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 مؤتمر التقصيد القرآني الجديد والمقاربات الحديثة في الدراسات القرآنية المعاصرة
 المحور الثالث: المحور االستشرافي

 آفاق التقصيد القرآني وآثاره على العلوم ذات الصلة
 عنوان المداخلة: 

 التــــــــــعـــليــمو  مقاصد القرآن الكريم
 لطاهر بن عاشورلمحمد ا في كتاب تفسير تحرير التنوير 

 
 د. لبنى خشة 

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية
 

 المقدمة:
، وارجعوا ابصارهم، د الناظرونمهما صع  و  للقرآن الكرمي خصائص ومزايا مل حيظ هبا كتاب غريه من الكتب املنزلة،

كرذاذ املد من عيت ه،  سرار ضمن عظيم أفإن  ما حيصونه من تلك املزايا، وما يقفون عليه من تلك اخلصائص هو مما غاب 
 ومجال ما اط لعوا عليه. ،أمواج البحر، وذلك على كثرة ما رأوا

فتتقاطع األفكار وتتفق أحيانا، ويقع اخلالف فيما ، تتوارد األنظار، وتكثر األقالم يامهأالزمن وتعدد ومع امتداد 
القرآن الكرمي هو كتاب  أن   ،ن املتفق عليه من دون خالفحبسب مواقع النظر، ومواضع الرؤية، لك ،ون أحيانا أخرىد  ي  

اهلل اخلامت لرساالته، الذي نص منهاجه الدائم على اصالح املخلوقات، وتقومي اجتاه سريهم، ف رادى كانوا أو جمتمعني، فهو 
قال  باحلفظ والرعاية واألرض، ال تنقضي عجائبه، وال يضل طالبه، تعهده اهلل السماواتاملعجزة الكربى اخلالدة ما دامت 

 .1ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن﴾﴿تعاىل:
حكام كرمية ووصايا عظيمة، فحمل كثريا من تفاصيل أما تفرق يف الكتب السابقة من  وقد مجع القرآن الكرمي 

 نمل ،وحملات قدسية ،ومل خيل من اشارات كونية عظ،واوما قدم من املعكس من العرب مبا  ؛وتضمينا تصرحيااحلياة القدمية 
أصول الدين  احلياة البشرية احلديثة، من بيانكما استوعب ما ظهر من حوادث جديدة يف   والتدبر،هل التدقيق أيرغب من 

 اناسبعلم وفن، م ، فكان كتابا جامعا لكلخالق، وخصوصية العلم واعجاز تفاصيلهأحكام الشريعة، وركائز اآلداب واألو 
عجازه، مبا حوى هذا النظم  إحصاها، فكان نسج لفظه من أبدع ألوان أفلم يغادر صغرية وال كبرية إال  لكل روح ونفس، 

مل يف موضع يقتضي التفصيل،  ،هبر بعدم اكتفاءه بالكلي دون اجلزئيأ، و املعىنهذا الفضاء كثري ضمن  اللفظقليل  ومل ُي 
فإذا به يكشف  ،عاد فيه العلماء النظر تلو النظرأمتع حىت أعجز و أوالبيان، فأدهش و ومل خيتصر يف مقام يقتضي االطناب 

مل اجلزئيات على حنو ال ميل منه القارئ م فيه مرتبا يف نسق مقاصدي م بهر، تسل   ،عن كليات تفاصيل ما يهم السامع، وُي 
ن يكون سر ما عرف رفع ما ميكن أأ، وبيان از مقنعُيإزئيات اليت تليها بإسهاب ممتع، و اجلإىل  ،املعىن جزيئات النص لب  
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هداف الكربى اليت ساق اهلل عز  وجل النظم القرآين تبيانا األ» بعيدا عن املفاهيم التعليمية اصطالحا مبقاصد القرآن، وهي
 .1«...هلا

لقرآن الكرمي على ن مطالعة اهذه املقاصد اليت مل تبد  يف دراسات العلماء على حنو فين متخصص إال  بعد قرون م
 ،يف استكناه كلياته يغالإغوص و  لرتابط موضوعاته وسور آياته، تبع ذلك حنو حتليلي وموضوعي، مث بعد درس عميق

حصر كليات القرآن وجزئياته و وحصر جزئياته، فظهر علماء من املتقدمني ومن املتأخرين، كٌل يدلو بدلوه وحياول حتديد 
هذه الرسالة وكانت  جلها نزلتأوتيسري فهم لألهداف الكربى اليت من  ،ل الفهمجأيف مقاصد من  ،وخصوصية بيانه

  اجملال: هم العلماء الذين كتبوا يف هذاأن خنتصر يف عجالة أاإلهلية، ويكمن ختاما لكل الرسائل 
 اعام ا، جعل للقرآن مقصداهر القرآنجو ه( يف كتابه  505-ه450) ؛ أبي حامد الغزاليمن املتقدمنيونذكر 

وابق واألصول املهمة، وثالثة هي هو الدعوة إىل اهلل، مث بني أن املقاصد القرآنية احنصرت يف ستة أنواع، ثالثة هي: الس
تفسيره معالم ه( من خالل  516) أبي محمد الحسين بن مسعود الفّراءالروافد والتوابع املغنية املتممة، يف حني جعلها 

والتدبر، والتفكري واالعتبار(،  حكام العقيدة، والتذكريأملواعظ، وأخبار املاضني، و ، مخس مقاصد أساسية )ذكر االتنزيل
التسهيل لعلوم فسريه ته( يف مقدمة  741) (أبو القاسم محمد بن احمد بن محمد بن عبد اهلل)ابن جزي وجند 

دعوة اخللق إىل عبادة اهلل( ومقصد م)، حتت باب أمساه: يف املعاين والعلوم اليت تضمنها القرآن، مي ز بني مقصد عاالتنزيل
 790) اهيم بن موسى الشاطبيإبر تفصيلي)علم الربوبية، والنبوة، واملعاد، واألحكام، والوعد، والوعيد، والقصص(، أما 

ورية يف )حفظ الدين، حفظ مجل الضر أ، فقد جعلها ثالث مقاصد؛ ضرورية، وحاجية، وحتسينية، و الموافقاته( يف كتابه 
 فظ العقل، حفظ النسل، حفظ املال(.النفس، ح

صد القرآن يف عشر ، فيجمل مقاالوحي المحمديه( يف كتابه  1354) محمد رشيد رضاأما املتأخرين نذكر 
د العظيم الزرقاوي عبمقاصد، ذكرها يف معرض تفسريه ملطلع سورة يونس، وفصل فيها فصوال طويلة، يف حني اختصر 

 ، مقاصد القرآن يف ثالث مقاصد رئيسة.نمناهل العرفاه( يف كتابه  1367)
، سيتم التفصيل فيها من خالل مقاصدتتمثل يف مثان  همقاصد القرآن عند( ف1879-1973) بن عاشوراأما 

وما عالقة مقاصد  الرتبوية هلذه املقاصد؟بعاد األوما هي  الطاهر بن عاشور؟ ما هي مقاصد القرآن عندههذه الدراسة، ف
 آثارها يف العملية التعليمية؟وما هي القرآن بالتعليم؟ 

                                                           
 23، ص2011، 29هيا ثامر مفتاح: مقاصد القرآن عند الشيخ ابن عاشور، جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، العدد  1
 م( علم وفقيه تونسي، وصلت مؤلفاته إىل األربعني مؤلفا، ومن اجلها كتابه 1973-م1879ه/1393-ه1296)محمد الطاهر ابن عاشور

 ، و"الوقفرير والتنوير يف التفسري" وكتابه "مقاصد الشريعة اإلسالمية"، وكتابه "حاشية التنقيح للقرايف"، و"أصول العلم االجتماعي يف اإلسالم""التح
جز املوطأ"، و"التوضيح والتصحيح يف أصول الفقه"، و"مو  وآثاره يف اإلسالم"، و"نقد علمي لكتاب أصول احلكم"، و"كشف املعطر يف أحاديث

الشيخ خمطوطة منها: جمموع الفتاوى،  واخلطابة"، و"شرح ديوان بشار وديوان النابغة"...إخل. وال تزال العديد من مؤلفات البالغة"، و"كتاب اإلنشاء
     https://ar.wikipedia.org/wiki/وكتاب يف السرية، ورسائل فقهية كثرية
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 مقاصد القرآن الكريم: مفهوم -1
، من أجل ةصطالحياو أ ةلغوياملفاهيم سواء كانت  خصوصية ما ُيب أن يقف عنده الباحث هو بيان أولإن  

 صطلح املقاصد.ىل كنه املصطلحات وحتديد داللتها، وأكثر املفاهيم اليت حتتاج إىل توضيح هو مالوصول إ
 :المقاصد لغة-أ

للَِّه َقْصُد ا َوَعَلى: ﴿القصد : استقامة الطريق، قصد يَ ْقِصد  قْصًدا، فهو قاصٌد، وقوله تعاىل»جاء يف لسان العرب: 
َها َجائٌِر َوَلْو َشاَء َلَهَدٰىُكْم َأْجَمِعينَ  ، هينالطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراأي على اهلل تبيني  ﴾السَِّبيِل َوِمنـْ

َها َجائٌِر"  " أصل  "ق ص د" ومواقعها )...( قال ابن جين: ومنها طريق غري قاصد، وطريٌق قاصد: سهل مستقيم أيَوِمنـْ
ص  يف االعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيءيف كالم العرب  ، على اعتداٍل كان ذلك أو جور )...( وإن كان قد خي 

 1«بقصد االستقامة دون الميلبعض املواضع 
الَقاف  والص اد  والد ال  أصول ثالثة، يدل »يقول:  داللة اجلذر )ق ص د( ،ويذكر ابن فارس يف مقاييس اللغة

قصدته قصدا ومقصدا، من الباب: أَْقَصَده  الس هم،  فاألصُل:خر على اكتناٍز يف شيء، مها على إتَيان شيء وأَم ِه، واآلأحد
قصدت  الشيء كسرته، والِقْصدة : القطعة  خرصُل اآلواأل )...(ن ه  مل حيد عنهتل مكانه، وكأن ه قيل ذلك ألإذا أصابه فق  

كتنزة املمتلئة حلما؛ الناقة القصيد واألصُل الثالث: )...(من الشيء إذا ك سرت
 
يت القصيدة من الشعر امل )...( لذلك مس 

 2«بنيةفال تكون أبياهتا إال  تامة األقصيدة، لتقصيد أبياهتا، 
ْقِصد »: اجلامع عاينويف معجم امل

َ
 ،موضع القصدواملقصد  مفرد: واجلمع مقاِصد : مصدر ميمي  من قَصَد،اسم امل

اه )...( واملقصد: قَصَد يفو  ،قَصَد إىلومنها  غاية،  ِصدي مكة""َمقْ )...( ،اسم مكان من قَصدَ ، وقَصَد ل : َقْصد واجت 
األهداف اليت  :الشريعةمقاصد و  ا وراء السطور أو ما بينها،م :مقاصد الكالمفحوى "َمْقِصدي من فعل كذا مساعدته، 

والطريق  ،، من خالل هذه األقوال يتضح أن اجلذر اللغوي ) ق ص د( حييل إىل التوجه، وموضع القصد3«وضعت هلا
 رجوة منها.هداف املاليت سطرت هلا، واأل اتاملستقيم، ومنها ميكن أن نستنتج معىن لغويا للمقاصد وهي املواضع واالجتاه

 المقاصد اصطالحا:-ب
مقاصد التشريع العام: هي املعاين واحِلكم امللحوظة للشارع يف مجيع »عر فها الشيخ حممد الطاهر بن عاشور بقوله: 

أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف 
ويدخل يف هذا أيضاً معان من احلكم ليست ملحوظة  ال خيلو التشريع عن مالحظتها، العامة، واملعاين اليتالشريعة وغاياهتا 

 4«يف سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها
                                                           

-ه1041، 1ابن منظور: لسان العرب، ت: عبد اهلل علي الكبري، حممد أمحد حسب اهلل، هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط  1
 مادة )قصد( 3642م، ص 1981

ص -م، ص1979-ه1399، 5(: مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، سوريا، اجمللد أمحد بن زكريا أبو احلسنيبن فارس ) 2
 مادة )قصد( 95-96

 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/معجم املعاين اجلامع: مادة )مقصد(  3
 .51م، ص2001-ه1421، 2، األردن، طحممد الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس  4
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فكرته احملورية حول  صاغ فيه وقد" قواعد األحكام في مصالح األنام" هكتابويعرفها العز بن عبد السالم، يف  
العباد يف حتصيلها، وبيان  ىليسعبيان مصاحل الطاعات واملعامالت وسائر التصرفات الشرعية »قاصد، واليت تدور حول: امل

العباد يف درئها، وبيان ما يقد م من بعض املصاحل على بعض، وما يؤخر من بعض املفاسد على  ليسعى ،مقاصد املخالفات
ما ال قدرة هلم إليه، والشريعة كلها مصاحل، إما تدرأ مفاسد أو جتلب بعض، وبيان ما يدخل حتت اكتساب العبيد دون 

املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها،  من خالل املفاهيم السابقة هي؛املقاصد ف، 1«مصاحل
هذه ، ل حتقيق مصاحل العباداملعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من أج ؛وهي أيضا

صل شارعها، واختلفت يف تعدادها وحتديد اجتاهاهتا، ومن بني العلماء الذين أاجتمعت يف معناها العام ويف املعاين واحلكم 
ن نتحدث عن املقاصد حناول أوقبل  ،يف كتابه حترير التنوير من التفسري ،املقاصد حممد الطاهر بن عاشورحتدثوا عن هذه 

 حمتوى الكتاب ومنهجه يف الدراسة.  أن نعرف
 فسير للطاهر ابن عاشور:من الت كتاب التحرير والتنوير-2
تحرير مس اه "او  -رمحه اهلل-حممد الطاهر بن عاشورأل فه الشيخ  " كتابٌ ركتاب "التحرير والتنوي التعريف بالكتاب:-أ

"، التحرير والتنوير من التفسيره يف اسم "واختصر "، المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد
بعة وتسعني ورقة، مكتوبة باخلط أحد عشر ألًفا ومائة وسيف  ،يف ثالثني جزًءا يقع، "تحرير التنويرومت تداول تسميته "

تونسية ، وأخرى عن الدار البع عن دار الكتب الشرقيةط   عدد الصفحات أكثر، تباخلط املتوسط لكان ك تبتولو   ،الصغري
 .وهذه األخرية طبعة جي دة وأوراقها من النوع الرقيق والرفيع ،للنشر

تناول يف كل مقدمة علما من  ،قدماتم"التحرير والتنوير" عشر  بن عاشور لكتابهاجعل الشيخ  منهج الكتاب:-ب
 العلوم اليت جعلها هديه ومنهجه يف التفسري وهي:

  .17-10 ص-ن التفسري علما من ص؛ يف التفسري والتأويل وكو املقدمة األوىل
  .27-18 ص-يف استمداد علم التفسري، ص املقدمة الثانية؛
 ، .73-28ص-يف صحة التفسري بغري املأثور ومعىن التفسري بالرأي وحنوه، ص املقدمة الثالثة؛
 قتها بالعلوم(وعال ،ن)حتدث فيها عن مقاصد القرآ 45-83ص -ن يكون غرض املفسر، صأفيما حيق  املقدمة الرابعة؛

 .50-46ص-يف أسباب النزول، من ص املقدمة اخلامسة؛ 
  .63-51ص -يف القراءات، من ص املقدمة السادسة؛
 .69-64ص -قصص القرآن، من ص املقدمة السابعة؛
  .92-70 ص-يف اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وامسائها، من ص املقدمة الثامنة؛

 .001- 93ص -ين اليت تتحملها مجل القرآن، تعترب مرادة هبا، من صن املعاأيف  املقدمة التاسعة؛
 .301- 101ص -من صومبتكرات القرآن، وعادات القرآن، يف إعجاز القرآن،  املقدمة العاشرة؛ 

                                                           
م، 1991-ه1414 القاهرة، مصر، ،االزهريةمد عز الدين عبد العزيز(: قواعد االحكام يف مصاحل األنام، دار الكتب حمبن عبد السالم )أبو  1

 10، ص1ج
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  ر :مقاصد القرآن عند محمد الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير من التفسي -3
القرآن أنزله اهلل تعاىل، كتابا لصالح أمر الناس كافة، ورمحة هلم لتبليغهم مراد  إن  » قال حممد الطاهر بن عاشور: 

َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرٰى لِْلُمْسِلِميَن﴾اهلل منهم، قال تعاىل: ﴿ فكان املقصد ، 1َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
انية، فالصالح الفردي يعتمد هتذيب النفس وتزكيتها، ورأس األمر اجلماعية، والعمر األعلى منه صالح األحوال الفردية، و 

فيه صالح االعتقاد، ألن االعتقاد مصدر اآلداب والتفكري، مث صالح السريرة اخلاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصالة، 
فراد أجزاء ال من صالح الفردي، إذ األيحصل أو والبطانة كالتخلق، برتك احلسد واحلقد والكرب، وأما الصالح اجلماعي ف

اجملتمع، وال يصلح الكل إال  بصالح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك هو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على 
وجه يعصمهم من مزامحة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية، وهذا هو علم املعامالت، ويعرب عنه احلكماء بالسياسة املدنية، 

ن نقسم أ، ومن خالل هذا القول ميكننا 2«مراين فهو أوسع من ذلك، إذ هو حفظ نظام العامل اإلسالمي...وأما الع  
قسام رئيسة؛ هي الصالح أحممد الطاهر بن عاشور، يف كتابه التحرير والتنوير من التفسري، إىل ثالث  دمقاصد القرآن عن

قسام فرعية ذكرها صاحب التحرير والتنوير، أهذه األقسام، عن تدرج الفردي، الصالح اجلماعي، والصالح الع مراين، وي
أليس قد وَجب على اآلِخذ يف هذا الفن  أن يَعلم املقاصد األصلي ة اليت جاء الق رآن  لِتبياهنا، فلن ِلم هبا اآلن حبسب »قال: 

 :3«ما بَلغ إليه استقراؤنا، وهي مثانية  أمورٍ 
وهذا أعظم سبٍب إلصالح اخللق؛ ألن ه يزيل  عن الن فس عادة اإلذعان لغري : حيحإصالُح االعتقاد وتعليُم العقد الصَّ -1

ما قام عليه الدليل، وي طه ر القلَب من األوهام الناشئة عن اإلشراك والد هرية وما بينهما، وقد أشار إىل هذا املعىن قول ه 
ُهْم آِلَهتـُُهُم الَِّتي َيْدُعو تعاىل: ﴿ َر تـَْتِبيٍب﴾َفَما َأْغَنْت َعنـْ   .4َن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َلمَّا َجاَء َأْمُر رَبَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغيـْ

 ملا سئلت عن خلقه -رضي اهلل عنها–وفسرت عائشة ، 5﴾َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ قال تعاىل: ﴿ تهذيُب األخالق: -2
ألمتم مكارم  تب عث»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصرواه مالك يف املوطأ بالغا أن رسول اهلل ، فقالت: كان خ لقه القرآن، ويف احلديث الذي ملسو هيلع هللا ىلص

 «.حسن األخالق
ِإنَّا َأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك وهو األحكام  خاص ًة وعام ًة، قال تعاىل: ﴿: التَّشريعُ  -3

َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب  ﴿ :تعاىل  قولهفجاء حكام مجعا كافيا يف الغالب، وجزئيا يف املهم، يع األالقرآن مج وقد مجع، 6اللَُّه﴾
َياناً لُِّكلِّ َشْيءٍ  َياناً لُِّكلِّ َشْيٍء"  ، 7﴾تِبـْ  حكام العامة واخلاصة إال  أشار اليها وأوضحهافلم يرتك شاردة وال واردة من األ"تِبـْ
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 منها األمر باالستنباط والقياس، املراد هبما إكمال الكليات اليت ، 1﴾َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ  اْليَـْومَ  ﴿ :قولهومن مثة جاء 
 نص عليه الشارع.مة مبا ينص به التشريع ومبا ة التشريع ميكن لإلنسان سياسة األوحني تتضح خصوصي

 ،ح  األم ة، وحفظ  نظامها؛ كاإلرشاد إىل تكوين اجلامعةوهو باٌب عظيٌم يف الق رآن، القصد  منه صالسياسُة األمَّة: -4
لََّف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَ : ﴿تعاىل قولهل

َها﴾ فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َواَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب ، وقوله ﴿2وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
نَـُهمْ  ، وقوله:﴿3رِيُحُكْم﴾   4﴾ َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى بـَيـْ

 
ري من السور واآليات حامال مي يف كثجاء القرآن الكر : القصُص وأخباُر األُمم السَّالفة للتَّأسِّي بصالح أحوالهم -5

قال تعليم أيضا، الغرض منه الكان   ،خبار األمم السابقة، وهو مقصد بقدر ما كان الغرض منه التدبرأاألنبياء، و لقصص 
َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن تعاىل: ﴿ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن﴾َنْحُن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحيـْ  .5قـَ

إىل تلق ي املتعلمني  ؤه لت   إن التعليم مبا يناسب حالة املخاطبني وجهةالتَّعليُم بما يُناسُب حالة عصر الُمخاطَبين:  -6
الطي العَرب من أهل الكتاب، وقد زاد القرآن  الش ريعة ونشرها؛ وذلك علم  الش رائع وعلم  األخبار، وكان ذلك مبلغ ِعلم خم 

على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول وصحة االستدالل، يف أفانني جمادالهتا للضالني ويف دعوته إىل النظر، مث نو ه بشأن 
ًرا َكِثيًرا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو مة فقال: ﴿كاحل وهذا ، 6اأْلَْلَباِب﴾يـُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاءُ َوَمن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ

 أوسع باب انبجست عنه املعارف، وانفتحت به عيون األميني إىل العامل، وقد حلق به التنبيه املتكرر على فائدة العلم.
جادَلة َُيمع  مجيع آيات الوعد والوع موضع وهذا لمواعُظ واإلنذاُر، والتَّحذيُر والتَّبشيُر:ا -7

 
حاج ة وامل

 
يد، وكذلك امل

هيب، وفيه آيات كثرية من الكتاب املبني دالة دين،للم عان غيب والرت    .عليه وهذا باب  الرت 
عِجزة ملسو هيلع هللا ىلصآيًة دال ًة على ِصدق الر سول  أما االعجاز بالقرآن فهو اإلعجاُز بالُقرآن: -8

 
، إذ الت صديق  يتوق ف  على داللة امل

﴿ُقْل فَْأتُوا ِبُسورٍَة : قوله تعاىل جله مبعناه، والت حد ي وقع يفوم تحدًّى أل ،بعد الت حد ي، والق رآن  مجع كونه م عجزًة بَلفظه
 .8«...بعض من ذلك ،للغزايل يف إحياء علوم الدينو هذا ما بلغ إليه استقرائي، و »بن عاشور حديثه قائال: ا، وخيتم 7ِمْثِلِه﴾
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 : لمقاصد القرآن الكريم  األبعاد التربوية-4
جيهية تربوية، ميكن أن جنملها يف عند صاحب التحرير والتنوير، أبعاد دينية شرعية وأبعاد دنيوية تو وملقاصد القرآن 

 مخسة أبعاد هي:
ذلك أن القرآن الكرمي  "،إصالُح االعتقاد وتعليُم العقد الصَّحيح" نستشفه من املقصد األول والذي :الُبعُد العقدي-أ

من الش رك واخل رافات اليت هَتدم  العقَل وال ت شك له، والعقل  مسرٌح كبرٌي يَنبغي للمدر س أ نزل لتصحيح العقيدة، وختليِص الن اس 
أن َيشتغل عليه، وخصوًصا يف هذا الزمن الذي ت َدس فيه أموٌر غريبٌة َتستهدف عقوَل أبنائنا من دون أن َيشعروا هبا، وأن 

هذا ما تفر َدت به هذه األم ة عن غريها من األمم؛ ألن  الس بب و هلل تعاىل، َُيعل كل  عمٍل يقوم به املرء  عبادًة وتقربًا إىل ا
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ﴾﴿  لق من أجله اإلنسان هو العبادة ، قال تعاىل:الذي خ     1َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

مله حَيمل ِقَيًما أ :الُبعُد األخالقي السلوكي-ب خالقية تربوية ت سد د  العقَل البشري، وجتعله دائًما يقظًا القرآن الكرمي يف جم 
ِإنَّا واعًيا؛ يف تشكيل حل مٍة متواصلة ذات أبعاد سلوكي ة، بَغرض توطيد العالئق البشري ة يف هذا الكون، قال تعاىل: ﴿ 

َقاُكمْ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَ  ، واألخالق  والكرامة  مم ا 2﴾ ُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتـْ
يَنبغي احلرص على تعلمها واقتفاء س ب لها، وقد كان خ ل ق  الرسول صلى اهلل عليه وسلم "الق رآن"؛ ِلما فيه من الِقَيم الرب انية 

، فَنتج عن ذلك الر بط بني العلم والعَمل، واملزج بني الِفعل والقول، الس واألوحي الن فس وت طه ر القلب من الدناليت ت زك  
عليها عمٌل، فاخلوض  فيها  مسألٍة ال يَنبينكلُّ »يف قاعدته املشهورة:  -رمحه اهلل-وأال  خيالف أحد مها اآلخر، قال الش اطيب 

لب وعمل اجلوارح، من حيث  هو مطلوٌب خوٌض فيما مل يد ل على استحسانه دليٌل شرعي، وأعين بالعمل: عمل الق
 3«شرًعا

اطبة الن اس حبسب عصرهم،  :الُبعُد العلمي التَّعليمي-ج َما فـَرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن ﴿ يراعي القرآن الكرمي يف مقاصده خم 
؛ وقد أوضَحت السُّن ة النبوي ة 4﴾َشْيٍء   :األمر تفسريًا وبيانًا؛ فالقرآن هو، فهو املعجزة املتجددة اليت ال تبلى وال تتناثر 

َتركه من جب اٍر قصمه اهلل،  ابَينكم، هو الفصل  ليس باهلزل، مبعدكم، وح كم  ما  ن، فيه نَبأ  من قَبلكم، وخرب  مكتاب  اهلل»
وهو ، اط املستقيميف غريه أضل ه اهلل، وهو حبل  اهلل املتني، وهو الذ كر احلكيم، وهو الصر  -أو قال العلم-ومن ابتغى اهلدى

الذي ال َتزيغ به األهواء، وال تَلتبس به األلسنة،  وال َيشبع منه العلماء، وال ي  َْخ َلق  على كثرة الرد ، وال تَنقضي عجائبه، 
قال به صَدق، ومن ،  ومن 5﴾ ِإنَّا َسِمْعَنا قـُْرآنًا َعَجًبا يـَْهِدي ِإَلى الرُّْشدِ وهو الذي مل تَنته اجلنُّ إذ مسَعته أن قالوا: ﴿ 

                                                           

  ة الرتبوية التعليمة، واملعامل املهمة يف ن يف النظرياتساع املدى، ونقصد باألبعاد الرتبوية هنا اجلوانب اليت تربز امتداد مقاصد القرآ البعد في اللغة؛
 ، مبفاهيمه ومضامينه.التعليمية والرتبوية للعملية هذا االمتداد، ومبعىن آخر املدى الواسع الذي متتد من خالله مقاصد القرآن

 .56الذاريات اآلية  سورة1 
 13احلجرات اآلية  سورة2
ه(: املوافقات، تقدمي: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، ضبط نصه: أبو عبيدة مشهور 790مي تالشاطيب )أيب إسحاق إبراهيم بن موسى مب حممد اللخ 3

 43صم، 1997 املقدمة اخلامسة، ،1بن حسن آل سلمان دار ابن عفان، اجمللد 
 38اآلية  سورة األنعام 4
 .1سورة اجلن اآلية  5
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جاء ليعل م اإلنسان أموَر  ، والقرآن كله إمنا1«حَكم به عدل، ومن عمل به أ جر، ومن دعا إليه ه دي إىل صراط مستقيم
 ، فمن علم علَمه كان له احلظ األوفر وحظوة السبق والفوز. دينه وتعامالته

القرآن الكرمي من وميكن استخالصه ، الديداكتيكي يبالبعد البيداغوجأيضا وهي ما يسمى   :الُبعد الفني التعليمي-د
جربيل عليه السالم، إىل قَلب سيدنا حممد صلى  محلهاَمنظومٌة علمي ة، أوحاها اهلل تعاىل من فوق سبع مسوات؛ الذي يعد  

على احملج ة البيضاء ليل ها ترك الناَس و أدى األمانة، وبل غ الرسالَة، وقد اهلل عليه وسلم، ليبل غه للناس على َقدر عقوهلم، 
كنهارها، وجعل من َمنهجه طريًقا للعارفني قصد تَبليغ هذا الد ين إىل الناس عام ة مبختلف مستوياهتم، وهذه املستويات 

قال  ،كراهية أن يفهموا  مصحيح البخاري باب من خص  بالعلم قوما دون قو  هي درجات كل  فرد يف الفهم واإلدراك، ويف
ثوا الناسَ »: اهلل عنه علي رضي  فصيغة  اخلطاب يَنبغي أن َتستحضر  ،2«أت ريدون أن ي كذ ب اهلل  ورسول ه؟مبا يعرفون،  حد 

  .عند تَبليغ القرآن َمن ك ل فوا مبعرفته ضبطًا وفهًما وتنزياًل؛ حبسب مراقي عقلي تهم النفسي ة واالجتماعية
أي: تطبيق األثر القرآين يف احلياة اليومي ة من جهة القول؛  به، هو العمل الغرض من نزول القرآن :الُبعُد العملي -ه 

ا غَرضه اهلداية لتطبيق؛ وذلك جمال الفقه، واملنهبالرتتيل والتالوة، والتدبُّر والتعقُّل، ومن جهة الفعل؛ باالمتثال وا ج القرآين إمن 
مبناها وأساس ها على احِلَكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي ف الش ريعة»أما والر محة، وَجلب املصاحل وَدفع املفاسد، و 

عدٌل كلُّها، ورمحٌة كلها، ومصاحل  كلها، وحكمٌة كلها؛ فكلُّ مسألٍة خرَجت عن العدل إىل اجلور، وعن الر محة إىل ضد ها، 
إن أ دخلت فيها بالت أويل؛ فالش ريعة  عدل  اهلل و  ،فليَست من الش ريعة ؛ثوعن احِلكمة إىل العبَ  ملفسدة،وعن املصلحة إىل ا

ال ة  عليه  الذي نوره وهي ،أمتُّ داللة وأصدق ها ،ملسو هيلع هللا ىلصوعلى صدق  ،بني عباده، ورمحت ه بني خلقه، وظلُّه يف أرضه، وحكمت ه الد 
 من الذي املستقيم وطريقه عليل، كل  دواء به الذي التام وشفاؤه املهتدون، اهتدى به الذي اهدوه املبصرون، أبصر به

 .3« السبيل سواء على استقام فقد عليه استقام
 
 

                                                           
بريوت،  ،لقرآن، من حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول، دار الكتب العلميةالبيهقي )أيب بكر أمحد بن احلسني(: شعب اإلميان؛ فصل يف تعاليم ا 1

)رواية احلديث عن علي كرم اهلل وجهه(، وقد ذكره السيوطي يف كتابه االتقان يف علوم القرآن  408، ص1788ه ، رقم احلديث  1410، 1لبنان، ط
 19وئي( يف كتابه البيان يف علوم القرآن، ص، كما ذكره املوسوي )أبو القاسم بن علي أكرب اخل12، ص4اجمللد 

  البيداغوجيا(La pédagogie/ Pedagogy):  ،ات املطلوبة لنقل بني طرق التدريس واملمارس ويجمع المصطلحهو فن التدريس
 (.)المواقفالتعامل مع اآلخرين لى مهارات مث الرتكيز ع )المهارات(،ومث الدراية الفنية  )المعرفة(املعلومة )وفق ما يتناسب مع عقول املتلقني( 

  الديداكتيك(didactiqueLe / The didactic)  ها التدريس واكتساب التعليم، وهو دراسة األسئلة اليت يطرحما يعادل مصطلح
 ". قابلة للتعليممعرفة "" إىل المفيدةة "تعمل الوسائل التعليمية بعد ذلك على حتويل ما يسمى باملعرف املعرفة يف املواد الدراسية املختلفة، حيث

رقم  45م، ص2002-ه1423، 1البخاري )أيب عبد اهلل حممد بن امساعيل(: صحيح البخاري، دار ابن كثري، دمشق، سويا، بريوت، لبنان، ط 2
ِصَيغ متعددة، مبا ، وورد ب29318عالء الدين علي بن حسام فوري: كنز العمال من سنن األقوال واألفعال، رقم احلديث ، وذكره أيضا 12احلديث 

َب الَله  َوَرس ول ه ؟" ويف رواية أخرى: "َكل م وا الن اَس مبَا يَ ْعرِف وَن َوَدع وا َما ي  ْنِكر وَن! أَت رِيد وَن َأن يفهمون، أي على قدر ع قوهلم.  ي َكذ 
، 1ط ،اململكة العربية السعودية ،وزيابن اجل، دار بن حسني آل سلمانأبو عبيدة حتقيق: عن رب العاملني،  قعني: إعالم املو قيم اجلوزيةالابن  3

 41ص  ه ،1423
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 وم بالقرآن ومقاصده:عالقة العل-5
 :كاآليت  لى أربع مراتبعهي ، قة العلوم بالقرآن ومقاصدهعالحبديثه عن  ، المقدمة الرابعةختم بن عاشور

 العربية والبالغةريع واالعتقاد، وأصول علوم تضمنها القرآن؛ كأخبار األنبياء واألمم، وهتذيب األخالق والفقه والتش *األولى:
 علوم تزيد املفسر علما؛ كاحلكمة واهليأة وخواص املخلوقات. *الثانية:
 إليها أو جاءت مؤيدة له؛ كعلم طبقات األرض والطب واملنطق. علوم أشار *الثالثة:
هنا ال تعني على خدمته كعلم العروض ألعلوم ال عالقة هلا به، إما لبطالهنا كالزجر والعيافة وامليثولوجيا، وإما  *الرابعة:
 والقوايف.

ة علمية منظمة، يهتم كل ومادحمتوى تعليميا متكامال، هلا أسس  ،وتعد هذه املراتب األربعة مبا اشتملت عليه
و تقاطع بعض املراتب واشرتاكها اختصاص مبا يناسبه، من خالل تبنيه وجهة معينة ونظاما حمددا يسري وفقه، لكن املالحظ ه

 .لهالتداخل العلوم وتكامنظرا ية والثالثة، يف بعض احملتويات اليت ختدم أكثر من ختصص، كاملرتبة األوىل والثانية، واملرتبة الثان
  العملية التعليمية:التعليم أو  فيريم الكأثر األبعاد التربوية لمقاصد القرآن -6

لذلك جاء القرآن مركزا على العلم والتعلم يف أكثر من  املكانة الكربى يف مسالك النهضة وأسباهبا حيتل التعليم
ن أشرف العلوم على االطالق علم التوحيد، وأنفعها معلومه تابعا، كا وشرفه لشرفِ  للعمل قرينا وشافعا، وملا كان العلم» آية

إصالُح االعتقاد "والذي جعله ابن عاشور أول املقاصد  ةدعلم العقي ، واملقصود بعلم التوحيد،1«علم أحكام العبيد
ن العلم وما سياق هذا القول يف هذا املقام إال  القرتا، هو علم التشريع حكاميف حني علم األوتعليُم العقد الصَّحيح"، 

و التعليم بصفة عامة إال  تيسري للعلم وتفسري له وتبسيط ملفاهيمه كي يتسىن العمل ويسهل، أبالعمل، وما العملية التعليمية 
 وقبل هذا وذاك سنحاول تفسري بعض املفاهيم.

 :التعليممفهوم -أ
 ،األشياء والتعرف عليها وإدراك ،اكتساب املهارات اجلديدة» :بأنهالتعليم ( Meccandessگانديس مي) يعرف

، ويف هذا 2«ضررها مبا يف ذلك جتنب بعض أمناط السلوك اليت يتضح للكائن احلي عدم فعاليتها أو ،عن طريق املمارسة
  .وممارستها بالعمل والتطبيق ومها عمليتان متالزمتان ،املفهوم مجع بني اكتساب املهارة يف التعليم

يؤثر على سلوكه  النشاط الذي ميارسه الشخص والذي » م بأنهالتعلي ( Wood Worth)ود ورث  وعرف 
طريق هذا  مع البيئة اليت يعيش فيها، وعن يعين أن التعلم يقوم أساسا على إُيابيات الفرد وتفاعله وهذا ،3«مستقبال

  .التفاعل يتوصل اإلنسان إىل طرق جديدة
 يف وإظهارها اإلنسانية إلضاءة الطيبة؛ الفطر وصقل ةالبشري املدارك ترقية» فهو: عاشور ابن رأييف  التعليمأما 

 جلب يف به يفكر ما إىل -خاصة نفسه حباجة الشعور وهو- البسيط احليوانية وصف عن صاحبها فيخرج مظاهرها، أمجل

                                                           
 8املرجع نفسه، ص ،عن رب العاملي قيم اجلوزية: إعالم املوقعنيالابن  1
 13-12ص-، ص1981، 2رمضان القذايف: نظريات التعلم والتعليم، الدار العربية للكتاب، بريوت، لبنان، ط 2
 30-29ص-، ص2003، 1ن، األردن، طسهيلة حمسن كاظم الفتالوي: مدخل إىل التدريس، دار الشروق لنشر والتوزيع، عما 3
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رة وهو بذلك يؤصل فك، 1«وقته يف املدنية منتهى وحبسب الطاقة، بقدر واخلطأ اخللل عن بالتحرز ،غريه ومصلحة مصلحته
ره، وهو هنا حييلنا إىل ترقية مجل مظاهأن يظهر يف أجل أنسان، من ، تعمل على ترقية مدارك اإلكون التعليم فطرة إنسانية

فيه من التواصل مع غريه من أجل التأقلم البيئي والتواصل  ،خالق عالية، وبقدر ما يف العلم من رقيأنسان للوصول إىل اإل
ن  االنسان خ لق بطبعه م عل ًما، مبعىن أن يف طبيعته حب  إيصال معلوماته إىل غريه ِلَما على أ»يقول: اإلنساين الصحيح، 

تبدأ مع نطق االنسان م عملية يالتعل، ف2«ومن امليل إىل التعبري عما ُيده، وهو أصل فطرة النطق ،ف طر عليه من التأنس
يف  نه هو التأقلم مع البيئة وفهمها والسيطرة عليهاوأن اهلدف م ،أو غري مقصود امقصودسواء كان  ،تستمر مدى احلياةو 

 أحيان كثرية.
 موسيقى هوالصحيح  التعليم»: قال( أفالطون)وصفويسوق ابن عاشور مثاال عن التعليم الصحيح وفق ما 

 جوبو  ورأى ،الصغار أخالق يف العشري تأثري شدة أبانكما ،  3«)...(ا منه فرع السلوك حسن وإن   ،البدن ورياضة النفس
 الغرض وأن هبا، يسمعوا وال الرذيلة يروا أن ُيب ال وأنه نفوسهم، الشر خمالطة على يشبوا كيالل صاحلة حظائر يف تربيتهم

 من كل  من الناس أصناف أرقى إنشاء إىل يرمي الصحيح فالتعليم، وأمجلها األشياء أول وهو ،الفضيلة ترقية التعليم من
 الواجب حبب وامتاز باملعرفة فوشغ   ،السبل خري سلوك يف ورغب احلسنة املواهب قز ر   أو واألعمال، باألشغال سمتر  

 العقل نور ولكنه وتكلفا، انقباضا وال حتفظ كلمات  وال حتل رموزا العلم» ليسو  -حبسب ما يرى ابن عاشور– والتعقل
 لالستفادة والتأهل ،العقل تطهرو  ،النفس استكمال فهو ،منها إليه حيتاج فيما األشياء الستعمال ،وصلوحيته ،واعتداله
 صاحبه واقتدار ،احلقائق إلدراك العقل ارتقاء ؛ومها الغرضني هلذين خادمة إال الناس بني املتداولة العلوم كانت  وما واإلفادة،

 فما هي التعليمية؟ ،وإذا كان العلم هو ترقية املدارك البشرية أو ترقية الفضيلة، 4«هو أدركه مبا غريه إفادة على
 :التعليميةمفهوم -ب

 اختلف العلماء والقائمون على تطوير العملية التعليمية يف تعريفهم هلا حيث ينظر هلا:                   
عملية تنظيمية لإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم داخل غرفة الدرس، وخاصة لدى عرضه للمادة الدراسية وتسلسله »أهنا   

عليمي أو حمتوى املادة املدروسة، واليت تيف جوهرها ما هي إال عملية تنظيم للمحتوى ال ، العملية التعليمية5«يف شرحها
وفق ما قدمه )بنجامني بلوم غالبا ما تأخذ شكل التسلسل اهلرمي يف تدرج توصيل املعرفة للطالب، وميكن التمثيل هلا 

Benjamin Bloom) ،ليمية وفق تدرج مراحلها: يف الشكل املوايل يوضح التسلسل اهلرمي للعملية التع 
 

                                                           
 33نفسه، ص صدرحممد الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، امل 1
 34-33ص-نفسه، ص صدرامل 2
اهرة، مجة، القحممد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، التعليم العريب اإلسالمي، دراسة تارخيية وآراء إسالمية، دار السالم للطباعة والنشر والرت  3

 10م، ص 2006-ه1427، 1مصر، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ط

 8-7ص -املصدر نفسه، ص 4
 44، ص2007، 1افنان نظري دروزة: النظرية يف التدريس وترمجتها، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 5
 التعلم. لنظرية اتقانو ، ( عامل نفس تربوي أمريكي قام بوضع تصنيف لألهداف الرتبوية1999سبتمرب13-1913ي فيفر  21) بنجامني بلوم 
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 التسلسل الهرمي للعملية التعليمية-1الشكل 

 
 عمل مبلغ ؛العملي العلم يف نطلب أن فيجب )...( ونظرية عملية إىل العلوم انقسمت وقد»يقول ابن عاشور: 

وفق ما يتناسب  ت ساق اليت (أو محتوى تعليمي )المعرفةفالتعليم حيتاج إىل، 1«فيه فهمه مبلغ ؛النظري ويف به، التلميذ
الذي و -ن عاشوربكما أحال إليه ا–والذي خيص اجلانب النظري  (الفهم، وبالتايل نصل إىل مستوى )مع عقول املتلقني

اليت  تطبيق املعرفة ومن خالل املهارة ميكن للمتعلم )المهارات(،واليت تسمى الدراية الفنية إىل  ليصل فيه املتعلم يتدرج
ن حيلل ومع ممارسة التطبيق ميكن للمتعلم أ -ن عاشوربكما أحال إليه ا–خيص اجلانب العملي وهذا  تلق ى تفاصيلها،

مينح املتعلم القدرة على ترتيب املواقف  ()المواقفالرتكيز على مهارات التعامل مع اآلخرين إن مث  املعلومة أو املعرفة،
أو تدرج يف مستويات العلم أكثر، ليصل إىل أعلى قمة يف ما تقدم يف املعرفة أكثر، ، وفق تسلسل تصاعدي كل  واحلاالت

ا حتصل عليه من التسلسل اهلرمي، واليت ُيمع فيها بني املعرفة وفهمها وتطبيقها وحتليلها وترتيب تفاصيلها وتقوميها، وفق م
 عرب مراحل تدرجه. ،خمزون معريف علمي

 على والدارسني املدرسني نفوس هتذب اليت املثلى األخالقية باألصول، التعلمية العملية دعم إىل عاشور ابن دعاو 
 اهلمة، وعلو الزمان، مقتضيات ونقد احلكمة، ضروب على التدريب»: هو خطته يف رمسه كما  ذلك وطريق سواء، حد

 ما كل  من لفيوالت واخلصام، والظلم احلسد عنه ينشأ الذي الصدر ضيق وعن املطامع، سخائف عن والرتفع للحق، والغرية
 وحب والعمل، القوانني،معاداة  وعدم احلياة، أحوال مجيع يف النظام وحب الرأي، وأصالة واحلزم، واإلقدام، املقصد، خيالف

 وسوء والكسل، اجلمود وعن والطيش، اخلفة عن والتباعد عليه، هي ما على األشياء وإدراك كلها،  املظاهر يف التناسب
، فإذا كانت هذه هي األصول األخالقية 2«هلم ذاتية صفة األشياء مجيع يف العدل يكون حبيث ة،الومهي واألمور االعتقاد،

 فما هي أطراف العملية التعليمية؟ أو ما هي عناصرها؟للعملية التعليمية، 
 

                                                           
 208 ص حممد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، املصدر نفسه، 1

 67-66ص -، صليبياسالمية، ناجي فرج التكوري: مالمح اإلصالح الرتبوي يف تفسري ابن عاشور، جملة أصول الدين، اجلامعة األمسرية اإل 2
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 عناصر العملية التعليمية:-ج
ينها عالقات تفاعلية، حبيث تشكل يف اليت تقوم فيما ب مااملهو من العناصر تتضمن العملية التعليمية جمموعة      

بوية التعليمة، وكذلك لتهيئة جيال النهاية نظامنا تربويا تعليميا متكامل اللبنات للوصول إىل حتقيق أهداف املنظومة الرت 
احات، هر مملوء باإلجنازات والنجاز متعلما يساير ركب التطور العلمي والثقايف قادرا على خدمة جمتمعه، وطاحما إىل مستقبل 

عن التالميذ، ولكنها ترتبط بكيفية جمموعة من املواقف واألنشطة الصادرة عن ال   م د ِرس و  تعد  العملية التعليميةلذلك 
ملها على عناصر أساسية أمهها وترتكز يف جم، د الذي ميكننا أن تنبأ حبدوثها يف كثري من األحياناحلمنطقية منتظمة إىل 

ومعرفة متكنه دخول  ، بناء شخصيتهالتعامل مع الطالب إلكسابه املهارات الالزمة اليت تساهم يف واإلنسانية يف ،العلم نفسه
 نجاحها وهي كالتايل :وتتكون العملية التعليمية من عدة عناصر تعد أساسا لمعرتك احلياة، ومواجهة تقلباهتا، 

 

 
 العملية التعليميةعناصر -2الشكل 

 المعلم:-1
 دينية الغايات هذه أكانت سواء مزاولته، من عليها يتحصلون بالتعليم للمشتغلني غايات هناك أن ،يرى ابن عاشور      

 إرشادها، مصابيح هم وهداة ودنياها، دينها يف لألمة قادة إنتاج» هو هنظر  يف األعظم واملقصد األمسى الغاية لكن دنيوية، أم
  1«هامهاد اضطراب أقلقها إذا نفوسها ومهدئو قتادها، وحماصد

 القواعد على ال املعلم على أكثره متوقف ألنه والقواعد البحث حتت يدخل ال التعليم إن» يقول ابن عاشور:
 استخدام من الفرص وحيرم له، ُيعل مل ما إليه ويوكل ،موضعه غري يف املعلم يوضعلئال   القوانني له نس ميكن فال ،الفنية

 املختصة الصحيحة األغراض بإحالل فيه ويعىن الفن، حدود هذا تعني   أن لنظرا أهل بني السائد فالرأي الشخصية، مواهبه
، 2«وان يبحث عن معرفة الطرق املوافقة لدرس التعليم ،واالجتماعي احملل  األول وإنزاهلا املنزلة الالئقة هبا األديب باالرتقاء

فائتة أن حيدد نوعية املادة الدراسية واجتاهاهتا للمعلم دور أساسي وفعال يف العملية التعليمية، إذ يستطيع خبرباته وكو 
ولكن العربة هي إعداده للمستقبل إعدادا  ،املتعلم وتبسيطها لفكر املتعلم، ودور املعلم ال يقتصر يف توصيل املعلومات

 ولذلك ال بد أن توفر يف املعلم شروط هي: ،سليما

                                                           
 بتصرف 15 صحممد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، املصدر نفسه،  1
 11 املصدر نفسه، ص 2
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طبيعة املادة علم مستخدما طرائق اسرتاتيجية تتالءم و فاهيم التدريس، ونظريات التأن يكون متخصصا ملما بكل م-

 الدراسية. 
 اسية.ن يتقمص املعلم دورا قياديا، فيوفر جوا للتعلم، ميكنه من إدارة نشاطات احلجرة الدر أ -
القدرة الب متنح الطتكوين عالقات اجتماعية وذلك ب ،لم ومساعدته على تنمية قدراتهكشف ميول واجتاهات املتع  -
ليت تدل على فهم التلميذ أو القدرة على التعرف على الكلمات التعبري والتوضيح واالستمتاع، وذلك من خالل لى اع

 عدم فهمه.
  واحتمال تأجيل اإلجابات،البحث واالطالع املستمر، مما خيلق القدرة على طرح األسئلة وإتاحة الوقت للتفكري -
 وتقدير سلوكهم. الطال بإدراك الفروق بني  بذلك يكتسب خربة يفو 

 فمن لتالميذهم، قدوة يكونوا أن األساتذة واجبات أخص من»وحيدد ابن عاشور واجبات األساتذة يقول:          
 واحلرية والشجاعة، املصابرة خالل على ينشئوهم وأن وأمتهم أنفسهم إلصالح والسعي العلم، حب يعرفوهم أن الواجب
 يف بقي من منهم سواء عاملة، نافعة أعضاء كلهم  يكونوا حىت األخالق، وكرم لعفافوا والعدالة، احلق واحرتام واملروءة،
 األمة علماء فإن الزمان، لقبِ م   يف هذا عن بعداء يكونوا ال أن وعساهم األخرى، األشغال إىل انصرف من أو العلم صناعة
 .1«أوان كل  يف زينتها

 
 المتعلم:-2

اليت تتوجه إليه عملية التعليم لذلك فإن التعليمية تبدي عناية كربى له، فتنظر يعد املتعلم حمور العملية التعليمية،  
إليه من خالل خصائصه املعرفية والوجدانية والفردية يف تنشيط العملية التعليمية وتنظيمها، وحتديدها أهداف التعليم واملراد 

مية، وتأليف الكتب واختيار الوسائل التعليمية وطرائق حتقيقها فيه، فضال عن مراعاة هذه اخلصائص يف بناء احملتويات التعلي
وحنن نقتنع من اصالح العقول الغضة بأن تطن  على امساعها اآلراء الصائبة والعلوم احملققة، »ابن عاشور: يقول التعليم، 

على  ،ور، إن تركيز ابن عاش2«وال خنشى يف خالل ذلك من صرف أذهاهنم عنها بصرف صارف، فإن  لنور احلق سلطانا
 ُيبللتعلم، ومع ذلك  جتعلها مؤهلة متيزها، خصائص هلان هذه العقول أالعقول الغضة واصالحها، تركيز له أسسه، ذلك 

، والشكل املوايل يوضح صفات عملية التعلمأخذ أكرب قدر من حىت يكون قادرا على صفات متعلم كل يف   تتوفر أن
 املتعلم:

                                                           
 203حممد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، التعليم العريب اإلسالمي، املصدر نفسه، ص  1
 52نفسه، ص صدرامل أيضا يف كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمي، هذا القول ، ومت ذكر138املصدر نفسه، ص 2



14 
 

 
    صفات المتعلم-3الشكل 

 محتوى التعليمي:ال-3
القرآن الكرمي بكل ما جاء فيه، حمتوى تعليميا متكامال متعدد املداخل وخمتلف التخصصات؛ ذلك أن القرآن 

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  *بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  اقْـَرأْ ﴿قال تعاىل:الت عليم عامة، الكرمي مبقاصده وتشريعاته ينص على   *َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما َلْم  *الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  *رَبَُّك اأْلَْكَرمُ اقْـَرْأ وَ   2﴾َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تـَْعَلمُ ﴿وقال أيضا:، 1﴾يـَْعَلمْ َعلََّم اإْلِ

خاطَبني، ويف آياته ما  ومل ينص القرآن الكرمي على التعليم فقط، بل
 
أنه نص  على التعليم مبا ي ناسب  حالة عصر امل

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتابَ ﴿  على ذلك قال تعاىل:حييل  ُهْم يـَتـْ  ُهَو الَِّذي بـََعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَن َرُسواًل ِمنـْ
ِبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا قَاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَّ ﴿ وقال أيضا:  ، 3﴾ َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ 

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  ﴿ وقال أيضا:، 4ُعلِّْمَت ُرْشًدا ﴾ ُه َواْستَـَوى آتـَيـْ ، وقال 5﴾ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ
ُؤاَلِء قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن* َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسمَ أيضا ﴿ اَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فـََقاَل َأنِبُئوِني بَِأْسَماِء هَٰ

يف هذا اجملال اآليات و ، 6﴾ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيم ۖ  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن* قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا 
 ملعاين.كثرية ومتعددة ا

                                                           

 :ى قدرته على اكتساب سلوك أو مهارة معينة، يعد أهم عامل نفسي يف عملية التعلم، وميكن تعريفه بأنه مدى قابلية الفرد للتعلم، أو مد االستعداد
 ة.إذ ما هتيأت له الظروف املناسب

 :حلي وحيدث بكيفية غري شعورية فهو اوجود االستعداد يفرض نضج املتعلم نضجا عقليا، هو عملية منو داخلية تشمل مجيع جوانب الكائن  النضج
 ، النمو االجتماعي.مو االنفعايل، النمو املعريفوميس هذا النضج اجلوانب التالية: النمو العقلي، الن،حدث ال إرادي يوصل فعله بالقوة خارج إرادة الفرد 

 ما حيقق مستوى حمدد من التفوق يؤمن به مه ،توجه حنو التخطيط للعمل ،والدافع يف أبسط تعريفاته هو حالة داخلية مرتبطة مبشاعر الفردلدافع: ا
 الفرد ويعتقده.

 
 5-1سورة العلق، اآليات  1
 113سورة النساء، اآلية  2
 02اآلية  ،سورة اجلمعة 3
 66 آليةاسورة الكهف،  4
 14 اآلية ،سورة القصص 5
 31-30 اآليات ،سورة البقرة 6

المتعلم

االستعداد

الدافعالنضج
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ومن  تفسريهيف بن عاشور ما قدمه اوقد اجتهد العلماء يف تفسري آيات القرآن كمحتوى تعليمي وتبيني مقاصده و 
يب  األخالق، التشريع، سياسة إصالح  االعتقاد وتعليم  العقد الص حيح، هتذ]، القرآن الثمانية مقاصد خالل حديثه عن

خاطَبني التعليم مبا ي ناسلت أس ي بصاحل أحواهلم، األمة، القصص  وأخبار  األ مم الس الفة 
 
املواعظ  واإلنذار  ب  حالة عصر امل

عليم، واالبعاد الرتبوية ملقاصد القرآن حاول تفسريه يف أكثر من كتاب خيص نظم الت[ والت حذير  والت بشري ، االعجاز بالقرآن
 ومدى تأثريها يف العملية التعليمية.

اشور، مع تقديره ألمهية اإلصالح يف نظم التعليم، وطرائق التدريس، ويف أحوال األساتذة تأهيال واحلقيقة أن ابن ع
نه ال يرتدد يف إعطاء األولوية إلصالح العلوم ذاهتا، إصالحا ينبغي أن إوتدريبا وضبطا هلم برتاتيب إدارية معلومة، إال  

ق الح التعليم وإصالح املعلمني وطر صإإذا كنا نرتقب من »ه: ينعكس يف التآليف املستخدمة لتدوينها وإشاعتها، ففي رأي
أجدر بأن تعطى لفتة من اإلصالح، إذ هي الفاعل  -وهي املعلم األول للتلميذ واملرشد للمدرس-اختبارهم فإن  التآليف

املعلم لرأوا أن   ولو وازن الناس بني اصالح التآليف وإصالح القوي يف نفس التلميذ وعلى مرتبتها تكون نفوس التالمذة،
ولو نظرنا يف عوائق التحصيل الستدركنا ناقصا وأصلحنا خمتال، ملا كان التلميذ يقرأ  ،اصالح التآليف يصل بنا إىل غرضنا

سن ترجيح رأي، بال استنباط حكم  1« النحو وهو خيتم احمللى، ال حي 
مهما بلغ »توى التعليمي، هي أن  املعلم وحجة ابن عاشور، يف الرتكيز على التآليف أو الكتاب املدرسي أو احمل 

به اجلمود ال ميكنه أن حيول بني األفهام وما يف التآليف، وحنن نقتنع من اصالح العقول الغضة بأن تطن  على امساعها 
 2«اآلراء الصائبة والعلوم احملققة، وال خنشى يف خالل ذلك من صرف أذهاهنم عنها بصرف صارف، فإن  لنور احلق سلطانا

تزيد املروءة بالقدرة على تدبيج اللغة صد القرآن قصصا وبالغة وبيانا، تنعش الفهم بالعربة، وحتلي اللسان بالبيان، و اوإن ملق
رمي دستور جامع لكل روافد العلوم فال وتطويعها بالنحو البالغة، ولتزيد العقل اتزانا ورجحانا باحلكمة واملنطق، والقرآن الك

 ور اجلامع.إال  جزء ضئيل من هذا الدست املعرفةما مفاضلة لرافد عن غريه، و حصر لعلم دون آخر وال 

 
 مسار العملية التعليمية -4الشكل  

                                                           
 51نفسه، ص صدرابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، امل 1
مقاصد الشريعة  ، ومت ذكره أيضا يف كتاب138حممد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، التعليم العريب اإلسالمي، املصدر نفسه، ص 2

 52ه، صنفس صدرامل ،اإلسالمي

المحتوى 
التعليمي

مالمتعل

لمعلما
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التعليمي، وكذلك السهم األخضر  احملتوىاملسننة اليت متثل يتجه حنو  ،املعلم املسننة اليت متثلفالسهم األزرق يف 
يف املسننة اليت متثل  قابل السهم األصفرامل ننة اليت متثل احملتوى التعليمي، ويفيتجه حنو املس املتعلم، املسننة اليت متثليف 

من املستحيل أن تلتف مسننة و كانيكي، ونظام املسننات ال يعمل إال  بنظام التشابك املييتجه حنو املتعلم،  احملتوى التعليمي
 يناسب كاًل من املعلم واملتعلم ملتوى التعليمي إذا ، فاحملوانفراجاهتا ملسننة أخرى تسنينها درجاتمن دون تناسب وتوافق 

صصه الذي يناسب املادة املدروسة  فلن تتحرك العملية التعليمية، ذلك أنه على املعلم معرفة احملتوى التعليمي من خالل خت
ستطيع التدرج يف املعرفة تعليمي كي يكي ستطيع إيصال املعرفة والفهم إىل أذهان املتعلمني، وعلى املتعلم متابعة احملتوى ال

 .وفهمها وتطبيقها وترتيب تفاصيلها وحتليلها
 :التــــــــــعـــليــمو  مقاصد القرآن الكريم -8

، "صالح التعليم"إ يف مشروعه وحلاجة املتعلم املسلم حملتوى تعليمي يوافق عقيدته ومبادئ دينه، ركز ابن عاشور،
  لى إصالح احملتوى التعليميعلكن تركيزه  -ن ي همل املعلم واملتعلمأمن دون -يلتعليمصالح التآليف أو احملتوى اإعلى 
لكثري من العلماء أمام ا وقفهم ومستوى عقوهلم، وهو مقصد قرآين، مبا ي ناسب  حالة عصر  تعليم الناشئة هدفهكان 

 : منها التعليم بإصالح مناتلز  ةكثري   أسبابا هناك أن، عاشور ابن رى، كما مل تغفله السنة الشريفة، وياآليات الدالة عليه
وضبط السلوك والعقل، كما خيلق عنده الشغف، ورغبة  ،ي دخل املتعلم يف حالة اتزان ورضا عن النفس التعليم ألن  

 االحتياج يف نفنح» :ابن عاشور يقول ،1«أعمالنا استقامة من ميكننا الذي هو»أنه  مثاالكتشاف، والوصول إىل املراد، 
 2«عمله من مبتغاه حبصول واثقا ،نفسه عن راضيا بذلك املتعلم ليكون التعليم من املراد وهي ،شغالاأل بوجوه العلم إىل

 واظهارها اإلنسانية إلضاءة الطيبة الفطر وصقل البشرية، املدارك ترقية يفيد »: قائال أن التعليم عاشور ابنويضيف 
، لألمة قادة إعداد ل حييلنا إىل نقطة مهمة هيهذا القو لعل و ، 3«احليوانية وصف عن صاحبها فيخرج مظاهرها أمجل يف

نور يضئ  التعليم ألن ،واحلكماء لألنبياء هدفا الغاية هذه كانت  وقد ،اإلرشادو  للقيادةمؤهلون  بصالح إعدادهم، صاحلني
 ،والرقي التطور درجات وأعلى مقاصدها باألمة يبلغ   الذي هوو ظالم العقل، وسبيل سالك يوصل إىل طريق اهلداية والرشاد، 

 من التعليم إلصالح األسباب هذهابن عاشور،  استنتج وقد اإلنسانية، احلقيقة تكتمل وبه املتحضرة، األمم مصاف إىل
 احنطاط أصبح حيث ،باحلاضر ذلك ومقارنة املاضية األزمنة عرب األمم يف التعليم تأثري كيفية  واستنباط التاريخ، استقراء
 .األمة الحنطاط مباشر وسبب مسة التعليم

 األديانكل   عن انفرداإلسالم  وذلك ألن   األخرى، اإلصالحات مجيع ،عاشور ابن عند التعليمعلى تتوقف لذلك 
ِإنََّما يـََتذَكَُّر ُأوُلو *وَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُمونَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلمُ  ﴿:وتعاىل سبحانه يقول والعلماء، العلم فضل بإظهار

وخري دليل على اهتمام اإلسالم بالعلم ، 5﴾ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ  ﴿:، ويقول سبحانه4﴾اأْلَْلَبابِ 

                                                           
 85م، ص2018، 42حجية شيدخ: حممد الطاهر ابن عاشور وجهوده يف إصالح التعليم، جملة احلقيقة، أدرار، اجلزائر، العدد  1
 7حممد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، املصدر نفسه، ص  2
 12املصدر نفسه، ص 3
 9الزمر، اآلية سورة  4
 43سورة النحل اآلية  5
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 بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  اقرأ ﴿ تعاىل: لقاحتث على القراءة وطلب العلم  ،أن أول سورة نزلت من القرآن الكرمي ،وفضله
إن  »مث ، كتمانهبأحاديث كثرية حتث على العلم والتعلم وعدم   ،كما يستشهد ابن عاشور،  1﴾  َعَلقٍ  ِمنْ  ْنَسانَ َخَلَق اإْلِ  *

اهتمام ابن عاشور بقضايا التعليم وفق ما يوافق مقاصد القرآن، دليل حسي وملموس على إحساسه العميق بالفرد املسلم 
، واملصدر األساس األول الذي يعتمد عليه (...)من الدين اإلسالمي، وغريته على شخصيته اليت تستمد أهم مقوماهتا 

يف  -تبارك وتعاىل-ابن عاشور، يف إصالح التعليم هو القرآن الكرمي، ونلمس ذلك من خالل تنبيهه إىل أن خالفة اهلل 
 .2«نسان االنتباه إىل مسالك صالحه فيها، وإصالح التعليم من أهم هذه املسالكاألرض تتطلب من اإل

 إىل حباجة أنه -الزيتونة جبامع ومعلما متعلما- للتعليم ممارسته خالل من، عاشور ابن الشيخ أدرك»ومن مثة 
 التدريس، يف ةاملعتمد بوالكت ومواده، ودرجاته، التعليم، نظام: مجيعا جوانبه يشمل حنو على النطاق، واسع إصالح

 .3«وتراتبها ستدر   اليت املعارف وتدرج الدارسني، ومستويات التعليم لدرجات مناسبتهم ومدى تأهيلهم حيث من واملدرسني
صالٌح  إالوما صالحه  ،املرتكزات اليت يقوم عليهاقف عند مرتكز واحد، بل تتعدد ال ي فالتعليم نظام متكامل

 وإن ،الصالح به عم   صلح إن فإنه التعليم فأما»بقوله:   "صالح التعليم"إلذلك حسم ابن عاشور مشروعه  لألمة مجعاء،
 4«يف حالة جهلها اعتقادا وساءت ،مركزها معرفة يف وتذبذبت كلها،  األمة به شقيت دافاس كان

التَّعليُم بما تمثل يف ]ييف مقصد رئيس  اقاطعت، مع مقاصد القرآن بالتعليا جتمان كا  ،خالل كل الذي سبقومن 
، لتعليميالُبعد الفني ا ،لتَّعليمياالُبعُد العلمي ] هي ،مهمة أبعادٍ  ثالث   [ تتفرع عنهالُمخاطَبينيُناسُب حالة عصر 

 يت:الشكل اآليف لخصها ميكننا أن نو  [الُبعُد العملي

 
 قة مقاصد القرآن بالتعليمعال-5الشكل 

 
                                                           

 2-1يات من سورة العلق، اآل 1
  86صاملرجع نفسه، حجية شيدخ: حممد الطاهر ابن عاشور وجهوده يف إصالح التعليم،  2
 64 ، صاملرجع نفسه تفسري ابن عاشور، ناجي فرج التكوري: مالمح اإلصالح الرتبوي يف 3
 12نفسه، ص  حممد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، املصدر 4
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مق البعد العلمي التعليمي

يمثله المحتوى التعليمي
البعد الفني التعليمي

يمثله المعلم
البعد العملي

يمثله والمتعلم
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 نتائج الدراسة:
 آلتية:هناية هذه الورقة البحثية، سنجمل أهم النتائج اليت توصلنا إليها يف النقاط ايف 

 ،مقاصد القرآن، أما رجوة منهاهداف املا، واألطرت هلاليت س   املواضع واالجتاهات ؛هييف اللغة واالصطالح املقاصد  -1
 . النظم القرآين تبيانا هلا ،األهداف الكربى اليت ساق اهلل عز  وجل هيف

مل حممد  -2  هي: يف مثانية مقاصد ة الرابعةوحتديدا يف املقدم يف كتابه حترير التنوير،مقاصد القرآن  بن عاشوراالطاهر ُي 
إصالح  االعتقاد وتعليم  العقد الص حيح، هتذيب  األخالق، التشريع، سياسة األمة، القصص  وأخبار  األ مم الس الفة للت أس ي ]

  [االعجاز بالقرآن والت حذير  والت بشري ، نذار  املواعظ  واإل، التَّعليُم بما يُناسُب حالة عصر الُمخاطَبينبصاحل أحواهلم، 
 باألبعادالتعليم اكتفينا ب عالقة مقاصد القرآندراسة الوأبعاد شرعية، وألن جمال  ،ربويةتأبعاد تنبثق عن مقاصد القرآن  -3

 لُبعدُ ا ،التعليميالُبعد الفني  التَّعليمي،الُبعُد العلمي الب عد  العقدي، الب عد  األخالقي السلوكي، ] :الرتبوية واليت متثلت يف
 [العملي

رتبها ترتيبا تنازليا من األهم فاألهم؛ و ، قاطبة علومعالقة مقاصد القرآن بالذكر ابن عاشور، يف هناية املقدمة الرابعة -4
العلوم اليت تزيد املفسر علما إىل علمه، مث العلوم اليت جاء مؤيدة للقرآن الكرمي تابعة بدأها بالعلوم اليت تضمنها القرآن، مث 

 . األخري العلوم اليت ال عالقة هلا بالقرآن ومقاصدهله، يف
واضحا من خالل أبعادها، والتقاطعات املتشابكة يف كتابه "مقاصد  مقاصد القرآن يف العملية التعليمية كان تأثري-5

د القرآن بالتعليم جتتمع مقاصالشريعة اإلسالمية" مث كتابه "أليس الصبح بقريب" ومها امتداد ملا جاء يف التحرير والتنوير، و 
  [الُبعُد العملي، الُبعد الفني التعليمي ،الُبعُد العلمي التَّعليمي]يف وتتقاطع 

 الستنباط، لذلك وجب العودة إليه يلوج عصر لكل صاحلاً وحمتوى تعليميا  كاماًل،  تربويا منهجا الكرمي القرآنيعد   -6
  وخصوصية العلم والتعليم. ،، وتوظيفها مبا خيدم مبادئ الدينمن مضامني تربوية، وتوجيهات أخالقية فيهما 
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