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-التعلم والتعليم  -  

ال أفالطون بأن النفس جوهر روحانً خالد تقبل العلم كما تقبل الجهل. وهً تنهل ــق

ول نواتها ـة، المتحركة باستمرار حـل المكتسب تلك الطاقة الواعٌــالعلم بواسطة العق

ري، الذي نقشت على مرآة جوهره كل الحقائق البدٌهٌة، التً بواسطتها ــل الفطـالعق

ر قابلة للتفسٌر.ــر األشٌاء وهً غٌنفس    

م العلم وتعبه صبر على شقاء الجهل وجموده. ــال سقراط: من لم ٌصبر على تعلــوق

ى ـً اإلنسانٌة إلــن منزلة فـاع، وتعرٌج مــوارتف و  ــوعلل ذلك بأن اكتساب العلم سم

ف، والسعً ألٌه ة دقٌقة بالهدــمنزلة أعلى. وهذا ٌتطلب جهدا واعٌا صبورا، ومعرف

وط ــه هبــاس، إنـاس وارتكـل فهو انتكــا الجهــر. أمــن طرٌق آخــن طرٌقه ال مــم

ة، ولهذا نفر أكثر الناس من طلب العلم المقرون دائما وأبدا ـباحــة وإوانسفال، وراح

ٌ   ة والترفع عن الشهواتبالتوازن والعدالة والعف الذي ن العلم، ـز بٌــوهنا علٌنا أن نم

ق ــائـة، والحقــل البرهانٌـهو فً حقٌقته علم بقوانٌن الطبٌعة ومنطق العقل، والفضائ

ن التعلم ـوبٌ اعــد اإلستقـــراء القٌـــاس واإلستنتاج، وـة بقـــردة، ومعرفـة المجـالكلٌ

ول صاحبها ــى شهادة جامعٌة، تخــة للحصول علــن المعلومات الجزئٌـبمعنى تخزٌ

ل. ــر وال أقــى وظٌفة ٌعتاش منها ال أكثالحصول عل  

ها من ـى ضدها وانبثق شــت إلً اشباعها إنقلبــولغ فــذة إذا بــال أرسطو: كل لـــق ر 

 اة علٌهــا ولهفــا لهــازداد شوق هــاكلما ازداد صاحبها من ــةذة المعرفــإال ل خٌـــرها

ه بها.ــواكتملت سعادت  

 م الزمــانم ٌنالكم حظ فً الدنٌا، فألن ٌذم فٌكــاألدب وإن لال األصمعً: تعلموا ــوق

 أحسن من أن ٌذم بكم.

ال هللا ـى كل مسلم. وقــول النبً الكرٌم: طلب العلم فرٌضة علـوإن ننسى ال ننسى ق

و أكبر تضرع تضرعه اإلنسان ــل ربً زدنً علما. وهـز: قــه العزٌـتعالى فً كتاب

 ــا بالماهٌات ومعرفــةل علمــب ا وفضة وال جاهــا وبنٌن،ـبه ذهـه. فلم ٌطلب منــلرب

ن ـً منطق العقل وقوانٌـق البدٌهٌة األزلٌة، المتجسدة فــة، والحقائـبالفضائل البرهانٌ

 الطبٌعة. 
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أي ــل حرصا على التعلٌم أٌضا. فــً التعلم فقط، بـون رغبة فـال العلم أن ال ٌكـوكم

ر عورة، ــٌن، ولحالوة ال تتذوقها األلسن، أو لثٌاب ال تستور ال تبصره األعــقٌمة لن

ن ظمأ.ــأو لشراب ال ٌروي م  

ار. وقال ـن نــوم القٌامة لجاما مـن علم علما فكتمه ألجمه هللا ٌــال النبً الكرٌم: مــق

ً الكتاب ــا ورد فــول الفصل مــام الحسن بن علً: زكاة العلم تعلٌمه. ولكن القـاإلم

قال تعالى: وإذا أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه.  ز،العزٌ

الناس على  و حض  ــر. هــن المنكــر بالمعروف والنهً عــدأ األمــدل أن مبــوهذا ٌ

عمال صالحا على أرض الواقع اإلجتماعً، ٌساهم فً تطوٌر ة، التً تتجسد ــالمعرف

زع من ــن الجهل الذي ٌنتــر مــو تحذٌــن المنكر هــنهً عالجماعات وارتقائها. وال

ى صلصال ترابه التافه، الذي ٌجعله مذبذبا ال هو ــاإلنسان هوٌته اإلنسانٌة، لٌعٌده إل

 باإلنسان السوي وال هو بالحٌوان األعجم.

: ال اإلسكندر المقدونًــال النبً الكرٌم: الناس عالم ومتعلم وما سواهما همج. وقـــق

ومعلمً سبب حٌاتً  ،ً، ألن أبً سبب حٌاتً الفانٌةــر من أبــإنً أعظم معلمً أكث

ة.ــالباقٌ  

ولقد اتفق جمٌع الحكماء واألنبٌاء، أن رأس المعرفة هً اإلقرار بوجود هللا تعالى ثم 

ام، وال السنٌن ــول واألفهـــه العقــو ال تحٌط بــن. فهــن صفات المخلوقٌــه عـتنزٌه

وام، ولٌس كمثله شًء.ــعواأل  

ً طالب: ما ٌتصدق رجل بصدقة أفضل من علم ٌنشره بٌن ــال اإلمام علً بن أبـــق

ً الكرٌم: وقروا من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه، ففضل من ـال النبــالناس. وق

 ٌأخذ كفضل من ٌعطً.

ات ــوأن ثقاف بالفطــرة.جتماعــً ن إـق الحكماء واألنبٌاء أٌضا، أن اإلنسان كائــواتف

ا لما فٌه خٌر ــع بعضها إٌجابٌــل مــا ودٌاناتها، تتفاعــة وعلومهــالمجتمعات المختلف

ً ال ــاعل اإلٌجابـار اإلسالم السالم علٌكم. ألن التفــاء. ولهذا كان شعــالبشرٌة جمع

ر، ــلة لجمٌع البشل شامــن العقـبالمسالمة واإلنفتاح والحوار، واعتبار قوانٌ الٌكون إ

ن حكمة الٌونان وعلومهم، ـا مــرب أخذنـوال ٌختص بها شعب دون شعب، فنحن الع
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ٌن الرومان وشرائعهم. وكما ا من قوانـكما أخذنا من حكمة الفرس وآدابهم، كما أخذن

اء المجتمعات ً بنوتقنٌاتهم وتجاربهم الناجحة ف والشرق نأخذ الٌوم من علوم الغرب

ذ ــال غاندي: نفتح نوافــن كما قــل ونوامٌس الطبٌعة، نحــن العقــقوانٌ ً تحترمــالت

اح الحضارات من كل اإلتجاهات. ولكننا ال نسمح ألي رٌح أن ـبٌوتنا لتهب علٌها رٌ

ن جذورنا.ــتقتلعنا م  

 

 

 

 

 

 

 كمال يوسف سري الدين
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