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المعمم في الفكر التربوي العربي اإلسالمي
أمل مهدي كاظم

ممخص البحث
يتناكؿ البحث الحالي المعمـ في الفكر التربكم العربي اإلسالمي لدل عدد مف
المفكريف العرب المسمميف متمثال بػ( الحسف البصرم ) ك( ابك الحسف الماكردم ) ك(
برىاف الديف الزرنكجي)ك( بدر الديف ابف جماعة ) كمف خالؿ آرائيـ التربكية فيما
يخص المعمـ تناكلت الباحثة ىذه اآلراء باالستناد عمى نصكص منقكلة مف أحاديثيـ
ككصاياىـ كبتحميؿ ىذه اآلراء كالمقترحات تكصمت الباحثة الى جممة مف اآلراء التي
تخدـ العممية التربكية .
كقد قسمت الباحثة الى ثالثة فصكؿ  ،كىي:
تناكؿ الفصؿ االكؿ ( االطار العاـ لمبحث) كمنيا مشكمة البحث كاىمية
البحث كاىداؼ البحث كحدكد البحث كمنيج البحث كتحديد المصطمحات .
اما الفصؿ الثاني فكاف مبحثيف :المبحث االكؿ :الحاجة الى معمـ ينيج الفكر
التربكم االسالمي ،كالمبحث الثاني :دراسات سابقة.
اما الفصؿ الثالث  :فقد تناكؿ كفايات المعمـ في الفكر التربكم العربي اإلسالمي،
ٍ
أقساـ عدة  ،ىي :
كقد قسمت الكفايات الى
 .1الكفايات العممية
 .2الكفايات المينية
 .3الكفايات الجسدية

 .4الكفايات األخالقية
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اف فكرة أم امة مف االمـ يمثؿ قيميا  ،كالفكر يقع في الجانب النظرم مف
التراث الذم يحكي النظريات كاالراء ازاء الككف كاالنساف كالحياة كالتي تككنت عبر
الزمف الطكيؿ .
كنحف نختار اليكـ مرحمة تاريخية ىي مف اشد المراحؿ في تطكره خط ار كمف
ابعدىا اث ار في حاضره كمستقبمو  ،فيي مرحمة تحمؿ تغيرات اجتماعية كاقتصادية
كسياسية كفكرية كعممية كسريعة  ،كاف ىذه التغيرات كاف كانت عنص ار اساسيا لتقدـ
المجتمع  ،فيي التخمك مف خطر اذا لـ تكجو عمى نحك يطمئف تماسؾ المجتمع
كتقدمو كتحقيؽ سعادة الفرد .
لذا فاف مجتمعنا العربي بحاجة الى تطبيؽ الفكر في مجاؿ التربية خاصة ،
فال فعالية لمفكر اك العمـ اال بالتطبيؽ  ،كاف ازدىار الفكر االسالمي بعمكمو
كالحضارة العربية االسالمية لـ يكف اال بفضؿ تطبيؽ االفكار كالمعطيات التي
طرحيا مفكرك االسالـ في الحياة االجتماعية كفي تربية ابنائيـ .
كاننا اليكـ في عالمنا العربي االسالمي نعني مف مشكالت تربكية حقيقية ،
كفي حاجة الى صياغة اسالمية لمنظاـ التربكم باكممو عمى كفؽ فمسفة تربكية
اسالمية يتطمبيا كاقعنا كمقتضيات المرحمة الحرجة التي تمر فييا تاريخ امتنا التي
تحتـ عمينا فييا التمسؾ بقيمنا كتراثنا كحضارتنا  ،لذا البد لنا اف نحرص عمى تراثنا
كنفاخر بو كنعمؿ عمى المحافظة عمى ما فيو مف قيـ ركحية كمادية .
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الفصل األول  :اإلطار العام لمبحث .
مشكمة البحث -:

اف لكؿ ـ جتمع مف المجتمعات قكاعد تربكية تسعى لتحقيؽ اىدافو  ،كىذا ما

ينطبؽ عمى المجتمع االسالمي ذم الرسالة السامية  ،كلكف ىذا ال يعني االنغالؽ
كعدـ االستفادة مف النظـ االخرل  ،بشرط اف التتعارض ىذه االستفادة ـ ع العقيدة ،
الميـ اف يؤكد المجتمع فكرة االصيؿ  ،كاف اليتيافت كراء الفكر التربكم الكافد مف
المجتمعات ذات الثقافات المغايرة لممجتمع المسمـ كالتي ال يصمح بعضيا لو اصال
خاصة في ىذه المرحمة التي تكاجو فييا المجتمعات االسالمية تحديا قكيا مف الخارج
 ،فاصبح الفكر التربكم االسالمي المعاصر في معظمو خميطان مف نظريات غريبة

عف مبادئ المجتمع كاىدافو كعقيدتو بينما كاف الفكر التربكم لعمماء السمؼ المسمميف

فك انر مستمدان مف مبادئ الديف االسالمي القكيـ  ( .ربيع  ، 2001 ،ص) 172

كاالمة العربية تعاني زيادة عمى تيارات الغزك الفكرم كالثقافي مف غمكض في

الفمسفة التربكية التي تتمثؿ في ضعؼ اعداد المعمـ كظيفيا كمعرفيا كقصكر في
بعض مياراتو  ،كقمة تكفير الحرية االكاديمية  ،كما تعاني مف اضطراب تقكيـ
المناىج كسكء االرتباط كالتنسيؽ بيف مراكز البحث كالجامعات  ،مما يجعميا تعتمد
عمى فمسفات االخريف مف غير تدقيؽ لتكجيو استراتيجياتيا التعميمية كسياستيا في
كطننا العربي  ( .فيد  ، 1994 ،ص. ) 7
اف الناظر في حاؿ مجتمعاتنا االسالمية كالعربية يرل بكضكح انكاعا مف
الخمؿ قد اصابت كافة مناحي الحياة كشرائع االمة  ،فالخمؿ كاضح كالقصكر فاضح
سكاء كاف عمى االداء السياسي اـ عمى االداء االجتماعي ككذلؾ عمى االقتصادم
كالتعميمي  ،حيث تدنى بشكؿ خاص  ،فدكر المعمـ خطير حيث انو حمقة حمقة
الكصؿ بيف المتعمـ كالكتاب كيجب اف يككف قدكة  ،كمربي  ،كمدرب  ،كمكجو ،
فالتعميـ كاحد مف مؤسسات مجتمعاتنا التي اصابيا الخمؿ نتيجة االفكار التي يحمميا
المعممكف  ،كايضا مف االسباب التي ادت الى كجكد ازمة في العممية التعميمية .
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( االغا  ، 1992 ،ص) 27

كمف اخطر االمكر التي تتعرض ليا مينة التعمـ قبكؿ غير المؤىميف لمعمؿ
بيا  ،كاليقؿ خط انر عف ذلؾ التساىؿ في سياسة اعداد المعمـ مف حيث الكـ كالكيؼ
كاف تقمؿ سنكات الدراسة اك تحذؼ بعض المكاد الدراسية بدكف مبرر .

( الجيار  ،ب ت  ،ص ) 111
كعدـ تأىب المعمميف لمتدريس كغياب االعداد المسبؽ  ،فدخكليـ الفصؿ في
ىذه الحالة يفقدىـ السيطرة عمى الطالب كعمى المادة الدراسية  ،كما اف عدـ كفاءة
بعض المعمميف لمتدريس في المستكل الذم كضعك

ا فيو كعدـ اجتيادىـ الثبات

انفسيـ في ىذه المستكل كقصكر النمك االكاديمي لممعمـ الذم يخضع لمعشكائية
كالذاتية  ،باالضافة الى قمة االطالع كالسيما في المكضكعات التربكية كعدـ امتالؾ
المعمميف الميارات االساسية كالتمييد كاستخداـ الكسائؿ كاالسئمة كالتعزيز كادارة
الفصؿ كالتمخيص كميا تجمعت كساعدت عمى ضعؼ العممية التعميمية لذا كاف البد
تربكم االسالـ ػ ػم .
ؾر ػاؿ ػ ػ
اؿمعػػؿـ ػؼم ػاؿػؼػ
زؿة ػ
بماف ـ ػػف ػ
ـ ػف ػ ػ
( المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ، 1987 ،ص) 484
اف ىذه المعكقات ادت التبعية الفكرية التي تخمؼ في نفكس ابنائيا الكه

ف

كاالحساس بالضعؼ اتجاه غيرىـ لعدـ معرفتيـ بتراثيـ كحضارتيـ كالسيما بعد غياب
ركح االبداع كالتطكير في التربية الرتباط البحكث التربكية باراء الغرب مرتكزة عمى
النقؿ كالتقميد مقممة مف دكر التربية العربية االسالمية .
( ابك العينيف  ، 1988 ،ص ) 6
كمشير ( ابف جماعة ) في كتابق تذكره السامع كالمتكمـ عمى اف تحقيؽ
اىداؼ التعميـ منكطة بحسف اختيار المعمـ بقكلو " كاذا سبرت احكاؿ السمؼ كالخمؼ
لـ تجد النفع يحصؿ غالبا كالفالح يدرؾ طالبا اال اذا كاف الشيخ ( المعمـ ) مف
التقكل نصيب كافر  ،كعمى شفتيو كنصحو دليؿ ظاىر " ( عبد العاؿ ،
ص) 225
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لذا فميس كؿ احد يصمح لمتعمـ  ،انما يص ؿح مف تأىب لو كاعد اعدادا طيبا
فاالنساف ال ينتصب لمتدريس اال اذا كاف اىال لذلؾ  ،كتعتبر ىذه دعكة صريحة
الختيار افضؿ المعمميف لمتعمـ كبخاصة الذيف تتكفر فييـ غ ازرة العممية كحسف
المامو بيا كسيطرتو عمى مختمؼ مياراتيا  ،كتكافر حد مف الثقافة العامة لديو لكي
يعينو عمى تكجيو المتعمميف كرعاية مصالحيـ  ،كما يعينو عمى ارشادىـ الى مصادر
المعرفة المختمفة ثـ معرفتو الكاممة بخصائص المتعمميف كصفاتيـ  ،كما اف مف
دكاعي ضركرة ايجاد معمـ ينيج الفكر التربكم االسالمي التحديات التي تكاجييا
المجتمعات االسالمية
اهمية البحث والحاجة اليه -:
التربية عممية تشكيؿ افراد انسانييف  ،كاعدادىـ في مجتمع معيف كزماف
كمكاف معينيف  ،متى يستطيعكا اكتساب الميارات كالقيـ كاالتجاىات كانماط السمكؾ
المتنكعة التي تجعميـ قادريف عمى التفاعؿ مع البيئة االجتماعية التي ينشؤكف فييا ،
كمع البيئة المادية ايضا  ( .النجيبي  ، 1976 ،ص) 10
كالتربية اذاة لنقؿ الثقافات كالقيـ كالمجتمع يعتمد اعتمادا حيكيا عمى التربية فيي
كسيمة بقائو كاستم ارره بؿ ىي كسيمة تقدمو كتطكره  ،اذا ما اريد ليذا التقدـ كالتطكر
اف يككف عميؽ الجذكر متاصال في حياة االفراد  ( .عبد العزيز ، 1994،ص) 7
اف التراث ىك البعد التاريخي الشخصي لالمة كىك رصيدىا الباقي الذم
يحفظ ليا اصالتيا في مكاجية كؿ التحديات الحضارية  ،كىك مالدل االمة مف افكار
كاراء كنظريات عممية في حقكؿ المعرفة المختمفة  ،كما تحققو تمؾ االمة مف تقدـ في
ىذه المياديف  ( .الفيكمي  ،د.ت  ،ص) 10
كتراثنا العربي االسالمي انقالب فكرم قدح زناد المعرفة لذكم العقكؿ الراغبيف
في تحصيؿ العمـ كاالجتياد في حمقات متصمة في مياديف المعرفة  ،فتنكعت
المعارؼ العممية بيف المعرفة العقمية كالميتافيزيقية  ،كالصكفية عمى كفؽ مناخ بحث
خاصة بالعرب المسمميف كبما اف تراثنا العربي االسالمي يتميز عف تراث أم امة مف
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االمـ  ،فالبناء الييكيمي لمثقافة العربية االسالمية م تسـ بالثبات في بنائو اكثر مف
التغيير كالزكاؿ  ،النو يضـ مجمكعة قيـ منبعيا القراف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة
 ،كىذه القيـ يناط بيا تكجيو السمكؾ كالمفاضمة بيف االفعاؿ  ،فالمعايير التي يتحكـ
الييا المسمـ ليست مف صنعو بؿ ىي تعميمات ربانية اذ ال م

حؽ لو تغيرىا اك

تحكيرىا  ( .محمكد  ، 1983 ،ص ) 11
كعممية البناء الحضارم الم امة مف االمـ تتصؿ اتصاال كثيقا بالنظاـ
التربكم الذم يطبقو المجتمع  .كبالرغـ مف االختالؼ بيف عمماء التربية حكؿ تعريؼ
التربية كتحديد اىدافيا في المجتمع  ،فانيـ متفقكف عمى اف ليا اثر كبي ار في تشكيؿ
الحياة االجتماعية كالسمكؾ االنساني لالفراد كفؽ مبادئ كعقيدة المجتمع الذم يكجييا
كقد قاؿ ابك الحسف الندكم " كما اف لمجسـ ركح كضمير فاف النظاـ التربكم ؿ ػق ركح
اضعيق "
ػ
لعقائد ك
ػ
كضميره ىك ظػؿ
ػ
كضـ ػػمر  ،كركح ػ ػق
ػ
( الندكم  ،د  .ت  ،ص) 26
لذلؾ كاف لمتربية االسالمية التي تقكـ عمى ركية شاممة كمتكاممة  ،كالتي تقيـ
نظاـ الحياة كفؽ تشريع اهلل كحكمة اىمية في صياغة كتشكيؿ الفرد المسمـ ،
كالمجتمع االسالمي  ،كىذا كمو يدعك لالىتماـ كالعناية بالفكر الذم يشكؿ تربية
المجتمع المسمـ  ،كىذا الفكر ينبغي اف يتألـ مع اىداؼ العقيدة كرسالتيا ف كاف
يستمد ذلؾ مف الكتاب كالسنة كاف يسترشد بفكر المربيف المسمميف كاطار لتطكره مع
طبيعة العصر كمتطمباتو  .كقد سعى الكثير مف عمماء المسمميف كمفكريو جاىديف
لبمكرة معالـ الفكر التربكم كاالسالمي  ،مستنديف في ذلؾ عمى الكتاب كالسنة
باعتبارىما قاعدة اساسية لمتربية كالتعميـ في المجتمع  ( .عثماف ،

، 1988

ص) 180
اف الفكر التربكم العربي االسالمي خصب كغني باالفكار التي كاف ىكالء
المفكركف الرائدكف فييا كبطبيعة الحاؿ فاننا نحكـ عمى تمؾ االفكار مف خالؿ الزماف
كالمكاف كاالحكاؿ الدينية كاالجتماعية كاؿثقافة كاالقتصادية التي كانت سائدة في تمؾ
المفؾػركف العػرب المسمـ ػكف .
ػ
اؾف ػاؿػتم ظػػقر فيو ػا
االكقػػات كاالـ ػ ػ

65

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011
( ناصر ،1977 ،ص ) 11

كمف االمكر المتفؽ عمييا اف المعمـ يحتؿ المقاـ االكؿ في عممية التعمـ
كارتفاع مستكل فاعميتو  ،كعمى نكعية المعمـ كتكامؿ شخصيتو كمستكل اعداده
يتكقؼ تحقيؽ االىداؼ التربكية  ( .فيمي  ، 1986 ،ص) 21
الف المعمـ ىك االقدر عمى اف يعكس كؿ االراء كاالفكار الصحيحة كاالىداؼ
االساسية الى الكاقع العممي  ،كبالمستكل نفسو ىك االخطر في افشاليا كبعثرة الجيكد
المكجية الييا كاالمكانيات المرصدة ليا  ( .منؽكيكش  ،د  .ت  ،ص) 286
كلقد شغمت قضية اعداد المعمـ كتدريبو مساحة كبيرة مف االىتماـ مف قبؿ
اىؿ التربية كذلؾ انطالقا مف دكره الياـ كالحيكم في تنفيذ السياسات التعميمية في
التربكم االسالـ ػ ػم .
ػ
الفؾر
الخصكص في ػ ػ
ػػ
الفمسؼات كع ػ ػػؿل كج ػق
ػ
جميع
( عبيد ، 2006 ،ص) 161
كعميو البد اف يعد المعمـ اعدادا متكامال عقميا كمعرفيا كاجتماعيا كخمقيا
بحيث يككف قاد ار عمى اف يككف مكضع ثقة المجتمع الذم اككؿ اليو ميماتو
كطمكحاتو في رعاية ابنائو ليسعدكا في الحاضر كؿ مستعدكا لمكاجية المستقبؿ  ،لذا
كاف لمعالـ المسمـ بدر الديف بف ج

ماعة رايو السديد في اف المعمـ ىك العامؿ

االساسي في نجاح العممية التعميمية كانو مف اىـ عناصر التعميـ  ،حيث يرل اف
التعميـ ال يتغير بغير المعمـ كاف عناصر التعميـ تفقد اىميتيا اذا لـ يتكفر المعمـ
الصالح الذم ينفث فييا مف ركحو فتصبح ذاتا اثر كقيمة كيستشيد عمى اىمية
المعمـ في حدكث التعمـ الجيد بقكلو " قيؿ البي حنيفة رحمة اهلل  :في المسجد حمقة
ابدان " .
ؼػؽق ػقكالء ػ
المػ ػ
اؿكا  :ال  :ػؽاؿ ػ
اؿػقـ راس ؟ ػؽ ػ
فؽاؿ  :ػ
ينظركف في الفقو  ،ػ ػ

( عبد العاؿ  ، 1985 ،ص. ) 242

كمف ىنا كاف اىتماـ ىذا البحث في النظر الى اىتماـ المفكريف العرب
المسمميف في اعداد المعمـ كعالقتو بالتغيرات الحديثة  ،كمدل تأثير ىذه المتغيرات
عمى بيئتو كعمى تنمية عقكؿ المتعمميف كخمقيـ كميارتيـ كاكسابيـ المعارؼ كاالداب
المختمفة .

66

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011
اهداف البحث :

ييدؼ البحث الى بياف الحاجة الى معمـ ينيج الفكر التربكم العربي االسالمي ،
كما ىي الحاجات ( الكفايات ) المالئمة لالعداد المعمـ في الفكر التربكم االسالمي
.
حدود البحث :
لتحقيؽ ىدفي البحث ستتناكؿ الباحثة المعمـ في الفكر التربكم العربي االسالمي
متمثال لدل :
البصرم .
ػ
الحسف
 - 1ػ
الحسف الـ ػاكردم .
ػ
- 2ابك
- 3برىاف الديف الزرنكجي .
الدمف ابف جماعة .
 4ػ-بدر ػ
منهج البحث :
تقتضي طبيعة البحث الحالي استخداـ منيجيف مف مناىج البحث كىما :
أ -المنيج التحميمي االستبدالي  :كيعتمد ىذا المنيج عمى قراءة النصكص كالتعرؼ

عمى عناصرىا كمككناتيا  ،ثـ استنباط القكاعد منيا  ( .الميداني  ،1975،ص)140

ب  -المنيج التاريخي  :ىذا المنيج يصؼ كيسجؿ ما مضى مف كقائع كاحداث ،

الماضي كال يقؼ عند مجرد الكصؼ كانما يدرس ىذه الكقائع كيحمميا كيفسرىا عمى
اسس منيجية عمميا دقيقة بقصد التكصؿ الى حقائؽ كتعميمات ال تساعدنا عمى فيـ
الماضي فحسب كانما تساعدنا في فيـ الحاضر بؿ كالتنبؤ بالمستقبؿ .

( جابر  ، 1978 ،ص ) 104
تحديد المصطمحات :
المعمم  -:ىك ذلؾ اؿشخص الذم يحمؿ الفكر االسالمي كرسالة يريد اف يكدييا .
( عبيد ) 186 ، 2006 ،

الفكر لغة  -:ىك اعماؿ العقؿ في المعمكـ لمكصكؿ الى معرفة مجيكلة .
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( المعجـ الكسيط  ، 11961 ،ص) 705

الفكر اصطالحا  -:عرفو الغزالي في كتابة ( احياء عمكـ الديف )  " :اف معنى
الفكر ىك احضار معرفتيف في القمب ليستثمر منيما معرفتق ثالثة "
( الغزالي  ،ب ت  ،ص) 425
الفكر عرفه محمد  -:انو االراء كالمبادئ كالنظريات التي يطمقيا اك يعتنمدىا العقؿ
االنساني في تحديدقلمكاقؼ معينة تجاه الككف كاالنساف كالحياة .
( محمد  ، 1976 ،ص) 19
الفكر التربوي عرفته ابتسام -:

بانو النظاـ المتكامؿ الذم يشمؿ فمسفة التربية

االسالمية المستمدة مف الكحي كتاب اهلل كسنة الرسكؿ محمد كالمبادئ كالنظريات
التي انتيى الييا المفكركف  ،ثـ االىداؼ كمناىج التعميـ كطرائؽ التدرم

س كالقيـ

كالعمؿ التي كانت استجابة عممية لتؾ االصكؿ العامة كاالفكار النظرية .
( فيد  ، 1994 ،ص) 20
الفصل الثاني :
المبحث االول  :الحاجة الى معمم ينهج الفكر التربوي االسالمي :
لقد حدد القراف الكريـ رسالة محمد

 بقكلو تعالى  ( :ىك الذم بعث في

االمييف رسكؿ منيـ يتمك عمييـ اياتو كيزكييـ كيعمميـ الكتاب كالحكمة كاف كانكا مف
قبؿ لفي ضالؿ مبيف ) ( سكرة الجمعة ) 2 :
كىي رسالة تعميمية تربكية تستيدؼ نقؿ الناس مف الظممات الى النكر باذف
ربيـ  ،فالتعميـ سبيؿ التربية كالتربية ثمرة التعميـ كلقد اكد الرسكؿ الكريـ ىذا المعنى
اذ قاؿ  :عند عبداهلل ابف عمرك قاؿ  :خرج رسكؿ اهلل

 ذات يكـ مف بعض

حجرة فدخؿ المسجد فاذا ىك بحمقتيف احدىما يقرءكف القراف كيدعكف اهلل  ،كاالخرل
يتعممكف كيعممكف  ،فقاؿ النبي  : كؿ عمى خير  ،ىؤالء يقرءكف القراف كيدعكف
شاء مفعىـ  ،كىؤالء يتعممكف كانما بعثت معمما فجمس
أف شاء أعطاىػـ كاف ػ
الؿق ػؼ
ػػ
معيـ )  .اف تالميذ مدرسة النبكة قد احبكا استاذىـ كمربييـ حبا جما لـ يعيد في
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الحياة كميا  .فعندما تسكد عاطفة الحب بيف المربي كتالميذه  ،يثقكف بو  ،كيتقبمكف
منو كؿ ما يقكؿ  ...كينزلكف عمى ارائو  ،ككيؿ في اؿ ـ درس المكركه مف تالميذه
ميما يكف عالما  ( .رياض  ، 2004 ،ص) 11 -9
اف المعمـ المحبكب مف تالميذه البد اف يككف محبا ليـ ك اؿذم اليتمتع بيذه
الخاصية اليصمح اف يككف معمـ ا  ،الف القناعة الكجدانية كالقبكؿ المتبادؿ مف اىـ
شركط نجاح العمؿ التربكم  ( .عبيد  ، 2006 ،ص) 43
كالرسكؿ  قدكة حسنة فقد تييأ

 لمدرس لما يمزمو مف تجرد كتفاف

كاخالص كرحابة صدر كسعة كصبر  ،كاف يسأؿ عف تالميذه اف غابكا كمرضكا
كيعطييـ اف احتاجك كينادييـ باحب االسماء الييـ  ،كيسكم بينيـ في العطؼ
كيداعبيـ مداعبات لطيفة  ،كال يستأثر بشي دكنيـ  ،كيكره اف يقبمكا يده اك يقؼ كا لو
كيؽكؿ  " :اليس فيكـ صاحب حاجة فاقضييا
اك يعممكا دكنو  ،ككاف يخدميـ بنفسو ػ
لو ؟ "  ( .رياض  ، 2004 ،ص) 10
كيستشيد ( الماكردم ) بقكلو تعالى ( كتعاكنكا عمى البر كالتقكل ) الف لو
في التقكل رضا اهلل تعالى كفي البر رضا الناس  ،كيستدؿ ايضا بما ركاه االعمش
عف ابي مسعكد سمعت رسكؿ اهلل

 اذ يقكؿ  " :جبمت القمكب عمى حب مف

احسف الييا  ،كبغض مف اساء الييا " ( االلكسي ،1988 ،ص) 38
كلسنا في حاجة الى اف نؤكد اف طبيعة عمؿ المعمـ كاعباء مينتو لـ تحدد
تحديدا دقيقا حتى كقتنا الحاضر  ،فتارة تنكمش حدكد عممو لتقتصر عمى تدريس
مادة مف المكاد الدراسية  ،كتارة اخرل نجد اف اسياـ بمادتو الدراسية ال يشكؿ اال
بعدا كاحدا مف ابعاد كظيفتو بحيث تتسع حدكد عممو ليصبح ( مربيا ) بكؿ ما تحممو
ىذه الكممة مف معنى كليس مجرد ( ناقؿ لممعرفة )  ( .الجبار  ،ب ت ،ص) 102
اف طبيعة العممية التربكية كطبيعة مينة التعميـ قد فرضت مطالب كمسؤكليات
جديدة عمى مينة المعمـ كاضافة ابعاد جديدة الى عمؿ التربية كالمربيف كفي مقدمة
ىذه المطالب اف يككف المعمـ خبي ار في ميدانو كليس مجرد ناقؿ لممعرفة
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الفصل الثاني
المبحث الثاني  :دراسات سابقة .

اف الدراسات كالبحكث ماىي اال تراكـ عممي عمى امتداد التاريخ مف الماضي

الى الحاضر تبيف في نسؽ عممي كاضح تدرج فكرة اك تتبع مشكمة  ،كما اف
لمدراسات اثرىا في انضاج فكرة الباحث اذ تجعمو قاد ار عمى كتابة خطة بحثو بعناية
ككضكح خاصة عندما يجد تشابيا فيما اؿتكاصؿ اليو اك حيف يكشؼ نتائج مخالفة
كىذا كمو يغني البحث كيزيد مف ثقة الباحث في نفسو كفي االستمرار كالتكصؿ مف
اجؿ الكصكؿ الى ىدفو كتسميط الضكء عمى مشكؿ تو  ،ليذا ستعرض الباحثة ما
حصمت عميو مف دراسات كسيتـ ترتيب الدراسات زمنيا
 - 1دراسة حكمت البزاز ) 1989 ( .
اسـ الدراسة  :اتجاىات حديثة في اعداد المعميمف .
ىدؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة الى ايجاد اتجاىات حديثة العداد المعمـ بعدما
تطرؽ الباحث الى كاقع في الدكؿ العربية عامة كالخميجية خاصة في اعداده كاساليب
تككينو  ،كتناكؿ الباحث عدد مف االمقترحات كالتكصيات تتناكؿ فيو المعمـ كتربيتو ،
مثؿ المنيج كتحقيؽ عنصر التكازف فيو كطريقة التدريس  ،كاالتجاه نحك االستفادة
منيا  ،كالتطبيقات العممية في ممارسة مينة التدريس  ،كسياسة القبكؿ كالتشريعات
التربكية كبنية مؤسسات اعداد المعمـ  ( .البزاز ) 1989 ،
 - 2دراسة سعد بن محمد الحديقي ) 1994 ( .
اسـ الدراسة  :فاعمية االعداد التربكم في المكقؼ الميني لممعمميف كالمعممات
قبؿ التخرج .
ىدؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل فاعمية االعداد التربكم في
المكقؼ الميني لعينة مف المعمميف كالمعممات قبؿ التخرج حيث

استخدـ الباحث

المنيج التجريبي  ،الجراء التجربة كاكصى الباحث بضركرة االىتماـ بالجانب الميني
التربكم لممعمميف كالمعممات كذلؾ لمكاكبو التطكرات العممية كالتكنكلكجية  ،كيأمؿ
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الباحث باعادة تقييـ برنامج االعداد التربكم لطالب كطالبات كمية التربية في جامعة
الممؾ فيصؿ  ( .الحديقي ) 1994 ،
 - 3دراسة محمد عبد الفتاح عسقول ) 1997 ( .
اسـ الدراسة  :االعداد الميني لممعمـ في كمية التربية بالجامعة االردنية بغزة .

ىدؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة الى ابراز مالمح برنامج اعداد المعمـ في كمية التربية بغزة
كقدمت الدراسة نمكذجا العداد المعمـ  ،كاكصت بكضع فمسفة خاصة باعداده كذلؾ كفؽ

المعامير اكاديمية كمينية كنفسية كجسمية  (.عسقكؿ . ) 1997 ،

الفصل الثالث
كفايات المعمم في الفكر التربوي العربي االسالمي .
لقد عاش الرسكؿ محمد  معمما كعاش اصحابو مف حكلو تالميذ ككانت
االنسانية كميا في ذلؾ الكقت تائية في مفارؽ الحياة غارقة في بحار الجيؿ ،
كعرؼ  كيؼ يقدـ لمدرسة الحياة الجاىمية مادة خصبة مف التربية العممية كالخمقية
مألت قمكب الناس بالعمـ كالنكر كالمعرفة  ،كقد التزـ الرسكؿ

 كمعمـ اف يتعيد

شخصو بالصقؿ الدائـ كالتيذيب المستمر  ،كالتسامي في الحالؿ كؿ لحظة  ،كظير
اماـ تالميذه رائعا شكال كمكضكعا  :فمف ناحية الشكؿ فتجده لـ يمبس مف الثياب اال
ماكاف نظيفا نقيا ابيض المكف معط ار  ،بحيث تككف ااالناقة الطابع المميز لو  ،ذك
كجو مشرؽ كبساـ  ،كشخصية فذة كطيبة تشع جماال كجاذبية  ،كىك القائؿ  " :اف
اهلل تعالى جميؿ يحب الجماؿ  ،نظيؼ يحب النظافة " ككما تحمى

 بحسف

المظير فقد تحمى بسمك الجكىر  ،نبالة النفس  ،كصفاء الركح كلقد كصفو اهلل تعالى
بقكؿ ق ( كانؾ لعمى خمؽ عظيـ ) ( القمـ  ) 4 :كال شؾ اف جماؿ المظير عنصر
ػػ
بارز في التربية كركف اساسي في المعمـ  ،الف عيكف تالميذه معقكدة بو  ،كالحسف
عندىـ ما استحسنو كالقبيح ـ ػا استقبح ػ ػ ػق ( رياض  ، 2004 ،ص ) 10 – 9

كتنقسـ الكفايات الى عدة اقساـ ىي :
العممية .
ػػ
- 1الكفايات
المينية .
ػػ
- 2الكفايات
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االخالقية .
ػ
- 3الكفايات
الجسدمة .
ػ
- 4الكفايات

 - 1الكفايات العممية
كيقصد بيا الماـ المعمـ بتخصصو العممي  ،كمادتو التدريسية  ،فاىما لمعانيو
 ،ليس مدعيا لذلؾ بؿ متحققا مف ذالؾ  ،فاذا تـ لو االلماـ بمادتو مف حيث
محتكاىا مف تفاصيؿ كفركع  ،كمستكعبا ليا  ،متفيما المكرىا  ،يمكنو ممارسة مينة
التعميـ .

( عبيد  ، 2006 ،ص) 171

كيشير ( الماكردم ) لضركرة تنمية الكفاءة العممية اثناء الخدمة  ،فينصح
المعمـ بضركرة البحث عف المعرفة باستمرار كىي صفة اكد ( الماكردم ) عمى اف
يتحمى بيا المعمـ  ،كطمب منو " اف ينفي عف نفسو رذائؿ الجيؿ  ،بفضائؿ العمـ ،
كعقمو االىتماـ باستيقاظ المعاناة  ،كيرغب في العمـ رغبة متحقؽ لفضائمو  ،كاثؽ
بمنافعو " كيرل اف عمى المعمـ اف يدرؾ اف كرامتو تصاف بشكؿ ادؽ  ،كمنزلتو
تعمك بصكرة اضمف عندما يعززىا بالعمـ كينمييا بزيادة المعرفة .
( االلكسي ) 1988 ،
اما ( الحسف البصرم ) فانو يفرؽ بيف عمماء الدنيا كعمماء االخرة  ،كيقصد
بعمماء الدنيا عمماء السكء الذيف قصدىـ مف العمـ التنعـ بالدنيا كالتكصؿ الى الجاه
كالمنزلة عند اىميا كيقكؿ ليـ " قصـ ظيرم عالـ ال زىد معو  ،كزاىد ال عمـ معو ،
ىنا يدعك الى جيمو بزىده  ،كىذا ينفر عف عممو بحرصو "كذلؾ يقكؿ " تعممكا ما
شئتـ اف تعممكا  ،فكاهلل ال يأجركـ اهلل حتى تعمممكا  ،فاف السفياء ىمتيـ الركاية
كالعمماء ىمتيـ الرعاية " اما عمماء االخرة فيقصد بيـ العمماء االتقياء الذيف تجرم
مداد اقالـ في سبيؿ اهلل اذ يقكؿ " مداد العمماء يكزف يكـ القيامة بدـ الشيداء فيترجح
مداد العمماء عمى دـ الشيداء " فيك ىنا جعميـ افضؿ درجة مف الشيداء الذيف
يضحكف بانفسيـ في سبيؿ اهلل  ( .المكسكم  ، 2000 ،ص) 62
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اما الكفايات العممية عند ( برىاف الديف الزرنكجي ) فيقكؿ في اختيار المعؿ

االسف " .
ختار االع ػلـ كاالركع ك ػ
نبػغم اف ػم ػ
ػم ػ

ػـ "

( الزرنكجي  ،تحقيؽ احمد  1406 ،ىػ  ،ص) 100
اف العمـ ىك شعار االسالـ كىك كسيمة المسمـ لمقياـ بكاجباتو الدينية
كاالجتماعية فينبغي باف ال يتعرض ؿلتعميـ اال مف اكتممت اىميتو كشيد لو بذلؾ ،
كينبغي لممعمـ اف يأخذ نفسو بالكرع – كالكرع ىك التحرج  ،كالكرع بكسر الراء  :ىك
الرجؿ التقي المتحرج  ،كالكرع في االصؿ  :الكؼ عف المحارـ كالتحرج منيا ،
كالكرع  :الكؼ عف القبيح  ( .ابف منظكر  ،دت  ،ص) 388
كيشير ( ابف جماعة ) عمى المعمـ اف ال ينتصب لمتدريس اذا لـ يكف اىال لو
 ،كال يذكر الدرس مف عمـ ال يعرفو سكاء اشرطو الكاقؼ اك لـ يشرطو فاف ذلؾ لعب
في الديف كازدراء بيف الناس  ،كعف الشبمي " مف تصدر قبؿ اكانو فقد تصدل ليكانو
" كاذا سئؿ ما لـ يعممو قاؿ ال عممو اك ال ادرم فمف العمـ اف يقكؿ ال اعمـ كعف
بعضيـ ال ادرم  ( .ناصر  ، 1977 ،ص) 393 - 392
كذلؾ يشير ( ابف جماعة ) عمى المعمـ اف ال يستنكؼ اف مستفيد ماال يعممو
ممف ىك دكنو منصبا اك نسبا اك سنا  ،بؿ يككف حريصا عمى الفائدة حيث كانت
كالحكمة ضالة المؤمف يمتقييا حيث كجدىا  ،كذلؾ يحث المعمميف عمى االشتغاؿ

بالتصنيؼ كالجمع كالتاليؼ لكف مع تماـ الفضيمة ككماؿ االىمية فانو يطمع عمى حقائؽ

الفنكف كدقائؽ العمكـ لالحتياج الى كثرة التفتيش كالمطالعة كالتنقيب كالمراجعة .

( ناصر  ، 1977 ،ص) 387
- 2الكفايات المينية  :كتشمؿ

استشارة ػاؿدافعػية .
أ  -ػ

ب  -مراعاة الفركؽ الفردية .
ج -طر ػمقة ػاؿتدر ػمس .
د -إدارة الصؼ .
الثكاب ك ػاؿػعػؽاب .
ىػ  -ػ
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أ -استشارة الدافعية :

مكضكع الدكافع التي تحرؾ السمكؾ مف اكثر مكضكعات عمـ النفس اىمية
كخطكرة باعتباره عمـ السمكؾ  ،كمعرفة السمكؾ تعني بالضركرة معرفة محركاتو
كدكافعو  ،كفي مجاؿ التربية كالتعميـ تبرز اىمية الدراسة العممية المنظمة لدكافع
االفراد كاختبار  ،المناسب منيا  ،كميمتنا كمعمميف ىي تسخير الدكافع المكجكدة
لخدمة اىداؼ التعميـ كالمساعدة عمى تنمية دكافع جديدة ايضا .
( كالماردم ) لـ يغفؿ الدكافع كلـ ييمؿ اثرىا في السمكؾ كالتعمـ  ،بؿ بدا فييا
كجعميا مف المكضكعات ذات الصدارة في كتابة ( ادب الدنيا كالديف ) اذ قاؿ "
الباعث عمى طمب العمـ رغبة اك رىبة " الذم نصو " كاعمـ اف لكؿ مطمكب باعثا ،
كالباعث عمى المطمكب شيئاف  :رغبة اك رىبة  ،فميكف طالب العمـ راغبا راىبا
 .......فاذا اجتمعت الرغبة كالرىبة اكتا الى كنو التعمـ .
( االلكسي  ، 1988 ،ص ) 30
كلمدكافع مف كجية نظر الماكردم يجب اف تككف متحركة في اعماؽ الفرد
فيعيد نظراتو الى ذاتو كمكقعيا بيف االخريف كينصح الماكردم اف يتقبؿ الكبير تعممو
برحابة صدر دكف اف يخضع لحساسية الع ـ ر كاف يخجؿ مف ممارسة االكليات
االساسية التي يمارسيا في العادة الصغار اذ يقكؿ " فيستحي اف يبتدئ بما يبتدئ
الصغر  ،كيستنكؼ اف يساكية الحدث الغدير ( الجاىؿ المغركر )  ( .االكلكسي ،
 ، 1988ص) 92
كيرل ( الحسف البصرم ) اف العمـ في االسالـ كاجب مفركض عمى االنساف
ب بو الية  ،كعمؿ يتقرب بو العبد الى اهلل سبحانو كتعالى اذ
اف يؤدية الى اهلل كيتع د
يقكؿ " مف ازداد عمما  ،كلـ يزدد زىدا لـ يزدد مف اهلل اال بعدا "
( ابك حياف  ، 1964 ،ص) 490
كيؤكد ( اؿزرنكجي ) اف عمى المعمـ اف يكجو متعميمو الى اختيار كؿ مايرل
انو مفيد كيتناسب مع قدراتيـ كميكليـ كاستعدادتيـ الفطرية  ،اذ يقكؿ " كاعمـ اف
الصبر كالثبات اصؿ كبير في جميع االمكر " فينبغي لطالب العمـ اف يثبت
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كيصبرعمى استاذ  ،كعمى كتاب حتى اليتركو ابتر  ،كعمى فف حتى اليشتغؿ بفف
اخر قبؿ اف يتقف االكؿ  ،كعمى بمد حتى ال ينتقؿ الى بمد اخر مف غير ضركرة ،
فاف ذلؾ كمو يفرؽ االمكر  ،كيشتغؿ القمب كيضيع االكقات كم

ػكذم ػاؿمع ػلـ ،

صبر عػـ ػا تريده نفسو كه ػ ػ ػكاه .
كمػفػبػغم اف ػم ػ
ػ
( الزرنكجي  ، 1977 ،ص) 353
يحث ( بدر الديف ابف جماعة ) المعمـ عمى استشارة دافعية الطمبة اذ يقكؿ "
اف يرغبو في العمـ كطمبو في اكثر االكقات بذكر ما اعد اهلل تعالى لمعمماء مف
منازؿ الكرامات كانيـ كرثو االنبياء  ......كيرغبو في ذلؾ بتدرج ما يعيف عمى
تحصيمو مف االقتصاد عمى الميسكر كقدر الكفاية مف الدنيا كالقناعة " .
كذلؾ يحث ( ابف جماعة ) عمى استشارة الدافعية لدل المعمميف ايضا مف خالؿ
دكاـ الحرص عمى االزدياد بمالزمة الجد كاالجتياد كالمكاظبة اذ يقكؿ " دكاـ الحرص
عمى االزدياد بمالزمة الجد كاالجتياد كالمكاظبة عمى كظائؼ االكراد مف العبادة
كاالشتغاؿ كاالشتغاؿ قراءة كاقراءة كمطالعة كفك انر كتعميقا كحفظا كتصنيفا كبحثا

كاليضيع شيئا مف اكقات عمره مف غير ماىك بصدده مف العمـ كالعمؿ اال بقدر
الضركرة مف اكؿ اك شراب اك نكـ اك استراحة لمممؿ اك اداء حؽ زكجة اك زائر اك

تحصيؿ قكت  ( " ......ناصر  ، 1977 ،ص) 387

ب  -مراعاة الفروق الفردية .
يعد مكضكع الفركؽ الفردية مف اىـ مكضكعات عمـ النفس كاف اىماؿ الفركؽ
المكجكدة بيف االفراد يضر اض ار ار كبي ار باالفراد الذم ننتعامؿ معيـ  .كيذىب اغمب
العمماء الى اف كؿ سمات االفراد كاستجاباتيـ نتيجة تفاعؿ البيئة كالكراثة تفاعال ال
يدع مجاال سيال لمتمييز في نسبة اثر كؿ منيما  ،كعمى الرغـ مف اف ىناؾ
نظريتيف متطرفتيف االكؿ تككد عمى الكراثة كتنكر دكر البيئة كاالخرل تؤكد عمى
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البيئة كتنكر دكر الكراثة  .كاذا نظرنا الى اراء العمماء كالمفكريف العرب فاننا نجد اف
اراىـ ال تتفؽ مع االراء المتطرفة كانما جاءت اراىـ معتدلة متناسقة .
كفي ىذا الصدد ينبو ( ابف جماعة ) المعمميف الى مسألة الفركؽ الفردية بيف
طمبة العمـ اذ يقكؿ " اذا سمؾ الطالب في التحصيؿ فكؽ ما يقتضيو حالو اك تحممو
طاقتو كخاؼ الشيخ ضجره اكصو بالرفؽ بنفسو " فاف استشار الشيخ مف اليعرؼ
حالة في الفيـ كالحفظ في قراءة فف اك كتاب لـ يشر عميو بشيء حتى يجرب ذىنو
كيعمـ حالة فاف لـ يحتمؿ الحاؿ التاخير اشار عميو بكتاب سيؿ مف الفف المطمكب ،
فاف رال ذىنو قابال كفيمو جيدا نقمو الى كتاب يميؽ بذىنو كاال تركو كذلؾ الف نقؿ
الطالب الى مايدؿ نقمو اليو عمى جكده ذىنو يزيد انبساطو كالى مايدؿ عمى قصكره
يقمؿ نشاطو  .كاذا عمـ اك غمب عمى ظنو انو اليفمح في فف اشار عميو بتركو
كاالنتقاؿ الى غيره مما يرجى فيو فالحو .
( ناصر  ، 1977 ،ص) 399
كقد نظر ( الماكردم ) الى الفركؽ الفردية نظرة اعتداؿ بحيث جعؿ اسباب
الفركؽ الفردية بيف الطمبة مردىا الى عكامؿ كراثية كمكتسبة  ،كانيا تتداخؿ كيكمؿ
بعضيا البعض االخر اذ يقكؿ " كاعمـ اف العقؿ المكتسب  ،ال ينفؾ عف العقؿ
الغريزم النو نتيجة منو " كاف االضطراب الذم يحصؿ لعقؿ الفرد كسمككو عندما
التتظافر العكامؿ الكراثية كالبيئية في تككينيا لشخصية الفرد اذ يقكؿ " كقد ينفؾ العقؿ
الغريزم عـ العقؿ المكتسب  ،فيككف صاحبو مسمكب الفضائؿ  ،مكفكر الرذائؿ كاالنكؾ (

االحمؽ ) الذم ال تجد لو فضيمة " .
كذلؾ يقكؿ ( الماكردم ) عمى المعمـ اف يدرؾ الفركؽ الفردية القائمة بيف
تالميذه الذيف يتمقكف تعميميـ في مجاؿ كاحد اك مكاف مشترؾ لتحقيؽ ىدؼ مكحد اذ
يقكؿ " كاعمـ اف المتعمميف ضرباف مستدعي كطالب  ،فاما المستدعي الى العمـ
فيك مف استدعاه العالـ الى التعميـ لما ظير لو مف جكدة ذكائو  .....كاما طالب
العمـ لداع يدعكه  ،كباحث يحدكه  ( " .....االلكسي  ، 1988 ،ص) 45
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كذلؾ يقكؿ ( الماكردم ) " كينبغي اف يككف لمعالـ فراسة يتكسـ بيا المتعمـ
ليعرؼ مبمغ طاقتو  ،كقدر استحقاقو ليعطيو ما يتحممو بذكائو  ،اك يضعؼ عنو
بالدتو  ،فانو اركح لمعالـ كانجح لممتعمـ "  .كالماكردم عندما يكجو المعمـ باف يقكـ
بعممية تشخيص المتعمميف  ،كاف يتاكد مف مستكياتيـ  ،فانو بذلؾ يحصؿ عمى
نفعيف  :االكؿ يتعمؽ براحة التمميذ كزيادة فيمو  ،كالثاني يؤدم الى راحة المعمـ نفسو
تكجيق .
ػػ
ميذ ال يحتاج الى
تؿ ػ ػ
عؿمـ ػ ػ
بت ػ ػ
ؽكـ ػ ػ
م
الفق ػ ػ ػ
 ،ػػ
( االلكسي  ، 1988 ،ص) 57
كالمعمـ يستطيع اف يستخدـ مبدأ التدرج في تقديـ معمكماتو  ،فيبدا بالسيؿ ثـ
يتدرج الى الصعب  ،كاف يتالءـ ما يقدمو مع المستكل العقمي لممتعمميف  ،كيناسب
اعمارىـ الزمنية كالعقمية كينبع مف بيئتيـ االجتماعية .
( الياشمي  ، 1985 ،ص ) 411
كقد اشار ( الزرنكجي ) الى ىذيف المبدأيف التربكييف الياميف اذ يقكؿ "
كينبغي اف يبتدئ بشيء يككف اقرب الى فيمو  .ككاف االماـ االستاذ شرؼ الديف
رحمو اهلل تعالى يقكؿ  " :الصكاب عندم في ىذا ما فعمو مشايخنا رحميـ اهلل ،
كانكا يختاركف لممبتدئ صغار المبسكطة  ،النو اقرب الى الفيـ كالضبط  ،كابعد عف
الماللة كاكثر كقكعا بيف الناس " ( الزرنكجي  ، 1977 ،ص. ) 136
لقد تنبو ( الحسف البصرم ) الى الفركؽ الفردية  ،المكجكدة بيف طمبتو  ،كال
سيما فارؽ العمر  ،اذ كاف يقكؿ المكعظة لمكبار بما يناسبيـ  ،كيؤثر في اسماعيـ
 ،اذ يقكؿ ليـ  " :الزرع اذا بمغ البد اف يحصد "  ،اما الشباف فكاف يقدـ ليـ
النصيحة بحيث تككف مناسبة لممرحمة التي يمثمكنيا اذ يقكؿ ليـ ناصحا كمكجيا "
ىؿ رأيتـ زرعا لـ يبمغ ادركتو االفة " ( المكسكم ،2000 ،ص) 73
جـ  -طريقة التدريس
اف التنكيع في طرائؽ مف العكامؿ التي يمكف لممعمـ مف تحقيؽ اىدافو كتييئ
لو اسباب النجاح في عممو كذلؾ الف تحقيؽ االىداؼ المختمفة يتطمب طرائؽ
متباينة كاساليب متنكعة ككؿ فئة مف التالميذ تتطمب طريقة تالئـ مستكاىا كقدراتيا
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كبقدر ما يككف المعمـ عارفا بحاجات تالميذه كبخبراتيـ السابقة يككف نجاحو في
اختيار الطريقة المالئمة ليذه الحاجات كالخبرات كالتي ترضي طمكحاتيـ كميكليـ .
( عبيد  ، 2006 ،ص) 43
لذلؾ نصح ( بدر الديف ابف جماعة ) المعمميف الى تنكع طريقة التدريس بما
يتالئـ مع المكاد الدراسية التي تمقى عمى الطمبة اذ يقكؿ " اذا تعددت الدركس قدـ
االشرؼ فاالشرؼ كاالىـ فاالىـ  ،فيقدـ تفسير القراف ثـ الحديث ثـ اصكؿ الديف ثـ
اصكؿ الفقو ثـ المذىب ثـ الخالؼ اك النحك اك الجدؿ " كينبغي اف اليطيؿ الدرس
تطكيال يمؿ اك يقصره تقصي ار يخؿ كيراعي في ذلؾ مصمحة الحاضريف في الفائدة
في التطكيؿ كاليبحث في مقاـ اك يتكمـ عمى فائدة اال في مكضع ذلؾ فال يقدمو
عميو كال يؤخره عنو اال لمصمحة تقتضي ذلؾ كترجحو "
( ناصر  ، 1977 ،ص) 390
اف تغير طرائؽ التدريس كاساؿمب التعميـ عمى كفؽ المكقؼ التعميمي كرغبات
الطمبة تقع مسؤكليتيا عمى عاتؽ المعمـ النو يدرؾ طبيعية كميكؿ طمبة لذلؾ نجد اف
( الحسف البصرم ) كاف يدرؾ مايعقؿ في صدر تالمذتو كما يدرؾ

بخلدىـ فكاف

يغير مف طرائقو في التدريس عمى كفؽ ميكؿ كرغبات طمبتو ككاف ( الحسف البصرم
) مييبا في النفكس فكانت الييبة تمنع بعضيـ مف االقداـ عمى سؤالو  ،فكاف دائما
اذا لـ يجد مف يسألو يتمك اية مف القراف ثـ يتبعيا بتعمؽ اما اذا تممس في بعض
طمبتو رغبة في طرح االسئمة يبتدره بقكلو ىات ماعندؾ  ،اف اسمكب ( الحسف
البصرم ) في اعطاء العمـ كاف مؤث ار عمى تحفيز معمكمات طمبتو اك خبراتيـ
السابقة فكاف دائما يجعؿ المتعمـ يستنتج بنفسو اؿرام الصحيح  ،اذ قاؿ لو احدىـ يا
ابا سعيد اف لي جارية حسف الصكت لك عممتيا الغناء الع

لـ م اخذ بيا مف ماؿ

ىكالء  ،فقاؿ الحسف ا ف اسماعيؿ كاف يأمر اىمو بالصالة كالزكاة ككاف عند ربو
مرضيا  .فالحسف لـ يقؿ لو التفعؿ بصريح العبارة كلكف ضرب لو مثال كتركو يبحث
عف الرام الصحيح  ( .المكسكم ، 2000ص) 73-72
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كفي ضكء ذلؾ نستطيع اف نقكؿ اف الطريقة التدريسية التي استخدميا (
الحسف البصرم ) في ايصاؿ افكاره كانت مؤثرة جدا عمى طمبتو  ،كىي كما يسمييا
ابراىيـ الشبمي " طريقة التدريس بالمحبة " اذ يقكؿ " اننا نتعمـ ممف نحب اكثر مما
نتعمـ ممف النحب " كىي طريقة مضمكنة في جميع المكاد الدراسية كفي جميع
الظركؼ  ( .المكسكم  ، 2000 ،ص) 58
اما ( الماكردم ) فقد ذكر عدة اساليب لمتدريس منيا القدكة الحسنة  :اف
سمكؾ المعمـ الفعمي اماـ التالميذ مف انجح اسميب التعميـ اذ يقكؿ " عمى الغالـ اف
اليقكؿ ما اليفعؿ  ،ثـ يتجنب اف يقكؿ ما اليفعؿ  ،كاف يامر بما اليأتمر  ،كاف يسر
غير ما يظير " كالطريقة االخرل التعميـ بالعمؿ  :فالممارسة كالنشاط التي تعد
اساس حصكؿ الخبرة كبالتالي تعديميا كتكامؿ تعمميا اذ يقكؿ " اف العمـ اف بذكلكه (
اف استعممكه ) زاد كنما  ،كاف كتمكه تناقص ك كقل " كطريقة الفيـ قبؿ الحفظ  :اف
يعتمد المعمـ في تعميميو عمى تفييميـ لمحقائؽ مثؿ حفظيـ ليا  ،الف الفيـ
كاالستيعاب ىك اليدؼ االكؿ مف التعميـ اذ يقكؿ " كربما اعتنى المتعمـ بالحفظ  ،مف
غير قصكر كالفيـ  ،حتى يصير حافظا النكاع المعاني ؟ ،فيما بتالكتيا كىك
اليتصكرىا  ،كال يفيـ بماتضمنتو  ،يركم بغير ركية  ،كيخبر عف غير خبرة " كيقكؿ
ايضا " اف الخير في عبادة ليس فييا تفقو  ،كال عمـ ليس فيو تفيـ  ،كال قراءة ليس
فييا تدبر " كيرل الماكردم اف استعانة المعمـ بضرب االمثاؿ التي تناسب المكاقؼ
التعميمية مف االمكر االساسية في التعميـ لما ليا مف قدرة عمى جذب االنتباه كتركيزه
اذ يقكؿ " كلالمثاؿ في الكالـ مكقع في االسماع  ،كتاثير في القمكب " .....
كالطريقة االخرل ىي كتابة المعمكمات كالماكردم قد تنبو الى ضركرة ذلؾ فاكصى
بعدـ االكتفاء بالذاكره في حفظ المعمكمات الف الذاكرة عرضو لفشميا في خزف
المعمكمات كبقائيا اذ يقكؿ " كربما اعتمد عمى حفظو كتصكره  ،كاغفؿ تقييد في كتبو
 ،ثقة بما استغر في ذىنو  ،كىذا خطأ منو  ،الف الش
طػ ػ ػارئ "
( االلكسي  ، 1988،ص ) 55-53
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تتنكع طرؽ كاساؿ مب التعميـ التي اىتـ بيا ( الزرنكجي ) كمف اىميا
المناظرة كالمطارحة كالمذاكرة كالسؤاؿ اذ يقكؿ

" كالبد لطالب العمـ مف المذاكرة

كالمناظرة كالمطارحة  :فينبغي اف يككف كؿ منيما باالتصاؿ كالتأني كالتأمؿ كيتحرز
عف الشغب كالغضب فأف المناظرة كالمذاكرة مشاكرة  ،كالمشاكرة انما تككف الستخراج
الصكاب  ،كذلؾ انما يحصؿ بالتأمؿ كالتأني كاالنصاؼ  ،كال يحصؿ بالغضب
كالشغب فاف كاف بنية الزاـ الخصـ كقيره فال تحؿ المناظرة  ،كانما تحؿ الظيار
الحؽ " ( الزرنكجي  ، 1977 ،ص ) 139
د -ادارة الصف -:
كىي ميارة يجب اف يتمتع بيا المدرس حتى يستطيع تحقيؽ اىدافو في
احسف جك  ،كاف يصكف مجالس درسو مف الغكغاء كسكء االدب كاف يعامؿ طالبو
بأدب اذ يقكؿ ( ابف جماعة ) " اف يصكف مجمسو الغمط  ،فاف الغمط تحت الغمط ،
كعف رفع االصكات كاختالؼ كجيات البحث " كذلؾ يقكؿ " اف يزجر مف تعدل في
بحثو اك ظير منو ؿدد في بحثو اك سكء ادب اك ترؾ االنصاؼ بعد ظيكر الحؽ اك
اكثر الصياح بغير فائدة اك اساء ادبو عمى غيره مف الحاضريف اك ترفع في المجمس
عمى مف ىك اكلى منو  " ....كذلؾ يقكؿ " فطالب العمـ عميو اال يخالط اال مف
يفيد كيستفيد منو  ،كليكف صالحان نقيان دينان كرعان ذكيان كثير الخير قميؿ الشر حسف
المداراة  ،اف نسى ذكره  ،كاف ذكره اعانو  ،كاف احتاج كاساه  ،كاف ضجر

صبره "

( ابف جماعة  ،ب ت  ،ص ) 83
كيككد (الحسف البصرم) عمى حرمة كقدسية المجمس اك الحمقة الدراسية فيك ال

يغير مف طريقة كالمو اك سمككو في مجمسو  ،اذا دخؿ عميو احد ميما عمت منزلتو  ،كما
جاء ذلؾ في قصتو مع الحجاج  ،بؿ استمر في طريقة كالمو فمـ يزد كلـ ينقص  ،كلـ

يأبو بكجكده  ( .المكسكم  ، 2000 ،ص) 72
كيرل (الماكردم) اف ادارة الصؼ تتكقؼ عمى عدة امكر يتبعيا المعمـ اذ
يقكؿ " اعمـ اف ما تصمح بو الدنيا  ،حتى تصيراحكاليا منتظمة  ،كامكرىا ممتئمة ،
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ستة اشياء ىي قكاعدىا كاف تفرعت ،كىي ديف متبع  ،كسمطاف قاىر  ،كعدؿ شامؿ
 ،كامف عاـ  ،كخصب دائـ  ،كامؿ فسيح " اما نظرتو عف الطالب داخؿ الصؼ اذ
يقكؿ " اف الطالب الذم يتمتع بتقبؿ كشعبيو عالية مف قبؿ زمالئو  ،يككف سعيدان
كامنان  ،متعاكنان  ،متزنان  ،صريحان  ،متعاطفان  ،كاقعيان  ،مؤث انر  ،نبيالن  ،متحمسا ،

مرحبا  ،محبا لمنكتو  ،بسيطا في تعاممو مع االخريف  ) .....اـ الطالب المشاغب
فقد قاؿ عنو " كال ينبغي اف يجيؿ مف نفسو مبمغ عمميا  ،كال اف يتجاكز بيا قدر
حقيا  ،كال اف يككف بيا قصدا فيذعف باالنقياد  ،اكلى مف اف يككف بيا مجا از فكيؼ
نفسق  ،ػؾاف لغيرىا اجيؿ " ( االلكسي ، 1988 ،
ػ
عف االزدياد الف مف جيؿ حاؿ

ص) 40-36
كينصح ( الزرنكجي ) طمبة العمـ في مجمسو باختيار الصديؽ الصالح اذ
يقكؿ " كاما اختيارؾ الشريؾ  ،فينبغي اف يختار المجد الكرع  ،كصاحب الطبع
المستقيـ كيرفض الكسالف كالمعطؿ كالمكثار كالمفسد كالفتاف " كقد بيف اؿ ػزرنكج ػم
اؽراف
نكعيف ـ ػف االؽػراف في مجالس التعميـ  ،اقراف صالحكف لممشاركة في العػػؿـ  ،ك ػ ػ
ػ
العؿػـ .
مشارؾة في ػ
ػ
اؿحػكف ػلؿ
صػ
غػػمر ػ
( الزرنكجي  ، 1977 ،ص) 103
هـ  -الثواب والعقاب -:
لقد كضع المفكركف العرب المسممكف عدة ضكابط لمعقاب حتى اليساء
استخدامو مف قبؿ المعمـ كاف ال يمجا لمعقكبة البدنية اال عند الضركرة  ،كيجب اف
اليكثر مف استخداميا حتى اليككف ركتينا عند التالميذ فتفقد اىميتيا  ،كاف يككف
مؤدبا في عقابو رحيما  ( .عبيد  ، 2006 ،ص) 175
كيشير ( ابف جماعة ) الى مسألة الثكاب كالعقاب اذ يقكؿ " كينبغي اف يعتنى
بمصالح الطالب كيعاممو بما يعامؿ بو اعز اكالده مف الحنك كالشفقة عميو كاالحساف
اليو كالصبر عمى جفاء ربما كقع منو نقص ال يكاد يخمك االنساف منو كسكء ادب في
بعض االحياف كيبسط عذره بحسب االمكاف كيكقفو مع ذلؾ عمى ماصدر منو بنصح
كتمطؼ ال بتعنيؼ كتعسؼ قاصدا بذلؾ حسف تربيتو كتحسيف خمقو كاصالح شانو
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فاف عرؼ ذلؾ لذكائو باالشارة فال حاجة الى صريح العبارة كاف لـ يفيـ ذلؾ اال
بصريحيا اتى بيا كراعى التدرج في التمطؼ كيؤدبو باالداب الس

ني ( ) .......
ة

ناصر  ، 1977 ،ص) 396
كلـ يغفؿ ( الحسف البصرم ) اثر كؿ مف الثكاب كالعقاب عمى سمكؾ
االنساف اذ يقكؿ " العمؿ الصالح يرفع الكالـ الطيب الى اهلل تعالى  ،فاذا كاف كالـ
طيب كعمؿ سئ رد القكؿ عمى العمؿ " ( المركزم  ، 1966 ،ص) 30
الينصح ( الماكردم ) باستخداـ العقاب في عممية التعمـ  ،بؿ يفضؿ كبشكؿ
كاضح كدقيؽ اسمكب الثكاب  ،كيكصؼ كاجبات المعمميف نحك المتعمميف اذ يقكؿ "
كمف ادابيـ اال يعنفكا متعمما  ،كاليحقركا ناشئا  ،كال يستصغركا مبتدئا  ،فاف ذلؾ
ادعى الييـ  ،كاعطؼ عمييـ  ،كاحدث عمى الرغبة فيما لدييـ " اف التعنيؼ في
مجاؿ التربية كالتعميـ مرفكض في التعاليـ االسالمية حيث استشيد الماكردم عمى
ذلؾ بحديث الرسكؿ  ( عممكا كال تعنفكا فاف المعمـ خير مف المعنؼ ) .
( االلكسي  ، 1988 ،ص) 60
كيرل ( الزرنكجي ) ضركرة اخذ الجكانب االيجابية عند المتعمـ كتبريزىا
لتحقيؽ الثقة بالنفس كترفع مف ىمتو كتحممو عمى الحصكؿ عمى النجاح كترؾ
الجكانب السمبية النيا تؤثر عميو اذ يقكؿ " ينبغي لطالب العمـ اف يحترز مف
االخالؽ الذميمة " اف تعمـ العمكـ يتطمب ركحا شفافية كقمبا نظيفا  ،ككجدانا برئيا مف
كؿ اثـ كعقال ىادئا كىذا ال يتحقؽ اال با

الحتراز مف االخالؽ الذميمة كيتجنب

المعاصي كاالثاـ ظاى ار كباطنا النو اف لـ يتركيا كاف خمقا مشتت النسؽ كالكجداف .
( الزرنكجي  ، 1977 ،ص ) 115
- 3الكفايات األخالقية -:
كمف الكفايات االخالقية التي يجب اف تتكفر في المعمـ ىي :
الؽدكة .
أ– ػ
ب -الزىد كالتكاضع .
ج – الكقار كالييبة .
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أ -ـ

شخصية المعمـ ليا اثر عظيـ في عقكؿ التالميذ كنفكسيـ اذ يتأثركف كىـ
في سف مبكرة بمظيره كشكمو كحركاتو كاشاراتو كالفاظو التي تصدر عنو  ،كسمككو
الذم يبدك منو  ،كمف الطبيعي اف يككف تأثير المعمـ في نفكس الصبياف اقكل
كاعمؽ مف تاثير اىمو فيك الذم يقدـ الييـ الغذاء العقمي كالديني كىك الذم يطبعيـ
عمى العاد ات كيثبت فييـ اداب السمكؾ لذلؾ يجب اف يككف ليـ قدكة حسنة ( .
االىكاني  ، 1967 ،ص) 201
كيشير ( ابف جماعة ) الى اثر القدكة الحسنة بقكلو " كيسمؾ – أم التمميذ
– في اليدل مسمكو – أم مسمؾ المعمـ – كيراعي في العمـ كالديف عادتو كعبادتو
كيتادب بادابو كال يدع االقتداء بو "  ( .عبيد  ، 2006 ،ص) 176
كقد ادرؾ ( الحسف البصرم ) ـ اؿالماـ العادؿ اك المربي مف تاثير افعاؿ
في سمكؾ كنفسية المتعمميف  ،فيك يرل انو العنصر المؤثر كالفعاؿ في تقكيـ سمكؾ
الرعية اك الطالب النو قدكة في القكؿ كالعمؿ أم في العمـ كاالخالؽ اذ يقكؿ "
كاالماـ العادؿ كالقمب بيف الجكانح  ،تصمح الجكانح بصالحو  ،كتفسد بفساده ......
" ( االندلسي  1384 ،ىػ  ،ص) 32
كيقكؿ مخاطبا الخميفة اف يككف قدكة لرعية اذ يقكؿ " اف استقمت استقامكا
كاف ممت مالكا  ( ) .......ابف الجكزم  ، 1984 ،ص) 125
كقد اكد ( الماكردم ) عمى اف سمكؾ المعمـ الفعمي اماـ التالميذ مف انجح
اساليب التعميـ اذ يقكؿ " عمى العالـ اف اليقكؿ ماال يفعؿ  ،ثـ يتجنب اف يقكؿ ماال
يفعؿ كاف يأمر بماال يأتمر  ،كاف يسر غير مايظير " فالمعممكف يحتمكف مكقعا ذا
اىمية كبيرة في ىذا الجانب مف سمكؾ المتعمميف النيـ يشكمكف مصد ار في الجانب
الشعكرم كاالشعكرم  .كيرل الماكردم اف المتعمـ عندما يالحظ التناقض عند معممو
بيف ما يأمر بو كبيف ما يمارسو فانو يعمد الى عقابو بام اسمكب يستطيعو اذ يقكؿ "
عمى اف امره بما يأتمر مطركح  ،كانكاره ما الينكر مف نفسو مستقبح  ،بؿ ربما كاف
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ذلؾ سببا الغراء المامكر بترؾ ما امر بو عنادا  ،كارتكاب مانيى عنو كيادا "

(

االلكسي  ، 1988 ،ص) 48
ب -الزهد والتواضع -:
لقد حرص االسالـ عمى صفة التكاضع في المسمـ كسيرة الرسكؿ  مثاال
حيا في التكاضع كخفض الجناح كليف الجانب كسماحة النفس حتى كاف التكاضع
متجسدا في شخصية الرسكؿ

 كىكذا يجب اف يككف المعممكف ليستطيعكا اف

يجسدكا االخالؽ العالية في نفكس المتعمميف  ( .راشد  ، 1993 ،ص) 28
فالمعمـ عند ( الزرنكجي ) البد اف يككف متكاضعا في مسمكو  ،كالتكاضع ىك
حالة متكسطة بيف التكبر كذؿ النفس اذ يقكؿ " كينبغي لممعمـ اال يذؿ نفسو بالطمع
في غير مطمع  ،كيتحرر عما فيو مذلة العمـ كاىمو  ،كيككف متكاضعا  .كالتكاضع
بيف التكبر كالمذلة كالعفة " ( الزرنكجي  ، 1977 ،ص) 95
كيرل ( ابف جماعة ) اف الزىد كالتكاضع مف اىـ صفات المعمـ اك المربي اذ
يقكؿ " اف يتخمؼ بالزىد في الدنيا كالتقمؿ منيا بقدر االمكاف الذم ال يضر نفسو اك
بعيالو  ) ......كالتكاضع صفة العمماء اذ يقكؿ " اف ال يستنكؼ اف يستفيد ماال
يعممو ممف ىك دكنو منصبا اك نسبا اك سنا  ،بؿ يككف حريصا عمى الفائدة حيث
كانت كالخكمة ضالة المؤمف يمتقطيا حيث كجدىا  " .....كيجب عمى المعمـ اف
يككف متكاضعا في سمككو كممارستو مع المتعمميف فال يحط مف قدر العمـ سكاء كاف
ذلؾ في مظيره اك ما يطمبو مف المتعمميف في منافعو الشخصية  ،كيجب اف يتحرل
المعمـ الحالؿ في طعامو كشرابو كسكنو كفي جميع ما يحتاج اليو ىك كعيالو
ليستنير قمبو  ،كيحرص عمى شرؼ المينة التي ينتمي الييا مف خالؿ محافظتو عمى
مبادئيا كقيميا ( ابف جماعة  ،د.ت ،ص) 75

ك ( الماكردم ) يعطي العمماء منزلة عالية  ،تناسب مقاميا كجيكدىـ  ،كيرل اف

مقاميـ الرفيع كمنزلتيـ االجتماعية كزىدىـ كتكاضعيـ تتنافي كتتعارض مع الكسب المادم
الذم يحصمكف اذ يقكؿ " تنزه العمماء عف شبو المكاسب  ،كالقناعة بالميسكر عف كد

الطالب " ( االلكسي  ، 1988 ،ص) 65
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كينصح ( الحسف البصرم ) بعدـ التكبر كالتكاضع مع المتعمميف لكي يتقبؿ
منو الطالب اك المتعمـ دركسو كنصائحو اذ يقكؿ " يجب اف ال يسخر ممف ىك اسفؿ
منو " ككاف الحسف البصرم يعد الخميفة عمر بف عبد العزيز معمما كمربيا لممسمميف
كبعث لو عدة رسائؿ تضمنت مكاصفات المعمـ اك االماـ العادؿ  .ككاف الحسف
البصرم يحث طمبتو عمى التحمي ب الصبر كالحمـ كالتكاضع اذ يقكؿ " الحمـ كزير
باؿق " .
سر ػ
اضع ػ
التك ػ
ابكه  ،ك ػ
اؿرفؽ ػ
العػ ػؿـ  ،ك ػ
( الغزالي  ،ج ، 1ص) 75
جـ -الوقار والهيبة :
ينصح ( ابف جماعة ) المعمـ باف يتجنب مكاضع التيـ كاف بعدت كال يفعؿ
شيئا يتضمف نقص مركءتو اما ما يستنكر ظاى ار كاف كاف جائ از باطنا فانو يعرض
نفسو لمتيمة كعرضة لمكقيعة  ،كاف ال يضحؾ مع الصبياف كال يباسطيـ لئال يفضي
ذلؾ الى زكاؿ حرمتو عندىـ  ،كذلؾ فمشية المعمـ يجب اف تككف مشية العمماء كاف
ينزه نفسو عف الميف الكضيعة  ،كاف يصطحب الكقار كالييبة مع اخالصو في
العمؿ ليككف رزقو حالال  ( .عبيد  ، 2006 ،ص) 177
بينما كاف ( الحسف البصرم ) يحب طمبتو كمجالسيو مف العمماء كيثني
عمييـ في حمقات الذكر كالعمـ كيقدس ركابط االخكة كالمحبة بينو كبينيـ  ،كيعدىا
اقكل مف ركابط االىؿ  ،اذ يقكؿ " اخكاننا احب الينا مف اىمنا كاكالدنا  ،الف اىمنا
يذكركننا بالدنيا  ،كاخكاننا يذكركننا باالخرة " كبيذا يككف التعميـ مف ارفع الميف
لمحتكاه كعممياتو كاىدافو  ،فمحتكاه عبادة اهلل سبحانو كتعالى  ،كاىدافو نعيـ الدنيا
كاالخرة  ( .الغزالي  ،د.ت  ،ص ) 115
ك( الماكردم ) يربط بيف عدـ العمؿ بمقتضى العمـ بالجانب الخمقي لمقائميف
بو كيصفو كصفا كاضحا مف الخسة كالحطة اذ يقكؿ " فاف مف قاؿ ما ال يفعؿ  ،فقد
مكر  ،كمف امر بما ال يأتمر فقد خدع  ،كمف اسر غير ما يظير فقد نافؽ " .
االلكسي  ، 1988 ،ص) 49
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كالماكردم عمى حؽ فيما ذىب اليو مف ربط ىذه الشمائؿ كالخصاؿ ببعضيا
النيا نابعة مف عدـ االمانة العممية كاالخالقية  ،كمتأتية مف كياف خمقي مضطرب
عمى الرغـ مف تحقيؽ المعرفة كأحد اسسو الرئيسية .
كيرل ( الزرنكجي ) في كتابو " تعميـ المتعمـ طرؽ التعمـ " انو ال يجكز
لطالب العمـ اف يجمس قريبا مف االستاذ اذ يقكؿ " كينبغي لطالب العمـ اال يجمس
قريبا مف االستاذ عند السبؽ بغير ضركرة  ،بؿ ينبغي اف يككف بينو كبيف االستاذ
قدر القكس  ،فانو اقرب الى التعظيـ  ( . " ...ناصر  ، 1977 ،ص. ) 359
 -4الكفايات الجسدية
ييتـ الفكر التربكم االسالمي اىتماما بالغا في الجانب الجسدم عند المعمـ ،
فيصؼ القمقشندم المعمـ بانو " حسف القد  ،كاضح الجبيف  ،كاسع الجبية " كالمعمـ
محط انظار التالميذ الذيف تبقى عيكنيـ شاخصة اليو طكاؿ الكقت الذم يقضيو
بينيـ لذلؾ كاف كاجب المعمـ اف ييتـ بمظيره كال ينسى نفسو الف التالميذ يحترمكف
معممييـ كيحبكنيـ بغض النظر عف اختالؼ احجاميـ اك اطكاليـ كاعمارىـ كذلؾ اذا
تكافرت فييـ سمات كمميزات معينة  ( .عبيد  ، 2006 ،ص) 178 – 85

كال شؾ اف جماؿ المظير عنصر بارز في التربية كركف اساسي في المعمـ  ،الف

عيكف تالميذه معقكدة بو  " ،كالحسف عندىـ ما استحسنو كالقبيح ما استقبحو " .

( رياض  ، 2004 ،ص) 10
كقد اشار ( ابف جماعة ) عمى المعمـ اف يككف دائما بالمظير المناسب مف
حيث نظافتو كنظافة ثيابو كتطيبو الزالة كريو الرائحة اذ يقكؿ " اذا عزـ عمى مجمس
التدريس تطير مف الحدث  ،كالخبث  ،كتنظؼ  ،كتطيب  ،كلبس مف احسف ثيابو
الالئقة بو بيف اىؿ زمانو قاصدا بذلؾ تعظيـ العمـ كتبجيؿ الشريعة "  ،كذلؾ ينصح
المعمميف اف يجمسكا بطريقة يظير لجميع الطمبة اذ يقكؿ " اف يجمس بار از لجميع
الحاضريف كيكقر افاضميـ بالعمـ كالسف كالصالح كالشرؼ كيرفعيـ عمى حسب
تقدميـ في االمامة كيتمطؼ بالباقيف كيكرميـ بحسف السالـ كطالقة الكجو . " ....
( ناصر  ، 1977 ،ص. ) 389 – 388
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فقد قاؿ ابف جماعة مختص ار المعمـ بانو " ىك الذم كممت اىميتو ككاف احسف
تعميما – ام كفايتو العممية – كاجكد تفيما – ام الكفايات المينية – كظيرت
مركءتو كعرفت عفتو – ام الكفايات االخالقية " .

( عبيد  ، 2006 ،ص) 179

ككاف ( الحسف البصرم ) يذكر بمكانة العالـ التقي في االسالـ كيعطيو
مكانة عالية كمنزلة رفيعة اذ يقكؿ " مكت العالـ ثممة في االسالـ ال يسدىا شيء ما
اختمؼ الميؿ كالنيار "  ( .المكسكم  ، 2000 ،ص) 62
كيقكؿ ايضا " لكال العمماء لصار الناس مثؿ البيائـ "  .كىذا القكؿ يدؿ عمى
اىمية العمماء لممجتمع الف الناس بدكف العمماء يصبحكف بيائـ  ،كال نجاح ليـ في
ادارة شؤكنيـ كىذا يتطمب مف العالـ اف يككف ذة صفات جسدية تؤىمو الخذ ىذا
المنصب اك المكاف  .كذلؾ يجب اف يككف لممعمـ القكة الجسدية لكي يتحمؿ جمكس
طمبتو اطكؿ فترة ممكنة لمعمـ حيث كاف الحسف يحب طمبتو ككانكا يطيمكف الجمكس
عنده في البيت كيقكؿ ليـ ابنو خفكا عف الشيخ فانكـ قد شفقتـ عميو  ،فانو لـ يطعـ
طعاما كال شرابا  ،فيقكؿ لو " دعيـ فكاهلل ما شيء اقر لعيني مف رؤيتيـ اك منيـ " .
( المكسكم  ، 2000 ،ص) 58
اما ( الماكردم ) فانو ينظر الى الكفايات الجسدية مف خالؿ اىتمامو بالعقؿ
حيث اف العقؿ السميـ في الجسـ السميـ  ،كاف العقؿ ىك الذم يدرؾ بو حقائؽ االمكر
اذ يقكؿ " العقؿ نكر في القمب  ،يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ " كيعرؼ العقؿ مف كجية
نظر الماكردم اذ يقكؿ " كاعمـ باف العقؿ تعرؼ االمكر  ،كيفصؿ بيف الحسنات
كالسيئات كقد ينقسـ الى قسميف  :غريزم كمكتسب " .
( االلكسي  ، 1988 ،ص) 97
كيرل ( الزرنكجي ) انو عمى طالب العمـ اف يحسف اختيار المعمـ الذم
تتكامؿ فيو جميع الصفات اك الكفايات العممية كالجسدية كالمينية كيكصيو اف يشاكر
قبؿ اف يتخذ القرار لكي ال يضيع كقتو اذ يقكؿ " ينبغي لطالب العمـ اف يستخير اهلل
فيمف ياخذ العمـ عنو  ،كيكتسب منو حسف االخالؽ كاالداب  ،كليكف اف امكف ممف
كممت اىميتو  ،كتحققت شفقتو  ،كظيرت مركءتو  ،كعرفت عفتو  ،كاشتيرت
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صناعتو  ،ككاف احسف تعميما كاجكد تفييما كال يرغب المتعمـ في زيادة العمـ ممف
نقص الكرع اك عدـ الخمؽ الجميؿ لديو  ،قاؿ بعض السمؼ كىذا العمـ ديف :
فانظركا عمف تاخذكف دينكـ كليجتيد عمى اف يككف المعمـ ممف لو بالعمكـ الشرعية
تماـ االطالع  ( .ابف جماعة  ،د  .ت  ،ص ) 86

ARSTRACT
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The Thought of any nation represents its it values : it
underlies the theoretical aspect of heritage that reflects the
theories and opinions towards universe , man , and life that were
formed throughout the long ages . Today we pass through
historical stage which is considered one of the most dangerous
stages in the development of the society and the furthest effect
on its present and future . It is a stage that carries rapid social
economic , political , intellectual and scientific changes . Al
though these changes are an essential element of society
advancement , They are not devoid of danger if they are not
directed in such away that ensures the society tenacity and
development and fulfilling the individuals welfare .
Therefore our Arabic society needs to apply Thought in
the field of education in particular . There is no activity for
Thought or science except by application . The flourish of the
Islamic thought in general and the Arabic Islamic civilization
was achieved thanks to applying the ideas and proposition posed
by Islamic thinkers in the social life and bringing up their sons .
To day , in our Arab and Islamic world , we are suffering from
real educational problems , and we are in need of an Islamic
formulation of the whole educational system according to an
educational Islamic philosophy demanded by our reality and the
requirement of the critical stage of our nation history which
necessitates that we adhere to our values heritage and culture so
, we should Take care of our heritage . be proud of it , and seek
to maintain its spiritual and material values .
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