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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2بروتوكول وآداب الطريق واالتصال الرتبوي التعليمي )

 2017 وينوي 22 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

في القضايا والموضوعات التي تخص الشأن العام يلجأ رسول اهلل 
إلى التعامل معها بما يعرف باالتصال صلى اهلل عليه وسلم 

التعليمي أو االتصال التربوي أو ربما التواصل التربوي التعليمي 
 معًا.

 أكثر أو طرفين بين التواصل ويعرف االتصال التعليمي أنه حالة من
 الطرفين أحد يمثل حيث المعلومات، واستقبال إرسال بهدف
يمثل الطرف اآلخر  حين في المعلم، وغالبًا المعلومات هذه مصدر

المستقبل للمعلومة وهو المتعلم. وأما االتصال التربوي فهو 
عملية نقل السلوكيات واالتجاهات والمشاعر من بين طرفين، بين 

 المرسل والمستقبل.

وعادة ما تصبح هناك فجوة بين المعلم والمتعلم عندما نفصل 
ن أن تؤدي العملية التربوي عن العملية التعليمي، هذه الفجوة ممك

إلى بعض المشاكل التربوية والتعليمية في سلوكيات المتعلم، 
لدرجة أن قد يرفض أي معلومة تأتي من المعلم، وربما كثيرًا من 
المتعلمين يعيشون اليوم مثل هذه الفجوة وهذا الجفاف، وهذه 
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واحدة من العديد من المشاكل التعليمية التي يعيشها العالم 
 العربي اليوم.

لم يكن نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعيدًا عن مجتمع لذلك 
المدينة المنورة حينما كان يعلمهم ويعطيهم تعليماته، وإنما 
كان يسير معهم في األسواق وفي األزقة وفي األحياء وبين 
الطرقات، وكان صلى اهلل عليه وسلم في مثل هذه األماكن العامة 

م ويتواصل معهم في يلتقي برجاالت المدينة ونساءها ويحدثه
الشأن العام واألمور التنظيمية التي يقوم عليها المجتمع المسلم 

 المنظم.

فعَنْ أَبِي َسعِيدٍ الُْخدْرِيِّ قَالَ: قَاَل رَُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّه َعَليْهِ وَسَلَّمَ: 
مَا لَنَا ِمْن إِيَّاكُمْ وَالْجُُلوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، قَالُوا: يَا رَُسولَ اللَّهِ، "

مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتََحدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ إِال الْمَجِْلسَ، فَأَعُْطوا 
الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: يَا رَُسولَ اللَّهِ، َفمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ: غَضُّ 

مْرُ بِالَْمعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ َعِن الْبَصَرِ، وَكَفُّ األَذَى، وَرَدُّ السَّالمِ، وَاألَ
 أخرجه البخاري ومسلم. "الْمُنْكَرِ

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في هذا الحديث البسيط يعلمنا 
 :وهي مهمة، أمور ثالثة – عليهم اهلل رضوان أصحابه علم كما –

التواصل التربوي التعليمي: ونقول تواصل وال نقول اتصال، فنحن 
هناك فرق جوهري بين عملية االتصال وعملية التواصل، نؤمن أن 

فاألولى هي عملية رسمية فقط، حيث يمكن أن تتم في 
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المؤسسات الرسمية واالتصال بالخطابات والتقارير واالجتماعات 
الرسمية، أما الثانية وهي عملية التواصل فإنها تشمل االتصال 

والمشاعر وما  ولكن يضاف إليها الجانب اإلنساني، مثل العواطف
إلى ذلك، لذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتواصل مع 
أصحابه رضوان اهلل عليهم، وهذا التواصل جعل من تعليماته 
ومعلوماته تسري في أفئدتهم حتى قبل أن تصل إلى آذانهم، 
فكانوا يصغون إليه صلوات اهلل وسالمه عليه، حتى أن تعليماته 

 اسعة حتى وصلت إلينا نقية صافية.كانت تجد لها أصداء و

ويالحظ أيضًا أن هذا التواصل اإلنساني هو الذي جعل أحد 
الجالسين يتواصل مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في حوار 
جميل بين المتعلم والمعلم، فالعملية ليست تعليمية إجبارية 
فحسب وإنما هو تواصل تربوي تعليمي هدف األول توظيف األمور 

يَا َرسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا "ع النقاط على الحروف؛ قال أحد الجالسين ووض
 "مِنْ َمجَالِسِنَا بُدٌّ نََتحَدَُّث فِيهَا

فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ إِال الْمَجِْلسَ، "فرد عليه صلى اهلل عليه وسلم قائالً: 
نبيه ألمر ، إذن ال يوجد هناك إجبار ولكن ت"فَأَعْطُوا الطَّرِيَق َحقَّهُ

 مجتمعي خطير يحتاج إلى تقنين، وهو الجلوس في الطرقات.

، "يَا َرُسولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟"أردف الصحابي الجالس قائالً: 
وهنا يمكن أن نشاهد هذا الكم الهائل من االحترام والحب 
والتعظيم الذي تدفق من كلمات المتعلم للمعلم، وكأنه يقول 
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 صلى اهلل عليه وسلم زدني علمًا فإني أحتاج إلى تلك لرسول اهلل
المعلومة التي تجعلني أحافظ على كيان مجتمعي ووطني وأفراد 
هذا المجتمع الذين هم أخوتي وأخواتي، هذا األدب الجم الرفيع 
الذي كان بين الصحابة رضوان اهلل عليهم وبين نبينا المعلم صلى 

لية التربوية التعليمية تسير اهلل عليه وسلم هو الذي جعل العم
 وفق منهجيات منظمة وواعية وال تشوبها إي شائبة. 

 ولنا لقاء آخر في الغد،،

 

 

 


