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  ٱ ٻ ٻ
  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين وعلى آلـه وصـحبه               
  .أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد 

يعد هذا البحث إسهاماً له وزنه في مجال الدراسات المتعلقة بالتراث التربوي ، ألنه يعـالج                
أخالقيات العالم في صـلته مـع       " لتعليمية التعلمية وهو    جانباً له أهميته الكبرى في العملية ا      

 بالعنوان السالف ا وتظهر أهمية بحث الدراسة التي عنونته"المتعلمين بين النظرية والتطبيق 
الذكر وذلك للصلة الوثيقة بين العالم والمتعلم في مجاالت المعرفة والعلوم المختلفة ، وبـين               

تعليمي بمجاالته النظرية ثم التطبيقية ، من خـالل علـم           أساسيات وأصول الحقل التربوي ال    
الحكمة العملية والذي يبحث عن حقائق األشياء على ما هو عليه في نفس العلم والعمل ، لذا                 
استهدفت هذه الدراسة الكشف عن دور العالم والمتعلم والتأكيد على الصلة بينهما الزدهـار              

دق وأصالة على الصلة بين العالم والمتعلم مـن         الحركة التعليمية ، ويمكن أن نبرهن في ص       
خالل التربية الفقهية التي ربطت بين العلم والعمل ، ألن العمل بالنسبة للعلم كالثمرة بالنسبة               
للشجرة ، فكما أن الغرض من الشجرة هو ثمرتها ، كذلك العمل بالنسبة للعلم هـو الثمـرة                  

والمقصود هنا بالعـالم هـو      )  نظرية والتطبيق أي الهدف من ال   (المتوخاة من التعلم والتعليم     
  .المعلم التربوي واإلنسان الحكيم 

ألنها تقوم على خدمـة العقـل       : من نوع خاص     والصلة بين العالم والمتعلم صلة إنسانية     
باستخدام األساليب التربوية وطرق التدريس ، واألخالق التي يجب أن يتحلى بهـا العلمـاء               

  . الثقافية التربوية والمتعلمون في المجتمعات
الذي يتصف بما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنـى ،            :  والعالم الفعال هو العالم اإلنساني    

وهو القادر على التواصل مع اآلخرين والمتعاطف والودود والصادق والمـتحمس والمـرح         
ذكر أن هـذا    والديمقراطي والمنفتح والمبادر والقابل للنقد والمتقبل لآلخرين، ومن الجدير بال         

البحث عالج كل هذه األشياء السالفة الذكر عن طريق تمسك العالم بالطالقة والبـشر ، ألن                
ابتسامة المرء شعاع من أشعة " ويقول فولتير " االبتسامة على الوجه تزرع الفرح في القلوب"

 والبشر هو طالقة الوجـه ،     " االبتسامة واجب اجتماعي  "وكذلك يقول ستيفان جزال     " الشمس
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ويتحقق عن طريق الطالقة والبشر مهارات التواصل وعناصر حدوث التواصل أي مساعدة            
الطلبة على أن يتعلموا كيف يتعلمون ، ومساعدة الطلبة على التعلم عـن طريـق الحـوار                 
والمناقشات العلمية والبحث واالستقصاء وبذلك يتوفر المناخ العلمي والمادي والنفسي الـذي            

ولقد أخذ  ح بين العالم والمتعلم ، وبين الطالب أنفسهم من جهة أخرى،            يؤمن االتصال المفتو  
منـذ   : مفهوم العالقات اإلنسانية بين العالم والمتعلم يلعب دورا مهما في المجال التربوي           

ظهور حركة التربية اإلنسانية المفتوحة للداللة على االتجاه اإلنساني في التربية وهذا ما نجده 
 والذي يشير إلى تمسك العالم بمعايير المهنة التربوية األكاديمية فـي            في غضون هذا البحث   

  ـ:الحقل التربوي وهي ما يلي 
 .الطالقة والبشر وهي التي تحقق علم اجتماع التربية والتفاعل االجتماعي  .١

عدم تعنيف الطالب ، ومراعاة الفروق الفردية ، واإلطالع الواسع وفهم المادة العلميـة               .٢
 . توثيق المحبة بين المعلمين والمتعلمين وهذا يؤدي إلى

يجب أن ال تتركز العملية التربوية على الجانب المعرفي وإمداد الطالب بالمعلومـات ،               .٣
 .وإنما يجب أن تمتد لتشمل جوانب األخالق والسلوك 

مراعاة قوة المتعلم على الفهم والتحصيل ، ويتم ذلك بتمسك العالم بالورع والخوف مـن               .٤
ص النية في التعليم  مما يجعل الشخصية العلمية تتمتع بكفاية  عالية من األدب               اهللا وإخال 

 .والحلم االتزان  

الحنو والشفقة على المتعلم أي يحب لطالبه ما يحب لنفسه ، ويكون إسوة وقدوة للطالب ،      .٥
وعدم توبيخ الطالب أمام زمالؤه ، ويكون بهم رفيقا سمحا ، يراعي التدرج والتلطف في               

 لية التعليمية والتعلَّمية العم

بذل النصيحة عن طريق المناظرات العلمية والحوار العلمي ، وتكون األساليب في عملية   .٦
 .التدريس مستوحاة من الواقع الثقافي واإلجتماعي 

مالحظة حال المتعلمين ، بمراقبتهم والسؤال عنهم ، ونتناول فيما سلف بالشرح والتفصيل  .٧
 .في غضون هذا البحث  

يما سبق يتبين لنا أن تنمية القدرات األخالقية والصلة بين العالم والمتعلم تحتاج إلى إعداد           ف
  .خاص للمتعلمين وإلى حسن اختيارهم ألن المعلم يشكل عامال رئيسيا في هذا الميدان 
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  :أخالقيات العالم في صلته مع المتعلمين 
 * ، تقوم على أساس خدمة عقـل       الصلة بين العالم والمتعلم صلة إنسانية مع نوع خاص        " 

فإذا كانت هذه الخدمة قائمة لغرض تقديم العلم الشرعي ، فهي تعد بذلك من أسمى                المتعلم
 مـن   الغايات ، وأسمى الغايات ال يمكن الوصول إليها أو بلوغها إال بأسـمى األسـاليب              

  . مهارات المعلم الحاذق ولشخصية المهنية 
  ـ :لمتعلم تصل إلى أسمى الغايات عن طريق ما يليوالصلة اإلنسانية بين العالم وا

  ـ:الطالقة والبشر  ـ ١
 مع المتعلمين ، ألنه يتعامل مع الروح        ةيجب على العالم أن يكون أكثر شفافية ورقة وليون        

 في آداب العلماء والمتعلمين بن أمير المؤمنيناالحسين العقلية والعلم والمعرفة حيث يقول 
 السالم وإطعام الطعـام ، وكظـم   وإفشاء األخالق من طالقة الوجه     معاملة الناس بمكارم  "

 واإلنـصاف ثار ،   يواإليثار وترك االست  تمال منهم   ح عن الناس ، واال    األذىالغيظ ، وكف    
وبذل الجاه في الـشفاعات     وترك االستنصاف وشكر الفضل والسعي في قضاء الحاجات         

   . )١(" والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهمواألقرباءبب إلى الجيران حوالتلطف بالفقراء والت
والعنف والصالبة مع   من النص السابق يتضح لنا أنه يجب على العالم البعد عن الخشونة             

وأن طف والرفق لكي يحقق حسن الخلق بينه وبين المتعلمـين           اللَّالمتعلمين بل يجب عليه     
 الرسول ـ صلى اهللا  لقول *والبشاشةيتمسك بطالقة الوجه و الوجه،يبتعد عن شدة عبوس 

طبق  فإذا "١٨٧٩حديث رقم  " الترمذي "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة "  ـعليه وسلم
المتعلمين ، واأللفة هي ثمرة حسن الخلـق ، والتفـرق   بينه وبين  لفة  فضيلة األ يحقق  ذلك  

ــين العــا لم والمــتعلم تكــون عــن طريــق التحــاب، ســوء الخلــق ، والعالقــة ب
  .والحنوخوة واألق،والتوافوالتآلف،

                                         
العقل اسم مشترك لمعان عدة فيقال عقل الصحة الفطرة األولى في اإلنسان فكون حده أنه قوة بها يجوز التمييز بين األمـور     : حد العقل    *

تمعه في الذهن تكون مقدمات تستنبط القبيحة والحسنة ، ويقال عقل لما يكسبه اإلنسان بالتجارب من األحكام الكلية فيكون حده أنه معان مج        
عبد األمير األعسم ، دار المناهل ـ بيروت ـ لبنان   . د/ رسائل منطقية في الحدود والرسوم ابن سينا ـ تحقيق  (بها المصالح واألغراض 

  .١٢٤ ـ ١٢٣هـ ـ ص١٤١٣م ـ ١٩٩٣ت ط ـ .، د
  . ٢٨م ص١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة  دار اليمنية للنشر آداب العلماء والمتعلمين ـ الحسين بن أمير المؤمنين ـ ال  )١(
وهي البشر وهو إظهار السرور بمن يلقاه اإلنسان من أحداثه وأدائه وأصحابه وأوليائه ومعارفه ، التنسم عند اللقـاء ، وهـذا     : البشاشة   *

ماء أحسن ، فإن البشر في الملوك تتآلف به قلوب الرعية واألعوان والحاشـية ،       الخلق مستحسن من جميع الناس ، وهو من الملوك والفط         
  .٥٧م ص١٩٨٥" ت .جاد حاتم ـ دار المشرق ـ بيروت ـ د: تهذيب األخالق ـ يحي بن عدي ، تحقيق (ويزداد به تحسبا 
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عز أوالده من أوينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به    "فيقول ابن جماعة    
يخلو يكاد   إليه ، والصبر على جفاه وربما وقع منه نقص الواإلحسانعليه  *الحنو والشفقة

 ويوقفه مـع    اإلمكانط عذره بحسب    س، وسوء أدب في بعض األحيان ، ويب        عنه   اإلنسان
 بذلك حسن تربيته وحسن خلقـه       منه بنصح وتلطيف ال بتعنيف قاصداً     على ما صدر    ذلك  

    . )١( "وإصالح شأنه
  ومن الجدير  ، ومن شروط العالم في درسه طالقة الوجه والبشاشة واالبتسام 

، والقرآن الكـريم يـشير إلـى        االبتسامة هي التي تميز اإلنسان عن الحيوان        بالذكر أن   
ُوُج وٌه َیْوَمِئ ٍذ مُّ ْسِفَرٌة َض اِحَكٌة     {ويقول تعالى ـ  " لعلهم يتوسمون"ـ عالى  االبتسامة لقوله ت

أن  "العـاملي يقول حيث الخلق مقرون بطالقة الوجه في أثناء الدرس      ، وحسن   } مُّْسَتْبِشَرٌة
 خلقه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو إصالح أو شرف        مع جلسائه زيادة على غيرهم،     نسيح

هم على حسب تقديمهم في اإلمامة ، ويتلطف بالباقين ، ويكرمهم           سمجالونحو ذلك ، يرفع     
   . )٢("على سبيل االحترامبحسن السالم وطالقة الوجه والبشاشة واالبتسام وبالقيام 

  : أروع ما قيل في البشاشة واالبتسامة 
وهو طالقة الوجه ، يقـال بـشر فالنـا ،    : البشر  " : "ابتسم" في كتابه     عائض. ويقول د 

وبشره ، وأبشره ، االسم البشر والبشارة ، والرجل بشير ومبشر ، واالستبـشار بالـشيء      
 علـى مـن أحبـك       واإلقبالالفرح به وتوسم الخير فيه ، والبشر والبشاشة طالقة الوجه           

   . )٣("وفرح الصديق بالصديق، والضحك إليه 
   :وذكرت البشاشة واالبتسامة في األمثال العربية فمنها

 .لوجه أفضل من سخاء الكف بشاشة ا"  •

 .بشاشة الوجه نعمة من اهللا  •

  .  )٤( "البشاشة رشوة والمودة نشوة •

                                         
  .١٣١التعريفات ـ الجرجاني ، ص(هي صرف المهمة إلى إزالة المكروه عن الناس : الشفقة  *
عبد األمير .  تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ـ ابن جماعة ـ مخطوط منشور في الفكر التربوي عند ابن جماعة ، د     )١(

   .٩٥م ، ص١٩٩٠شمس الدين ـ دار الكتاب العالمي ، الطبعة األولي 
   .١٧٦اب يختص بها المعلم في درسه ، ص منيه المريد في آداب المفيد والمستفيد ـ زين الدين العاملي ـ آد  )٢(
  .١٢م ، ص٢٠٠٨/هـ ١٤٦٩ ـ ٩عائض القرني ـ مكتبة العبيكان ـ الرياض ـ ط.  ابتسم ، د  )٣(
  .٣١  ص١٩٩٨ ـ١٤١٨ أروع ماقيل في االبتسامة ـ اميل ناصيف ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة األولى ـ   )٤(
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  : المفكرين األجانب ومنها أقوالوهناك االبتسامة في 
  . "فرجيل " . من ابتسامتها أمهيعرف الولد "  •

 ." فولتير " . ابتسامة المرء شعاع من أشعة الشمس  •

  . )١( "شكسبير  وليم " .هناك حناجر في االبتسامات  •

فيما سبق ذكره تحدثنا عن آداب العلم في درسه وعلمه ، وتكر بعد ذلك شروط المعلم فـي                  
 : درسه أو تعلمه وهي ما يلي 

عند تلقيه فضيلة معتدل الرأي ومتوسط االعتقاد  فال بد من أن يكون أما عن شروط المـتعلم  
االعتقاد عتدل الرأي فيمن يأخذ عنه ، متوسط        وإذا كان المتعلم م   " العلم حيث يقول الماوردي     

يبعثه الغلو على تسليم    ال يحمله اإلعانات على اعتراض المبكتين ، وال         فيمن يتعلم منه حتى     
   . )٢("متين ذمن المالمقلدين ، برئ المتعلم 

بعيـدا عـن    وينبغي للمعلم أن يتخلق باألخالق الزكية واآلداب المرضية والـشيم الجميلـة             
  .كل ذلك يظهر من خالل البشاشة في الوجه *والغضبالتعصب 

يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك فأما من          : عبد الرحمن الزبيدي  بن  قال سعيد    " 
   . )٣("ويلقاك بعبوس يمن عليك بعمله فال أكثر اهللا في القراء ضرب هذا  *تلقاه ببشر
ن طريق العالم المتمـسك بحـسن       العلم إال ع   *وسعادة *للمتعلم أن يصل إلى خير    وال يمكن   

بالنفس والطمأنينة  المتعلم يعطيه الثقة    أن العالم عندما يبتسم في وجه       الخلق والبشاشة بمعنى    
وهي عامل هام وضروري في تقـدم       " الصحة النفسية   " ما يسمى بالمصطلح التربوي     وهذا  

                                         
  . المرجع السابق نفس الصفحة    )١(
م ، ٢٠٠٠ ـ  ١٤٢١ط ، . أدب الدينا والدين ـ الماوردي ـ اشراف مكتبة البحوث والدراسات ـ دار الفكر ، بيـروت ، لبنـان ، د       )٢(

   .٥٠ص
 ) ١٦٤التعريفات الجرجاني ـ ص(تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر : الغضب  *
 ). ٤٩التعريفات ـ الجرجاني ـ ص(يستعمل في الخير والشر وفي الخير أغلب كل خير صادق تتغير به بشرة الوجه ، و: البشارة  *
 مختصر روضة العقالء ونزهة الفضالء البن حبان البستي ـ حققه أسعد سالم تيسم ـ دار ابن حزم  ، بيروت ، لبنان ، ـ الطبعـة       )٣(

   .٦٣م ، ص١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨األولى ـ 
ن أجلها خلقنا ، ، ونجتهد في الوصول إلى االنتهاء إليها ، ونتجنب الشرور التـي تعوقنـا عنهـا         الخيرات التي هي كمال لنا ، والتي م        *

  .وتنقص حظنا منها 
تهذيب األخالق وتطهير األعراق ـأبو علي  مسكوية ـ حققه ابن الخطيب ـ مكتبة الثقافة الدينية ، مصر القاهرة ، ـ الطبعـة األولـى       

  .٢١ هـ ، ص١٣٩٨
عادة اإلنسان تكون في صدور افعاله اإلنسانية عنه ، بحسب تمييزه ورويته ، وأن لهذه السعادة مراتب كثيرة بحسب الروية  السعادة وأن س *

  . ٢٢تهذيب األخالق وتطهير األعراف ـ أبو علي مسكوية ـ ص(ما كان في أفضل مروي : أفضل الروية :والمروي فيه ، ولذلك قيل 
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عالم لكي تظهر المروءة عنـده ،  أشياء ال بد أن يتمسك بها ال    وازدهار العملية التعليمية وهناك أربعة      
 *حسن الخلق والـسخاء ، والتواضـع  : المروءة أربعة أركان ـ رحمه اهللا ـ  قال الشافعي  " وهي 
   . وبذلك يكون المعلم عاقالً ذا دين بصيراً برياضة األخالق )١٠/٩٥السنن الكبرى  . ( )١(والنسك

معاملـة النـاس بمكـارم      "ماعة  يقول ابن ج  لذلك  وطالقة الوجه تعبر عن األخالق الكريمة       
  ) ٢("السالم وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف األذى عن الناساألخالق من طالقة الوجه إفشاء 

  :  األخالقيات المشتركة بين العالم والمتعلم  •
 *األخالق التي يجب أن يتصف بها العلماء والمتعلمون فيما بينهم وبين ربهم مـن النيـة                 ومن أهم   

 بتعلـيمهم يقـصد  أن " فيقول ابن جماعـة   ، أما عن أخالق وأدب العالم مع طلبته ،      والقول والعمل 
ودوام الحق وخمـول الباطـل ،       ودوام ظهور   وإحياء الشرع   وتهذيبهم وجه اهللا تعالى ، ونشر العلم        

هم نتهي إليه من بعدهم ، وبركه دعائ      وتحصيل ثواب من ي   علمائها واغتنام ثوابهم ،     خير األمة بكثرة    
وبيـنهم ،  بين رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم ـ    في سلسلة العلم ودخوله ترحمهم عليه ، له و

وأحكامه ، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين و أعلى        وعداده في جملة ملتقى مبلغي وحي اهللا تعالى         
   . )٣(المؤمنيندرجات 

ليـة التـدريس وبـاألخص      التربوية لمفهوم األخالق في عم    ومن خالل النص السابق نجد اآلثار       
   :م وهيلاألخالق المتعلقة بالمهنة أو ما يخص المع

  . ، وترك عقوبة التوبيخ المستمر لعل يتعوده الطالب المخالف عدم تعنيف التالميذ  ـ ١
   . في توظيف قدرات الطالب المتفوقين والممتازين  مراعاة الفروق الفردية ـ٢
العلمـاء  من األخـالق التـي تـورث        ربية الوجدان   وت،  تربية الوجدان مع اهللا تعالى       ـ٣

وثمرات التربية الوجدانية تعمق في قلب العالم روح         والطاعة ،    *والمتعلمين والبكاء والخشية  
   . )٤(الفهم والتحليل

                                         
لين الجانـب والبعـد عـن    : وذة من مادة وضع وهي تدل على خفض الشيء والتواضع في عرف علماء األخالق هو             فكلمة التواضع مأخ  : التواضع   *

  ١٠٤م ، ص٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥األولى ، محمد سمير الشاوي ـ دار العصماء ، سوريا ـ دمشق ـ الطبعة . األخالقيات المحمدية ـ د(االعتذار بالنفس 
هـ ـ تحقيق محمد خير رمضان ـ دار ابن حزم  بيروت ، لبنان ـ الطبعة األولى ـ   ٣٠٩لمرزبان ، المتوفى سنه بكر محمد خلف بن ا:  المروءة   )١(

   .٩٩م ، ص١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠
  .٧٦ تذكر السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ـ ابن جماعة ، مصدر سابق ـ ص  )٢(
محمد زينهم عـذب ، مكتبـة   . لة أقدام الرجال ، بداية الهداية ـ االمام الغزالي ـ تحقيق ، د  فإن لم تصح النية فهي معدن غرور الجهال ومز: " النية  *

  .٣٩م  ، ص١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ، ١مدبولي ـ القاهرة ط
   .٩٣ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ـ ابن جماعة ، مصدر سابق ـ ص  )٣(
إنما يخشى اهللا من عباده العلماء إنه عزيز غفور " ل خصهم من بين الناس بذلك ، فقال تعالى     أنه سبحانه وتعالى أخبر أنهم أهل خشيته ب        *

وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء ، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة . وهذا حصر لخشيته في أولى العلم ) ٢٨فاطر ـ " (
   . ٦٨م ص٢٠٠٤ت ط ، .  دار الحديث القاهرة دالبن تيم الجوزية ، تحقيق سيد عمران وآخرون ـ

   .٤٧م ، ص١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ أخالق العالم والمتعلم عند أبي بكر اآلجري ـ اعداد عبد الرؤوف يوسف عبد القادر ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة األولى ،   )٤(
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  قدوة حسنة ؟  المعلم كيف يصبح  •
ت ونبيل فالمعلم إسوة الطالب ولهذا ال بد من أن يتصف بكريم الصفا: ومن المعلم أو المربي 
والتبسم وطالقة الوجه   " ينبغي أن يعامل طالبه بالشفقة والمحبة كأوالده        األخالق وسيأتي أنه    

ويتعاون معهم في إنجاح العملية التربوية      ويخلص لهم في التعليم ويشعرهم بالتواضع واألبوه        
وزجرهم مه ويبتعد عن إزعاجهم     لير والتعظيم لشخصه وع   قويغرس في نفوسهم مشاعر التو    

   . )١( "في تذكيرهم بأهداف التعليم الروحية  والتقويم ، ويراوح التأديبوعقوبتهم إال بقصد 
القـرب إلـى اهللا دون الرياسـة والمباهـاة      أن الغرض من طلب العلم       ويؤكد الغزالي على  

فأعين التالميـذ إليـه   " يقوم اإلمام الغزالي والمنافسة وبقدر تصرفاته المسؤولة أمامهم لذلك     
  )٢( "*وما استقبح عندهم القبح    ،   *ن فهو عندهم الحسن   سة فيما استح  ي وآذانهم إليه صاغ   ناظرة

  فالبد أن يكون المعلم قدوة حسنة وأسوة للمتعلم 
وة فال بد من مساواة الطالب بعضهم مـع بعـض فـي      بنوالعالقة بين المعلم والطالب عالقة أبوة و      

إلى محتـاجهم حيـث    إلى فقيرهم والتودد واإلحسان والرفق بهم ،  اهتمامات المعلم والشفقة عليهم ،      
   . )٣("فإنما هو لهم عوض من آبائهم فكونه عبوسا أبدا من الفظاظة الممقوته  " ييقول القابس

  : والتحصيل * ـ مراعاة قدرة المتعلم على الفهم٢
قـة  مجموعة إفادات تربوية حول المتعلم والمعلم وتظهر هذه اإلفادات من خالل العال           هناك  

 والخـوف   *م الذي يتمسك بالورع   لالمثالية للمع التربوية بين المعلم والمتعلم ، وأيضا العالقة        
   . من أجل كيفية توصيل المعلومة من اهللا وإخالص النية في التعليم

                                         
   .٦٩ع سابق ، ص في التراث التربوي دراسات نفسية تعليمية تراثية ، نذير حمدان ، مرج  )١(
  .٩١هو كل شئ مالئما للطبع كالفرح وكون الشئ صفة كمال ، كالعلم وكون الشئ متعلق المدح كالعبادات ، التعريفات الجرجاني ، ص: الحسن  *
كل ما يتعلق  : القبيح هو المنافر للطبع أو المخالف للغرض ، أو المشتمل على الفساد والنقص وهو مقابل الجميل والحسن ، وقيل: القبيح  *

الحسن هو الواجب والمندوب والقبيح هو الحرام أما المباح والمكـروه   : به المدح يسمى حسنا ، وكل ما يتعلق به الذم يسمى قبحا ، وقيل               
  .١٨٥ ، ص٢م ج١٩٩٤هـ ـ١٤١٤. ت.جميل صليبا ـ دار الكتاب ، بيروت ،د.فهما واسطه بين الحسن والقبيح ، المعجم الفلسفي د

    ٣٨ ، ص١ ، ج٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ط . إحياء علوم  الدين ـ اإلمام الغزالي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ، د  )٢(
عبد األمير شمس الدين ـ الشركة .  أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين ـ القابسي ـ مخطوط منشور في الفكر التربوي ، د  )٣(

   .١٦٣ ، ص١٩٩٠ألولى ، العالمية للكتاب ـ الطبعة ا
  .١٧٤التعريفات الجرجاني ص(تصور المعنى من لفظ المخاطب : الفهم  *
: ورعوا اللص وال تراعوه ، يقـول       : مجانية ما كره اهللا جل وعز ، ومنه قول عمر رضي اهللا عنه              : ما الورع ؟ قال     : قلت  : الورع   *

أي جنبها فالتقوى أدل منزلة العابدين ، وبها يـدركون  : ورع اإلبا   : ل العرب   اطردوه وجببوه رحالكم ، وال ترصدوه حتى يقع ، ومن قو          
عصام فارس . الرعاية لحقوق اهللا ـ المحاسبي ، حققه أ ( أعالها وبها تزكوا أعمالهم ، ألن اهللا عز وجل ال يقبل عمال إال ما أيد به وجهه 

  .٢٤ ـ ٢٣م ، ص٢٠٠١هـ ـ ١٤١٢وآخرون ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة األولى ، 
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وفـق   هو بنـاء شخـصية       والهدف من مراعاة قدرة المتعلم على الفهم والتحصيل تربويا        
واجبات المعلم اسـتخدام األسـلوب      ركة المجتمع ، ومن     التصورات الفكرية المعبرة عن ح    

أن يتحرى تفهـيم    " العاملي عن آداب المعلم في درسه       األسهل في الفهم والشرح حيث يقول       
 موضحا مقدما ما ينبغـي      اًنيب م مترسالً ما يمكنه من األلفاظ ،       وأعذبالدرس بأيسر الطرق    

ما يتوقف عليها تحقيق المحل واقفـا       دمات  مرتبا من المق  تقديمه ، مؤخرا ما ينبغي تأخيره ،        
مكررا ما يشكل من معانيه وألفاظـه ،    . في موضوع الوقف ، موصوال في موضع الوصل         

   . )١("مع حاجة الحاضرين أو بعضهم إليه 
  : ماذا تعني الفروق الفردية ؟ وما آثرها في مجاالت التربية والتعليم 

، فمعرفـة    بكثير من ميادين العلم المختلفـة      شتغلينأهمية بالغة للم  ولدراسة الفروق الفردية    
خصائص النمو العقلي عند الطالب أمر هام في العملية التربوية ، بمعنى أن المعلومات التي               

" وذكاء المتعلم ألن من طبيعة الذكاء وتعاريفه  مع عقلية   يقوم بشرحها المعلم البد أن تتناسب       
عمليات عقلية مثل التجريد وعملية الـتعلم والقـدرة   المفهوم الحديث للذكاء اإلشارة إلى عدة    

على التعامل مع المواقف الجديدة وعن طريق اإلشارة إلى الذكاء على أنه عمليات عقلية مثل  
   )٢("التعلم والتجريد بصبح من السهل التمييز بين الذكاء وبين العوامل األخرى في الشخصية 

لكي يوضح لنا شـروط      آداب المعلم مع طلبته      ومن النص السابق نجد أن العاملي يشير إلى       
علـى قـدر درجتـه      يخاطب كل واحد منهم     " حيث يقول   وأهمية الفروق الفردية في التعلم      

الذي يفهم المسألة فهما محققا باإلشارة ويوضح لغيره        وبحسب فهمه ، فيلقى للمتميز الحادق       
   .) ٣("السيما متوقف الذهن ويكررها لمن ال يفهمها إال بتكرار 

، متنوعةأبعادا نظرية وتوجيهات     * تتناول افيما سلف ذكره عن أهمية الفروق الفردية وجدناه       
 في أستاذهمومستويات تطبيقية في توظيف قدرات الطالب المتفوقين والممتازين في مشاركة           

    )٤("قدراتهم العقلية التعرف إلى الحقائق العلمية وهضم المعلومات والمعارف التي تستوعبها 

                                         
   .١٧٨ منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ـ زين الدين العاملي ، مصدر سابق ،  ص  )١(
   .١٤٥م ، ص١٩٨٧ط ، .ت. علم النفس العام ، عبد الرحمن عيسوي ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ لبنان ، د  )٢(
   .١٦٧ الدين العاملي ، مصدر سابق،  ص منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ، ـ زين  )٣(
اختالف الناس في مستوياتهم العقلية والمزاجية والبيئية وهي تمثل االنحرافات الفردية عن المتوسـط الجمـاعي عـن    : الفروق الفردية    *

هـ ١٤٢٨الطبعة األولى ـ محمد حمدان ـ دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ـ . معجم مصطلحات التربية والتعليم أ (الصفات المختلفة 
  .١٧٨م ، ص٢٠٠٧ـ 

   .١٦٥م ، ص١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ في التراث التربوي ـ نذير حمدان ـ دار المأمون للتراث ـ بيروت ـ الطبعة األولى ـ   )٤(
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  : أهمية األمثلة في الفهم والتحصيل عند فقهاء التربية 
والفائـدة  . الحديثـة  التوضيح باألمثلة وهذا ما يسمى بالوسائل التعليمية       ومن واجبات المعلم    

ومـن شـروط الفهـم      على قدرة الفهـم ،      الطالب  منها كيفية توصيل المعلومات ومساعدة      
ويستخدم النقـد  والبراهين العلمية الصحيحة ،     ، يجب على المعلم أن يأتي باألدلة        والتحصيل  

المسألة ثم يوضـحها  ويبدأ بتصوير " ، فيقول العاملي في التمييز بين الصواب والخطأ   البناء  
 لمحتملها ، وبـين الـدليل المعتمـد ليعتمـد ،            والمآخذويذكر األدلة   ج إليها   اإن احت باألمثلة  

 ضعيف لكذا ، مراعيا في ذلك مـا يجـب           استدلوا بكذا وهو  تر به ، فيقول     غلئال ي الضعيف  
حيث يتوقف علـى     *يقصد مجرد بيان الحق   بأن  . مراعاته مع من يضعف قوله من العلماء        

   . )١(رفع نفسه على غيره ، وال هضم غيره ذلك ال
  " اجتهاد المعلم " ومن شروط مراعاة قدرة المتعلم على الفهم والتحصيل 

نمـا  إ شرف العلـم  أنأن يعرف "  العلم وشرفه وعليه  والعالم من خالل اجتهاده تظهر ثمرة     
؛ الطـب  أو قوة الدليل فعلم الدين فيما يرى الغزالي أشرف من علم       يرجع إلى شرف الثمرة     
ة واآلخرة خير من األولـى ،       ويالسعادة الدني  وثمرة الثاني    األخرويةألن ثمرة األول السعادة     

ن أل، وعلم الطب أشرف من علم الحـساب          لقوة أدلته  *من علم النجوم  أشرف  وعلم الحساب   
   . )٢(" من قوة الدليل األولىالثمرة 

قوة المتعلم  من كل ما تقدم نخلص إلى القول باألهمية الخاصة التي يوليها المعلم في مراعاة               
 لذلك   ومراعاة قدراته العقلية ـ والفروق الفردية لكي يحببه في العلم  على الفهم والتحصيل

أو  *على قدر فهمه فال يلقي إليه ما ال يبلغه فينفره عقلـه        أن يقتصر بالمتعلم    " يقول الغزالي   

                                         
 ـ اآلمدي ـ حققه   المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتعلمين( فقد يطلق بإزاء الموجود وقد يطلق بإزاء الضمير المطابق للخير : الحق  *
  .١٢٦م ، ص١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ـ ١عبد األمير األعسم ـ دار المناهل للنشر ـ ط/ د
   .١٦٧ منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ـ العاملي ـ آداب المعلم مع طلبته ، مصدر سابق ص  )١(
زحـل  :  هو النجم ، ونوميا هو العلم ، والكواكب الـسيارة  إصطرنوميا ، واصطر ،: يسمى بالعربية التنجيم ، وباليونانية : علم النجوم    *

مفاتيح العلوم ـ الخوارزمي ـ محمد بن أحمـد بـن     (والمشتري والمريخ ، والشمس والزهرة وعطارد والقمر ، حققه أبراهيم األبياري 
  .٢٣٥م ، ص١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩هـ ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ٣٨٧يوسف ، 

   .٢٦٤م ، ص١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨زكي مبارك ، دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة األولى ـ .  األخالق عند الغزالي ، د  )٢(
العقل جوهر  : أنا ، وقيل    . جوهر مجرد عن المادة ذاته مقارن لها في فعله وهي النفس الناطقة التي بشير إليها كل واحد بقوله                   : العقل   *

ا ببدن االنسان ، وقيل العقل نور في القلب يعرف الحق والباطل ، وقيل العقل جوهر مجرد عن المادة يتعلق               روحاني خلقه اهللا تعالى متعلق    
تعريفات الجرجاني  (التدبير والتصرف وقيل العقل قوة النفس الناطقة وهي صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة                 (باليدن تعلق   

 ) .١٥٤ـ ص
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األنبيـاء  نحن معاشـر    : "صلى اهللا عليه وسلم     في ذلك بسيد البشر     يخبط عليه عقله اقتداء     
ويتم ذلك عن طريـق التأهيـل       أ " الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم      َلزنَ أن نُ  أمرنا

  .تربوي للمعلمالتربوي والوعي ال
قوما ما أحد يحدث  " وقال صلى اهللا عليه وسلم       إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقيل بفهمها         ثَّبيلْفَ 

 إلى وأشاررضي اهللا عنه ـ  وقال على " بحديث ال تبلغه عقولهم إال كان فتنة على بعضهم 
قلوب األبرار فوصدق رضي اهللا عنه " لو وجدت لها حملة لعلوما جمة إن ههنا " صدره ـ  

حد ، هـذا إذا كـان يفهمـه    أأن يغشى العالم كل ما يعلم إلى كل قبول األسرار ، فال ينبغي     
   . )١("فكيف فيما ال يفهمه المتعلم ولم يكن أهال لالنتفاع به 

  : أهمية الفروق الفردية في تنمية المعلم القاصر 
يلقـى   المتعلم القاصر ينبغـي أن       إن" اصر  الفروق الفردية للمتعلم الق   ويأتي في السياق ذاته مراعاة      

وهو يدخره عنه ، فإن ذلك يفتر رغبتـه فـي           وال يذكر أن له وراء هذا تدقيقا        الالئق به   الجلي  إليه  
من أهل لكل علم دقيق ، فما       كل أحد أنه    عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن          الجلي ويشوش   

   )٢("ماقة وأضعفهم عقال حوأشدهم كمال عقله في  عن اهللا سبحانه وتعالى أحد إال هو راضٍ
ي عن أخالق العلماء في الحقل التربوي والتعليم عند إعطاء روتأسيسا على ما تقدم يقول اآلج

على مـن    * مع مجالسيه فصبور   أخالقهفأما  " فضيلة العلم يتمسك المعلم عند تعليمه ما يلي         
على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم ، كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه ، صبور  

 ويـأمرهم يعنـيهم   يدعهم يخوضـون فيمـا ال     ما يكون من األدب ال    يؤدب جلساءه بأحسن    
إلى خلـق ال يحـسن      حدهم  أمع االستماع إلى ما ينطق به من العلم ، فإن تخطي            باإلنصات  

 واألدبهل العلـم  بأال يحسن : له ولكن يقول  تبكيتالعلم لم يجبه في وجه على وجه ال بأهل  
الفاعل لخلق ال يحسن قد علم أنه فيكون كذا وكذا ، وينبغي ألهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا ،         

   . )٣("المراد بهذا فيبادر برفقه به 
                                         

قـول  " انزلو الناس منـازلهم  " عند أبي داود من حديث عائشة   . من حديث ابي بكر بن الشخير من حديث عمر          حديث رويناه في جزء      أ
  .١/١٩٩العلي بن أبي طالب في صحيح البخاري ، الفتح

   .٥٩ ، ص١ احياء علوم الدين ت االمام الغزالي ـ ج  )١(
  . المصدر السابق ، نفس الصفحة   )٢(
 الدين ومنزل من منازل السالكين وجميع مقامات الدين إنما تنظم من ثالثة أمور معارف وأحوال وأعمـال ،                   مقام من مقامات  : الصبر   *

  .٥٤ ، ص٤إحياء علوم الدين ـ اإلمام الغزالي ، ج
   .٣٤م ، ص١٩٩٦ط القاهرة ، .ت. أخالق العلماء ـ اآلجري ـ حققه ممدوح حسن محمد ، الثقافة الدينية ، د )٣(
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  : شروط الحوار العلمي واألسئلة العلمية في عملية الفهم والتحصيل 
الفهم وهي أن العالم    تحصيل   على خاصية تربوية هامة في       أيديناومن قراءة النصوص نضع     

إن " ي  ريسأل من أحد الطلبة ال يغضب وال يوبخ السائل عند مخالفته لذلك يقول اآلج             عندما  
فإذا علم أنهم فقراء إلـى      منهم عما ال يعنيه رده عنه أمره أن يسأل عما يعنيه ،             سائل   سأله

 الـسائل بـالتوبيخ القبـيح    إليه ، ال يعنف   شدة فقرهم    وأعلمهمعنه أبداه إليهم    علم قد اغفلوا    
 ليجبره فيها قد علم بغيته عما        من قدره ولكن يبسطه في المسألة      فيضعفيخجله ، وال يزجره     

 فرائضه واجتناب محارمه ، ويقبل علـى     أداءعلم الواجبات من علم     يعنيه ويحثه على طلب     
يقرب عليهم ء ، والمرا *أنه محتاج إلى ما يسأل عنه ويترك من يعلم أنه يريد الجدل       من يعلم   

  )١("يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا الحسنة ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة    
فيما سلف تحدثنا عن مراعاة قدرة المتعلم على الفهم والتحصيل واآلن نتحدث عـن الحنـو                

  .والشفقة على المتعلم 
  : ـ الحنو والشفقة على المتعلم ٣

 صلته مع المتعلمين التمسك بفضيلتي الحنو والشفقة على المتعلم          من أهم أخالقيات العالم في    
في آداب العلماء والمتعلمين الفصل الثالث فـي آداب          المؤمنين   أميرابن  حيث يقول الحسين    

ويكره له ما يكـره     أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه ، كما جاء في الحديث            " العالم مع طلبته    
عز أوالده من الحنو والشفقة ألطالب ويعامله بما يعامل به ا يعتني بمصالح أنوينبغي لنفسه ، 

يكاد اإلنسان يخلو عنـه ، وسـوء         منه ونقص ال  وقع  إليه والصبر على جفاء ربما       واإلحسانعليه  
 ويوقفه مع ذلك على ما يصدر منه ، بنـصح  اإلمكانأدب في بعض األحيان ، ويبسط عذره بحسب        

   . )٢("تربيته وتحسين خلقه ، وإصالح شأنه حسن وتعسف قاصدا بذلك ، ال بتعنيف فوتلط
  :أهم أهداف الحنو والشفقة في المجال التربوي وهي ما يلي  •

في ميدان التربيـة تهـتم بالتربيـة    إال  ال يتم ذلك والمقصود من النص السابق بحسن تربيته    
الشخصية ألن  الجسمية دون االعتراف بالفواصل بينهما من الناحية الروحية كما تهتم بالتربية

                                         
تقرير على مايدعيه من حيث أقر حقا كان او باطال ، أو من حيث ال يقدر الخصم أن يعانده الشـتهار مذهبـه           : نى الجدل   ومع: الجدل   *

  .١٥٧ورأيه فيه ، ألنه يزري على مذهبه ورأيه فيه ، مفاتيح العلوم ـ الخوارزمي ـ مصدر سابق ، ص
   .٣٥ المصدر السابق ، ص)١(
   .٥١ ـ ٥٠حسين بن أمير المؤمنين ـ مصدر سابق ، ص آداب العلماء والمتعلمين ـ ال)٢(
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متكاملة في جميع النواحي من الناحية الروحيـة واألخالقيـة          تكوين شخصية إنسانية    هدفها  
   . )١("والعقلية والجسمية معا 

وفيما يتعلق بطبيعة الحنو والشفقة اعتمادها على األخالق الجميلة فيقول اآلجري عن مجالس             
 ، والرفق هداراة لمن جالسمالأو حسن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه وإن " العلماء 

   . )٢(" الدنية األخالقبمن ساءله ، واستعمال األخالق الجميلة ويتجافى عن 
  كيف يتم تطبيق فضلتي الحنو والشفقة في الحقل العلمي التربوي ؟ 

طار هذا التقسيم لمضمون الحنو والشفقة ال يمكن تطبيقهما إال عن طريـق الرحمـة               إوفي  
يقـول  لذلك م التوبيخ والذي يقوم بذلك هو المعلم الماهر الحاذق بصناعة التعليم        والشفقة وعد 

 الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلـم       من إحياء علوم الدين     الغزالي في كتاب العلم    اإلمام
الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجـرى       : الوظيفة األولى   : المرشد المعلم   بيان وظائف   

بـأن يقـصد   " إنما أنا لكم مثل الوالد لولـده  " صلى اهللا عليه وسلم ل اهللا ـ  قال رسوبنيه ، 
 الوالدين ولدهما من نار الدنيا ولذلك صـار حـق           إنقاذ من   أهمإنقاذهم من نار اآلخرة وهو      

والحياة الفانية والمعلم سبب     من حق الوالدين ، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر           أعظمالمعلم  
وإنما المعلم  إلى الهالك الدائم ،     ولوال المعلم النساق ما حصل من جهة األب         الحياة الباقية ،    

   . )٣(" الدائمة األخرويةهو المفيد للحياة 
إن األمـور كلهـا     " وفي هذا السياق يلتزم المعلم بنشر فضيلة العلم حيث يقـول الغزالـي              

وإلى ما  *العلم وحسن الخلقك:  جميعا واآلخرةنافع في الدنيا    باإلضافة إلينا تنقسم إلى ما هو       
   . )٤("هو ضار فيهما كالجهل وسوء الخلق 

 ومما يمكن استنتاجه من أخالقيات العالم وصلته بالمتعلمين عـن طريـق الحنـو والـشفقة               
  ـ:هو ما يلي ومراعاة قدرة المتعلم على الفهم والتحصيل و

                                         
   .٤٣ ـ ٤٢م ، ص٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣مقداد بالجن ـ دار عالم الكتب ـ الطبعةالثالثة ـ .  التربية االخالقية اإلسالمية ـ د)١(
   .٣٤ أخالق العلماء ـ اآلجري ـ مصدر سابق ، ص)٢(
   .٥٧ ، ص١، ج إحياء علوم الدين ـ االمام الغزالي ت مصدر سابق )٣(
وهو علم يعرف منه أنواع الفضائل وهي اعتدال قوى هي القوة النظرية والغضبية والشهوية كل منها أوساط        : حسن الخلق ، علم الخلق       *

وهو علم بالفضائل وكيفيـة اقتنائهـا لتتخلـى بهـا     : وهو قسم من الحكمة العملية  . ٢٣٨ ـ  ٢٣٧ ، ص١مفتاح السعادة ج(بين رذيلتين 
كشف الظنون ـ حاجي خليفة .(ذائل وكيفية توقيها لتتخلى عنها ، فموضوع األخالق والملكات والنفس الناطقة من حيث االتصاف بها وبالر

  .٣٨ . ٣٥، عمود 
   .٨٧ ، ص٤ احياء علوم الدين ـ االمام الغزالي ـ ج )٤(
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 ويحرضه على األخالق التدرج في التلطف ويؤدبه باآلداب السنية" على العالم أن يراعي  .١
   )١("المرضية ويوصيه باألمور العرفية على األوضاع الشرعية 

إذا كان أهـال    تفهيمه السيما    في تعليمه وحسن التلطف في       اإللقاءولة  هله بس أن يسمع   "  .٢
ويحرصه على ضبط الفوائد وحفظ النوادر الفرائد ، وال         لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه ،       

حش الصدر وينفر يوربما ن ذلك علوم ما يسأله عنه وهو أهل له أليدخر عنه من أنواع ال   
  . )٢("القلب ويورث الوحشية 

 إلى مبتغيه متلطفا فـي إفـادة        بإلقائه سهالًمن العلم ،     له يكون سمحا ببذل ما حص     أن"  .٣
 إلى المهمات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم مـن           وإرشادطالبيه مع رفق ونصيحة ،      

شيئا يحتاجون إليه ، ويسألون عنـه إذا        يدخر عنهم من أنواع العلم       سات ، ال  يالفوائد النف 
  . )٣( "كان الطالب أهال لذلك 

ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقا ، فإنه قد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي                 "  .٤
ـ ياللهم من ولّ: قال اهللا عنها ، أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ    ي  من أمر أمت

إن اهللا " ـ  عليه وسلم  ، وقد قال رسول اهللا ـ صلى اهللا  "  أ بهفأرفقشيئا فرفق بهم فيه 
  . )٤("  بفي األمر كله وإنما يرحم اهللا من عباده الرحماءيحب الرفق 

  فيما سبق ذكره تكلمنا عن الحنو والشفقة على المتعلم واآلن نتعلم عن بذل النصيحة 
  : ـ بذل النصيحة ٤

أخالقيات الصلة بين المعلم والمتعلم عـن طريـق بـذل            الحسين بن أمير المؤمنين      لقد أنار 
نور والجهل ظالم وعلـى العـالم أن   النصيحة وهي تفضيل الطلبة لدراسة العلم ، ألن العلم        

 في أكثـر األوقـات      هفي العلم وطلب  أن يرغبه   " العلم حيث يقول    يرغب الطلبة في تحصيل     
وأنهم ورثة األنبياء ، على منابر مـن        ،  علماء من منازل الكرامات     للبذكر ما أعد اهللا تعالى      
واألشعار ،  في فضل العلم والعلماء من اآليات واألخبار ، واآلثار ،           نور ونحو ذلك محاور     

                                         
   .٩٥سابق ـ ص تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ، ابن جماعة ـ مصدر   )١(
  . المصدر السابق ـ نفس الصفحة )٢(
   .١٦٦ منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ـ زين الدين العاملي ـ مصدر سابق ، ص)٣(
 .الحديث من صحيح اليخاري  أ
 .الحديث من صحيح البخاري  ب
   .١٦٢ آداب المعلمين ـ ابن سحنون ـ ص )٤(
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ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من االقتصار على الميـسور ، وقـدر                 
وتفريـق الهـم    ل القلب بالتعليق بها ، وغلبه الفكـر         عن شغ والقناعة بذلك   من الدنيا   الكفاية  
على فائتهـا ، أجمـع      منها والتأسف    واإلكثاربالدنيا  القلب عن تعلق األطماع     ، فإن انصراف    بسببها

  )١("العلم وازدياده  بحفظ رلهه وأروح ليسره وأشرف لنفسه ، وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجد
  : لمتعلم شروط النصائح التربوية من المعلم ل

أوصاف وأخالق العلماء العقالء في المناصحة مـن     في السياق ذاته من النص السابق       ويأتي  
ومن صفة العـالم   " اآلجري   والتي تعبر عن الحوار العلمي فيقول      *خالل المناظرات العلمية  

مثـل هـذا    العاقل المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره ، كثر اهللا في العلماء              
   . )٢(" *نفعه بالعلم وزينه بالحلمو

من أهم أخالقيات صلة العالم بالمتعلم وأنها واجبـه  وهكذا نستطيع أن نقول أن بذل النصيحة       
وليعلمهم األدب فإنه من الواجب عليه النصيحة   " ون في آداب المعلمين     نعليهم فيقول ابن سح   
   . )٣("وحفظهم ورعايتهم 

   والكواكبي ؟هثل اإلمام محمد عبدكيف يصبح المعلم مصلح اجتماعي م
الزجر في النـصيحة لمـن     والمعلم في بعض األحيان يكون مصلحا اجتماعيا عندما يستخدم          

أن " العاملي  في مجلس العلم فيقول     بسوء األدب ويكثر الصياح والضحك      يتمسك من الطلبة    
هور الحق ، ظيزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب ، أو ترك أنصاف بعد 

من الحاضرين أو الغـائبين ، أو ترفـع         ساء أدبه على غيره     أأو  فائدة  الصياح بغير   أو أكثر   
مع غيره حالة الـدرس ، أو ضـحك أو    تحدث أوعلى من هو أولى منه في المجلس أو نام       

   . )٤( "استهزأ بأحد أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة 

                                         
   .٥٠حسين بن أمير المؤمنين ـ مصدر سابق ص آداب العلماء والمتعلمين ـ ال  )١(
وهو علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث بينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينهمـا وهـذا   : علم المناظرة    *

 ، ١ديدة ـ بيـروت ـ ط   يوسف خوري ، منشورات ـ دار اآلفاق الج . العلوم عند العرب ـ إعداد د (العلم من أنواع العلوم العقلية أيضا 
  .٤م ، ص١٣٨٣هـ ـ ١٤٠٣

اجتني شجرة السلم ، فالحلم من أشرف األخالق ، وأحقها بذوي األلباب ، لما فيه من . من غرس شجرة الحلم : قال بعض األدباء : الحلم  *
  .١٨٤أدب الدنيا والدين ـ الماوردي ، ص(سالمة العرض ، وراحة الجسد ، واجتالب الحمد 

   .٤١ق العلماء ـ اآلجري ـ مصدر سابق ـ ص أخال)٢(
   .٨٤ آداب المعلمين ـ ابن سحتون ـ مصدر سابق ـ ص)٣(
   .١٠٨ منية المريد في  آداب المفيد والمستفيد ـ زين الدين العاملي ـ مصدر سابق ، ص)٤(
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تعلم شيئا وذلك بأن يمنعه     مالأن ال يدع من نصح      " يقول  على بذل النصيحة ف   ويؤكد الغزالي   
ثم ينبه على أن قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي ،      من التصدي لرتبه    

والمباهاة والمنافسة ويقدم تقبيح ذلك     الغرض بطلب العلوم القرب إلى اهللا تعالى دون الرئاسة          
  .  "*بأكثر مما يفسده * العالم الفاجرلحهيصفي نفسه بأقصى ما يمكن فليس ما 

  : ـ مالحظة حال المتعلم ٥
بعالقة المعلم والمتعلم نضع أيدينا على واجبات المعلم وهي  من قراءة النصوص التي تختص      

حيث يقول الحـسين بـن أميـر    المتعلم والتي تشمل مراقبته في أخالقه وأدبه    مالحظة حال   
يرقب أحوال الطلبة في آدابهم وهـديهم وأخالقهـم         أن  " ه  العالم مع طلبت  المؤمنين في آداب    

مما ال يليق من ارتكاب محرم أو مكروه ، أو يـؤدي         فمن صدر منه من ذلك      باطنا وظاهرا   
في حق الشيخ أو غيره ، أو كثر كالم بغير      ، أو إساءة أدب     فساد حال ، أو ترك اشتغال       إلى  

عرض الشيخ بالنهى عـن     ،أو نحو ذلك     ،   ، ومعاشرة من ال تليق معاشرته     توجيه وال فائدة    
غير معرض به ، وال معين له فإن لم يفته نهاه عن ذلك             ذلك بحضور من صدر منه ذلك ،        

فإن لم ينته نهاه عن ذلك هجرا ، ويغلظ القـول           سرا ، ويكتفي باإلشارة مع من يكتفي بها ،          
   . )١("عليه إن اقتضاه الحال 

عـن  واجبات المعلم مراعاة حال المتعلم ذهنيا ونفسيا وعلميا         ن  ابن  حزم األندلسي ،  م      لذلك يقول   
 الـضعيفة ،    األجساد القوية ، ويهلك     األجسادالقوي يصلح   الغامضة كالدواء   العلوم   " طريق مراعاة   

  )٢("، وتهلك العقـل الـضعيف   ضة تزيد العقل القوي جودة ، وتصفيه من كل آفة  مالعلوم الغا كذلك  
  ب العلوم وصقل ذكاء الطالب ونمو ذكائه في العملية التعليمية وهذا النص يبين مرات.

  :وتأسيسا على ما تقدم من مالحظة حال المتعلم نجد أنها تشمل ما يلي 
إذا غاب "  فيقول ابن جماعة  عنهيغيبعلى المعلم السؤال عن الطالب الذي من الواجب ـ ١

أحواله وعن من يتعلق به عنه وعن   سأل   ،   *بعض الطلبة أو مالزمي الحلقة زائدا عن العادة       
                                         

  .١٦٧جرجاني ، صالتعريفات ال(هو هيئة حاصلة للنفس يباشر بها أمورا على خالف الشرع والمروءة : الفجور  *
التعريفـات  (ما كان مشروعا في نفسه فاسد المعنى من وجه المالزمة ما ليس بمشروع إياه بحكم لحال مع تصور االنفـصال                  : الفاسد   *

  .١٦٦ص
   .٥٥ آداب العلماء والمتعلمين ـ الحسين بن أمير المؤمنين ـ مصدر سابق ، ص)١(
 والزهد في الرذائل ـ ابن حزم تحقيق ـ إيفا رياض ـ دار ابن حزم ـ الطبعة األولـى ،       رسالة في مداواة النفوس وتهذيب األخالق)٢(

   .٨٩م ، ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤١٦
  .١٤٩التعريفات الجرجاني ص(مالستمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه بعد أخرى : العادة  *
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كـان مريـضا   فإن . منزله بنفسه وهو أفضل ليه أو قصد  إ أرسل   يءعنه بش خبر  فإن لم ي  ،  
ومن يتعلق به وسأل عـنهم      وإن كان مسافرا تفقد أهله      ن كان في غم خفض عليه       إ، و عاده  

   . )١("وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن وإن كان فيما يحتاج إليه أعانه 
يتم تطبيق مالحظة حال المتعلم وقت جلوس العالم في حلقة الدرس فال بد من إظهـار                 ـ٢

وجهـه فيـه   أن يجلس في موضع يبـرز  "  يقول العاملي   لذلكحال المتعلم   وجهة حتى يتم مالحظة     
ويخـص  ،  النظر عليهم للخطاب ، يفرق    خاصا حسب الحاجة    لجميع الحاضرين ويلتفت إليهم التفاتا      

صـغيرا أو  من التفات إليه واقبال عليه وإن كان سأله أو يبحث معه على الوجه بمزيد يكلمه أو ي  من  
من الحاضرين فـي حكـم   ن والقارئ والمرائيرين بالمتج فإن تخصيص المترفعين من أفعال      عاًيوض

   . )٢(" والنظر بحسب حاله وسؤاله *بما يتعلق بدرسه ، ويعطي غيره من الخطابالباحث فيخصه 
يرتـب   ينصب لهم نقيبا فطنا كيـسا ،         أن" عن طريق المعلم    يتم مالحظة حال المتعلم      ـ٣

وينبه الغافل ويشير إلـى مـا       ويوقظ النائم   عليه على قدر منازلهم ،      الحاضرين ومن يدخل    
 إليها لمن ال يعرف ، كذلك ينصب لهم واإلنصاتأمر بسماع الدروس يوينبغي فعله وتركه ،   
، ويرجع إليه في كثير مما يستحي أن يلقى به          ل ويعيد درس من أراد      رئيسا آخر يعلم الجاه   

     )٣("لحال المتعلم مسألة أو درس فإن فيه ضبطا لوقت العالم وصالحها العالم من 
 والحوار بين المعلم    * من قيام الجدل   انطالقاخلدون على مالحظة حال المتعلم      يؤكد ابن   ـ  ٤

لحوار ألنه يساعد على متابعة المعلم للمتعلم ، ويساعد         ، ويوصي ابن خلدون بقيام ا     والمتعلم  
سطته نقل العلم وهذا االذي يكون بوالذهن واتساع المدارك وفك عقال اللسان   أيضا على تفتق    

وأن يدركه قبل أن ينتصب لهذه المهمة ألن من أيسر طرق           دور يجب أن يضطلع به المعلم       
 في المسائل العلمية فهو الـذي يقـرب شـأنها    المملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة  هذه  

   . )٤("ويحصل مرامها 

                                         
   .١٠١ة ـ مصدر سابق ،ص تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ـ ابن جماع)١(
هو قياس مركب من مقدمات مقبولة ، أو مظنونة من شخص معتقد فيه ، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمـور       : الخطابة   *

  .١٠٤التعريفات ـ الجرجاني ، ص(تهم معادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ 
  .١٧٦لدين العاملي ـ مصدر سابق ، ص منية المريد في  آداب المفيد والمستفيد ـ زين ا)٢(
   .١٨٥ ـ ١٨٤المصدر سابق ، ص)٣(
دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أوشبهة أو يقصد به تصحيح كالمه وهو الخصومة في الحقيقة ، وهو القياس المؤلف من : الجدل  *

  .٧٩التعريفات ـ الجرجاني ، ص(مات البرهان المشهورات والمسلمات والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قلصر عن إدراك مقد
   .٧٦م ، ص١٩٩١عبد األمير شمس الدين ـ الشركة العالمية للكتاب ، الطبعة األولى ، .  الفكر التربوي عند ابن خلدون ، د)٤(
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كلهـا تجـري لـه    جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من األخالق الشريفة  
ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله لألخالق الـشريفة           من مواله الكريم ،     بتوفيق  

والغـرض  الحظة والرعاية ، عن طريق النصح للمتعلم ،      فيما بينه وبين طلبته من حسن الم      
أن ال يـدع مـن نـصح      " حيث يقول الغزالي    من نصح المتعلم العلوم هو القرب إلى اهللا ،          

لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ المتعلم شيئا وذلك بأن يمنعه من التصدي   
الرئاسـة  م القرب إلـى اهللا تعـالى دون         ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلو      من الجلي ،    

ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن فليس ما يصلحه العالم الفاجر             والمنافسة  والمباهاة  
فإن علم باطنه أنه ال يطلب العلم إال للدنيا نظر إلى العلم الذي يطلبـه فـإن   مما يفسده  بأكثر  

لفتاوى في الخصومات واألحكام فيمنعه     والجدل في الكالم وا    *كان هو علم الخالف في الفقه     
العلـم  تعلمنا  " فإن هذا العلوم ليست من  علوم اآلخرة وال من العلوم التي قيل فيها               من ذلك   

  .)١ (وإنما ذلك علم التفسير وعلم الحديث" لغير اهللا فأبى العلم أن يكون إال هللا 
  : وأفعاله شروط أخالقيات المعلم عند مالحظة ومراقبة المتعلم في سلوكه 

يجـب أن يتمـسك     المـتعلم   المعلم لحال   من خالل النصوص السابقة والتي تتعلق بمالحظة        
في سـبل  نفاق بأمر بالكرم واإلإذا كان اإلسالم كما رأينا     : اإليثار   " :  اإليثار وهي    الفضيلة

رم فإنه قد حبب الك   وعظيم الثواب في األخرى ،      ويعد يحسن الجزاء عليه في الدنيا       الخير ،   
ـ ال  خلـق   ،  واإليثار  فنشأ عنه خلق جميل وهو اإليثار       إلى أعلى درجاته      إذا قلنـا أن     غالنب

 منال نظام وسماوي آخر أخالقي على ما تعرف في أي نظام فال يوجد تفرد به ، اإلسالم قد 
من النـاس ، وهـو ال       المختارة  بل للصفوة    لجميع الناس ،     اًقالبشر وهو لهذا ليس خل    صنع  
   . )٢(  "األمرفي بعض الحاالت إذا لزم  في كل حال ، بل إليهيندب 

تشجعه على نشر العلم ،     ألنها  ،  أمر هام للمعلم    يتبين لنا أن فضيلة اإليثار      من النص السابق    
الرفق هو لـين الجانـب   " أيضا عن طريق    ، ويتم   في كل مكان    المتعلمين  ومالحظة أحوال   

ة ءالعنف وهو دليل على حسن الخلـق واالنـا        د   وهو ض  ،باألسهل  واألخذ  والفعل ،   بالقول  
                                         

ة العملية المكتسب من أدلتها هو العلم باألحكام الشرعي: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كالمه ، وفي االصطالح : هو في اللغة : الفقه  *
النفصيلية ، وقيل ، هو اإلصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم وهو علم مسنتبط بالرأي واالجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر 

  . ١٧٠التعريفات الجرجاني ـ ص(والتأمل ، ولهذا ال يجوز أن يسمى اهللا  فقيها ألنه ال يخفي عليه شيئا 
   .٥٨ ، ص١ إحياء علم الدين ـ اإلمام الغزالي، مصدر سابق ـ ج)١(
   .٦٩م ، ص١٩٩١هـ ـ ١٤١٣محمد يوسف موسى ـ العصر الحديث للنشر والتوزيع ـ الطبعة األولي ، .  األخالق في اإلسالم ، د)٢(
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فَبِمـا  {ــ   :قال اهللا سبحانه وتعالى     ه من الرفق    حظبقدر   المرء من التوفيق     حظووالرزانة  
     ِلـكوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلكُنتَ فَظ لَوو مِلنتَ لَه اللّه نم ةمحسـورة آل  ) ١٥٩(} ر

} فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْـشَى * اذْهب ِإلَى فرعون ِإنَّه طَغَى  {  ، وقال أيضا   عمران
  ) .٤٤ـ ٤٣(سورة طه

إن اهللا يا عائـشة  : قال  عنها أن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   عن عائشة رضي اهللا
نف وما ال يعطي على ما سواه رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على الع

  . ٦٥٩٢ ، رواه مسلم " 
انه وال ز إال يءالرفق ال يكون في ش: " قال وعنها أن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

   .٦٥٩٤رواه مسلم " من شي إال شانه ينزع 
إذا أراد يا عائشة إرفقـي فـإن اهللا   : قال لها وعنها أن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

  ) .٦/١٠٤(رواه أحمد في المسند " ت خيرا أدخل عليهم الرفق بأهل بي
من قبل المعلم يجب أن يقتدي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ  ومالحظة حال المتعلم 

كان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه   : عن أنس قال " عندما كان يغيب أحد عنه سأل عنه 
وإن كـان  دعا له ، عنه فإن كان غائبا  إذا فقد الرجل من إخوانه ثالثة أيام سألوسلم ـ  

  . ) ١(" شاهدا زاره وإن كان مريضا عاده 
من النصوص السابقة إن التربية عملية مستمرة ومتطورة ومتنامية ، حاجتهـا      والخالصة  

إلى االستزادة من المعرفة والتوسع في الحصيلة العلمية والتربوية مثـل حاجتهـا إلـى               
ساليب التأهل التربوي لبناء أجيال األمة على نوعية معينة من الخبرات التربوية اليومية وأ  

  . التكوين التربوي التطبيقي السليم 
  
  
  
  

                                         
سة األعملي للمطبوعات ـ الطبعة الثانية أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي ـ حققه الشيخ حسين األعملي ، مؤس:  مكارم األخالق   )١(

   . ١٩م ، ص٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ـ 
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  ةــاتمــالخ
في صلته مع المتعلمين أخالقيات العالم  " تعد دراسة التربية اإلنسانية وهذا موضوع بحثنا        

ة منها فـي التربيـة      من الدراسات التاريخية التي يمكن االستفاد     " بين النظرية والتطبيق    
 وغايـات دينيـة وأخالقيـة       أهـداف  لتحقيق   اإلسالميالمعاصرة ، وفي الفكر التربوي      

  .واجتماعية في الحقل التربوي 
  :وانتهى البحث إلى بعض النتائج التربوية وهي ما يلي  •

هي المبادئ األخالقية التي ينبغي أن يتحلى بها  ما" على ينص  الذي بالتساؤلففيما يتعلق  .١
من خالل هذا البحث توصلنا العاملون في العملية التعليمية ؟  لعلماء العاملون والمتعلمون    ا

بالطالقة والبـشر ، وبـذلك      في صلته مع المتعلمين أن يتمسك       إلى أنه يجب على العالم      
علـم  " وينتج عن ذلك تطبيـق  " االبتسامة واجب اجتماعي  " تتحقق مقولة سيتفان جزال     

ككل مـن   والمجتمع  التربوي  بين النظام   هتم هذا العلم بدراسة العالقة      وي" اجتماع التربية   
من ناحية أخـرى ،     في المجتمع   النظم التربوية   التي تميز   ناحية ، والخصائص النوعية     

 والنظريـات   من خالل فقهـاء التربيـة     وهذا ما سبق عرضه بالتفصيل في هذا البحث         
  .التربوية المعاصرة 

 التـدريس   أسـاليب يتخذ مجال   ، ألنه   التجريبية  الميدانية  سات  عن الدرا بر هذا البحث    يع .٢
على تعديله على ضـوء     تعززه بل وتعمل    والتقويم في فروع المعرفة والجانب النظري       
العـالم  من خـالل خـصائص   هذه النظرية معطيات الواقع التطبيقي ، وقد عالج البحث       

" م علـى الفهـم والتحـصيل        قدرة المتعل مراعاة  " أي  في التواصل مع الطلبة     ومهاراته  
المؤثرة في الفروق الفردية الفروق الفردية ، وأنواع الفروق الفردية ، والعوامل باستخدام 

وصياغة نحو مبدع   ونفوسهم على   وتشكيل عقولهم ،    للمتعلم ،   الشاملة  من أجل التنمية    ،  
 . المتفوقين والممتازين  بمستويات تطبيقية في توظيف قدرات الطالب .العقول 

العالم والمتعلم عن طريق الحنـو      اهتمت هذه الدراسة بالجوانب األخالقية والسلوكية بين         .٣
إلى أعداد  هذا البحث على أن تنمية القدرات األخالقية تحتاج         ويؤكد  والشفقة ، والرفق ،     

في هذا الميدان رئيسا يشكل عامال ،  ألن المعلم ،     ،   اختيارهمخاص للمعلمين وإلى حسن     
 .هذا البحث ا في تفاصيل ، كما رأين
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عنـد  والتربية الفقهيـة    البحث الطرق التربوية ، والتربية اإلبداعية العلمية ،         يتناول هذا    .٤
من أجل  وابن خلدون   وابن جماعة    ، والغزالي ،     يعلماء التربية مثل ابن سحنون والقابس     

ويـتم  د المنفـتح ،  وعدم التقليد البليد إلى االجتهاجتماعي ،  ، والنظام اإلاألخالقيالنظام  
 مهنـي ، وإعـداد    الفعال الذي يمتلك خصائص معرفية      ذلك عن طريق العالم اإلنساني      

ـ         ،  أكاديمي    فـي   الًوؤسوأن يمتلك العالم الخصائص االنفعالية والشخصية لكي يصبح م
للمتعلم عن طريـق    ببذل النصيحة من العالم     ما ينبغي تعلمه في التخطيط التربوي       تحديد  

 .ي والمناظرات العلمية الحوار العلم

تفـسير  " يعبـر عـن   "  المتعلمين عأخالقيات العالم في صلته م"  هذه الدراسة أن     أثبتت .٥
بين األفراد تـرد    جتماعي  اإل أن عملية التفاعل     نالسلوكيويرى   ذال" التفاعل االجتماعي   

ل راء حو أو آ حقائق  العالم ذو األثر المباشر يعطي      كالم  ، ألن   نظرية المثير واالستجابة    
بيانيـة أو بالغيـة     محتوى الدرس أو طريقته معبرا عن آرائه الخاصة أو طارحا أسئلة            

من للمعلم وهذا يتوقف على التأهيل العلمي والتربوي    كجزء من طريقته في المحاضرة ،       
والسؤال عنهم ، لتحديـد نقـاط ومـواطن الـضعف           ومالحظاتهم  خالل مراقبة المتعلم    

 .الب للمستويات التعليمية للط

من خالل الصلة بين العالم والمتعلم يتم دراسة التقويم التكويني أو البنائي في أثناء عملية                .٦
بمعلومات مستمرة عن سير العمليـة التعليميـة        التعلم ، ويتم بشكل دوري حيث يزودنا        

طرائق التعلم المختلفة من أجـل تطورهـا نحـو         رها ، ويهدف إلى تحديد فاعلية       يوتطو
على دور العالم    التشديد   أصبحلمام بالجوانب األساسية لتقويم التعلم ، لذلك        األفضل ، واإل  

 في تكافؤ الفرص التعليمية بـين جميـع         باعتباره منظما وميسرا ومعززا لتعلم الطالب       
  .أفرادها 
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  قائمة المصادر والمراجع
  :القرآن الكريم : أوالً 

، ومسلمابن الحجـاج   )  هـ  ٢٥٦: ت  (البخاري محمد بن اسماعيل     : الصحيحان  :  ثانياً  
  )هـ ٢٦١: ت (

  :  المصادر :ثالثاً 
أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين ـ القابسي ـ مخطوط منشور في كتـاب     .١

عبد األمير شمس الدين ، الشركة العالمية للكتاب ـ  . الفكر التربوي عند القابسي ، ـ د 
  .م ١٩٩٠الطبعة األولى ، 

ط ، .  الدين ، اإلمام الغزالي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنـان ، د     إحياء علوم .٢
 . م ٢٠٠١/هـ ١٤٢١

أخالق العلماء ، اآلجري ـ حققه ممدوح حسن محمد ـ الثقافـة الدينيـة ـ القـاهرة ،        .٣
  .م ١٩٩٦ط ، .ت.د

 األخالق والسير أو رسالة مداواة النفوس وتهذيب األخالق والزهد في الرذائل ـ االمـام   .٤
تحقيق ، إيفا رياض دار ) هـ٤٥٦ ـ  ٣٨٤(الكبير أبي محمد بن أحمد ابن حزم األندلس 

  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ابن حزم ـ الطبعة األولى 
والتوزيع ـ   آداب العلماء والمتعلمين ـ الحسين بن أمير المؤمنين ـ الدار اليمنية للنشر   .٥

 م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة 

علمين ـ ابن سحنون ـ مخطوط منشور  في كتاب الفكر التربوي عنـد ابـن     آداب الم .٦
  .م ١٩٩١ ، ١عبد األمير ـ الشركة العالمية للكتاب ـ ط. سحنون، د

أدب الدينا والدين ـ الماوردي ـ اشراف مكتبة البحوث والدراسات ـ دار الفكـر ، ،      .٧
 م٢٠٠٠ ـ ١٤٢١ط ، .بيروت ، لبنان ، د

محمد زينهم عـذب ، مكتبـة مـدبولي ـ     . م الغزالي ـ تحقيق ، د بداية الهداية ـ اإلما .٨
 م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ، ١القاهرة ط

تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ـ ابن جماعة ـ مخطوط منـشور فـي      .٩
عبد األمير شمس   . كتاب الفكر التربوي عند ابن جماعة ،  مخطوط منشور في  كتاب د             

 م١٩٩٠لمي ، الطبعة االولي الدين ـ دار الكتاب العا
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عبد األمير األعسم ، دار . د/ رسائل منطقية في الحدود والرسوم ابن سينا ـ تحقيق   .١٠
 هـ١٤١٣م ـ ١٩٩٣ت ط ـ .المناهل ـ بيروت ـ لبنان ، د

رسالة المسترشدين ـ للحارث المحاسبي ـ حققه أ ، عبد الفتـاح أبـو غـدة ، دار       .١١
 ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ـ ١٠السالم للطباعة والنشر القاهرة ـ ط

عصام فارس وآخرون ـ دار الجيل ـ   . الرعايا لحقوق اهللا ـ المحاسبي ـ حققه أ    .١٢
  ,هـ ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١بيروت  ـ لبنان ـ الطبعة األولي ـ 

عبد األمير األعسم ، . المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ـ اآلمدي ، حققه د  .١٣
   .١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ، ١طدار المناهل للنشر ـ بيروت ـ لبنان ، 

مختصر روضة العقالء ونزهة الفضالء البن حبان البستي ـ حققه أسعد سالم يتـسم    .١٤
 م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ـ دار ابن حزم ـ الطبعة األولى ـ 

هـ ـ تحقيـق محمـد    ٣٠٩بكر محمد خلف بن المرزبان ، المتوفى سنه : المروءة  .١٥
ـ    هــ ـ   ١٤٢٠ة األولـى ـ   خير رمضان ـ دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ـ الطبع

 . م ١٩٩٩

سيد . مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة البن القيم الجوزي ، تحقيق أ               .١٦
 م٢٠٠٤ت ط ، . عمران وآخرون ـ دار الحديث القاهرة د

مكارم األخالق ، أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي ـ حققـه الـشيخ حـسين      .١٧
هــ ـ   ١٤٢٢ ـ  ٢ ـ بيروت ـ لبنان  ـ ط   األعلمي ـ مؤسسه األعلمي للمطبوعات 

  .م ٢٠٠١
عبد األمير شمس . منيه المريد في آداب المفيد والمستفيد ـ زين الدين العاملي ـ د    .١٨

 .م ١٩٨٦الدين ـ بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، 

  : المراجع : رابعاً 
ـ ه١٤٦٩ ـ ٩عائض القرني ـ مكتبة العبيكات  ـ السعودية ـ الرياض ـ ط. ابتسم د .١

  .م ٢٠٠٨ـ 
أخالق العالم والمتعلم عند أبي بكر اآلجري ـ إعداد عبد الرؤوف يوسف عبد القادر ـ    .٢

  .م ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ ، ١دار الجيل ـ بيروت ـ ط
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هــ  ١٤٠٨ ، ١زكي مبارك ـ دار الجيـل ـ بيـروت ط    . األخالق عند الغزالي ـ د  .٣
  .م ١٩٨٨

 ، ١يث للنشر والتوزيع ـ ط محمد يوسف موسى ، العصر الحد. األخالق في اإلسالم د .٤
  .م ١٩٩١هـ ـ ١٤١٣

محمد سمير الشادي ـ دار العصماء ، سوريا ـ دمـشق ـ     . األخالقيات المحمدية ـ د  .٥
 م ،٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥الطبعة األولى ، 

هـ ١٤١٨ ـ ١أروع ما قيل في االبتسامة ـ أميل ناصيف ـ دار الجيل ـ بيروت ـ ط .٦
  .م ١٩٩٨ـ 

ت وآخرون ـ دار صفاء للنشر والتوزيع ـ عمان األردن عزت جرادا. أسس التربية ، د .٧
 . م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ ، ١، ط

هــ  ١٤٣٣ ـ  ٣مقداد بالجن ـ دار عالم الكتـب ـ ط   . التربية األخالقية إلسالمية ، د .٨
  .م ٢٠٠٢

. التربية اإلسالمية ـ أصولها وأعالمها ومستقبلها تساؤالت في جدلية اإلسالم والحداثة د .٩
  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ ـ ١دار اليازوري العلمية ـ األردن ـ طمحمد جواد رضا ـ 

سامي محمد ملحـم ـ   .  سيكولوجية التعلم والتعليم ـ األسس النظرية والتطبيقية ، د  .١٠
  .هـ ١٤٢٢م ـ ٢٠٠١ ـ ١دار المسيرة ـ األردن ـ ط

  .م ١٩٩٩عبد اهللا الرشدان ـ دار الشروق ـ . علم اجتماع التربية ـ د .١١
ط .ت.عبد الرحمن عيسوي ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ، د  . علم النفس العام د .١٢

  .م ١٩٨٧، 
محمد حسن العمايرة ـ دار المسيرة للنشر ـ عمان ـ    . الفكر التربوي االسالمي ، د .١٣

  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ، ١األردن ، ط
عبد االمير شمس الـدين ـ الـشركة العالميـة     . الفكر التربوي عند ابن خلدون ، د .١٤

 .م ١٩٩١،  ١للكتاب ـ ط

نزيـر حمـدان ـ دار    . في التراث التربوي ـ دراسات نفسية تعليميـة تراثيـة ، أ    .١٥
 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ ، ١المأمون للتراث ـ دمشق ـ ط
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  : المعاجم ودوائر المعرف : خامساً 
محمد باسل عيون السود ـ دار الكتـب   . أ : التعريفات ـ الجرجاني ـ تحقيق ودراسة    .١

 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٤ ، ٢نان ، طالعملية ـ بيروت ،  لب

ط ، .ت.جميل صليبا ـ دار الكتاب العالمي ـ بيروت ، لبنـان ،  د   . المعجم الفلسفي د .٢
 .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

 .م ٢٠٠٩، ١مصطفي حسيبه ـ دار اسامة للنشر والتوزيع ـ ط. المعجم الفلسفي د .٣

 للنشر والتزيع ، محمد حمدان ـ دار كنوز المعرفة . معجم مصطلحات التربية والتعليم أ  .٤
 .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ، ١ط

يوسف خوري ، منشورات . معجم العلوم عن العرب ـ تبويب وتعاريف ونصوص ـ د   .٥
 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ ، ١دار اآلفاق الجديدة ـ بيروت ـ ط

 .م ١٩٦١مراد وهبة وآخرون ـ القاهرة ـ . د. المعجم الفلسفي  .٦

  . م  ١٩٦٠ط ، .مطبعة الكاثوليكية ، ددائرة المعارف ـ أفرام البستاني ، بيروت ال .٧
 


