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ABSTRACT 

The research revolves around a topic ‘Educational Objectives of the Quran-Intellectual 

education as a model’; it is a research in a large project tagged with the objectives of the 

Quran, studies therein are among the recent trends in Quranic studies, it also revolves around 

the problem of recalling and inspiring the Quranic curriculum in intellectual education, and 

how to raise starch on it, and the benefits of intellectual education, and how the educational 

system achieves the educational objectives of the Quran, it also aims to achieve the following 

goals: 

1. Contribute and participate with researchers in the manifestations of recent 

trends in Quranic studies. 

1. Highlighting the Quran’s objectives of intellectual education. 

2. Developing an applied proposal for intellectual education in the four levels of 

education. 

The nature of the study necessitated the adoption of the following curricula, the descriptive 

approach, analytical, deductive and inductive approach, the research concludes with its results 

to answer the research questions, and achieve his goals set, concluding that the originality in 

this research is its highlighting of this type of intellectual education, and for one of the great 

purposes of the Quran, and it is from new research in recent trends in Quranic studies, 

recommending, at the end of the research concerned with the educational field, more attention 

to intellectual education; in order to raise the level of graduates of schools in its various 

stages. 

Key words: Objectives of the Quran - Intellectual Education - Modern Trends - Studies - 

Applied Model. 
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 الملخص

التربيوووة اليةريوووة أًمووجووواث  يهوووو بحوووم لوووو مشوووري  كبيووور المو وووو   –مقاصووود القووورآب التربويوووة " يتمحوووول البحوووم ضوووول مو وووو  

القرآًيوووة  كموووا أًووول يوووديل ضوووول   وووةالية ا وووتدعا  بمقاصووود القووورآب  يدعووود الدلا ووواج ليووول مووون ا دلاهووواج الحدي وووة لوووو الدلا ووواج 

يا وووتل ا  الموووق آ القرآًوووو لوووو التربيوووة اليةريوووة  يكيووو  دوووتف دربيوووة الوووقش  علوووي ولووو   يلوا ووود التربيوووة اليةريوووة  يكيووو  يحقوووو  

 :القظا  التعليمو مقاصد القرآب التربوية  كما أًل ي دف  لي دحقي  ما لصد لل من األهداف التالية

 .الكة مع الباض ين لو دللياج ادلاهاج ضدي ة لو الدلا اج القرآًيةاإل  ا  يالمش .4

 . براز مقاصد القرآب الخاصة بالتربية اليةرية .4
 .ي ع مقترح دطبيقو للتربية اليةرية لو مستوياج التعليف المختلية .2

يا  ووووتقرا و  لوووويخل  لووووو ياقتضووووت ةبيعووووة الدلا ووووة اعتموووواد المقوووواهآ التاليووووة  المووووق آ الوصوووويو  يالتحليلووووو  يا  ووووتقباةو 

ووونر األصوووالة لوووو هووو ا البحوووم هوووو  بوووراز   مر ةز ًتيلتووول  لوووي اإلجابوووة علوووي أ ووويلة البحوووم  يدحقيووو  أهدالووول المر وووومة  مسوووتقتلاث بووووب مر

ل ووو ا القوووو  مووون التربيوووة اليةريوووة  يلمقرووود مووون مقاصووود القووورآب العظيموووة  يأًووول مووون البحوووو  اللديووود  لوووو ا دلاهووواج الحدي وووة لوووو 

قرآًيوووة  موصوووياث لوووو ً ايوووة البحوووم المعقيوووين بالملوووال التربووووب بمايووود مووون العقايوووة بالتربيوووة اليةريوووة  مووون أجووو  الرلوووع الدلا ووواج ال

 .من مستوى خريلو المدالس لو مراضل ا المختلية

 ًمووج دطبيقو  -الدلا اج القرآًية –ا دلاهاج الحدي ة  -التربية اليةرية  -مقاصد القرآب: الةلماج الميتاضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 481 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 توطئة

  يالتوووو دشوووم  ملموعوووة مووون "علوووو  القووورآب"لقووود عرلوووت الدلا ووواج القرآًيوووة دطوووولاث عبووور التوووالي  دحوووت مسووومي جوووامع يهوووو 

 . العلو  المختلية يأخ  بال كر علف ديسير القرآب الةريف

با دلووا  المقاصوودب لووو الدلا وواج القرآًيووة  يقوود ييمةوون القووول بوًوول صووال الحووديم اليووو  عوون مسوومي جووامع آخوور يهووو مووا يتعلوو  

عووورف هووو ا األخيووور بوووديل  دطوووولاث ملحوتووواث مووون خوووسل موووا كتووو  ليووول بمختلووو  المسووومياج  أضياًووواث دحوووت مسووومي اليةووور المقاصووودب  

يأخوووورى القظوووور المقاصوووودب  يا دلووووا  المقاصوووودب  يكوووو  هوووو   المسوووومياج دسووووير لووووو ادلووووا  ياضوووود يو ووووف بالدلا وووواج القرآًيووووة 

ة  يكل وووا دق ووو  مووون معوووين ياضووود  يهوووو هووو ا القووورآب العظووويف المعلوووا  الباقيوووة الخالووود  الووو ب   دققضوووو علا بووول ي  يخلووو  الحدي ووو

ِميدٍ }علي ك ر  الرد ال ب  ِةيٍف ضر لزيِِل درقزِايٌ  ِمنز ضر يزِل ير ر ِمنز خر  [.24: لرلت]{  ر يروزدِيِل الزبراِةُ  ِمنز بريزِن يردر
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 مقدمة

هلل خلووو  اإلًسووواب لوووو أضسووون دقوووويف  يجعووو  العقووو  ليووول ميوووا  التةوووريف  ياعتقوووي بووول  ايوووة العقايوووة لحموووا  بالشووور  الحةووويف  الحمووود

 .أمراث  يً ياث يدعو  من لب عليف

يالروووس  يالسوووس  علوووي القبوووو العربوووو ال ا ووومو محمووود عليووول ألضووو  الروووس  يأزكوووي التسوووليف أل ووولل هللا بالووودين القوووويف  يالموووق آ 

ن دمسووو  بموووا جوووا  بووول لووواز اليووووز العظووويف  يمووون اهتووودى ب ديووول لوووو الووودعو  يالتربيوووة ًوووال الخيووور العمووويف  يلووواز باللقوووة السوووليف  مووو

 .جقاج القعيف

دعووا أمتووول  لووي كووو  خيووور  يكوو  موووا يرووولل  وووً ا  وا هوووو  ووالج علوووي الروووراة المسووتقيف يعلوووي آلووول يصووحبل الووو ين اختوووالهف هللا  

  موون بعووود  ب يمووواب ييبوواج ييقوووين أدلكووووا ديلهوووف  يأديا األماًووة التوووو ُضملوهوووا  لوووي لرووحبتل لةووواب ل وووف  وووب عظووويف ضملووووا المشوووع

 .العالف بعلف لصين  يمق آ قويف

لووو ب مو وووو  التربيوووة اليةريوووة باعتبالهوووا مقروووداث مووون مقاصووود القووورآب الةوووريف  لمووون الموا وووع اللووودير  با هتموووا  يالبحوووم  : يبعووود

تووووير العقووو  البشووورب اليوووو  بموووأيراج داخليوووة  يأخووورى خالجيوووة دووووير ب وووا العقووو  ألً وووا متلووودد  بتلووودد أ وووباب ا ولووو  موووا يتعلووو  ب

 .البشرب برية عامة  يعق  اإلًساب المسلف برية خاصة مما يلع  أمر التربية اليةرية أمر آب يمتلدد يملل

الموووأدمر "ر يوووودو هووو ا المو وووو  لوووو  ووويال المشوووالكة لوووو المحيووو  الوووديلو السوووابع  يلوووو موووأدمر مووون مأدمرادووول يأخووو  بالووو ك

يخاصووووووة " الدلا وووووواج اإل ووووووسمية"يلووووووو محوووووول  األيل "الووووودايلو السووووووابع لسدلاهوووووواج المتقدمووووووة لوووووو الدلا وووووواج اإل ووووووسمية 

 ".ادلاهاج ضدي ة لو الدلا اج القرآًية"المو و  األيل مقل يالمتعل  بـ 

 الدراسات السابقة

اليةووووور "ت مسووووومياج مختليووووة  لمووووور  دحوووووت مسووووومي عوووورف ا دلوووووا  المقاصووووودب لوووووو الدلا ووووواج القرآًيووووة الحدي وووووة دطوووووولاث دحووووو

القظوووور المقاصوووودب لليووووة دقايليووووة "  يموووور  دحووووت مسوووومي "أضموووود الريسوووووًو"   للوووودكتول 9111" المقاصوووودب قواعوووود  يلوا وووود 

ا دلوووا  المقاصووودب لووودى الطووواهر بووون عا وووول "   يأخووورى دحوووت مسووومي 4292-هوووـ 9249" محمووواد بووون محمووود لليوووع" للووودكتول"

 44عوووودد  6مللوووود لووووو مللووووة اليةوووور اإل ووووسمو المعاصوووور  29-29-4222مقشووووول  "رضموووواب ل ووووواًو ووووامر عبوووود ال" للوووودكتول

(4222). https://doi.org/10.35632/citj.v6i23.1729. 

https://citj.org/index.php/citj/issue/view/195
https://citj.org/index.php/citj/issue/view/195
https://doi.org/10.35632/citj.v6i23.1729
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يمووون الدلا ووواج الحدي وووة لوووو هووو ا الملوووال  أيضووواث  موووا يتعلووو  بمقاصووود القووورآب يهوووو مشوووري  كبيووور أجريوووت ضولووول دلا ووواج    

  4299 -هيووا يووامر"مقاصوود القوورآب الةووريف عقوود الشووي  ابوون  عا ووول : "متعوودد  دحووت مسوومياج عوود  أوكوور بعووم العقووايين  مق ووا

- qspace.qu.edu.qaمقاصووود : "  يمق وووا41/4299لا ووواج اإل وووسمية قطووور العووودد بحوووم ًشووور لوووو مللوووة كليوووة الشوووريعة يالد

عبووود . د. أ" دلا وووة ًروووية لوووو بعوووم كتووو  التيا وووير يعلوووو  القووورآب الةوووريف ل" القووورآب يأهميت وووا لوووو دحديووود المو وووو  القرآًوووو

-هووووـ9296دووووولي  السوووويد اإلمووووا  العسمووووة الققوووووجو " لووووتل البيوووواب لووووو مقاصوووود القوووورآب: "جامعووووة الشووووالقة  يمق ووووا –هللا الخطيوووو  

للعسمووووة الريسوووووًو  ي يرهووووا موووون الترووووقيياج الخاصووووة دتمحووووول " ج ووووود األمووووة لووووو مقاصوووود القوووورآب" كتوووواب : يمق ووووا   9114

 .ضول مقاصد القرآب

 دواعي الكتابة في هذا الموضوع

التربيووووة " بووووالر ف موووون األهميووووة الةبيوووور  للدلا وووواج السووووابقة ل ً ووووا  يوووور  وووواملة للواًوووو  عوووود  موووون المشووووري   يمق ووووا مو ووووو  

باعتبالهووووا مقرووووداث موووون أهووووف مقاصوووود القوووورآب الةووووريف  يوووور أب هقووووا    ووووالاج  لووووي مقروووود ضيوووو  العقوووو  باعتبووووال  موووون " اليةريووووة

ياج الخمووول التوووو هوووو ضيووو  الووودين  يالوووقيل  يالعقووو   يالقسووو   يالموووال المقاصووود الةليوووة للشوووريعة اإل وووسمية المعريلوووة بالضوووريل

علووي اخوووتسف بوووين العلموووا  لوووو الترديوو  يالتقوووديف يالتووووخير  لووو ا اعتبووورج ولووو  للووو  بح يوووة ألدج  ووودها  يأيضووواث ًظوووراث  هتموووامو 

مو وووو  هووو ا البحوووم كوًووول الخوووام بملوووال الدلا ووواج القرآًيوووة يخاصوووة موووا يتعلووو  بمقاصووود القووورآب  يمووون أهوووف دياعوووو ا ختيوووال ل

يتقووواةع موووع مشوووريعو لوووو بحوووم الووودكتولا  يالمتعلووو  بمقاصووود القووورآب لوووو التعامووو  موووع المخوووال  مموووا دلعقوووو  لوووي اختيوووال عقوووواب 

 .أ ول هللا التولي  يالسداد" التربية اليةرية أًمووجاث -المقاصد التربوية لو القرآب الةريف " ه ا البحم المو و  بـ

   ةالية البحم

لقوووورآب الةووووريف المروووودل األيل للتربيووووة اليةريووووة  يالمقبووووع األصووووي  ل ووووا  يالحووووامو لوجودهووووا  كمووووا أب مو ووووو  التربيووووة يعوووود ا

اليةريووووة باعتبالهووووا مقرووووداث موووون مقاصوووود القوووورآب الةووووريف  لموووون الموا ووووع التووووو هووووو جوووودير  با هتمووووا   يالبحووووم  ألً ووووا موووون 

 :إل ةالية التاليةالموا ع المتلدد  بتلدد أ باب ا  مما ي ير التسال ج ا

هوو  موون دا  اليووو   لووي ا ووتل ا  المووق آ القرآًووو لووو التربيووة اليةريووةف يمووا السووبي   لووي معرلووة مقاصوود التربيووة اليةريووة لووو القوورآب 

الةووريفف يكيوو  يووتف دربيووة الووقش  علووي ولوو ف يمووا ولةووف المووق آ الوو ب جووا  بوول القوورآب الةووريف لووو التربيووة اليةريووة  ييوودعو  ليوول لووو 

ختليووووةف يموووواهو اليوا وووود يا يووووال المرجووووو  موووون التربيووووة اليةريووووةف يووووف أخيووووراث كيوووو  يحقوووو  القظووووا  التعليمووووو المقاصوووود ملووووا ج م

 التربوية اليةرية لو القرآب الةريفف
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 :لر ياج البحم

 . ب ا تل ا  المق آ القرآًو لو التربية اليةرية أمر لل أهميتل  ألب مردل  لباًو   

 .يهو أيلي من أب دربية أخرى  ألً ا األ اس لو بقا   خرية اإلًساب المتةاملة المتوازًة  ب التربية اليةرية بقاٌ    

وووا لوووو التربيوووة أي  يرهوووا مووون المروووادل اإل وووسمية بووو  ليموووا    قووود يووودعو الوووبعم اليوووو  بوًقوووا لسوووقا لوووو ضاجوووة  لوووي ا وووتل ا  موووق آ ما

 .يقتلل الخبرا  يالمربوب  قية

 .رية  ألً ا أمر مةتس   لا د  درجي من التربية الية  

 :ه   بعم التسال ج اإل ةالية  وضايل اإلجابة علي ا من خسل خطة البحم التالية

 :خطة البحم

 المياهيف المردبطة بالبحم: المبحم األيل

 مي و  التربية لغة ياصطسضا: المطل  األيل

 مي و  التربية اليةرية: المطل  ال اًو

 لغة ياصطسضاث مي و  المقاصد : المطل  ال الم

 مي و  مقاصد القرآب: المطل  الرابع

 أهمية التربية اليةرية يدللياد ا يآيالها: المبحم ال اًو

 أهمية التربية اليةرية: المطل  األيل

 دللياج التربية اليةرية: المطل  ال اًو

 آيال التربية اليةرية علي القمو العقلو: المطل  ال الم

 ة اليةرية علي مستقب  التلمي  آيال التربي: المطل  الرابع

 مقاصد التربية اليةرية لو القرآب الةريف يي ا   دحقيق ا: المبحم ال الم

 مقاصد التربية اليةر  لو القرآب الةريف: المطل  األيل
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 ضي  العق  من ج ة لوجود: المطل  ال اًو 

 ضي  العق  من ج ة الوجود: المطل  ال الم

 المأير  علي العق العوام  : المطل  الرابع

 ل اًوبمقترح ًمووج درولب دطبيقو للتربية اليةرية لو المستوياج التعليمية من األيلو  لي ا: المبحم الرابع

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو األيلو: المطل  األيل

 دا والترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو ا بت :المطل  ال اًو

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو ال اًوب اإلعدادب: المطل  ال الم

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو ال اًوب التوهيلو: المطل  الرابع

 :مقاهآ البحم

: لووو ا يتعوووين اعتمووواد المقووواهآ التاليوووةةبيعوووة المو وووو  دقتضوووو ا وووتقرا  القرووووم الخاصوووة  يدحليل وووا  يا وووتقباة األضةوووا  مق وووا  

 المق آ الوصيو التحليلو  يا  تقباةو  يا  تقرا و

 :أهداف البحم

 .اإل  ا  يالمشالكة مع الباض ين لو دللياج ادلاهاج ضدي ة لو الدلا اج القرآًية .9

 . براز مقاصد القرآب الخاصة بالتربية اليةرية .4

 .توياج التعليمية من األيلو  لي ال اًوبي ع مقترح دطبيقو للتربية اليةرية لو المس .4

 :ضديد البحم المو وعية

 وووويعالآ البحووووم مو ووووو  التربيووووة اليةريووووة باعتبالهووووا مقرووووداث موووون مقاصوووود القوووورآب الةووووريف  ي وووويبرز معالم ووووا  ي ووووب  دطبيق ووووا 

 .  بمختل  المستوياج التعليمية

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 412 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :الفئة المستهدفة من البحث

برووووية خاصووووة  يالل وووواج المعقيووووة بالملووووال التربوووووب موووون أةوووور يمأ سوووواج برووووية عامووووة  كوووو  المعقيووووين بالدلا وووواج القرآًيووووة 

 .ييا عو البرامآ التعليمية  يف أخيراث الطسب لو ك  المراض  التعليمية الم كول 

 المفاهيم المرتبطة بالبحث: المبحث األول

 :بين يدب المبحم

المردبطووووة بالبحووووم ولوووو  مووووا  ووووودقايلل لووووو هوووو ا  موووون بوووواب المق ليووووة العلميووووة دخرووووي  مبحووووم خووووام للميوووواهيف الر يسووووة

المبحووووم األيل يخاصووووة مووووا يتعلوووو  بمي ووووو  التربيووووة  يمي ووووو  المقاصوووود  يمقاصوووود القوووورآب  يمي ووووو  اليةوووور  يالتربيووووة اليةريووووة  

 :يول  من خسل المطال  التالية

 مفهوم التربية لغة واصطالحا: المطلب األول

 مي و  التربية لغة .9

 :اللغة العربية  يجدًا لةلمة التربية أصو  لغوية يسية وا لجعقا  لي معاجف 

اِل القاوواِس لرووسر }: لبووا يربووو بمعقووي زاد يًمووا  يلووو هوو ا المعقووي ًووال قولوول دعووالي: األصوو  األيل ووور بُووور لِووو أرمز ووا آردريزووتُفز ِموونز ِلبثووا لِيررز مر ير

 ِ بُو ِعقزدر هللاا  (.41 -42: الري ){ يررز

 .ًشو يدرعر : علي يزب خيو يخيي  يمعقاهالبي يربي : األص  ال اًو

 .[1] لب يرب بوزب مد يمد بمعقي أصلحل  يدولي أمر   ي ا ة يقا  عليل يلعا : األص  ال الم

سوووير  لوووو دي" هوووـ686المتوووولي"يقووود ا وووت  بعوووم البووواض ين مووون هووو   األصوووول اللغويوووة دعرييثوووا للتربيوووة  لقوووال اإلموووا  البيضوووايب 

الوورب لووو األصوو  بمعقووي التربيووة  يهووو دبليووا الشووو   لووي كمالوول  ووييا لشووييا  يووف يصوو  بوول ": "أًوووال التقايوو  يأ وورال التوييوو "

دعووووالي للمبالغووووة
 

الوووورب لووووو األصوووو  التربيووووة  يهووووو  ًشووووا  : هووووـ624المتووووولي"  يلووووو كتوووواب ميوووورداج الرا وووو  األصووووي اًو [2]

 .[4] ه بل يًمي قوا  العقلية ياللسمية يالخلقية:   ييلد أيضا أب التربية لو اللغة[3] لحا   لي ضد التما  الشو  ضا 

با  التاربيوووة  يأرصووو  [5]  صوووسح الشوووو  يالقيوووا  عليووول: يالتربيوووة لوووو اللغوووة أيضوووا يهوووو  ًِشووواُ   وووو  ضوووا  لحوووا ث  ِلوووي ضووودا : الووور،

 :  يقد ا تقبط األ تاو عبد الرضمن الباًو من ه   األصول اللغوية أب التربية دتةوب من عقاصر[7]  ي [6] التما 

 . المحالظة علي لطر  القا ئ يلعايت ا: أيل ا
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 .دقمية مواهبل يا تعدادادل كل ا  يهو ك ير  متقوعة: ياًي ا

 .دوجيل ه   اليطر   يه   المواه  كل ا ًحو صسض ا  يكمال ا الس   ب ا: يال  ا

 ..".ضوووا ث لحوووا ث : "  يالرا ووو  بقولووول"لشوووييا وووييثا : "... التووودلج لوووو هووو   العمليوووة  يهوووو موووا يشوووير  ليووول البيضوووايب بقولووول: لابع وووا

 .يه   دعد من مقاصد التربية اليةرية

 .يستخل  من ه ا ًتا آ أ ا ية لو ل ف التربية

 .أب التربية عملية هادلة  ل ا أ را  ا يأهدال ا ي ايت ا: أي ها

  المواهووو   يهوووو الووو ب  وووقن  وووققاث لقموهوووا أب المربوووو الحووو  علوووي اإلةوووسل هوووو هللا الخوووال  خوووال  اليطووور  يياهووو: القتيلوووة ال اًيوووة

 .يددلج ا يدياعل ا  كما أًل  ر  ما يحق  كمال ا  يصسض ا ي عادد ا

أب التربيوووة دقتضوووو خططووواث متدلجوووة دسوووير لي وووا األعموووال التربويوووة  يالتعليميوووة يلووو  درديووو  موووقظف صووواعد يقتقووو  : القتيلوووة ال ال وووة

لوووة  يخاصوووة ليموووا يتعلووو  بالتربيوووة اليةريوووة لووو ب متوقيوووة علوووي مبووودأ موووع القا وووئ مووون ةوووول  لوووي ةوووول  يمووون مرضلوووة  لوووي مرض

 .التدلج

 [.91:م 9]أب عم  المربي دال  يدابع لخل  هللا ي يلاد   كما أًل دابع لشر  هللا يديقل : القتيلة الرابعة

 مي و  التربية اصطسضا .4

 .ربية ي يلة  صسضية بقا  التربية لو ا صطسح دأيل  لي ه ا المعقي يهو الرعاية يالتقمية   و الت

يلقوود ضووووى القووورآب الةوووريف مق اجوووا لريوووداث لووو  صوووسح األموووول يالقيوووا  علي وووا بالرعايوووة يالتقميووة  علوووي أضسووون يجووول يأكمووو  ضوووال   

لتلووو  هوووو التربيوووة الرباًيوووة التوووو مووون صوووقع هللا الووو ب أدقووون كووو   وووو   يهوووو الووو ب خلووو  كووو   وووو  ل وووو أعلوووف بموووا يرووولحل  يهوووو 

بِيرُ أر ر }: قال هللا دعالي.  بحاًل أض  من يرعا  هُور اللاِطيُ  الزخر لر ر ير نز خر لرُف مر  [.92: المل ] { يرعز

ً وووووا دةتسوووووو مووووون خرا رووووول خرا رووووو ا  مووووون الشووووومول ياإلضاةوووووة  ياإلضةوووووا   أيمموووووا يميوووووا التربيوووووة لوووووو القووووورآب الةوووووريف  

ج معياليووووة يالرووووسضية  يالةمووووال  بحيووووم دبوووودأ مووووع اإلًسوووواب مقوووو  ي ددوووول  بوووو  يقبوووو  ي ددوووول لووووو اختيووووال الووووايجين بمواصوووويا

 . دوهيلية  يةوًاب ب ا قادلين علي دحم  مسأيلية ه   التربية
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 ب مووق آ التربيووة لوووو القوورآب الةوووريف يقب وو  موون كموووال هوو ا الووودين يمعلووا  هووو ا الةتوواب المليوود  لتربيتووول دسووع كووو  الملووا ج  كموووا 

ل يمباًيوول  يلةقووول يمتوود  لوووي معاًيووول أً ووا باقيوووة يصووالحة لةووو  عروور يجيووو   ضيووم  ب  علووواز القووورآب الةووريف   يقحرووور لووو ألياتووو

 . [8] يمقاهلل الحيادية يالحيوية

 .يلو ه ا  جابة علي  أال من أ يلة البحم يالمتعل  با تل ا  المق اج القرآًو لو التربية اليةرية

 مفهوم التربية الفكرية: المطلب الثني

 : مي و  اليةر. 9

وووال : اليةووور مر لز ُوووول ِعز لُوووو  للوصوووول  ِلروووي معرلروووة مر عز  عمووواُل الخووواةر لوووو الشوووو   يدوووردد : يأصووو  اليةووور. [9] الزعقووو  لِوووو الزمر

ووور جريووواب دلووو  القوووو  بحسووو  ًظووور العقووو   ي  يمةووون  القلووو  لوووو ولووو  الشوووو   يهوووو قوووو  متطرقوووة للعلوووف  لوووي المعلوووو   يالتيةع

هوووو :   ياليةووور[10] ديةوووريا لوووو آ   هللا  ي  ديةوووريا لوووو واج هللا دعوووالي: و القلووو   يل ووو ا قيووو التيةووور    ليموووا لووول صوووول  لووو

 عموووال العقووو  لوووو المعلوووو  للوصوووول : )  ياليةووور لوووو اللغوووة هوووو[11]  ضضوووال معووورلتين لوووو القلووو  ليسوووت مر مق وووا معرلوووة يال وووة

( ديةوووور: )مللووووة اليةوووور اإل ووووسمو المعاصوووور  يمقوووول التيةيوووور[ 9]  [13] ي [12]   ي[448:م 6ج  9(]معرلووووة مل ووووول لووووي 

رمر التةر  .[14] هو  ضضال معرلتين لو القل  ليست مر مق ا معرلة يال ة( التيةير. )لِو األز

 مي و  التربية اليةرية.4

التربيوووة اليةريوووة مووون أصوووع  أًووووا  التربيوووة   و مووون خسل وووا يمةووون صوووقاعة اإلًسووواب المعتووودل لوووو دروووول   يلةووور   ي ووولوكل  

يالووو ب يايووود األمووور صوووعوبة هوووو الدبووواة هووو   العقاصووور ال سيوووة موووع بعضووو ا  التروووول  يالتيةيووور  يالسووولو  يالتوووو أ وووميت ا بوووـ 

التربوووووب التيوووواعلو المعيووووالبالم لووووم "
1

  ولوووو  أب ا ووووتقامة السوووولو  مووووردبط با ووووتقامة التيةيوووور  يهوووو ا األخيوووور مووووردبط برووووحة 

الترووووولاج
2

  يالموووودلكاج
3

  : لوووووقول قيا وووواث "   يسووووتقيف الظوووو  يالعووووود أعوووووج: "  يقيا وووواث علووووي مووووا قالتوووول العوووورب لووووو أم ال ووووا

دروووول صوووحيل يقوووتآ عقووول لةووور صوووحيل ي وووليف  يكووو  لةووور  وووليف  يسوووتقيف السووولو  يالتروووول أعووووج ًتيلوووة مقووودماج مقطقيوووة  لةووو 

 .يقتآ عقل  لو   ليف القتيلة ك  درول  ليف يقتآ عقل  لو   ليف

يالمقرووود بالتربيووة اليةريوووة ولوو  العووسج الوو ب يعووالآ بوول العقووو  : )ييقووول الوودكتول عبوود الحميوود القلووال لوووو مي ووو  التربيووة اليةريووة

باض ووواث عووون الحقيقوووة   وووالةاث المسوووال  المق ليوووة الروووحيحة المأديوووة  لي وووا  أي المقربوووة مق وووا بو وووالي  مختليوووة  ليةووووب لوووو ضركتووول 

                                                             
الترول  اليةر  السلو   يبالتربوب  ألًل لو  يال الحديم عن التربية اليةرية  يبالمعيالب  ألب عسقة : أ ميتل بالم لم  ألًل يتةوب من يس  مرطلحاج يهو(  1

 الترول بالتيةير يعد المعيال لو ا تقامة ك  مق ما ييظ ر أير ول  علي  لو  اليرد  لبا أ   يلاباث 
2
 .ي بالمعقوياجأ  الرول التو دحرر لو ال هن لدى اإلًساب ضول األ يا   وا  دعل  األمر بالمحسو اج  دل: الترولاج(  
  .المدلكاج ًوعاب  عقلية  يضسية(  3
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يب وو ا دةوووب التربيووة اليةريووة هووو دربيووة العقوو  علووي دلوو  المقوواهآ الرووحيحة لووو بح وول عوون الحقيقووة القظريووة  .. بوووكبر قوودل ممةوون

 [.  92:م 94]عملياث  ليماث يلو دوتي  دل  الحقيقة لو ددبير ضيادل اليردية ياللماعية ددبيراث 

 ب دحقيوووو  دربيووووة لةريووووة دقسوووولف يلطوووور  اإلًسوووواب التووووو لطوووور  هللا علي ووووا  هووووو التووووو دقسوووولف يةبيعووووة : يموووون يووووف يمةوووون القووووول 

يهووو ا يووودلعقا . التطلعووواج البشووورية لوووو زمووون دتسوووال  ليووول العقوووول يدتسووواب  ًحوووو القموووف اليةريوووة ياإلًتاجيوووة علوووي جميوووع األصوووعد 

ة اليةريوووة   يمةووون أب دتحقووو  بمل ووووداج لرديوووة لسوووح   يخاصوووة لوووو الليووو  الرووواعد الووو ب يولووود يهوووو مولوووع للقوووول بووووب التربيووو

بالتةقولوجيوووا الحدي وووة المووودمر الحقيقوووو للعقووو  البشووورب كموووا بيقوووت لوووو هووو ا البحوووم
4

 ب األمووور :   يمووون يوووف ل ًووول يمةووون القوووول أيضوووا

ي وووا كووو  األةوووراف المعقيوووة بووود اث مووون األ ووور  الحا ووون يحتووواج  لوووي مل ووووداج جماعيوووة  يمل ووووداج مدلي وووة بعقايوووة يشوووتر  ل

األيل يالمربوووو األصووولو  يوووف المدل وووة الحا ووون ال ووواًو يالتوووو يقوووع علي وووا ديل خطيووور  يمسوووأيلية عظيموووة دقيوووا بحمل وووا اللبوووال  

 .يف الملتمع ال ب هو يمال  رس البيوج يالمدالس

ة يدقيقوووة دضوووع األهوووداف بعقايوووة  يدرصووود ي وووا   دحقيق وووا يهووو ا   يوووتف    مووون خوووسل بووورامآ يقتل وووا خبووورا  بعووود دلا وووة معمقووو

بدقوووة متقاهيوووة  يدةووووب قابلوووة للتطبيووو  لوووو مسوووتوياج عووود  بووورامآ أ ووورية  يأخووورى مدل وووية  يملتمعيوووة موووع األخووو  بعوووين ا عتبوووال 

يووووة الموووودخسج يالمخرجوووواج ل وووو   البوووورامآ ال سيووووة  مووووع مراعوووواج أيضوووواث أب يةوووووب مق ووووا مووووا هووووو ديوووواعلو بووووين األةووووراف ال س

 .المسأيلة علي دحقي  التربية اليةرية لو دللياد ا المتعدد 

يلتحقيوووو  هوووو ا المبتغووووي يحتوووواج األموووور  لووووي جوووويش موووون البوووواض ين يالمخترووووين  ي لووووي دعووووف موووون الديلووووة  ألً ووووا المسووووأيل األيل 

اث  يليضيوووواث  ياألخيوووور علووووي هوووو ا الحوووو  لووووو التربيووووة بمختلوووو  أًواع ووووا  يالتووووو دشووووم  جميووووع جواًوووو  اإلًسوووواب  عقليوووواث  يلةريوووو

 . ي لوكيا  ياجتماعياث 

 مفهوم المقاصد لغة واصطالحا  : المطلب الثالث

 مي و  المقاصد لغة .9

 ب دعريووو  المقاصووود لغوووة لرووو  ليووول العلموووا  ديرووويسث   يسوووع المقوووا  بعر ووول هقوووا  ي وووولكا علوووي المعووواًو المترووولة بمو وووو  

 .البحم  ي وختررها اخترالاث يلي  بالمقا 

وووُد السوووبي  أرب علوووي : جوووا  لوووو لسووواب العووورب ووود يرقزِروووُد قروووداث ل وووو قاِصووود يقولووول دعوووالي يعلوووي هللا قررز القرووود ا وووتقامة الطريووو  قررر

هللا دبيووووين الطريوووو  المسووووتقيف يالوووودعاُ   ِليوووول بووووالحلآ يالبووووراهين الوا ووووحة يمق ووووا جووووا ر أرب يمق ووووا ةريوووو   يوووور قاصوووود يةريووووٌ  

                                                             
 (.98: م)لو مطل  ما يأير علي العق  من العوام  الخالجية (  4
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ووويرٌر قاصووٌد  ووو  دابرُعوووو ر }:   قريوو  يلوووو التقايووو  العايوواقاصوود  ووو   مسووتقيف ي ر ا  ر ا قراِصوودث ووويررث وووا قرِريبثووا ير ر ووابر عررر ث : التوبوووة]{ لرووووز كر

ل  يلو الحديم[ 24 دز ُد العر  .   [15] ((القرردر القردر دبلغوا: ))قال ابن عرلة  يراث قاصداث أرب  يرر  الٍّ يالقررز

  المقروود ييريووديب بوول مووا يقووتآ عقوول موون التوجوول ًحووو الشووو  يالق وووه  ليوول   وووا  كوواب التوجوول ضسوووياث أي يطلوو  أهوو  اللغووة ليوو

معقويووواث  يولووو  بحسووو  موووا يتعووودى بووول ليووو  القرووود  لووو ب عووودب ليووو  القرووود بووو لو  ل ًووول يوووراد بووول التوجووول الحسوووو  البووواث  ي ب عووود،ب 

ا  ب عدب بق  .[16] يسل ل و يشم  األمرينبالبا  ل ًل يراد بل التوجل المعقوب عاد   يأم،

ل  يا خر علي اكتقاٍز لو الشو ( قرد)  .[17] القاف يالراد يالدال أصول يسية  يدل أضدها علي  دياب  و  يأما

 مي و  المقاصد اصطسضاث . 4

 .الغاالو لضمة هللا عليل   لدباةل بمو و  البحمأما لو ا صطسح  وخترر علي دعري  لإلما  

يمقروووود الشووور  مووون الخلووو  خمسوووة  يهوووو أب يحيووو  علوووي ف ديوووق ف  يأًيسووو ف  يعقل وووف  يًسووول ف  يموووال ف  لةووو  موووا يتضووومن )).. 

 .[18] ((ضي  ه   األصول الخمسة ل و مرلحة  يك  ما ييوج ه   األصول ل و ميسد   يدلع ا مرلحة

 مفهوم مقاصد القرآن: المطلب الرابع

 دلا  موووراد هللا دعوووالي مووون  ًووواال القووورآب : ))يأموووا دعريووو  مقاصووود القووورآب الةوووريف باعتبالهوووا لقبووواث علوووي علوووف معوووين ل ًووول يوووراد ب وووا

 .  يمن مراد هللا من  ًاال القرآب  ض  العق  البشرب  من ج تو الوجود  يالعد [6:م 16(( ]الةريف

  يقووود جوووا  [19] ((الغايووواج التوووو أًُوووال القووورآب ألجل وووا دحقيقوووا لمروووالل العبووواد: ))عرل وووا الووودكتول عبووود الةوووريف ضامووودب بوً وووايقووود 

القوورآب بحيوو  مرووالل العبوواد كيوو  مووا كاًووت  ووريطة أب دةوووب مرووالل معتبوور   يمق ووا مروولحة ضيوو  العقوو  البشوورب  يقوود  وور  

 .وبيق ا لو المبحم التالول ل  عد  ي ا    

 :المردبطة بالبحم خسصة المبحم المتعل  بالمياهيف

لوووف أي وووع الحوووديم عووون الميووواهيف السوووابقة يخاصوووة موووا يتعلووو  بمي وووو  المقاصووود لغوووة ياصوووطسضاث يلكووواج لقوووط علوووي المعووواًو التوووو 

 .ل ا صلة بالبحم  يعلي ما يحق  الغاية ييبرز المقرود مقل
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 :بين يدب المبحم  التربية اليةرية يدللياد ا يآيالها علي العق  أهمية: المبحم ال اًو

  يخيوووي علوووي العلموووا  يالبووواض ين موووا للتربيوووة اليةريوووة مووون أهميوووة لوووو دحقيووو  مقرووود ضيووو  العقووو  الووو ب يعووود ضيظووول مووون مقاصووود 

وبين موووون خووووسل هوووو ا الشوووورا ع السوووومايية كل ووووا باعتبووووال  موووون الضووووريلياج الخموووول التووووو   دسووووتقيف ضيووووا  اإلًسوووواب    ب ووووا  ي وووو

 :المبحم أهمية التربية اليةرية يدللياد ا  يآيالها من خسل المطال  التالية

 أهمية التربية الفكرية وتجلياتها : المطلب األول

لقوود بووو ل العلموووا  ج ووووداث كبيووور  يمقووودل  ليموووا يتعلووو  باإلصوووسح التربوووب مووون زاييوووة  صوووسح اليةووور
5
 يووور أً وووا  دبقوووي ج ووووداث دووورد  

لووووو يقايووووا الل ووووود المب يلووووة لووووو اإلصووووسح التربوووووب برووووية عامووووة  لوووو ا يجوووو  العقايووووة  بمو ووووو  التربيووووة اليةريووووة كمو ووووو  

دخرووو   ي يوووسل  ا هتموووا  األًسووو  كموووا وكووور الووودكتول عبووود الحميووود القلوووال لوووو معوووره ضدي ووول عووون أهميوووة هووو ا اللاًووو  مووون 

ل ًوووول آب األياب ألب يووووولي هوووو ا اللاًوووو  التربوووووب األهميووووة الس قووووة بوووول  يممووووا يأكوووود ولوووو  أب هوووو ا يلوووو ل  : )..التربيووووة ضيووووم قووووال

 [.94:م 94( ]اللاً  التربوب لل اًعةاس مبا ر علي ك  أيجل التررف اإلًساًو القظرب يالعملو

 .كبيراث يدظ ر أهمية التربية اليةرية أيضاث  لو دقمية القدلاج العقلية لدى اإلًساب صغيراث كاب أي 

القوووودل  علووووي اإلدلا   يالقوووودل  علووووي التوووو كر  يالقوووودل  علووووي التخيوووو   : )يالقوووودلاج العقليووووة عديوووود  يمتقوعووووة عقوووود اإلًسوووواب م وووو 

يالقووودل  علوووي ا  وووتقباة يا  وووتقتاج  يالقووودل  علوووي التحليووو   يالقووودل  علوووي التركيووو   يالقووودل  علوووي ا  وووتقرا   يالقووودل  علوووي 

دل  الةتابيوووة  يالقووودل  العدديوووة أي الحسوووابية  يالقووودل  العمليوووة  يالقووودل  اليقيوووة أي اللماليوووة يًحوهوووا التةيووو   يالقووودل  اللغويوووة يالقووو

 [268:م 92]

  تجليات التربية الفكرية: المطلب الثاني

مووون دلليووواج التربيوووة اليةريوووة أً وووا دحقووو  ولووو  القموووا  للقووودلاج العقليوووة  يا كتسووواب  لم وووالاج عقليوووة  محضوووة  مووون قبيووو  اإلدلا  

يالتروووول  ياموووتس  قووودل  التةيووو  يالقيوووا  بالواجبووواج  كموووا أً وووا د يوووئ ملوووا ث لقموووو الووو كا  يالديوووا  معد دووول  بحيوووم  ب الشوووخ  

الووو كو يةووووب أك ووور اًسووولاما موووع اليطووور  السوووليمة  يأك ووور دلايبووواث موووع محيطووول ب يلابيوووة  يأقووو  عر وووة للمشوووةسج التوووو دووودلع  لوووي 

  بالقتوووا آ المتردبوووة علوووي ا ًحوووراف السووولوكو  يعووون ةريووو  التربيوووة اليةريوووة دحرووو  ا ًحوووراف أي اللريموووة  ألًووول أك ووور بروووير

الققاعووة التووو دلعوو  اليوورد متمسووةاث بووالخير ألًوول خيوور  يمبتعووداث عوون الشوور ألًوول  وور  ييوودل  دماموواث أًوول   دعوواله بووين مووا يقوورل  

                                                             
5
ًظراج دربوية لو القرآب الةريف  يالقرآب الةريف للية : ً كر لو ول  علي  بي  الم ال الل ود التو يب ل ا الدكتول  عيد   ماعي  لو ملم  مأليادل  يمق ا(  

 .دربوية  يالخطاب التربوب اإل سمو
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موووون يجووووود   ييُعوووورف بالتااموووول بسوووولو  المقطوووو  يالعقوووو   ييوووودل  دمامووووا اليوووورل بووووين الحوووو  يالواجوووو   ييوووودل  أيضوووواث الغايووووة 

 .بتررف[1:م 14]أخسقو  وب لو ضيادل 

يموون دلليوواج التربيووة اليةريووة  ت ووول أيرهووا لووو ياقووع اليوورد درووولاث يلةووراث ي وولوكاث  يت ووول آيالهووا أيضوواث موون اللديووة يدلقوو  

 ".ألعال العقس  مقاهة عن العبم: "العب ية يقد قي 

 فكرية على النمو العقليأثر التربية ال: المطلب الثالث

وور  ولووو  -يالوو ب يمةووون أب ًطلوو  عليووول القمووو اليةووورب أيضوواث  - ب  للتربيووة اليةريووة علوووي  القمووو العقلوووو  وور  يأموووولاث   دُقةر آيوووالاث دُبرر

موووا يظ ووور علوووي مسوووتوى دروووول اإلًسووواب لا ووويا   يديةيووور  لي وووا  ي ووولوكل المتووورجف لووو ل  كلووول  يأب اإلصوووابة يالسوووداد
6
لوووو ولووو   

لمأ وووراج علوووي  ًموووو اليةووور ي وووسمتل  يهووو ا اللاًووو  الم وووف دسوووعي التربيوووة اليةريوووة دا موووا  لوووي در ووويخل  يبقا ووول  يدقميتووول لمووون ا

لوووو القا وووية بروووية  خاصوووة  يلوووو كووو  القووواس بروووية عاموووة   و دعووود عمليوووة التيةيووور مووون أهوووف يتوووا   العقووو  البشووورب التوووو دقموووو 

تيعاب  ممووووا  يقووووتآ  عقوووول القوووودل  علووووي  ا  ووووتقباة يا  ووووتقتاج  ي صوووودال لوووودى اإلًسوووواب ملةووووة الي ووووف  ياإلدلا  يالتمييووووا يا  وووو

 .األضةا  الرا بة

أب العمليوووة العقليوووة التوووو دقوووو  لوووو جوهرهوووا علوووي  ًشوووا  عسقووواج جديووود  ))يدعتبووور  وووعة الخيوووال قووودل  وهقيوووة لةريوووة متقدموووة ولووو  

 [.924:م 91(( ]ن قب بين الخبراج السابقة  بحيم دقظم ا لو صول يأ ةال   خبر  لليرد ب ا م

 أثار التربية الفكرية على مستقبل الطفل: المطلب الرابع

 :يمةن ضرر أير التربية اليةرية علي مستقب  الطي  لو أمرين أ ا يين

 المستقب  العلمو  .9

 المستقب  الم قو .4

العقليوووة  يموووا يليووود  ييتققووول لالقسوووبة للمسوووتقب  العلموووو يمةووون دلخيرووول لوووو التةووووين العلموووو الليووود  يموووا يتحقووو  مووون القووودلاج 

 .من الم الاج المختلية  يما يمتلةل من الةياآج

أمووووا بالقسووووبة للمسووووتقب  الم قووووو لوووويمةن دلخيروووول أيضوووواث لووووو  مةاًيووووة الحرووووول علووووي يتييووووة مقا ووووبة ضسوووو  دخرروووول 

قرووووالر  }: السووووس يكيا دوووول  ألب الةيووووا   يا  ووووتحقال أ وووواس التةليوووو  مرووووداقاث لقووووول هللا دعووووالي علووووي لسوووواب ًبيوووول يو وووو  عليوووول 

لِيٌف  يِي ٌ عر ِه  ًِاو ضر رلز ا ِِن األز ار لري خر لزقِو عر عر  (.66: يو  ){ اجز

                                                             
 .أقرد باإلصابة  يالسداد  التحرب ال ب يقتآ عقل الح  يالرواب لو القول يالعم  )6
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  :خسصة المبحم

 ب أهميوووة التربيوووة اليةريوووة دظ ووور لوووو أيالهوووا علوووي القموووو العقلوووو يدقميوووة قدلادووول المختليوووة  يمووون دللياد وووا القموووو اليةووورب ي وووسمتل 

 .درولاث يلةرا ي لوكاث 

التربيووووة " يووووة  صووووسح يًمووووا  للميووووع جواًوووو  اإلًسوووواب يمق ووووا اللاًوووو  العقلووووو الوووو ب هووووو مو ووووو  هوووو ا البحووووم ب التربيووووة عمل

يهوووو لوووو العموووو  دقشوووية يدةووووين  ًسووواب  وووليف مسووولف متةامووو  مووون جميوووع ًواضيووول المختليوووة  عقليووواث  يقلبيووواث  يليضيووواث  " اليةريوووة

ليسوووت ل وووا  ايوووة    المايوود مووون القموووو   ً ووا الحيوووا  ًيسووو ا بقوم وووا ي" ًمووو" ل وووو عمليوووة. ي يرهووا...يجسوودياث  ياجتماعيووواث  ي بوووداعياث 

 .يدلديدها  يل  ا كاًت التربية اليةرية من أهف أًوا  التربية يأصعب ا  ألً ا دتعل  ببقا  اإلًساب

التربيوووة  يموون خووسل هووو ا المبحووم دمووت اإلجابوووة علووي أضوود أ ووويلة البحووم يالمتعلوو  بسوووأال األهميووة يا يووال ياليوا ووود المرجووو  موون

 .اليةرية  يدوكيد الير ياج اإليلابية  يدضم الير ياج السلبية

 مقاصد التربية الفكرية في القرآن الكريم ووسائل تحقيها: المبحث الثالث

 بين يدب المبحم

آبر ير زوووِدب لِلاتِوووو ِهوووور أرقزوووور ُ }ِ: جعووو  هللا عوووا يجووو  القووورآب الةوووريف موووق آ ضيوووا   يكتووواب هدايوووة كموووا قوووال دعوووالي ا الزقُووورز {  با هرووو ر

 ي دب للتو هو أقو  من العقيد  ياألضةا   يالتربية ي يرها  يه ا ما يدعوًا  لي دلمل المق آ [ 1:اإل را ]

 .  ة  يه ا ما  وضايل دبياًل من خسل ه ا المبحمالقرآًو يمقرد  لو التربية اليةري

 مقاصد التربية اليةرية لو القرآب الةريف: المطل  األيل

 ب مقاصووود التربيوووة لوووو القووورآب الةوووريف ك يووور  يمتقوعوووة يمتعووودد  ل وووو دوخووو  مقووول ضيوووااث كبيوووراث يم مووواث  ألً وووا دتعلووو  ببقوووا  

يلةريووواث  ياجتماعيووواث للوووف يتووور  جاًبووواث مووون جواًووو  هووو ا اإلًسووواب    لاعوووا   اإلًسووواب علوووي جميوووع األصوووعد   ًيسوووياث يليضيووواث يعقليوووا ث

 .يأهتف بل

يأب مقاصووود التربيوووة اليةريوووة لوووو القووورآب الةوووريف يمةووون دقسووويم ا  لوووي مقاصووود كليوووة  يأخووورى جا يوووة  يأب التربيوووة اليةريوووة 

كا موون خووسل هوو ا المطلوو  علووي مقروودين   ي ووول"ضيوو  العقوو "دعوود ي وويلة موون ي ووا   دحقيوو  دلوو  المقاصوود الةليووة يالتووو مق ووا 

 .ايقين من المقاصد الةلية  مع وكر ما يتير  عق ما من المقاصد اللا ية

ضيووو  العقووو  باعتبوووال  مقروووداث كليووواث  ألًووول مووون الضوووريلياج الخمووول  يولووو  مووون ج وووة الوجوووود يمووون ج وووة العووود  ييتيووور  عقووول  .9

 :مقاصد جا ية ك ير  أوكر مق ا
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 .كل ا  يهو ك ير  متقوعة يمةن  جمال ا لو دقمية القدلاج العقلية المختليةدقمية مواهبل يا تعدادادل  .9.9

 .ضي  الترولاج العقلية باعتبالها من لع  العق   يمردبطة بل  اية ا لدباة .9.4

 .ضي  اليةر يدوجي ل باعتبال  من لع  العق  أيضاث  .9.4

اليةووور  يمووون يوووف يسوووتقيف السووولو  ضيووو  السووولو  باعتبوووال  ًتووواج التروووول ياليةووور  لعلوووي قووودل ضيووو  التروووولاج يحيووو   .9.2

 . ييحي 

يهوو ا مقروود كلوووو أيضوواث  ألًوول مووون الضووريلياج الخمووول " التربيووة العقديوووة"موون مقاصوود التربيوووة اليةريووة لووو القووورآب الةووريف  .4

 :يدعد العقيد  أ ل ي ةال   ييتير  عن ه ا المقرد مقاصد جاية ك ير  أوكر مق ا" ضي  الدين"المتعل  ب

يهووو ا لووويل بووواألمر ال وووين لةووون  وا دموووت العقايوووة ب ووو ا اللاًووو  مقووو  الروووغر كووواب األمووور دروووحيل التروووول العقووودب  .4.9

 .يسيراث  يهو من اللواً  التربوية ال امة  لما ل ا من أير علي اإلًساب لو كبر 

ووو: ))المحالظوووة علوووي لطووور  القا وووئ يلعايت وووا  لقولووول صووولي هللا عليووول ي ووولف .4.4 لروووي الزيطزووورر  ير ًِامر لُوووود يُولووود عر وز ا ُ كووو  مر ا أربروووور

اًِلِ  سر اًِِل أري يُمرلا اًِِل أري يقررر در ((يُ روا
7
. 

 .دوجيل ه   اليطر   ًحو صسض ا  يكمال ا الس   ب ا  .4.4

 .التدلج لو ه   العملية .4.2

 ما يحي  العق  من ج ة الوجود : المطل  ال اًو

اهوووتف بووول القووورآب  ايوووة ا هتموووا    ووولكا لوووو هووو ا المطلووو  علوووي مقرووود ضيووو  العقووو  اللاًووو  األهوووف مووون هووو ا اإلًسووواب الووو ب 

 .يلعا  ض  الرعاية  يهو مما دعقي بل التربية اليةرية بالدلجة األيلي

لقووود جووووا ج الشووورا ع السوووومايية كل وووا لووووتحي  علوووي القوووواس هووو   الضووووريلياج الخمووول  ديووووق ف يًيسووو ف  يعقل ووووف يًسوووول ف  

ا هووو ا العقووو  الووو ب هوووو ًوووول لبووواًو ميوووا هللا بووول يموووال ف  يمووون يوووف لووو ب ضيووو  العقووو  مقرووود مووون مقاصووود الشووورا ع السووومايية كل ووو

اإلًسوووواب عوووون  ووووا ر المخلوقوووواج األخوووورى يجعلوووول مقوووواة التةليوووو   بوووول دوووودل  األضةووووا   يدسووووتةم  اإلًسوووواًية مقوماد ووووا  يبديًوووول 

دعووويش لوووو  وووسل يج الوووة عميوووا   ل ووو ا أمووور الشوووال  الحةووويف بالحيوووات عليووول ي ووور  لووو ل  ي وووا   يحيووو  ب وووا العقووو  مووون ج وووة 

 .يأخرى يحي  ب ا من ج ة العد الوجود  

لقووود ًوووو  هللا عوووا يجوووو  لوووو ي وووا   ضيوووو  العقووو   يلدب وووا درديبوووا دقيقووووا  ألًووول الووورب  ووووبحاًل يدعوووالي يربوووو عبوووواد   .9.9

بِيرُ }: ييرعاهف  ييعلف ما يرلل أضوال ف قال ج  لو عس  هُور اللاِطيُ  الزخر لر ر ير نز خر لرُف مر  (.92: المل ){ أر ر يرعز

                                                             
يزرر  ( 7 ِديم أبو هُرر لريزِل من ضر  ُمتاي  عر
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باووو ر الاوووِ ب }: العقووو   األمووور بوووالقرا   لوووو أيل موووا ًوووال مووون القووورآب الةوووريف قوووال دعوووالي مووون ي وووا   ضيووو   .9.4 وووِف لر أز بِا ز اقزووورر

لر ر    ي  يخيي ما ل  ا األمر من أهمية  ي  يخيي أيضاث أب القرا   ي يلة لتقمية العق  يدو يع مدال (9: العل ){ خر
8
. 

توموووو  لوووو الوووووضيين  المسووووطول يالمقظوووول  يمووووا ولوووو     لتقميووووة دعوووو  هللا دعووووالي لووووو  يووور مووووا آيووووة  لوووي التوووودبر يال  .9.4

يزوووِر } : العقوو  يدو ووويع مدالكووول  يموون ولةوووف  الووودعو   لووي  التووودبر لوووو القووورآب قووال دعوووالي ووابر ِمووونز ِعقزوووِد  ر لرووووز كر آبر ير باُريبر الزقُووورز أرلروووسر يرتروودر

ا لثوووا كر ِيووورث تِسر وووُديا لِيوووِل اخز جر ِ لرور ن ولةوووف أيضووواث  الووودعو   لوووي  التووودبر يالتيةووور لوووو آيووواج األًيووول يا لوووال قوووال   يمووو[84: القسوووا ]{ هللاا

رمز رووالُ } :دعووالي دِلزوو ر األز ِ ير وويرِة هللاا شز ا ِموونز خر عث وودا ا ُمتررر اِ ووعث أريزتروولُ خر برووٍ  لررر لرووي جر آبر عر ا الزقُوورز لزقرووا هروو ر ًزار ووُريبر  لروووز أر لا ُووفز يرتريرةا ووِربُ را لِلقاوواِس لرعر ] { ًرضز

ًزيُِسُةفز أرلرسر دُبزِرُريبر } :  يقولل  دعالي[49: حشرال لِو أر  [49: ال الياج]{ ير

يكوووف هوووو آيووواج القووورآب التوووو دووو كر لعووو  العقووو   مووون التعقووو   يالتووودبر  يالتومووو   يالتووو كر  يالتيةووور مموووا   يسوووع المقوووا  بووو كرها  

ل دلووو  الو وووا   التوووو  ووورع ا هللا دعوووالي لووويحي  ب وووا يوكووور مقاماد وووا  يكل وووا دييووود لوووو ملموع وووا الووودعو   لوووي ضيووو  العقووو  مووون خوووس

 .علي القاس عقول ف التو ب ا مياهف عن  يرهف من الحيواًاج  يه ا مقرد ها  من مقاصد القرآب التربوية

 المطل  ال الم ما يحي  العق  من ج ة العد 

 :مق اأما ما يحي  العق  من الو ا   من ج ة العد  ل و ك ير  يمتعدد  أيضا أوكر 

 ب عوود  ا مت ووال لةوو  مووا دعووا هللا  ليوول موون ي ووا   ضيوو  العقوو  موون ج ووة الوجووود يعوود  ووببار موون أ ووباب  وويا  العقوو    .9.9

 .يمن يف ل ب  همال دل  الدعو  لل أير  لبو علي ًمو العق  يضيظل

كووو  موووا دحوووريف كووو  موووا يضووور بالعقووو  مووون الموووواد  لووو ا ضووور  الشووور  الخمووور  يموووا يقوووو  مقام وووا مووون المخووودلاج  بووو    .9.4

يضووور العقووو  مووون األ ووويا   ووووا  كاًوووت ماديوووة أي معقويوووة  يموووا أك رهوووا لوووو زماًقوووا مموووا يلحووو  الضووورل بالحيوووا  كل وووا  لووو ا يجووو  

اُ  } :         لووي دخريوو  العقوو  يدوودمير   ل ًوول  يقطبوو  عليوول قووول هللا دعووالي -يبوووب ي وويلة  -القووول بوووب  كوو  موون يسووعي  ووار ووا جر  ًِامر

ووواِلبُوبر  جُ الاوووِ ينر يُحر أرلز ووولابُوا أريز دُقرطاوووعر أريزوووِديِ فز ير ا أربز يُقرتالُووووا أريز يُرر وووادث ِه لرسر رلز بر لِوووو األز وز وووعر يرسز ُ وووولرلُ ير لر ر ير ا هللاا ٍف أريز يُقزيرووووز لُ ُوووفز ِمووونز ِخوووسر

ِظووويفٌ  اٌب عر ووو ر ِ  عر ِخووورر لر ُوووفز لِوووو ا ز ًزيرا ير ٌب لِوووو الووودع لِووو ر لر ُوووفز ِخووواز ِه ور رلز  !  يأب لسووواد أعظوووف  مووون لسووواد العقوووول[44:ما ووود ال]{  ِمووونر األز

 .ل ً ا  ب لسدج لسد ك   و 

 .  العوام  المأير  علي العق : المطل  الرابع

 ما يأير علي العق  من العوام  الداخلية .9

                                                             
8
قيد ")التعليف الرقمو بين الحاجة ي كراهاج الواقع" لرلت الةس  عن أهمية القرا    يد  ج األمر الولد ب ا لو مطلع  ول  العل  لو بحم لو بعقواب(  

 (القشر
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دعووورف البشووورية اليوووو  دطوووولاج يدووووييراج خطيووور  يمووودمر  للعقووو   ييمةووون دقسوووف هووو   الموووأيراج  لوووي موووأيراج داخليوووة  

 :خالجية  يمن العوام  الداخليةيأخرى 

قلووووة القوووورا    ألب القوووورا   ي وووويلة لحيوووو  العقوووو   يدقميتوووول  يدلديوووود   .9.9
9

  يولوووو  موووون ج ووووة الوجووووود  لوووو وا اًعوووودمت أي قلووووت 

القرا   دوير العق  يدق قر
10
 .يلبما  ا  

لووو  أي وووع  يالواقوووع يمووون العوامووو  الداخليوووة القادلوووة  وووي  القظووور لوووو األلووو   يالقظووور  البسووويطة للواقوووع  لوووو ضوووين أب األ  .9.4

 . ير جامد ب  لو دغير مستمر  مما يستدعو عقلياث مسايردل يمواكبتل

يمن العوام  الداخلية القادلة  العلا الداخلو  .4
11
 . لدى ك ير من القاس عامة يلدى الشباب خاصة 

 ما يأير علي العق  من المأيراج الخالجية.4

 .يالش واج  يالمغرياجيمن العوام  الخالجية  المشا   يالمسهو  .4.9

يمن العوام  الخالجية  ج وزية األ يا  .4.4
12
 . التو دمقع اإلضساس بالحاجة  لي ا  يدشغي  العق  من أج   يلادها 

 .ا ًتقال من اإلًتاجية  لي ا  ت س   يه   يضدها ددمر العق  بشة  خطير.4.4

يمووون العوامووو  الخالجيوووة  القةووووم  .4.2
13
ًحوووو مقطقوووة الدعوووة يالراضوووة  مموووا يسوووب  لوووو دعطووو  العقووو   يدلميووود قدلادووول  يهووو    

 .قد دةوب ًتيلة لعوام  عد   مق ا ما هو داخلو  يمق ا ما هو خالجو

يموووون العواموووو  الخالجيووووة  التعليووووا  أي الت بوووويط  أي التعطيوووو   يهوووو   عمليوووواج مقرووووود   يممق لووووة بغووووره القضووووا  علووووي  .4.6

 .العق  يدعطي  قدلادل

العواموووو  الخالجيووووة التةقولوجيووووا الحدي ووووة موووون ال وادوووو  ال كيووووة يا  ج اإللةتريًيووووة التووووو دوووووير ب ووووا العقوووو  البشوووورب  يموووون .4.6

 . بشة  خطير يخاصة بالقسبة للمست لةين ل ا بشة  عشوا و ي ير مققن  أي ا تغسل ا ا تغس   لبياث 

 : خسصة المبحم

 .أب دلق  دل  المأيراج يعد ي يلة من ي ا   ضي  العق العسقة بين ه ا المطل  يباقو مطال  المبحم هو 

 ب هووو   الموووأيراج كل وووا ل وووا جقوووود ملقووود   يأجقووود  مبرملوووة مختليوووة األ وووةال ياأللوووواب   وووخرج مووون أجووو  دحقيووو  ولووو  

ياصوووووياث الووووو ين " التةقولوجيوووووا المتقدموووووة بويوووووادب متخليوووووة: "األمووووور  التةقولوجيوووووا بمختلووووو  أصوووووقال ا الرهيبوووووة يصووووودل مووووون قوووووال

                                                             
 .اليةريةأقرد بتلديد العق   ق  قدلادل يمواهبل  يدحيين اًتاجادل (  9

 .دراجع عن أدا  يتييتل(  10
 .أقرد بالعلا الداخلو  اإلضباة ال ب يمةن أب يرابل اإلًساب ًتيلة عوام  ك ير (  11
مست لةاث لقط ا دةال علي ما يتولر من األ يا  يا ت سك ا من  ير أب يب ل ج دا ديةيرياث لو  يلادها أي صقع ا ول  ما يلع  اإلًساب : المقرود بل وزية األ يا (  12

 .يليل مقتلاث ي  يخيي أير ول  علي دعطي  العق 
 .أعقو بالقةوم ًحو مقطقة الدعة يالراضة أب الشخ  الةسول ا دةالو ل و دا ما يقة  علي عقبيل ييرجع عن دحم  أب   مسأيلية(  13
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ت لةوب التةقولوجيووووا موووون ديب يعووووو ي  د  وووو  لس ووووتعمال  لوووو ا دعوووود التةقولوجيووووا الحدي ووووة موووون أخطوووور العواموووو  الخالجيووووة يسوووو

 .المأير  علي العق 

يموووون خووووسل هوووو ا المبحووووم دمووووت اإلجابووووة علووووي أ وووويلة البحووووم المتعلقووووة بسووووأال المووووق آ القوووورآب المطلوووووب ا ووووتل امل لووووو 

تربيوووة اليةريوووة لوووو القووورآب الةوووريف  ي يبووواج الير وووياج اإليلابيوووة  يدضوووم الير وووياج التربيوووة اليةريوووة  ي وووب  معرلوووة مقاصووود ال

 .السلبية

 

مقتوووورح ًمووووووج درووووولب دطبيقووووو للتربيووووة اليةريووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة موووون األيلووووو  لووووي : المبحووووم الرابووووع        

 .ال اًوب

 :بين يدب المبحم

اقتوووراح ًموووووج دطبيووو  للتربيوووة اليةريوووة لوووو المسوووتوياج التعليميووووة مووون األيلوووو ي لوووي الق وووا و 
14
لووويل بووواألمر ال وووين بوووو   

يحتووواج  لووووي خبوووورا  متمر ووووين لووووو ي ووووع البوووورامآ التعليمووووة دراعووووو هوووو ا اللاًوووو  ال ووووا  موووون التربيووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة 

عا  للقمووج التطبيقو  قاب  للتقاي  ياألجرأ المختلية   ير أب األمر   يمقع من ي ع درول ًظرب 
15
. 

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو األيلو : المطل  األيل      

البيووودا وجيا التوووو يقبغوووو أب دعتمووود لوووو هووو ا المسوووتوى بالدلجوووة األيلوووي هوووو بيدا وجيوووة اللعووو    .9.9
16
يلسوووت هقوووا برووودد  

الحوووديم عووون مي وووو  بيووودا وجيا اللعووو   يأهووودال ا  ألب األمووور قووود أ وووبع بح ووواث لقوووط أ وووير  لوووي أهميت وووا لوووو دحقيووو  مقرووود 

التربيوووة اليةريوووة  يولووو  مووون خوووسل ديلهوووا لوووو دقشووويط واكووور  التلميووو   ياكتشووواف مواهبووول  يميو دووول  يم الادووول يلوووو لوووو 

يووو  مقووو  صوووغر   ليقطوووع المراضووو   ولووو  أب هووو   اليتووور  مووون عمووور الطيووو  مسوووتواها األ ووواس  يمووون يوووف يمةووون دوجيووول الط

 .م مة جداث لو بقا   خريتل بقا  علمياث متوازًاث  ل و مرضلة ضسا ة  يخطير  جداث 

ةبيعووووة اللعوووو  المطلوووووب لووووو هوووو   المرضلووووة  يقبغووووو أب يةوووووب اللعوووو  يتيييوووواث  موووون أجوووو  اكتسوووواب الطيوووو  المبوووواد   .9.4

 .يالةتابة  يه ا يتطل  اختيال اللع  يأديادل المقا بة لتحقي  ول  الغره من اللع األيلية لو القرا   

                                                             
دسمي بالتعليف األيلو يدقسف  لي يسية أقسا   الريه يهو خام باليية لو المغرب دسمي ك  مرضلة من مراض  التعلف با ف خام  لمرضلة ما قب  ا بتدا و (  14

يف مرضلة التعليف ا بتدا و بالقسبة لليية العمرية ما بعد  ت . العمرية ما قب  خمل  قواج  يالتعليف األيلو يدسمي بالتم يدب يقد يقسف  لي قسمين التم يدب األيل يال اًو

ز دسمي  ه ا المستوى امتاضقا موضدا لو السقة الساد ة يدسمي بالسقة اإل  ادية  يف مرضلة التعليف ال اًوب ييقسف  لي قسمين   قواج يدستمر  لي  ت  قواج ييلتا

لو ً اية السقة ال ال ة ييستمر يس   قواج يلتاز دسمي  ه ا المستوى امتحاًا    اديا موضداث  يف ال اًوية التوهيلو ييستمر يس   قواج يلتاز التسمي   بال اًوب اإلعداد
 ا متحاب الوةقو لقي    اد  الباكالوليا

 .القابلية لتقاي  درول ما لو دخر  معين لغره دحقي  األهداف المرجو : األجرأ (  15
16
ا تغسل أًشطة اللع  لو  هو: ببعد  دعالف ياوكر هقا دعري  المللل العربو للطيولة يالتقمية ضيم عرل ا لو موقعل الر مو " بيدا وجيا اللع "لقد ُعرلت (  

 المللل العربو للطيولة يالتقمية/العلف لاةيال ي دو يع آلاق ف المعرلية مباد اكتساب المعرلة ي دقري  
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األًشوووطة الخالجيوووة م موووة جوووداث لوووو دقميوووة القووودلاج العقليوووة للطيووو  مووون خوووسل اكتشوووالل للعوووا  الخوووالجو  يهووو ا يقتضوووو  .9.4

 .أيضا أب دةوب ه   األًشطة مقتقا  ييتييية بامتياز

 .ها الديًية  ألب العق  السليف لو اللسف السليفاألًشطة الريا ية يلو لو مستوا .9.2

 .الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليف ا بتدا و: المطل  ال اًو

دعووود المرضلوووة ا بتدا يوووة مرضلوووة أ ا وووية لوووو دقميوووة القووودلاج العقليوووة لووودى التلميووو   يلووو ا يقبغوووو مراعووواج موووا يتلقوووا   .4.9

بل مسووتوا   يهووو مرضلووة ممتوود  موون مرضلووة التعلوويف األيلووو  بمعقووي أب يمووة أ وويا  يتلقاهووا الطيوو  موون المووواد التعليميووة التووو دقا وو

الطيووو  لوووو التعلووويف األيلوووو يلووود أيرهوووا لوووو المرضلوووة ا بتدا يوووة  يمووون ولووو  بيووودا وجيا اللعووو    يووور أب ةبيعوووة المرضلوووة ديوووره 

 .دحديد ةبيعة اللع  أيضاث  يالقاعد  ًيس ا  اللع  الوتييو

المرضلووووة ضرووووة خاصووووة بووووالقرا     كتسوووواب م ووووالاج القوووورا   مووووع  وووورضاج بسوووويطة جووووداث يدخروووو  لووووو هوووو    .4.4

بالقسوووبة للسوووقة األيلوووي ابتووودا و  يدتطوووول هووو   الحروووة ضسووو  السوووقواج  لوووي أب ًرووو  بالتلميووو   لوووي مرضلوووة القووورا   التحليليوووة لوووو 

 .مستواها العادب

 .  ح يدقتقي قر  مقا بة للمرضلةدخر  بالقسبة للسقة الساد ة ابتدا و مسابقة لو القرا   مع الشر .4.4

 .األًشطة الريا ية ألب العق  السليف لو اللسف السليف .4.2

 .  لتقمية الم الاج العقلية ال هقية يالحسابية( وليباب) ضرة خاصة بالحساب ال هقو  .4.6

 ال اًوب اإلعدادب الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو: المطل  ال الم

د  د وووا ليقبغوووو أب يعووود التلميووو  لوووو هووو   المرضلوووة  عوووداداث متةوووامسث يمتوازًووواث  ييلووو  التركيوووا أك ووور لوووو للتسووومياج  .9.9

هووو   المرضلوووة علوووي دقميوووة الةيايووواج يالم وووالاج بمسوووتوى أعلوووي مووون المراضووو  السوووابقة  ألب كووو  مرضلوووة هوووو امتوووداد للمرضلوووة التوووو 

لوووة لوووو المرضلوووة التوووو دلي وووا  يخاصوووة موووا يتعلووو  بمو ووووعقا يهوووو دلي وووا كموووا هوووو معلوووو   يمووون يوووف يقبغوووو أب يسضووو  أيووور كووو  مرض

 .التربية اليةرية يالتو د دف  لي التقمية القدلاج العقلية لدى المتعلف

يمةوووون اعتموووواد ًيوووول الو ووووا   ياألدياج التووووو دووووف اعتمادهووووا لووووو كوووو  مرضلووووة     أًوووول يلوووو  دطويرهووووا لتقا وووو  الييووووة  .9.4

  المرضلوووة يالييوووة العمريوووة  لبيووودا وجيا اللعووو  دعتمووود لوووو هووو   المرضلوووة أيضووواث لةووون المسوووت دلة مق وووا  ياإل وووالة علي وووا موووا يقا ووو

بشووة  يتقا وو  مووع الطبيعوووة العمريووة لتسميوو  هوو ا المسوووتوى  يهقووا يمةوون اقتووراح مسوووابقة لووو لعوو  الشووقطرج مووو س ل ووو لعبووة م موووة 

 .لو دطوير م الاج التركيا يالتيةير يال كا 
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ة لةووون دختلووو  عووون المرضلوووة السوووابقة بحيوووم   يةتيوووي لقوووط بوووالقرا   يالشووورح ضروووة القووورا   م موووة لوووو هووو   المرضلووو .9.4

المبسوووط  بووو  يلووو  أب دةووووب القووورا   الوتيييوووة  أب القووورا   يالشووورح يالتلخوووي   لب ووو   الطريقوووة ًقموووو م وووالاج عقليووول عووود   مق وووا 

أيرهوووا لوووو مسووويردل الدلا وووية  يلوووو م وووالاج الي وووف  يالتحليووو   يا  وووتقباة  يالتلخوووي  يهوووو م وووالاج عقليوووة م موووة  ووويلد التلميووو  

 .المستوياج التعليمية العليا

 .دخري  مسابقة ألضسن ملخ   يألضسن قرا   كو يلة دحيياية .9.2

 ال اًوب التوهيلو الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو: المطل  الرابع

يأهووو  دلميووو  هووو ا المسوووتوى دووووهيسث علميووواث دقيقوووا ي وووامسث ل ً وووا دقتضوووو أب " ال ووواًوب التووووهيلو"اًطسقووواث مووون دسووومية المرضلوووة بوووـ  

ضتووووي ًعطووووو لا ووووما  ياأليصوووواف مووووا دقتضوووويل موووون د  ج  يهووووو مرضلووووة دقتضووووو أب يأهوووو  هوووو ا التلميوووو  عقليوووواث  يعلميوووواث  

لهوووا  لووو ا يهوووو امتوووداد مووون  وووابقت ا  ييموووال مووون يما. يليضيووواث  ياجتماعيووواث ليشوووم  التوهيووو  كووو  اللواًووو  اإلًسووواًية بوووديب ا وووت قا 

 .ليقبغو دطوير ي ا   المرضلة السابقة بشة  يتس   يةبيعة ه   المرضلة

ي ووويلة القووورا   الوتيييوووة يالموووأةر  .9.9
17
م موووة لوووو هووو   المرضلوووة   و ب وووا دسوووق  الم وووالاج  يدةتسووو  المعوووالف  ييقموووو  

 .العق  العلمو  لبقدل ما ًقرأ بقدل ما دقمو يدقيتل عقولقا يدتسع معاللقا  يدسق  مواهبقا  يدقمي م الادقا

 .لقط   ي  يةتيي بالش  القظرب(ماد  المعلومياج التطبيقية)التةوين لو الملال التةقولوجيا الحدي ة  .9.4

 .التةوين لو ملال المةتبة يمقاهآ البحم العلمو يلو بالحد ال ب يتقا   مع ةبيعة المرضلة .9.4

 : خالصة المبحث

هوووو ا درووووول عووووا  يمختروووور للقمووووووج التطبيقووووو للتربيووووة اليةريووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة األلبووووع قابوووو  للتقايوووو  ياألجوووورأ 
18
 

اقترضوووت ليووول   وووالة موووواد يضرووو  دسووو ف بشوووة  مبا ووور لوووو دحقيووو  المقرووود القرآًوووو لوووو التربيوووة اليةريوووة  ييمةووون اعتمووواد أيوووة 

ي وووويلة أخوووورى دقمووووو القوووودلاج العقليووووة  يدةسوووو  المووووتعلف م ووووالاج  يمعووووالف  يدقمووووو لديوووول ملةوووواج موووون  وووووً ا أب دايوووود موووون 

 . القدلاج العقلية لديل

ابوووة علوووي أ ووويلة البحوووم المتعلقوووة بسوووأال كيووو  يحقووو  القظوووا  التعليموووو المقاصووود التربويوووة لوووو يمووون خوووسل هووو ا المبحوووم دموووت اإلج

 .القرآب الةريف

 .ييبقي مو و  التقويف لو المراض  التعليمية كل ا يحتاج  لي بحم خام يمةن أب أقو  بل مستقبس  ب  ا  هللا

                                                             
17
 أقرد بالقرا   المأةر   أب دةوب دحت   راف األ تاو الموجل(  
 .من ه ا البحم 91:  ب   رض ا لو هامش م: األجرأ (  18
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 الخاتمة

يةريوووة باعتبالهوووا مقروووداث مووون مقاصووود القووورآب دحتووواج  لوووي مايووود مووون لوووو ختوووا  هووو ا البحوووم المتوا وووع يمةووون القوووول بووووب التربيوووة ال

البحوووم يالدلا وووة  يأً وووا مووون الموا وووع المتعلقوووة بالدلا ووواج القرآًيوووة الحدي وووة  يأب هووو ا ا دلوووا  لوووو الدلا ووواج القرآًيوووة لوووف يُوووول 

هووو ا المشوووري  الضوووخف يالةبيووور العقايوووة الةاملوووة المسوووتحقة لووول  يأب هووو ا البحوووم موووا هوووو    لبقوووة مووون اللبقووواج األيلوووي لوووو بقوووا  

يالمتعلووو  بووووهف جواًووو  ضيوووا  اإلًسووواب  كيووو    ياألمووور يتعلووو  بيةووور اإلًسووواب الووو ب  وا صووولل صووولحت أضوالووول كل وووا ي وا كووواب أقووو  

 .صسضاث كاًت أضوالل ك ل 

 :نتائج البحث

 :يخلرت لو ً اية ه ا البحم  لي القتا آ التالية

اليةريوووة دحتووواج  لوووي موووق آ خوووام يبووورامآ خاصوووة دعقوووي ب ووو ا اللاًووو  مووون التربيوووة  ييعتمووود لي وووا موووق آ  التربيوووةأب  .9

 .التدلج لو مستوياج التعليف المختلية  مع مراعا  المدخسج يالمخرجاج من مستوى  لي آخر

ية يدةووووين أب التربيوووة عمليوووة  صوووسح يًموووا  للميوووع جواًووو  اإلًسووواب يمق وووا اللاًووو  العقلوووو  يهوووو لوووو العموووو  دقشووو .4

 ًسوووووواب  ووووووليف مسوووووولف متةاموووووو  موووووون جميووووووع ًواضيوووووول المختليووووووة  عقليوووووواث  يقلبيوووووواث  يليضيوووووواث  يجسوووووودياث  ياجتماعيوووووواث  

 . ي يرها...ي بداعياث 

 .يأب التربية اليةرية من أهف أًوا  التربية يأصعب ا  ألً ا دست دف أهف جاً  من جواً  اإلًساب يهو العق    .4

 . لي مقاصد كلية يأخرب جا ية مع وكرها  يوكر ما يحقق ا من الو ا  قسمت مقاصد التربية اليةرية  .2

 ب أهميوووة التربيوووة اليةريوووة دظ ووور لوووو أيالهوووا علوووي القموووو العقلوووو يدقميوووة قدلادووول المختليوووة  يمووون دللياد وووا القموووو اليةووورب  .6

 .ي سمتل درولاث يلةرا ي لوكاث 

 ا اللاًووو  مووون التربيوووة  لموووا لووول مووون أيووور علوووي دقميوووة   يسوووت قي مسوووتوىث مووون المسوووتوياج التعليموووة مووون التركيوووا علوووي هووو .6

 .القدلاج يالم الاج العقلية يالةياياج السزمة لدى المتعلمين  ياًعةاس ول  ع  المرديدية التعلمية

لوووف أي وووع الحوووديم لوووو المبحوووم الميووواهيمو يخاصوووة موووا يتعلووو  بمي وووو  المقاصووود لغوووة ياصوووطسضاث يلكووواج لقوووط علوووي  .1

 .لبحم  يعلي ما يحق  الغاية ييبرز المقرود مقلالمعاًو التو ل ا صلة با

 .أب دلق  ما يأير علي العق  من المأيراج الداخلية يالخالجية دعد من ي ا   ضي  العق  .8

قوووودمت درووووولاث عاموووواث يمخترووووراث للقمووووووج التطبيقووووو للتربيووووة اليةريووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة األلبووووع قابوووو  للتقايوووو   .1

 . ياألجرأ 
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 .ضل من المواد يالو ا   هو ملرد مقترح قاب  للتعدي  يالتلديد يالتحديم يالتطويريأب ما دف اقترا  .92

 .دمت اإلجابة علي أ يلة البحم ي  ةاليادل  يدمحي  لر يادل  يدحقي  أهدالل .99

 :التوصياج

بوووراز دعوووو  البووواض ين يالم تموووين بالدلا ووواج القرآًيوووة  لوووي مايووود مووون العقايوووة يا هتموووا  ب ووو ا القوووو  مووون الدلا ووواج  إل .94

 .ه ا اللاً  من مقاصد القرآب العظيمة

دعوووو  المختروووين لوووو ي وووع البووورامآ التعليموووة  لوووي ي وووع بووورامآ متةاملوووة دخووو  التربيوووة اليةريوووة  ي يس  وووا العقايوووة  .94

 .السزمة

دعوووو  كووو  الل ووواج المعقيوووة بالتربيوووة يالتعلووويف  لوووي التعوووايب يالتشوووال  يمووود اللسوووول ليموووا بيق وووا مووون أجووو  دةووووين جيوووٍ   .92

 .دعليماث يستلي  لحاجياج الواقع  يقادل علي ا ًخراة ليل ب يلابية يلعالية متعلف

 .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 :قائمة المصادر والمراجع

يالمدل وووة يالملتموووع  دال اليةووور  الطبعوووة الخمسوووة الوووقحسيب عبووود الووورضمن أصوووول التربيوووة اإل وووسمية يأ ووواليب ا لوووو البيوووت [ 9]

 (.16: م) . 4221-هـ9248يالعشريب 

 هـ  9298الشيرازب البيضايب  أًوال التقاي  يأ رال التويي   المللد األيل بيريج  دال  ضيا  الترا  العربو  [ 4]

 .  9111هـ 9242جامعة ةقطا   -الرا   األصي اًو  ديسير الرا   األصي اًو  المللد األيل  كلية ا داب[ 4]

دوووولي  ي عوووداد جماعوووة مووون كبوووال اللغوووويين العووورب بتةليووو  مووون المقظموووة العربيوووة للتربيوووة يال قالوووة يالعلوووو   المعلوووف العربوووو [ 2]

 (.624م )   9181 ليس : األ ا و  القا ر

عبووود : مقووواييل اللغوووة  المحقووو   معلوووف (هوووـ416: المتوووولي)القاييقوووو الووورازب  أبوووو الحسوووين أضمووود بووون لوووالس بووون زكريوووا  [ 6]

 (.489م  4ج )  9111 -هـ 9411السس  محمد هاليب  دال اليةر 

  بروووا ر ويب التمييوووا لوووو لطوووا   الةتووواب (هوووـ891: المتوووولي)الييوووريز آبوووادى ملووود الووودين أبوووو ةووواهر محمووود بووون يعقووووب [ 6] 

م  4ج)  9116 -هووووـ 9296للقوووة  ضيووووا  التووورا  اإل ووووسمو  القووواهر   -المللوووول األعلوووي للشوووويوب اإل وووسمية : العايوووا  القا ووور

41.) 

: المتوووولي)اليضووو   جموووال الووودين ابووون مقظوووول األًروووالب الريييعوووي اإللريقوووي لسووواب العووورب  محمووود بووون مةووور  بووون علوووي  أبوووو [ 1]

 هـ 9292 -ال ال ة : بيريج  الطبعة –  دال صادل (هـ199

ًاصووور بووون عبووود الةوووريف  بحوووو  ًووودي  أيووور القووورآب الةوووريف لوووو دحقيووو  الو وووطية يدلوووع الغلوووو  , العقووو / ملموعوووة مووون العلموووا [ 8]

 (.911:م)هـ 9246الشأيب اإل سمية ياأليقاف يالدعوى ياإلل اد  يزال  : المملةة العربية السعودية

ضامووود عبووود / أضمووود الايووواج /  بوووراهيف مروووطيي )المعلوووف الو ووويط  ملموووع اللغوووة العربيوووة بالقووواهر   ملموعوووة مووون الموووأليين [ 1]

 618 :  م4:   دال الدعو   اللا (محمد القلال/ القادل 

د هللا األلموووو العلووووب ال ووورلب الشوووالعو ديسوووير ضووودا   الوووريح يالريحووواب لوووو ليابوووو الشوووي  العسموووة محمووود األموووين بووون عبووو[ 92] 

 (.448:   م6:ج)   4229 -هـ  9249األيلي  : لبقاب  الطبعة –علو  القرآب  دال ةول القلا   بيريج 

 469م.  9188-هـ 9228الحلاجو  اليةر التربوب عقد ابن القيف  دال ضال  للقشر يالتوزيع  الطبعة األيلي   [99]

–دال الةتووو  العلميوووة بيوووريج كتووواب التعرييووواج  ( هوووـ896: المتوووولي)الشوووري  اللرجووواًو علوووو بووون محمووود بووون علوووو الووواين  [ 94]

  9184-هـ 9224األيلي : لبقاب  الطبعة

يالعشووووريب  اليةوووور اإل ووووسمو المعاصوووور السووووقة الخامسووووة " التربيووووة اليةريووووة موووون مقظووووول   ووووسمو "القلووووال عبوووود الحميوووود  [ 94]

 .92:   م. 4242/هـ9229/ 11عدد

العووودد : الحوووازمو خالووود بووون ضامووود  ا يوووال التربويوووة لدلا وووة اللغوووة العربيوووة  اللامعوووة اإل وووسمية بالمديقوووة المقوووول   الطبعوووة[ 92] 

 (.288: م)هـ 9242( 46)السقة , ( 949)

ِميوووودب أبوووو عبوووود هللا بوووون أبوووو ًروووور محمووود بوووون لتووووح بوووون عبوووود هللا بووون لتوووووح بوووون ضميووود األزدب الميووووولقو ال[ 96]  : المتووووولي)حر

ج )   4224 -هوووـ 9244ال اًيوووة  : بيوووريج  الطبعوووة/ لبقووواب -  اللموووع بوووين الروووحيحين البخوووالب يمسووولف  دال ابووون ضوووا  (هوووـ288

 (426: م 4

 (.6م )علو البشر اليةو التلاًو  مقاصد القرآب يصلت ا بالتدبر [ 96] 

  دال 6  معلوووف مقووواييل اللغوووة  اللوووا  (هوووـ416: المتوووولي)مووود بووون زكريوووا  أبوووو الحسوووين  ابووون لوووالس القاييقوووو الووورازب أض[ 91]

 (. 16:م 6ج . )اليةر للطباعة يالقشر يالتوزيع

األيلووووي  :   المستروووويي  دال الةتوووو  العلميووووة  الطبعووووة(هووووـ626: المتووووولي)أبووووو ضاموووود محموووود بوووون محموووود الغاالووووو الطو ووووو [ 98]

 (.16: م 9ج )السس  عبد الشالو  محمد عبد :    دحقي 9114 -هـ 9294

-9241: ) ضاموووودب عبوووود الةووووريف  مقاصوووود القوووورآب موووون دشووووريع األضةووووا   دال ابوووون جووووا  للقشوووور يالتوزيووووع  الطبعووووة األيلووووي[ 91]

 (.  4228/هـ


