهب  حتى  البرشية،  وهداية  التزكية  يف  العامة  القرآن  ملقاصد  الخادم 

العلماء إىل تحريم القول يف القرآن عىل من لم يميز بني السور املكية واملدنية 

...  لتوقف الفهم السليم للقرآن وتنزيل أحكامه وتحقق مقاصده وغاياته 

عليها.

أمر  نزولها،  وتاريخ  السور  نوعية  استثمار  أن  يتحصل  لذلك،  نتيجة   

فهما  فهمه  إىل  الرامي  القرآن  يف  الباحث  لعمل  مركزي  وموجه  أساٌس 

سليما؛ بحيث إنه من الواجب عليه االنطالق من نوعية السورة واالعتماد 

عليها والعودة إليها يف تحديد مقِصدها العام التخاذه مدخال موجها للظفر 

الكريم  للقرآن  العامة  باملقاصد  ربطه  ثمة  ومن  )عمودها(،  بمحورها 

املراد  املعنى ويظهر  الفهم ويتضح  له  لديه ويسلم  الصورة  تكتمل  حتى 

واملقصود، فينجوا بذلك من القول يف القرآن بغري علم، وتسلم استنباطاته 

وتفسرياته.

خامسا: عالقة موضوع السورة بما ورد في فضلها:خامسا: عالقة موضوع السورة بما ورد في فضلها:

تمثل فضائل السورة جملة من املميزات والخصائص التي انفردت بها 

عن مثيالتها من سور القرآن، وتبني ما للسورة من أهمية ومكانة سامية 
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أهلها لها محورها العام وغرضها األساس، فصارت بذلك فضائل السورة 

وتصور  محورها  لضبط  الداعمة  واملوجهات  املعينات  أبرز  من  القرآنية 

مسارها والتعرف عىل مقصدها. إن االطالع عىل مبحث »فضائل السور« 

يزود الباحث والدارس للقرآن الكريم بإمكانات مهمة توجهه نحو ضبط 

املسار العام الناظم للسورة وإدراك البناء الشمويل الكيل الجامع لفروعها 

الفهم ملجالها ووحدة موضوعها، وتكامل  وجزئياتها، والضامن لنسقية 

الرؤية تجاه عنارصها ومكوناتها، مشكلة بذلك دعامة قوية موصلة إىل 

الفهم السليم للقرآن جملة وللسورة القرآنية بشكل خاص. وهذا ما دفع 

املفرسين إىل االعتناء بها وتصدير تفسرياتهم للسور بها، فقد أكد ابن كثري 

ذلك حيث قال: »ونحن قدمنا »الفضائل« قبل التفسري، وذكرنا فضل كل 

سورة قبل تفسريها؛ ليكون ذلك باعثا عىل حفظ القرآن وفهمه والعمل 

املركزية  السورة وأدوارها  أهمية فضائل  يثبت  بما فيه«]133[، وكالمه هذا 

خالل  من  واالستنباط،  التفسري  وضبط  الفكر  وتسديد  الفهم  توجيه  يف 

ما تتيحه من إمكانات تيرس الفهم الجيد وتقود نحو إدراك عمود السور 

ومجالها العام الذي تدور آياتها حوله، مما يعصم من الزلل ويقوي النظر 

ويقومه.

تحصيل  عىل  قويا  معينا  السور  بفضائل  املعرفة  تكون  عليه،  وبناء   

الوحدة املنهجية يف التعامل مع السورة بالنسبة لدارس القرآن الكريم، كما 

أنها تعّضد الخصائص السابقة الذكر ) التسمية، سبب النزول، وغريها( 

يف تمكينه من اإلحاطة بعمود السورة ومقصدها، من خالل ضبط اآلليات 

]133[ أبو الفداء إسماعيل )ابن( كثري، 1416هـ، فضائل القرآن، تحقيق أبو إسحاق الحويني، 

مكتبة ابن تيمية، الطبعة األوىل، ص: 33
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واملعطيات املعينة عىل جمع خصائص السورة، وضم تشعباتها ولمِّ شمل 

أجزائها إىل بعضها لتشكل يف النهاية كال متكامال، وتقوية االستنباطات 

العنارص  يف  بحثه  خالل  من  الدارس  إليها  يصل  التي  العامة  والتوجهات 

املركزي  ومحورها  السورة  بموضوع  الظفر  لسبل  وامليرسة  املوجهة 

وغايتها األساس التي تهدف تثبيتها والوصول إليها.

التي  والوظائف  الخدمات  إجمال  يمكننا  ذكره،  سلف  ما  خالل  ومن   

تقدمها أحاديث فضائل السور للباحث، فيما يأتي:

- وظيفة إرساء وبناء عمود السورة: حيث يستطيع الباحث الوصول 

رأسا إىل عمود السورة ومحورها العام بعد اطالعه ومعرفته بما صح من 

الخصائص األخرى يف ذلك، فيتمكن من  لم تسعفه  إذا  فضائلها، خاصة 

إىل  الجزء  فيه وضبط تشعباته ورد  والتحكم  السورة  اإلحاطة بموضوع 

الكل والفرع إىل األصل بمنهج رصني يدعمه الدليل وتقويه الحجة، ويمكن 

أثناء بيانه  أن نسوق نموذجا لذلك بما نقله السيوطي عن اإلمام الغزايل 

لحديث »قلب القرآن يس« ]134[  الذي ورد يف فضل سورة »يس«، حيث قال: 

حققه  الكربى،  سننه  يف  والنسائي   ،)417  /33( ص:  املسند،  يف  أحمد  اإلمام  أخرجه   ]134[

بن  الله  عبد  له:  قدم  األرناؤوط،  عليه: شعيب  شلبي أرشف  املنعم  عبد  أحاديثه: حسن  وخرج 

عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة – بريوت، الطبعة: األوىل، 1421 هـ - 2001 م، ص: )9/ 

394(، والطرباني يف معجمه الكبري، بتحقيق: حمدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

– القاهرة، الطبعة: الثانية )20/ 220( و)20/ 230(، كلهم بسند ضعيف بسبب جهالة الرجل 

ثَنَا ُمْعتَِمٌر، َعْن أَِبيِه، َعْن َرُجٍل، َعْن أَِبيِه، َعْن َمْعِقِل بن  ثَنَا َعاِرٌم، َحدَّ وأبيه، و الحديث بسنده: » َحدَّ

يََساٍر، أَنَّ َرُسوَل اللِه  َقاَل: » اْلبََقَرُة َسنَاُم اْلُقْرآِن َوذُْرَوتُُه، نََزَل َمَع ُكلِّ آيٍَة ِمنَْها ثََمانُوَن َمَلًكا، 

ِبَها،  َفُوِصَلْت  اْلَعْرِش،  تَْحِت  ِمْن   ]255 اْلَقيُّوُم﴾ ]البقرة:  اْلَحيُّ  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َواْستُْخِرَجْت ﴿اللُه 

اَر اآْلِخَرَة إاِلَّ ُغِفَر َلُه،  أَْو َفُوِصَلْت ِبُسوَرِة اْلبََقَرِة، َويس َقْلُب اْلُقْرآِن، اَل يَْقَرُؤَها َرُجٌل يُِريُد اللَه والدَّ

َواْقَرُؤوَها َعىَل َمْوتَاُكْم«.
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» إن ذلك ألن اإليمان صحته باالعرتاف بالحرش والنرش وهو مقرر يف هذه 

السورة بأبلغ وجه، فجعلت قلب القرآن لذلك ]...[« ]135[ ، فهذا الكالم يوحي 

يف  والتنقري  توجيهه  بعد  السورة  إىل موضوع  الوصول  من  يمكِّن  بمنهج 

اإلقرار  ملا كان  فإنه  املكانة،  السورة هذه  الكامن وراء استحقاق  السبب 

بالحرش واملعاد من أساسيات الدين وأعمدته الكربى، وهو موضوع عام 

اشتغلت السورة ببيانه والتأكيد عليه وسوق األدلة عىل حصوله، وهو من 

موضوعات االعتقاد وأركان اإليمان، استحقت أن تكون قلبا للقرآن الذي 

العقيدة الصحيحة،  التوحيد وتثبيت وبيان  يتمحور يف جانبه األعم حول 

اإليمان  هو  ومحورها  »يس«  سورة  عمود  أن  كله  ذلك  من  فيستخلص 

والذي ال يكتمل إال باإلقرار بالبعث والنشور.

- املساعدة عىل الرتجيح بني األغراض املتشابهة واملتداخلة: بحيث تلعب 

)الفضائل( دورا جوهريا يف الرتجيح يف حالة االشتباه يف موضوع السورة، 

واختالفها  بينها  الريادة  تنازع  بسبب  أكثر  أو  منها  اثنني  بني  الرتدد  أو 

الباحث فيتشتت ذهنه وتختلط أفكاره. فإذا  وتعددها، حتى تلتبس عىل 

وقف عىل ما ورد يف فضل السورة بزغ ضوء ينري مسار اختياره، ويرتجح 

بفضله موضوع عىل غريه، ويقوى عمود عىل ما سواه من األعمدة التي 

التبست واختلطت. ويمكن أن نسوق نموذجا لذلك من سورة الكهف التي 

تعددت فروع عمودها األساس، حتى إنه ليُخيَّل لدارسها أنها موضوعات 

شتى ال رابط بينها وال حبل يجمعها، وباستثمار ما ورد يف فضلها يمكننا 

جمع هذا الشتات ورص صفوفه وتوجيهه ملعالجة وخدمة العمود املركزي 

]135[  اإلتقان يف علوم القرآن، ص: 144/4.
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للسورة وتشكيله؛ ذلك أن الناظر واملتأمل للسورة يجدها تتحدث يف مطلعها 

عن التوحيد ثم قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتني وقصة ذي 

القرنني... ما يدفع إىل التساؤل والبحث عن الرابط بني هذه املوضوعات، 

والذي يمكن أن تسهم أحاديث فضائل السورة يف تجليته وتحصيل الخيط 

الناظم لهذه الفروع، فقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما أخرجه اإلمام مسلم يف 

صحيحه و أحمد يف مسنده وغريهما أنه قال يف فضل سورة الكهف: »من 

حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال«]136[، وببحثنا عن 

علة هذه املزية واملكانة، نجد أن فتنة الدجال يف التوحيد، ألنه يفتن العباد 

الله  ووحدانية  بربوبية  وإقرارهم  عقيدتهم  عليهم  ويشغب  إيمانهم  يف 

تعاىل كما ثبت يف السنن، فتأكدنا بذلك أن عمود سورة الكهف هو التوحيد 

ولوازمه، وما سيق يف السورة من قصص وفروع إنما لخدمة هذا املركز، 

السليمة  العقيدة  عىل  للثبات  دعوة  سيقت  إنما  الكهف  أصحاب  فقصة 

الصحيحة وبيان رشفها ورشف أهلها يف الدنيا واآلخرة... وقصة صاحب 

الله  لقدرة  ببيانها  األساس  املوضوع  لصلب  خادمة  هي  إنما  الجنتني 

وعظمته ورضورة شكر نعمه الذي هو برهان من براهني اإليمان الصادق، 

وكذلك األمر نفسه يف قصة موىس والعبد الصالح الدائرة حول تمام علم 

الله وإحاطته بالوجود، فإن القصة ُمعرِّفة بالواحد األحد املستحق للتوحيد 

وخالص العبودية، ويلحق بكل ما سلف قصة ذي القرنني.

وبهذا يتأكد للباحث وحدة موضوع السورة ويرتجح له املوضوع املركزي 

ويتميز أمام الفروع واملوضوعات الخادمة واملحققة ملاهية العمود، فيخرج 

بذلك من الحرية وتشتت الذهن وتنازع األفكار بفضل فضائل السورة.

]136[  سبق تخريجه.
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- تأكيد الخصائص األخرى وتقويتها: وذلك بتعزيز االستنباط وتقوية 

محور  بخصوص  الباحث  اجتهاد  إليه  انتهى  الذي  االختيار  ودعم  النظر 

السورة وعمودها. فبعدما يجول الباحث بخاطره يف ثنايا السورة القرآنية 

عمودا  للسورة  ويحدد  الذكر،  سالفة  املختلفة  بخصائصها  ويستعني 

إليه  انتهى  ما  عليه  فيعرض  فضلها  يف  ورد  ما  إىل  يأتي  عاما،  ومحورا 

استنباطه.  ورجاحة  اختياره  قوة  له  لتتأكد  به،  ويقارنه  وتدبره  نظره 

وهذا األمر ينسحب عىل معظم السور التي وردت يف بيان فضلها أحاديث 

الله  وسنن ثابتة، و نورد كمثال عىل ذلك ما ذكره اإلمام البقاعي رحمه 

يف توجيه قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف فضل سورة البقرة: »اقرءوا القرآن فإنه يأتي 

يوم القيامة شفيعا ألصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، 

فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما 

البقرة،  سورة  اقرءوا  أصحابهما،  عن  تحاجان  صواف،  طري  من  فرقان 

فإن أخذها بركة، وتركها حرسة، وال تستطيعها البطلة« ]137[،  حيث قال: 

مقصدها  أن  أجل  من  الشيطان  طرد  يف  البقرة  خصوصية  ولعل   ]...[«

أمره، وإبطاِل عظيِم  َخِفيِّ  ببيان  الشيطان،  ومدلول اسمها مالزم لطرد 

رشه، بفتنته ومكره فيما جر به اإلنسان إىل القتل من كربه، فوضح أمر 

اللذين  الذنبني  أثر  الذي هو جناه، فزال بذلك  القاتل حتى وقع القصاص 

هما أول املعايص. وهما: الكرب، والقتل«]138[؛ بعدما بني أن مقصود السورة 

وعمودها: »إقامة الدليل عىل أن الكتاب هدى ليتبع يف كل حال«]139[ ، فثبتت 

]137[  مسند اإلمام أحمد: )1/ 553(

]138[ البقاعي، الربهان يف ترتيب سور القرآن، مرجع سابق، ص: )2/ 17(

]139[ نفسه، ص: )2/ 9(
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املناسبة وتأكد االختيار وقوي النظر والربهان عىل أن صلب السورة يدور 

ألن  نواهيه؛  واجتناب  أوامره  إتباع  وإلزامية  القرآن  مكانة  تأكيد  حول 

مخالفة الشيطان وعصيان أمره ال يتم إال بالتمسك بما ورد يف القرآن، وهذا 

ما بينته سورة البقرة وأثبتته وساقت قصصا وأخبارا ووقائع دالة عليه 

ومحذرة من مخالفته واإلعراض عنه، فكان االلتزام بأحكام سورة البقرة 

واستثمار دروسها وعربها وتوجيهاتها حرزا من الشيطان وانتصارا عليه 

وظلة ووقاية من شقاء الدنيا وخزي وعذاب اآلخرة.

 هذا التقسيم الذي أوردناه هنا ال ينبغي أن يفهم منه التنافر أو التعارض 

واالختالف بني هذه األوجه من وظائف أحاديث الفضائل؛ بل يجب أن تؤخذ 

يف بعدها التكاميل والتوافقي. فالباحث ملزم باألخذ بها كلها إن أمكنه ذلك 

فيعمل الفضائل يف التأسيس والرتجيح والتأكيد، فإن تعذر عليه ذلك أخذ 

بوجهني منها أو وجه حسب املتيرس املمكن.

السورة  بعمود  الظفر  يف  الفضائل  أحاديث  أهمية  تتضح  إذن  هكذا 

القرآنية، وأوجه استثمارها يف إدراك الخيوط الناظمة لفروعها وتشعباتها، 

بما يمكن قارئ القرآن والدارس له من فهمه الفهم السليم وتوجيه أخباره 

وقصصه وأحكامه وحكمه لتحصيل االستنباط الصحيح والنظر السديد 

وإفراده  ونظمـه  تراكيبه  يف  للمقصود،  املحقق  املفيد  والتدبر  آياته  يف 

الكافيـة  العناية  إيالء  القـرآن  الباحـث يف  لزاما عىل  لذلك كان  وشموله. 

أثناء  واستحضارها  القـرآن  دراسة  يف  واستثمارها  الفضائل  ألحاديث 

التعامــل معــه، وعدم إغفالها أو اإلعراض عنها ألنها من صلب الدراسة 

املتينة واملنجيــة من الزيغ عن املقصود القرآني وليست نافلة من النوافل 

أو من الرتف العلمي.
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من أجل ضمان استثمار أمثل ملا صح من أحاديث الفضائل؛ وجب عىل 

حتى  الواحدة  السورة  و  الواحد  الباب  يف  منها  الوارد  بني  الجمع  الباحث 

تكون دعما وسندا مثمرا يف الباب، يوصل بيرس وسهولة إىل الغاية واملراد، 

كما يجب البحث وإجالة النظر للوقوف عىل وجه املناسبة بينها وبني ما 

أوصل إليه البحث املستثمر لبقية خصائص السورة، تحقيقا للتكامل بينها 

وضمانا لالنسجام بني ما تحيل عليه هذه الخصائص مجتمعة ومنفردة، 

السور  أسماء  عليها  تحيل  التي  الظاهرة  العالقات  بني  الربط  خالل  من 

ومزايا  وخيوط  أبعاد  من  فضائلها  تثبته  وما  ونوعيتها  نزولها  وأسباب 

خادمة للهدف من البحث ومساعدة عىل تحقيقه.
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المبحث الخامس:المبحث الخامس:
دور »علم تناسب السور«دور »علم تناسب السور«

في تحديد القضية المركزية للسورةفي تحديد القضية المركزية للسورة

سبقت اإلشارة إىل أن املقصود بمناسبة أو تناسب السور؛ ذلكم التوافق 

والتكامل والتناسق الكامن بني موضوعاتها، وترابط آياتها بشكل دقيق 

الحاصلة بني  املناسبات  بنائه، وهذه  القرآني وتراص  النظم  إحكام  يربز 

السور تسهم بشكل فعال يف تسلسل محاور السور بما يفيد املتدبر له من 

اإلمساك بزمام عمود كل سورة عىل حدة، وكل ذلك من خالل دراسة السياق 

املكاني، وترتيب كل سورة ضمن سور القرآن الكريم والبحث يف عالقة كل 

سورة بالتي قبلها والتي بعدها، ثم من حيث الوقوف عىل انسجام مطلع 

كل سورة بخاتمة التي قبلها. 

فالسور القرآنية تتعانق وتتشاكل وتتعاضد فيما بينها لخدمة املقاصد 

العليا للقرآن الكريم، وإن كانت مجزأة ومقسمة، إال أن هدفها ومقِصدها 

واحد. وال حاجة لالستطراد يف هذا املقام، ألنه سبق أن تطرقنا للموضوع 

بتفصيل أثناء حديثنا عن التناسق والوحدة املوضوعية للسورة القرآنية. 

غري أن الهدف من طرق باب هذا املوضوع ثانية هو بيان دور علم مناسبات 
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وتحصيل  القرآنية،  للسورة  واألسلم  الشمويل  الفهم  تحقيق  يف  السور 

عمودها وربط مقاصدها بمقاصد القرآن الكلية.

 تحدث الفخر الرازي عن علم »املناسبات« معتربا إياه ذا فضل عميم، 

وأثر بالغ يف تدبر وفهم الكتاب العزيز؛ إذ إن »أكثر لطائف القرآن مودعة 

الخفية  املعاني  هذه  عىل  للوقوف  منه  بد  وال  والروابط«]140[،  الرتتيبات  يف 

واللطائف، وتجاوز حالة التنافر بني موضوعات السورة، والتي قد تظهر 

لقارئ القرآن يف الوهلة األوىل أن ال رابط بينها. ولهذا نجد الزركيش يؤكد عىل 

أهمية البحث عن مناسبة اآلي والسور لبعضها البعض، ألن هذه املناسبة 

بذلك  فيقوى  بعض،  بأعناق  آخذا  بعضها  الكالم  أجزاء  »جعل  يف  تسهم 

االرتباط ويصري التأليف حاله حال البناء املحكم املتالئم األجزاء«]141[، وهذا 

ما جعل من علم مناسبات القرآن علما عمليا جليل القدر عظيم الفائدة، 

تفاصيلها  بإدراك  وسوره،  الكريم  للقرآن  السليمة  املدارسة  يف  إلسهامه 

وكلياتها، والوقوف عىل الروابط الجامعة لفروعها، فأضحى علما »تعرف 

منه علل ترتيب أجزائه، وهو رس البالغة ألدائه إىل تحقيق مطابقة املعاني 

السورة  اإلجادة فيه عىل معرفة مقصود  الحال، وتتوقف  اقتضاه من  ملا 

املقصود من جميع جملها؛ فلذلك  املطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة 

كان هذا العلم يف غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسري نسبة علم 

البيان من النحو«]142[.

]140[  الرازي أبو عبد الله محمد فخر الدين، 1420هـ، مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، نرش: 

دار إحياء الرتاث العربي – بريوت، الطبعة: الثالثة، ص: )10/ 110(.

]141[  الربهان، الزركيش: )1/ 36(.

]142[  البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، مصدر سابق، ص: »1/ 5«
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 باستقصاء ما كتب بشأن املناسبات القرآنية وأنواعها؛ أمكننا تقسيم 

كبريين]143[  قسمني  إىل  السورة-  عمود  ناصية  لتملك  -الخادمة  تجلياتها 

يتفرع كل منهما إىل مظهرين كاآلتي:

المطلب األول: التناسب الخارجي:المطلب األول: التناسب الخارجي:

  أوال: مناسبة ترتيب الّسور:  أوال: مناسبة ترتيب الّسور:

يعّد مبحث ترتيب سور القرآن مما اشتهر بني علماء القرآن منذ القدم؛ 

حيث فصلوا يف تضاعيفه القول وبينوا ما يرتبط به من أصول وفروع. إال 

وحقيقته  مصدره  حول  رؤاهم  اختلفت  إذ  حوله؛  تجتمع  لم  كلمتهم  أن 

وتباينت أقوالهم وانقسمت بشأن أصله ومنشئه إىل ثالثة مذاهب؛

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  توقيفي  أمر  القرآن  سور  ترتيب  بأن  يرى  أول  فريق   -

أغلبه، وهو مذهب  يف  تواترا عمليا يف عمومه وقوليا  األمة  وتناقلته عنه 

الداني، وأبي بكر بن األنباري، وأبي بكر بن  كثري من األئمة كأبي عمرو 

البقاعي،  بكر  وأبي  الغرناطي،  الزبري  بن  جعفر  وأبي  املعافري،  العربي 

فيما  مستندهم  أما  الزركيش…وغريهم.  وبدرالدين  الرازي،  الدين  وفخر 

ذهبوا إليه؛ فورود نصوص كثرية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تثبت ترتيب سور قرآنية 

  الصحابة  إجماع  إىل  باإلضافة  قولهم،  أيد  ما  منها  استخلصوا  كثرية 

عىل الرتتيب املعتمد اليوم، ولو لم يكن األمر توقيفي لم يجمعوا عليه، ولم 

يرتاجع عن ترتيبه الخاص من كان منهم قد جمع مصحفه عىل ترتيب 

ومناسبة  للمقام،  املقال  مناسبة  منها  املناسبات،  من  أخرى  أنواع  يف  العلماء  فصل   ]143[

الفواصل، ومناسبة املبنى للمعنى. 
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مخالف ملصحف اإلمام قبل جمعه، كابن مسعود وأبي بن كعب وغريهما، 

ولو كان األمر محض اجتهاد ملا تقبلوا ذلك، ولدافع كل منهم عن اختياره 

يف ترتيب مصحفه ]144[. 

- وفريق ثان دافع عن كون ترتيب السور أمر اجتهادي قام به الصحابة 

بن  مالك  اإلمام  إىل  القول  هذا  وينسب   . عفان  بن  عثمان  زمن  يف   

أنس وتمسك به القايض أبي بكر بن الطيب الباقالني]145[ وهو قول الشيخ 

الَقْول  »َوَكذَِلَك   :)40 القرآن )ص:  آي  عد  يف  البيان  يف  الداني  أبي عمرو  قول  أنظر مثال   ]144[

ور وتسميتها وترتيب آيها يِف اْلِكتَابَة أَن ذَِلك تَْوِقيف من َرُسول الله وإعالم ِمنُْه  عندنَا يِف تأليف السُّ

ِبِه لتوفر َمِجيء اأْلَْخبَار بذلك واقتضاء اْلَعادة ِبَكْوِنِه َكذَِلك وتواطؤ اْلَجَماَعة واتفاق اأْلمة َعَليِْه 

َوِباللَِّه التَّْوِفيق«.

= )أبو عمرو عثمان الداني 1414هـ - 1994م، البيان يف عّد آي القرآن، تحقيق: غانم قدوري 

الحمد، نرش: مركز املخطوطات والرتاث – الكويت، الطبعة: األوىل(.

]145[ يقول الباقالني يف كتابه االنتصار للقرآن ما نصه: »فيقال لهم: أما اختالُف مصاحفهم 

وِر فإنه كالظاهر املشهور وما يدفعه، وإن كان يف الناس من يُنكُر ذلك ويقوُل إن  يف ترتيب السُّ

هذه األخبار أخباُر آحاٍد غري أننا ال نقول - مع إثبات اختالفهم يف ترتيب السور - إنه قد كان من 

الرسول  توقيف عىل ترتيبها وأمر ُضيق عليهم يف تأليفها إال عىل حسب ما حده ورسمه لهم، 

َور إىل مثلها وما  بل إنما كان منهم تأليُف ُسَوِر املصحف عىل وجه االجتهاد واالحتياط وضم السُّ

يقاربُها، وإذا كان ذلك عنَدنا كذلك سقط ما توهمه السائُل - وقد زعم قوم أّن تأليف السور عىل 

ُرِوَي من  الرسول لهم عىل ذلك وأمر به، وأن ما  إنما كان توقيفا من  ما هو عليه يف مصحفنا 

اختالف مصحف أبّي وعيل وعبد الله ومخالفة سائرهم ملصحف الجماعة إنما كان قبَل العرص 

ما  نختاُره  والذي  ذلك،  فعل  يكن  لم  أن  بعد  ور  السُّ تأليَف  لهم  رتب    الله  وأن رسول  األخري، 

قّدمناه، وفيه سقوط ما ظنّوا القدح به يف ظهور نقل القرآن واستفاضته.

]…[ فكذلك لو كان منه  توقيٌف عىل ترتيب سور القرآن لنُِقل ذلك عنه، وُعِرف من دينه، ولم 

يُختَلف يف تأليِف السور يف املصاحف االختالف الذي قّدمناه، فوجَب بذلك أنه ال توقيَف من الرسول 

م،   2001  - هـ  الطيب1422  بن  محمد  بكر  أبو  )الباقالني  القرآن  ُسور  تأليف  ترتيِب  عىل   

االنتصار للقرآن، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، دار ابن حزم – بريوت، الطبعة: األوىل، ص: 

)281- 280- 279/1
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الطاهر بن عاشور من املتأخرين، ومما استدلوا به عىل مذهبهم ما يأتي:

* تضارب بعض النصوص الواردة يف ترتيب بعض السور، فمرة تأتي 

نصوص برتتيب وترد أخرى برتتيب آخر.

والرتمذي  أحمد  عنه  رواه  فيما   عفان بن  عثمان  عن  ثبت  ما   *

والنسائي وابن حبان والحاكم يف أمر سورتي األنفال والتوبة مما استفادوا 

منه اجتهاده يف ترتيب سور القرآن ]146[. 

تدوين  قبل    الصحابة  مصاحف  بعض  يف  السور  ترتيب  اختالف   *

عثمان ريض الله عنه للقرآن الكريم وجمعه األمة عىل مصحف اإلمام.

ووجهها  األمة  أمر  أنه  يثبت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  رصيح  نص  وجود  عدم   *

لرتتيب معني لسور القرآن الكريم.

- فريق ثالث اختار الجمع بني الرأيني والتوسط بني املذهبني، ويمثله 

القايض أبو محمد عبد الحق ابن عطية األندليس، الذي خلص إىل أن من سور 

القرآن ما ثبت ترتيبه توقيفا ومنها ما رتب عن اجتهاد. فقال: »وظاهر 

اآلثار أن السبع الطول والحواميم واملفصل كان مرتبا يف زمن النبي عليه 

السالم، وكان يف السور ما لم يرتب، فذلك هو الذي رتب وقت الكتب«]147[، 

واملالحظ أن ابن عطية مثل ملا ثبت ترتيبه زمن النبوة ولم يمثل ملا اجتهد 

الصحابة يف ترتيبه حسب رأيه.

أحمد  الرتمذي، تحقيق وتعليق:  م، سنن   1975  - 1395 هـ  الرتمذي  أبو عيىس محمد   ]146[

ومطبعة  مكتبة  رشكة  نرش:  عوض،  عطوة  وإبراهيم  الباقي  عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر  محمد 

مصطفى البابي الحلبي – مرص الطبعة: الثانية، ص )272/5(

العزيز،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر  )1422هـ(،  عطية  بن  الحق  عبد  محمد  أبو   ]147[

تحقيق: عبد السالم عبد الشايف محمد، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل، ص: )1/ 50(
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لم  والذي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بيّنه  الذي  القدر  يف  املذهب  هذا  أصحاب  واختلف   

يبينه وأيهما األكثر؛ فإذا كان بن عطية األندليس قد مال إىل أن أكثر سور 

القرآن ثبت ترتيبها بتوقيف من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن اإلمام البيهقي قال - فيما 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرتبا سوره  القرآن عىل عهد  »كان  السيوطي-بأنه:  نقله عنه 

وأيد  فيها«]148[.  اآلتي  للحديث  وبراءة  األنفال  إال  الرتتيب،  هذا  عىل  وآياته 

القرآن  أقسام  ترتيب سور  فيما يخص  البيهقي  إليه  ما ذهب  السيوطي 

)الطوال واملئني واملثاني واملفصل(، أما نفس هذه األقسام؛ فرصح بأنها 

توقيفية ]149[ .

ومقاطعه  فواصله  يف  حتى  فريد  تناسق  عىل  بني  الكريم  القرآن  إن 

وأجزائه؛ بحيث إنها جاءت كلها متكافئة من حيث عدد الكلمات والحروف 

ومتناسبة الفواصل]150[، مما يدل أن ترتيب سوره توقيف من رب العزة؛ إذ 

كيف يتسنى للعباد اجتهاد يحرتم هذا الضبط الفريد املتقن؟ فمثال سورة 

باعتبار عدد أحرفه، ووافق ذلك كونها  القرآن  الكهف جاءت يف منتصف 

وكذلك  بالحمد  بدأ  القرآن  أول  أن  كما  األحزاب،  عدد  حيث  من  منتصفه 

أول سورة يف نصفه الثاني -وهي الكهف- افتتحت بالحمد، وغري ذلك مما 

اعتربه الطاهر بن عاشور من كرامات الله عىل الصحابة – ال من األدلة عىل 

]148[ جالل الدين السيوطي، )دون ت نرش(، أرسار ترتيب القرآن، تحقيق مرزوق عيل إبراهيم، 

نرش دار الفضيلة للنرش والتوزيع، )ص: 43(

]149[ أرسار ترتيب القرآن )ص: 46، 47(

]150[  يراجع يف ذلك ما أورده أبو عمرو الداني يف البيان يف عد آي القرآن )بَاب ذكر جمَلة عدد كلم 

اْلُقْرآن وحروفه َواْخِتاَلف اآْليَات َعن الّسلف، ص: 73وما بعدها(، وابن الجوزي يف فنون األفنان 

يف عيون علوم القرآن )باب ذكر أجزاء القرآن، ص 253 وما بعدها(، والسخاوي يف جمال القراء 

وكمال اإلقراء )تجزئة القرآن، ص 213 وما بعدها(.
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كون الرتتيب توقيفيا-  حيث قال: »لوضع هذه السورة عىل هذا الرتتيب 

يف املصحف مناسبة حسنة ألهم الله إليها أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ملا رتبوا 

املصحف فإنها تقارب نصف املصحف إذ كان يف أوائلها موضع قيـل هـو 

 ]151[ ﴿َوْليَتََلطَّْف﴾  تعـاىل:  قوله  من  )التاء(  وهو  القرآن  حـروف  نصف 

ِجئَْت  ﴿لََّقْد  تعـاىل:  )النون( من قوله  القـرآن هـو  وقيل نصـف حروف 

َشيْئًا نُّْكًرا﴾]152[ يف أثنائها، وهو نهاية خمسة عرش جزءا من أجزاء القرآن 

تَْستَِطيَع  َلن  إِنََّك  لََّك  أَُقل  أََلْم  ﴿َقاَل  تعاىل:  قوله  أجزائه، وهو  وذلك نصف 

املصحف.  نصف  قرابة  مكان  يف  السورة  هذه  فجعلت  َصرْبًا﴾]153[،  َمِعَي 

القـرآن  مـن  الثاني  النصف  افتتاح  يكون  حتى  بالحمد  مفتتحة  وهي 

بالحمـد لله ]الكهف: 1[ ]154[ كما كـان افتتـاح النصـف األول بالحمـد لله 

ِللَِّه  ]الفاتحة: 1[ ]155[. وكما كان أول الربع الرابع منه تقريبا بـ ﴿اْلَحْمُد 

َماَواِت َواأْلَْرِض﴾ ]156[« ]157[ . َفاِطِر السَّ

القرآن  التناسب بني سور  أهمية مالحظة ومراعاة  يدل عىل   هذا كله 

واعتباره يف فهمها وتبنيُّ معانيها ومقاصدها وأعمدتها؛ إذ إنها مادامت 

مرتبطة املباني، فإنها مرتابطة املعاني أيضا، وفهمها عىل حقيقتها يتطلب 

وهذا  بينها.  الجامعة  والصالت  الروابط  عىل  والوقوف  تواصلها  مراعاة 

]151[ سورة الكهف - اآلية 19

]152[ سورة الكهف - اآلية 74

]153[ سورة الكهف - اآلية 75

]154[ »اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَزَل َعىَلٰ َعبْدِه اْلِكتَاَب َوَلْم يَْجَعل لَُّه ِعَوًجا«

]155[ »اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي«

]156[ سورة فاطر - اآلية 1

]157[  ابن عاشور، التحرير والتنوير، املرجع السابق، ص: )15/ 244، 245(.
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ملحظ مهم ملن رام فهم القرآن يف كليته، والظفر بمعني عىل ضبط مسار 

تفاعل سوره يف خدمة مقاصده وغاياته الكربى، وتحقيق مراميه وأهدافه 

الفضىل. وعىل هذا األساس اشتغل كثري من املفرسين وبنوا اجتهاداتهم يف 

فهم كتاب الله تعاىل، وعىل من رام تحقيق األهداف التي نشدوها اقتفاء 

أثرهم واالهتداء بسنتهم.

 وعودا عىل بدء، نقول: من رام تحصيل عمود السورة القرآنية وضبط 

سور  بني  بموقعها  يعترب  أن  فعليه  األساس،  ومحورها  العام  مقصدها 

وجه  عن  ويبحث  بعدها  والتي  قبلها  التي  السورة  إىل  ينظر  بأن  القرآن؛ 

املناسبة بينها وبني ما توسطته من سور، ليسهل عليه نيل املطلوب وبلوغ 

املراد. فالسور مرتبة ترتيبا متناسبا بحيث إن بعضها يبني بعضا ويفرسه؛ 

بالتمثيل والتفريع... وإما تكملة وإتماما وتفصيال لغرضه  إما توضيحا 

ومجاالته، وإما بيانا ملجمله وعمومه.

ثانيا: مناسبة مطالع السور لخواتم التي قبلها:ثانيا: مناسبة مطالع السور لخواتم التي قبلها:

وهذه مناسبة تتجىل يف توافق بداية السورة ملا اختتمت به السورة التي 

موضوع  وتدبر  مالحظة  خالل  من  ذلك  ويظهر  وموضوعا،  معنى  قبلها 

اآلية أو اآليات التي ختمت به سورة ما وعرضه عىل ما افتتحت به السورة 

املوالية فيربز االنسجام والتعانق بينهما يف تمام التكامل والتوافق؛ بحيث 

يكونان موضوعا واحدا مسرتسال، بدأ تناوله باقتضاب وإجمال يف سورة، 

برسد  إما  املوالية،  السورة  يف  إيضاح  ومزيد  ببيان  فيه  الحديث  وفصل 

مقوماته ومكمالته وطرق ووسائل أجرأته والتحقق به أو بذكر أمثلته وما 

به يحصل فهم املوضوع ويتضح مراده ومقصده وتطبق معانيه ومراميه، 
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أو بتبيان مناقضاته ومعارضاته، توسال بها إىل التأكيد عىل تجنبها وتركها 

وهجرها، وبذلك يكون موضوع السورة الثانية مرتبطا بموضوع خاتمة 

األوىل ليشكال معا كال متكامال مرتاصا، وهذا ما يزكي كون ترتيب سور 

القرآن يراعي التناسب و يلحظه ويقوم عليه. فكل سورة ترتبط بموضوع 

ومقصد التي قبلها، فتعمل عىل تفصيل الحديث عنه وبيان مجمله وتفسري 

غوامضه.

ويعترب هذا النوع من املناسبة من أهم األنواع وأجلِّها، ألنه يبني ترابط 

أوجه  ويبني  الكربى،  وتراصها يف خدمة مقاصده  وتكاملها  القرآن  سور 

هذا الرتابط والتعاون بشكل ملموس، مما يعني عىل تدبر القرآن وحسن 

فهمه وييرس التعامل معه ككل متكامل متتابع، كما أن هذا النوع يعترب 

أس األنواع األخرى ومادتها التي تبنى عليها خاصة ما يتعلق برتتيب سور 

القرآن وتتابع محاورها ومقاصدها وأعمدتها.

اعتربت  »وإذا  الزركيش:  اإلمام  يقول  املناسبة  النوع من  بيان هذا  ويف 

افتتاح كل سوره وجدته يف غاية املناسبة ملا ختم به السورة قبلها ثم هو 

مناسب  فإنه  بالحمد  األنعام  سورة  كافتتاح  أخرى  ويظهر  تارة  يخفى 

بَيْنَُهم  قال سبحانه ﴿َوُقيِضَ  القضاء كما  املائدة من فصل  لختام سورة 

بـ  فاطر  سورة  وكافتتاح  اْلَعاَلِمنَي﴾]158[،  َربِّ  ِللَِّه  اْلَحْمُد  َوِقيَل  ِباْلَحقِّ 

﴿الحمد﴾أيضا فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله ﴿َوِحيَل بَيْنَُهْم َوبنَْيَ 

تعاىل: ﴿َفُقِطَع  قال  َقبُْل﴾]159[ وكما  ن  مِّ ِبأَْشيَاِعِهم  ُفِعَل  َكَما  يَْشتَُهوَن  َما 

]158[ سورة الزمر - اآلية 75

]159[ سورة سبأ - اآلية 54
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سورة  وكافتتاح  اْلَعاَلِمنَي﴾]160[  َربِّ  ِللَِّه  َواْلَحْمُد  َظَلُموا  الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َداِبُر 

الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من األمر به وكافتتاح 

]161[ إشارة إىل »الرصاط« يف  اْلِكتَاُب اَل َريَْب ِفيِه﴾  البقرة بقوله ﴿الم، ذَِٰلَك 

اَط اْلُمْستَِقيَم﴾ ]162[ كأنهم ملا سألوا الهداية إىل الرصاط  َ قوله ﴿اْهِدنَا الرصِّ

املستقيم قيل لهم ذلك الرصاط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب، وهذا 

معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة« ]163[ .

]160[ سورة األنعام - اآلية 45

]161[ سورة البقرة - اآليتان 1 و2

]162[ سورة الفاتحة - اآلية 6

]163[ الزركيش، مصدر سابق، )1/ 38(
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المطلب الثاني:المطلب الثاني:
التناسب الداخلي للسورة ودوره في تحصيل عمود السورة:التناسب الداخلي للسورة ودوره في تحصيل عمود السورة:

وتناسقها  املوضوعية  وحدتها  للسورة،  الداخيل  بالتناسب  نقصد   

بينما  سابق،  محور  يف  عنه  والنقاش  الحديث  أفردنا  ما  وهو  الداخيل، 

هذا  إىل  للتوصل  املتاحة  املسالك  بيان  عىل  الجديد  املبحث  هذا  يف  سنركز 

التناسب، ومن ذلك:

بعضها  ومناسبة  السورة،  آيات  بني  الجامعة  الرتابطات  البحث عن   -

لبعض: »ذلك أن آيات السورة يكمل بعضها بعضا، ويعضده ويوضح مبهمه 

ويفصل عمومه، ويفرس غامضه ويوضح مشكله، فإذا جاءت آية أو عدة 

آيات )مقطع( عقب أخرى، وجب البحث أوال عن وجه العالقة بني األوىل 

والثانية، وبني املقطع والذي يليه، فإن استعىص عىل القارئ فهم العالقة 

بينهما، وخفي عليه الرس يف تواليهما يف الوضع واملوضع مع ما يراه من 

اختالف املوضوع، وجب عليه التأمل والتمعن والتدبر ليقف عىل الوشائج 

الواحدة  السورة  داخل  اآليات  فإن  تربطها،  التي  واملعاني  تصلها،  التي 

تتعانق وتتشاكل وتتكامل، وال يمكنها البتة أن تتنافر أو تتعارض، ليظهر 

له بعد ذلك أن السورة القرآنية تشكل بنية متماسكة قد بنيت من املقاصد 

الكلية عىل أسس وأصول، وأقيم عىل كل أصل منها شعب وفصول، وامتد 

من كل شعبة منها فروع تقرص أو تطول«]164[، »]...[كل ذلك بغري تكلفة 

السياقة  حسن  هو  وإنما  أنفسها،  املعاني  خارج  من  بأمر  استعانة  وال 

ولطف التمهيد يف مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه«]165[.

]164[ دراز عبد الله، النبأ العظيم، ص 188

]165[  نفس املرجع السابق، ص 188
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العالقة بني آيات السورة ومقاطعها؛ إما تكون ظاهرة بارزة تلوح من 

أول نظرة وتتضح من أول ملحة يف اآليات، بأن يتوقف تمام معنى األوىل عىل 

التفسري،  أوجه  من  بوجه  األوىل  معنى  لتفسري  الثانية  ر  تسخَّ أو  الثانية، 

»وإما أال يظهر االرتباط؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن األخرى وأنها 

خالف النوع املبدوء به، فإما أن تكون معطوفة عىل ما قبلها بحرف من 

حروف العطف املشرتك يف الحكم أوال:

 - القسم األول: أن تكون معطوفة وال بد أن تكون بينهما جهة جامعة 

عىل ما سبق تقسيمه كقوله تعاىل ﴿يَْعَلُم َما يَِلُج يِف اأْلَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمنَْها 

َماِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها﴾ ]166[ وقوله ﴿َواللَُّه يَْقِبُض َويَبُْسُط  َوَما يَنِْزُل ِمَن السَّ

َوإَِليِْه تُْرَجُعوَن﴾ ]167[، وفائدة العطف جعلهما كالنظريين والرشيكني، وقد 

تكون العالقة بينهما املضادة وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، 

بعدها  ذكر  أحكاما  ذكر  إذا  العظيم  القرآن  وعادُة  الرهبة.  بعد  والرغبة 

وعدا ووعيدا ليكون ذلك باعثا عىل العمل بما سبق ثم يذكر آيات التوحيد 

والتنزيه ليعلم ِعظم اآلمر ِوالناهي.

القسم الثاني: أال تكون معطوفة، فال بد من دعامة تؤذن باتصال الكالم 

وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط، واألول مزج لفظي وهذا مزج معنوي 

تنزل الثانية من األوىل منزلة جزئها الثاني وله أسباب« ]168[ .

وهكذا يتضح بأن آيات السورة الواحدة ومقاطعها رغم تنوع تفاصيل 

أجل  من  تتعاضد  ومعانيها  بعض،  إىل  ينضم  بعضها  فإن  موضوعاتها، 

]166[ سورة سبأ - اآلية 2

]167[  سورة البقرة - اآلية 245

]168[  الزركيش أبو عبد الله بدر الدين، مصدر سابق، ص )1/ 40، 46 بترصف(
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تشكيل البناء املوضوعي املتكامل للسورة، من خالل تكتلها حول عمودها 

وبيانا،  رشحا  أو  وتفصيال،  تفريعا  له،  الخادمة  الوجوه  من  وجه  بأي 

غريها.  أو  ومماثلة،  تشبيها  أو  وزيادة،  استطرادا  أو  وإكماال،  تتمة  أو 

نزولها  أسباب  تعدد  بالرغم من  تتنافر،  أو  تتناقض  أي  هذا من غري  كل 

التفصيلية، ألن  واختالف أزمنته، وتعدد موضوعاتها الجزئية وتفرعاتها 

رابطها واحد، فما هي إال أغصان وارفة لشجرة واحدة، وأعضاء مختلفة 

لجسد واحد، وهو عمود السورة ومقصودها األساس الذي سيقت لبيانه 

وتحصيله، فسبحان الله الخبري العليم الحليم.

-الربط بني معاني مطلع السورة ووسطها وخاتمتها، باعتباره معينا 

تكراره يف هذه  لوحظ  والذي  بينها  املشرتك  باملضمون  الظفر  رئيسا عىل 

املواضع الثالثة، ليكون هو عمود السورة الذي من أجله سيقت، فالسورة 

تفتتح بآيات تحمل املعنى املركزي الذي قصدت معالجته، ثم تتابع آياتها 

يف تفصيل جوانبه املختلفة، وتحليل تضاعيفه وجزئياته املتنوعة، لتعود 

السورة يف منتصفها إىل التذكري باملوضوع الرئيس، والعمود األساس الذي 

تخدمه معاني اآليات املختلفة املشكلة للسورة، لتستمر آيات السورة بعد 

ذلك يف معالجة القضايا الفرعية الخادمة له، قبل أن تختم بالحديث مجددا 

القرآن قصرية  األمر ملحوظ يف كل سور  ولبها، وهذا  السورة  عن عمود 

كانت أم طويلة.

ويلحق بهذا املسلك فرعان من املناسبات وهما:

-الربط بني مطلع السورة وخاتمتها: للتعرف عىل املحور الذي به افتتحت 

والذي يشابه ويماثل ما به اختتمت، وذاك هو مقصدها األساس الذي من 

أجله جاءت، ولتحصيله رتبت آياتها وتعانقت مضامينها وتوالت معانيها 



115 كتاباإلصالح 36
2021

أوائل  تتبعت  »وقد  التوحيدي:  حيان  أبو  يقول  املعنى  هذا  ويف  وتراصت، 

السور املطولة، فوجدتها يناسبها آخرها، بحيث ال يكاد ينخرم منها يشء، 

وذلك من أبدع الفصاحة؛ حيث يتالقى آخر الكالم املفرط يف الطول بأوله، 

وهي عادة للعرب يف كثري من نظمهم]...[ ومن أمعن النظر يف ذلك سهل 

عليه مناسبة ما يظهر ببادئ النظم أنه ال مناسبة له«]169[، جاء كالمه هذا 

يف معرض حديثه عن تناسب مطلع سورة البقرة لخاتمتها حيث قال: »وملا 

كان مفتتح هذه السورة بذكر الكتاب املنزل، وأنه هدى للمتقني املوصوفني 

بما وصفوا به من اإليمان بالغيب، وبما أنزل إىل الرسول وإىل من قبله، كان 

مختتمها أيضا موافقا ملفتتحها«]170[، ومن األمثلة املربزة لهذا املسلك؛ ما 

ذكره ابن القيم رحمه الله عند حديثه عن سورة »الكافرون« ومقصدها، 

هو  هذا  ومعبودهم،  دينهم  من  براءته  السورة  مقصود  أن  »وهو  فقال: 

لبها ومغزاها وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكمال 

أول  به يف  بدأ  دينهم  براءته من  املقصود  فلما كان  لها،  لرباءته ومحققا 

السورة، ثم جاء قوله: ) لكم دينكم( مطابقا لهذا املعنى، أي ال أشارككم 

يف دينكم وال أوافقكم عليه؛ بل هو دين تختصون أنتم به ال أرشككم فيه 

أبدا فطابق آخر السورة أولها فتأمله« ]171[ 

تكرار  خالل  فمن  السورة:  يف  تكراره  يكثر  الذي  املعنى  مالحظة   -

أهمية  دليل عىل  التكرار  إن هذا  إذ  املعنى؛  ذلكم  ألفاظ معينة تحيل عىل 

التفسري، تحقيق: صدقي محمد جميل،  املحيط يف  البحر  )1420هـ(،  أبو حيان محمد   ]169[

نرش: دار الفكر – بريوت، )755/2(

]170[  نفسه، )755/2(

لبنان، ص:  العربي، بريوت،  الكتاب  دار  الفوائد، نرش:  بدائع  الجوزية محمد،  قيم  ابن    ]171[

.)140/1(
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املعنى وقصده بالتناول، ليكون هو عمود السورة الذي يشد باقي املعاني 

واملوضوعات، كما هو الشأن مثال يف تكرار لفظ الرحمة ومشتقاتها وما 

آاَلِء  َفِبأَيِّ   « لفظ  وتكرار  فلكها ويحمل معناها يف سورة مريم،  يف  يدور 

َربُِّكَما تَُكذِّبَاِن« يف سورة الرحمان.

وجزالة  القرآني  النظم  رصانة  تؤكد  وغريها،  هاته  املناسبات  وأنواع 

القرآن  إعجاز  يثبت  بما  مضامينه،  وتناسق  مقاطعه  وانسجام  معانيه، 

وتؤثر  قيمته  من  تنتقص  شائبة  كل  من  وخلوه  منزلته  ورفعة  الكريم 

العليم،  القدير  األرباب  لفظا ومعنى، كيف ال وهو كتاب رب  يف تماسكه 

املتصف بصفات الجالل والكمال، املنزه عن النقص والعيب والنسيان.

 ومما تجدر اإلشارة إليه يف هذا املقام، أن الله عز وجل تحدى العرب بأن 

يأتوا بمثل سورة من القرآن كأقل ما يحصل به التحدي، وأصغر سورة يف 

القرآن هي سورة الكوثر املكونة من ثالث آيات، وال يمكن أن يتوهم أحد أن 

ثالث آيات قد تؤدي وظيفة السورة، ألن التحدي إنما تم باسم السورة ال بما 

يعادلها، وألن اآلية أو املقطع من القرآن ال يمتلك خصائص السورة القرآنية 

»من  كثرية  برضوب  تتميز  وموضوعا...فالسورة  وبناء  نظما  اإلعجازية 

أفانني البالغة ما مرجعه إىل مجموع نظم الكالم وصوغه بسبب الغرض 

الذي سيق فيه من فواتح الكالم وخواتمه، وانتقال األغراض، والرجوع إىل 

الغرض، وفنون الفصل، واإليجاز واإلطناب، واالستطراد واالعرتاض« ]172[ .  

]172[ ابن عاشور، مصدر سابق، )1/ 104(  
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الفصل الثالث:الفصل الثالث:
خطوات ومنهج التعامل مع خطوات ومنهج التعامل مع 

السورة القرآنية في ضوء مبدأ السورة القرآنية في ضوء مبدأ 
هيمنتها ومركزيتهاهيمنتها ومركزيتها
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المبحث األول: المبحث األول: 
معالم في طريق التعامل مع السورة القرآنيةمعالم في طريق التعامل مع السورة القرآنية

 عملنا يف املباحث السابقة عىل بيان معنى مركزية السورة القرآنية، مع 

ذكر أبرز مسالك تحصيل قضيتها املركزية من خالل العناية بنوعني من 

التناسب القائم بسور القرآن عموما؛ األول تناولناه تحت اسم »التناسب 

النتيجة  الداخيل«، وكانت  الخارجي«، والثاني أطلق عليه اسم »التناسب 

أن خرجنا  بتحرير مفصل لفكرة املوضوع، وتحقيق يف مالبسات الطرح، 

أفىض بنا إىل قناعة راسخة تتمثل يف رضورة اعتماد السورة القرآنية إطارا 

منبع  كونها  عن  فضال  ومفاهيمه،  املنهاج  مفردات  منه  تستقى  جامعا 

القيم واألحكام التي يروم املنهاج إكسابها للمتعلم ودفعه الكتشافها أو 

بنائها. غري أن هذا املبدأ )الهيمنة( يحتاج -بالنسبة للمدرسني خصوصا- 

إىل نهج واضح املعالم والسمات يسهل عليهم تنزيله منهاجيا وديداكتيكيا 

يف ضوء مقاربة تربط مداخل املنهاج جميعها يف بوتقة نسق متكامل قلبه 

النابض هو السورة القرآنية.

أثناء  استحضارها  يجب  التي  املنهجية  األسس  أبرز  نذكر  ييل  وفيما 

التعامل مع السورة القرآنية وتدريسها:
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- السورة القرآنية خطاب ورسالة للتلقي يف كل وقت: فالبد من الوعي 

العميق بما تحمله السورة القرآنية من خصوصيات؛ إذ إنها »خطاب حي 

يسهل التواصل معه يف وضعيات مختلفة، ألنه وحي ورسالة متجددة يف 

كل حني، ولكل أحد. لذا فمن الرضوري البحث عن طريقة ملعالجة السورة 

القرآنية واملفاهيم املتضمنة فيها انطالقا من اهتمامات املتعلمني وتمثالتهم 

حول هذه املفاهيم، وإبراز عالقتها بإيمانهم وسلوكهم، وخاصة أن املتن 

القرآني يقدم أرضية خصبة ملثل هذه املقاربة، كما أن املتعلمني ال يفيدون 

بشكل عميل ومبارش إال مما يالمس واقعهم ويستجيب لحاجاتهم«]173[ .

ينطلق  أن  يجب  البداية،  يف  للسورة:  املوضوعية  الوحدة  استحضار   -

املدرس من تحديد دقيق ملوضوع السورة العام، أي عمودها، والذي ينتظم 

فيه عدد آخر من القضايا الفرعية التي ال تشذ عنه]174[ . والهدف من ذلك 

بنية  حفظ  وكذلك  آياتها،  وترابط  املوضوعية  السورة  وحدة  ضمان  هو 

)عمارة( السورة القائمة عىل التناسق والتناسب. إىل جانب ذلك، فهذا األمر 

ييرس عىل املدرس مهمة تقسيم السورة إىل مقاطع يراعى فيها التكامل 

واالنسجام، بحيث »يشتغل كل مقطع عىل جزء من املشكل العام املؤطر 

]173[  أيت اعزة أحمد، 2009، مشكالت تدريس الرتبية اإلسالمية بالسلك االبتدائي، الدار العاملية 

للكتاب، الطبعة األوىل، الدار البيضاء. ص: 44-43

]174[ ذهب سيد قطب إىل أن الربط بني املوضوعات املتعددة يف السورة ذاتي، فلكل سورة روح 

ترسي بني موضوعاتها، ومحور تنشد إليه وتدور يف فلكه: »ومن ثم يلحظ من يعيش يف ظالل 

القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان 

يعيش مع روح مميّز املالمح والسمات واألنفاس.. ويجعل سياقها يتناول هذه املوضوعات من 

جوانب معينة تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو. . . وهذا طابع عام يف سور القرآن جميعها«.

 =انظر: سيد قطب، يف ظالل القرآن، ص: 28/1
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لالشتغال عىل السورة«]175[ . أما تحديد عمود السورة فال يتأتى إال باإلملام 

بمقصدها/مقاصدها وخصائصها العامة؛ ونقصد بذلك: اسمها، نوعها، 

ما ورد يف فضلها، سبب نزولها، عالقة مطلعها بخاتمتها... ولهذا ال ينبغي 

السورة  ففي  آخر؛  إىل  موضوع  من  السورة  تقلبات  بني  املدرس  يتيه  أن 

والوعيد،  والوعد  واملواعظ،  والقصص  العقائد،  أصول  نجد:  قد  الواحدة 

أشار  املعنى  هذا  وإىل  ذلك.  إىل  وما  األخالقية،  واملبادئ  األحكام  وإرساء 

الباقالني يف »اإلعجاز« حينما قال: »وهو أن عجيب نظمه وبديع تأليفه 

ال يتفاوت وال يتباين عىل ما يترصف إليه من الوجوه التي يترصف فيها؛ 

من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشري 

وتخويف، وأوصاف، وتعليم أخالق وشيم رفيعة، وسري مأثورة، وغري ذلك 

من الوجوه التي يشتمل عليها«]176[ .

ولو أمعن القارئ له النظر يف السورة وهي تنتقل به من معنى إىل آخر، 

آخذة  متناسبة  مرتابطة  موضوع  كل  آيات  يجد  آخر،  إىل  موضوع  ومن 

بأحسن  وينتظمان  آخر،  إىل  يفيض  موضوع  وكل  بعض،  بحجر  بعضها 

تمام  أحكم  كعقد  وتتعلق  السورة  موضوعات  »وتتابع  االنتظام،  صور 

كان  وإن  مؤتلفة،  ولكنها  اختالفها،  يوجب  ظاهرها  كان  وإن  اإلحكام، 

بني  الرابط  أن  لتتيقن  وإنك  مجتمعة.  ولكنها  شتاتها  يوجب  تعددها 

املوضوعات يف السورة وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم يف بنائه«]177[ .

]175[ نفسه، ص: 59

]176[ الباقالني، مرجع سابق، ص: 87

السورة،  موضوعات  تعدد  يف  الكريم  القرآن  إعجاز  مظاهر   ،2014 الله،  عبد  عيل  عالن   ]177[

مجلة دراسات علوم الرشيعة والقانون، مجلد 41، ملحق 2، ص: 855
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- التفسري اإلجمايل واملوضوعي: إن تدريس السورة القرآنية ليس حصة 

القرآنية،  السورة  تدريس  حصص  جعل  من  االحرتاز  ويجب  التفسري،  يف 

الجزئية  القضايا  مناقشة  يف  التوسع  أو  املوضعي،  للتفسري  حصصا 

عىل  الوقوف  أو  وعمودها،  السورة  مقاصد  تخدم  ال  التي  والهامشية 

الخالفات الفقهية واملذهبية التي ال تفيد املتعلم، بل قد تضلله وتنفره من 

الدرس، أو تدخله يف دوامة من التشويش واآلراء املتضاربة. وهذا يفرض 

أن يشتغل املدرس عىل »وضعية-مشكل« منتقاة بعناية، وتؤسس ملراحل 

االشتغال عىل السورة القرآنية بشكل واضح املعالم.

- النص القرآني مقصود لذاته أيضا: ما بدأنا به، ال يعني بتاتا إهمال 

النص القرآني يف ذاته، بل تعطى األهمية القصوى كذلك للسورة القرآنية 

ويحرص  العثماني،  بالرسم  والعناية  الرتتيل،  وحسن  التالوة  جهة  من 

دون  تحول  التي  والفهم،  القراءة  وعوائق  الصعوبات  تذليل  عىل  املدرس 

تلقي املتعلم للنص القرآني بالشكل الصحيح.

-  األولوية لخيار الرشح السياقي واملفهومي وليس املعجمي: وذلك من 

خالل العمل عىل بيان معاني املفردات القرآنية حسب السياق الذي وردت 

الحدث.  أو  الواقعة  حيثيات  الخطاب،  من  املستهدف  النزول،  )سبب  فيه 

. . الخ(. وذلك يف الحقيقة من شأنه أن يعني عىل إدراك القضايا الفرعية 

التي تعالجها السورة، وصلتها باملحور العام الذي تدور عليه. غري أن األمر 

املفاهيم  املفردات فقط، ألن  القرآنية، وليس  املفاهيم  الوقوف عىل  يحتم 

يف  املثارة  ومواضيعها  السورة  قضايا  وعد  تتبع  إمكانية  تتيح  التي  هي 

اتجاه بناء املغزى األساس التي تروج له، أو باألحرى مقصدها العام الذي 

أنزلت من أجله.
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المبحث الثاني: المبحث الثاني: 
فقه عمارة السورة القرآنية فقه عمارة السورة القرآنية ]178[  

كيل  ونسق  ببناء  محكومة  القرآنية  السورة  كون  إىل  سالفا  أرشنا 

القرآنية  السورة  فهم  إىل  سبيل  فال  عليه  وبناء  مراعاته،  من  مناص  ال 

بنيته،  وكشف  النظم،  ذلك  أرسار  بسرب  إال  ودررها،  جواهرها  واستكناه 

البنية. ولتحصيل  لتلك  املختلفة  العنارص  العالقات املفرتضة بني  وتحديد 

هذا األمر املنشود ارتأينا أن نطلق عليه اسم »فقه السورة القرآنية«. وهو 

أنواع ومستويات نشري إىل البعض منها:

أوال: الشكل العام لبناء السورة القرآنية:أوال: الشكل العام لبناء السورة القرآنية:

تعرض  التي  الطريقة  أو  »الشكيل«  أو  »الفني«  البناء  به  واملقصود 

وترتب بها موضوعات السورة، دون غض الطرف عن الرتابطات بني تلك 

املوضوعات، فتارة تعالج السورة موضوعا واحد تسرتسل يف عرضه من 

أولها إىل آخرها، ويف حاالت كثرية تعالج السورة القرآنية أكثر من موضوع 

واحد، لكن كلها تخدم قضية أو مقصدا واحدا؛ وأحيانا قد نجد صعوبة يف 

]178[ أطلق محمود البستاني عىل هذا الشكل من التعاطي مع السورة القرآنية اسم: دراسة 

السورة من خالل عمارتها. انظر: التفسري البنائي للقرآن الكريم. )مرجع سابق(.
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إيجاد خيط ناظم بني عدد من القضايا واملوضوعات التي تعالجها سورة 

نحو  عىل  مرتبة  مثال  املوضوعات  فتأتي  الطويلة؛  السور  يف  وخاصة  ما، 

يكون فيها املوضوع السابق ممهدا للموضوع الالحق، أو مكمال ملعناه، أو 

سببا له...الخ، وعىل العموم تخضع السورة القرآنية ألنماط متعددة من 

البناء البد من اإلحاطة بها وهي عىل النحو اآلتي:

السورة  تعالجه  الذي  الرئييس  املوضوع  يكون  الدائري: حيث  البناء  أ- 

الكريمة مرصحا به يف مطلعها، وخاتمتها عىل حد سواء. عىل الرغم من 

إثارة السورة يف الغالب لقضايا فرعية يف آياتها بني املطلع والخاتمة. وهذا 

يعني رضورة الوقوف مليا عىل مطلع كل سورة تدرس وعالقته بخاتمتها، 

وذلك من باب التناسب الداخيل الذي يحكم بنية السورة القرآنية كما سبق 

بيانه يف املباحث السابقة. عالوة عىل ذلك، من شأن هذا النوع من التأمل 

أن يوجه املدرس إىل تحديد العمود أو املحور الذي تدور عليه آيات السورة 

كاملة.

 ب-البناء التصاعدي-التكاميل: يف هذا النوع من البناء الكيل إما أن نجد 

السورة القرآنية تطرح قضية معينة، بحيث تسرتسل آياتها يف استعراض 

نفس القضية من بدايتها إىل نهايتها، ويف هذا النوع من السور ال نكاد نجد 

إال موضوعا واحدا ومقصدا واحدا تسعى لرتسيخه. وإما تعالج السورة 

موضوعني أو أكثر وفق بناء تكاميل، كأن يكون املوضوع األول عىل سبيل 

الذي يليه، أو سببا له، كما يمكن أن نجد سورة  املثال ممهدا للموضوع 

التفصيل  قرآنية تطرح موضوعا بعينه، فتتدرج يف بنائه من اإلجمال إىل 

كما هو الحال مع سورة »الواقعة« التي أجملت ذكر »األصناف الثالثة«، 

لتأتي آياتها تباعا بغرض تفصيل صفات وسمات تلك األصناف الثالثة.
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القرآنية مواضيع عدة خادمة  السورة  تعالج  إذ  املقطعي:  البنائي  ج- 

ملعنى أو مقصد واحد. لكنها يف الظاهر تبدو متباعدة وغري ملتئمة، وتكون 

فيما  اآلية  بنفس  منها  واحد  كل  ينتهي  مقاطع  عن  عبارة  السورة  بنية 

يشبه »الالزمة«، وكأنها فواصل بني املقاطع املشكلة للسورة]179[ .

ثانيا:ثانيا:

فقه البناء الموضوعي والوحدة العضوية للسورة القرآنيةفقه البناء الموضوعي والوحدة العضوية للسورة القرآنية

القرآنية  للسورة  الدارس  انتباه  لفت  الجانب هو  إثارة هذا  الهدف من 

إىل أهمية استثمار الجانب الشكيل السابق لبنية السورة تمهيدا لالنتقال 

عدد  حرص  من  مناص  فال  تبلغه.  الذي  الخطاب  وفحوى  مضمونها  إىل 

موضوعات السورة، وربطها باملحور الذي تدور عليه. وسور القرآن الكريم 

عىل العموم تصنف إىل قسمني رئيسيني:

- سور تعالج موضوعا واحد يخدم قضية جوهرية )العقيدة، النظام 

االجتماعي، السلم والحرب، األخالق واآلداب...(، تقود إىل املحور األساس 

للسورة، وهذا نجده كثريا يف قصار السور.

-سور تعالج موضوعات متناسقة ومؤتلفة تجسد قضايا كربى تدور 

عىل محورها وعمودها. وهو ما عليه الحال يف السور املتوسطة والطويلة 

غالبا.

ويف هذا املستوى، تتجىل أهمية اإلحاطة بالخصائص العامة للسورة؛ من 

اسم وألقاب، ومكي ومدني، وأسباب نزول. فهي بمثابة الدائرة املحيطة 

]179[  يمكن التمثيل لهذا النوع من البناء بسورتي املرسالت والرحمان.



125 كتاباإلصالح 36
2021

بالسورة، والتي تعمل عىل رسم مالمح »جوها« العام وسمات »روحها« 

املميزة لها، إضافة إىل دورها يف رسم معالم السياق الذي يؤطرها.

ترتكز  واحد  بموضوع  إلحاطتها  سورة  القرآنية  السورة  سميت  لقد   

متني  وتعاضد  تامني  وانسجام  تكامل  يف  املتناسبة،  آياتها  معاني  عليه 

واتساق قوي؛ فكل سورة قرآنية تختص بموضوع واحد وموحد تخدمه 

وتربز ثناياه وتبني حيثياته املختلفة من زوايا عدة وبأبعاد متنوعة، هذا 

آياتها  وتتعاون  تتضافر  الذي  وعمودها،  السورة  ركيزة  يشكل  املوضوع 

اتساق  يف  وتضاعيفه،  تفاصيله  وبيان  ومعالجته،  تناوله  أجل  من  كلها 

بنائي وتكامل موضوعي يؤكد لقارئ القرآن، ومن يعيش يف كنفه بما ال 

شك فيه، »أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة! شخصية لها روح 

يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز املالمح والسمات 

واألنفاس«]180[ ، فكل سورة قرآنية تتميز عن غريها من السور باملحور الذي 

تدور عليه، واختصت آياتها بتفصيله ومعالجة قضاياه املتشعبة املتكاملة، 

وجزئياته املتعددة واملتفرعة عنه. وبالرغم من تعدد موضوعات السورة 

وتنوع جزئياتها وتفاصيلها فإنها )موضوعات السورة وجزئياتها( تظل 

مشدودة وموصولة بوشائج معنوية متماسكة، وبوثاق موضوعي قوي 

ومتني بذاك العمود، دونما انفصام أو انفصال عنه ولو قيد أنملة؛ بل إن 

كل جزئية تناولها املوضوع الفرعي إال وتجدها خادمة وداعمة ومقوية 

للعمود، تأكيدا أو بيانا أو تفصيال أو استدالال، أو رشحا وتوضيحا.

]180[ سيد قطب، الظالل، مرجع سابق، )27/1، 28(
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 والوفاء بحق عمود السورة معالجة وتفسريا، يقتيض تفصيل الحديث 

أخروية،  دنيوية،  ترشيعية،  )عقدية،  ومتعددة  مختلفة  جوانب  من  فيه 

فردية، جماعية...(، وبأساليب متنوعة )توجيه وإرشاد، وعد ووعيد، قصة 

ومثل...(، كما تطلب األمر إحاطة بجزئيات العمود كلها من خالل التنقل 

أقضيته وقضاياه، يف  وأنواع  بني محطات قصصه وتفاصيل موضوعاته 

السورة  أن  بنائي وتكامل موضوعي مؤكد عىل  انسجام معنوي واتساق 

هذه  يتناول  سياقها  ويجعل  كلها  موضوعاتها  يظلل  خاص  »جو  لها 

املوضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو«]181[ ، 

ثالثا: فقه العناصر المؤلفة للسورة:ثالثا: فقه العناصر المؤلفة للسورة:

من  عدد  يضم  الذي  النسق  بذلك  القرآنية  السورة  تشبيه  باإلمكان 

العنارص واملكونات التي يشد بعضه البعض اآلخر، عنارص تتداخل وتنصهر 

وجملها  مفرداتها  تنتظم  بحيث  النسق؛  ذلك  وحدة  إال  منها  يظهر  وال 

ومفاهيمها، وإيقاعها الصوتي وفواصلها وصورها البالغية، وترتاص يف 

، ومضامينها  الفني]182[  والتصوير  الرسد  يف  أسلوبها  تناغم وتساوق مع 

القرآني بعيدا عن هذه  املتن  املطروحة كذلك. وكل تعامل مع  وقضاياها 

يشوه  للسورة  تجزيئي  طابع  محالة  ال  عنه  سينتج  النسقية،  الرؤية 

حقيقة ذلك النسق، وبالتايل عدم فهم السورة فهما كامال وصحيحا. فال 

غرابة إذن أن نجد السورة الواحدة من القرآن الكريم تمزج بني القصص 

]181[  نفسه، )28/1(

عرشة،  السابعة  الطبعة  الرشوق،  دار  القرآن،  يف  الفني  التصوير   ،2004 قطب،  سيد   ]182[

القاهرة. ص: 36
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ورضب األمثال، والتصوير النفيس للشخصيات، وعرض مشاهد الحوار، 

عرض  يف  أساليبها  املخالفني...وتتنوع  ومحاجة  العقدي  واالستدالل 

املكونات تنصهر يف سياق عام وبوثقه واحدة، يظلالن  تلك  القضايا، ألن 

مقصود السورة وعمودها.
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المبحث الثالث:المبحث الثالث:
خطوات عملية إلدراك الوحدة الموضوعيةخطوات عملية إلدراك الوحدة الموضوعية

للسورة القرآنيةللسورة القرآنية

لقد تناولنا يف »املبحث الخامس من الفصل الثاني« مسالك ضبط عمود 

السورة، ويف هذا املبحث سيتم الرتكيز عىل اقرتاح خطوات عملية يسرتشد 

بها املدرسون أثناء معالجتهم للسورة املقررة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد 

قضيتها املركزية، وتقسيمها إىل مقاطع يؤطر كل واحد منها وحدة دراسية 

كاملة، ويشكل يف نفس الوقت محورا من املحاور الفرعية للسورة. ونجمل 

تلك الخطوات فيما يأتي:

- أوىل الخطوات عىل طريق فهم السورة القرآنية وفقهها تبدأ عند ما 

اللغة  التفسري وأصوله، وعلوم  اإلسالم يف علوم  إليه جهود علماء  انتهت 

وغريها،  والحديث  والفقه  البديع(،  املعاني،  البالغة،  )النحو،  والبيان 

تلك  من  التمكن  زاد  »وكلما  وحيه.  يف  تعاىل  الله  ملراد  أدق  لفهم  التماسا 

العلوم، واستثمرت حصيلتها، زادت فاعلية الكشف عن املعاني الكامنة يف 

السور، وكانت الثمرات أكثر قربا من الروح املعنوية الكلية املعجزة للسورة، 

ولتكون العالمات أوضح يف الطريق إىل إيداعها يف أنموذج يبني خط البناء 
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املوضوعـي للسـورة، وفق منهج مالمح الوحي األول لهذا العلم« ]183[ .

وقد علمنا ربنا تعاىل كيف نتدبر السورة القرآنية، فقد جاء يف الحديث 

القديس: »قال الله تعاىل: قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني، ولعبدي 

»حمدني  الله:  قال  العاملني«،  رب  لله  »الحمد  العبد  قال  فإذا  سأل.  ما 

فإذا  »أثنى عيل عبدي«،  الله:  الرحيم«، قال  »الرحمان  فإذا قال:  عبدي«. 

الله: »مجدني عبدي«، فإذا قال العبد: »إياك  قال: »ملك يوم الدين«، قال 

وهذا  سأل«]184[.  ما  ولعبدي  لعبدي  »هذا  الله:  قال  نستعني«،  وإياك  نعبد 

عىل  تشتمل  الفاتحة(  )سورة  السورة  بكون  يوحي  الحقيقة  يف  الحديث 

بناء موضوعي موحد، يلتمس يف باقي السور.

النسق  تخطيط  يف  القرآنية  السورة  دارس  يرشع  ثانية،  كخطوة   -

حول  معارف  من  لديه  توافر  ما  عىل  بناء  بالسورة  الخاص  املوضوعي 

خصائصها العامة، وروحها الخاصة املستقلة واملميزة لها عن غريها من 

السور. واضعا نصب عينيه تحديد محور السورة ومقصدها العام. ويف هذا 

السياق يقرتح »أحمد الوتاري« أربع خطوات عملية تسعف املتعامل مع 

السورة القرآنية من الوقوف بدقة عىل محورها ومقصدها العام؛ وفيما 

ييل ملخص لتلك الخطوات:

]183[  الوتاري أحمد، فقه السورة القرآنية، مرجع سابق، ص: 28

قراءة  وجوب  باب  الصالة،  كتاب  مسلم،  اإلمام  صحيح  الحجاج،  بن  مسلم  القشريي    ]184[

الفاتحة يف كل ركعة، رقم الحديث: 395.
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أوال: فقه اإليقاع الموضوعي:أوال: فقه اإليقاع الموضوعي:

اعتمادا عىل ما سبق بيانه من فقه الخصائص العامة للسورة، يتم وضع 

حدود  إىل  ينظر  »بحيث  كشفها،  يمكن  التي  املتتابعة  للمواضيع  تقسيم 

األسلوبية،  خصائصها  وإىل  وخاتمتها،  املعينة  السورة  مقدمة  ومعالم 

ولغة املفردات واملفاهيم القرآنية فيها، وتنوع خطابها، واملواقف الخاصة 

فيها، والنماذج البرشية املعروضة فيها، وما ورد فيها من مناسبات عن 

طريق كشف السياق العام لها، ومن خالل روابط النسيج املعنوي ملجموع 

اآليات«]185[ . ثم التعرف عىل التسلسل العام إليقاع تلك املواضيع واملحاور، 

املوضوعي  »البناء  عن  الحديث  معرض  يف  قيل  ما  نفس  هو  النهج  وهذا 

والوحدة العضوية للسورة« كما حددها محمود البستاني. 

ثانيا: فقه الحبكة الموضوعية:ثانيا: فقه الحبكة الموضوعية:

بني  من  ومقاطعها،  السورة  محاور  لعدد  املمكن  التجريد  يتم  وفيه 

الكلية  القرآنية  للمفاهيم  مراعاة  مع  لآليات.  الجزئية  املقاصد  مجموع 

كاملة. ويف هذه  للسورة  املوضوعي  النسيج  بني  الرابط  الخيط  بحثا عن 

املرحلة تتشكل صورة واضحة عن كل محور فرعي من محاور السورة، 

املوضوعات جميعها مع بعضها  تعلق  إطار  يف  بسابقه والحقه  وعالقته 

التناسب  أوجه  مختلف  عىل  الوقوف  أهمية  تكمن  بالضبط  هنا  البعض. 

الداخيل بني آيات السورة املعينة.

]185[  الوتاري أحمد، فقه السورة القرآنية، املرجع السابق، ص: 30
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ثالثا: فقه المقصد الكلي للسورة:ثالثا: فقه المقصد الكلي للسورة:

وهنا ترتكز األنظار عىل عمود السورة الناظم لقضاياها الجزئية، »مع 

محاولة إيجاد الكلمات املحورية أو اآليات املحورية التي تخترص »صورة 

بلوغه،  تروم  عام  مقصد  سورة  لكل  أن  وخاصة  السورة«ذاك]186[،  نسيج 

وشائج  كانت  ولو  حتى  الغرض  لذلك  خادمة  تكون  الثانوية  واملحاور 

العمل  البد من  ولهذا  السور،  بعض  يف  للدارس  تبدو خفية  بينها  الرتابط 

السورة ومقدمتها  الربط بني محاور  عىل تجريدها. وبذلك تكون عملية 

وخاتمتها أمرا ال محيد عنه يف طريق بيان مقصود السورة وغرضها.

رابعا: بناء أنموذج للبناء الموضوعي والمعنوي للسورة:رابعا: بناء أنموذج للبناء الموضوعي والمعنوي للسورة:

يف ضوء املراحل السابقة يجتهد يف وضع نموذج معرب عن البناء الكيل 

للسورة يؤطره عنوان مقصدها الكيل. كما يعرف يف ثناياه عناوين املقاطع 

واملحاور الجزئية وتسلسلها املوضوعي، ومن خالل تلك »الهندسة« تتبدى 

جليا معالم العالقات والروابط التي تنتظم تلك األجزاء بعضها ببعض.

]186[  نفسه، ص: 43
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المبحث الرابع:المبحث الرابع:
خطوات عملية للتدريسخطوات عملية للتدريس

وفق مفهوم هيمنة السورة القرآنيةوفق مفهوم هيمنة السورة القرآنية

يف  إليها  التي أرشنا  واملنهجية  العملية  الخطوات  ما سبق من  يف ضوء 

املحاور السابقة، نقرتح مقاربة ديداكتيكية يمكن للمدرس أن يسرتشد بها 

من أجل ضمان تعامل سليم مع السورة القرآنية؛ سواء من جهة ضمان 

وحدتها املوضوعية ونسقها الداخيل، أو من جهة مركزيتها وهيمنتها عىل 

وذلك  الخمسة.  املداخل  يف  املقررة  الدروس  ومواضيع  ومفاهيم  مفردات 

يكون عرب مراحل متتابعة.

المرحلة األولى:المرحلة األولى:

تقديم عام للسورة المقررة )بين يدي السورة( تقديم عام للسورة المقررة )بين يدي السورة( ]187[  

الرتكيب  من  وافية  درجة  عىل  مشكل«  »وضعية-  املدرس  يعد  بحيث 

واملعنوية، تكون أرضية ومجاال للتأمل الجماعي يف السورة القرآنية ككل؛ 

]187[  يقول عبد الله دراز: »إن السياسة الرشيدة يف دراسة النسق القرآني تقيض بأن يكون هذا 

النحو من الدرس هو الخطوة األوىل فيه. . . وعىل الباحث أن يحكم النظر يف السورة كلها بإحصاء 

أجزائها، وضبط مقاصدها، علة وجه معوانــا له عىل السري يف تلك التفاصيــل«. )النبأ العظيم، 

ص: 153(. 
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العامة  مقاصدها  عىل  االطالع  إىل  يفيض  السورة  يف  شامل  وتدبر  تأمل 

الكربى.  ومعاملها  مالمحها  تحديد  محاولة  مع  الرئيس]188[،  وغرضها 

ويمكن للمدرس يف هذه املحطة أن يوجه املتعلمني إىل تأمل مطلع السورة 

سيقت  الذي  العام  املقصد  وبني  بينهما  الربط  محاولة  مع  وخاتمتها، 

تمثالت  املدرس  فيها  يشخص  فرصة-كذلك-  وهي  أجله،  من  السورة 

الستثمارها  تمهيدا  القرآنية،  السورة  إزاء  األولية  ومعارفهم  املتعلمني 

وتصحيحها يف مرحلة الحقة.

ينبغي  الجديد  املنهاج  لدروس  واإلعداد  التخطيط  عملية  أن  إىل  وننبه 

املداخل،  املعزول واألحادي مع كل درس من دروس  التعاطي  تتجاوز  أن 

فاملفروض أن تكون الوضعية-املشكل مؤطرًة بالقضية املركزية للسورة، 

تغطيتها  جانب  إىل  نحوها،  املتعلمني  ويوجه  أوال  املدرس  يدركها  والتي 

للدروس املقررة يف املداخل الخمسة ككل. وهذا يعني، من جهة أخرى، أن 

أن تنطوي عىل درجة عالية من  املدرس يجب  التي سيقرتحها  الوضعية 

تقديمها خالل كل مرحلة من  املزمع  الدروس  والتغطية ملحاور  الرتكيب 

مراحل األسدوس التي تمتد لستة أسابيع كاملة.

]188[  ذكر السيوطي يف »اإلتقان«: األمر الكيل املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف جميع القرآن 

أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاجه ذلك الغرض من املقدمات، وتنظر يف 

مراتب تلك املقدمات قربا وبعدا من املطلوب، وتنظر عند انجرار الكالم يف املقدمات إىل ما يستتبعه 

من استرشاف نفس السامع إىل األحكام واللوازم التابعة له. . . » )اإلتقان: 128/2(
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 المرحلة الثانية: المرحلة الثانية:

 استثمار خصائص السورة وإدراك سياقها العام: استثمار خصائص السورة وإدراك سياقها العام:

- اسم السورة أو أسماؤها إن كان لها أكثر من اسم.

- فضائل السورة إن وجدت.

- مكية السورة أو مدنيتها.

- اإلشارة إىل سبب/أسباب النزول.

- تدقيق وضبط محور السورة: )بحيث يدون عمود السورة، وهو األمر 

الجامع الذي يجمع موضوعات السورة وجزئياتها يف نسق واحد(.

- الوقوف -ما أمكن- عىل أوجه املناسبات الظاهرة يف السورة: وأهمها 

األنواع الستة املشار إليها سلًفا مع مراعاة عدم التكلف أو التمّحل يف ذلك، 

مع الرتكيز عىل مشاركة املتعلمني يف ذلك العمل، ويمكن أن يستعني املدرس 

باإلعداد القبيل تسهيال للعمل واختصارا للوقت ]189[.

اسم  بني  املناسبة   - املناسبات:  أنواع  استثمار  أجل  من  املناسب  الوقت  املدرس  يختار    ]189[

السورة ومحورها.

- املناسبة بني افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها.

- املناسبة بني مقاطع السورة ومحورها.

- املناسبة بني مقاطع السورة بعضها مع بعض.

 - املناسبة بني مضمون السورة ومضمون ما قبلها
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المرحلة الثالثة : تقسيم السورة إلى مقاطع مستقلةالمرحلة الثالثة : تقسيم السورة إلى مقاطع مستقلة

يراعى فيها وحدة النسيج المعنوي والموضوعي.يراعى فيها وحدة النسيج المعنوي والموضوعي.

يف  املقرتح  بالتقسيم  بالتقيد  دائما  ملزما  ليس  املدرس  أن  يعني  وهذا 

التعامل  يخدم  آخر  تقطيع  عىل  يشتغل  أن  بإمكانه  بل  املدرسية،  الكتب 

السليم مع السورة. ويُستحسن من جهة أخرى، أن يوضع عنوان جامع 

لكل جزء، يشكل محورا فرعيا يتم ربطه بمحور السورة فيما بعد. والبد 

هنا من االحرتاز من إظهار املقاطع كوحدات غري منسجمة أو مؤتلفة، بل 

يتم توظيف املناسبة بني مقاطع السورة بعضها مع بعض.

المرحلة الرابعة: وضع نموذج البناء الكلي للسورة:المرحلة الرابعة: وضع نموذج البناء الكلي للسورة:

ويمكن  للسورة،  الكيل  البناء  يمثل  محكم  تخطيط  يوضع  بحيث 

ترابط  عن  معربة  مفاهيم  شبكة  أو  ذهنية  بخريطة  ذلك  يف  االستعانة 

أجزاء السورة وتمحورها حول عمودها، تدليال عىل وحدتها املوضوعية. 

املناقشة لتصميم بناء  أو طريقة  الحوارية،  الطريقة  انتهاج  ويستحسن 

السورة الكيل.

على  السورة  هيمنة  على  الضوء  تسليط  الخامسة:  على المرحلة  السورة  هيمنة  على  الضوء  تسليط  الخامسة:  المرحلة 

المداخل والمواضيع المقررة:المداخل والمواضيع المقررة:

القرآنية  السورة  تقديم  خطوات  آخر  ضمن  مفصلية  مرحلة  وهي 

تجليات  عىل  املتعلم  يقف  أن  املفروض  من  إذ  األولينْي،  الحصتني  أثناء 

الدرايس  املقرر  ومواضيع  قضايا  عىل  القرآنية  السورة  وهيمنة  مركزية 

املنهاج مقاربة »ديداكتيكية«  الخمسة، والتي اعتربها  املداخل  من خالل 
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و»سيكوبيداغوجية«، يمارس فيها املتعلم أنشطة تعليمية ويكتسب فيها 

معارف وكفايات محددة، وينمي من خاللها قيما حاكمة شديدة االرتباط 

إىل  مركزية،  كقيمة  التوحيد  قيمة  نجد  بحيث  وحاجاته؛  باهتماماته 

جانب قيم االستقامة، الحرية، املحبة، واإلحسان كقيم متمحورة حولها 

ومتكاملة معها.

والجدير بالذكر يف هذا السياق، أن املداخل الخمسة ليست وحدات مجزأة 

وال متناثرة، بل يجب أن يتعامل معها املدرس بصفتها مداخل لترصيف 

يف  املتعلم  يرتقى  متكاملة،  وحدة  أنها  أساس  وعىل  املقرر،  ومعارف  قيم 

ومقاصده.  املنهاج  قيم  ترسيخ  مسار  يف  آخر  إىل  مستوى  من  مدارجها 

بيد أنه من الناحية املنهجية يستساغ بالنسبة للمدرس أن يظهر تجليات 

املداخل جميعها، مبينا صلة كل مدخل عىل  القرآنية عىل  السورة  هيمنة 

إال أن هذا ال  أو مقصد من مقاصدها،  حدة بمحور من محاور السورة، 

يعني البتة أن املدرس مطالب بالبحث عن آيات محددة لريبطه بمدخل من 

املداخل، أو االستدالل عىل حكم من األحكام الواردة يف الدروس املقررة.
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المبحث الخامس:المبحث الخامس:
موجهات االشتغال الديداكتيكيموجهات االشتغال الديداكتيكي

على هيمنة السورة القرآنيةعلى هيمنة السورة القرآنية

والضامن  املدرسة،  املعرفة  سياج  هو  الكريم  القرآن  كون  عن  فضال 

إىل  تقدم-  -كما  النظر  فإن  الرشعية،  املعرفة  خصوصية  لدرك  الوحيد 

املداخل الخمسة يتأسس عىل رشطي التكامل الخارجي واالنسجام الداخيل 

فيما بينها، والضامن للوحدة املذكورة تلك هو السورة القرآنية املؤطرة. 

من  واحدة  مركزية  قضية  عىل  نشتغل  أننا  هو  به  الوعي  ينبغي  فالذي 

صميم انشغاالت املتعلمني ومرتبطة بواقعهم املعيش، حيث تكون قضية 

السورة بمثابة نموذج الحل الذي يعالج املتعلم يف ضوئه اإلشكاالت التي 

تثار يف مسار التعلمات املندمجة... بمعنى أن تلك املشكالت تعالج تدريجيا 

التعامل مع قضايا فرعية ذات ارتباط بها )أي تمثل شقا من  من خالل 

املقاطع  من  مقطع  كل  بداية  مع  لها  التأسيس  يتم  املطروح(  اإلشكال 

األربعة التي من املفروض أن تقسم إليها السورة، ومقتىض ذلك أن املداخل 

يف واقع األمر ما هي إال موارد معرفية لذلك املقطع القرآني الذي يؤطرها. 

وبناء عليه فمدرس املادة من املفرتض أنه:
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- يعد الدروس ويخطط لها من منطلق الرؤية الشاملة التي تستحرض 

عىل األقل »وحدة« كاملة )الوحدة يف املنهاج الجديد تشمل مقطعا قرآنيا 

ودروس املداخل الخمسة(.

أو  دراسية  سنة  كل  بداية  يف  يستثمره  متكامال  علميا  ملفا  يهيئ   -

وغري  وتوثيقا  تفسريا  القرآنية  بالسورة  يتعلق  ما  كل  يتضمن  أسدوس، 

باملواضيع  وقضاياها  السورة  مضامني  بعالقة  اإلحاطة  عن  فضال  ذلك، 

املثارة يف املقرر الدرايس، واملقصود أنه ينبغي أن يحسم يف املسائل اآلتية: 

قضية السورة، ومقاطعها املتناسقة، واإلشكاالت التي يجب أن تدرس يف 

كل مقطع.

للسلك  بالنسبة  السنة  خالل  املقررة  السورة  وحدة  عىل  وحفاظا   -  

الثانوي التأهييل، أو األسدوس بالنسبة للسلك الثانوي اإلعدادي، يجب أن 

تؤخذ الحصص أو األسابيع املخصصة للتأسيس والربط والدمج والرتكيب 

بعني االعتبار، وتفصيل ذلك عىل النحو اآلتي:

القرآنية  السورة  لتقديم  األسدوس  من  األول  األسبوع  يخصص   *

والتأسيس لقضيتها املركزية )مع املتعلمني(، ويشمل ذلك تحديد عمودها 

ومحاورها الكربى، وما يتفرع عنها من قضايا ستكون عناوين املواضيع 

بني  العالقة  إبراز  مع  األخرى،  املداخل  خالل  من  املتعلم  سيدرسها  التي 

السورة ومقاطعها من جهة، واملداخل الخمسة )التزكية-عقيدة، االقتداء، 

االستجابة، القسط، الحكمة( من جهة ثانية.

وهذا األمر يتطلب فتح نقاش عام وموجه حول السورة القرآنية، مع 

الوقوف عىل خصائصها العامة، يف أفق استثمارها لبيان تجليات هيمنة 
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السورة عىل الدروس املقررة. ونقرتح يف هذا الصدد أن يشتغل املدرس عىل 

وضعية-مشكل تتسم بالشمول، بحيث تستغرق العنارص املراد ترسيخها 

املركزية  القضية  حول  تتمحور  أن  رشيطة  درايس  موسم  كل  بداية  مع 

للسورة.

محطة  تخصيص  من  البد  الثاني،  املقطع  معالجة  يف  الرشوع  قبل   -

عىل  االشتغال  طريق  عن  السابقة  املكتسبات  دمج  والتأسيس؛  للدمج 

تعرف  التي  الكربى  الوضعية  استلهامهما من  يتم  أو وضعيتني  وضعية، 

الوضعيتني؛  بني  التمييز  من  البد  أنه  غري  املوسم،  بداية  يف  املتعلم  عليها 

بحيث تستهدف األوىل الجوانب املعرفية واملوارد التي بناها املتعلم، بينما 

تتمركز الثانية حول اإلنجاز املطلوب منه )مثال نقيس مدى التزامه بأداء 

النهاية  يف  ثم  القسط.  مرقى  وهو  رشعا؛  املطلوب  وجهها  عىل  الحقوق 

نقيس مدى قدرته عىل »التخيّل« عن حقوقه للغري يف سبيل النفع واملبادرة 

وتمثل مرقى اإلحسان(.

للربط  ثالثة  محطة  تخصيص  يتم  األسدوس/السنة  منتصف  -عند 

والدمج، الهدف األساس منها هو التذكري بالقضية املركزية والحفاظ عىل 

منسجمة  أربع  وحدات  عن  نتحدث  دمنا  وما  القرآنية]190[.  السورة  وحدة 

)الجانب  جوانبها  مختلف  يف  املتعلم  شخصية  اعتبار  أساس  عىل  تبنى 

التصوري_ الجانب الوجداني- الجانب السلوكي التعبدي( فإن السورة يف 

السلك التأهييل ينبغي أن تضم أربعة مقاطع متناسقة ومحكومة بوحدة 

]190[  يف السلك اإلعدادي يتم الحرص خالل هذه املحطة عىل إبراز الرتابط بني السورتني املقررتني.
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والثاني  للدمج،  األول  منتصفها،  يف  أسبوعان  يخصص  بحيث  املوضوع، 

للتقويم]191[.

- أما األسبوع األخري من السنة/األسدوس فهو يخصص لعملية الدمج 

والرتكيب. وخاصة أن املتعلم يف هذه املرحلة من السنة الدراسية قد أتى 

عىل ختم السورة املقررة ودراسة آخر مقاطعها. واملأمول يف هذه املحطة 

أن يكون املتعلم قد تمكن من حل اإلشكال املركزي الذي جابهه يف البداية 

عىل  وبناء  مجتمعة،  املداخل  دروس  من  استقاها  التي  موارده  موظفا 

التي  الفرعية  اإلشكاالت  مع  تعامله  خضم  يف  إليها  توصل  التي  الحلول 

تعرف عليها من خالل دراسته للمقاطع املقررة.

 يف ختام هذه التوجيهات الديداكتيكية، نقرتح خطاطة جامعة باعتبارها 

ملخصا ملا سبق الحديث بشأنه يف الفقرات السابقة:

]191[  املالحظ أن الكتب املدرسية برمجت يف هذا األسبوع مقطعا قرآنيا مستقال، بينما األصل 

أن يكون املقطع القرآني مرتبطا بموارد معرفية تزودها دروس املداخل الخمسة.
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الفصل الرابع:الفصل الرابع:

اإلجراءات المنهجية وأدوات التحليلاإلجراءات المنهجية وأدوات التحليل
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44--11( ( التذكير بإشكالية البحثالتذكير بإشكالية البحث

تتمركز اإلشكالية التي يحوم حولها البحث، يف وجود بْون شاسع بني 

اإلسالمية،  الرتبية  ملادة  الجديد  املنهاج  طرحها  التي  والرؤى  التصورات 

تحديدا من خالل إحدى أهم االختيارات الكربى التي بني عليها؛ واملتمثلة يف 

مفهوم »مركزية السورة القرآنية«، وبني واقع املمارسة الصفية الذي ينبئ 

ديداكتيكيا  االنضباط  املادة من  أغلب مدريس ومدرسات  تمكن  عن عدم 

ومنهجيا ملقتضيات هذا االختيار املفصيل، والضامن لوحدة املنهاج ككل، 

وترابط مفاهيمه وانسجام مداخله وتكاملها.

هذا الخلل امللحوظ، يلفت النظر-فعال- إىل رضورة رصد العوامل واألسباب 

ملعالجته؟  ناجعة  حلول  اقرتاح  عىل  العمل  أفق  يف  وذلك  وراءه،  الكامنة 

لها  املرافقة  األخرى  والوثائق  ذاتها  املنهاج  وثيقة  أوال،  ذلك  يف  مسائلني 

من حيث قدرتها عىل ترجمة مفهوم »مركزية السورة املقررة« وتجليته 

وأجرأة  لتنزيل  ضمانا  عنه  االلتباس  أو  الغموض  رفع  وبالتايل  بوضوح، 

األدوات  من  املادة  مدرس)ة(  تمكينها  مدى  قياس  عن  له، فضال  سليمة 

مع  السليم  التفاعل  عىل  تساعده  التي  والديداكتيكية  املنهجية  واآلليات 

مقتضياته. ويف املقام الثاني، نسعى إىل وضع املمارسة الصفية للمدرسني 

واملدرسات عىل املحك، بالوقوف عىل مدى انضباطهم الديداكتيكي ملبادئ 
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وأسس الهيمنة القرآنية عىل مفردات املنهاج ومداخله.

- فهل فّصل املنهاج عرْب وثائقه املختلفة يف املنهجية العملية املعينة عىل 

ترجمة فلسفته ومقارباته، القائمة عىل هيمنة السورة القرآنية؟

- وهل تمكن املدرسون من التحكم يف الضوابط املنهجية والديداكتيكية 

املسهمة يف تفعيل هيمنة السورة عىل الربنامج الدرايس؟
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44--22( ( منهج الدراسةمنهج الدراسة

قصد حل املشكلة املطروحة، وانسجاما مع طبيعة البيانات واملعطيات 

الوصفي-التحلييل  املنهج  الباحثان  استخدم  البحث،  من  تحصيلها  املراد 

بهدف التمكن من وصف الظاهرة الرتبوية يف واقعها، وكذا تحليل عنارصها 

وامتداداتها ومعاملها الكربى والعوامل املتحكمة فيها.

 والبحث يندرج عموما ضمن البحوث الرتبوية »املختلطة«، التي تمزج 

بموضوع  اإلحاطة  أجل  من  واالستنباطية،  االستقرائية  املقاربتني  بني 

أعمق، ومقاربتها كما وكيفا. فعالوة  املدروسة بشكل  الرتبوية  الظاهرة 

عىل التأصيل النظري )علم التفسري، علم مناسبات السور، مقاصد القرآن، 

لها،  الدراسة كإطار نظري موجه  إليه  الذي استندت  القرآن(  اإلعجاز يف 

الدراسة  عىل  كذلك  التعويل  تم  واملعرفية،  املفاهيمية  لخلفيتها  ومحدد 

امليدانية من خالل تتبع واستقراء أبعاد املوضوع وتطبيقاته يف املمارسة 

سياقها...من  وإدراك  املدروسة  الظاهرة  تفهم  بغرض  ذلك  كل  الصفية، 

أجل اقرتاح حلول مناسبة لها. ثم الوصول يف نهاية املطاف إىل استنتاجات 

ألنماط  وتجويدا  الرتبوي  الفعل  تطوير  يف  إسهاما  وتعميمها  محددة، 

االشتغال الديداكتيكي لدى مدرسات ومدريس مادة الرتبية اإلسالمية. وقد 

تم اعتماد كل من تحليل املضمون، وشبكة املالحظة، واالستبيان كأدوات 

إجرائية إلنجاز الدراسة.



36كتاباإلصالح146
2021

44--33( ( أدوات التحليل المعتمدة:أدوات التحليل المعتمدة:

الخاصة  الرسمية  الوثائق  يف  قراءة  عىل  باالعتماد  الباحثان  قام  لقد 

بمنهاج املادة الجديد، باإلضافة إىل إعداد أداتني متكاملتني إلنجاز الدراسة؛ 

التي  السابقة  والدراسات  الكتابات واألبحاث  بعد مطالعة عدد من  وذلك 

لها عالقة باملوضوع، وعليه فقد اعتمدت الدراسة عىل ثالث أدوات رئيسة 

للبحث تجلت يف:

• دراسة وصفية لوثيقة املنهاج الدرايس للمادة، ووثيقة اإلطار املرجعي 

والثانية  إعدادي، واألوىل بكالوريا  الثالثة  )بالسنة  اإلشهادية  لالمتحانات 

بكالوريا أحرار(.

الفصول  يف  كثب  عن  الديداكتيكية  العمليات  لتتبع  املالحظة،  شبكة   •

الدراسية.

تفاعل  خالل  من  امليدان  من  املعطيات  لجمع  استبانة  أو  استبيان   •

املدرسني مع بنوده.

أوال: الدراسة الوصفية لوثائق المادةأوال: الدراسة الوصفية لوثائق المادة

تعد الدراسة الوصفية من أبرز األدوات املنهجية التي تستثمر يف البحوث 

الوثائق  معطيات  تصنيف  عىل  للباحث  مساعدة  من  تقدمه  ملا  الرتبوية، 
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املختلفة وتفكيك مكوناتها، واملقارنة بينها والوقوف عىل مؤرشاتها ذات 

املعرفية  اإلمكانات  إتاحة  وبالتايل  والبحث،  الدراسة  بموضوع  العالقة 

املساعدة عىل حل اإلشكال املطروح.

كمـا تنعـت هـذه األداة عنـد الباحثني بعـدة مسميـات، من أشهرهـا: 

أسلوب  أو  بأنهـا:»طريقة  وتَُعرَُّف  املحتوى...،  وتحليل  املضمون  تحليل 

للمحتوى  الكمــي  والقياس  املوضوعـي  الوصـف  إىل  يهـدف  البحث  يف 

العام للظاهرة«]192[، وبذلك فهذه األداة تساعد الباحث عىل تتبع ومالحظة 

العالقة  ذات  املختلفة  مضامينها  ومدلوالت  الوثيقة،  مكونات  ووصف 

بموضوع الدراسة، وتصنيفها وفق معايري تقود إىل حل املشكل.

لتتبع  املضمون  تحليل  أداة  عىل  االعتماد  تم  الدراسة،  هذه  بخصوص 

مدى  عىل  الوقوف  أجل  من  اإلسالمية،  الرتبية  ملادة  الحايل  املنهاج  وثائق 

إيضاحها لرؤية وتصورات املنهاج ككل، ومدى تمكينها مدرس)ة( املادة 

التفاعل  عىل  تساعده  التي  والديداكتيكية  املنهجية  واآلليات  األدوات  من 

هذه  ركزت  وقد  السليم.  بالشكل  تنزيله  وبالتايل  مقتضياته،  مع  السليم 

األداة عىل تتبع ودراسة وثيقتني أساسيتني بالنسبة للمنهاج الحايل ملادة 

الرتبية اإلسالمية، مع تسجيل عدد من املالحظات حول املضامني والفقرات 

ذات الصلة بموضوع الدراسة، أما الوثيقتان فهما:

بالتعليم  والتأهييل  اإلعدادي  الثانوي  بالسلك  املادة  منهاج  وثيقة   -

الوزارة  الصادرة عن   )773 :16( باملذكرة  امللحقة  العمومي والخصويص 

االجتماعية،  العلوم  يف  وتقنياته  العلمي  البحث  منهجية   ،2019 وآخرون،  لطاد  ليندة    ]192[

مرجع سابق، ص: 153
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الرتبية  ملادة  املراجع  الدرايس  املنهاج  شأن  يف   2016 شتنرب   07 بتاريخ 

اإلسالمية بمختلف األسالك التعليمية.

لكل  املوحد،  الجهوي  االمتحان  الختبارات  املرجعي  اإلطار  وثيقة   -

 21( أحرار  بكالوريا  والثانية  بكالوريا،  واألوىل  إعدادي  الثالثة  السنة  من 

دجنرب2016م(.

ثانيا: شبكة مالحظة الممارسات الصفية:ثانيا: شبكة مالحظة الممارسات الصفية:

تعد املالحظة من أهم األدوات العلمية املستخدمة يف البحوث االجتماعية 

مبارشة  بكيفية  امليدان  من  البيانات  جمع  يف  دور  من  لها  ملا  والرتبوية، 

واملبارش  الدقيق  للتتبع  سانحة  فرصة  للباحث  تتيح  ولكونها  ودقيقة، 

أو  مراقبة  »عملية  بأنها:  تعريفها  ويمكن  ورصدها.  املدروسة  للظواهر 

مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واألحداث ومكوناتها املادية والبيئية 

ومتابعة سريها، وعالقاتها بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف، بقصد 

التفسري وتحديد العالقة بني املتغريات، والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجيهها 

فاملالحظة  عليه،  وبناء  احتياجاته«]193[.  وتلبية  اإلنسان  أغراض  لخدمة 

عملية قصدية هادفة ومنظمة، تروم تتبع املمارسة أو الظاهرة املدروسة 

عن  فضال  فيها،  يؤثر  ما  وكل  ومتغرياتها،  سريوراتها  مختلف  وتعقب 

تعني  فاملالحظة  موضوعنا،  وبخصوص  وعناية،  بدقة  النتائج  تسجيل 

الدراسية  الفصول  داخل  الرتبوية  العملية  لسريورات  الدقيق  الرصد  عىل 

]193[  عبيدات محمد وآخرون، منهج البحث العلمي، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الجامعة 

األردنية، دار وائل األردن، ص73.
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عن قرب، توسال بذلك الستكشاف اسرتاتيجيات املدرسني)ات(، وطريقة 

عىل  والتعرف  ملضامينه،  تنزيلهم  وكيفية  الدرايس  املنهاج  مع  تفاعلهم 

األدوات املنهجية والديداكتيكية التي يستثمرونها يف تنفيذه.

الدراسة عىل املالحظة املحايدة؛ بحيث عملنا عىل  وقد اعتمدنا يف هذه 

مبنية مسبقا،  اعتمادا عىل شبكة  املدرسني)ات( يف فصولهم  رصد عمل 

مع  التعامل  يف  املدرسني)ات(  بمنهجية  الخاصة  املعطيات  جمع  بهدف 

الحصص األوىل لدراسة السورة القرآنية املقررة، وتتبع طرائقهم للكشف 

عن طبيعة تعاملهم معها، وبالتايل التعرف من خالل أدائهم الديداكتيكي 

عىل نظرتهم لعالقتها بباقي مفردات الربنامج الدرايس، وهذا كله من غري 

تدخل الباحث يف سريورات العمل الديداكتيكي للمدرس)ة( أو توجيهه أو 

االنخراط يف تفاعالت مجتمع الفصل. 

الشبكة من ستة محاور متكاملة  املالحظة: تتكون  • مكونات شبكة 

فيما بينها، ترصد العمل الديداكتيكي للمدرسني)ات( داخل الفصول خالل 

األسبوع  وهو  اإلعدادي،  بالسلك  الثاني  األسدوس  من  األوليني  الحصتني 

الكربى،  للقضايا  والتأسيس  للربط  يخصص  أن  املفرتض  من  الذي 

ومقاربة  منهجية  وفق  املقررة  القرآنية  السورة  مع  التعامل  خالل  من 

من  املتبعة  املنهجية  ولرصد  آنفا،  إليه  املشار  الهيمنة  مفهوم  تستحرض 

طرف املدرسني)ات( يف التعامل مع السورة، فقد تضمنت الشبكة املحاور 

اآلتية:

- املحور األول: يتعلق بمحطتي الربط والتأسيس، ويضم فقرات ترصد 

وكذلك  والتأسيس،  الربط  يف  املادة  مدريس)ات(  لدى  املعتمد  األسلوب 
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القرآنية  للسورة  املدرس)ة(  تقديم  أثناء  أصال  حضوره  مدى  مالحظة 

كاملراجعة  ديداكتيكيا  املتجاوزة  األساليب  طغيان  أمام  وخاصة  املقررة. 

من  به  يستهان  ال  عدد  تردد  وأيضا  »السلوكي«.  بمفهومهما  والتمهيد 

املفاهيم  لبناء  فعيل  كمنطلق  املشكلة  الوضعية  اعتماد  يف  املدرسني)ات( 

الرشعية.

مع  الديداكتيكي  التعامل  نمط  مالحظة  عىل  يعني  الثاني:  املحور   -

مالحظة  ذلك  وضمن  والتوثيق(.  )التعريف  الخارجية  السورة  خصائص 

والعوائق  املتعلمني)ات(  لتمثالت  املدرسني)ات(  واستثمار  رصد  مدى 

اإلبستمولوجية التي يجابهونها.

- املحور الثالث: يستهدف مالحظة درجة وعي املدرسني/ات باألهمية 

تحصيل  مسالك  وخاصة  املحورية؛  السورة  قضية  لضبط  الديداكتيكية 

عمودها، وضمان وحدتها املوضوعية.

الخطوات  وتتبع  مالحظة  يستهدف  املحور  هذا  الرابع:  املحور   -

السورة  عمود  لتحصيل  واملدرسات  املدرسون  يتبعها  التي  الديداكتيكية 

القرآنية املقررة.

املدرسني  استثمار  مدى  الخامس  املحور  يرصد  الخامس:  املحور   -

واملدرسات لعمود السورة، من خالل التعامل مع مكوناتها الداخلية وفق 

وحدة نسقها املوضوعي.

- املحور السادس: يف األخري، خصص هذا املحور ملالحظة مدى اعتماد 

مع  ينسجم  بما  املتعلمني،  مع  الديداكتيكي  للتعاقد  واملدرسات  املدرسني 

مفهوم مركزية السورة القرآنية.
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التي تم تصميمها هو رصد ومالحظة  العام لشبكة املالحظة  والهدف 

األسبوع  خالل  املدرسني)ات(  لدن  من  املتبعة  الديداكتيكية  السريورات 

األول من كل أسدوس بالسلك اإلعدادي، واألسبوع األول من السنة الدراسية 

بالنسبة للسلك التأهييل؛ إذ تعد تلك املرحلة محطة مفصلية يف التأسيس 

أو  الوحدتني  مفاهيم  عىل  وهيمنتها  السورة(  )قضية  الكربى  للقضية 

وتوجيه  املدرس)ة(  تأطري عمل  يف  ذلك  أهمية  استحضار  األسدوس، مع 

التكامل  منطلق  من  املداخل  مختلف  مع  وتعامله  اشتغاله  منهجية 

واالنسجام اللذين تَْضَمنُُهَما السورة القرآنية املقررة.

ثالثا: االستبيان.ثالثا: االستبيان.

االستبيان أداة بحثية تتضمن جملة من األسئلة املنظمة واملرتبة وفق 

ومعلومات  كمية  معطيات  جمع  إىل  تسعى  وهادف،  منطقي  تسلسل 

حول موضوع الدراسة ومشكلة البحث، ثم تحليليها واستثمارها يف ضوء 

معارف نظرية وميدانية. عرفها الدكتور عبد الكريم غريب بقوله: »عبارة 

عن مجموعة من األسئلة املرتبة بشكل منطقي وسيكولوجي بهدف جمع 

بيانات يحتاجها الباحث يف دراسة ظاهرة ما« ]194[.

أ- مكونات االستبيان الموظف في الدراسة:أ- مكونات االستبيان الموظف في الدراسة:

الدراسة وسياقها،  تربز موضوع  عامة  من مقدمة  االستبيان  تشكل   

وتحمل دعوة للمدرسني)ات( للتفاعل اإليجابي معها وتحفيزا عىل اإلجابة 

]194[  غريب عبد الكريم، 2012، منهج البحث العلمي يف علوم الرتبية والعلوم اإلنسانية، مطبعة 

النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 206.
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عن أسئلتها، ثم أربعة محاور يضم كل واحد منهـا عددا من األسئلة املتكاملة 

واملنسجمــة، والتي تقيس مجتمعــة طبيعــة االشتغال الديداكتيكــي 

الذي ينتهجـه مدرســو ومدرسات املادة خــالل تقديم حصـص القرآن 

الكريم ضمن مدخل التزكية، لكن يف عالقتها بباقي املداخل يف إطار الرؤية 

النسقيــة التي اقرتحهــا املنهاج الجديد؛ واملتمثلة يف مركزيـة وهيمنـة 

السورة القرآنية.

املتعلقة  العامة  للمعلومات  االستبيان  من  األول  املحور  ُخّصص   

التعيني،  نوع  العامة،  األقدمية  الجهوية،  )األكاديمية  باملستجوبني: 

املؤهالت األكاديمية(، يف حني استهدف املحور الثاني البحث يف آليات تنزيل 

حيث  من  القرآنيـة،  السـورة  مركزيــة  مفهــوم  إزاء  املنهــاج  رؤية 

مدى وضوح هذه الرؤيــة يف املنهاج، وقياس درجـة توافـر آليات تنزيل 

السـورة  موقع  لقيــاس  الثالث  املحـــور  وُصّمم  الجديد.  التصور  هذا 

القرآنية املقررة سواء يف التخطيـط للتعلمـات، أو يف االشتغال الديداكتيكي 

إليه  الذي يستند  املعيار  التساؤل عن  تم  املـادة. كمـا  ملدرسات ومدريس 

املدرسون واملدرسـات املستجوبــون يف تقسيـم السـورة املقررة؛ وذلك 

وضــع  يف  االجتهــاد  مختلفيــن:  خياريــن  تحديــد  خــالل  من 

تقسيــم مناسب للتصـور املنهاجــي، أو االعتمــاد عىل التقسيم الوارد 

يف الكتاب املدريس.

الخصائص  مع  التعامل  منهج  رصد  عىل  الرابع  املحور  ركز  حني،  يف 

العامة للسورة القرآنية من قبيل: اسمها، ألقابها، ما ورد يف فضلها، سبب 

نزولها وكونها مكية أو مدنية... ودرجة استثمار تلك الخصائص يف بناء 
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القضية الكربى للسورة )عمود السورة(، وما يتعلق بها من قضايا فرعية، 

وذلك التماسا إلبراز هيمنة السورة القرآنية عىل مواضيع ومفاهيم املنهاج 

العينة  من  طلب  أنه  ذلك  مفتوحة؛  أسئلة  من  االستبيان  يخلو  وال  ككل. 

تقديم مقرتحات ذات صلة  إىل  اإلجابات، إضافة  تعليل بعض  املستجوبة 

باملوضوع.

عىل العموم كان تصميم االستبيان مدمجا ملختلف أنواع األسئلة كالسؤال 

املفتوح، االختيار الواحد من متعدد، والخيارات املتعددة، فضال عن قياس 

التدريس بالوضعية املشكلة وربطها  اتجاهات املدرسني واملدرسات نحو 

بالقرآن الكريم، وقياس درجة حضور مفهوم مركزية السورة يف املنهاج 

الجديد ودرجة توفر آليات تنزيله.

ب- مجتمع وعينة االستبيان: ب- مجتمع وعينة االستبيان: 

يشمل مجتمع استبانة الدراسة جميع مدريس ومدرسات مادة الرتبية 

 )2020/2019( الدرايس  املوسم  هذا  التدريس  ملهمة  املزاولني  اإلسالمية 

والتأهييل،  اإلعدادي  بالسلكني  وتحديدا  والخصويص،  العمومي  بالتعليم 

موزعني عىل األكاديميات الجهوية للرتبية والتكوين االثنا عرشة باململكة. 

غري أن العينة التي شملتها الدراسة هي يف حدود مئتني وخمسة )205( 

مدرسا ومدرسة للمادة. وهو الرقم الذي يعرب عن العدد الذي قام باإلجابة 

عن أسئلة االستبيان.
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ج- تصميم االستبيان ومتغيراته:ج- تصميم االستبيان ومتغيراته:

السؤال املركزي الذي انبثق عن مشكلة الدراسة تمثل يف: ُمساءلة البعد 

اإلجرائي لتنزيل مفهوم مركزية السورة القرآنية ديداكتيكيا، وذلك انطالقا 

والديداكتيكي،  املنهجي  املستوى  عىل  املتاحة  التنزيل  آليات  مساءلة  من 

وعرب قياس اتجاهات املدرسني واملدرسات نحو ذلك املفهوم، وكذا قياس 

ملادة  الجديد  املنهاج  به  الذي جاء  الحاسم  الخيار  لهذا  انضباطهم  درجة 

الرتبية اإلسالمية عىل مستوى االشتغال الديداكتيكي يف الفصول الدراسية، 

التعلمات وتصميم  املنهاجي يف تخطيط  التصور  والعمل بمقتضيات هذا 

السيناريوهات البيداغوجية املناسبة.

وبناء عليه يمكن تحديد متغريات الدراسة عىل النحو اآلتي:

وله  الدرايس  السلك  متغري:  من  كل  يف  وتتمثل  املستقلة:  املتغريات   *

إليها  ينتمي  التي  الجهوية  واألكاديمية  والثانوي،  اإلعدادي  مستويان: 

ثالثة  وله  التدريس  يف  العامة  األقدمية  متغريات  إىل  إضافة  املستجوبون، 

مستويات، نوع التعيني وله كذلك ثالثة مستويات، والشهادات الجامعية 

املحصل عليها وهو متغري له أربعة مستويات.

املدرسني)ات(  )تفاعل(  إجابات  كل  تشمل  وهي  التابعة:  املتغريات   *

التزامهم  ودرجة  اتجاهاتهم  ذلك  يف  بما  االستبيان،  وفقرات  محاور  عىل 

الديداكتيكي بمفهوم مركزية السورة القرآنية.

هـ- صدق االستبيان.هـ- صدق االستبيان.

يعني  كما  أجله،  من  صمم  ملا  قياسه  مدى  االستبيان  بصدق  يقصد 
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األسئلة  وضوح  إىل  إضافة  التحليل،  يف  تدخل  التي  املكونات  لكل  شموله 

والثبات  الصدق  بقياس  الدراسة  هذه  يف  وقمنا  فيه.  املوظفة  واملفردات 

بواسطة طريقتني:

االعتماد عىل ما يعرف بالصدق الظاهري:  *

قصد  املوضوع  يف  متخصصة  جهة  عىل  االستبيان  عرض  به  ويراد   

عىل  أداته  عرضنا  فقد  البحث،  لهذا  وبالنسبة  عليه،  واملصادقة  تحكيمه 

متخصص يف املوضوع، بهدف التأكد من أن األسئلة التي يضمها مناسبة 

املالحظات  إىل  واستنادا  منه.  املستهدفة  الجوانب  وتقيس  للموضوع 

أبداها بخصوص االستبيان، عملنا عىل تصحيحه وإدخال  التي  الوجيهة 

التعديالت املطلوبة، ثم توزيعه بعد ذلك عىل عينة البحث.

صدق االتساق الداخيل ألسئلة االستبيان:   *

أسئلة  بني  االرتباط  معامل  حساب  خالل  من  عليه  التعرف  ويتم 

من  بينها  الداخيل  واالتساق  االرتباط  وجود  مدى  من  للتأكد  االستبيان، 

عدمه. والجدول أدناه يعرض شكل االرتباط الحاصل بني ستة أسئلة فقط 

أنها تعد  من االستبيان بحكم كونها تخضع لنفس املقياس تقريبا، كما 

األسئلة الجوهرية التي تقيس اتجاهات املدرسني ومواقفهم إزاء الظاهرة 

املدروسة:
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6 -ما موقفك من 
اعتماد الوضعیة 

المشكلة في 
تدریس السورة 

القرآنیة كوضعیة 
انطالق؟

5   - ھل ترى 
ضرورة توحید 

منھجیة االشتغال 
الدیداكتیكي في 
تدریس السورة 

القرآنیة 
ومقاطعھا؟ لماذا؟

4-ھل ترى من 
الضروري توثیق 
السورة القرآنیة 

الكریمة؟

3- ھل لدیك فكرة 
عن علم 

"مناسبات 
السور"، ودوره 
في بیان إعجاز 
السورة القرآنیة 
وإحكام نظمھا 

ونسقھا الداخلي، 
وبالتالي 

استثمارھا األنسب 
دیداكتیكیا؟

2-   ما حدود 
حضور وتوفر 
آلیات ومنھجیة 
تنزیل ھیمنة 

السورة القرآنیة 
من خالل المنھاج؟

1-ھل ترى أن 
منھاج التربیة 

اإلسالمیة الجدید 
وضح رؤیتھ بشأن 
ھیمنة ومركزیة 
السورة القرآنیة؟

0,046 0,08 0,055 0,01- 537,** 1  Corrélation de
Pearson

0,509 0,254 0,431 0,886 0  .Sig
(bilatérale)

205 205 205 205 205 205 N

0,061- 0,067 160,* 0,011- 1 537,**  Corrélation de
Pearson

0,386 0,341 0,022 0,88 0  .Sig
(bilatérale)

205 205 205 205 205 205 N

0,073- 0,003- 0,018 1 0,011- 0,01-  Corrélation de
Pearson

0,296 0,97 0,794 0,88 0,886  .Sig
(bilatérale)

205 205 205 205 205 205 N

0,093- 0,037 1 0,018 160,* 0,055  Corrélation de
Pearson

0,182 0,598 0,794 0,022 0,431  .Sig
(bilatérale)

205 205 205 205 205 205 N

0,026 1 0,037 0,003- 0,067 0,08  Corrélation de
Pearson

0,716 0,598 0,97 0,341 0,254  .Sig
(bilatérale)

205 205 205 205 205 205 N

1 0,026 0,093- 0,073- 0,061- 0,046  Corrélation de
Pearson

0,716 0,182 0,296 0,386 0,509  .Sig
(bilatérale)

205 205 205 205 205 205 N

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

1-ھل ترى أن 
منھاج التربیة 

اإلسالمیة الجدید 
وضح رؤیتھ بشأن 
ھیمنة ومركزیة 
السورة القرآنیة؟

2- ما حدود 
حضور وتوفر 
آلیات ومنھجیة 
تنزیل ھیمنة 

السورة القرآنیة 
من خالل المنھاج؟

- ھل لدیك فكرة 
عن علم 

"مناسبات 
السور"، ودوره 
في بیان إعجاز 
السورة القرآنیة 
وإحكام نظمھا 

ونسقھا الداخلي، 
وبالتالي 

استثمارھا األنسب 
دیداكتیكیا؟

ھل ترى من 
الضروري توثیق 
السورة القرآنیة 

الكریمة؟

ھل ترى ضرورة 
توحید منھجیة 

االشتغال 
الدیداكتیكي في 
تدریس السورة 

القرآنیة 
ومقاطعھا؟ لماذا؟

ما موقفك من 
اعتماد الوضعیة 

المشكلة في 
تدریس السورة 

القرآنیة كوضعیة 
انطالق؟

الجدول 1: االتساق الداخيل ألسئلة االستبيان
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باالتساق  كاملة  تتسم  ال  املطروحة  األسئلة  أن  السابق  الجدول  يبني 

والثاني،  )األول،  الثالثة  األسئلة  نجد  الستة،  األسئلة  بني  فمن  الكايف، 

والرابع(، تعكس درجة كبرية من االتساق الداخيل بداللة ارتباط املعروفة 

يف املعالجة اإلحصائية بمستوى املعنوية عند )0,00( و)0,02( عىل التوايل، 

مما يدل عىل درجة ارتباط طردي قوية )إشارة موجبة(.

فالجدول  والسادس(،  والخامس،  )الثالث،  األخرى  الثالثة  األسئلة  أما 

)إشارة  العكيس  االتجاه  ويف  بل  بينها،  فيما  ضعيفا  ارتباطا  يظهر  أعاله 

سالبة( يف بعض االرتباطات.

تلك املالحظات املشار إليها بخصوص االتساق الداخيل ألسئلة االستبيان، 

تجد تفسريها يف تنوع محاور االستبيان من جهة، انسجاما مع األهداف 

اعتماد سلم موحد  ثانية، يف عدم  الدراسة، ومن جهة  يف  التي سطرناها 

ينظم جميع وحدات االستبيان عىل منوال واحد. غري أن هذا األمر ال يؤثر 

عىل النتائج واملعطيات التي تم تجميعها من خالل االستبيان، بدليل أننا 

بقضية  املستجوبني  واملدرسات  املدرسني  إملام  مدى  عىل  بوضوح  وقفنا 

هيمنة السورة القرآنية ومركزيتها يف تدريس مداخل املنهاج، وكذا وعيهم 

بأهمية تنزيلها ديداكتيكيا، بنفس القدر الذي حددنا فيه اتجاهاتهم نحو 

مسألة توحيد منهجية االشتغال الديداكتيكي، وتوظيف الوضعية-املشكل 

كمنطلق يف تدريس املقاطع القرآنية.

و- ثبات أسئلة االستبيان:و- ثبات أسئلة االستبيان:

واحدة  ستكون  اإلجابة  أن  من  التأكد  هو  االختبار،  هذا  من  الهدف 

تقريبا لو تم تعبئة نفس االستمارة يف أوقات أخرى من طرف نفس العينة 
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املستجوبة، وقد اعتمدنا لهذا الغرض عىل حساب معامل »ألفا كرو نباخ« 

لقياس الثبات. وجاءت النتائج عىل النحو اآلتي:

قیاس معامل ألفا كرو نباخ عدد المحاور المستھدفة

0,239 10

معامل ألفا كرو نباخ األسئلة

0,194
1- هل ترى أن منهاج الرتبية اإلسالمية الجديد وضح رؤيته بشأن 

هيمنة ومركزية السورة القرآنية ؟

0,205 ما موقع السورة يف اشتغالك الديداكتيكي ؟  -2

0,209
3- ما حدود حضور وتوفر آليات ومنهجية تنزيل هيمنة السورة 

القرآنية من خالل املنهاج ؟

0,188 ما شكل وطبيعة تعاملك مع السورة أثناء تخطيطك للتعلمات ؟ -4

0,183 املعيار املعتمد يف تقسيم السورة إىل مقاطع؟ 5-ما املرجع /

0,292

6- هل لديك فكرة عن علم "مناسبات السور"، ودوره يف بيان إعجاز 

السورة القرآنية وإحكام نظمها ونسقها الداخيل، وبالتايل استثمارها 

األنسب ديداكتيكيا ؟

0,233 7- هل ترى من الرضوري توثيق السورة القرآنية الكريمة؟

0,251
8- يف نظرك، ما الوظائف التي تؤديها الخصائص العامة للسورة 

القرآنية ؟

0,208
9- هل ترى رضورة توحيد منهجية االشتغال الديداكتيكي يف تدريس 

السورة القرآنية ومقاطعها ؟ ملاذا ؟

0,23
10- ما موقفك من اعتماد الوضعية املشكلة يف تدريس السورة 

القرآنية كوضعية انطالق؟

الجدول 2: إحصاءات الثبات

الجدول 3: إحصاءات عامة حول العنارص امللحوظة
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يتبني من خالل مالحظة معدالت معامل »ألفا كرو نباخ« يف الجدولني 

أعاله، أن هناك ثباتا متوسطا يف االستبيان )0,23(، غري أنه دون املستوى 

السبب يف   .5-4-1 األسئلة:  %70 فما فوق، وخاصة مع  يف  املحدد عادة 

ذلك راجع لضعف نسبة االتساق الداخيل بني وحدات االستبيان كما أرشنا 

فالصدق  معلوم،  هو  وكما  لألسئلة،  الداخيل  الصدق  حساب  يف  سابقا 

والثبات مرتبطان معا يف املعالجة اإلحصائية لنتائج االستبيان.
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الفصل الخامس:الفصل الخامس:
عرض وتحليل نتائج الدراسةعرض وتحليل نتائج الدراسة



161 كتاباإلصالح 36
2021

رة  المؤطِّ التربوية  الوثائق  في  قراءة  األول:  رة المبحث  المؤطِّ التربوية  الوثائق  في  قراءة  األول:  المبحث 
لتدريس مادة التربية اإلسالمية بالسلك الثانويلتدريس مادة التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي

المطلب األول: قراءة في وثيقة المنهاج.المطلب األول: قراءة في وثيقة المنهاج.

الوزارة  تصدرها  التي  الوثائق  من  جملة  إىل  دراسية  مادة  كل  تستند   

يتعلق  ما  كل  بيان  بهدف  وذلك  والتكوين،  الرتبية  قطاع  عىل  الوصية 

باملوجهات واألسس العامة لتدريس املادة؛ تعريفا بها، وتحديدا ملضامينها، 

وذكرا ملقتضيات تنزيل برامجها، واألهداف املتوخاة منها، وكذلك عالقتها 

باملنهاج العام للمنظومة، واألثر املنتظر تحققه لدى املستهدف بها يف سلك 

معني )مواصفات تخرج املتعلمني(. وتبقى هذه الوثائق املرجع األساس 

املادة، واملصدر  الرتبوي ملدرس)ة(  الفعل  لتوجيه   - الوحيد  يكن  لم  إن   -

الذي يستقي منه منهجية ترصيف مضامينها واالشتغال عىل مجاالتها 

)املعارف، القيم، املهارات... (، وفق السريورات واالختيارات التي رسمتها 

تلك الوثائق، كما أنها املرجع الذي يحتكم إليه أثناء إعداد وإنجاز وتقويم 

وطرقه  ووسائله  العمل  ملجاالت  املحدد  وهي  الدرايس،  املادة  برنامج 

الدراسية من  واملادة  املدرس)ة(  بني  العالقة  واملوضحة ألسس  وكيفيته، 

كونها  إىل  باإلضافة  ثانية،  جهة  من  واملتعلم)ة(  املدرس)ة(  وبني  جهة، 
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املمارسة  يف  الرسمي(  )املنهاج  التقارب  من  األدنى  الحد  ضمان  أساس 

تعدد  رغم  ومؤطريها،  املادة  مدريس  كل  بني  املنفذ(  )املنهاج  الرتبوية 

كلمة  له  تكون  الذي  واملرجع  الضمني(،  )املنهاج  وتوجهاتهم  مشاربهم 

الفصل عند اختالف وجهات نظر الفاعلني الرتبويني، لهذا وجب أن تكون 

هذه الوثائق عىل درجة كبرية من الوضوح والحسم.

 إن منهاج مادة الرتبية اإلسالمية املعدل -كغريه من املناهج الرتبوية 

به  معرِّفة  متالحقٌة،  وثائُق  صدوره  رافقت  باملغرب-،  الدراسية  للمواد 

لالمتحانات،  املرجعية  األطر  املنهاج،  )وثيقة  به  العمل  لكفية  ومبينة 

مذكرات التقويم(، وقد اهتمت يف مجملها ببيان ما يرتبط به من قضايا 

ديداكتيكية   ،) املتعلم،...  البيداغوجية كمحورية  )االختيارات  بيداغوجية 

مدريس  مساعدة  محاولة  والتقويم(،  والتنفيذ  التخطيط  )اسرتاتيجيات 

مجاالته  مع  التفاعل  وحسن  املنهاج،  مستجدات  مواكبة  عىل  املادة 

طرق  توضيح  إىل  وساعية  التنفيذ،  مرحلة  أثناء  ومقارباته  ومفرداته 

وآليات وأسس ترصيف مضامينه بالشكل الذي يسهم يف تحقيق مقاصده 

استيفاؤها  حيث  من  الوثائق  هذه  مساءلة  إىل  يدفعنا  ما  وهذا  وغاياته. 

لتمام التعريف والبيان، والوضوح يف التوجيه، وتضمنها لكل ما من شأنه 

التنزيل األمثل. وهذا ما سنعمل عىل اكتشافه خالل قراءتنا  تيسري سبل 

وهما  املنهاج،  لهذا  املصاحبة  الوثائق  أهم  تعتربان  رسميتني  لوثيقتني 

وثيقة املنهاج بالسلك الثانوي اإلعدادي والتأهييل، ووثيقة اإلطار املرجعي 

الختبارات االمتحان الجهوي املوحد لذات السلك.

الوطنية  الرتبية  وزارة  عن  صدرت  رسمية  وثيقة  املنهاج،  وثيقة   

والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي، بتاريخ 07 شتنرب 2016، 
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تنفيذا  املادة،  منهاج  وتعديل  بمراجعة  املكلفة  اللجنة  صاغتها  بعدما 

ربيع   26 بتاريخ  العيون  بالغ  تضمنها  التي  السامية  امللكية  للتوجيهات 

صاحب  فيه  دعا  والذي  2016م،  فرباير   06 موافق  1437هـ/  الثاني 

الجاللة إىل مراجعة مناهج وبرامج تدريس الرتبية الدينية. هذه الوثيقة 

الجديد  املنهاج  دخول  بعد  نرشها  تم  التي  األوىل  الرسمية  الوثيقة  هي 

حيز الوجود والتفعيل، الطالع املعنيني باألمر عىل ما تضمنه من تعديالت 

حد  أي  فإىل  اإلسالمية،  الرتبية  مادة  تدريسية  مستوى  عل  ومستجدات 

تمكنت هذه الوثيقة من تحقيق املطلوب منها؟

أوال: مكونات الوثيقة:أوال: مكونات الوثيقة:

تتشكل هذه الوثيقة من تقديم وثمانية محاور:

*  التقديم :*  التقديم :

خصص التقديم للحديث عن سياق تعديل منهاج مادة الرتبية اإلسالمية، 

السامي  امللكي  )الخطاب  وأطرته  التعديل  هذا  حكمت  التي  واملرجعيات 

ارتكزت عليها هذه  التي  العامة  املوجهات  إىل  العيون(، باإلضافة  بمدينة 

املغربي  املجتمع  ثقافة  الوسطية،  )قيم  ضوئها  عىل  وأسست  املراجعة 

مختلف  يف  واجتماعيا...(،  وثقافيا  وحضاريا  دينيا  هويته  ومقومات 

مجاالت الهندسة املنهاجية أهدافا وبرامج ومضامني وصيغ تدبريية.

*  المحور األول :*  المحور األول :

الرتبية  منهاج  وتدقيق  مراجعة  منطلقات   : بـ  املحور  هذا  عنون 

والبيداغوجية  الرتبوية  املرجعيات  يف  وفصل  الثانوي،  بالتعليم  اإلسالمية 

املعتربة واملعتمدة يف مراجعة هذا املنهاج وتدقيق مفرداته، والتي قسمها 
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إىل صنفني وهما:

إلصالح  العامة  األطر  وتشمل  الرتبوي،  لإلصالح  العامة  املنطلقات  أ( 

أخذت عىل عاتقها رسم معالم  التي  املغربية،  والتكوين  الرتبية  منظومة 

ووضع  سيعتمدها،  التي  الكربى  املداخل  عىل  والتنصيص  اإلصالح  هذا 

املجتمع، غايات  أدوار مكونات  املدرسة،  لتنفيذه: )مكانة  العامة  املبادئ 

املدرسة، مواصفات املدرسة وأسسها- اإلنصاف، تكافؤ الفرص...(، أيضا 

هذه  وضمت  ومجاالتها...(.  والتكوين  الرتبية  ومداخل  وأشكال  طبيعة 

األطر املعتمدة: امليثاق الوطني للرتبية والتكوين؛ باعتباره دستور اإلصالح 

 2030-2015 االسرتاتيجية  الرؤية  ثم  املوجهات،  بقية  انبثقت عنه  الذي 

التي حاولت تجاوز التحديات واملعوقات التي حدت من فعالية اإلصالحات 

والربامج،  املناهج  مراجعة  يف  الوزارة  اسرتاتيجية  وأخريا  السابقة، 

التدابري ذات األولوية للوزارة، خاصة ما يتعلق  واملؤسسة عىل توجيهات 

منها بمعالجة نواقص الكتاب األبيض.

حددت  التي  الرتبوي،  لإلصالح  العامة  والتوجهات  االختيارات  ب( 

والتي  عليها،  يبني  أن  ينبغي  التي  واألسس  لإلصالح  املركزية  املوجهات 

منها:  ومؤطرة،  مؤسسة  عامة  اختيارات  حول  باألساس  تمحورت 

الهوية،  اإلسالمية،  العقيدة  )قيم  القيم:  مجال  يف  وتوجهات  اختيارات 

املواطنة( مع االنفتاح العقالني عىل القيم الكونية )حقوق اإلنسان(، ثم 

اختيارات وتوجهات يف مجال تنمية وتطوير الكفايات، املحددة للكفايات 

املنتظر من املنظومة تنميتها لدى املتعلم، والتي حددت يف خمس ) الكفايات 

وأخريا  والتكنولوجية(،  الثقافية،  املنهجية،  التواصلية،  االسرتاتيجية، 

طبيعة  بيان  عىل  ركزت  والتي  املضامني،  مجال  يف  وتوجهات  اختيارات 
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املغربي،  الرتبوي  النظام  أهداف  تحقيق  عىل  املعينة  املضامني  ونوعية 

وكيفية ترصيفها وضوابط انتقائها وأشكال توظيفها.

*  المحور الثاني :*  المحور الثاني :

عمل هذا املحور عىل إبراز مواصفات التخرج التي يجب أن يكون عليها 

املواصفات  الثانوي؛ حيث حددت معايري هذه  بالسلك  املغربي  املتعلم)ة( 

فيما يأتي:

أن  التي يجب  القيم  أهم  يبني  بالقيم: وهو معيار  * مواصفات مرتبطة 

ترتسخ لدى املتعلم يف هذه املرحلة: )التشبع بقيم الدين اإلسالمي، االعتزاز 

بالهوية الدينية والوطنية، االنفتاح عىل قيم الحضارة(.

* مواصفات مرتبطة بالكفايات واملضامني: وهو معيار يحدد أهم املعارف 

والكفايات واملهارات والقدرات التي يفرتض يف متعلم هذا السلك التمكن 

منها والعمل بمقتضاها؛ )معارف رشعية، لغوية أدبية، مهارات التعامل 

مناهج  من  التمكن  إدراكية،  نقدية  تحليلية  قدرات  الخطاب،  أنواع  مع 

التوظيف السليم للتكنولوجيا املعارصة...الخ(.

*  المحور الثالث :*  المحور الثالث :

بني هذا املحور املرجعيات واألسس التي ارتكز عليها منهاج املادة، والتي 

حرصها يف أربع مرجعيات، وهي:

اإلسالمية  املعرفة  لخصائص  االنضباط  خالل  من  الرشعية:  املرجعية   *

)الرشعية( املستمدة من القرآن والسنة، والتقيد بما تقتضيه وحدة العقيدة 

يف أبعادها العملية، ووحدة املذهب الفقهي وفق االختيارات املالكية، مع 

الحرص عىل تأصيل املفاهيم الرشعية.
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الفكر اإلنساني يف  العلوم اإلنسانية: باالستناد إىل مستجدات  * مرجعية 

معالجة مختلف القضايا واملفاهيم موضوع الدرس، واالنفتاح عىل فلسفة 

القيم ومنظومة حقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا.

واملنطلقة  املتعلم)ة(:  حول  املتمركزة  البيداغوجية  املقاربات  مرجعية   *

من مركزية املتعلم)ة( وفاعليته)ا( يف العملية الرتبوية، وما يقتضيه ذلك 

من إجراءات ديداكتيكية واختيارات تربوية )تشخيص التمثالت، التدريس 

والتقويم عرب الوضعيات، وظيفية النصوص، تنويع الوسائل والطرق...(.

* وظيفية املنهاج، والتي تتأسس عىل شموله ملختلف مراحل الدراسة من 

والتطور يف معالجة مختلف  االرتقاء  التأهييل، وحرصه عىل  إىل  االبتدائي 

القضايا عرب السنوات، وانفتاحه عىل مختلف املوضوعات املرتبطة بواقع 

املتعلم)ة(، ثم تجديد املعطيات املوظفة يف املعالجة من خالل االنفتاح عىل 

املستجدات العلمية واملعرفية...

* المحور الرابع :* المحور الرابع :

ركز هذا املحور عىل التعريف ببعض املفاهيم األساسية للرتبة اإلسالمية، 

من خالل التعرض إىل:

* بيان املراد بالرتبية اإلسالمية، وتحديد املبدأ املركزي املوجه لها )الحاجات 

الدينية الرضورية(، وإبراز غايتها املركزية )بناء شخصية اإلنسان املتزنة 

التزكية،  )مداخل:  تحقيقها  آليات  وتحديد  مسارات  ورسم  واملتكاملة(، 

االقتداء، االستجابة، القسط، الحكمة(.

* تحديد مقاصد املادة وغاياتها العامة والتعريف بها، )املقصد الوجودي، 

والكوني، فالحقوقي ثم الجودي(، وبيان أنها ترمي يف مجملها إىل تحقيق 

كمال حرية اإلنسان.
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الحرية،  )التوحيد:  للمنهاج.  الناظمة  والقيم  املركزية  القيمة  تحديد   *

االستقامة، اإلحسان، املحبة(.

* التعريف باملداخل الخمسة لبناء منهاج الرتبية اإلسالمية والتأصيل لها.

* المحور الخامس :* المحور الخامس :

والقيمية  واملهارية  املعرفية  األهداف  أهم  عىل  املحور  هذا  نص 

والسلوكية.... التي تروم مادة الرتبية اإلسالمية ترسيخها لدى املتعلم)ة( 

عرب مضامينها املختلفة.

* المحور السادس :* المحور السادس :

املادة  منهاج  يروم  التي  األساسية  املهارات  مختلف  املحور  هذا  بني 

تنميتها لدى متعلم)ة( السلك الثانوي.

* المحور السابع :* المحور السابع :

من  وذلك  اإلعدادي،  الثانوي  بالسلك  املادة  بمنهاج  املحور  هذا  يتعلق 

حيث:

- تحديد كفاية كل مستوى من مستوياته الثالثة؛

- بيان عدد حصص املادة بالسلك وتوزيعها وغالفها الزمني؛

- عرض جداول توضيحية تهم برامج املادة املقررة يف كل مستوى درايس 

عل حدة؛

* المحور الثامن :* المحور الثامن :

الثانوي  يف  املادة  بمنهاج  يتعلق  ما  كل  لتفصيل  املحور  هذا  خصص 

الدراسية  مستوياته  من  مستوى  كل  كفاية  عىل  تنصيص  من  التأهييل، 

مستوى،  بكل  الزمني  وغالفها  املادة  وحصص  مفردات  وتحديد  الثالثة، 
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والختم بتفاصيل مفردات الربنامج الدرايس وتوزيعه عىل أسابيع السنة 

الدراسية لكل مستوى درايس.

ثانيا: ملحوظات عامة حول الوثيقة :ثانيا: ملحوظات عامة حول الوثيقة :

الوثيقة خلصنا إىل تسجيل جملة   بعد استعراضنا ملضامني ومكونات 

من امللحوظات، منها ما يأتي ذكره:

ملدرس)ة(  سبق  التي  القضايا  من  جملة  عرض  يف  الوثيقة  أسهبت   *

املادة التعرف عليها يف سياقات سابقة لهذا التعديل )التوجيهات الرتبوية 

الرؤية  األبيض،  الكتاب  والتكوين،  للرتبية  الوطني  امليثاق  السابقة، 

االسرتاتيجية...(، من قبيل مواصفات التخرج ومرجعيات املادة وأهدافها 

ومهاراتها.

*  من حسنات هذه الوثيقة أنها حددت ماهية املادة، ومحددات االشتغال 

عىل املعرفة داخلها- وإن جاء ذلك مجمال يف كثري من جوانبه-، من قبيل 

الرضورية  الدينية  للحاجات  االستجابة  الكربى-  ومراميها  املادة  أهداف 

لسريوراته  وتبعا  والثقايف  االجتماعي  وسياقه  سنه  حسب  للمتعلم 

هي  )املادة(  منها  الغاية  أن  عىل  بوضوح  التأكيد  إىل  باإلضافة  النمائية، 

ما  ومجتمعه...  ذاته  صالح  يف  واملسهم  واملتزن،  السوي  اإلنسان  تكوين 

يجعل املعرفة فيها وظيفية ال مقصودة لذاتها؛ بل مسهمة يف تحقيق هذه 

وتجاوز  التطبيقية،  األبعاد  عىل  الرتكيز  يتطلب  الذي  األمر  وهو  الغاية، 

اإلغراق يف الجزئيات والقضايا الفرعية التي ال ينبني عليها عمل وال يرجى 

منها إسهام يف البناء املنتظر، باإلضافة إىل رضورة العناية باألبعاد القيمية 

من  أكثر  املتعلم)ة(  وسلوك  وجدان  عىل  والتأثري  املواقف  وبناء  واملهارية 

االهتمام بشحن ذاكرته باملعارف؛
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التعريف  عىل  الرتكيز  نحو  تنحو  أن  الوثيقة  هذه  من  ينتظر  كان   *

املقاربة  عليها  تتأسس  التي  األساسية  واملرتكزات  للمفاهيم  اإلجرائي 

معها،  التعامل  وسبل  مقتضياتها  وبيان  بناءه،  حكمت  التي  املنهاجية 

وإبراز العالقات بينها، ومن أهم هذه املفاهيم واملرتكزات:

1( هيمنة السورة القرآنية، والتي طاملا سمع عنها املدرسون من أفواه 

مؤطريهم يف اللقاءات التكوينية، ويف مختلف الندوات الرتبوية، ومن طرف 

زمالئهم يف األندية الرتبوية وشبكات التواصل، من غري أن يجدوا يف وثيقة 

املنهاج ما يبينها أو يشري إىل طريقة تفعيلها والتعامل معها.

ملنهجية  أسست  جديدة  ديداكتيكية  مقاربات  باعتبارها  املداخل،   )2

جديدة يف التعامل مع املادة ومفرداتها املختلفة: )عالقة املضامني والقيم 

)أشكال  وديداكتيكيا  بينها(،  فيما  الدرايس  للربنامج  املؤثثة  والقضايا 

االشتغال وسريوراته املوافقة لهذه املقاربة واملحققة ملراميها(، ومنهجيا 

)منهجية التعامل مع كل مفردة من مفردات املدخل واملداخل بما ينسجم 

مع  وانسجامه  تكامله  ويضمن  ومراميه  أهدافه  ويحقق  خصائصه  مع 

املداخل(،  بقية  الواحد وتكامله مع مفردات  املدخل  داخل  املفردات  بقية 

خاصة وأن املدرسني اعتادوا التعامل مع دروس املادة باعتبارها مكونات 

متعددة ومختلفة )مكون القرآن، مكون العقيدة، مكون السرية... الخ(، 

وهو ما يفرض إفراد مقاربة املداخل ببيان وإيضاح واف شاف، خاصة أن 

املعرفة  تناول  املخل يف  التجزيء  لتجاوز  اعتمدت  )املداخل(  املقاربة  هذه 

الرشعية وتبويبها، والذي ساد لزمن طويل يف التعامل مع مضامني املادة؛

3( القيمة املركزية والقيم الناظمة للمنهاج، وهذه القيم من املرتكزات 

األساس التي بني عليها املنهاج ووجهت اختياراته، وينتظر من املدرس)ة( 
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للفصل،  يدخلها  التي  املعارف  انتقاء  عند  االعتبار  بعني  يأخذها  أن 

من  كان  لذا  املتعلمني،  تقويم  عند  ومؤرشات  معايري  ويعتربها)القيم( 

الالزم تفصيل الكالم فيها، وبيان عالقتها فيما بينها وعالقتها بمفردات 

ومضامني املنهاج، باإلضافة إىل إبراز عالقتها بمقاصد املنهاج ومداخله، 

وتوضيح مسارات ومنهجية بنائها واستثمارها أثناء التخطيط والتنفيذ 

والتقويم، وهو ما لم يتم لألسف.

4( مقاصد املنهاج، باعتبارها موجهات أساس للفعل الرتبوي واالختيار 

املنهاجي للمضامني املعرفية، فوجب تخصيصها بمزيد بيان وتوضيح حتى 

التمييز بينها وبني مقاصد الرشيعة- مقاصد الرشيعة  يستطيع املدرس 

وإبراز  تحصيلها-،  املنهاج  استهدف  التي  الكلية  الدين  مقاصد  من  جزء 

السورة  مركزية  املداخل،  )القيم،  للمنهاج  األخرى  باملرتكزات  عالقتها 

القرآنية....(.

تربز  ولم  بينها،  فيما  املادة  دروس  عالقة  الوثيقة  هذه  توضح  لم    *

مثال،  القرآن  )مكانة  املنهاج  مفردات  باقي  ضمن  مضمون  كل  مكانة 

تجاوز  عاتقه  عىل  أخذ  الحايل  فاملنهاج  السرية...(،  أهمية  العقيدة،  دور 

اإلسالمية،  الرتبية  مادة  صاحبت  التي  واملنهاجية  املنهجية  االختالالت 

ومن  العام،  املغربي  الرتبوي  املنهاج  ضمن  دراسية  كمادة  إقرارها  منذ 

هذه االختالالت؛ تفكك مفرداتها وتعدد مكوناتها يف غياب واضح لضابط 

أن  إذن  الرضوري  من  فكان  عنارصها،  بني  والتكامل  االنسجام  ومعيار 

تفي هذه الوثيقة بواجب بيان وإبراز املقاربة التي اعتمدها املنهاج الحايل 

للتغلب عىل هذه املعوقات ومعالجة هذه االختالالت.
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قضاياه  تأسيس  الحايل  املنهاج  بها  جاء  التي  الجديدة  األمور  من   *

وموضوعاته ومفاهيمه عىل القرآن الكريم، لذا كان من املفروض أن تبني 

القرآن الكريم من خالل السورة املقررة  التعامل مع  الوثيقة كيفية  هذه 

يف  عليه  نعثر  لم  الذي  األمر  وهو  واملضامني،  القضايا  بباقي  عالقتها  يف 

ثنايا هذه الوثيقة. وبالنسبة لهذه املسألة تحديدا كان مفرتضا أن تعمل 

وثيقة املنهاج عىل تسليط الضوء بشكل واف عىل مفهوم »هيمنة السورة 

القرآنية«، وما يتعلق بها من حيثيات ومنهجية تنزيل، ألن هيمنة السورة 

يعملوا  ولم  قبل  من  املدرسون)ات(  يعهدها  لم  جديدة  مقاربة  القرآنية 

وفقها من جهة، وألنها صلب املنهاج الحايل وإطاره العام الناظم من جهة 

الرتكيز عليها وبيان كل جزئياتها وتفاصيلها ومقتضياتها  ثانية، فكان 

من  أكثر  عليها  والرتكيز  بها  االعتناء  من  البد  التي  األساسية  األمور  من 

غريها.

والرؤية  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاَق  املنهاج  وثيقُة  اعتربْت   *

االسرتاتيجية، مرجعني رئيسني لتعديل املنهاج. إال أنه يالحظ أنها لم تبني 

وجه االنضباط ملقتضياتهما فيما يتعلق باالختيارات البيداغوجية املرتبطة 

بالهندسة العامة ملفرادات املنهاج؛ فامليثاق مثال بني أن مضامني كل مادة 

دراسية يجب أن تشكل يف صيغة وحدات دراسية متسقة ومتكاملة، لكن 

املنهاج وال عالقة مكوناته ببعضها، وال  الوثيقة لم تبني تمفصالت  هذه 

مبدأ ونهاية كل وحدة من وحداته، وال مفردات هذه الوحدة- وإن كانت 

فلسفة املنهاج يف األصل، قد بنيت عىل هذا املعطى واحرتمته- فهذه الوثيقة 

وبالضبط يف الفقرتني الخاصتني ببيان مفردات املادة بالسلكني اإلعدادي 

والتأهييل، رسدت هذا الربنامج بشكل متسلسل دون بيان وال إشارة إىل تلك 
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التَّمْفُصالت املحددة للوحدات الدراسية، وال للعالقة بني كل مفردة بالتي 

بعدها أو التي تليها، وال للعالقة بني مضامني الربنامج الدرايس للمستوى 

الواحد، وال عالقة برنامج املستوى يف كليته بما سبقه وال بالذي يأتي بعده.

كبري؛  ارتباك  يف  التأليف  لجان  املدرسني وكذلك  أوقعت  الوثيقة  * هذه 

إذ إنها أشارت يف التوزيع السنوي للدروس إىل كون القرآن الكريم يدرس 

السنة لكل مستوى درايس،  يف ستة حصص )كل حصة من ساعتني( يف 

القضايا  القرآن مهيمنا عىل كل  اعترب  الذي  املنهاج  يتناىف مع روح  وهذا 

واملفاهيم املتداولة يف بقية املداخل، ما يقتيض أن يكون لكل مقطع قرآني 

موارد معرفية تنهل منه وتبني ما أَْجَمَل وما تضمنه من قضايا، ما يعني 

السورتان  فقط/  مقاطع  ألربعة  التأهييل  يف  القرآنية  السورة  نقسم  أن 

القرآنيتان يف اإلعدادي ملقطعني فقط، وتخصص الحصة الثالثة والسادسة 

ملحطة دمج التّعلمات وتركيب املكتسبات، وليس لدراسة شطر قرآني آخر 

مجرد من موارد معرفية تعالج وتفصل قضاياه، وهذا ما لم تنص عليه 

وثيقة املنهاج لألسف؛ بل أوحت لقارئها بأن السورة تدرس يف ست/ ثالث 

حصص، وهو خالف ما يقصده املنهاج.

* أغفلت هذه الوثيقة بيان وظيفة املداخل، وتحديد املقصود باعتماد 

مقاربة املداخل منهاجيا وديداكتيكيا ونفسيا، كما أغفلت بيان خصائص 

كل مدخل وما ينتظر منه وما ينبغي أن يركز عليه أثناء معالجة موضوعاته 

فيما  املداخل  عالقة  إبراز  إىل  الوثيقة  تطرق  عدم  إىل  باإلضافة  املقرتحة، 

وارتباط  وقضاياها  مفرداتها  بني  التكامل  أوجه  توضيح  وعدم  بينها 

دروسا  املداخل  اعتربت  تربوية  ممارسات  أفرز  ما  وهذا  ببعض،  بعضها 

التجزيئية  املمارسات  نفس  استمرار  إىل  أدى  الذي  اليشء  بينها،  رابط  ال 
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ملفاهيم ومضامني املادة، وحال دون التجاوز العميل للمقاربات التفكيكية 

ملفردات املادة )القرآن، العقيدة، السرية، األخالق، الفقه(.

 انطالقا مما تقدم من ملحوظات، نستنتج أن وثيقة املنهاج لم تقدم 

التفاصيل واإلضاءات الكافية من أجل إبراز أهم مالمح املقاربة املنهاجية 

التي أسس عىل ضوئها املنهاج املعدل ملادة الرتبية اإلسالمية. فلم تقدم هذه 

الوثيقة تعريفا ملرتكزات هذه املقاربة وأسسها، ولم تبني آليات ووسائل 

التعامل مع املستجدات املنهاجية التي جاءت بها منهجيا وال ديداكتيكيا، 

معه،  للتفاعل  الرامية  املمارسات  اختالف  أمام  املجال  سيفتح  ما  وهو 

بعدما بقيت طرق ومنهجيات تنزيله مبهمة وأسندت الجتهادات الفاعلني 

التوجيهات  وثيقة  غياب  يف  خاصة  ومؤطرين...(،  )مدرسني،  الرتبويني 

الرتبوية أو أي وثيقة رسمية أخرى تفصل يف آليات وكيفيات التعامل معه.
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 المطلب الثاني: المطلب الثاني:
اإلطار المرجعي الختبار االمتحان الموحد الجهوياإلطار المرجعي الختبار االمتحان الموحد الجهوي

ما  استكشاف  الالزم  فمن  التقويم،  عن  ينفك  ال  التدريس  أن  بما   

ومضامني  توجيهات  من  اإلشهادية  لالمتحانات  املرجعي  اإلطار  تضمنه 

ومرتكزات، لعلنا نتمكن من الظفر بموجهات وقواعد تسهم يف التعريف 

بمرتكزات املنهاج املعدل، واآلليات املنهجية واألساليب الرشيدة يف التعامل 

معه وحسن تنزيله.

 يعد اإلطار املرجعي أداة/وثيقة تربوية تعاقدية يُستند إليها يف تأطري 

أصدرتها  اإلشهادية.  االختبارات  وهندسة  وضع  ويف  التقويم،  عمليات 

الوزارة بتاريخ 21 دجنرب 2016م، لتكون املرجع واملستند الوحيد املعتمد يف 

إجراء وتدبري تقويٍم بمعالَم محددٍة، ويتسم بالعلمية واملوضوعية ويضمن 

من  املستهدفة  والقيم  واملهارات  املضامني  بتحديد  بدءا  الفرص،  تكافؤ 

عملية التقويم، وإبراز نسبة أهمية كل مجال وفرع ومهارة يف التقويم، 

ومعايري ومؤرشات قياس تحققها.

 إن اإلطار املرجعي إذن يروم تحقيق التوافق بني مدريس املادة ومؤطريها 

من  وتملُّكه  تمليكه  عىل  العمل  يجب  الذي  األدنى  الحد  حول  ومتعلميها 

لها )معارف، مفاهيم، مهارات، قيم(، وطرق  املشكلة  الكفايات واملوارد 

القياس وأساليبه، وكيفية تفعيلها واستثمارها.

ببيان  أيضا  يهتم  املرجعي  اإلطار  بأن  القول  يمكن  أخرى،  جهة  من   

التقويم  آليات ووسائل تنفيذه، ألن  التعامل مع  املنهاج وطرق  مرتكزات 

ندرس بطريقة  أن  يعقل  ال  إذ  التدريس؛  بمنهجية  االرتباط  تمام  مرتبط 
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ونقوم بأخرى، فمثال التقويم بالوضعيات يستلزم التدريس وفقها، وبما 

أنه حدد املضامني واملهارات والقيم املستهدفة بالتقويم والتي تعمل عىل 

بناء الكفاية، فإنه ال بد أن يبني كيفية بنائها وتحديد العالقة بني مواردها 

املختلفة.

أثناء  التفاعل مع هذه املكونات   فهل بنيَّ اإلطار املرجعي فعال كيفية 

مرتكزات  لتعرف  عليه  االعتماد  يمكننا  حد  أي  وإىل  والتقويم؟  التدريس 

املنهاج وكيفية تنزيل مقارباته؟

أوال: مكونات الوثيقة أوال: مكونات الوثيقة   ]195[ ::

تتكون هذه الوثيقة التي شغلت ثمان صفحات من ثالثة محاور مركزية 

وتنبيه، نعرض لها جميعا كما يأتي:

 *  المحور األول :*  المحور األول :

 ركز عىل بيان موضوع املادة ومحور اشتغالها )مجال املادة( من خالل:

أ- تحديد األهداف العامة التي تسعى املادة تحصيلها.

ب- التعريف بكفاية املستوى: )كفاية نهاية السلك اإلعدادي، وكفاية 

نهاية السنة األوىل بكالوريا بالنسبة لإلطار املرجعي الخاص بكل منهما(.

ج- بيان املوجهات األساس لتقويم الكفاية، من خالل تفصيل معايري 

ومؤرشات تقويم كل مورد معريف بما يتضمن من مهارات وقيم.

يف  وجمعناهما  به،  الخاص  املرجعي  إطاره  والتأهييل(  )اإلعدادي  سلك  لكل  خصص    ]195[

الدراسة الشرتاكهما يف معظم املضامني.
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* المحور الثاني: * المحور الثاني: 

اهتم بتنظيم مجاالت التقويم من خالل:

عىل  يجب  والتي  بالتقويم،  املستهدفة  األساسية  املهارات  بيان  أ- 

وأن  املنهاج،  ملفردات  تنزيله  أثناء  عليها  املتعلمني  يمرن  أن  املدرس)ة( 

ينضبط لها ويأخذها بعني االعتبار يف مختلف العمليات التقويمية، عىل أن 

تعمل األداة التقويمية عىل استحضارها وقياسها.

 ب- تفصيل املضامني املعرفية التي ينتظر من املتعلم)ة( التحكم فيها، 

املدرس)ة(  عىل  يجب  والتي  بالتقويم،  املستهدفة  الفرعية  املجاالت  وفق 

ويعمل  املنهاج،  وتنزيل  التدريس  أثناء  بها  اإلحاطة  ومراعاة  بها  التقيد 

سيطالب  الذي  األدنى  الحد  باعتبارها  واستيعابها،  تملكها  عىل  املتعلم 

التقويمية  الوضعية  لحل  باستدعائه  ويكلف  التقويم  أثناء  بتوظيفه 

وإنجاز املهام املرتبطة بها.

القيمة  تسمية  من  انطالقا  املادة،  ملنهاج  الناظمة  القيم  عرض   - ج 

املركزية )التوحيد( والقيم املتفرعة عنها )الحرية، االستقامة، اإلحسان، 

املحبة(؛

د - إبراز درجة األهمية النسبية )األوزان( لكل مجال ومهارة من النقطة 

الكلية يف جدول توضيحي )جدول التخصيص(، مع التذكري بمبدأ ارتباط 

املهارات فيما بينها لحل الوضعية التقويمية؛

محدداتها  إبراز  خالل  من  األساسية،  املهارات  وتدقيق  تفصيل   - ه 

واملكونات األساسية املشكلة لها.
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  * المحور الثالث:   * المحور الثالث: 

األداة  يف  توفرها  ينبغي  التي  والخصائص  السمات  أهم  إبراز  ركز عىل 

التقويمية، بالتأكيد عىل وجوب التقويم بالوضعيات التقويمية، التي تعترب 

)اإلنجاز(،  الكفاية  تحقق  مدى  قياس  من  تمكننا  التي  الوحيدة  املقاربة 

املشكلة  املوارد  مختلف  تعبئة  عىل  املتعلم  قدرة  قياس  عىل  ملساعدتها 

الدرايس، وتوظيفها بشكل سليم لحل الوضعية وإنجاز  لكفاية املستوى 

مختلف املهام املطلوبة.

التنبيه:التنبيه:

 أوضح تكامل وانسجام مفردات املادة، باعتبارها مادة دراسية واحدة 

وموحدة ومداخلها متكاملة، تروم بناء شخصية املتعلم، وهذا يقتيض أن 

تراعي األداة التقويمية هذه الوحدة والتكامل.

ثانيا: ملحوظات عامة:ثانيا: ملحوظات عامة:

هذه  يف  العائمة  القراءة  هذه  بعد  عرضها  يمكن  التي  امللحوظات  من 

الوثيقة ما يأتي:

- أعادت هذه الوثيقة التذكري بما نصت عليه وثيقة املنهاج من أهداف 

املادة واملهارات الرئيسة التي تستهدف تدريب املتعلم)ة( عليها، من خالل 

مختلف عملياتها الرتبوية وإجراءاتها الديداكتيكية، باعتبارها موجهات 

عىل  وتعني  للمادة،  املنهاجية  والرؤية  تتالءم  اختبارات  لبناء  أساسية 

التحقق من تحصيل الغاية منها وأداء الوظيفة املسندة لها.

- يمكننا من خالل فقرة موجهات تقويم الكفاية، أن نستنبط بعض 
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املوجهات العملية األساسية للتعامل مع املنهاج املعدل، مثل:

هذه  نصت  حيث  املنهاج؛  مفردات  بباقي  القرآنية  السورة  عالقة   *

معالجة  يف  املقررة  السورة  توظيف  عىل  املتعلم  قدرة  تقويم  عىل  الفقرة 

املفاهيم والقضايا الواردة يف املداخل األخرى، وهذا يستدعي من املدرس)ة( 

تدريب املتعلم عىل ذلك من خالل العمل عىل ربط كل قضية أو مفهوم يف 

املداخل بالسورة أثناء التدريس، وهذا)الربط( أحد تجليات هيمنة السورة 

القرآنية، عرب عنها هنا عمليا؛

* هذه املوجهات بصفة عامة بينت- بشكل عميل- خصائص كل مدخل 

ومميزاته التي تميزه عن غريه، كما حددت الوظيفة الرتبوية املسندة لكل 

مدخل؛

تعترب  ومفرداتها  املادة  مداخل  بأن  املضامني  جدول  من  يستفاد   *

املوحد؛ حيث بني  املادة وبنائها  لتشكيل ماهية  مجاالت فرعية متكاملة 

فروع  من  يتكون  رئيس  مجال  اإلسالمية  الرتبية  مادة  بأن  الجدول  هذا 

متسقة ومنسجمة ومتداخلة؛

ماهيتها  لتحقيق  مداخلها  وتكامل  املادة  وحدة  عىل  التنبيه  أكد   *

املتعلم)ة(، كما  وتحصيل غايتها األساس والتي حددت يف بناء شخصية 

بني)التنبيه( ألول مرة، حقيقة وماهية املداخل باعتبارها مقاربات سيكو 

وتوجيهها  املتعلم  شخصية  إىل  النفاذ  من  تمكن  ديداكتيكية  بيداغوجية 

وإرساء دعائم بنائها.

بناء عىل ما سلف، يمكننا القول؛ إن اإلطار املرجعي قدم إشارات حول 

بعض املرتكزات التي يقوم عليها منهاج مادة الرتبية اإلسالمية، من قبيل 
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وحدة املادة وتكامل وانسجام مفرداتها، و اضطلع أيضا بمهمة إبراز جزء 

توضيح  تقديم  إىل  باإلضافة  املداخل،  بباقي  القرآنية  السورة  عالقة  من 

بسيط ملاهية املداخل، إال أن هذه اإلشارات -عىل أهميتها- تظل غري كافية 

وال شافية ملساعدة املدرس عىل تلمس طريق التنزيل العميل لروح املنهاج 

وفلسفته والقائمة باألساس عىل مركزية وهيمنة السورة القرآنية، ذلك 

أن هذه الوثيقة لم تبني نظريا وال عمليا كيفية تفعيل هذه املقاربة ولم 

ترش إىل آليات تنزيلها.
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المبحث الثاني: المبحث الثاني: 

دراسة وصفية تحليلية لنتائج شبكة المالحظةدراسة وصفية تحليلية لنتائج شبكة المالحظة

ملحوظات تفاصيل املؤرشات املؤرشات معيار

مراجعة/ تقويم تشخييص

تمهيد معريف

مبارشة االشتغال عىل املقطع القرآني األول

تذكري باملكتسبات

معلومات حول السورة

وضعية عامة لدروس األسدوس

وضعية جزئية خاصة باملقطع األول

خصائص، تالوة،  تناول متعلقات السورة )

أحكام التجويد.. (

توثيق السورة

تالوة آيات املقطع ومدارستها

فكرة عامة وعابرة عن السورة

تقديم معلومات جاهزة

أسئلة موجهة

عصف ذهني

التناول املعريف الرصف

العرض املنهجي)االستثمار(

اعتماد النصوص ومناقشتها

تقديم معلومات جاهزة

حارض

غائب

حارض

غائب

حارض

غائب

مراعاة تكامل الخصائص

استحضار وتوظيف مقاصد 

السورة

استثمار مكونات السورة 

الداخلية

افتتاحية الحصة

مضمون التوطئة

األنشطة الديداكتيكية املعتمدة 

يف افتتاح األسدوس

مضامني التمهيد العام

أساليب تقديم خصائص السورة

التعامل مع الخصائص 

الخارجية للسورة

طريقة عرض الخصائص

س
سي

تأ
ال

ط
رب

ال
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أوال: المعيار األول؛ إجراءات محطة الربطأوال: المعيار األول؛ إجراءات محطة الربط  

القصد من إدراج هذا العنرص يف شبكة املالحظة، هو التأكد من استحضار 

املدرس)ة( للعالقة بني السورتني املقررتني، مع الحرص عىل بيان مواطن 

التناسب بينهما عىل مستوى املوضوع. إضافة إىل قياس مدى وعي املدرس 

بتكامل وحدات ومفردات الربنامج الدرايس للمستوى الذي يدرسه خاصة، 

الكامن بني محور  الرتابط  إبراز  املادة عامة، مما يقتيض  ووحدة منهاج 

املؤرشات  اعتمدنا  العنرص  هذا  ولقياس  الثانية،  والسورة  األوىل  السورة 

اآلتية:

-  تمهيد الحصة الدراسية:-  تمهيد الحصة الدراسية:

طرف  من  املعتمدة  املنهجية  عىل  التعرف  عىل  املؤرش  هذا  يساعد 

املدرسني)ات( يف افتتاح دروس كل أسدوس، والوقوف عىل طبيعة اإلجراءات 

ملحوظات تفاصيل املؤرشات املؤرشات معيار

حارض يف املمارسة

غائب أثناء املمارسة

استثمار آليات تحصيل عمود السورة

عدم استثمار آليات تحصيل العمود

حارض

غري حارض

حارض

غري حارض

حارض

غائب

حارض

غري حارض

التعاقد عىل ربط العمود بمداخل 

الربنامج الدرايس

التعاقد عىل استبعاد القضايا 

الخارجة عن هيمنة السورة

مراعاة االنسجام املوضوعي 

لآليات عند تحديد املقاطع

الوعي بوحدة موضوع السورة 

وتعدد محاورها

الكشف عن الوحدة املوضوعية 

للسورة

إبراز ترابط محاور السورة 

بعمودها

رة
سو

 ال
نة

يم
له

 )
ت

)ا
ني

س
در

امل
ر 

صو
ت

الجدول 4: شبكة املالحظة
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الديداكتيكية التي تستهل بها حصصهم الدراسية، وقد جاءت نتائج تتبع 

هذا املؤرش كما يأتي: 

تُظِهر إحصاءات )الجدول 5( بأن هناك تماثال بني التقويم التشخييص 

والتمهيد واالشتغال املبارش عىل الدرس األول من مقرر األسدوس الثاني، 

وذلك بالنسبة لإلجراءات الديداكتيكية التي افتتح بها املدرسون األسدوس؛ 

حيث مثل كل إجراء من اإلجراءات السابقة نسبة 33. 33 % من مجموع 

اإلجراءات املتبعة.

 هذه املعطيات املحصل عليها، تؤكد بأن املدرسني ال يسريون عىل منهجية 

واحدة يف التمهيد لدروس وحدات كل أسدوس؛ بل يشتغل كل منهم بما دأب 

عليه من خطوات منهجية تتوافق وتوجهاته الديداكتيكية واملنهجية التي 

أفرز تعثرات ديداكتيكية اعرتت  الذي  مارسها منذ فرتات طويلة... األمر 

ممارسات مدريس املادة عىل هذا املستوى. كذلك، فغياب تصورات واضحة 

وضابطة للممارسات املفضية للتنزيل السليم للمنهاج الجديد قد أثر بشكل 

واضح عىل تعاطي املدرسني مع مداخله. وهذا كله يثبت ضعفا يف التحكم 

يف اآلليات املنهجية والديداكتيكية الكافية للتعامل مع االختيار املنهاجي 

عىل  الكامن  القصور  تؤكد  كما  للمادة،  الجديد  املنهاج  عليه  أسس  الذي 

الجدول 5: مدخل الحصة األوىل من األسدوس الثاني

النسبة املئوية التكرارات املؤرشات

% 33 .33 5 مراجعة / تقويم تشخييص

% 33 .33 5 تمهيد من طرف املدرس

% 33 .33 5 اشتغال مبارش عىل املقطع القرآني الجديد

100% 15 املجموع
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الجدول 6: مضامني املدخل.

مستوى التكوين املستمر، الذي بإمكانه أن يضمن الحد األدنى من التوافق 

حول التصور الديداكتيكي للمادة. 

 - مضمون التوطئة: - مضمون التوطئة:

املدرس)ة(  بها  يستهل  التي  األنشطة  مجموع  هنا،  بالتوطئة  نقصد 

بداية األسدوس، قبل الرشوع يف بسط تفاصيل مفردات الربنامج الدرايس، 

بتوطئة  األسدوس  استهلوا  املدرسني)ات(  ثلثي  أن  أعاله  لنا  تبني  بعدما 

ترددت بني املراجعة والتمهيد العام، خّصصنا هذا املؤرش للتدقيق يف ماهية 

هذه التوطئة، من خالل البحث عن مكوناتها وطبيعة املعارف واألنشطة 

املقدمة فيها. وعموما فقد أظهرت متابعة هذا املؤرش املعطيات اإلحصائية 

اآلتية: 

النسبة املئوية الرتدد املؤرشات

70% 7 تذكري باملكتسبات السابقة

30% 3 معلومات حول السورة املقبلة

100% 10 املجموع

املالحظة،  شملتهم  الذين  املدرسني  غالبية  أن   )6 )الجدول  يوضح 

تخصص  دة،  ممهِّ بتوطئة  األسدوس  برنامج  مبارشة  يف  يرشعون 

السابقة، وتذكريهم بما سبق تعلمه عن  املتعلمني  لتشخيص مكتسبات 

طريق االستذكار ال أقل؛ إذ إن %70 من أنشطة التوطئة اتجهت رأسا نحو 

تقويم التعلمات املتعلقة بالسورة السابقة، أو إعادة الحديث عن مكوناتها 

ومحاورها الرئيسة، بينما خصصت %30 فقط من العمليات للحديث عن 

معطيات ومعارف جديدة تحوم حول السورة الجديدة.
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بني  إليها  املشار  اإلحصاءات  عنه  عربت  الذي  الصارخ  التفاوت  هذا   

مضامني التوطئة، تبني مرة أخرى »النمطية« التي تطغى عىل املمارسات 

تؤكد  كما  املادة،  دروس  مع  التعامل  يف  للمدرسني)ات(  الديداكتيكية 

استمرارية األنشطة الديداكتيكية املرتبطة ببيداغوجيا األهداف وهيمنتها 

لم يستطع تجاوزها عىل رغم  الذي  للمدرس)ة(  الديداكتيكي  العمل  عىل 

انتقال املنظومة الرتبوية باملغرب إىل االشتغال باملقاربة بالكفايات منذ ما 

يربو من العرشين سنة. يظهر ذلك جليا يف الرتكيز عىل التقويم التشخييص 

الرامي إىل االسرتجاع املعريف الرصف للمعلومات من أجل اعتماده ملواصلة 

التلقني املعريف، بعيدا عن أي حديث عن التمهري ، وعن توظيفه واستثماره 

يف معالجة الوضعيات التي تتصل بحياة املتعلم وواقعه املعيش، أضف إىل 

ذلك أن الفئة التي استهلت بداية األسدوس بمعلومات عامة حول السورة 

الجديدة، سارت يف نفس املنحى؛ إذ إنها لم تستطع بدورها تجاوز الرتكيز 

عىل البعد املعريف املحض، فالتقديم بهذه املعلومات يفرس أنها مستهدفة 

الذي تبني فيما بعد؛  الوظيفي، وهو األمر  أساسا وال يراد بها االستثمار 

حيث لم تستثمر هذه املعطيات يف بناء التعلمات الجديدة، ولم تتم العودة 

بعرضها  املدرسون)ات(  اكتفى  بل  واالستثمار؛  التوظيف  أجل  من  إليها 

واالستهالل بها فقط، ثم انتقلوا بعد مرحلة التمهيد إىل االنشغال بالقضايا 

الفرعية الخاصة بالسورة املقررة.

املادة  مدريس)ات(  جل  بأن  عليها،  املحصل  األرقام  تفسري  يمكن  كما 

الرتكيب  عىل  تعينهم  التي  والديداكتيكية  املنهجية  األدوات  يوظفوا  لم 

الوظيفي بني املكتسبات املتعلقة بالسورة القرآنية السابقة وبني املعطيات 

بني  واالنسجام  التكامل  منطق  يضمن  بشكل  املوالية  بالسورة  املتعلقة 
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السورتني املقررتني، ويتيح استثمارا أمثل لجل مكوناتهما بشكل يحقق 

املعنى للتعلمات ويضمن انسجامها، وهذا األمر يحتاج إىل تكوين معريف 

للقرآن  اإلبستيمولوجية  الخصائص  يستحرض  ومنهجي  وديداكتيكي 

الكريم، والتصورات واالختيارات التي بنى عليها املنهاج الجديد للمادة يف 

تساوق تام مع االختيارات البيداغوجية للمنظومة الرتبوية املغربية.

خالصة:خالصة:

لعل النتائج التي أسفر عنها تتبع املؤرشين السابقني تؤكد عىل العموم، 

بأن املدرسني)ات( الذين شملتهم املالحظة لم يتمكنوا من استثمار الوسائل 

املساعدة عىل تحقيق الرتابط بني مفردات الربنامج الدرايس ملستوى درايس 

واحد، فما بالك بضمان الرتابط بني مفردات منهاج املادة ككل؛ بل إن هذه 

الذي يقوم عىل وحدة منهاج  السليم  التصور  أيضا بغياب  النتائج تفرسَّ 

مع  املدرسني  تعامل  يعكسه  ما  وهذا  مكوناته.  وانسجام  وتكامل  املادة 

وحدات ومداخل مطلع كل أسدوس؛ بحيث يعتربونها منفصلة عن بعضها 

البعض. وهذا ما أثبتته طبيعة ومضامني اإلجراءات املنهجية التي تستهل 

بها دروس املداخل املقررة، فقد غاب تحقق الربط بني دروس املرحلتني، 

وال إجراء -الحظناه- أكد وجود تصور منهجي وديداكتيكي منسجم مع 

اإلسالمية  الرتبية  يعترب  والذي  الحايل،  املنهاج  عليها  أكد  التي  االختيارات 

مادة واحدة ومداخلها آليات وأدوات ديداكتيكية منسجمة ومتكاملة.

باإلضافة إىل كل ما سلف ذكره، فإن نتائج تتبع معيار الربط، أظهرت 

حاجة ماسة للتكوين املستمر يف الجوانب الديداكتيكية واملنهجية املذكورة، 

مع  التعامل  عىل  القائمة  التقليدية  الديداكتيكية  املمارسات  تجاوز  بغية 

املتعلم  شخصية  مع  البعد«  »األحادي  والتعامل  الجزئية،  املعرفة  حقائق 
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بالرتكيز عىل البعد املعريف فيه، دون مراعاة ألبعاد شخصيته األخرى. وال 

يفوتنا هنا التأكيد بأن »محطة الربط« مرحلة ال محيد عنها أثناء تقديم 

بني  والتكامل  لالنسجام  املحصنة  الضمانات  من  فهي  املنهاج،  دروس 

مفاهيمه وعنارصه. 

ثانيا: مرحلة التأسيس للقضايا الكبرى:ثانيا: مرحلة التأسيس للقضايا الكبرى:

يقصد بمرحلة التأسيس، تلك املحطة التي نعتمد فيها عىل وضع أسس 

ولبنات املفاهيم واملعارف والقيم التي سيتم تداولها خالل املوسم الدرايس 

ككل، أو خالل أسدوس بعينه. هذه الفرتة تأتي بعد مرحلة الربط مبارشة؛ أي 

قبل الرشوع يف بناء التعلمات املتعلقة بالدرس األول من الربنامج الدرايس، 

وهي مرحلة مهمة  تفيض إىل تحصيل العديد من الفوائد واألهداف، نجد 

يف مقدمتها تحديد القضية املركزية للسورة املؤطرة للمداخل، اليشء الذي 

يسهم يف تنظيم التعلمات، والتخطيط لها من منطلق النسقية والتدرج يف 

تناول املداخل التي قلنا أنها محكومة بقيْدْي »االنسجام الداخيل« و«التكامل 

الخارجي«، وأيضا يف التعاقد عىل األنشطة والسريورات الرتبوية التي تقود 

إىل بناء تلك التعلمات، فصار من الالزم إذن البحث عن درجة حضور هذه 

املرحلة يف اشتغال املدرسني ديداكتيكيا، وعن شكل األنشطة واإلجراءات 

املتبعة فيها. ولتتبع هذا »املعيار« وضعنا املؤرشات اآلتية:

-شكل النشاط الديداكتيكي المعتمد. -شكل النشاط الديداكتيكي المعتمد. 

يسعفنا هذا املؤرش يف التعرف عىل اإلجراءات الديداكتيكية التي يوظفها 

الدرايس، ومدى  الربنامج  التأسيس لقضايا ومحاور  املدرس)ة( من أجل 

وعيه أصال بأهمية مرحلة التأسيس انطالقا من تدبريه لهذه املرحلة. وقد 
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جاءت نتائج تتبع هذا املؤرش عىل النحو اآلتي ذكره: 

النسبة املئوية التكرار

13.33% 2 وضعية جزئية خاصة باملقطع األول]*[

86.67% 13
التداول املبارش ملتعلقات السورة )املقطع األول 

فقط - أو السورة ككل(

100% 15 املجموع

الجدول 7: اإلجراءات املتبعة خالل افتتاح دروس األسدوس.

الذين شملتهم املالحظة  املدرسني )ات(  أن غالبية  الجدول أعاله،  يبني 

املقررة  يفتتحون برنامج كل أسدوس بتناول جوانب معينة من السورة 

يف  الرشوع  قبل  األسدوس  لدروس  بذلك  ممهدين  التالوة...(،  )التوثيق، 

أن 86.67%  الجدول تربز  املعروضة يف  األرقام  أن  تحليل عنارصها. كما 

حول  العامة  املعطيات  بهذه  لدروسهم  يمهدون  املالحظة  شملتهم  ممن 

بوضعيات  األسدوس  دروس  يفتتح  ممن   13.33% مقابل  يف  السورة، 

جزئية خاصة باملقطع القرآني فقط.

هذه النسب تبني أن معظم املدرسني)ات( ال زالوا يركزون عىل املعرفة 

الجاهزة، ولم ينتقلوا بعُد إىل مرحلة االستثمار الوظيفي لها، واملعني عىل 

تكوين صورة كلية وشاملة حول قضايا ومحاور الربنامج ككل، وهو ما 

أظهرته طرق تعاملهم مع التمهيد لدروس املنهاج، فقد غلب عليها التعاطي 

املعريف البحت. كما تربز بحّدة نظرتهم التجزيئية ملفردات الربنامج؛ حيث 

]*[  ونقصد بالوضعيات هنا، كل شكل من األشكال الديداكتيكية التي يقدم بها لدروس األسدوس 

وتستهدف تهيئة املتعلم للتهيؤ لالنخراط يف االكتساب والبناء املحتمل للمعارف املستقبلية، وإن 

لم تتوفر يف تلك الوضعيات الرشوط الديداكتيكية والنفسية... لصياغتها.
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القرآني  املقطع  قضايا  ومدارسة  تناول  نحو  البداية  منذ  يتجهون  إنهم 

األول دون وضعه يف سياقه العام من السورة املقررة، ودون بيان ما يتفرع 

عنها إجماال من قضايا محورية، حيث تكون »قضية املقطع« جزءا من 

»وضعيات  من  البعض  انطالق  خالل  من  أيضا  يربز  ما  وهو  مكوناتها، 

جزئية« خاصة باملقطع فقط، أو تداول ملعطياته بصفة مبارشة. وحتى 

اعترب  فقد  عام،  بشكل  السورة  قضايا  معالجة  حاولوا  الذين  املدرسني 

ها عاما للتحكم يف قضايا  ذلك مجرد مدخل ملدارسة املقطع، وليس موجِّ

الربنامج الدرايس، ويتأكد ذلك من خالل اقتصار هؤالء عىل اإلشارة إىل ذكر 

بعض الخصائص العامة للسورة من باب التوثيق، أما بالنسبة للفئة التي 

ارتأت االنطالق من »وضعية جزئية«، فهي لم تسلم أيضا من الخطأ ذاته.

خالصة:خالصة:

تصورا  بعد  يُنِضجوا  لم  املدرسني)ات(،  بأن  تؤكد  كلها  املعطيات  هذه 

سليما عن إجراءات االشتغال الديداكتيكي وطرق توظيفها وأجرأتها بما 

يتالءم مع طبيعة الربنامج الدرايس الجديد، كما أن العديد من التصورات 

التي تضمنها املنهاج لم تجد طريقها إىل التفعيل؛ والتي تفرتض التعامل 

معه كوحدة متكاملة ومنسجمة يفيض كل جزء منها إىل بناء نسقي، مما 

يتطلب التعرف عىل الوشائج التي توحد تفاصيل ومفردات الربنامج منذ 

بداية املوسم/ األسدوس. إذ إن األمر يتوقف عىل تقديم الربنامج بمدارسة 

السورة  خصائص  ثم  السور  ومقاصد  القرآن  مقاصد  تستثمر  عامة 

املقررة يف ضوء ذلك، تمهيدا للظفر بمحورها األساس. وهذا ما لم نصادفه 

الديداكتيكي  التنزيل  يف  املهمة  املرحلة  هذه  مع  املدرسني)ات(  تعاطي  يف 

للربنامج الدرايس.
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- مضمون مرحلة التأسيس وخطواتها.- مضمون مرحلة التأسيس وخطواتها.

قدم  التي  واملحاور  الدعامات  عىل  التعرف  املؤرش  هذا  خالل  من  نروم 

بها املدرس)ة( السورة القرآنية، مع قياس مدى توافقها مع مقتضيات 

مرحلة التأسيس، وقد أثمرت مالحظة هذا املؤرش ما يأتي: 

النسبة املئوية التكرار

% 46.67 7 توثيق السورة

% 46.67 7 تالوة ومدارسة آيات املقطع األول

% 6.66 1 تقديم فكرة عامة عن السورة

100% 15 املجموع

الجدول 8: نوع النشاط املقدم تمهيدا لدراسة السورة/املقطع

تربز معطيات )الجدول 8(، تباين املكونات التي يدرجها املدرسون)ات( 

أن  ذلك  األسدوس،  هذا  دروس  إنجاز  يف  يعتمدونه  الذي  التقديم  ثنايا  يف 

لدروس  إنجازهم  يستهلون  املالحظة  شملتهم  ممن   )46.67%( نسبة 

وهي  مدارستها،  يف  االنطالق  قبل  أوال  املقررة  السورة  بتوثيق  األسدوس 

نفس النسبة التي تمثلها الفئة التي تْهمُّ مبارشة بمدارسة قضايا املقطع 

األول من السورة، فيما تركِّز فئة أخرى- تمثل نسبة -%6.66 عىل تقديم 

فكرة شاملة عن السورة املقررة قبل الرشوع يف مدارستها.

ملقاربات  املالحظة-  -قيد  املدرسني  تبني  تؤكد  السابقة  املعطيات  إن 

أثناء  إليه  ينبغي االستناد  اختيار ما  منهجية متفاوتة بخصوص مسألة 

البدء يف معالجة السورة املقررة خصوصا. وعدم التوافق هذا يظهر عدم 

التي  الكربى«  للقضايا  »التأسيس  وشكل  بمقتضيات  املدرسني  التزام 

نادى بها املنهاج. تلك االختيارات الديداكتيكية واملنهجية املختلفة تنم عن 
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غياب تصور واضح لدى املدرسني حول الخطوات واإلجراءات الديداكتيكية 

مفردات  عىل  الديداكتيكي  االشتغال  أثناء  اتباعها  ينبغي  التي  واملنهجية 

بني  بعد  يميزوا  لم  املدرسني)ات(  بعض  أن  تربز  كما  الدرايس،  الربنامج 

اإلجراءات الديداكتيكية واملنهجية التي ال يمكن االستغناء عنها أثناء تنفيذ 

وتنزيل الربنامج الدرايس، وبني تلك التي يكون فيها باب االجتهاد مفتوحا. 

األطر  يف  عليها  املنصوص  لإلجراءات  البعض  احرتام  عدم  ذلك  عىل  زد 

وإغفالهم  تجاوزهم  ذلك  عىل  والدليل  اإلشهادية،  لالمتحانات  املرجعية 

ملرحلة التعريف الوظيفي بالسور املقررة ]196[.

املقررة  السورة  مدارسة  أنشطة  افتتحت  التي  الفئة  تلك  إىل  عدنا  إذا 

إىل  تنظر  أنها  اشتغالها،  منهجية  من  يستنتج  فإنه  »التوثيق«،  بعملية 

التوثيق كمرحلة عابرة ال أكثر )محطة رتيبة بسيطة ال ثأثري لها(، دون 

العودة إليها وال بيان أهمية التعرض إليها يف هذه املرحلة، ما يؤكد عدم 

تمكنهم من بلورة تصور مضبوط حول الدور الديداكتيكي واملنهجي الهام 

الخائص  اسم  عليها  أطلقنا  والتي  القرآنية  بالسورة  التعريف  ملكونات 

طريقة  من  ذلك  ويتأكد  الدراسة.  من  النظري  الشق  يف  للسورة  املميزة 

تقديمهم ملعطيات هذه املرحلة؛ إذ غلب عىل طرقهم يف تناولها الرتكيز عىل 

املعارف الجاهزة التي يقدمها املدرس)ة( بشكل مبارش، وإما عن طريق 

مطالبة املتعلمني بتقديمها انطالقا مما أعدوه مسبقا.

]196[ وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والبحث العلمي )مديرية التقويم وتنظيم الحياة 

املدرسية والتكوينات املشرتكة بني األكاديميات- املركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه( 

الثالثة إعدادي، السنة األوىل  2016؛ األطر املرجعية لالمتحانات االشهادية ل: السنة  21 دجنرب 

باكالوريا والثانية باكالوريا أحرار؛ ص 4
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بناء عىل ما سبق، تجدر اإلشارة إىل رضورة اطالع مدريس ومدرسات 

املادة عىل الوثائق الرتبوية املؤطرة للمنهاج بتأن وتفحص، والبحث فيها 

أنه ال مناص من  بشكل موسع ومناقشتها مع املرشفني الرتبويني. كما 

اللبس عن تصوراتهم إزاء األدوار املركزية التي تضطلع بها مرحلة  رفع 

سريورة  ضمن  وموقعها  املقررة،  القرآنية  بالسورة  والتعريف  التوثيق 

التعامل مع مفردات الربنامج. فقد لوحظ مثال أن منهم من يبدأ بمدارسة 

مطلع السورة وتحليل بعض قضاياه، ثم يعود بعد ذلك لتوثيق السورة، 

وكأنه –التوثيق- جزء من قضايا السورة الداخلية!

اختصارا، يتبني أن فلسفة املنهاج -القائمة عىل هيمنة السورة القرآنية، 

والتي تعترب توظيف »خصائص السورة الخارجية« أبرز املدخالت املنهجية 

لتنزيلها- لم تتضح بعد بالقدر الكايف عند املدرسني واملدرسات الذين كانوا 

موضع مالحظة.

 -األساليب المتبعة في استثمار الخصائص العامة للسورة )التوثيق(: -األساليب المتبعة في استثمار الخصائص العامة للسورة )التوثيق(:

عادة ما يركز املدرسون)ات( يف التمهيد للربنامج الدرايس عىل معطيات 

عن  الكشف  الرضوري  من  كان  لذا  )التوثيق(؛  املقررة  بالسورة  خاصة 

طبيعة األساليب املعتمدة يف الوصول إليها، بهدف التعرف عن تصوراتهم 

حول وظائفها وأبعاد إدراجها، وفيما يأتي نتائج املالحظة: 

النسبة املئوية التكرار

53.33% 8 معلومات جاهزة )تقدم من طرف املدرس(

40% 6
أسئلة موجهة )تستدعي إجابات محددة عن 

قضايا معينة(

6.67% 1 عصف ذهني لتجميع املعطيات

100% 15 املجموع

الجدول 9: خطوات توثيق السورة.
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تقديم وعرض قضايا  الجاهزة يف  املعارف  9(، طغيان  )الجدول  يظهر 

التعريف بالسورة املقررة عىل بقية األساليب األخرى، تليها تباعا »األسئلة 

املوجهة«، ثم أسلوب »العصف الذهني« يف حاالت ناذرة جدا؛ حيث أثبتت 

إحصاءات الجدول بأن املعارف الجاهزة تشكل ما نسبته %53.33 من بني 

األساليب املعتمدة يف التعريف بالسورة، متبوعة باألسئلة املوجهة بنسبة 

%40 أما العصف الذهني فلم يتجاوز اإلستناد إليه نسبة 6.67%.

 نستخلص من هذه املعطيات بأن الغالبية املطلقة من املدرسني يتعاملون 

مع معطيات التعريف بالسورة عىل أنها معارف يجب أن يتلقاها املتعلم 

بالشكل الذي تقدم له، من غري أن يتفاعل معها وال أن يتداول يف شأنها، 

تمثالته  للمتعلم إلبراز  أي فرصة  لم يرتكوا  املدرسني  ولهذا وجدنا هؤالء 

االستشكال  أو  باستكشافها،  يسمح  مسلكا  ينتهجوا  لم  كما  حولها، 

التعريف  معلومات  عندهم  صارت  وهكذا  مدلوالتها.  الستكناه  بشأنها 

معرفة مقصودة لذاتها. 

يف  املوجهة«  »األسئلة  اعتماد  املدرسني)ات(،  من  الثانية  الفئة  حاولت 

األفقي  التفاعل  لخلق  كأداة  بتوظيفها  لكن  املقررة،  بالسورة  التعريف 

فقط، وليست الغاية استثمارها يف بعث املعنى فيها واستغاللها لضمان 

الوحدة املعنوية واملوضوعية للتعلمات، فأسئلتهم كانت لها أجوبة منتظرة 

أن  األسئلة  القبيل(؛ بحيث كان غرضهم من طرح هذه  )اإلعداد  وبدهيّة 

أعده  انطالقا مما  بدال من مدرسه،  التعريف  تقديم عنارص  املتعلم  يتوىل 

الكتاب  من  بنقله  حرضه  الذي  القبيل  اإلعداد  أسئلة  عن  كإجابة  مسبقا 

أو من دفاتر زمالئه يف فصل  الوحيد-،  لم يكن  إن  الغالب  املدريس- وهو 
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آخر، أو بحث عنه يف الشبكة العنكبوتية، من غري أن يدرك مغزاه وال معناه؛ 

أثناء قراءة ما يفرتض  يتعثرون  املتعلمني  ويتأكد ذلك عندما نجد بعض 

أنهم أعدوه مسبقا من معارف ومعلومات. 

أما إجابات املتعلم فاملدرس يقبل بها، ويدونها عىل اللوح كما هي، من 

غري إعادة تركيبها وال صياغتها- بله استثمارها ومساءلتها والوقوف عند 

التأطري  ملبدأ  خدمة  توجيهها  إعادة  كله،  ذلك  من  واألهم  بدقة.  معانيها 

والهيمنة اللذين ُحْمنا حولهما يف هذه الدراسة بكثرة. لنخلص يف النهاية 

بالسورة،  التعريف  مكونات  وعرض  تحصيل  طرق  تعددت  مهما  أنه  إىل 

دون  املعارف  هذه  من  املتعلم  تمكني  وهو  واحدا،  كان  منها  الهدف  فإن 

إشباع نهمه يف فهم املراد منها، وال توجيهه ومساعدته عىل فهم وظائفها 

للتعامل مع دروس  املنهجية، وال طرق استثمارها )رسم خارطة طريق 

يعرتي  الذي  القصور  بوضوح  يتبدى  وهنا  قضاياه(.  وتأطري  الربنامج 

املمارسة الديداكتيكية السائدة يف الفصول الدراسية. 

-طبيعة ومنهج التعامل مع الخصائص الخارجية للسورة القرآنيّة:-طبيعة ومنهج التعامل مع الخصائص الخارجية للسورة القرآنيّة:

نروم من خالل هذا املؤرش قياس درجة وعي املدرس)ة( بأهمية ضبط 

يف  للسورة  الخارجية  الخصائص  مع  الجيد  التعامل  وإجراءات  مسار 

تحصيل عمودها، والوقوف عىل مراده )املدرس( من إدراج هذه الخصائص 

من  الدروس  سري  مالحظة  بعَد  تمّكنا  وقد  والتعلم،  التعليم  أنشطة  يف 

تحصيل النتائج التي يعرب عنها الجدول املوايل: 
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يتضح من خالل )الجدول 10(، الغياب التام للبعد الوظيفي يف التعامل 

مع »خصائص« السورة القرآنية؛ إذ إن منهج كل املدرسني)ات( لم يربح 

نهج الرسد املعريف؛ من خالل عرض املعلومات واملعطيات املعرفية املتعلقة 

بتوثيق السورة والتعريف بها دون تجاوز ذلك إىل االستثمار الوظيفي لهذه 

الخصائص من أجل التعرف عىل عمود السورة وضبطه.

هذه األرقام تؤكد مرة أخرى، استمرار املمارسات الديداكتيكية القديمة 

يف التعامل مع تعّلمات املادة )املعرفة مقصودة لذاتها- الرتكيز عىل التعليم 

التعامل مع  أثّر بشكل واضح عىل طريقة  ما  التعّلم...الخ(، وهذا  وليس 

أن املدرسني لم يوفقوا يف اختيار  الداخلية للسورة، كما تَبنيَّ  الخصائص 

األسلوب املالئم، والقادر عىل تحصيل القضية املركزية للسورة. 

إن املعطيات املعربَّ عنها سالفا، توحي بأن املدرسني واملدرسات- الذين 

مقصودا  أمرا  بالسورة  التعريف  يعتربون  األقل-  عىل  مالحظتهم  تمت 

املعارف  لذاته، وهذا ما جعلهم يحرصون عىل تقديمها عن طريق تلقني 

إليه، لكان  املشار  الوظيفي  الجاهزة؛ ولو استحرضوا بعدها  واملعلومات 

استثمارها يف استنباط القضية املركزية للسورة وتحديد محاورها موفقا، 

فقد كان حريا بهم فعل ذلك عن طريق عرض النصوص البنائية أو مناقشة 

املعلومات املتوفرة للخروج بخالصات واستنتاجات تحقق الهدف.

النسبة املئوية التكرار

100% 15 التقديم املعريف لخصائص السورة الخارجية

0.00% 0 العرض املنهجي لخصائص السورة الخارجية

100% 15 املجموع

الجدول 10: املقاربة املعتمدة
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-في مدى استحضار وتوظيف مقاصد السورة القرآنية:-في مدى استحضار وتوظيف مقاصد السورة القرآنية:

املدرس)ة(  استحضار  من  التحقق  هو  املؤرش  هذا  اعتماد  من  الهدف 

القضية  وصياغة  بلورة  عىل  االشتغال  أثناء  عدمه  من  السورة  ملقاصد 

الربنامج.  ومفردات  وقيم  لقضايا  التأسيس  وأثناء  للسورة،  املركزية 

وقد أثبتت النتائج بأن استحضار تلك األبعاد املشار إليها ال يزال يف بداية 

مشواره، والزال بحاجة ماسة إىل التطوير والتجويد.

النسبة املئوية التكرار

0% 0
استحضار مقاصد السورة وتوظيفه يف معالجة 

قضاياها

100% 15
تغييب مقاصد السورة أثناء املعالجة لقضايا 

السورة

100% 15 املجموع

الجدول 11: مدى توظيف مقاصد السورة

الديداكتيكية  املعالجة  عند  السورة  مقاصد  بسْوق  العناية  عدم  لعل 

لقضاياها، يعكس تساهال من لدن املدرسني يف االستناد إىل هذا املورد املعريف 

الهام، كما يؤكد عىل عدم الحرص عىل استدعاء واستثمار املعينات املنهجية 

املوصلة إىل الظفر بعمود السـورة، ومسالك تحقيق الوحدة املوضوعية بني 

محاورها وأجزائها، وإيجـاد الرابـط الذي يضبـط شكل التعامل معها. 

وكل هذا -لألسف- يؤكد مرة أخرى أن األنشطـة الديداكتيكية للمدرسني 

تجري خارج السياق الذي تقتضيه وتتطلبـه سريورة تنفيذ املنهاج الجديد 

للمادة.
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- في مدى استثمار مكونات السورة الداخلية.- في مدى استثمار مكونات السورة الداخلية.

يستهدف هذا املؤرش قياس وعي املدرس)ة( بأهمية اإلحاطة بمكونات 

السورة، أو ما اصطلحنا عليه يف الدراسة بـ »عمارة السورة« وبنائها العام، 

فضال عن التعرف عىل منهجية استثمارها بما يضمن الوحدة املوضوعية 

للسورة، ووحدة الرؤية الديداكتيكية املحققة لهيمنتها عىل املداخل. وقد 

أفرز رصد هذا املؤرش النتائج أدناه: 

يوضح الجدول أعاله أن معظم املدرسني)ات( الذين شملتهم املالحظة 

ال يستثمرون مكونات السورة الداخلية؛ حيث إن %86.67 منهم يغفلون 

عن هذه الخصائص وال يعريونها أدنى اهتمام أثناء اشتغالهم عىل مطلع 

السورة، يف مقابل %13.33 ممن يوظفون هذه املكونات ويشريون إليها.

وعليه، فإن املدرسني )ات( لم يتمكنوا بعد من التحكم يف طرق وكيفيات 

التعامل الجيد واملثمر مع السورة القرآنية، بما يضمن مركزيتها ويحقق 

الربنامج، ويوجه  الجيد لقضايا  التأسيس  للدروس، ويعني عىل  تأطريها 

إىل رسم معالم التخطيط السرتاتيجيات التفاعل الديداكتيكي الراشد مع 

هذه املفردات، وفق تصور ورؤية مربرة وواضحة منذ البداية عند املدرس 

واملتعلم عىل السواء. 

النسبة املئوية التكرار

13,33% 2 توظيف واستثمار الخصائص الداخلية للسورة

86,67% 13
غياب التوظيف املنهجي لخصائص السورة 

الداخلية

100% 15 املجموع

الجدول 12: استثمار الخصائص الداخلية للسورة.
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انطالقا من املؤرشات السابقة، يتضح أن أغلب املدرسني)ات( يغضون 

بالسلك  أسدوس  كل  مطلع  يف  املربمجة  التأسيس«  »مرحلة  عن  الطرف 

من  الدرايس؛  املقرر  يف  املحورية  القضايا  بتناول  تقيض  والتي  اإلعدادي، 

ضمنها بالطبع قضية الوحدة والقضية املركزية للسورة. وذلك قبل الرشوع 

يف تحليل ومدارسة مكوناته األخرى، ولعل التجيل األبرز لهذه الظاهرة هو 

ألي  تام  غياب  يف  األول،  القرآني  املقطع  مدارسة  نحو  مبارشة  توجههم 

اهتمام بالعنارص األساسية املعينة عىل تملك صورة شاملة عىل الربنامج 

يف مجمله يف توافق وتضام بني تلك العنارص. 

السورة(  توثيق  مكونات  )جل  املتوفرة  واملعارف  املعطيات  حتى  بل 

الغاية، يتم تجريدها من أدوارها وعزلها  املفرتض توظيفها لخدمة هذه 

مقصود  معريف  مجال  أنها  عىل  النهاية  يف  لتقدم  توظيفها،  سياقات  عن 

لذاته يف معزل عن سياقات تقريره كآلية وظيفية منهجيا وديداكتيكيا، 

بحيث يزج به يف مسارات تفرغه من فحواه املنهجي. 

ثالثا: تصور المدرسين)ات( لمفهوم هيمنة السورة.ثالثا: تصور المدرسين)ات( لمفهوم هيمنة السورة.

عىل  كثب-  –عن  التعرف  إىل  املالحظة  شبكة  من  الجزء  هذا  يطمح 

الناحية  من  وأهميته  القرآنية  السورة  هيمنة  ملفهوم  املدرسني  تصورات 

الديداكتيكية، محاولني يف ذلك إبراز تجليات تلك التصورات يف ممارساتهم، 

أثناء  أنشطتهم  توجيه  يف  ووْقِعها  الديداكتيكي،  اشتغالهم  عىل  وأثرها 

التفاعالت الصفية يف إنجاز دروس املنهاج. وقد تمت أجرأة هذا املعيار يف 

املؤرشات اآلتية:
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-الوعي بالوحدة الموضوعية للسورة:-الوعي بالوحدة الموضوعية للسورة:

يسعى هذا املؤرش إىل استنطاق ممارسة املدرس)ة(، لتبوح بمدى وعيه 

التعامل  أثناء  القرآنية  للسورة  املوضوعية  الوحدة  لحقيقة  واستحضاره 

معها، ومدارسة آياتها ومقاطعها وقضاياها... وقد أفرز تتبع هذا املؤرش 

معطيات الجدول أسفله: 

رغم  للسورة  املوضوعية  بالوحدة  الوعي  بأن   )13 )الجدول  يُظهر 

من   86.67% إن  بحيث  املدرسني؛  جل  عند  غائب  شبه  محاورها  تعدد 

املدرسني)ات( الذين شملتهم املالحظة، لم يَْظهر من ممارساتهم أدنى وعي 

بالوحدة املوضوعية للسورة، يف مقابل %13.33 الذين أظهرت أنشطتهم 

الديداكتيكية وترصيحاتهم أثناء مختلف العمليات وعيهم بشكل أو بآخر 

بهذه الوحدة يف املوضوع.

لقد أكدت معطيات الجدول أعاله بأن جل املدرسني)ات( ال يستحرضون 

يوافق  بما  الديداكتيكية  أنشطتهم  يوجهون  السورة، وال  وحدة موضوع 

التام  وعيهم  عدم  يربر  املعطى  وهذا  ومحورها،  عمودها  عىل  الوقوف 

بأهمية هذا املوجه األساس يف التعامل مع السورة القرآنية أوال، ويف توجيه 

العمل الديداكتيكي أثناء االشتغال عىل قضايا ومفردات الربنامج الدرايس 

النسبة املئوية التكرار

13,33% 2
استحضار ممارسة املدرس)ة( لوحدة السورة 

املوضوعية

86,67% 13 تغييب املمارسة للوحدة املوضوعية للسورة

100% 15 املجموع

الجدول 13: مدى استحضار الوحدة املوضوعية للسورة
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ككل ثانيا، كما يُظهر بجالء ضعفا يف اإلملام بالتوجه العام الذي أسس عليه 

املنهاج الدرايس للمادة.

 ذلك التوصيف؛ سينعكس سلبا عىل ممارسات املدرس)ة(، ونظرته )ها( 

لقضايا السـورة وفروعها املتعددة؛ حيث انصب تركيز املدرسني)ات( عىل 

التفسري  يف  أغلبهـم  الجامع، وسقط  إطارها  بمعزل عن  اآليات  مدارسة 

هامشية،  قضايا  تناول  إىل  األوقـات  غالب  يف  قاد  الذي  لآليات،  املوِضعي 

للسورة،  املركزية  القضية  عىل  االشتغال  بوصلة  تفقد  جزئيات  وتفصيل 

واملحاور الفرعية التي تعالجها مقاطعها. بل واالنزياح أحيانا عن املقصـود 

من إقرار السورة القرآنية الكريمة كمؤطر لوحدات الربنامج الدرايس. 

اللغوية  والرشوح  بالتفسري  آية  آية  السورة  مقاطع  آيات  تتبع  إذن 

املستفيضة، ال يمكن إال أن يفرس دواعي تذرع جل املدرسني بضيق الغالف 

الزمني املخصص لحصص القرآن الكريم ضمن مدخل التزكية، مع العلم 

أننا لسنا يف درس للتفسري بمعناه التقليدي.

تتضح  لم  املدرسني)ات(  أن  سلف،  ما  كل  من  املستخلصة  والنتيجة 

لديهم بعد الوظيفة الديداكتيكية للسورة القرآنية يف املنهاج الجديد بشكل 

يبعث عىل االطمئنان؛ بنفس القدر الذي ال يحرصون فيه عىل ضبط عمود 

السورة املقررة والدوران حوله.

- ضبط مسالك الكشف عن وحدة موضوع السورة.- ضبط مسالك الكشف عن وحدة موضوع السورة.

األدوات  من  املدرس)ة(  تمكن  مدى  عىل  التعرف  املؤرش  هذا  يستهدف 

املنهجية املعينة عىل تحصيل عمود السورة القرآنية، ومنهجية تعامله مع 

هذه األدوات، فجاءت النتائج كاآلتي: 
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شملتهم  الذين  املدرسني  من  الساحقة  األغلبية  أن  )الجدول:14(  يبني 

املالحظة ال يعريون اهتماما ملسالك تحصيل عمود السورة؛ ذلك أن 93.33% 

منهم ال يستثمرون مسالك الكشف عن وحدة موضوع السورة، يف مقابل 

6.67 % منهم فقط الذين أعملوا هذه األدوات.

-بيان ترابط محاور السورة بعمودها.-بيان ترابط محاور السورة بعمودها.

موضوعيا  السورة  بوحدة  املدرس)ة(  وعي  قياس  املؤرش  هذا  يروم 

وتكامل محاورها الفرعية يف خدمة عمودها، والتعرف عىل كيفية تفعيل 

ذلك التكامل أثناء االشتغال، وأثره يف ضبط سريورات العمل الديداكتيكي 

للمدرس، وجاءت نتائج قياس هذ املؤرش كاآلتي: 

يربز )الجدول 15( أن غالبية املدرسني)ات( الذين شملتهم املالحظة ال 

يعملون عىل إبراز الوحدة املوضوعية للسورة املقررة؛ حيث إن 93.33% 

النسبة املئوية التكرار

6,67% 1 استثمار آليات تحصيل عمود السورة

93,33% 14 إهمال آلليات تحصيل عمود السورة

100% 15 املجموع

الجدول 14: منهجية وأدوات تحصيل عمود السورة.

الجدول 15: مراعاة ارتباط محاور السورة بعمودها.

النسبة املئوية التكرار

6,67% 1
إبراز الرتابط الكامن بني عمود السورة 

ومحاورها

93,33% 14 إهمال ترابط محاور السورة بعمودها

100% 15 املجموع
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منهـم ال يظهـرون للمتعلمني الرتابـط املوضوعـي الكامـن بني محاورهـا 

وال يشيـرون إىل ذلك أبـدا، يف مقابـل%6.67 الذين يبينـون ذلك ويشريون 

إليه.

السورة  فروع  بني  تجمع  التي  الرتابط  عالقة  يربز  ال  املدرس  كان  إذا 

وعمودها العام؛ فإن هذا يعني عدم إدراكه لدور هذا العمود وأهميته يف 

املنهاج ككل من  وملفردات  للسورة من جهة،  املوضوعية  الوحدة  ضمان 

جهة ثانية، ما سينتج عنه تحريف ملعانيها وسقوط يف تجزيء محاورها 

منهجيا  معها  التعامل  إساءة  إىل  سيؤدي  كما  مسوغ،  بغري  وآياتها 

وديداكتيكيا. كما تربز معطيات الجدول أيضا عدم إعمال املدرس لألدوات 

أمثل للسورة ومكوناتها، وعدم وعيه  الكفيلة بضمان استثمار  املنهجية 

املادة  وحدة  عىل  القائمة  املنهاج  رؤية  لتفعيل  تتيحها  التي  باإلمكانات 

وتناسق عنارصها داخليا وخارجيا.

السورة  مكونات  بني  العالقة  إدراك  عىل  ستؤثر  كلها  العوامل  هذه 

ثانية، وهو ما  املادة من جهة  السورة ومداخل  الداخلية من جهة، وبني 

سينتج عنه إبطال مفهوم تأطري السورة للمداخل، مما سيوقع املدرس يف 

التعامل االنفرادي التجزيئي ملفردات املنهاج، وبشكل يمنع املتعلم)ة( من 

إدراك العالقات والوشائج الجامعة بني عنارص الربنامج الدرايس، ويحول 

إدراج كل عنرص ضمن  الرتبوية واملنهجية من  املربرات  بينه وبني تعرف 

املنتظرة  النتائج  وتضعف  أهدافه  بذلك  فتتعطل  الربنامج،  هذا  مكونات 

بسبب غياب املعنى، وهذا ما يحدث فعال.
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- ربط عمود السورة بمداخل البرنامج الدراسي:- ربط عمود السورة بمداخل البرنامج الدراسي:

يروم هذا املؤرش معرفة ما إذا كان املدرس)ة( يتعاقد مع متعلميه عىل 

االنضباط ملا يقتضيه عمود السورة معرفيا وقيميا... أثناء التعاطي مع 

دروس املقرر املختلفة، ولقد أثمرت نتائج القياس املعطيات اآلتية:

انطالقا من معطيات )الجدول 16(، يتبني أن التعاقد بني املدرسني)ات( 

واملتعلمني)ات( عىل التقيد بتأطري عمود السورة لدروس املداخل لم يبلغ 

املستوى املأمول منه؛ فنسبة املدرسني)ات( الذين يتعاقدون مع متعلميهم 

مقابل  يف  املالحظة،  شملتهم  من  جملة  من  تتجاوز6.67%  لم  ذلك  عىل 

93.33 % الذين ال يستحرضون ذلك أثناء التعاقد.

النتيجة كانت منتظرة إىل حد بعيد، ألنه مادام املدرس ال يراعي   هذه 

وحدة النسق املوضوعي للسورة القرآنية، وال يعمل عىل تحصيل عمودها 

باتباع املسالك املذكورة آنفا، والتي تعينه عىل بلوغ ذلك الهدف، فكيف إذن 

ينتظر منه التعاقد مع متعلميه عىل رضورة التقيد واالنضباط ملقتضياته 

أثناء تقديم املفاهيم الرشعية، ومدارسة السورة املقررة؟

للمدرسني  الديداكتيكية  املمارسات  بأن  أخرى،  مرة  يؤكد  هذا  كل 

رؤيته  وستعاكس  املنهاج،  فلسفة  رسب  خارج  ستغرد  املالحظة-  -قيد 

متشبثني  دمنا  ما  عنارصها،  وتكامل  املادة  وحدة  ضمان  عىل  الحريصة 

بهذه املقاربات التي ال تمت بصلة للنموذج الرتبوي الجديد. 

الجدول 16: التعاقد حول عالقة املداخل بقضية السورة

النسبة املئوية التكرار

6,67% 1 تعاقد عىل ربط املداخل بعمود السورة

93,33% 14 انعدام التعاقد عىل ربط املداخل بعمود السورة

100% 15 املجموع
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الجدول 17: التعاقد عىل التقيد بمحور السورة وقضيتها.

-حصر القضايا الخارجة عن هيمنة السورة.-حصر القضايا الخارجة عن هيمنة السورة.

املدرس  بني  التعاقد  وضوح  مدى  عىل  التعرف  املعطى  هذا  يستهدف 

كانت  مهما  قضية  أي  استبعاد  عىل  أصال-  تعاقد  وجد  -إن  واملتعلمني، 

درجة أهميتها عن مجال التداول الصفي واملناقشة أثناء بناء الدروس إن 

لم تكن مؤطرة بعمود السورة الذي تكرر الحديث عنه، وقد جاءت النتائج 

كاآلتي: 

النسبة املئوية التكرار

0% 0
التعاقد عىل استبعاد القضايا الخارجة عما 

يتضمنه عمود السورة

100% 15
غياب الحديث عن استبعاد القضايا الخارجة 

عما يتضمنه عمود السورة

100% 15 املجموع

تظهر إحصاءات الجدول أعاله، غيابا بارزا ألي تعاقد بني املدرسني)ات( 

واملتعلمني)ات( عىل استبعاد وتجنب الخوض يف القضايا واملوضوعات التي 

ال تمت بصلة لعمود السورة، بحيث إن كل املدرسني)ات( الذين شملتهم 

املالحظة لم يتعاقدوا مع متعلميهم عىل ذلك ولم يشريوا إليه البتة.

يف هذا الصدد، وتجاوزا لهذه الثغرة، نقرتح أن تصاغ القضية املركزية 

للسورة املقررة عىل شكل مضمون عام واضح. حتى ال يظن املتعلمون أنه 

ال يوجد أي إطار ملزم يقيدنا، ما قد يوحي بأننا أحراٌر يف مناقشة وتداول 

أي موضوع نريد وبالطريقة التي نريد، ما دامت تنتمي للمجال املدروس. 

إليه  أرشنا  الذي  املعريف،  واالنزياح  االرتجال  يف  محالة  ال  سيسقط  وهذا 

سابقا، من خالل الرتكيز عىل التفريعات والتفاصيل... )املعارف الجزئية 
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التي تتثقل كاهل املتعلم)ة( بالفروع، واستغراق وقت الحصة دون بلوغ 

األهداف املنشودة(. 

-في مدى مراعاة ترابط مقاطع السورة.-في مدى مراعاة ترابط مقاطع السورة.

املدرسني  مراعاة  مدى  عىل  التعرف  هو  املؤرش  هذا  وضع  من  الهدف 

انسجام  ومدى  جهة،  من  الواحد  املقطع  آيات  بني  املوضوعي  لالنسجام 

التقطيع الذي اعتمده مع عمود السورة ومقصودها العام من جهة ثانية، 

فجاءت النتائج عىل النحو اآلتي:

توضح بيانات )الجدول18( أن مراعاة االنسجام بني آيات املقطع الواحد، 

وكذا بني التقسيم املعتمد وعمود السورة، غائب عند معظم املدرسني)ات( 

الذين شملتهم املالحظة، فزهاء %93.33 منهم لم يراعوا هذا االنسجام 

ولم يعملوا عىل احرتامه سواء عىل مستوى آيات املقطع، أو بني املقاطع 

ذاتها يف عالقتها بقضية السورة املحورية، بينما نسبة من حاولوا مراعاة 

ذلك لم تتجاوز 6.67%.

هذه النسب التي عرب عنها الجدول أعاله، تؤكد سطوة الكتاب املدريس 

عىل ألباب املدرسني وممارساتهم الديداكتيكية، األمر الذي قيد حريتهم يف 

تدبري دروس املداخل؛ إذ إن الغالبية الساحقة منهم يتبعون التقسيم الوارد 

يف الكتاب املدريس.

الجدول 18: مراعاة االنسجام بني آيات املقطع الواحد.

النسبة املئوية التكرار

6,67% 1
مراعاة االنسجام املوضوعي بني آيات املقطع 

الواحد داخليا وخارجيا

93,33% 14 عدم مراعاة االنسجام بن آيات املقطع

100% 15 املجموع
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املدرسني  تصورات  بني  شاسع  بون  وجود  تؤكد  السابقة  البيانات  كل 

املؤطرة  والتصورات  الرؤى  وبني  جهة،  من  الديداكتيكية  وممارساتهم 

للمنهاج عموما، والتي تنص عىل هيمنة السورة املقررة عىل كل مداخل 

املنهاج، بما يساعد عىل تحقق االنسجام والتكامل فيما بينها. ولن يتحصل 

السورة(،  )عمود  للسورة  املركزية  القضية  حرص  خالل  من  إال  كله  ذلك 

عرب تتبع خطوات منهجية محددة، ثم بعد ذلك استحضار هذه القضية يف 

مختلف مراحل وسريورات تقديم دروس املداخل. لكن -لألسف- هذا ما لم 

نلمحه يف ممارسات املدرسني)ات( -عىل األقل انطالقا مما رصدناه- مما 

يدفع إىل القول بأن املدرسني ما زال أمامهم طريق طويل لتنزيل تصورات 

املنهاج كما أريد له.
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المبحث الثالث:المبحث الثالث:
عرض وتحليل نتائج االستبيانعرض وتحليل نتائج االستبيان

المطلب األول: البيانات الوصفية لعينة البحث.المطلب األول: البيانات الوصفية لعينة البحث. 

ويتعلق  املستجوبة؛  العينة  وتوزيع  خصائص  توضح  اآلتية  الجداول 

األمر تحديدا بمتغريات: األكاديمية الجهوية التي ينتمي إليها املستجوبون، 

والسلك الذي يدرسون فيه )اإلعدادي، التأهييل(، إضافة إىل أقدميتهم العامة 

التي بحوزتهم، وأخريا طبيعة  العلمية  الشهادات واملؤهالت  التدريس،  يف 

التعيني الذي ولجوا من خالله مهمة تدريس مادة الرتبية اإلسالمية. وييل 

ذلك الجداوُل التكرارية الخاصة بمحاور االستبيان وأسئلته البالغ عددها 

إحدى عرشة سؤاال.

أوال: توزيع عينة البحث حسب االنتماء لألكاديمية الجهوية:أوال: توزيع عينة البحث حسب االنتماء لألكاديمية الجهوية:

الجدول 19: توزيع عينة البحث تبعا ملتغري األكاديمية الجهوية
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األكاديميات  جميع  أن  أعاله،  اإلحصائية  املعطيات  خالل  من  الواضح 

الجهوية للمملكة ممثلة يف هذه الدراسة، مع تفاوت واضح بينها، حيث 

ماسة  أكاديمية سوس  من  لكل  -بالرتتيب-  ينتمون  املستجوبني  جل  إن 

بنسبة تمثيلية قدرت بحوايل % 24,9، ثم أكاديمية فاس مكناس بنسبة 

الساقية  العيون  الجهوية  األكاديمية  من  كل  تمثيلية  جاءت  وقد   .22%

الحمراء والداخلة واد الذهب هي األقل عىل اإلطالق؛ وذلك يف حدود 0,5 % 

من مجموع من أجاب عن أسئلة االستبيان.

 ثانيا: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير السلك الدراسي:  ثانيا: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير السلك الدراسي: 

الجدول 20: توزيع العينة تبعا ملتغري السلك الدرايس

أن عينـة  أعـاله  الجـدول  املدرجـة يف  األرقـام  املالحــظ مـن خـالل 

والسلك  اإلعدادي  الثانوي  السلك  بني  تقريبا  بالتساوي  موزعة  الدراسة 

التأهييل  الثانوي  السلك  لتمثيلية  طفيف  ترجيح  مع  التأهييل،  الثانوي 

بمعدل 0,2%.

النسبة املئوية العدد السلك

50.2% 103 اإلعدادي

49.8% 102 التأهييل
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ثالثا: توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير األقدمية العامة في التدريس.ثالثا: توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير األقدمية العامة في التدريس.

أن يعكس مدى  الهام والحاسم، والذي يمكن  املتغري  بهذا  يتعلق  فيما 

وكذا  املادة،  مدريس)ات(  لدى  والتعليم  الرتبية  وكفايات  خربات  تراكم 

إىل  نشري  الجديد،  منهاجها  مع  الديداكتيكي  االشتغال  وطريقة  منهجية 

التي خضعت  الفئات  الدراسة استهدفت مختلف  التي شملتها  العينة  أن 

لتصنيف ثالثي وفق معيار سنوات األقدمية اآلتي: أقل من عرش سنوات، 

ما بني عرش سنوات و20 سنة، وأخريا أكثر من عرشين سنة. 

وتوحي اإلحصاءات املتعلقة بهذه املسألة بأن أكثر من نصف املستجوبني 

املرتبة  يف  يليهم   ،%52,7 سنوات  عرش  من  أقل  عامة  أقدمية  يملكون 

الثانية ذوو األقدمية املحصورة بني عرشة وعرشين سنة )%34.1(، بيد 

أن املستجوبني املصنفني ضمن فئة أقدمية أكثر من عرشين سنة قد مثلوا 

نسبة أقل يف حدود 13.2%.

وقـد حاولت الدراسـة استهـداف مختلف تلك الفئات، ضمانا لتمثيلية 

معقولـة للهيئـة املكلفـة بتدريـس مـادة الرتبيـة اإلسالميـة، وخاصـة 

أقل من 10 سنوات
ما بني 10 و20 

سنة
أكثر من 20 سنة

57 31 15 103 اإلعدادي

51 39 12 102 التأهييل

108 70 27 205 املجموع

األقدمية يف التدريس

السلك الدرايس

الجدول 21: توزيع العينة تبعا ملتغري األقدمية العامة
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الجدول 22: توزيع العينة تبعا ملتغري الشهادة الجامعية

أن األغلبية الكربى من العينة التي ُعِنيت بها الدراسة من الصنفني األولينْي، 

مما يعني أن املدرسني واملدرسـات املعنيني بالدراسـة راكموا تجربة معتربة 

يف تدريـس املـادة، سواء يف منهاجهـا »القديـم«، أو املنهـاج الحـايل الذي 

اعتمد منذ 2016.

النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي

2% 4 السلك األول من اإلجازة

51.2% 105 اإلجازة

32.7% 67 املاسرت

14.1% 29 الدكتوراه

رابعا: توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي واألكاديمي: رابعا: توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي واألكاديمي: 

الشهادات  بمتغري  الخاصة  التكرارات  بجدول  يتعلق  أعاله  الجدول 

الجامعية التي يتوفر عليها املستجوبون املائتان وخمسة. والجدول ذاته 

يربز أن نصف العينة من املدرسني)ات( املستجوبني هم من حاميل شهادة 

اإلجازة )%51,2( يليهم عىل مستوى الرتتيب حاملو شهادة املاسرت بنسبة 

)%32,7(، ثم حاملو شهادة الدكتوراه بمعدل 14,1 %.
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خامسا: توزيع عينة البحث تبعا لمتغير نوع التعيين:خامسا: توزيع عينة البحث تبعا لمتغير نوع التعيين:

املالحظ من خالل الجدول أعاله أن ثلثي املستجوبني يعّدون من خريجي 

مراكز التكوين )65.9 %(، الذين استفادوا من تكوين أساس يف ديداكتيك 

ومنهجية تدريس املادة، يف حني أن نسبة الثلث الباقية موزعة عىل فئتني: 

الفئة األوىل تشمل الذين ولجوا مهمة التدريس عن طريق التوظيف املبارش، 

فئة  والتعليم؛ فهي  الرتبية  العهد يف ميدان  الثانية فهي حديثة  الفئة  أما 

املتعاقدون«،  »األساتذة  مسمى  تحت  البداية  يف  التدريس  مهمة  ولجت 

واستقر االسم الذي عرفت به هذه الرشيحة الواسعة عىل مسمى »موظفي 

األكاديميات الجهوية«.

النسبة املئوية العدد نوع التعيني

%65.9 135 خريج مركز التكوين

%19.5 40 توظيف مبارش

%14.6 30 موظف أكاديمية

الجدول 23: توزيع العينة تبعا ملتغري نوع التعيني.
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المطلب الثاني: المعالجة اإلحصائية لنتائج االستبيان:المطلب الثاني: المعالجة اإلحصائية لنتائج االستبيان:

الهدف األساس من كل بحث تربوي هو معالجة االختالالت والظواهر 

بكل  تنعكس  والتي  والصفية،  الرتبوية  املمارسات  عىل  سلبا  تؤثر  التي 

تأكيد عىل أداء املدرسني واملدرسات، ناهيك عن مردودية املتعلمني ودرجة 

إقبالهم عىل التعلمات عموما. 

والهدف الذي تم تسطريه يف هذا البحث يصب يف اتجاه الخروج بنتائج 

وخالصات عملية تعرب عن مغزى البحث من جهة، وتضمن اقرتاح حلول 

عملية ملعالجة املشكلة املرصودة من جهة ثانية، وتحديدا )املشكلة( التي 

سبق التعبري عنها عىل مستوى املمارسة الديداكتيكية واملحصورة يف الهوة 

الشاسعة بني التصور الذي جاء به املنهاج الجديد يف اعتماد مفهوم هيمنة 

ومركزية السورة القرآنية، وبني الطرق واملنهجيات املالَحظة التي ال تعرب 

مدريس  جل  ممارسات  ترهن  تزال  وال  الجديد،  املنهاج  روح  عن  حقيقة 

عىل  املقررة  السورة  بهيمنة  لها  عالقة  ال  مقاربات  يف  املادة  ومدرسات 

مفاهيم ومداخل املنهاج.

قراءة  تضمن  دقيقة  إحصائية  معالجة  اعتماد  الالزم  من  كان  ولذلك، 

موضوعية للنتائج املتوصل إليها. وقد قمنا باستخدام الربنامج املشهور 

من  مكننا  الذي  االجتماعيـة(،  للعلـوم  اإلحصائيـة  )الحـزم   SPSS

الوقـوف عىل التكرارات والنسب املئوية املطلوبة، إضافة إىل حساب بعض 

التمكن  أجل  املتوسطات واالرتباطات بني فقرات ومحاور االستبيان من 

الفرضيـات  مـن استخـالص استنتاجــات صحيحـة، وترجيـح بعض 

التي انطلق منها البحث.
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*  المنهج المعتمد في التعامل مع نتائج االستبيان :*  المنهج المعتمد في التعامل مع نتائج االستبيان :

اعتمدنا يف هذا البحث عىل املنهج الوصفي-التحلييل أساسا، حيث عملنا 

البحث،  عينة  من  املستقاة  والكيفية  الكمية  املعطيات  وصف  عىل  بداية 

الكيل،  البحث  ملجتمع  ممثلة  عينة  أنها  نظن  مستجوبا،   )205( وقدرها 

الوصفية  اإلحصائية  املعالجة  عىل  بناء  وتحليلها  ذلك  بعد  عرضها  ثم 

أهداف  مع  انسجاما  منتقاة  مقاييس  وفق  سواء  حد  عىل  واالستداللية 

الدراسة وفرضياتها.

) أ ( عرض وتحليل النتائج:) أ ( عرض وتحليل النتائج:

) أ  - ) أ  - 11 (  عرض نتائج الجواب عن السؤال األول: (  عرض نتائج الجواب عن السؤال األول:

أول سؤال يف االستبيان تعلق بقياس درجة وضوح الرؤية التي طرحها 

املنهاج بالنسبة للعينة املستجوبة من املدرسني)ات(، وذلك عىل مستوى 

والرؤى  االختيارات  كل  أن  فاألصل  القرآنية.  السورة  مركزية  مفهوم 

الدرجة
االنحراف 

املعياري
املتوسط

غري 

واضحة

إشارات 

طفيفة

رؤية 

واضحة

درجة 

وضوح 

متوسطة

20 106 79 العدد

)إشارات 

طفيفة(
%9.8 %51.7 %38.5 النسبة

2,130,94

السؤال

هل ترى أن منهاج 

الرتبية اإلسالمية 

الجديد وضح رؤيته 

بشأن هيمنة ومركزية 

السورة القرآنية    ؟

الجدول 24: درجة توضيح املنهاج ملفهوم مركزية السورة القرآنية بالنسبة للمدرسني
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عىل  تتأسس  أن  املفروض  من  ناجحة  ديداكتيكية  ممارسة  ألي  املؤطرة 

بأبعادها ومقارباتها وضوابطها والخلفيات  رؤية واضحة، ووعي كامل 

التنزيل  القائمة عليها، إضافة إىل ضبط ما له صلة بمقتضيات  النظرية 

الديداكتيكي األمثل لتلك الرؤى. يف مقابل ذلك، فإن كل ضبابية أو التباس 

يف املقاربات والرؤى التي طرحها املنهاج سينتج عنها ال محالة سوء فهم 

أو يف بعض األحيان تردد، بل نفور  املنصوص عليها،  وتنزيل لالختيارات 

املدرسات واملدرسني من اعتمادها واستدماجها يف ممارساتهم الصفية.

تتجه   ،)24 )الجدول  أعاله  الجدول  يف  الواردة  اإلحصائية  البيانات  إن 

نحو نفي كون منهاج الرتبية اإلسالمية الجديد قد أوضح رؤيته يف مسألة 

حيث  املنهاج،  مفاهيم ومفردات  املقررة وهيمنتها عىل  السورة  مركزية 

عرّب أكثر من نصف العينة املعنيّة بالدراسة بشكل واضح بأن املنهاج لم 

وهو  القرآنية.  السورة  مركزية  بمفهوم  تتعلق  طفيفة  إشارات  إال  يوفر 

االتجاه الغالب إذا ما أخذنا بالحسبان نسبة %10 من مجموع املستجوبني 

الذين نفوا جملة وتفصيال وضوح تلك الرؤية املنهاجية املذكورة. ولعل هذا 

املعطى من بني أبرز العقبات التي ال تزال تعرتض تنزيل مفهوم مركزية 

إجماال  يعكس  انطباع سلبي  الديداكتيكية؛  الناحية  القرآنية من  السورة 

»ُغربة« هذا املفهوم لدى رشيحة واسعة من مدريس )ات( املادة اعتادت 

الدرايس،  املنهاج  ووحدات  دروس  مع  واملتمفصل  التجزيئي  التعامل 

تكوين  يف  املعريف  البعد  عىل  باألساس  ترتكز  مستقلة  وحدات  باعتبارها 

شخصية املتعلم. كما ألفت اإلعداد والتخطيط للدرس الواحد )املستقل(، 

وليس نهج اسرتاتيجيات التخطيط لوحدة منسجمة ومتكاملة تقوم عىل 

السيناريو  والرتقي، ومصممة بشكل مرن يستحرض مفهوم  النمو  مبدأ 
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عىل  تؤثر  أن  شأنها  من  التي  الكثرية  املتغريات  يراعي  الذي  البيداغوجي 

إيقاعات ومستويات التعلم لدى املتعلمني الذين يشكلون يف الغالب بنيات 

وثقافية  اجتماعية  وحاجات  وفوارق  خصوصيات  لها  متجانسة،  غري 

متعددة...

) أ  - ) أ  - 22 (  عرض نتائج  السؤال الثاني: (  عرض نتائج  السؤال الثاني:

عند  املنهاجية  الرؤية  وضوح  درجة  قاس  الذي  األول  للسؤال  تتمة 

مدريس)ات( املادة، طرحنا هذا السؤال الثاني للوقوف عىل درجة حضور 

هيمنة  ملفهوم  املناسب  الديداكتيكي  التنزيل  ومنهجية  آليات  ر  توفُّ أو 

السورة القرآنية. والدافع الذي بّرر طرح هذا السؤال هو أن الحديث عن 

املنهاج الجديد ملادة الرتبية اإلسالمية ليس يف معزل عن خيار االستناد إىل 

»الرباديغم السوسيوبنائي« يف التعلم، وتبني ما يدور يف فلكه من مقاربات 

منهجية كاملقاربة بالكفايات، وبيداغوجيات خادمة لها كبيداغوجيا حل 

املشكالت وبيداغوجيا املرشوع.

الدرجة
االنحراف 

املعياري
املتوسط

غري 

حارضة

حارضة 

بشكل 

متواضع

حارضة

14 142 49 العدد

%6.8 %69.3 %23.9 النسبة

السؤال

0,529 1,83

ما درجة حضور وتوفر 

آليات ومنهجية تنزيل 

هيمنة السورة القرآنية 

من خالل املنهاج   ؟

 )2(

حارضة 

بشكل 

متواضع

الجدول 25: درجة حضور آليات تنزيل مفهوم هيمنة السورة
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الجدير بالذكر، أن طبيعة وشكل املمارسات الديداكتيكية التي ينتهجها 

مدرسو ومدرسات مادة الرتبية اإلسالمية )عىل األقل العينة قيد الدراسة( 

ال تعكس روح املنهاج يف جوانب كثرية، بل إنها ال تزال تمتح من املقاربات 

شبكة  عنها  أسفرت  التي  النتائج  أكدته  ما  وهو  التقليدية،  البيداغوجية 

املالحظة )األداة الثانية للدراسة( التي وصفت سري االشتغال الديداكتيكي 

تحليل  أثناء  سابقا  تأكيده  تم  ما  وهو  واملدرسات،  املدرسني  من  لعينة 

مضمون وثائق املنهاج أيضا. بموازاة ذلك، تدل املعطيات الواردة يف الجدول 

آليات  أكثر من ثيل املستجوبني )%69,3( ملدى توفر  أن تقدير  أعاله عىل 

ومنهجية التنزيل الديداكتيكي ملفهوم مركزية السورة القرآنية ينحو نحو 

اتجاهات مدريس  بأن  إجماال  يفيد  درجة: حارضة بشكل متواضع، مما 

ومدرسات املادة نحو تفعيل خيار هيمنة السورة املقررة يعرتيه الكثري من 

االرتياب والتلكؤ، والتعلل بغياب الرؤية الواضحة، وافتقاد آليات ومنهجية 

الديداكتيكي وااللتزام  التنزيل. مما يعني من جهة أخرى، بأن االنضباط 

برؤى وخيارات املنهاج سيظل مؤجال ومعلقا لسنوات أخرى. مع املراهنة 

والتعويل -بالطبع- عىل التكوينات املستمرة، وتأطري املرشفني الرتبويني 

فأكثر عن  أكثر  تبعدنا  التي  املهولة  الثغرات  أجل سد هذه  املادة من  عىل 

روح املنهاج الجديد الذي علقت عليه اآلمال لتتجاوز االختالالت املنهجية 

والديداكتيكية التي الزمت مفهوم الرتبية اإلسالمية أصال، ناهيك عن واقع 

تدريسية املادة وما يشوبها من نواقص وعيوب.
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) أ  - ) أ  - 33 (  عرض نتائج السؤال الثالث: (  عرض نتائج السؤال الثالث:

مهنديس  من  يحتاج  القرآنية«  السورة  »مركزية  مفهوم  أن  يبدو 

وواضعي املنهاج إىل مزيد بيان الستدراك الهوة الشاسعة بني املفهوم كما 

أراد له واضع املنهاج أن يكون، وبني الدالالت املتداولة واملبثوثة بني عدد 

ال يستهان به من املدرسني واملدرسات، فعند رصد مكانة وموقع السورة 

القرآنية املقررة يف اشتغال املدرسني واملدرسات، اتضح أن هؤالء أصناف 

متباينون يف تعاملهم مع السورة الكريمة، ويف تحديد موقعها الحقيقي يف 

منهاج املادة الجديد. 

التفسري  بني  البنّي  الخلط  يف  يكمن  هاهنا  الحقيقي  املشكل  أن  غري 

املوضوعي من جهة، وبني مفهوم مركزية وهيمنة السورة من جهة ثانية. 

وبني  السورة،  آيات  بني  الحريف  الربط  عن  يتحدث  يزال  ال  البعض  إن  بل 

مواضيع كل مدخل من املداخل الخمسة. دون إغفال ما يخلفه هذا النمط 

أن  بيد  له.  ل وتكلُّف ال مسوغ  القرآنية من تمحُّ السورة  التعامل مع  من 

النسبة املئوية العدد أجوبة السؤال الثالث

38,5% 79 جزء من املقرر

20% 41 مصدر نصوص االنطالق

31.2% 64 موجهة ومؤطرة لباقي املداخل

10.2% 21 منطلق ومنتهى تدريس املداخل

100% 205 املجموع

الجدول 26: موقع السورة يف النهج الديداكتيكي املعتمد.
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حديث املنهاج عن الهيمنة واملركزية ال يمكن حرصه يف ذلك الفهم القارص 

الذي نجده عند ثلة من املدرسني)ات(.

األربعني  قرابة  أن  الثالث  السؤال  للنظر يف معطيات  امللفتة  األمور  من 

باملائة من املستجوبني ما برحوا يعدون السورة القرآنية جزءا من املقرر، 

بحيث  أخرى،  مكونات  جانب  إىل  الكريم(  القرآن  )مكون  مكونا  بمعنى 

تخصص له حصتان دراسيتان ثم ينتهي األمر، لننتقل إىل مكون آخر قد ال 

تربطه به أية صلة. 

ومعلوم أننــا لسنــا اليــوم مع املنهـاج الجديد بصـدد الحديث بتاتـا 

عن مكونات املعرفـة الرشعيـة )القرآن، الحديث، السرية، الفقه... الخ( 

كما كان الحال عليه يف السابق. بل رصنا نقارب مادة الرتبية اإلسالمية 

تحقيق  تروم  منسجمــة  واحدة  دراسيــة  مادة  اعتبارهـا  بمنظار 

حاجات املتعلم)ة( الدينيـة الحقيقية يف سياق اجتماعي وثقايف له داللة 

ومعنى بالنسبة إليــه، فضال عن تنميـة شخصيتـه يف أبعادهـا الثالثـة 

والبعد  الوجداني،  البعد  -العقدي،  التصوري  البعد  بها:  الرئيسة؛ ونقصد 

العميل -التعبدي.

لدرس  القديمــة  النمطيــة  التصــورات  إىل  الركـون  هذا  ولعل   

الرتبيـة اإلسالميــة هــو مــا يفرس استغــراق جل املدرسني للوقـت 

املخصص لحصـص التزكيــة يف التفسري املوضعـي لآليـات، والوقــوف 

اللغويـة  الناحيـة  مـن  القرآنيـة  األلفــاظ  دالالت  عىل  فيـه  املبالـغ 

القرآني،  النص  مفردات  رشح  عىل  املطــول  )الوقوف  واالصطالحيــة 

وتتبع معانيه ومضامينه آية آية(، وإن كان يف واقع األمر ليس هو املقصود 
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األول )أصالة( من معنى التزكية بالقرآن الكريم ]197[ . 

باختصار، نالحظ أنه رسعان ما يتحول درس التزكية )القرآن الكريم( 

إىل درس تقليدي يف التفسري، بيد أن هذا مناف تماما للتصور الذي يطرحه 

املنهاج.

نفس اليشء نقوله بشأن الصنف اآلخر من املستجوبني )%20(، والذي 

إليها يف  التي يستند  االنطالق  املقررة كمصدر لنصوص  السورة  إىل  ينظر 

تقديم دروس املداخل األخرى. علما بأن الحديث عن »نصوص االنطالق« 

القطع معها  التي ينبغي  الجديدة صار من األمور  املنهاجية  الرؤية  وفق 

التي  بالوضعية-املشكل  االشتغال  خيار  يف  النقاش  حسمنا  قد  دمنا  ما 

وإثارة  املناقشة  مستوى  عىل  الكايف  الوقت  لها  يعطى  أن  املفروض  من 

النصوص  استثمار  مع  الفرضيات...  بني  والرتجيح  الفرعية  اإلشكاالت 

الرشعية كدعامات لبناء املفاهيم، واالستدالل عىل املواقف وتعليلها، وما 

إىل ذلك من الوظائف املنوطة بالنص الرشعي.

يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تميل الكفة-إحصائيا- لصالح اعتبار 

السورة املقررة منطلق ومنتهى تدريس املداخل، إىل جانب كونها موجهة 

]197[ ال يجب أن يفهم من هذا الكالم إطالقا التقليل من شأن التفسري املوضعي آليات الكتاب 

العزيز، بل عىل العكس، فهو مفتاح فهم كالم الله وضبط دالالته. كما أنه ال غنى للمدرس عىل 

وجه الخصوص عن مراجعة كتب التفسري الرصينة واإلفادة مما تزخر به من علم ومعرفة، وبيان 

وبسط لكل ما يتعلق بالسورة القرآنية من توثيق وتعريف وبيان سبب نزول وإعجاز ومقاصد 

وغايات... الخ، وذلك قبل مدارسة أي مقطع من مقاطع السورة املقررة مع املتعلمني، حيث إن 

محل ذلك البحث واإلعداد هو مرحلة التخطيط للتعلمات وإعداد السيناريوهات البيداغوجية. مع 

التنبيه أننا نتحدث هنا عن التعامل الوظيفي مع تلك املعارف بما يخدم الهدف الذي يسعى مدخل 

التزكية بلوغه...
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جاءت  املتبقية،  املداخل  تدريس  منهجية  يف  املدرس)ة(  لعمل  وُمؤطِّرة 

النتائج خارج حدود التكهنات؛ حيث إن %10 فقط من عينة الدراسة هي 

يف  تستحقها  التي  املكانة  وبوأتها  السورة،  مركزية  مفهوم  المست  التي 

املنهاج الدرايس ملادة الرتبية اإلسالمية.

) أ  - ) أ  - 44 (  عرض نتائج السؤال الرابع: (  عرض نتائج السؤال الرابع:

الجدول 27: التعامل مع السورة أثناء التخطيط للتعلمات.

النسبة املئوية العدد أجوبة السؤال الثالث

12.7% 26 دراسة السورة ككل دون استحضار الهيمنة.

61.5% 126 دراسة السورة مقطعا مقطعا.

25.9% 53 مراعاة هيمنة السورة عىل باقي املداخل.

100% 205 املجموع

لقد سبق وأن أثرنا مشكلة الطريقة التي يتناول بها مدرسو ومدرسات 

املادة مسألة اإلعداد والتخطيط لدروس املنهاج يف املحور السابق )تحليل 

أنماط  من  مقلقة  نسبة  أن  عىل  التأكيد  تم  حيث   ،)22 الجدول:  نتائج 

التجزيئية يف  بالنظرة  تزال محكومة  للمدرسني ال  الديداكتيكي  االشتغال 

مقاربة دروس املنهاج ومداخله. ومن تجليات ذلك نزوع نسبة كبرية من 

املدرسني)ات( 61,5 %إىل دراسة السورة مقطعا مقطعا دون استحضار 

هؤالء  لدن  من  املتبعة  املنهجية  بأن  يوحي  مما  السورة.  هيمنة  مفهوم 

تتمحور حول إعداد كل درس عىل حدة )جذاذة خاصة بكل مدخل(، ويف 

مركزية  قضية  لها  التي  القرآنية  السورة  هيمنة  مفهوم  عن  تام  معزل 
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وقضايا فرعية، ويف ضوئها يجب أن تحل القضايا واإلشكاالت التي نثريها 

مع املتعلمني بشكل متدرج... أي باعتبار السورة عموما »نموذَج الحلِّ« 

األمثل لتلك املشكالت الواقعية التي نقحم فيها املتعلم... وقد سبق بسط 

الكالم يف هذا املوضوع يف اإلطار النظري للدراسة.

يف  املداخل  باقي  عىل  القرآنية  السورة  هيمنة  يراعون  الذين  نسبة  إن 

التخطيط للتعلمات تظل يف حدود 25%، مما يؤكد التحليل الذي ذهبنا إليه 

يف الفقرة األوىل؛ بل إن نسبة تقارب 13 % ال تستحرض أبدا هذا املفهوم يف 

تخطيطها للتعلمات.

) أ  - ) أ  - 55 (  عرض نتائج السؤال الخامس:  (  عرض نتائج السؤال الخامس: 

الباعث عىل طرح هذا السؤال يكمن أساسا فيما الحظناه من التباس 

كل  دور  تعيني  يف  اإلسالمية  الرتبية  مادة  ومدرسات  مدريس  لدى  واضح 

من الكتاب املدريس املقرر )كتاب املتعلم( يف العملية التعليمية-التعلمية، 

مرجعية،  وأطر  وثائق  من  به  يتعلق  وما  للمادة،  التعليمي  املنهاج  ودور 

املنهاج؛  وأجرأة  لتنزيل  ووسيلِة  اجتهاد،  مجرد  يكون  أن  يعدو  ال  فاألول 

التخطيط واإلعداد، ووضع  إليه يف  ينبغي االحتكام  الذي  يعدُّ األصل  الذي 

النسبة املئوية العدد أجوبة السؤال الرابع

63,9% 131 اعتماد التقسيم الوارد يف الكتاب املدريس

36% 74 االجتهاد يف وضع تقسيم خاص

100% 205 املجموع

الجدول 28: املعيار املعتمد يف تقسيم مقاطع السورة
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وطرق  املنهجية  الرؤى  مجال  يف  وخاصة  والتعلم.  التعليم  سيناريوهات 

تنفيذ أهداف الربنامج الدرايس ومواضيعه.

 والداعي لالستغراب يف هذا السياق هو ارتباط جل املدرسني)ات( بالكتاب 

املدريس، ارتباطا كبريا يف اشتغالهم الديداكتيكي؛ بل يمكن الجزم بأنه من 

املستبعد االستغناء عنه أثناء تقديم الدروس، ومن ضمن ذلك تحديد أقسام 

ومقاطع السورة القرآنية املقررة؛ وكأن التقسيم الوارد يف الكتب املدرسية 

ملزم وال يمكن مخالفته البتة،-وهو نفس االستنتاج الذي أكدته لنا نتائج 

املالحظة، كما سبق بيانه- ، أو الحياد عما ورد فيه من أنشطة تعليمية 

املتعلمني  أمام  يتداول  به منهم  أن عددا ال يستهان  إىل درجة  مقرتحة... 

ويتبعها  واملضامني  والدعامات  والجمل  العناوين  فيه من  ورد  ما  حرفيا 

حذو القدة بالقدة !

شك  بال  فهي   ،)28 )الجدول  أعاله  الجدول  يف  الواردة  املعطيات  أما   

%63 من املستجوبني يرّصح  أكثُر من  تثبت صحة هذا االستنتاج مادام 

بأنه يعتمد التقسيم الوارد يف الكتاب املدريس، وال يجتهد يف وضع تقسيم 

ينسجم واملقاربة السليمة التي تتوافق مع رؤية املنهاج وفلسفته. ومن 

بني املؤرشات األخرى التي تصب يف هذا االتجاه عدم انتباه معظم املدرسني 

واملدرسات إىل أن تقسيم السورة املقررة يجب أن يتم حسب ما تقتضيه 

الوحدة الدراسية]198[، ووحدة النسق املوضوعي للمقطع القرآني يف عالقته 

اآليات  وعدد  القرآني  املقطع  حجم  وليس  للسورة،  املركزية  بالقضية 

الخمسة  للمداخل  إضافة  قرآني  الجديد هي مقطع  املنهاج  يف  الوحدة  أن  بينا  أن  ]198[ سبق 

املرتبطة به.
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املكونة له، مع عدم إغفال مسألة مهمة بهذا الصدد تتجىل يف ارتباط كل 

التي تشكل موارد معرفية له تسهم يف  املداخل  مقطع عىل حدة بدروس 

لتعيني  املقطع. وبناء عليه فال مسوغ  التي يعالجها ذلك  حل اإلشكاالت 

الحال يف  كما هو  املداخل(  )دروس  له  موارد  ال  مقطع مستقل ومعزول 

الكتب املدرسية الحالية، وال شك أن هذا من بني املثالب الكثرية التي تعاب 

عىل الكتاب املدريس عموما، غري أن مسؤولية املدرسني)ات( تظل حارضة 

ألنهم ينهلون مبارشة من الكتاب املدريس دون االستناد إىل االختيارات التي 

أسس عليها منهاج املادة.

) أ  - ) أ  - 66 (  عرض نتائج السؤال السادس: (  عرض نتائج السؤال السادس:

بيانات هذا الجدول )الجدول 29(، مؤرش واضح عىل أن أكثر من نصف 

أحد  بمكانة  وعي  عىل  واملدرسات  املدرسني  من   )53.2  %( املستجوبني؛ 

والوقوف  الكريم،  القرآن  بلطائف تفسري  تعنى  التي  القرآنية  العلوم  أهم 

»علم  بالطبع:  فيه. نقصد  البياني واملوضوعي  اإلعجاز  تجليات  أدق  عىل 

مناسبات السور«، يف مقابل ذلك نجد أن %22 من بني هؤالء ليس لديهم 

الدرجة
االنحراف 

املعياري
املتوسط

غري 

حارضة

حارضة 

بشكل 

متواضع

حارضة

45 51 109 العدد

%22.0 %24.9 %53.2 النسبة

السؤال

 )1(

اتجاه 

إيجابي

0,81 1,69

هل لديك فكرة عن علم 

"مناسبات السور"، ودوره يف 

بيان إعجاز السورة القرآنية 

وإحكام نظمها ونسقها 

الداخيل، وبالتايل استثمارها 

األنسب ديداكتيكيا   ؟

الجدول 29: مدى االطالع عىل علم مناسبات السور.
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أدنى فكرة عن ذلك العلم، مع وجود نسبة ثالثة تقارب الربع )24,9%( 

صلتُها بهذا الحقل املعريف ال تعكس أقداما راسخة يف مدى االطالع عليه، 

أو اإلفادة منه يف بلورة تصور واضح يتم استثماره ديداكتيكيا يف خدمة 

وتيسري العمل وفق مركزية السورة القرآنية، عىل أساس أن السورة لها 

عمود واحد أساس، وأن كل القضايا واملواضيع التي تعالجها ال تخرج عن 

ذلك العمود، وال عن املقاصد العامة التي تسعى إىل تحقيقها، خاّصة أن 

ال  يتطلب  الديداكتيكية،  الناحية  القرآنية من  السورة  التعامل مع  حسن 

محالة من املدرس الوقوف عىل مظاهر التناسق املوضوعي مطوال، وتحديدا 

عىل مستوى النظم والبناء، ووحدة النسق الداخيل لتلك السورة، وتناسبها 

عن  الحديث  سبق  وقد  وبعدها،  قبلها  التي  األخرى  السور  مع  الخارجي 

هذه الجوانب النظرية بإسهاب فيما تقدم من املحاور.

إن األرقام املشار إليها أعاله، دالة من الناحية اإلحصائية عىل أن الجهود 

النظرية  التمكن من األطر واملرجعيات  أكثر فأكثر عىل  أن تنصب  ينبغي 

سواء  القرآنية؛  السورة  وهيمنة  مركزية  مفهوم  أساسها  عىل  بني  التي 

تعلق األمر عموما بأصول التفسري، أو علم مقاصد السور، أو علم تناسب 

السور. وأن تركز كذلك تلك الجهود يف منحى تمثل وحدات املنهاج تمثال 

املداخل بصفتها واجهات،  التعامل مع مختلف  للمدرس)ة(  يتيح  شامال 

ومنافذ تستهدف بناء شخصية املتعلم من مختلف جوانبها، ومن منطلق 

التنبيه  سبق  وقد  وتكامل،  انسجام  يف  املتعلم  عربها  نمرر  مراقي  كونها 

عىل أن املدرس)ة( يف اشتغاله الديداكتيكي يضع نصب عينيه أوال مدخل 

الحكمة )امُلْخَرج(، عىل الرغم من أنه ينطلق من مدخل التزكية.
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 إن األمر ال يتعلق هنا بتوثيق السورة فقط من حيث عدد اآليات وسبب 

النزول أو نوعها وترتيبها؛ بل إن مدرس)ة( مادة الرتبية اإلسالمية عليه 

أن يحيط بالسورة القرآنية املقررة من زوايا متعددة، وأن يقاربها مقاربة 

شاملة تكشف أوال عن وحدتها املوضوعية وبنائها الكيل، وذلك من أجل 

الوقوف بجالء عىل قضيتها املركزية وما سيقت من أجله، وحتى يتمكن من 

استثمارها منهجيا وديداكتيكيا يف بناء الدروس بشكل متناسق ومتنام.

) أ  - ) أ  - 77 (  عرض نتائج السؤال السابع: (  عرض نتائج السؤال السابع:

إن أغلبية من شملهم االستبيان- كما هو واضح يف الجدول أعاله )الجدول 

يف   ،76,1% املقررة  القرآنية  السورة  توثيق  رضورة  عىل  -موافقون   )30

مقابل %23.9 لم يروا رضورة ذلك، وعند تحليل التعليالت التي بّرر بها كل 

طرف موقفه إزاء السؤال املطروح نجد أنها تتقاطع يف الكثري من القواسم 

املشرتكة؛ سواء بالنسبة للذين أكدوا عىل رضورة توثيق السورة القرآنية 

)الجواب بنعم(، أو بالنسبة لهؤالء الذين قالوا بأنه ال حاجة إىل توثيقها 

%40 من املستجوبني لم يعللوا رأيهم  )الجواب بال(، مع العلم بأن زهاء 

التعليالت املقدمة، وصعوبة معالجتها والتعليق عليها  أصال. وأمام تعدد 

التعابري  شتات  يوحد  لتصنيف  إخضاعها  الالزم  من  كان  الشكل،  بذلك 

النسبة املئوية العدد أجوبة السؤال السادس

76,1% 156 نعم

24% 49 ال

100% 205 املجموع

الجدول 30: املوقف من رضورة توثيق السورة.
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الجدول 31: تعليل رضورة التوثيق من عدمه.

واآلراء؛ فكانت النتيجة أن حصلنا عىل صنفني شاملني ألجوبة الذين عربوا 

الوظيفي  ببعده  السورة  بتوثيق  االشتغال  الفئة  بـ »ال«؛ فقد قيدت هذه 

أوال، وبأن يُسهم ثانيا يف حل املشكالت املطروحة. وإال فال طائل من ورائه؛ 

املذكورين  الرشطني  مراعاة  دون  مطوال  عليه  الوقوف  البعض  اعترب  بل 

مضيعة للوقت.

يف مقابل ذلك، عّللت -الفئة الثانية التي اعتربت التوثيق مسألة رضورية- 

أجوبتها بتعليالت أجملناها يف أحد عرش مربرا )انظر الجدول: 31(، بناء 

األجوبة  جميع  وتحليل  قراءة  خالل  من  به  خرجنا  الذي  التصنيف  عىل 

املقدمة بال استثناء حتى ولو كان بعضها خارج سياق السؤال املطروح؛ 

التي يرجى تحققها من وراء الرتكيز عىل  كما يمكن تمثيلها يف األهداف 

توثيق السورة املقررة، ويف طليعتها: بيان السياق الخاص الذي نزلت فيه، 

إضافة إىل دوره الهام يف تحفيز املتعلمني عىل االنخراط والتفاعل مع السورة 
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العام  املوضوع  عىل  مبدئي  إطالع  من  )التوثيق(  يوفره  وما  وقضاياها، 

منها.  والعرب  الدروس  الستنباط  تمهيدا  وأغراضها  ومحاورها  للسورة، 

من جهة أخرى، اعترب صنف من هذه الفئة التوثيق محطة لرسم خريطة 

االلتباس  إزالة  يعني  مما  ومقاصدها،  السورة  مضامني  تلخص  ذهنية 

والغموض عن معاني اآليات التي ستتم دراستها بشكل أكثر تفصيال، كما 

يتيح توثيق كل سورة عىل حدة الوقوف عىل الخصائص الفريدة املميزة لها 

عن باقي سور القرآن الكريم، وذلك عىل حد تعبري البعض ممن أكد عىل 

أهمية توثيق السورة.

برصف النظر عن النتائج املشار إليها سالفا، نرى أنه ال محيد عن توثيق 

النظري من  الشق  يف  مرارا  عليه  أكدنا  الذي  األمر  القرآنية، وهو  السورة 

املحوري  الدور  فتحناه بشأن  الذي  النقاش  الدراسة، وخاصة يف معرض 

الذي تتبوأه الخصائص العامة للسورة يف ضبط عمودها وبيان مقاصدها، 

سؤالني  يف  يتجىل  كله  ذلك  يف  األهم  لكن  املنهاج.  يف  مركزيتها  وبالتايل 

يستثمر  وكيف  السورة؟  توثيق  يفهم  أن  ينبغـي  معنـى  بأي  وجيهني: 

املدرس)ة( معطياته يف بناء مفهوم مركزية وهيمنة السورة؟

ما ينبغي التنبيه إليه يف هذا السياق هو عدم متانة النهج الديداكتيكي 

الذي يتبعه جل املدرسني )ات(؛ تحديدا يف استثمار وتوظيف تلك الخصائص 

)االسم، اللقب، الفضل، النوع، سبب النزول...( لغاية بناء مفهوم هيمنة 

الذي يخصص  الوقت  أن  بداية  املتعلمني بها... فاملالحظ  السورة وتوعية 

لتقديم السورة، والتعريف بها وبيان خصائصها مقتضب جدا، وال يمكن 

أن يضمن ربط تلك الخصائص بهيمنة السورة عىل املداخل. ينضاف إىل ذلك 

مشكل آخر يعرف اطرادا واسعا يف املمارسات الصفية، ويتعلق باالعتماد 
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بها،  والتعريف  السورة  توثيق  مع  التعامل  يف  القبيل«  »اإلعداد  عىل  الكيل 

املتعلمون حرجا يف ترديد ما بحوزتهم من معارف جاهزة،  حيث ال يجد 

تنسجم  الحصول عليها. وهذه طريقة متجاوزة ال  أي جهد يف  يبذلوا  لم 

أصال مع املقاربة التي تقوم عىل االستكشاف وحل املشكالت وبناء املعارف 

ذاتيا من قبل املتعلم )الفاعل(. وتبقى كذلك بدون جدوى يف دفع املتعلمني 

للوقوف عىل عمود السورة ومقاصدها، ناهيك عن إدراك صلتها بدروس 

املداخل املقررة.

) أ  - ) أ  - 88 (   عرض وتحليل نتائج السؤال الثامن: (   عرض وتحليل نتائج السؤال الثامن:

النسبة املئوية العدد أجوبة السؤال الثامن

51.2% 105 اإلحاطة بموضوع السورة ومحورها

45.4% 93 الفهم السليم والشامل للسورة

3.4% 7 التعريف بالسورة

100% 205 املجموع

من وجهة نظر املستجوبني، الوظائف التي تخدمها الخصائص العامة 

نصف  أن  بينت  السؤال  هذا  فنتائج  متقاربة،  لكنها  متنوعة  للسورة 

املستجوبني 51,2% اعترب تلك الخصائص تخدم باألساس غاية »اإلحاطة 

 45,5% بموضوع السورة العام«، ويف نفس السياق تقريبا ربطت نسبة 

لكامل  والسليم  الشامل  الفهم  »ضمان  بوظيفة  الخصائص  تلك  أهمية 

بالسورة  »التعريف  يف  دورها  حرصوا  الذين  نسبة  أن  حني  يف  السورة«. 

القرآنية فقط« لم تتجاوز نسبة 3,4%.

الجدول 32: وظائف الخصائص العامة للسورة.
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 ويعّد هذا السؤال امتدادا منطقيا للبعد الوظيفي الذي أكدنا من خالله، 

بأن املدرس)ة( ينبغي أن يأخذه بعني االعتبار أثناء التعامل مع خصائص 

لربهة،  تثار  ليست مجرد معطيات  )الخصائص(  القرآنية، فهي  السورة 

الوظيفي هنا يظهر يف االنطالق من  يتم تجاوزها. والبعد  ثم رسعان ما 

خصائص السورة، التي يتم استثمارها تمهيدا لبلوغ موضوعها ومحورها 

األساس، وانتهاء عند تحقيق الفهم الشامل والسليم للسورة املقررة.

) أ  - ) أ  - 99 (  عرض نتائج السؤال التاسع: (  عرض نتائج السؤال التاسع:

االشتغال  منهجية  توحيد  عىل  توافق  املستجوبني  ثلثي  قرابة  إن 

الباقي ال يرى حاجة  الثلث  الرتبية اإلسالمية، فيما  الديداكتيكي يف مادة 

ماسة لذلك. وقبل تقديم قراءة تحليلية لهذا السؤال، وما تمخض عنه من 

النوع من  إثارة هذا  أننا ال نريد من وراء  التأكيد عىل  آراء وتربيرات، نود 

تقييد حرية  أو  الديداكتيكي،  االشتغال  أشكال  تنميط  إىل  الدعوة  األسئلة 

مع  املنهاج  وأنشطة  محتويات  وتنويع  تكييف  يف  واملدرسات  املدرسني 

خصوصية الفئات التي يدرسونها؛ سواء من حيث مراعاة الفوارق الفردية 

بينهم، وتلبية الحاجيات الحقيقية التي تالمس واقعهم املعيش...الخ، أو 

غري ذلك، بل عىل العكس تماما، حري بنا أن نطالب بتفعيل وتطوير كل 

التفاعل اإليجابي  املتاحة، وضخ روح  التنشيط الرتبوي  أشكال وتقنيات 

النسبة املئوية العدد أجوبة السؤال التاسع

64.4% 132 نعم

35.6% 73 ال

الجدول 33: املوقف من مسألة توحيد منهجية االشتغال الديداكتيكي.
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الجدول 34: تعليل املوقف من توحيد منهجية االشتغال الديداكتيكي.

بني املتعلمني ومدرسيهم، مما يؤول إىل رضورة احرتاِم األساليب املختلفة 

يف التدريس، والبحثِ عن الجوهر واملعنى يف التعلم الكامن يف أجواء التفاعل 

البناء، والتعبري الحر عن املواقف واالتجاهات.

التدريس؛  يف  العارمة  الفوىض  تجنب  هو  اختصارا،  إليه  نصبو  ما  إن 

باملعنى الذي يجعل كل مدرس ينطوي عىل تبني منطقه الخاص، ورؤيته 

يراعي  أال  يُعقل مثال  بعينه. فال  توجها  إال  تعكس  ال  قد  التي  الشخصية 

املدرس الضوابط املنهجية العامة املنصوص عليها يف الوثائق الرسمية، أو 

االختيارات البيداغوجية التي تم التوافق حولها، ألن هذه األمور ومثيالتها 

ال يمكن أن تعمل إال عىل تقويض وحدة املناهج التعليمي للمادة، وتفويت 

فرص تنزيله عىل الوجه املرغوب فيه.

توحيد  رضورة  جواب  )تعليل  السؤال  من  الجزء  هذا  لكون  نظرا 

أدىل  تربيرات  عدة  عىل  مفتوحا  بقي  عدمها(  من  الديداكتيكي  االشتغال 
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بها املستجوبون املعنيون، كان لزاما علينا إخضاع كل التعليالت لتصنيف 

تحليلها واستخالص  الوقت من  يحافظ عىل جوهرها، ويمكننا يف نفس 

ثمانية  ضم  لتبويب  املقدمة  األجوبة  أُخِضعت  فقد  منها.  استنتاجات 

ة يف مجملها عن موقفي الرفض والقبول عىل  أصناف من التربيرات املعربِّ

حد سواء، مع العلم بأن نسبًة من هؤالء لم تقدم أي تعليل عىل اإلطالق 

)%45,9(.  لقد دارت تعليالت الفئة التي رفضت توحيد منهجية االشتعال 

الديداكتيكي عىل املسوغات اآلتية:

رضورة مراعاة خصوصيات وسياق كل فصل درايس عىل حدة؛  -

من أجل تحفيٍز أكرب للمدرس عىل البذل واالجتهاد واإلبداع؛  -

مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني؛  -

تجنبا آلفات التنميط القاتل.  -

يف مقابل ذلك، جاءت تربيرات الفئة التي رأت مسألة توحيد االشتغال 

الديداكتيكي يف درس الرتبية اإلسالمية رضورة ملحة، عىل النحو اآلتي:

انسجاما مع مبدأ املوضوعية وتكافؤ الفرص، البد من توحيد منهج   -

االشتغال الديداكتيكي؛

التوافق املنهجي رضوري لضمان تحقيق أهداف املنهاج، واستبعاد   -

البناء  البيداغوجية غري املجدية، وكذلك من أجل الحفاظ عىل  االختيارات 

النسقي ملداخل املنهاج؛

تفادي القصور الصادر عن بعض املدرسني واملدرسات، وضمانا للحد   -

األدنى من نجاعة الفعل الرتبوي عىل املستوى الديداكتيكي والبيداغوجي.
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) أ  - ) أ  - 1010 (   عرض نتائج السؤال العاشر: (   عرض نتائج السؤال العاشر:

االتجاه 

العام

االنحراف 

املعياري
املتوسط ال رأي يل موافق غري موافق

1 51 153 العدد

%0.5 %24.9 %74.6 النسبة

السؤال

اتجاه 

سلبي 

)غري 

موافق(

0,45 1,26

ما موقفك من اعتماد 

الوضعية املشكل يف 

تدريس السورة القرآنية 

كوضعية انطالق؟

يوضح الجدول أعاله، أن موقف األغلبية الساحقة من املستجوبني ينحو 

يف  الوضعية-املشكل  توظيف  إزاء  املوافقة(  )عدم  السلبي  االتجاه  منحى 

املدرسني  أرباع  ثالثة  زهاء  عرب  فقد  القرآنية،  السورة  مقاطع  مدارسة 

واملدرسات )%74,6( عن رفضهم الواضح االنطالَق من »وضعية-مشكل« 

يف تدريس السورة املقررة ومعالجة مقاطعها.

التي  القناعة  هذه  دوافع  تفهم  محاولة  إىل  يدفعنا  املوقف  هذا  ولعل   

عربَّ عنها جل املستجوبني، يعضد هذا ما نْلَحظه بالفعل من تحفظ عدد 

كبري من املدرسني واملدرسات من العمل بالوضعية-املشكل يف مادة الرتبية 

لها  عالقة  ال  أخرى  دراسية  مواد  شأن  هذا  أن  منهم  اعتقادا  اإلسالمية، 

بالوحي واملعرفة الرشعية، فالقرآن الكريم له منهجه الفريد يف التفسري 

يتعلق  األمر  فهل  طويلة.  قرون  منذ  وطرقه  معامله  ُخطَّت  والتدبر، 

بالوضعية-املشكل يف مادة الرتبية اإلسالمية يف حد ذاتها؟ أم أن املوضوع ال 

يعدو أن يكون مجرد تحفظ من التعامل مع القرآن الكريم بهذه الطريقة 

»الجديدة« )استدماج وضعية-مشكل يف درس القرآن الكريم(؟

الجدول 35: اتجاهات املدرسني نحو اعتماد الوضعية-املشكل يف تدريس مقاطع السورة



36كتاباإلصالح232
2021

 لقد سبق أن نبَّهنا يف القسم النظري من هذه الدراسة عىل أن املدرسني 

املتعلم،  وواقع  بحياة  مرتبطة  عامة  وضعية  بإعداد  ملزمون  واملدرسات 

وغريها  ونفسية  معرفية  وعوائق  تحديات  يطرح  اجتماعي  وبسياق 

يجابهها املتعلم، بحيث تعمل السورة القرآنية عىل تقديم الحل لإلشكاالت 

السورة  عمود  عىل  بناء  تصاغ  عامة  وضعية  متدرج؛  بشكل  املطروحة 

والقضية املركزية التي تعالجها، وتتفرع عنها وضعيات مناسبة ملعالجة 

مقاطع  من  مقطع  كل  مع  املتعلمني  مع  تثار  التي  الفرعية  اإلشكاالت 

الرشعي  النص  أن نجعل  الكالم، يجب  الوحدة(. خالصة  السورة )قضية 

حاكما، وليسا غطاء، النص الرشعي يجب أن يتحكم يف الواقع ويحكمه، 

ولهذا يجب أن نبحث عن حل املشكالت املطروحة يف إطار التعلم يف القرآن 

الكريم )من خالل السور املقررة(، وال يكفي أن نجعل النص الرشعي سندا 

فقط يتم تجاوزه بعد االنتهاء من دراسته.

عرض نتائج السؤال الخاص بالمقترحات والتوصيات: عرض نتائج السؤال الخاص بالمقترحات والتوصيات: (    ) أ  - ) أ  - 1111 (   

الجدول 36: مبيان خاص بمقرتحات العينة.
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األفكار  تقاسم  وبهدف  املوضوع،  يف  وتعميقه  النقاش  إغناء  باب  من 

الرتبية  بمادة  ترقى  راشدة  ديداكتيكية  مقاربات  بإزاء  واملقرتحات 

اإلسالمية، وتعزز من موقعها بني باقي املواد الدراسية، ارتأينا أن نفسح 

املجال أمام العينة املستجوبة بُغية االستفادة من أجدى وأجود ما يمكن أن 

تجود به قرائح من تمرس يف ميدان التدريس وَخرِب ُمالِبساته، عسانا نظفر 

بأفكار منرية، أو استدراكات مضيئة تجرب ما أغفلناه يف هذه الدراسة أو 

سهونا عنه. وهكذا انصب مطلبنا عىل تقديم مقرتحات وإفادات إجرائية 

بشأن منهجية التعاطي مع درس القرآن الكريم ديداكتيكيا ومنهجيا.

 غري أنها -كما يوضح الجدول أعاله- لم تأت عىل منوال وسنٍَن واحد، 

والتي  اقرتاح؛  أي  تقديم  عن  أحجمت  التي  الفئة  عن  الطرف  غض  وبعد 

مثلت ما نسبته %25.4، والفئة التي استبعدنا إجاباتها لعدم انسجامها 

املقرتحاِت  السؤال؛ والتي تمثل ما نسبته %10.2، فإن  املطلوب من  مع 

بتصورات  صْدحا  التعبري  يف  أصحابها  تفنّن  قد  األخرى  والتوصياِت 

وانشغاالت حول ما يجب أن يكون عليه النهج الديداكتيكي ملدرس الرتبية 

اإلسالمية.

أن جل تدخالت املستجوبني نحت  التنبيه عىل  بد من  بادئ ذي بدء، ال 

منحى التعبري عن مطالَب وتقديم توصياٍت، وكأننا ألفيْنا أنفسنا يف الحقيقة 

مقاربة  لتنزيل  ورش  أمام  وليس  اإلصالح،  إلصالح  جديدة  دعوات  أمام 

البيداغوجية!  وأسسها  النظرية  خلفياتها  يف  الحسم  سبق  ديداكتيكية 

وهذه قطوف وأشجان من تلك املطالب: 

- الرفع من عدد الساعات: 11.2 %.

- توحيد منهجيات االشتغال: 6.3 %.
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- تكوين املدرسني يف مجال الديداكتيك: 0.5 %.

- إخراج وثيقة التوجيهات الرتبوية: 1.5 %.

 يف حدود نسبة مئوية تعادل 23.4 %، ارتأى نحُو ربِع املستجوبني تقديَم 

ه للمنهجية »األسلم« يف مقاربة السورة القرآنية كبديل  خطوات عمليٍة تُوجِّ

عن التصور املنهجي املعمول به حاليا. بينما اتجهت إجابات حوايل 11.5 % 

من املشاركني نحو التأكيد عىل نفس الطرح الذي بُني عليه منهاج املادة؛ 

من حيث الرتكيز عىل مفهوم »هيمنة السورة القرآنية« وتأطريها لباقي 

عنارص املنهاج، فيما اقرتحت نسبة 4.9% من اإلجابات مدارسة وتحليل 

السورة القرآنية كاملة قبل الرشوع يف االشتغال عىل بقية الدروس.

 وبشكل رصيح، عرّب البعض من املستجوبني )4.3 %( عن عدم رضاهم 

الكريم؛  القرآن  دروس  مقاربة  يف  املتبناة  املنهاجية  املقاربة  عن  املطلق 

بها. كما  الترصيح  يتم  لم  أخرى  بمقاربات  استبدالها  مقرتحني رضورة 

واستثمار  توظيف  رضورة  إىل  االنتباه   ،)%  1.5( ضئيلة  نسبة  َلفتْت 

)التفسري،  الضخم،  بإرثها  القرآن  التي توفرها علوم  املنهجية  اإلمكانات 

التعامل  لتيسري  كذلك،  النبوية  والسنة  واملدني...(،  املكي  النزول،  أسباب 

مع السورة القرآنية، واإلحاطة بجميع خصائصها.

تجد  تكاد  وال  متضاربًة،  توجهات  تعكس  اإلحصائية  فاملعطيات  إذن، 

موطأ قدم راسخة تستند عليها لبلورة طرح ناضح حيال هذا املجال الذي 

يجد فيه املدرسون فسحة كبرية لطبع ديداكتيك املادة بطابعهم الخاص، 

النظرية  للمرجعيات  املالزم  والجدل  النقاشات  بدلوهم يف معرتك  واإلدالء 

الذي  األمر  أن  غري  التعليمية...  املناهج  عليها  تتأسس  التي  والفلسفية 

يظل مدعاة لالستغراب، هو إرصار جل املستجوبني عىل النظر للمادة يف 
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بعدها املعريف الرصف يف املقام األول، إذ إن التمثل السائد أنها تروم تكوين 

جزئيات  عىل  الرتكيز  يتطلب  ما  املختلفة،  الرشعية  املجاالت  يف  املتعلمني 

املعرفة، وتتبع شعب التبويبات والتفاصيل التي يستعيص اإلملام بها عىل 

أهل التخصص وطالبي عنْي التفقه، وهذا ما نستشفه من توجهات ثلة 

من اإلجابات التي نحت منحى التأكيد عىل رضورة الرفع من عدد الحصص 

املخصصة لدراسة الشطر القرآني.

 كما يربز أيضا هذا التوجه بحّدة، عند مراجعة مطلب من نادى بمدارسة 

السورة القرآنية جملة واحدة قبل الرشوع يف تناول بقية عنارص الربنامج 

املتفاعلني  املدرسني)ات(  من  فريق  بمعارضة  ذلك  ويتأكد  الدرايس، 

للوظيفة  تصوره  يف  املنهاج  عليها  أسس  التي  للمقاربة  االستبيان  مع 

مقاربات  اعتماد  إىل  الرصيحة  ودعوتهم  القرآنية،  للسورة  الديداكتيكية 

أخرى يف تناولها. كما أن هذه التوجهات املعربَّ عنها يف اإلجابات السابقة، 

وحدات  ضمن  املادة  إدراج  منذ  سائدا  كان  الذي  التصور  استمرار  تربز 

بمنظار  إليها  ينظر  كان  بحيث  املغربية،  الرتبوية  املنظومة  ومكونات 

»املكونات« أو الحقول املعرفية املستقلِّ بعضها عن البعض اآلخر. 

أما عن إحجام نسبة مهمة من املدرسني)ات( عن اإلدالء باقرتاحات يف 

تتبع واستقصاء  ملَّا نحاول   له تفسريا وجيها،  لكن  املوضوع، فلم نجد 

اإلجابات التي تم استبعادها لخروجها عن إطار املوضوع وسياقه، يخالجنا  

الجديد،  املنهاج  صلب  شكلت  التي  التصورات  من  الكثري  أن  مفاده  شك 

والصدر  الستنباتها،  الخصبة  األرضية  بْعُد  تجد  لم  فيه،  اِلّجدة  ومظهر 

الرحب الستيعابها... وما التخبط والتيه بني تضاعيف املقرتحات املتفاوتة 

واملتباينة، وما اإلحجام عن التفاعل اإليجابي مع السؤال املطروح، إال غيض 
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من فيض يخفي وراءه حجم العقبات الكثرية التي تُحول دون تنزيٍل شاٍف 

كاٍف ملقتضيات اإلصالح البيداغوجي للدرس اإلسالمي يف املدرسة املغربية، 

املستمر، ويف  والتكوين  الذاتي  التكوين  يف  والعزائم  الهمم  تهافت  يُنعشه 

»غري  بلقب  عادة  املوسومة  العمل  ظروف  ومجابهة  التحدي،  أفق  رفع 

املناسبة«. 

من  اقرتاحها  تم  التي  القرآني  املقطع  عىل  االشتغال  ملنهجية  بالنسبة 

طرف فئة من املدرسني)ات( املستجوبني، فلربما أمكن إيجاد تخريجة لها؛ 

بالزَّعم باستمرار التوجهات الديداكتيكية املوروثة عن الربامج واملقررات 

النصوص  مدارسة  يف  املعرفية  األبعاد  عىل  تركز  كانت  والتي  السابقة، 

توثيق  من  التفصيلية  جوانها  بكل  اإلحاطة  ومحاولة  عموما،  الرشعية 

عن  بعيدا  الجزئية،  املعاني  عىل  ل  مطوَّ ووقوف  للمفردات،  لغوي  ورشح 

استثمارها ديداكتيكيا بما يفيد يف رسم معالم واسرتاتيجيات بناء شخصية 

املتعلم بأبعادها املختلفة واملمتدة.

يف  والتقليد  التنميط  استفحاَل  ثانية،  جهة  من  يبني،  املنحى  وهذا 

املدرسني)ات(، وحرَصهم  به من  لعدد ال يستهان  الديداكتيكي  االشتغال 

عىل التقيّد بهذه الخطيّة تصورا وممارسة، وذلك بشكل يجعلها أنموذجا 

ثابتا، ومنهجا قارا.  اليشء الذي يرُبز تحكمُّ طرق مألوفة بشكل يحد من 

إمكانية التجديد واالبتكار واإلبداع يف منهجيات االشتغال عىل درس الرتبية 

كون  بفكرة  تتشبث  التي  الراسخة  فالقناعات  عام،  بشكل  اإلسالمية 

غ للمدرس مخالفتها سواء يف  املادة لها منهجية خاصة وفريدة، وال يُسوَّ

وتتعارض  الديداكتيكي  النقل  تمنع  القرآني)القدسية  النص  التعامل مع 

مع التداول الصفي لهذه النصوص، وتتحطم -القدسية- بالعمل البنائي 
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للمعارف انطالقا من النص الرشعي- النصوص الرشعية تتطلب منهجية 

املادة عامة، تحتاج إىل مزيد خلخلٍة  التعامل مع دروس  أو يف  واحدة...(، 

وتمحيص، إلدراك حقيقة تتجىل يف أن اكتساَب أي نوع من املعرفة يخضع 

لنفس املنطق، ويجب أن تراعى فيه نفس الرشوط واملحددات.

بالنسبة للبقية الباقية من املستجوبني، والتي دعت إىل االلتفاف حول 

فلسفة املنهاج، وارتضت التنويه بمبادئه واختياراته، وخاصة يف موضوع 

هام كمركزية السورة القرآنية وهيمنتها عىل املداخل، فهي -بالنسبة لنا 

عىل األقل- تعكس وجود انخراط جاد وتطلع حقيقي من طرف البعض، 

إلنجاح هذا املرشوع البيداغوجي الطموح، ومواكبة املستجدات التي تهم 

تدريسية املادة.



36كتاباإلصالح238
2021

 المطلب الثاني: االختبارات اإلحصائية لنتائج االستبيان: المطلب الثاني: االختبارات اإلحصائية لنتائج االستبيان:

الوصفيـة  الدراسـة  متغيـرات  بين  لالستقالليـة  كاي«  »مربع  قياس  الوصفيـة أوال:  الدراسـة  متغيـرات  بين  لالستقالليـة  كاي«  »مربع  قياس  أوال: 
))chichi--deuxdeux((

يتعلق األمر بتحديد مدى ارتباط أو استقاللية كل متغريين من املتغريات 

ونوع  املعريف،  املؤهل  العامة،  األقدمية  الدرايس،  السلك  اآلتية:  املستقلة 

إذا  ما  معرفة  هو  اإلحصائي  االختبار  هذا  من  الرئيس  والهدف  التعيني، 

كانت هناك عالقات ذات داللة إحصائية بني املتغريات الوصفية. 

 عىل سبيل املثال نريد أن نحدد مدى استقاللية أو ارتباط متغري »السلك 

الدرايس«، ومتغري »املؤهل املعريف«، أو »نوع التعيني«...الخ، نقوم بصياغة 

فرضني مختلفني عىل النحو اآلتي:

»املؤهل  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  العدم:  فرض   -

به  ولجوا  الذي  التعيني«  و«نوع  املستجوبون،  عليه  حصل  الذي  العلمي« 

مهنة التدريس.

»املؤهل  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  البديل:  الفرض   -

به  ولجوا  الذي  التعيني«  و«نوع  املستجوبون،  عليه  حصل  الذي  العلمي« 

مهنة التدريس.

السابقتني  الفرضيتني  إحدى  ترجيح  نستطيع  االختبار،  إجراء  وبعد   

بناء عىل مستويات الداللة املعنوية املحصل عليها.
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11(  اختبار مربع االستقاللية بين »السلك« و »نوع التعيين«.(  اختبار مربع االستقاللية بين »السلك« و »نوع التعيين«.

الداللة 

املعنوية
القيمة االختبار

0,026 7,303a
معامل 

بريسون

موظف 

أكاديمية

توظيف 

مبارش

خريج مركز 

التكوين

0,024 7,466
نسبة 

الرتجيح
103 21 15 67 اإلعدادي

0,201 1,634
العالقة 

الخطية
102 9 25 68 التأهييل

205 30 40 135

نوع التعيني:

املجموع

بيانات 

االختبار

املجموع

سلك 

التدريس

يشري الجـدول )37( إىل احتمـال معنويـة قـدره )0,026(، وهي قيمــة 

دمنا  وما  إحصائيـا،  دالة  أنهـا  يعنـي  مما   ،95% أي   )0,05( من  أصغـر 

أمـام فرضيتني:

املتغريين  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  الصفري:  -الفرض 

»السلك«، و«نوع التعيني« عند مستوى داللة )0,05(.

-الفرض البديل: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين »السلك«، 

و«نوع التعيني« عند مستوى داللة )0,05(.

فال منــاص من قبول الفـرض البديــل، أي أنـه توجـد عالقــة ارتبـاط 

أو تأثيــر بيــن املتغرييــن، وبالتايل فهمــا غري مستقلني عــن بعضهمــا 

البعض.

الجدول 37 : حساب مربع االستقاللية بني السلك ونوع التعيني
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22(( اختبار مربع االستقاللية بين متغير »المؤهل المعرفي« اختبار مربع االستقاللية بين متغير »المؤهل المعرفي«

ومتغير »نوع التعيين«ومتغير »نوع التعيين«

تحليل الجدول ينطلق من فرضتني أيضا:

- الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين.

- الفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين.

الجدول )38( يربز توزيع عينة البحث تبعا للعالقة بني متغريي »التكوين 

فيه  املتضمنـة  اإلحصاءات  خـالل  ومن  التعيني«،  و»نوع  األكاديمي«، 

يظهر أن »نوع التعيني« له ارتباط بنوع الشهادة الجامعية املحصل عليها 

من طرف املدرسني )ات(. كما يدل مؤرش الداللة املعنوية املحصل عليه، 

عىل أن العالقة دالة إحصائيا كذلك؛ فالقيمة )0,01( أصغر من مستوى 

داللة 5 %، وبالتايل نأخذ بالفرض البديل، أي أن هناك ارتباط بني املتغريين 

املذكورين.

مستوى 

الداللة
القيمة االختبار

0,011 16,457a
معامل 

بريسون

موظف 

أكاديمية

توظيف 

مبارش

خريج مركز 

التكوين

0,003 20,071
نسبة 

الرتجيح
4 0 1 3

السلك األول 

من اإلجازة

0,452 0,567
العالقة 

الخطية
105 15 14 76 اإلجازة

67 15 14 38 املاسرت

29 0 11 18 الدكتوراه

205 30 40 135

سلك 

التدريس

نوع التعيني:

بيانات 

االختبار

املجموع

املجموع

الجدول 38: حساب مربع االستقاللية بني الشهادة الجامعية ونوع التعيني.



241 كتاباإلصالح 36
2021

الجدول 39: حساب مربع االستقاللية بني السلك الدرايس واألقدمية العامة

33( ( اختبار مربع االستقاللية بين متغيري »األقدمية العامة« و«سلك التدريس«اختبار مربع االستقاللية بين متغيري »األقدمية العامة« و«سلك التدريس«

مستوى 

الداللة
القيمة االختبار

0,45 1,57
معامل 

بريسون
اإلعدادي التأهييل

0,45 1,57
عالقة 

االرتباط
108 51 57

أقل من 10 

سنوات

0,79 0,06
العالقة 

الخطية
70 39 31

ما بني 10 

و20 سنة

27 12 15
أكثر من 20 

سنة

205 102 103 املجموع

بيانات 

االختبار

املجموع

سلك التدريس:

األقدمية يف 

التدريس

امليدانية،  الخربة  يف  تراكما  التدريس  يف  العامة  األقدمية  تعكس  ما  غالبا 

املتعلم  لخصوصية  أعمق  وإدراكا  التعليم،  وتقنيات  بطرق  أكرب  وتمرسا 

وحاجاته، وطبيعة اإلكراهات املعرفية والنفسية التي يعيشها. إال أن هذا ال 

يعني أنها املحك الوحيد الذي يعول عليه يف ضمان نجاعة املمارسة الرتبوية 

ومردوديتها العالية، إذ قد تكون مسوغا لدى البعض للثقة الزائدة يف األداء 

املهني املتبع، وبالتايل يكون ذلك مطية رفض عدد من االختيارات الرتبوية 

والديداكتيكية املستجدة، إىل درجة التشبث بمقاربات قديمة، وبأساليب أقل 

ما يقال عنها أنها متجاوزة. 

والدراسات  البحوث  يف  العامة«  »األقدمية  بمتغري  يعنى  ما  كثريا  ولهذا 

يتبناها  التي  االتجاهات  أن تؤثر عىل طبيعة  الرتبوية، ألن من شأنها حقا 

املدرسون عموما، كما هو الشأن أيضا مع طبيعة األجوبة أو املقرتحات التي 

يدلون بها. 
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نستشف من الجدول تماثال واضحا يف عدد سنوات األقدمية بالنظر إىل 

السلك الدرايس الذي ينتمي إليه املدرسون واملدرسات، فتوزيع عدد سنوات 

التدريس حسب السلك متقارب جدا. كما أن حساب معامل االستقاللية 

بني املتغريين، أكد عىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما، وذلك 

عند مستوى داللة )%95(، فقد قدرت قيمته بحوايل )0,45(، وهي قيمة 

أكرب من )0,05(.

ثانيا: حساب معامالت الترابط:    ثانيا: حساب معامالت الترابط:    

محاور  بني  الحاصلة  االرتباط  درجة  بتقييم  سنقوم  املرحلة  هذه  يف 

االستبيان )دون اعتبار املتغريات الوصفية(، ونذكر بأن االستبيان تضمن 

تنزيل  وآليات  الجديد  املنهاج  يخص  األول  فاملحور  أساس،  محاور  ثالثة 

دور  مسألة  يبحث  الثاني  واملحور  القرآنية،  السورة  وهيمنة  مركزية 

السورة القرآنية يف ضمان نسقية املنهاج.

 أما املحور األخري فرام تحديد موقع السورة القرآنية الكريمة يف االشتغال 

الديداكتيكي للمدرسني واملدرسات، إضافة إىل حرص طبيعة تعامل مدريس 

ومدرسات املادة مع الخصائص العامة للسورة القرآنية املقررة.

بالنسبة لالرتباط بني املحاور الثالثة، فهناك ثالث احتماالت ممكنة؛ إما 

تكون عالقة االرتباط قوية وطردية )إشارة موجبة(، وإما أن تكون عالقة 

ربما  أو  االرتباط ضعيفة  أن تكون عالقة  وإما  )إشارة سالبة(،  عكسية 

منعدمة. والجدولني أدناه يعربان باألرقام عن شكل االرتباط املوجود بني 

محاور االستبيان:
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بالنسبة للمحور األول، يبدو ارتباطه باملحور الثاني ارتباطا عكسيا   -

بمستوى داللة معنوية قدرها )0,13(، بينما ارتباطه باملحور الثالث ظهر 

ضعيفا، مع مستوى معنوية يف حدود )0,37( دل عىل عدم وجود عالقة 

ارتباط قوية بني املحورين.

هو  الثالث  املحور  مع  طرديا  فارتباطه  الثاني،  للمحور  بالنسبة   -

األعىل، بمستوى معنوية عند قيمة )0,12(، مع وجود ارتباط عكيس بينه 

وبني املحور األول كما سبقت اإلشارة.

عالقة االرتباط الخاصة باملحور الثالث مع املحورين الباقيني، هي   -

يف  ظل  املعنوية  فمستوى  ضعيفة،  ظهرت  لكنها  طردية  ارتباط  عالقة 

حدود )0,12(.

املحور الثالث املحور الثاني املحور األول املتوسط االنحراف. م

0,062 -0,105 ارتباط بريسون

0,378 0,133
مستوى الداللة 

املعنوية

205 205 العدد

0,108 -0,105 ارتباط بريسون

0,123 0,133
مستوى الداللة 

املعنوية

205 205 العدد

0,108 0,062 ارتباط بريسون

0,123 0,378
مستوى الداللة 

املعنوية

205 205 العدد

1,98

1,82

1,34
املحور 

الثالث

0,65

0,43

0,24

املحور 

األول

املحور 

الثاني

الجدول 40: حساب معامالت االرتباط بني محاور الدراسة
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أعاله،  القراءة  يف  إليها  املشار  االرتباط  عالقة  نتيجة  كانت  بالطبع 

األساس  يف  تصميمها  ألن  االستمارة،  محاور  تشعب  إىل  بالنظر  متوقعة 

أريد منه معالجة ظاهرة ديداكتيكية معينة، ومالمسة جوانب متعددة من 

املمارسة الرتبوية للمدرسني واملدرسات، وخاصة يف تصور املنهاج الجديد 

قياسا »سيكوميرتيا«  وليس  والديداكتيكية،  املنهجية  وتنزيل مقتضياته 

يستند إىل سلم واحد من أوله إىل آخره...

ثالثا: مقارنة المتوسطات تبعا للمتغيرات المستقلة:ثالثا: مقارنة المتوسطات تبعا للمتغيرات المستقلة:

املحصل  األجوبة  نتائج  مقارنة  عىل  االختبارات  من  النوع  هذا  يقوم 

التكوين  الدرايس،  تبعا ملتغري معني كالسلك  االستبيان،  عليها عن طريق 

والبد  الجهوية.  األكاديمية  أو  العامة،  األقدمية  التعيني،  نوع  األكاديمي، 

فيه من االنطالق من فرضيتني مختلفتني، فرضية أولية )فرض العدم(، 

وفرضية بديلة، يتم ترجيح إحداهما بناء عىل معطيات االختبار اإلحصائي؛ 

البديل،  فإذا كان مستوى املعنوية )Sig( أقل من )0,05( نرجح الفرض 

والعكس يف حالة ما إذا كان مستوى املعنوية أكرب من )0.05(.

• حساب الفروق تبعا ملتغري السلك الدرايس:

النتائج  الصفري: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الفرض   -

املحصلة تعود ملتغري السلك.

الفرض البديل: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج املحصلة   -

تعود ملتغري السلك.
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تعليق:

له  يرمز  الذي  »التجانــس«  من  كل  اختبـار  نتائج  يعرض  الجدول 

لرتجيح  التائي«  »االختبار  طريق  عن  املتوسطات  ومقارنة   ،F بالحرف 

T. االختبار األول يوضح عدم وجود  له بالحرف  الفرضيات، والذي يرمز 

داللة، حيث إن ِقيم الداللة يف املحاور الثالثة كلها أكرب من قيمة مستوى 

االحتمالية )0,05(، مما يدل عىل أنه ال توجد فروق بني النتائج املحصل 

عليها تعزى للسلك الدرايس )الفرض الصفري(.

املرتبطة  القيم  كذلك  نجد   ،»T-Test« الثاني  االختبار  إىل  باالنتقال 

باملحاور أكرب من )0,05(، وبالتايل فالفرضية الراجحة دائما هي الفرضية 

و«السلك  اإلعدادي«،  »السلك  العينتني  بني  تجانس  وجود  أي  الصفرية، 

التأهييل«.

T F

Supérieur Inférieur

)اختبار 

عينتني 

مستقلتني(

)التجانس(

0,219 -0,14 0,09 0,03 0,668 203 0,42 0,52 0,416
الفرض 

الصفري

0,219 -0,14 0,09 0,03 0,668 202,544 0,42
الفرض 

البديل

0,167 -0,07 0,06 0,04 0,428 203 0,79 0,326 0,968
الفرض 

الصفري

0,167 -0,07 0,06 0,04 0,428 202,702 0,79
الفرض 

البديل

0,044 -0,089 0,03 -0,02 0,501 203 -0,67 0,887 0,02
الفرض 

الصفري

0,044 -0,08 0,03 -0,027 0,501 202,083 -0,67
الفرض 

البديل

املحور األول

املحور الثاني

املحور الثالث

.Sig

 Test de Levene sur

l'égalité des variances

ddl
 .Sig

)bilatéral(

 Différence

moyenne

 Différence

 erreur

standard

Test t pour égalité des moyennes

 Intervalle de confiance

% de la différence à 95

الجدول 41: جدول اختبار العينات املستقلة
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•  حساب الفروق والتباين تبعا ملتغري »األكاديمية الجهوية«.

عليها  املحصل  النتائج  كانت  إذا  ما  معرفة  العملية،  هذه  من  نهدف 

متجانسة، أم بينها فروق تبعا لألكاديمية الجهوية التي تنتمي إليها العينة 

املستجوبة، وبالتايل فاألمر هنا ال يتعلق بوصف العينة وتوزيعها بحسب 

»األكاديمية الجهوية«، فقد سبق التطرق لذلك. وما دام املتغري يضم أكثر 

هو  الحاالت  هذه  مثل  يف  األنسب  فاالختبار  فئات(،  )ثالث  مستويني  من 

.»Anova à 1 facteur«

يف هذا النوع من االختبارات »الفروقية«، عادة ما يتم تحديد فرضيتني 

توجد  ال  هي:  منها  ننطلق  التي  املبدئية  الفرضية  إحداهما؛  ترجيح  يتم 

فروق بني النتائج تعزى ملتغري »األكاديمية الجهوية«، أما الفرضية البديلة 

فهي: توجد فروق يف النتائج تعزى ملتغري »األكاديمية الجهوية«.

والجدول أسفله، يوضح نتائج االختبار املذكور، ُمرفقا بقراءة تحليلية 

ملعطياته:

القرار
مستوى 

الداللة

قيمة 

التجانس
Carré moyen ddl

 Somme des

carrés

0,03 1,947 0,786 12 9,432 Intergroupes

0,404 192 77,49 Intragroupes

204 86,922 مجموع

0,62 0,823 0,155 12 1,865 Intergroupes

0,189 192 36,261 Intragroupes

204 38,126 مجموع

0,007 2,392 0,13 12 1,561 Intergroupes

0,054 192 10,444 Intragroupes

204 12,005 مجموع

املحور 

األول
دال إحصائيا

املحور 

الثاني
غري دال

املحور 

الثالث
دال إحصائيا

الجدول 42: مقارنة فروق املتوسطات)التباين(
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 إن معطيات الجدول )42( توكد بوضوح عىل أن النتائج التي أسفر عنها 

االختبار، دالة إحصائيا بالنسبة للمحور األول والثالث، فمستوى الداللة يف 

االحتمالية  مستوى  من  أصغر  وهي   ،)0,03( قيمة  يف  حدد  األول  املحور 

)الخطـأ( 0,05. وكذلك مستوى الداللة الخاص باملحور الثالث فهي دالة 

بنسبة عالية جدا، حيث لم تتجاوز قيمته )0,007(.

بخالف ذلك، فنتيجة املحور الثاني غري دالة، إذ جاءت القيمة املحسوبة 

ومستوى املعنوية )الداللة( الحاصلة أكرب من مستوى احتمالية )خطأ( 

0,05، إذ قدرت بحوايل )0,63(. وبناء عىل ما سبق نخلص إىل االستنتاجات 

اآلتية:

- نرجح الفرض البديل بالنسبة للمحورين األول والثالث، مما يعني أن 

املستجوبني  انتماء  النتائج، مردها  ذات داللة إحصائية بني  هناك فروقا 

ألكاديمية جهوية معينة.

- نرجح الفرض الصفري بالنسبة للمحور الثاني، أي أنه بخصوص هذا 

املحور من األسئلة، هناك تجانس يف النتائج، وعامل »األكاديمية الجهوية« 

ليس له أثر عىل األجوبة املقدمة.

• حساب الفروق والتباين يف النتائج تبعا ملتغري »األقدمية العامة«:

»األقدمية  تتبوأه  أن  يمكن  الذي  املحوري  الدور  عن  الحديث  سبق 

العامة« يف ترسيخ األداء املهني املتزن، والتأثري عىل جودة التعلمات املقدمة 

للمتعلمني، وسنبحث يف هذا االختبار الجديد إمكانيـة وجـود التجانـس 

أو التباين يف نتائج االستبيان، بردها لعامل أقدمية املدرسني واملدرسـات 

يف مهنة الرتبية والتعليم:
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التعليق:

الفروق،  اختبار  عن  نتجت  التي  الداللة  مستويات  يف  أولية  قراءة  لعل 

تظهر أنها أرقام غري دالة، مما يعني عدم وجود فرق بني نتائج االستبيان 

فقد  العامة«.  »األقدمية  ملتغري  تبعا  وذلك  الثالثة،  محاوره  خالل  من 

حصلنا تباعا عىل القيم: 0,34، و0,73، و0,51. وجميعها تجاوز مستوى 

االحتمالية املعتمد، واملحدد يف هامش %95 )0,05(. وعليه فال دخل لذلك 

املتغري يف تحديد مسار األجوبة املعرب عنها يف االستبيان.

• اختبار الفروق بني النتائج تبعا ملتغري »نوع التعيني«.

ليس الهدف من هذا التحليل وضع تراتبية معينة بني الطرق املختلفة 

فقط  نروم  ولكن  املهمة،  هذه  املادة  ومدرسات  مدرسو  بها  ولج  التي 

الوقوف عىل مدى التجانس بني النتائج إذا ما تمت مقارنتها بني الفئات 

األربع )خريج مراكز التكوين، توظيف مبارش، موظف أكاديمية جهوية(، 

0,631 2,24 108 أقل من 10 سنوات

0,636 1,91 70 ما بني 10 و20 سنة

0,772 1,83 27 أكثر من 20 سنة

0,652 1,95 205 املجموع

0,441 1,88 108 أقل من 10 سنوات

0,414 1,83 70 ما بني 10 و20 سنة

0,454 1,89 27 أكثر من 20 سنة

0,432 1,8 205 Total

0,217 1,64 108 أقل من 10 سنوات

0,284 1,31 70 ما بني 10 و20 سنة

0,223 1,36 27 أكثر من 20 سنة

0,258 1,39 205 املجموع

املحور 

الثالث

غري دال0,6760,51

املحور

القرار

غري دال1,0730,344

املحور 

الثاني

غري دال0,3120,732

املتوسطالعدداملعطيات
االنحراف. 

م

القيمة 

املحسوبة

مستوى 

الداللة

الجدول 43: معطيات عامة واختبار التباين
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هذه  بيانات  يف  يفصل  اآلتي  والجدول  مختلفة.  عينات  -هنا-  باعتبارها 

املقارنة:

الجدول 44: حساب التباين عند احتمالية 99 %

يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  الجدول  خالل  من  يتضح 

متوسطات املحاور حسب نوع التعيني، فمستويات الداللة الثالثة: )0,75(، 

النتائج تبعا  أنه ال فروق يف  الذي يفيد  )0,67(، )0,58( غري دالة، اليشء 

لنوع التعيني. 

ويؤكد هذه النتيجة اختبار تكمييل   comparaison« multiple: LSD«عند 

مستوى احتمالية قدرها %95، كما هو موضح يف الجدول التايل:

القيمة

F

0,67 1,96 135 خريج مركز التكوين

0,59 2,05 40 توظيف مبارش

0,63 1,9 30 موظف أكاديمية

0,65 1,98 205 املجموع

0,431 1,83 135 خريج مركز التكوين

0,421 1,63 40 توظيف مبارش

0,456 1,7 30 موظف أكاديمية

0,432 1,82 205 املجموع

0,242 1,35 135 خريج مركز التكوين

0,261 1,33 40 توظيف مبارش

0,214 1,3 30 موظف أكاديمية

0,242 1,39 205 املجموع

املعطيات

املحور 

األول

املحور 

الثاني

0,75

القرار 

املتخذ

مستوى 

الداللة

االنحراف. 

م
املتوسط العدد

0,674

0,589

غري دال

غري دال

غري دال
املحور 

الثالث

0,288

0,074

0,031
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0,48 0,11792 -0,08333 توظيف مبارش

0,9 0,13222 0,01667 موظف أكاديمية

0,48 0,11792 0,08333 خريج مركز التكوين

0,52 0,15821 0,1 موظف أكاديمية

0,9 0,13222 -0,01667 خريج مركز التكوين

0,52 0,15821 -0,1 توظيف مبارش

0,6 0,07806 0,04005 توظيف مبارش

0,41 0,08752 0,0713 موظف أكاديمية

0,6 0,07806 -0,04005 خريج مركز التكوين

0,76 0,10472 0,03125 موظف أكاديمية

0,41 0,08752 -0,0713 خريج مركز التكوين

0,76 0,10472 -0,03125 توظيف مبارش

0,57 0,04377 0,02431 توظيف مبارش

0,33 0,04908 0,04722 موظف أكاديمية

0,57 0,04377 -0,02431 خريج مركز التكوين

0,69 0,05873 0,02292 موظف أكاديمية

0,33 0,04908 -0,04722 خريج مركز التكوين

0,69 0,05873 -0,02292 توظيف مبارش

املحور الثالث

خريج مركز التكوين

توظيف مبارش

موظف أكاديمية

املحور األول

خريج مركز التكوين

توظيف مبارش

موظف أكاديمية

املحور الثاني

خريج مركز التكوين

توظيف مبارش

موظف أكاديمية

املتغريات 

التابعة
نوع التعيني؟   )I(  نوع التعيني؟   )J(Jو I الخطأ املعياريالتباين بني.Sig

Comparaison multiples LSDِ :45 الجدول
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الفصل السادس:الفصل السادس:
مناقشة النتائج وتقديم التوصياتمناقشة النتائج وتقديم التوصيات
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أوال: فحص الفرضيات والتحقق منهاأوال: فحص الفرضيات والتحقق منها

     انطلقت هذه الدراسة من إشكالية ديداكتيكية وهي: »البون الشاسع 

املالحظ بني التصور الذي بني عليه منهاج مادة الرتبية اإلسالمية الجديد 

وبني املمارسات الديداكتيكية املنزلة له«.

   ويف سعينا للبحث عن حل لهذا اإلشكال والوقوف عىل أسبابه، وبالتايل 

أولية  إجابات  لتكون  فرضيات  ثالث  ببناء  قمنا  لتجاوزه،  حلول  اقرتاح 

لواقع  موافقتها  مدى  يف  والبحث  تمحيصها  عىل  نعمل  للمشكل،  مؤقتة 

انطلقنا منها  التي  الفرضيات  املشكلة املطروحة وإجابتها عنها، وكانت 

كاآلتي:

الفرضية األولى:الفرضية األولى:

عىل  املعينة  العملية  املنهجية  يف  املختلفة  ووثائقه  املنهاج  ل  يَُفصِّ لم 

ترجمة فلسفته ومقارباته، القائمة عىل هيمنة السورة القرآنية.

الفرضية الثانية:الفرضية الثانية:

لم يتحكم املدرسون)ات( يف الضوابط املنهجية والديداكتيكية املسهمة 

يف تفعيل هيمنة السورة عىل الربنامج الدرايس
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الفرضية الثالثة :الفرضية الثالثة :

عن  عليها  املحصل  النتائج  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ليس 

طريق االستبيان، تعزى للمتغريات املستقلة التالية: »السلك«، »األقدمية«، 

»نوع التعيني«، »الشهادة الجامعية«، و«االكاديمية الجهوية«.

املتعلقة  الجوانب  مختلف  ودراسة  أعاله،  الفرضيات  من  وللتحقق 

لجمع  منهجية  أدوات  ثالث  معنا-  مر  كما  اعتمدنا-  الدراسة،  بإشكالية 

املعطيات وهي: قراءة يف وثائق املادة، وشبكة املالحظة، واالستبيان، والتي 

أفرزت لنا نتائج مهمة وزودتنا بمعلومات قيمة بخصوص مشكلة البحث 

وفرضيات الدراسة، وأسهمت يف إبراز عالقة كل فرضية بمشكلة البحث، 

فخلصنا من خالل تلك املعطيات إىل ما يأتي:

11_  التحقق من الفرضية األولى :_  التحقق من الفرضية األولى :

ترجمة  عىل  املعينة  العملية  املنهجية  ووثائقه،  املنهاج  ل  يَُفصِّ »لم 

فلسفته ومقارباته، القائمة عىل هيمنة السورة القرآنية«.

لقد أثمرت قراءتنا الوصفية-التحليلية للوثائق الرسمية للمادة -والتي 

رافقت صدور املنهاج الجديد- حصولنا عىل جملة من املعطيات واملعلومات 

نفيها،  أو  الفرضية  هذه  صدق  من  التأكد  عىل  مساعدتنا  بإمكانها  التي 

كما كان لبعض بنود االستبيان دور يف ذلك. فقد بينت الدراسة الوصفية 

االمتحانات  الختبارات  املرجعية  األطر  ووثيقة  املادة  منهاج  لوثيقتي 

الجهوية ما يأتي:

* بالنسبة لوثيقة املنهاج:

أثناء  تصوراته  مع  الدقيق  التفاعل  طريقة  املنهاج  وثيقة  تبني  لم   *
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املمارسة الديداكتيكية، كما لم توضح أهم املعالم املوجهة لتعامل املدرس 

مع مركزية السورة القرآنية.

* تعاني وثيقة املنهاج من شح يف التعريف بأسس بناء املنهاج وبيان 

ومكانة  دور  بيان  أغفلت  كما  الدرايس،  الربنامج  مفردات  بني  العالقة 

السورة القرآنية بني بنوده؛ بل أهملت اإلشارة إىل وظيفتها الديداكتيكية.

* وثيقة املنهاج لم تتضمن ولو إشارة بسيطة ملقاربة هيمنة السورة 

القرآنية ومركزيتها؛ بله أن تبني كيفية تنزيلها والعمل بمقتضاها.

* تحتاج بعض إشارات وثيقة املنهاج إىل مزيد إيضاح وبيان: )القيمة 

املركزية والقيم الناظمة، املقاصد...(.

الفاعلني  يوهم  الدرايس،  الربنامج  لبنود  املنهاج  وثيقة  تفصيل   *

مفتشون...(،  مدرسون)ات(،  التأليف،  )لجان  باملادة  املعنيني  الرتبويني 

القرآنية  وتوقعهم يف تشويش كبري فيما يتعلق بمكانة ووظيفة السورة 

)تقسيم السورة إىل ستة مقاطع، حسب ما يفهم من الوثيقة، ألنها غيبت 

التنصيص عىل منهجية العمل يف كل قسم من األقسام الواردة يف الربنامج(.

* بالنسبة لوثيقة األطر املرجعية الختبارات االمتحانات اإلشهادية:

قدمت هذه الوثيقة بعض اإلشارات الطفيفة حول بعض املفاهيم   *

املؤسسة للمقاربة املنهاجية، كاملداخل والعالقة بينها مثال.

* ذكرت إشارة محتشمة جدا عن رضورة توظيف خصائص السورة 

الخارجية وبيان وظيفتها ووظيفيتها.

ببقية  القرآنية  السورة  عالقة  من  مالمح  إىل  الوثيقة  هذه  أشارت   *

املداخل، وإن كانت فيما يتعلق بالتقويم ال التدريس.
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االستبيان،  نتائج  أما  للوثائق،  الوصفية  بالقراءة  يتعلق  ما  هذا بعض 

فقد أثبتت أن هذه الوثائق لم تقدم إال النزر اليسري جدا من املعطيات حول 

مقاربة هيمنة السورة القرآنية وكيفية تفعيلها أثناء املمارسة الصفية، 

حيث بينت النتائج املحصل عليها من السؤال األول من أسئلة االستبيان- 

والذي ُخصص ملعرفة اتجاه املدرسني)ات( بخصوص إيضاح املنهاج لرؤيته 

%51,7 منهم رّصح بأنه لم يقدم إال  بشأن هيمنة السورة القرآنية- أن 

إشارات طفيفة حول رؤيته، تنضاف إليها نسبة %10 ممن جزموا بعدم 

وضوح هذه الرؤية البتة. وهو ما يجعل هذه الرؤية ضعيفة الوضوح من 

خالل وثائق املنهاج ألن كفة االتجاهات مالت نحوها، وهو نفس املنحى 

الذي زكته نتائج ومعطيات السؤال الثاني، واملتعلق بدرجة حضور وتوفر 

القرآنية،  السورة  مركزية  ملفهوم  واملنهجي  الديداكتيكي  التنزيل  آليات 

والتي أكدت تواضع حضور هذه اآلليات، بعدما أثبتت ما نسبته 69,3% 

من اإلجابات هذا املعطى بشكل مبارش، يضاف لها ما نسبته%6,8 من 

اإلجابات التي أكدت الغياب التام لهذه اآلليات.

  هذا الشح الواضح يف تنصيص الوثائق املنهاجية ملادة الرتبية اإلسالمية 

دراستنا  خالل  من  رصده  تم  )كما  القرآنية  السورة  تنزيل  مقومات  عىل 

الوصفية للوثائق نفسها، وبناء عىل ما أفرزته إجابات املدرسني واملدرسات، 

أثر بشكل واضح عىل ممارسات هؤالء يف الفصول الدراسية، وعىل منهجية 

ذلك  أثبتت  كما  ككل،  الدرايس  الربنامج  ومفردات  السورة  مع  تعاملهم 

نتائج شبكة املالحظة خاصة يف الشق املتعلق بوضوح رؤية املدرسني يف 

مع  تعاملهم  طريقة  تتبع  خالل  من  وكذا  القرآنية،  السورة  مع  التعامل 

خصائص السورة املقررة.
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   كل هذه املعطيات وغريها مما أثبتته النتائج التي أسفرت عنها أدوات 

لنا ومن طرق  يتأكد  لذلك،  الفرضية األوىل، ونتيجة  الدراسة، تؤكد صدق 

مختلفة بأن الوثائق الرسمية املصاحبة لصدور املنهاج لم تقدم للمدرس)ة( 

ما يكفي من توضيحات ومعينات وإرشادات منهجية وديداكتيكية تيرس 

له سبل التعامل السليم مع بنود املنهاج، وتنفيذه بما يتوافق والرؤية التي 

القرآنية  السورة  مركزية  بمقاربة  يتعلق  ما  خاصة  ضوئها؛  عىل  أسس 

وهيمنتها عىل مداخل املنهاج ككل. 

22_  التحقق من الفرضية الثانية : _  التحقق من الفرضية الثانية : 

»لم يتحكم جل املدرسني واملدرسات، يف الضوابط املنهجية والديداكتيكية 

الضامنة لتفعيل مناسب ملفهوم هيمنة السورة عىل الربنامج الدرايس«.

لتمحيص من هذه الفرضية وفحصها، وظف الباحثان أداتي املالحظة 

أكدت  بحيث  الفرضية،  هذه  صدق  نتائجهما  أثمرت  والتي  واالستبيان، 

املعطيات املتوصل إليها بأن معظم املدرسني)ات(، لم يتملكوا بْعُد ناصية 

األسس املنهجية والديداكتيكية املعينة عىل التنزيل السليم لبنود املنهاج، 

السورة  هيمنة  أساس  عىل  القائمة  رؤيته  مواكبة  من  يتمكنوا  ولم 

وحاكميتها، وراجح الظن أيضا أن التفاعل مع هذه الفكرة وما تقتضيه 

أثبتت أن  نظريا وعمليا ال يربح خانة الرتدد والخفوت، فعملية املالحظة 

وال  البعض،  ببعضها  التعلمات  ربط  عىل  يعملون  ال  املدرسني)ات(  جل 

يوظفون السورة القرآنية لتحقيق هذا الرتابط، سواء بني مفردات الربنامج 

الدراسية  الربامج  مفردات  بني  أم  الواحدة،  الدراسية  للسنة  الدرايس 

والقيم  واملفاهيم  للقضايا  يؤسسون  ال  أنهم  كما  املتتالية،  للمستويات 
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من  انطالقا  األخرى  املداخل  دروس  التعاطي مع  أثناء  التي سيتداولونها 

السورة القرآنية، واملمارسات الديداكتيكية بينت أنهم ال يراعون بالشكل 

الكايف تسلسل مسالك تحصيل عمود السورة املقررة، وال يتم الحرص تمام 

مقاطعها  بني  الحاصل  والرتابط  املوضوعية  وحدتها  ضبط  عىل  الحرص 

وفواصلها، بل األكثر من ذلك ثبت من خالل املالحظة املبارشة أن معظم 

املدرسني واملدرسات يرون أن السورة املقررة جزء منفصل عن غريه من 

أجزاء وعنارص الربنامج الدرايس، وأنها مقصودة لذاتها فقط وليست لها 

وظيفة ديداكتيكية ومنهجية.

 وقد زكت إجابات املدرسني عىل بنود االستبيان هذا التوجه، فاستطالع 

آرائهم بشأن وظيفة ومكانة السورة ضمن الربنامج الدرايس، الذي حمله 

السؤال الثالث بني أن قرابة 60 % من املبحوثني يعتربون السورة القرآنية 

ما هي إال جزء من املقرر الدرايس، ومصدرا لنصوص االنطالق يف الدروس 

املنحى  نفس  ويف  لها،  ومنهجية  ديداكتيكية  وظيفة  وال  فقط،  األخرى 

سارت اإلجابات عن السؤال الرابع، والتي عمقت املشكل أكثر، حيث ذهب 

أغلب املدرسني)ات( إىل أن تعاملهم الديداكتيكي مع السورة القرآنية أثناء 

بشكل  معها  يتعامل  بل  الديداكتيكية؛  وظيفتها  يستحرض  ال  التخطيط 

بغريها،  تربطها  عالقة  بأي  االعتبار  ودون  الدروس  باقي  عن  مستقل 

الرابع »ما شكل وطبيعة تعاملك  %75 من اإلجابات عن السؤال  فحوايل 

أنهم  إما  أصحابها  بأن  أكدت  للتعلمات؟«،  تخطيطك  أثناء  السورة  مع 

ينظرون إىل السورة يف كليتها دون مراعاة ملبدأ الهيمنة، أو إنهم يخططون 

ملدارستها مقطعا مقطعا يف معزل عن اعتبارها موجها للقضايا واملفاهيم 

والقيم التي ستدرس يف بقية املداخل.
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خالل  من  عليها  املحصل  النتائج  بقية  تتبعنا  إذا  تأكيدا،  األمر  ويزداد 

هذه  وعالقة  الدراسية،  الفصول  يف  الديداكتيكية  املمارسة  مالحظة 

املمارسات باستثمار األدوات املنهجية املحصلة لهيمنة السورة واملحققة 

فمعظم  الدرايس،  املنهاج  وحدة  ضمان  يف  الديداكتيكية  لوظيفتها 

املمارسات وطرق االشتغال عىل خصائص السورة الخارجية )التوثيق وما 

يدخل تحته(، بينت أنها ال تستثمر وال ينظر إليها بشكل وظيفي؛ بل تعترب 

دراسات مقصودة لذاتها، وال دور لها يف تحصيل عمود السورة الذي يمكن 

جل  جعل  ما  وهو  املداخل،  باقي  عىل  املقررة  السورة  هيمنة  ضمان  من 

أو  طرفهم  من  إما  مبارش  بشكل  املعطيات  هذه  يقدمون  املدرسني)ات( 

اعتمادا عىل إعدادات املتعلمني، دون مناقشة هذه املعطيات، أو توظيفها 

إليها  العودة  أو  الديداكتيكية،  الستخالص ما يعني عىل تحقيق وظيفتها 

فيما بعد الستثمارها منهجيا وديداكتيكيا.

يستحرضون  ال  املدرسني)ات(  أغلب  فإن  سبق،  ما  كل  إىل  باإلضافة 

وال  الصفية،  املمارسة  أثناء  فروعها  وتعدد  للسورة  املوضوعية  الوحدة 

يعملون عىل إبراز هذه الوحدة أثناء التخطيط للتعلمات وال أثناء التنفيذ 

واإلنجاز، كما أنهم ال يحرصون عىل الرتكيز عىل القضايا واملفاهيم والقيم 

التي تضمنتها السورة؛ بل يتجاوزونها يف أغلب األحيان إىل تناول قضايا 

األحيان  بعض  يف  العام  ملوضوعها  تمت  وال  السورة،  يف  واردة  غري  أخرى 

بصلة قوية.

بعد  يتمكنوا  لم  املدرسني)ات(،  جل  بأن  يتبني  سلف  ما  كل  خالل  من 

السورة  وظيفة  حول  املنهاج  وفلسفة  يتوافق  سليم  تصور  تكوين  من 

والجامعة  أجزائه  بني  الحقيقية  الدرايس، ومكانتها  الربنامج  يف  القرآنية 
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للقضايا  التأسييس  الوظيفي  بعدها  لذاتها، وبني  اعتبارها مقصودة  بني 

واملفاهيم والقيم التي تؤثت بقية مداخل املادة، كما بينت هذه املعطيات، 

أغلب  بأن  االستبيان،  ونتائج  املالحظة  شبكة  عنه  أسفرت  مما  وغريها 

مدريس)ات( املادة لم يتحكموا عمليا يف آليات ومنهجية تحقيق هذه الهيمنة 

الوظيفة  القرآنية، ولم يربهنوا عىل أجرأة سليمة لهذه  املنشودة للسورة 

الديداكتيكية واملنهجية للسورة القرآنية، مما يثبت صدق الفرضية الثانية 

كما كان عليه الحال مع الفرضية األوىل. 

33_ _  التحقق من الفرضية الثالثة  :  التحقق من الفرضية الثالثة  : 

العينة،  استبيان  نتائج  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  »ليس 

تعزى للمتغريات املستقلة التالية: »السلك«، » األقدمية«، »نوع التعيني«، 

»الشهادة الجامعية«، و »االكاديمية الجهوية«

لقد بينت االختبارات اإلحصائية التي قاست معامل استقاللية املتغريات 

بني  إحصائية  داللة  ذا  ارتباطا  هناك  أن  البعض،  بعضها  عن  الوصفية 

متغريي »السلك الدرايس«، و»نوع التعيني« يف الدراسة املنجزة. أي أنه ليس 

بينهما استقاللية. ونفس اليشء بالنسبة للعالقة بني متغريي »التكوين 

األكاديمي« و»نوع التعيني« الذي ولج به املستجوبون مهنة التدريس. يف 

حني ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني متغريي »السلك« الذي ينتمي 

إليه املستجوب و»عدد سنوات األقدمية«، بمعنى وجود تماثل بني السلكني 

عىل مستوى أقدمية املدرسني يف التدريس.

أما اختبارات املقارنة أو قياس الفروق بني املتوسطات فأكدت ما ييل:
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-  ال توجد فروق ذات داللة يف النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تعزى 

املحصل  النتائج  يف  تجانس  هناك  بمعنى  الدرايس.  السلك  )عامل(  ملتغري 

عليها.

التي  الجهوية«  »األكاديمية  ملتغري  تبعا  النتائج  ملقارنة  بالنسبة  أما   -

تباينات  وجود  يعني  مما  دالة.  فروق  فهناك  العينة،  أفراد  إليها  ينتمي 

مرتبطة باالنتماء لجهة معينة.

تأثري  فال  مستقل،  كمتغري  العينة  ألفراد  العامة  لألقدمية  بالنسبة   -

لها عىل النتائج املحصلة. كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

النتائج تعزى ملتغري »نوع التعيني«.

املتغريات  مع  ارتباط  يف  النتائج  يف  تجانسا  هناك  أن  تفيد  الخالصة 

مربع  حساب  أن  كما  الجهوية«.  »األكاديمية  متغري  عدا  ما  الوصفية، 

أثبت عدم استقالل بعضها عن  الوصفية،  املتغريات  تلك  االستقاللية بني 

البعض.



261 كتاباإلصالح 36
2021

ثانيا: عرض االستنتاجات ومناقشتهاثانيا: عرض االستنتاجات ومناقشتها

بناء عىل ما سبق ذكره، نسوق جملة من االستنتاجات نعرض لها كما 

يأتي:

• هناك بون شاسع بني التنظريات الرسمية واالختيارات البيداغوجية 

العامة للمنظومة الرتبوية املغربية، وبني املمارسات السائدة يف امليدان؛ إذ 

نجد أنشطة املدرسني)ات( الديداكتيكية تغرد خارج رسب هذه االختيارات 

املتحكمة يف بناء املناهج الرتبوية العامة، فال نكاد نجد من املدرسني)ات( 

من  تتطلبه  وما  بالكفايات  باملقاربة  التدريس  ملقتضيات  ينضبط  من 

املتعلم واملدرس  التفاعل بني  املشكل، مراعاة  )الوضعية  أنشطة مختلفة 

واملادة التعليمية، أنشطة البناء...(.

إرث  عليها  يغلب  الديداكتيكية  املدرسني)ات(  ممارسات  من  كثري   •

تغلب  التقليدية  الطرق  زالت  فما  منه،  التخلص  عليهم  الذي شق  املايض 

عىل منهجية اشتغال املدرسني)ات( عىل رغم التعديل الحاصل يف الربامج 

املتعلم  حول  تمحورت  جديدة  مقاربات  وفق  أسست  والتي  واملناهج، 

ونادت بالتخيل عن الطرق البيداغوجية املتمركزة حول املدرس أو املحتوى 

الدرايس.
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ملتطلبات  بعد  تستجب  لم  املادة،  مدريس)ات(  ممارسات  من  كثري   •

الفلسفة التي بني عليها املنهاج الحايل، والذي يقوم عىل وظيفية املعرفة 

عامة والنصوص الرشعية خاصة؛ إذ نجد أن معظم املمارسات املرصودة 

تعترب املعرفة مقصودة وغاية يف حد ذاتها، وليست وسيلة لتكوين اإلنسان 

املتسم بشخصية متوازنة تستطيع االندماج الفاعل واإليجابي يف وسطها 

االجتماعي.

• نسجل استمرار النظرة القديمة للمادة والتي تعتربها مادة تخصصية، 

املدرسني  توجه  ما يفرس  واألحكام، وهو  باملعارف  األذهان  هّمها شحن 

نحو  ونزوعهم  الدقيقة،  التخصصية  والجزئيات  الفروع  يف  اإليغال  نحو 

مدارسة السورة القرآنية بمنحى التفسري املوضعي، املركز عىل تتبع كل 

آية آية، وتناول خصائص السور القرآنية من باب عرض معلومات التوثيق 

وتدوينها.

عىل  اإلسالمية  الرتبية  مادة  إىل  واملدرسات  املدرسني  من  كثري  ينظر   •

أنها مكون تعليمي يتضمن مجاالت معرفية متعددة قد ال يربطها رابط، 

ويجب عىل املتعلم التمكن منها، كّل عىل حدة، وهو ما دفعهم إىل الرتكيز 

الجديدة  املقاربة  من  التمكن  عن  بهم  وحاد  التخصصية،  الجزئيات  عىل 

املؤسسة عىل فلسفة املداخل املتكاملة خارجيا واملنسجمة داخليا، لتسهم 

السورة  هيمنة  بضمانة  املختلفة  جوانبها  من  املتعلم  شخصية  بناء  يف 

القرآنية، بعيدا عن الرتكيز عىل األبعاد املعرفية فقط.

طرف  من  وأسسه  املنهاج  فلسفة  فهم  يف  واضح  قصور  هناك   •

مدريس)ات( املادة، ما يعني ضعف التكوين يف هذا الصدد.
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• تعاني وثائق املادة من شح يف إيضاح وإبراز فلسفة املنهاج وأسسه؛ 

إذ إنها لم تتضمن الحد األدنى من التوضيحات والرشوحات الكافية بإبراز 

مقارباته ورؤيته العامة، بله أن توجه املدرس لطرق وكيفية تنزيل هذه 

الرؤية.

ويتحكم  املدرسني)ات(،  ألباب  عىل  مسيطرا  املدريس  الكتاب  يزال  ال   •

واختياراتهم  أنشطتهم  ويوجه  ممارساتهم،  طبيعة  يف  قوية  بسطوة 

الديداكتيكية واملنهجية؛ بل واملعرفية أيضا، ما يحد من إبداع املدرسني)ات(، 

وقدرتهم عىل تكييف خططهم وممارساتهم مع وقائع الفصول الدراسية 

وإيقاعاتها، ومع متطلبات تنفيذ املنهاج الدرايس.

الديداكتيكية لدى  • ال زلنا نسجل نزوعا كبريا نحو تنميط املمارسات 

ويرفضون  املوروث  إىل  يركنون  الذين  املدرسني)ات(،  من  كبرية  طائفة 

التجديد واإلبداع يف األنشطة الديداكتيكية التي تروم تنزيل املنهاج الدرايس؛ 

بل إن كثريا منهم ينادون بتوحيد خطط االشتغال الديداكتيكي وتنميطها 

تصورا وممارسة.

• توجد رشيحة من املدرسني)ات(، الذين لم يستطيعوا بعُد التمييز بني 

اإلجراءات الديداكتيكية واألدوات املنهجية الثابتة، والتي ال ينبغي التخيل 

وتجديد  موقعها  تغيري  أو  بغريها  استبدالها  ينبغي  التي  تلك  وبني  عنها، 

مواءمتها  لعدم  نهائية  بصفة  عنها  التخيل  ينبغي  التي  وتلك  وظيفتها، 

االنطالق،  نصوص  مثل  الحالية،  واملعرفية  الرتبوية  لألسس  ومناسبتها 

توثيق النصوص، مكانة السورة القرآنية ووظائفها املنهجية والديداكتيكية 

والبيداغوجية...
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• قسط كبري من األنشطة الديداكتيكية يف فصول الدراسة ال تقوم عىل 

تصورات واضحة ومربرة منهجيا، وبََرَز ذلك بوضوح يف األنشطة املختلفة 

التي يستهلون بها دروس األسبوع األول من كل أسدوس، كما يظهر يف 

طريقة تعاملهم مع التعريف بالسورة وتوظيف خصائصها املميِّزة.

وانسجمت  بنائه،  أسس  وَقويَت  صياغته  أحكمت  مهما  منهاج  كل   •

املنهاجية  للمؤطرات  فلسفته  وانضبطت  الواقع  متطلبات  مع  رؤيته 

والبيداغوجية العامة واملعمول بها يف أرقى األنظمة الرتبوية، فإنه يتعثر 

عند أول محاولة للتنزيل من طرف فاعل تربوي ال يقدر قيمته وال يدرك 

تصوراته ومرتكزاته، مما يحتم البدء بتأهيل املخاطب بتنزيله قبل إخراجه 

وإعالن خططه ومبادئه.

• نِقرُّ بوجود ممانعة قوية من طرف بعض الفاعلني الرتبويني لكل جديد 

املنهاج  أهداف  تحقيق  يف  تلكؤا وبطء شديدا  أفرز  ما  الرتبوي،  امليدان  يف 

الفاعلني  جميع  إقناع  أجل  من  الجهود  مضاعفة  يحتم  وهذا  الرتبوي، 

بأهمية التجديد الرتبوي وتطوير املمارسات الصفية.
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ثالثا: مقترحات عامة لتجاوز االختالالت ثالثا: مقترحات عامة لتجاوز االختالالت 
التي رصدتها الدراسة:التي رصدتها الدراسة:

التي  واملشاكل  الدراسة،  هذه  عنها  أسفرت  التي  النتائج  عىل  بناء 

رصدتها، فإننا نتقدم باملقرتحات اآلتية:

املقاربات  يف  واملدرسات  للمدرسني  املستمر  التكوين  أن  نرى   *

لتفادي  ماسة  حاجة  املغربي،  الرتبوي  الحقل  يف  املعتمدة  البيداغوجية 

شيخوخة وتقادم مقاربات تنزيل املنهاج الرتبوي، كما أنه الوسيلة األنجع 

لتمكني املدرسني عموما من أسس املستجدات الرتبوية، ومبادئ النموذج 

البيداغوجي الجديد، حتى تستقيم املمارسة يف الفصول الدراسية، ويوفق 

املدرسون واملدرسات يف تنزيل املناهج املؤسسة عىل ضوئها.

والتغيري،  اإلصالح  لتقبل  املناسبة  األرضية  إعداد  من  مندوحة  ال   *

وتأهيل الفاعلني الرتبويني، وهما ُخطوتان هامتان يجب العناية بهما قبل 

وضع أي منهاج تربوي وتبنيه بصفة نهائية، وذلك ضمانا لفرص النجاح 

وتأمينا لرشوط جني ثمار الجهود املبذولة من مختلف الجهات.

* ال ينبغي القفز عىل مرحلة التجريب باعتبارها محطة للتقويم ورأب 

الصدوع التي ترافق التجديد عىل مستوى املناهج التعليمية، فشتان بني 

الرسعة والتأّهب للمبادرة يف اإلصالح، وبني الترسع الذي ال يثمر إال األخطاء 

وغريها،  واملعرفية  املنهجية  األخطاء  عن  والغفلة  والتتبع،  التنسيق  يف 

استصدار  يف  التأخر  عن  ناهيك  املدرسية.  الكتب  مستوى  عىل  وخاصة 

الدالئل والتوجيهات البيداغوجية واملذكرات التنظيمية...الخ
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* تنظيم دورات تكوينية للجان التأليف قبل إسناد مهمة إخراج الكتب 

الفنية  بالضوابط  متعلقة  عامة  مصوغات  تتضمن  الرسمية،  املدرسية 

الكتب، ويخصص  هذه  تأليف  أثناء  احرتامها  الواجب  والقيمية  والتقنية 

املتعلقة  والبيداغوجية  والديداكتيكية  املعرفية  للرشوط  الثاني  الجانب 

وأهدافه  الدرايس  الربنامج  ولخصائص  عموما،  للمادة  الدرايس  باملنهاج 

املختلفة عىل وجه الخصوص.

* تخصيص دورات تكوينية يعنى بها الفاعلون الرتبويون، واملرشفون 

عىل التأطري، قصد التعريف باملنهاج ومواكبة تنزيله، لتقاسم ملحوظاتهم 

اإلشكاالت  معالجة  قصد  املنهاج،  تنزيل  مواكبة  أثمرتها  التي  وتجاربهم 

املناسبة  الراجعة  التغذية  وتقديم  لها  حلول  واقرتاح  إبانها،  يف  املرصودة 

تجنبا لهدر الزمن الرتبوي الالزم لتحقيق أهداف املنهاج.

بالشكل  وتأطريهم  للمدرسني)ات(،  املهني  األداء  مواكبة  رضورة   *

الكايف يف تلك الجوانب املذكورة، وتقديم التغذية الراجعة يف حينها، للتخفيف 

من آثار االنزالقات الديداكتيكية التي قد يقعون فيها أثناء االشتغال عىل 

عىل  يعني  تربوي  مؤطر  عىل  تتوفر  ال  الجهات  فبعض  التعليمي،  املنهاج 

التأطري  يف  ضعف  من  يعاني  وبعضها  الديداكتيكية،  املعيقات  تجاوز 

واملواكبة بفعل شح يف هيئة التأطري(.

* العمل عىل تجديد وتحيني مجزوءات التكوين باملراكز املعنية بتأهيل 

املدرسني، بما يتوافق مع فلسفة املنهاج الحايل وخصائصه الديداكتيكية 

عىل  تيرس  جديدة  مجزوءات  إحداث  خالل  من  واملعرفية،  والبيداغوجية 

»الطالب األستاذ« االندماج املهني أثناء تخرجه ومزاولته ملهامه الرتبوية، 

مثل: مقاصد القرآن الكريم/ األدوات املنهجية الستثمار السورة القرآنية 
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الوظيفي  االستثمار  منهجية  الربنامج/  دروس  تأطري  يف  ديداكتيكيا 

لخصائص السورة القرآنية ووظائفها الديداكتيكية واملنهجية...الخ

التخصصية،  املعرفية  القضايا  بعض  يف  املستمر  بالتكوين  العناية   *

الخصائص  قبيل  من  الحايل،  املنهاج  مع  التعامل  عليها  يتوقف  والتي 

للتعامل  املنهجية  األدوات  الكريم،  للقرآن  واملنهجية  »اإلبستيمولوجية« 

الكريم يف فهم  القرآن  استثمار علوم  القرآنية، طرق  السورة  السليم مع 

وتدبر القرآن الكريم، مسالك استثمار وتوظيف خصائص السورة القرآنية 

وتناسبها الداخيل والخارجي... وما إىل ذلك.

يعرب  التي  واملنهاجية  الديداكتيكية  واإلشكاالت  املالحظات  تجميع   *

عنها املدرسون)ات( عىل املستوى الوطني، ومناقشتها وتوضيح جوانبها 

املختلفة، بهدف تجاوز اإلشكاالت التي قد تعرتض ممارسة املدرسني)ات(، 

وتحد من التنفيذ السليم للمنهاج والتأثري السلبي يف مخرجاته.  

معايري  وفق  األسالك،  جميع  يف  املعتمدة  املدرسية  الكتب  مراجعة   *

فلسفة  املادة، وتنسجم مع  تراعي خصوصيات  تربوية واضحة ودقيقة 

املنهاج املعدل. 
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رابعا: توصيات البحثرابعا: توصيات البحث

قبل الختام، نسعد بتقديم توصيات أجملناها يف النقاط اآلتية:

الفاعلني  وتمكني  الرتبوية،  التوجيهات  وثيقة  بإخراج  الترسيع   *

من  كثريا  لف  الذي  الغموض  استجالء  عىل  لتساعدهم  منها  الرتبويني 

تصورات املنهاج وضوابط تنزيله، من قبيل إيضاح املقصود بهيمنة السورة 

والديداكتيكية  املنهجية  باألدوات  والتعريف  تحقيقها،  إجراءات  وإبراز 

الكفيلة بتنزيلها، وتوضيح كل ما يرتبط بمقاربة املداخل وكيفية العمل 

وفقها.

* تجميع وطبع موّجهات االشتغال الديداكتيكي عىل املنهاج الجديد يف 

بحوث ودراسات محَكمة، يرشف عليها »مهندس« املنهاج ولجنة إعداده، 

الجهوية  باملراكز  املكونني  واألساتذة  الرتبويني  املرشفني  لجميع  توجه 

املنهاج  ومرتكزات  مفاهيم  لتدقيق  تحديدا  تخصص  والتكوين،  للرتبية 

الحايل، والتي يمكن حرصها يف: مركزية السورة القرآنية، فطرية العقيدة 

اإلسالمية، مركزية النموذج النبوي، ومبدأ الرتقي يف بناء املفهوم الرشعي. 

»ديداكتيك  اليوم من مؤلفات يف  املكتبات  ما تحويه  استحضار كون  مع 

مادة الرتبية اإلسالمية« يعود ألزمنة غابرة. 
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واألساتذة  الرتبويني  املرشفني  للتواصل، تضم  * خلق جسور حقيقية 

نموذج  عىل  االشتغال  قصد  والتكوين،  للرتبية  الجهوية  باملراكز  املكونني 

التصـورات ديداكتيكيّـا ومنهجيــا  بيداغوجـي واحـد، يعكـس نفـس 

وبيداغوجيّا.                                                                                                        
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خاتمة:خاتمة:

ما ُقدم يف هذه الدراسة يفتح آفاقا متجددة للبحث، ويلفت األنظار إىل 

إىل  النظر  ِقواُمه  الكريم؛  القرآن  وتعليم  مدارسة  يف  وممتد  ع  موسَّ منهج 

السورة القرآنية عىل أساس أنها بنيت عىل وحدة موضوعية، وسيقت من 

يغيِّبها  ال  بحيث  كربى؛  مركزية  قضية  عىل  وتدور  بعينها،  مقاصد  أجل 

تعدد القضايا الجزئية التي نجد السورة تعرض لها، كما ال يؤثر فيها تنوع 

وحكاية  األنبياء  وقصص  األمثال،  كرضب  الرسدية  واألساليب  العنارص 

مصري األمم الغابرة، والحديث عن أحوال ومشاهد يوم القيامة، وأشكال 

أخرى من »التصوير الفني«...مما يجعل من السورة القرآنية نظما معجزا 

ال يزال يتحدى املعارضني واملتفننني يف صور البالغة والفصاحة.

اللغوية  وأساليبها  للسورة،  املتنوعة  املحاور  نجد  تماما،  العكس   عىل 

املتعددة تنصهر يف بُوتَقة واحدة، حيث تنتظم وتتكامل جميعا يف بناء كيل 

من  الواحدة  بالسورة  التحدي  مغزى  ندرك  فعال  يجعلنا  بديع،  وتناسق 

القرآن الكريم مصدقا لقوله تعاىل: »وإن كنتم يف ريب مما نزلنا عىل عبدنا 

الله إن كنتم صادقني.  فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 

للكافرين« ]199[ .

ل من مالحظات  وعىل الرغم من كل ما قيل عن املمارسات الصفية، وُسجِّ

يف تنزيل مقتضيات منهاج املادة الجديد، ال يزال هناك بريق أمل يحدونا من 

]199[ سورة البقرة - اآلية 22
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أجل مواصلة البحث والتعمق يف دراسة الظواهر الرتبوية، وتقريب املفاهيم 

املنهجية للمعنيني بها، ألننا عىل قناعة تامة بأن »ما اليدرك كله ال يرتك 

جله«، وبأن هذا الوطن ال يخلو من الكفاءات العلمية والرتبوية من نساء 

التضحيات  وتقديم  العقبات،  تذليل  عىل  القادرين  واألطر  التعليم  ورجال 

الجسام. بالقدر نفسه، ال ينبغي أن نتزحزح عن قناعة أخرى تقول بأن 

التنشئة االجتماعية السليمة لألجيال البد أن تمر عرب أداة فرز قوامها قيم 

فاضلة، وتربية دينية فاعلة ونابضة بالحياة والتجدد.
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قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع
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الكتاب

بدافع اإلسهام يف تجويد الفعل الرتبوي يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية، 

هذا  تناولنا  الجديد،  املادة  ملنهاج  األنسب  التنزيل  معالم  تجديد  أجل  ومن 

املوضوع الذي نعتقد أنه يحمل قيمة مضافة عىل مستوى البحث الرتبوي. 

فمن منطلق إعجاز السورة القرآنية نظما وبناء ووحدة نسق موضوعي، إىل 

توظيفها ديداكتيكيا يف الفصول الدراسية يف إطار مفهوم املركزية والهيمنة 

عىل مداخل ومفردات املقرر الدرايس، تظل هنالك مسافة يحتاج طيها إىل 

السليم  التنزيل  تكفل  ديداكتيكية  ومقاربة  منهجية  آلليات  دقيق  توظيف 

ملقتضيات ذلك املفهوم املفصيل، الذي يعد أحد أبرز الخيارات التي قام عليها 

منهاج املادة.

ضمن هذا السياق يندرج البحث الذي بني أيدينا، محاوال وضع اليد عىل 

أبعاد املوضوع وتجلياته يف واقع املمارسة الصفية؛ راصدا أبرز مكامن الخلل، 

ومقرتحا مقاربة منهجية تروم حل املشكالت املطروحة، وتقريب خطوات 

إىل أذهان  الديداكتيكي الصحيح ملفهوم »مركزية السورة املقررة«  التنزيل 

القائمني عىل مهمة تدريس املادة، بما ينسجم ورؤى املنهاج وتصوراته.


