
 
 تأديب الطفل بالضرب في الفكر التربوي اإلسالمي

 دراسة نقدية
  الكندري حسين لطيفة. د      ممكمحمد بدر . د                         

 دولة الكويت - كمية التربية األساسية                       

 : ممخص الدراسة
عربي عرض أىـ اآلراء الواردة في كتب األدب ال ىدفت الدراسة إلى

المقارنة بيف ضرب األطفاؿ لتربيتيـ وتيذيبيـ ، وذلؾ في ضوء  المرتبطة بموضوع
واعتمدت الدراسة . اآلراء المؤيدة واآلراء المعارضة لقضية العقاب البدنى لألطفاؿ 

  :وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية .عمى منيج التحميؿ التاريخي

ماية بط وحِ ضَ  مف أجؿ تراثنا التربويي الجيود الِعْمِميَّة التي ُبذلت ف إف -
سس اإلدارية ختيار األُ الح تفتّْ ممي مُ جو عِ  تدفقت في ـِ والمتعمّْ  حقوؽ الُمَعمّْـِ وصيانة 

 توصميـ لغاياتيـتنظـ حياتيـ، و و  دارسيـمَ بيوتيـ و حكـ نبغي أف تَ ربوية التي يَ التَّ 
  .لتربويةاستنادا لنصوص الوحي، وثقافة العصر ، ومصمحة العممية ا

 يجب أف ال -عند مف أجاز ذلؾ –الضرب لمتأديب في حاؿ الضرورة  -
ْرِب اْلُمْعَتاِد َكمِّا َوَكْيًفا َوَمَحال ؛ عدد الضربات، درجتو، مكاف َيْخُرْج َعْف الضَّ

موافقة اآلباء ميمة في حاؿ . دائما َمْشُروٌط ِبَسالَمِة اْلَعاِقَبةِ الضرب مف الجسد وىو 
المؤسسات المعنية برعاية وتنمية األطفاؿ العقاب البدني المنضبط في االستعانة ب
  .والمراىقيف

 : الكممات المفتاحية 

 . الفكر التربوي  -                 .التأديب  -
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 : مقدمة -
مقاربات فكرية تراثية تمتؼ حوؿ قضية مفصمية دراسة الحالية التناوؿ ت

بارزة جدلية  ظاىرةومازالت تشكؿ  واستمرت عبر القروف ،ظيرت في دنيا الناس
أال وىي ،  لدى المشتغميف بالتربية وتتضارب فييا اآلراء وتتناقض فييا األفياـ

رشادىـقضية ضرب األطفاؿ بغية إ  . صالحيـ وتنميتيـ وا 

وىو وعاء لمخزوف ،مف مكونات األمـ قاطبة  اأثير  االتراث مكونحيث يعد 
، وتشكؿ قسماتو بط األمس باليوـ لتصافح الغدتر التي راكمة المتو الواسعة الخبرات 

في تشكيؿ شخصية بالنصيب األوفر وقبؿ أف يسيـ التراث . وتتكامؿ مكوناتو
  .الحية في وعي وضمير األمـ ةاألفكار الراسخ عوالـاألفراد فإنو يتبوأ مكانو في 

اإلنساني شاىدا ومشيودا في ثنايا صفحات التراث ولـ يزؿ كاف الطفؿ لقد 
منذ لتأديبو ضرب الطفؿ  عمى أذىاف المربيف مسألةستحوذت ا، حيث خـ الض

إال أف كفة  واحتدـ دوليا بؿ زاد الجدؿ في ىذا األمر وال زالت كذلؾ زمف بعيد
 .في االزدياد ةحماية حقوؽ الطفؿ ومنع ضربو في المحيط األسري والمدرسي آخذ

 عولج"قد  البدنىب العقاأف في دراستو التراثية  (ٔ)ذكر نذير حمدافوقد 
في التربية القديمة والحديثة لدى المربيف في الشرؽ والغرب ، بيف مجيز ومانع 

 ." أيا كاف شكمو وشدتوومفصؿ وتتجو التربية الحديثة إلى االمتناع عنو 

عقاب الطفؿ ىؿ ىو وسيمة لمتنفيس عف " عف (ٕ)ءؿ مريـ النعيميتتساو 
؟ ال شؾ أف مف بيف األوراؽ التربوية غضب مكبوت، أـ ىو وسيمة لتقويـ السموؾ

التي طاليا الخمط والتشويو مسألة استخداـ الضرب كوسيمة لمتأديب واإلصالح 
فالتربية التقميدية ال زالت تييمف عمى بعض األسر التي تدعي الخبرة والدراية في 
ا كؿ ما يتعمؽ بتربية الفرد وتييئتو لمحياة القادمة ، رغـ أف ممارساتيا تفضح قدر 

فيؿ الضرب الذي يمارس ىو عمؿ منطقي .. بالغا مف الجيؿ باألطر العامة 
    ."سمبية مف الغضب العاـر مبرر ، أـ ىو تفريج لطاقة
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ما جذور ىذا النوع مف ما صور العقاب البدني في التربية والتعميـ، و ولكف 
 ؟طبيقاتو العممية، وآثاره الثقافية، وتوأبعاده التاريخية ،ما خمفياتو الدينيةو العقاب؟ 

فيو؟ وميما يكف األمر في جدليات وتجميات والفقيية وما رؤية المذاىب الفكرية 
والبنية المعرفية وحاضرة في الوعي العربي ضرب األبناء فإف الظاىرة مستمرة 

قد تغيب أحيانا إشكاليات التراث . وتتضمف انعكاسات كثيرة عمى واقعنا وفمسفتنا
 . تؤثر في وعي الناس بشتى المظاىر في الظاىر، ولكنيا تظؿ

وال زاؿ خطاب اإلرىاب والتسمط النفسي يمارس دوره في العقمية المسممة 
ف إ( ٗ)يقوؿ سعيد إسماعيؿ عمي. (ٖ) (أبو سميمافعبد الحميد )بصور متعددة 

ىذا التخمؼ الفاضح الذي تعيشو مجتمعاتنا يرجع في جزء كبير منو إلى أف 
 تربتمقيوريف ال تربية أحرار ومف العسير عمى شخصية  أبناءىا يتربوف تربية

ف أمة ىذا شأف أفرادىا ال يمكف أف تسود عمى ". العبودية أف تبدع وتبتكر عمى وا 
دة غيرىا ، أو تستقؿ في نفسيا؛ ألف كرامة النفس وفضيمتيا ىما روح السيا

 . " واالستقالؿ

قديمة والحديثة مف تاريخ مدارسنا ومدارس الحضارات الولفترات طويمة 
وكاف مطّبقا "كانت العصا مالزمة لممعمـ كمظير مف مظاىر السمطوية التربوية 

في بعض الدوؿ العربية ما يعرؼ في اإلدارة المدرسية بالموّجو الذي يرتبط في 
 (حموديأحمد ) ذىاف الطالب بداية إنو رجؿ يحمؿ العصا صاـر قوي الشخصية أ
(٘ ) .  

في األذىاف رواسبيا بقيت  غالبا ولكفالنمطية ىذه الصورة انتيت لقد 
أو الزوج الغضباف  اإلنسافالمعمـ السجاف أو  سمطوية تبرر راسخة في الوجداف

يؤمف باإللزاـ واإلكراه كوسيمة مف وسائؿ التعامؿ الذي الغيور أو الحاكـ المستبد 
 .واآلخر مع الزوجة والولد والمواطفالمتاحة 

 Paulo)لو فريري و با كما يقوؿ أبداكوف حياديا التعميـ ال يمكف أف يإف 

Freire )إنو إما أف يكوف أداة سيطرة يدعـ أفكار القاىريف " مي المربي البرازي
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التي تعيف الجماىير عمى أف يفكروا " ممارسة الحرية"ويثبت االنصياع والخنوع، أو 
 . (ٙ) (نيممرجورج " )جيدا في حاليـ ويغيروىا

قير عالمة و  ،لغة إلزاـرغـ كؿ المبررات العصا  إفضمف ىذا السياؽ ف 
كراهوقسر  مف أسوأ ما واألسرة والفكر والثقافة عسكرة التربية والتعميـ ال جـر أف . وا 

في العصر الحديث وفي ظؿ المتغيرات اليائمة في يمكف التفكير فيو واإليماف بو 
لذي تتفتح آفاقو ذلؾ العالـ الندي ا،  ال سيما في عالـ الطفولةحقوؽ اإلنساف 

التعمؽ معتقدات إف تحرير العقؿ العربي مف  .بالرفؽ وينتشر ضياؤه باإلقناع
ي ح الخطاب التراثبمنطؽ اإلكراه في الحقؿ التربوي بحاجة إلى منيج تفكيكي يشرّْ 

يجاد مناخ إل األصالةمرئيات مف  فيو يستميـ مناط األمرمعتدؿ مف منظور حداثي 
يقترف العمـ بالحمـ والحـز ف ،قابمياتو الفطرية طواعيةصحي يحتضف الطفؿ وينمي 

مرئيات حاضره وال النافع مف ليصنع جيال حرا وعادال وعاقال ورحيما ، ينتمي إلى 
  .ماضيوعطيات مف م لممناسبيتنكر 

إلى الكشؼ عف أبرز اآلراء دراسة ال هسعى ىذتعمى ىدي ما سبؽ ذكره 
، ع ضرب األطفاؿ بقصد التربية والتعميـ الواردة في كتب األدب العربي في موضو 

في موضوع ضرب ( السنة والشيعة)راء الواردة في كتب الفقياء عف اآلمع البحث 
كتب  التفرس فيكما يسعى البحث أيضا إلى . األطفاؿ بقصد التربية والتعميـ

لمعرفة أوجو المقارنة بيف آراء مف يؤيد وبيف مف يمنع العقاب  ؛األخالؽ والسموؾ
وذلؾ لتحقيؽ فيـ نقدي أعمؽ وفكر تربوي أوسع في ىذه المسألة ؛  دني لألطفاؿالب

مستقبمو وحتى كرامتو وحاضره بؿ قد تمتد إلى  طفؿالخالفية التي تمس حياة كؿ 
  .ومشاعره

 :  أسئمة الدراسة -
 :اإلجابة عف األسئمة التاليةدراسة حاوؿ الت

في موضوع ضرب  ما أبرز اآلراء الواردة في كتب األدب العربي -1
 األطفاؿ بقصد التربية والتعميـ؟
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موضوع ضرب ( السنة والشيعة)كيؼ تناولت كتب الفقياء  -2
 األطفاؿ بغرض التأديب؟

 كيؼ عالجت كتب األخالؽ والسموؾ ىذا النوع مف العقاب؟ -3

 ىما أوجو المقارنة بيف آراء مف يؤيد وبيف مف يمنع العقاب البدن -ٖ
 لألطفاؿ؟

 :أهداف الدراسة  -
 :يدؼ الدراسة الحالية إلى ت

عرض أىـ اآلراء الواردة في كتب األدب العربي المرتبطة  -1
 .بموضوع ضرب األطفاؿ لتربيتيـ وتيذيبيـ 

بياف الكيفية التي تناولت بيا كتب فقياء السنة والشيعة موضوع  -2
 .ضرب األطفاؿ وتأديبيـ

البدنى المقارنة بيف اآلراء المؤيدة واآلراء المعارضة لقضية العقاب  -3
 . لألطفاؿ 

 

 : أهمية الدراسة -
 :تبدو أىمية البحث مف خالؿ النقاط التالية 

سيما المسائؿ المتعمقة بسالمة الطفؿ الة بقضايا الطفولة العنايأىمية  -ٔ
 .والعقمية الجسدية والنفسية

ثراء التراث التربوي اإلسالمي إذ مازاؿ يحتاج إلى المزيد مف الفحص  -ٕ
 .ادة منو في مجاالت الحياة عمى أساس نقديإلى اإلف والتمحيص وصوال

األبحاث ،فإف وع العقاب لموضتراثية الشارات عمى الرغـ مف كثرة اإل -ٖ
 الشائكة الخالفية القضايا مف البدني، العقابإف . محدودةعنو ة يالمنفردة والتفصيم
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 مف لكثير واضحة إجابات في تقديـجادة تسيـ  دراسة إلى حاجة في الزالت يوالت

إف التأديب مف خالؿ العقوبة البدنية  .الموضوع حوؿ والمتنوعة المتعددة األسئمة
وباتت السمطوية في التربية ،التربية  كاف دوما محؿ اختالؼ بيف الفقياء وعمماء

 .معمقة  العربية ومخاطرىا الحقيقية محؿ دراسات

صد القوانيف تيدؼ التربية الحديثة إلى مؤازرة الجيود في تطبيؽ مقا-ٗ
 .والمواثيؽ الدولية في حماية الطفؿ كي يناؿ حقوقو كاممة

 تصويب سموكيات ألسر عندفي بعض ا ىشيوع العقاب البدن -٘
ف  ـٜٕٓٓتقرير التنمية البشرية العربية يؤكد حيث  .األطفاؿ أف العنؼ البدني وا 

طورة، بؿ كاف قد تـ الحد منو، فإف أشكاؿ العنؼ األخرى غير المرئية ال تقؿ خ
وأف الييمنة الذكورية الراسخة في المجتمعات العربية والتمييز المقنف لصالح . تزيد

% ٖٚفقد قاؿ ووفقًا إلحدى الدراسات . برز مظاىر ىذا العنؼ الذكور يمثالف أ
منيـ أنيـ  %ٓٗ مف األطفاؿ أنيـ تعرضوا لمضرب في المدارس، فيما قاؿ

 قميـ شرؽ المتوسط، كما يقع العنؼتعرضوا لمضرب الشديد في بعض بمداف إ

" المفظي والجنسي في المدارس رغـ أف األرقاـ الدقيقة الخاصة بيما غير معروفة
 .   (ٚ) (ـٜٕٓٓمنظمة الصحة العالمية، )

تشجيع الباحثيف لمتعبير عف دي توصيات دراسات معاصرة بأىمية تنا-ٙ
تحمؿ في طياتيا آرائيـ في مجاالت تخصصيـ وحثيـ عمى عمؿ دراسات رصينة 

يث خمؼ ما ىو وافد مفردات فكرية ال تسير مع االتجاه السائد فتسوغو وال تم
كما تنادي  .يـ في إثراء المسيرة التربوية عمى أساس االجتياد الحرفتسوقو، بؿ تس

دراسة وعرض التراث التربوي اإلسالمي مف منظور نقدي يتناوؿ االتجاىات ب
ويناقش الشكؿ والمضموف والمنيج مف منطمؽ نقدي المتنوعة تجاه العقاب البدني 

 . تبريري تنويري وليس نقمي

 

 :  منهج الدراسة -
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 منيج التحميؿبالتراث التربوي عمى  ةالمعِني دراسة الحاليةال عتمد ت
عمي )حيث يفكؾ الموضوع إلى عناصر ومكونات كي يسيؿ تناوليا ،  التاريخي
يستخدميا الباحث  وسع وأىـ المناىج التيويعتبر ىذا المنيج مف أ. ( ٛ) (زيعور

في دراسة التراث وموضوعاتو حيث يطرح عمى بساط التحميؿ تاريخ التربية التربوي 
اإلسالمية وروادىا ومذاىبيا ومؤسساتيا وتحدياتيا فال غنى لو عف استعماؿ طريقة 

ة وقد يساند طريق، التحميؿ لمحدث التاريخي أو الظاىرة مف المنظور التربوي 
 . (ٜ) (ٜٕٔص  مدف،يوسؼ )التحميؿ أيضا نزعة نقدية 

  : مصطمحات الدراسة -
يا لالمعاني المغوية و . وجمعيا آداب ،  أدب أصميا في المغة :تأديب * 
أدب بمعنى راضو عمى  فقوليـارتباط وثيؽ بالتربية والتعميـ  وذما ىو كثيرة منيا 

ولقَّنو فنوف اأَلدب وجازاه ( َأدَّبو)محاسف اأَلخالؽ والعادات ودعاه إلى المحامد و
: ويقاؿ. تعمَّـ اأَلدب(: تََأدَّب)و. رّوضيا وذلَّميا: أدَّب الدابةَ : ويقاؿ. عمى إساَءتو

(: األَدبُ )و. احتذاه: صمى اهلل عميو وسمـ تَأدََّب بَأَدب القرآف، أو َأدب الرسوؿ
ناعة َأو وُجمم. رياضة النَّفس بالتعميـ والتَّيذيب عمى ما ينبغي ة ما يْنَبغي لذي الصّْ

األدب الجميُؿ مف النَّظـ و . كَأدب القاضي، وَأدب الكاتب الفف أف يتمسؾ بو،
الُعْرؼ  :واآلداُب العامة. وكؿ ما أنتجو العقؿ اإلْنَساني مف ُضروب المعرفة. والنَّثر

ر الَمْرِضيّ  بو محكمة، ش: التيذيب، والمجازاة ومجمس التْأديب(: التْأديب)و. المقرَّ
لقب كاف يمقَّب بو مف (: المؤدّْب)و. يراد منو المحافظة عمى المصمحة العامة

 ( .ٓٔ( )المعجـ الوسيط)الناشئ وتعميِمو ُيْختار لتربيِة 
: ضرب الرُجُؿ في اأَلرضيطمؽ عمى عدة معاف منيا فلغة : الضرب * 
. َغَمبو: كؿ أُذنو وضرب النوـُ . وضرب؛ َنَيَض وَأسرع في السير. َذَىَب وَأْبَعدَ 

: َضَرب القاضي عمى يد فالفٍ : ويقاؿ. َأْمَسَؾ وَقَبَض : وضرب فالٌف عمى يد فالفٍ 
. َأصابُو وَصَدَموُ : وضرب الشيَء َضْرًبا، وَتْضَراًبا. َحَجر عميو ومنعو التصرؼ

َأىمَمو وَأعرَض عنو : ضرب بو ُعْرَض الحائط: ويقاؿ. ضرَب بو اأَلرَض : يقاؿ
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 المعجـ) "الّضْرب إيقاُع شيٍء عمى شيءٍ "و .َبُو ِبِشدٍَّة َضرَ : "َضرََّب الَوَلدَ ".احتقاًرا
 .  (ٔٔ( )الوسيط

ََ  بالكسر:  الفكر -  بكسرىما( كالِفْكَرِة والِفكَرى)إعماُؿ النََّظر في الشيِء
: الشَّىء في ُد الَقْمبترد" بمعنىفكر و  .وجمعيا أْفكاٌر َفَكر فيو وأْفَكَر وَفكََّر وَتَفكَّرَ 

نشاط إيجابي "رة كوالفِ  "كثير الِفكر: قمبو معتِبًرا، ورجٌؿ ِفّكير يقاؿ تفكّر إذا ردد
 .( ٕٔ)(ـٜٜٚٔابف فارس، ) " فّعاؿ لمنَّفس
إسياـ شعب ما أو أمة بعينيا بجممة مف اآلراء "ىو  الفكر التربويو 

لحظة تاريخية والنظريات واألفكار في مختمؼ مجاالت التربية والتعميـ، وذلؾ في 
فيصؿ  " )ةيمعينة ليا قسماتيا وتفاعالتيا االقتصادية واالجتماعية والسياس

آراء الُمفكّْريف والُمربّْيف فيما تركوه في "والفكر التربوي يقوـ بدراسة  .(ٖٔ)( الرفاعي
مؤلفاتيـ بما يتعمَّؽ بالعممية التَّعميميَّة وفمسفتيا وأىدافيا ووسائؿ تحقيؽ ىذه 

يات  األىداؼ، تتعمَّؽ بالتَّعميـ بشكؿ مباشر وُمستقؿ، سواء ما تركوه عمى شكؿ توجُّ
أـ مف خالؿ تحميؿ ما انطوت عميو آرائيـ السّْياسيَّة واالجتماعيَّة والثَّقافيَّة والدّْينيَّة 

 .(ٗٔ) (محمد العمايرة" )فيما يتعمَّؽ بالتَّعميـ، ومدى ارتباط ذلؾ بالواقع

 :  الدراسات السابقة -
 :  (51)بدر ممك دراسة * 
أف كتب التربية قامت بتعريؼ الثواب والعقاب كطرائؽ دراسة ال تأكد 

ىامة وأنماط سائدة يكتسب بيا اإلنساف المعارؼ، والفنوف، واآلداب، والميارات، 
. مف ضمف العديد مف التقنيات التعميميةوسيمة واالتجاىات، فالثواب والعقاب 

يير ومحاذير ال يستغني عف اإللماـ بيا المربوف ميما كانت التربية بالعقاب ليا معا
وتطرقت الدراسة إلى . ثقافتيـ العامة، وتخصصاتيـ العممية، وخمفياتيـ المينية

وأكدت الدراسة ، تضبط عمميتي الثواب والعقاب مع بياف أىميتيما  ميمةمبادئ 
 . عمى أنو يمكف التأديب مف غير عقاب بدني
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ى خطورة العقاب البدني وعواقب ضرب اآلباء ألطفاليـ إل دراسةال توتطرق
الموازنة بيف الثواب مع ضرورة .الطرائؽ البديمة في العقابأىمية إلى  تتطرقثـ 

والعقاب أثناء تربية وتعميـ األطفاؿ مف أجؿ تنشئة جيؿ واثؽ بنفسو، مؤمف بدينو، 
سدية فإف التربية وميما يكف مف شأف العقوبة الج. نافع ألسرتو، مبدع في مجتمعو

اإلسالمية تضيؽ مف حدودىا بصورة الفتة لمنظر ووفؽ أدؽ الشروط، وأصعب 
  . كيانيـ النفسي والجسدي والعقميالقيود وذلؾ ضمانا لسالمة األطفاؿ وحماية ل

 :  (51)القرني محمد دراسة * 
أف الضرب أو العقاب البدني ىو نوع مف أنواع العقاب، وقد أكدت الدراسة 

اإلسالـ بؿ وأمر بو في بعض الحاالت، حتى مع الكبار كالزوجة مثال وأف  أقره
باحث في طالب الو . مس إلى العقاب بأنواعو طالب اليوـ ىـ أحوج مف طالب األ

مسئولي التربية والتعميـ أف يعيدوا النظر في قضية منع الضرب في  دراستو
يث تناوؿ في وتناوؿ الباحث موضوع الضرب عبر ثالثة فصوؿ ح. المدارس

( العقاب)الفصؿ األوؿ التربية وأىميتيا لمفرد والجماعة وأكد فيو عمى أف الترىيب 
 .تقديـ الترغيب عمى الترىيب في التربيةمع بياف أىمية أسموب ال غنى لمتربية عنو 

وفي الفصؿ الثاني أكد الباحث عمى عقوبة التأديب بالضرب مف منظور عمماء 
الفصؿ الثالث لشروط عقوبة الضرب مثؿ الوسائؿ وتطرؽ . الفكر والتربية

واإلجراءات المتبعة قبؿ المجوء إلى عقوبة الضرب وأسباب الضرب وعدد الضربات 
أف العقاب البدني لو  دراسةوجاء في توصيات ال. وآلة الضربوكيفيتو ومواضعو 

وابط دور فعاؿ في التربية والتعميـ وأف تحاط ىذه الوسيمة بسياج مف الشروط والض
حتى ال تستغؿ ىذه الوسيمة أسوأ استغالؿ وأف يعاقب كؿ مف يتجاوز الحد في ، 

ومف توصيات البحث أيضا أف ال يشير أمر المعمـ . استخداـ العقاب البدني
كالت داخؿ أسوار ؿ اإلعالـ بمجرد ىفوة وضرورة معالجة المشئوينشر في وسا

 .  المدرسة

 : ( 51) أبو دف محمود دراسة* 
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 التعميـ في البدني العقاب قضية عف واضح تصور بمورةالدراسة إلى ىدفت 

 الرسوؿ وسنة اهلل كتاب مف المستمد،اإلسالـ التربوي المنياج ضوء في المدرسي

 النتائج إلى الباحث توصؿ وقد. المسمميف التربية عمماء وأقواؿ والسالـ، الصالة عميو

 : التالية

 في ذلؾ يجعؿ ، المدرسة في البدني العقاب استخداـ يجيز إذ اإلسالـ -

 . التعميـ مجاؿ في وليس وضبطو السموؾ وتيذيب التأديب مجاؿ

نما ىدًفا ليس  ةالمدرس في البدني العقاب -   .الّمتعمـ إلصالح وسيمة ىو واّ 

 . التي تضبطو ، اإليجابية المبادئ مف جممة عمى ، البدني العقاب يرتكز -

 وال ، العاشرة سف قبؿ ، التالميذ حؽ في لبدنيا العقاب باستخداـ يبدأ ال -

 . البموغ سف بعد بو االستمرار يصح

 والعمؽ باالعتداؿ البدني العقاب موضوع عف اإلسالمي اّلتصور اتصؼ -

 . اإلسالمية التربية في اإلنساني البعد بوضوح عكس كما والتوازف، والشموؿ

 

 :  (51)عفيفي محمد دراسة * 
المية ضوع العقاب البدني مف منظور التربية اإلسمو تناولت الدراسة 
وما صح مف السنة النبوية الشريفة باعتبار أىميتو في ، المستمدة مف القرآف الكريـ

حجاـ الباحثيف عف تناولو مف جية  حياتنا اليومية وممارساتنا التربوية مف جية، وا 
ي العقاب وقد توصؿ الباحث إلى جممة مف الشروط الواجب مراعاتيا ف. أخرى

 : البدني منيا

  . أف يبدأ في سف العاشرة -

  .ضربات  ةأال يتجاوز عشر  -

 .أف يكوف السوط معتدؿ الحجـ والرطوبة -
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أال يكسر عظما أو يجرح جمدا وأف يكوف مفرقا عمى أجزاء الجسـ  -
 .متفرؽ الزمف بيف كؿ ضربة وتاليتيا

 .أال يكوف الصبي معتال أو يعاني مف قشعريرة البرد -

ف الضرب أماـ اآلخريف ما لـ يرى المؤدب غير ذلؾ ال يكو أ -
 .لمعبرة

أال يكوف القائـ بالتأديب في حالة غضب وأف يتوقؼ عف   -
 .الضرب إذا ذكر الصبي اسـ اهلل

 . ح واإلرشاد أف يسبؽ العقاب البدني النص -

 : ( 51) نذير حمداندراسة * 
وقد  سالمي،ات والعقوبات في التراث اإلفصال عف المثوبالدراسة  تضمنت

الوالدية، والفطرة : قبيؿ مف  مخففات العقاب في التراث التربويتطرؽ الباحث إلى 
... اإلنسانية، وتقدير شخصية الطالب واحتراميا، وربط العمـ باإليماف والعمؿ

التربوي  في التراثوالعقوبات المثوبات  قضية كما ناقش الباحث. وغيرىا
ليس أصال  البدني منو، ةالعقاب وبخاص"أف إلى ولقد توصؿ الباحث . اإلسالمي

كما . "ؼ عفوية أو قسرية أو عارضةحدث لظرو ولكنو  ،في التراث التربوي
السبؽ إلى استنكار العقاب البدني  دراسة إلى أف تراثنا التربوي لوتوصمت ال

برازعموما  شكؿ القسوة، نا عمىثالضرب في ترا ، ومنو الضرب شرعا وتربية، وا 
دائمة ال تفقد العالقة  التمميذ إلى عاىة مؤقتة أوبي نؼ قد تؤدوشطط في الع

تنمي لديو عقدة  وف بيف المدرس وتمميذه وحسب ولكفالتي يجب أف تكالرحيمة 
، مما جعؿ أعالمنا ييممونو في النفور والكراىية لممدرسة والعمـ عمى السواء

 .يافمؤلفاتيـ غالبا أو يعرضوف لو بالقدح والكراىية في بعض األح

 :اإلطار النظري  -
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السنة )اوؿ عمماء المغة العربية وآدابيا،والطب،وعمماء الفقوتن
وعمماء التربية والتزكية واألخالؽ موضوع الضرب البدني لممتعمـ وفيما ،(والشيعة

 .يمي استعراض لنماذج مف ذلؾ

  : األدب العربيكتب  -
ضرب .  يقطعمثؿ المعمـ كالمسّف يشحذ وال" أف رد في األدب العربيو 

وقد "نقرأ  ألؼ ليمة وليمةوفي كتاب . (ٕٓ)(الثعالبي" )المعمـ الصبي كالسماد لمزرع
،  "ضرب المؤدب أولو صعب شديد وآخره أحمى مف العسؿ المصفى: قاؿ الحكيـ

التقي " )فضرب الصبي بما ىو تأديب واستصالح كاستصالح البييمة بضربيا"
 :(ٕٕ)و الفرج األصفيانيأورد أبو . عمى حد تعبير بعضيـ (ٕٔ( )السبكي

 والحر تكفيو المقػالػة              يقرع بالػعػصػا والعبد

ويقاؿ لمذليؿ . واإلشارة ،والمالمة ،وورد قريبا مف ذلؾ والحر تكفيو المقالة
وألؼ أسامة بف . د العصاالحر يخشى المضرة كما يخشى العب"وقيؿ  ،"عبد العصا"

الّدرار ىو المعمـ والمؤدب، واشتؽ . في األدب العربي عف العصا اكتاب( ٖٕ) منقذ
ىاتوا وقوليـ . " رَّة في تأديب وضرب الصبيافلو ىذا االسـ مف استعمالو الدّْ 

 . الجحش يعني الفمقة

أف الطفؿ المئيـ الذي  (ٕ٘)األبشييي ما ذكره ومف طرائؼ األدب العربي
: الجاحظ ، إذ قاؿلطويمة والقصيرةيكره التعميـ يناؿ العقاب األليـ والمطـ بالعصا ا

ذا  .فإذا بيا معمـ وىو ينبح نبيح الكالب. مررت عمى خربة فوقفت أنظر إليو وا 
وجعؿ يمطمو ويسبو، فقمت عرفني . بصبي قد خرج مف دار، فقبض عميو المعمـ

ىذا صبي لئيـ يكره التعميـ وييرب ويدخؿ الدار وال يخرج، ولو كمب : فقاؿ. خبره
 . ذا سمع صوتي ظف أنو صوت الكمب فيخرج فأمسكويمعب بو، فإ

دخؿ ولد لعبد الممؾ، يبكي مف تأديب المعمـ لو، فجعؿ عبد وورد أنو 
سعد " )دعو يبكي، فإنو أنفع لعينيو، وأفتح لذىنو": رجؿ عندهالممؾ يسكنو، فقاؿ 
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، َدُعوه يبكي فإنو أفتح لِجرمو، وأصحُّ لَبَصره"، وفي رواية أخرى (ٕ٘()الدجاجي
 .(ٕٙ( )الجاحظ" )وأْذَىب لَصوتو

نجد استخداـ العقاب  مقامات الحريري وعندما نستعرض كتاب شرح
. وفيما يمي مختارات ذكرىا الشريشي. في حاؿ سوء الخمؽ يتـ استخدامو لمطالب 

 : قاؿ المعري

 وال تقؿ ىو طفؿ غير محتمـ     عمى رشدٍ  مػوفاضرب وليدؾ وأدل

 وقس عمى نفع ِشؽّْ الرأِس بالقمـ         منفعةٍ برأٍس جرَّ  وربَّ ِشؽ  

 : إلى معمّْـ ولده َقاِضي الُكْوَفةِ وكتب ُشَريح 

ذا بمغَت بيا ثالثًا فاْحِبس             فإذا َىَمْمَت بضربو فبِدرَّةٍ   وا 

 :أيضا وىو يعتذر لزوجتو زينب التميمية ُشَرْيحوقاؿ 

 َفشمَّْت َيِمْيِني ِحَيَف َأْضِرُب َزْيَنَبا     ـَرَأْيُت ِرَجااًل َيْضِرُبْوَف ِنَساءىُ 

ـْ تُْبِؽ ِمْنُيفَّ َكْوَكَبا      َوَزْيَنُب َشْمٌس َوالنَّْساُء َكَواِكبٌ   ِإَذا َطَمعْت َل

تحكي األبيات التالية ألبي نواس قصة صبي ضربو معممو في مكتب 
 :حفص

  دودُ ػػػُ ص منُو   قد َبَدا                   إنَّني أْبصْرُت َشْخصاً 

  دُ ػػػػِو َعِبيػػػْ وَحَواَلي                ّمىً ػَ جاِلسًا فوَؽ ُمص

 يدُ ػػػػِ وْىو بالّطْرِؼ يص              فَرَمى بالّطْرِؼ نْحوي

 ِعيدُ ػػػػػػػَ إّف حْفصًا لس              ذاؾ في مكَتِب حْفصٍ 

   يدُ ػػػػػػػػمِ إّنُو عْندي بَ                إجِمدوه،: قاؿ حْفٌص 

 يدُ ػػػػػػِس عف الّدْرِس َيح          لـ يَزْؿ مذ كاف في الّدْر 

  رودُ ػػػػػّز بػػوعف الخ                ُكِشَفْت عنُو ُخُزوٌز،

ـّ ىالوُه بَسيرٍ    ودُ ػػػػػػػلّيٍف، ما فيو ع                    ث
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ـْ ال أع              :عْندىا صاَح حبيبي   !ودُ ػػػػػػػيا ُمعّم

 يدُ ػػػػػػػإّنُو َسْوَؼ ُيجِ  عنو          يا حفُص اْعُؼ : قمتُ 

عف الرممي قولو في منظومة رياضة الصبياف التي (ٕٚ) ونقؿ باسوداف
  :تأثر بيا بفكر الغزالي

ف   الػولػداف مػػف بعػضػا والػد أو        الصػبػيػاف  معػمػـ ضػػرب وا 

  ويشػتػكػي  بػغػيػره ويشتػفػع       يبػكػي  النػسػاء مثػؿ يكػف فػال

 يػذكػروا ال أف الشجػعػاف فػعػادة

 يصبػروا بػؿ يجػري ليػـ الذي كؿ

أف أوؿ بيت قالو عبد الرَّْحمف بف حّساف، أف معمـ الكتّاب استبطأه وقيؿ  
 : وقاؿ  أيف كنت وأمر بو أف يضرب فبكى : فقاؿ لو 

 دار حمراف أصطاُد العياسيبفي        اهلل يعمـ أّني كنُت مشتغالً 

 :وقاؿ محمد بف عبدالعزيز اآلسفي 

 إف لـ يفد فالضرب بالوجيع             وزجرىـ بالوعد والتقريع

 : وقاؿ

 والكتب ، واضرب إف تشأ بالسوط    وازجر عمى تخاذؿ في الضبط

حيث قاؿ في وصيتو   ما تقدـ بو الرشيد لمعمـ ولدهاألدب العربي وفي 
"  قومو ما استطعت بالقرب والمالينة فإف أباىما فعميؾ بالشدة والغمظةو "الخالدة 

وضرب أبو مريـ مؤدب األميف "وورد في كتب األدب العربي . (ٕٛ()بف خمدوفا)
فدعاه الرشيد إلى الطعاـ فتعمد أف حسر عف . والمأموف األميف بعود فخدش ذراعو

فبعث إليو ودعاه قاؿ فخفت، ضربني أبو مريـ، : ذراعو، فرآه الرشيد، فسألو فقاؿ
ما باؿ محمد : فسكنت وجمست آكؿ فقاؿ. يا غالـ وضئو: فمما حضرت قاؿ

" أقتمو فألف يموت خير مف أف يموؽ: قاؿ! قد غمبني خبثًا وعرامة: فقمت ؟يشكوؾ
 .(ٜٕ()ياألصفيان)
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ال تَدْع أَـّ صبيّْؾ : وقالوا"ومف العبارات التي تقمؿ مف شأف المرأة قوليـ 
ف كانت أَسفَّ منوتضربُ  كما جاء في كتاب الجاحظ البياف " و؛ فإّنو أعقُؿ منيا وا 

 . والتبييف

عمي بف الجيـ "عف إشارة إلى فظاظة أحد المعمميف فوفي كتاب األغاني 
 :حبسني أبي في الكتاب، فكتبت إلى أمي :قاؿ

ْـّ   ـِ ػػػْلَجيْ َأْشُكو إليِؾ َفَظاَظَة ا            يا ُأمَّتا َأْفِديِؾ ِمْف ُأ

ْبياُف ُكمُُّيـُ   ْرـِ ػػُ َوَبِقيْت َمْحُصورًا ِبال ج         َقْد ُسرَّْح الصّْ

والمػو لئف : وىو أوؿ شعر قمتو وبعثت بو إلى أمي؛ فأرسمت إلى أبي: قاؿ
قاؿ عيسى فحدثت بيذا الخبر إبراىيـ بف . لـ تطمقو ألخرجف حاسرًة حتى أطمقو

اب، وما يمنعو مف أف يكوف ولد ىذا الحديث وقاؿ عمي بف الجيـ كذ: المدبر فقاؿ
" !ىذا الشعر ولػو ستوف سنة، ثـ حدثكـ أنو قالػو وىو صغير، ليرفع مف شأف نفسو 

  :وقاؿ الشاعر  .

  فالضرب يبرأ ويبقى العمـ واألدب   ال تأسفف عمى الصبياف إف ضربوا

  واػػا كتبلوال اإلخافة ما خطوا وم      الضرب ينفعيـ والعمـ يرفعيـ

صورة مف صور  (ٖٓ)(ـٕٗٓٓ)ويصؼ عميد األدب العربي طو حسيف 
أديرت الفمقة عمى ساقي صالح وعمؿ السوط " :العقاب البدني في الكتاتيب قديما

يو مسا في رجميو حتى أدميتا ، ثـ أديرت الفمقة عمى ساؽ أميف ومس السوط رجم
  .خفيفا لـ يدميما

ي عندما وصؼ مدرسة الطفؿ قائال وكتب األديب مصطفى صادؽ الرافع
إف مدرسة الطفؿ يجب أف تكوف ىي بيتو الواسع ، الذي ال يتحرج أف يصرخ فيو "

صراخو الطبيعي ، ويتحرؾ حركتو الطبيعية، وال يكوف فيو مدرسوف وال طمبة، وال 
حاممو العصي ، بؿ حؽ البيت أف تكوف فيو األبوة الواسعة، واألخوة التي تنفسُح 

فيمر الطفؿ المتعمـ في نشأتو مف منزؿ إلى منزؿ إلى منزؿ، عمى تدريج  لممئات ،
 .(ٖٔ( ) سويداف" )ـفي التوسع شيئا فشيئا ، مف البيت ، إلى المدرسة ، إلى العال
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آلدـ مف الجنة ليؤدب بيا  وقد فيـ العامة مف المال أف العصا وىبيا اهلل"
وأف بكاء الولد حيف . " مف الجنة معمـعصا ال"ومف أمثاليـ الشعبية يومئذ . أوالده

وحفظوا مف . ائووأف الضرب وقت تعميـ الولد يزيد في ذك. تأديبو رحمة لوالديو
 : المال ىذا البيت

 ي  ػػػػػػػألنو لمخير قد ىدان     يػػػفرحـ اهلل الذي أبكان

" يستأدب الفيد. طؽ الكمب " قوبات قمما ذاقيا أبناء األغنياء؛لكف ىذه الع
وتشير كتب التراث إلى أف العقاب  ،"والد الخاصةب أوالد العامة يتأدب أأي اضر 

اليوـ في كثير مف لكف إلى ، و فالجميع سواء ناء األمراء عمى أبأيضا يقع قد 
 . (ٕٖ()المتبولي)ب النفوذ األحياف ال يوجد عقاب ألبناء أصحا

لمحـ ولنا لؾ ا"ومف أشير األمثمة الشعبية العربية قوؿ األىؿ لمعمـ الطفؿ 
وفي  .يعني اضرب الولد ضربا يؤلـ الجمد وال تكسر لو عظماً  (ٖٖ()وطفة" )ظـالع

مف أراد أف يغيظ " اوقالو ، "حيث تخرج الدمعة ، تدخؿ الصنعة مف: "المثؿ الساري 
لعب : ويقوؿ بعض العامة في بالد الشاـ ". " عصا عف ولدهعدوه؛ فال يرفع ال

؛ الذي يضربؾ "ؾ يحبؾقّْ طِ ي يِ لمّْ إ" شعبية الكويتيةفي األمثمة الو . "العصا بجمدو
 . يحبؾ ويحرص عميؾ

 :في شعره( ـٜٙٛٔ)قاؿ الشاعر الفايز 

 الممعونة الرقطاء كاألفعى الكبيرة " الفمقة"

 تطوي عمى أقدامنا السود الصغيرة 

 ورقابنا لما تميد عمى الكتاب

 .وتيتز الظيور الواىيات . رأاق: مثؿ الدالء الفارغات

نجد والد الصبي يقوؿ لممعمـ  في المسيد  ومف األمثمة الشعبية في المغرب
إنػْػَت "؛ ( ٖٗ) (Boyle)أسممو لؾ ولدي ولؾ الحؽ المطمؽ في تأديبو ( الكتاب)

ويكشؼ تحميؿ المغة وخاصة المغة الشعبية انتشار استعماؿ . " نا نػَػْدفػَػفْ تػقػْػتػَػْؿ وأ
ممارسة العقاب البدني كما يقصد بيا األكؿ  ليقصد بيا" الضرب"كممات مثؿ 
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" اضرب فنجاف القيوة"و" اضرب البطيخ"والشرب كما في بعض الدوؿ العربية 
تي تتمركز حوؿ العنؼ وعمى ىذا النحو الكثير مف األلفاظ الجمية ال

مف والعصا ل"و "خر وسائؿ الدواء الكيآ"والعبارة المشيورة لمعقاب . (ٖ٘)(عشوى)
" : ِدرَُّة ُعَمَر ْبِف الَخطَّابِ : "، وقوليـ"ؿ بالعصاضربوا جسمي النحي" ، وقالوا"عصى

 .ْضِرُب ِبِو َسْوُطُو الَِّذي يَ 

قصيدتو  ف كؿ الفضائؿ كتب نزار قبانيوفي نقد الذع يجرد الكتاتيب م
 :"في الكتاتيب صغارا.. حيف كنا "

 .. يـو كاف العمـ في أيامنا

 .. راوحصي.. فمقة تمسؾ رجمينا وشيخا

 شوىونا
  شوىوا اإلحساس فينا والشعورا

مدرس غميظ، "ويصؼ القاص فريد محمد معوض المعمـ في روايتو فيقوؿ 
تاتيب بقولو ووصؼ بعضيـ الك ."د وعصا مف حديد وعينا صقرلو قمب مف حدي

واصفا حالة الكتاتيب في عصور  وقاؿ عبدالحميد أبو سميماف، " منابت الجيؿ"
عمى قدر كبير مف السوء والميانة، وال زاؿ خطاب اإلرىاب التخمؼ أنيا كانت 

مف باب و . ور متعددةوالتسمط النفسي يمارس دوره في العقمية المسممة بص
اإلنصاؼ أف نذكر بأف الجوانب المضيئة تربويا وثقافيا أكبر بكثير مف السمبيات 

ج وطنية لقد تخرج فييا نماذوفي فترات متأخرة،  ،التي ظيرت في بعض الكتاتيب
 ( . ٖٙ( )قمبرمحمود  ) ودينية وثقافية كثيرة جدا

يرى ". ضرَب زيٌد عمراً "لقد شاع في تراثنا العربي قوؿ معمـ النحو 
بتركيا ألنيا مف  بويطالوالشواىد، االبتعاد عف مثؿ ىذه التعبيرات  المنفموطي

س المتعمميف أمثمة جديدة مستطرفة تؤنس نفو "إلى يحتاج المعمـ و " األمثمة البالية"
ف وتذىب بوحشتيـ، وتحوؿ بينيـ وبيف النفور مف منظر ىذه الحوادث الدموية بي
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( محمود قمبر)وىؿ خمؽ العربي ليضرب ويضرب؟  ،"زيد وعمرو، وخالد وبكر
(ٖٚ). 

وىناؾ الكثير مف أبيات الشعر العربي التي تعمي مف شأف العقاب 
مد ريف ضربة لتقصيره وقد يجد يناؿ عشالجسدي وتشير بعضيا إلى أف الطالب ق

خمسيف جمدة أماـ الطمبة إذا أساء األدب ويؤيد تمؾ الشواىد الشعرية كتابات بعض 
حيث كتبوا  .متعميـ في بعض المناطؽ اإلسالميةنمط التقميدي لذلؾ الالمعاصريف ل

أف الصبي المذنب قد يعاقبو األستاذ فيضربو ضربا مبرحا وقاسيا إلى أبعد الحدود 
يات والقصائد في ذلؾ كثيرة وىي ممارسات تتنافى واألساليب السميمة لمتربية والحكا
 .والتعميـ

 :  كتب الفقه -
يعد االتجاه الفقيي في التربية اإلسالمية االتجاه األكثر شعبية وتأثيرا في 

، ولقد كانت المدارس (ٖٛ( )النقيبعبد الرحمف )المسمميف  تاريخ التربية عند
إف الفقو اإلسالمي أحد أىـ ". "فقيية في أغمبيتيا الساحقة"الموقوفة تاريخيا 
شكؿ الفقو اإلسالمي وخصوصا اإلفادات التربوية لقد  ."إلسالميمقومات المجتمع ا

المتولدة منو ينبوعا مف ينابيع الفكر العربي اإلسالمي عامة، ودائرة الثقافة التربوية 
 . مية خاصةالعربية اإلسال

مباحث  عبر القروف العقاب البدني وتطرقوا إلى الفقياءاستخدـ لقد  
كميـ . عمماء الشيعةعند المذاىب الفقيية األربعة و  خاصة متنوعة في ىذا المجاؿ

في الفقو ف. ألنو نوع مف أنواع التعزير؛ ضرب في أضيؽ الظروؼيروف إباحة ال
ر ال يتجاوز عش ،"لنفيالػتأديب بالضرب والشتـ ، أو المقاطعة وا"اإلسالمي 

إف التعزير عقوبة غير مقدرة شرعًا تجب حقًا هلل تعالى أو . ضربات بالسوط
ويشترط لوجوب التعزير أف يكوف الجاني عاقاًل بالغًا، إال أف العاقؿ غير . ..لمعباد

ر تأديبًا ال ع  .(ٜٖ( )العكاـفاروؽ )قوبة لعدـ التكميؼ البالغ يعزَّ

مو لموضوع العقاب البدني فوفي كتب الفقياء نجد معالجات عميقة ودقيقة 
وجبت فيو دية شبو العمد عمى و ، عميو ضماف ضرب المعمـ الصبي لمتأديب فيمؾ 
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وقاؿ بعضيـ يضرب الطفؿ مف سف الخامسة واألكثر . ال ضماف  وقيؿالصحيح 
 ( .ٓٗ( )القيرواني ابف أبي زيد)مف سف العاشرة يروف بدأ العقاب 

 . وؿ عقاب الطفؿ وتأديبو بالضرب حوفيما يمي أىـ آراء السنة والشيعة 

 : فقهاء السنة -
ـُ الكُ "في كتابو األـ ( ٔٗ)قاؿ الشافعي  اِب، واآلدمييَف كّميـْ مخالٌؼ تَّ ومعم

، وصناع األعماؿ فإذا ضرَب أحٌد ِمْف ىؤالِء في استصالِح  لراعي البيائـِ
ى عاقمِة المضروِب أْو غيِر استصالِحِو، فتمَؼ المضروب كانْت فيِو ديتُو عم

، إالَّ اإلماـ  ضاربِو، وال يرفُع عْف أحٍد أصاَب اآلدمييَف العقؿ والَقَود في داِر اإلسالـِ
ـُ الحّد، فإفَّ ىذا أمٌر الزـٌ  ، وال يحؿُّ لُو تعطيُمُو، ولْو عزَر فتِمَؼ عمى [لإلماـِ ]يقي

ْف كاَف يرى أّف التعزيَر جائٌز  لُو، وذلَؾ أّف التعزيَر يديِو كانْت فيِو الديُة والكفارُة، وا 
ـُ مْف تركو فيوِ  .أدٌب ال حدّّ ِمْف حدوِد المَِّو تعالى  ."وقْد كاَف يجوُز تركُو، وال يأث

ْرَب َكاَف َأَحبَّ إَليَّ ِلَقْوِؿ النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  "أيضا اؿ قو  َوَلْو َتَرَؾ الضَّ
ـْ }َوَسمَّـَ  َوِلْمُمَعمّْـِ "  اتجاه مغاير لمشافعي قاؿ ابف قدامةوب". {َلْف َيْضِرَب ِخَياُرُك

ْبَياِف ِلمتَّْأِديبِ  ْبَياَف   :َقاَؿ األْثَرـُ   .َضْرُب الصّْ   :َقاؿَ  ُسِئَؿ َأْحَمُد، َعْف َضْرِب الُمَعمّْـ الصّْ
َذا َكاَف َصِغيًرا ال يَ  ْرَب، َواِ  ، َوَيَتَوقَّى ِبُجْيِدِه الضَّ ـْ   .ْعِقُؿ َفال َيْضِرْبوُ َعَمى َقْدِر ُذُنوِبِي

ـْ َيْضَمْف َما َتِمؼَ  ْرَب اْلَمْأُذوَف ِفيِو، َل ـْ الضَّ َوَقْوُؿ ..  .َوَمْف َضَرَب ِمْف َىؤالِء ُكمِّْي
ْربِ   :الشَّاِفِعيّ  ، َفِإفَّ اْلَعاَدَة ِخالُفُو، َوَلْو َأْمَكَف   .ُيْمِكُف التَّْأِديُب ِبَغْيِر الضَّ ال َيِصحُّ

يالـٌ ُمْسَتْغًنى َعْنوُ التَّْأدِ  ْرُب، إْذ ِفيِو َضَرٌر َواِ  ْرِب، َلَما َجاَز الضَّ ْف   .يُب ِبُدوِف الضَّ َواِ 
َأْسَرَؼ ِفي َىَذا ُكمِّْو َأْو َزاَد َعَمى َما َيْحُصُؿ اْلِغَنى ِبِو َأْو َضَرَب َمْف ال َعْقَؿ َلُو ِمْف 

َماُف، ألنَُّو مُ  ْبَياِف، َفَعَمْيِو الضَّ عند الشافعية أيضا و   ."تََّمُؼ ِبُعْدَواِنوِ َتَعد  َحَصَؿ الالصّْ
إف أفضى الضرب إلى التمؼ  ولكف لممعمـ ضرب الصبي ألف عاقبتو السالمةأنو 

 . صار منسوبًا إلى التعديو كاف ضامنا ، 

 عتداؿ في العقاب البدنياالاستخداـ  شيوع صيحر  قديماوكاف المحتسب 
كما قاؿ  المعمميف ال يضربوف طالبيـ ضربا مبرحا في أماكف التعميـ وكاف بعض

باشر الحسبة وكاف ميابا مطاعا مع أنو لـ يضرب أحدا "العسقالني عف أحدىـ 
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ضرب األدب "وذكر القرطبي في تفسيره . "ضربا مبرحا وال زاد عمى العشر تأديبا
غير المبرح، وىو الذي ال يكسر عظما وال يشيف جارحة كالمكزة ونحوىا؛ فإف 

فال جـر إذا أدى إلى اليالؾ وجب الضماف، . المقصود منو الصالح ال غير
  ." وكذلؾ القوؿ في ضرب المؤدب غالمو لتعميـ القرآف واألدب

يبقى بف عبد : وكاف في أصحابنا فتى اسمو"وأورد ابف حـز في المحمى 
الممؾ ضربو معممو في صباه بقمـ في خده فيبست عينو، فيذا عمد يوجب القود، 

وذكر النووي فيما يوجب  ." ألف الضربة كانت في العصبة المتصمة بالناظر
فما يفضي إلى اليالؾ مف التصرفات المتعمقة بالوالة أنواع أحدىا التعزير "الضماف 

فإذا مات منو المعزر وجب ضمانو ألنو تبيف باليالؾ أنو جاوز الحد المشروع 
اء عمى أنو واجب إذا طمب وحكي وجو أنو ال ضماف إذا عزر لحؽ اآلدمي بن

المستحؽ فصار كالحد والصحيح األوؿ ويجب الضماف أيضًا في تعزير الزوج 
إذا . " والمعمـ إذا أفضى إلى اليالؾ سواء ضربو المعمـ بإذف أبيو أو دوف إذنو

األولياء لممعمـ إذا لـ يسمح ( غرامة، دية الجارحة) جرح المعمـ الطالب فعميو أرش
 (.  ٕٗ)بالضرب 

ِبيَّ ِلمتَّْأِديِب "وعند األحناؼ فإف  ْنَعِة إْف َضَرَب الصَّ ـُ اْلِكَتاِب َوالصَّ ُمَعمّْ
ْرَب اْلُمْعَتاَد َفال َضَماَف َعَمْيوِ  َوَمْأُذوٌف َلُو ِفيِو  ،َوَوْجُو َذِلَؾ َأنَُّو َمْأُموٌر ِبِمْثِؿ َىَذا ،الضَّ

ـْ َيُكْف َعَمْيِو َضَمافٌ  ـْ َيْغَرـْ " ؿ البغداديوقا. "َفَم ـُ إَذا َضَرَب اْلَوَلَد ِبِإْذِف اأَلِب َل اْلُمَعمّْ
وقاؿ . "إال إْف َضَرَبُو َضْرًبا ال ُيْضَرُب ِمْثُمُو َوَلْو َضَرَبُو ِبِإْذِف اأُلْـّ َغِرـَ الدَّْيَة إَذا َىَمؾَ 

ِبيَّ َأْو التّْْمِمي"أيضا  ـُ َأْو اأُلْسَتاُذ الصَّ " َذ ِبَأْمِر اأَلِب َفَماَت ال َيْضَمفُ َوَلْو َضَرَب اْلُمَعمّْ
 .( ٖٗ( )عمياء الباجي)

ْبَياِف َعَمى َتْرِؾ ( "بدوف تاريخ)وقاؿ العز بف عبدالسالـ   َضْرُب الصّْ
َياـِ ، َوَغْيِر َذِلَؾ ِمْف اْلَمَصاِلحِ  ِبيُّ ال: ِقيؿَ َفِإْف . الصَّالِة َوالصّْ  ُيْصِمُحُو إَذا َكاَف الصَّ

ْربُ   َيُجوُز َذِلَؾ َمَحِة َتْأِديِبِو ؟ ُقْمَنا ال ِلَمصْ َتْحِصيالاْلُمَبرُّْح َفَيْؿ َيُجوُز َضْرُبُو  إال الضَّ
ْرَب الَِّذي ال، َبْؿ َيُجوُز َأْف َيْضِربَ  نََّما ُو َضْرًبا َغْيَر ُمَبرٍّْح ؛ أَلفَّ الضَّ  ُيَبرُّْح َمْفَسَدٌة ، َواِ 
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ْرُب َجاَز ِلَكْوِنِو َوِسيَمًة إَلى َمصْ  ـْ َيْحُصْؿ التَّْأِديُب َسَقَط الضَّ َمَحِة التَّْأِديِب ، َفِإَذا َل
ْرُب الشَِّديُد ؛ ألَ اْلَخِفيُؼ ، َكَما يَ    ".فَّ اْلَوَساِئَؿ َتْسُقُط ِبُسُقوِط اْلَمَقاِصِد ْسُقُط الضَّ

رحميـ  -قاؿ العمماء  فيما يباح لمفقيو مف ضرب الصبي"وقاؿ المشتولي 
 : وز لمفقيو الضرب بشروطيج: -اهلل

 .أف ال يكوف بشيء يجرح الجسـ: األوؿ 
 .أف ال يكسر العظـ: الثاني
 .أف ينفع الضرب ويفيد، فإف لـ يفد لـ يجز الضرب: الثالث
أف ال يزجر بدوف الضرب مف التخويؼ والتيديد ونحوه، وال يحؿ التعزيُر : الرابع

 .ند الضرورةبالعض؛ ألنو ال يباح في صورة مف الصور إال ع
 .أف ال يكوف الضرب في الوجو: الخامس
 .أف ال يكوف في مقتؿ: السادس
أف يكوف لمصمحة الصبي، فإف أدبو الولي لمصمحتو، أو الفقيو لمصمحة : السابع

و في حوائجو التي يفوت بيا دوف مصمحة الصغير لـ يجز، ألنو يحـر استعمال
 .الصبي مصالح
  ."والتمييز لسبع سنيف غالباً أف يكوف بعد التمييز، : الثامف

ِبيّْ الَِّذي َيَتَعمَّـُ ِعْنَدُه لِ" وورد في الموسوعة الفقيية الكويتية ْمُمَعمّْـِ َضْرُب الصَّ
ِبيّْ . ِلمتَّْأِديبِ  ـْ ُيَقيُّْدوَف َحؽَّ اْلُمَعمّْـِ ِفي َضْرِب الصَّ َوِبتَتَبُِّع ِعَباَراِت اْلُفَقَياِء َيتََبيَُّف َأنَُّي

ـُ  -أ : ُمَتَعمّْـِ ِبُقُيوٍد ِمْنَياالْ  ْرُب ُمْعَتاًدا ِلمتَّْعِميـِ َكمِّا َوَكْيًفا َوَمَحال، َيْعَم َأْف َيُكوَف الضَّ
ـُ اأَلْمَف ِمْنُو، َوَيُكوُف َضْرُبُو ِباْلَيِد ال ِباْلَعَصا، َوَلْيَس َلُو َأْف ُيَجاِوَز الثَّالَث، ُرِوَي  اْلُمَعمّْ

إيَّاَؾ َأْف : اْلُمَعمّْـِ َرِضَي المَُّو َعْنُو ِلِمْرَداٍس َعَمْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ َقاَؿ  َأفَّ النَِّبيَّ }
َأْف  -ب { ، َفِإنَّؾ إَذا َضَرْبت َفْوَؽ الثَّالِث اْقَتصَّ المَُّو ِمْنؾْضِرَب َفْوَؽ الثَّالثِ تَ 

 ، ْرُب ِبِإْذِف اْلَوِليّْ ْربَ فَّ ألَ َيُكوَف الضَّ رْ  الضَّ نََّما الضَّ ُب ِعْنَد التَّْعِميـِ َغْيُر ُمَتَعاَرٍؼ، َواِ 
ـُ اْلَوِليّْ َصِبيَُّو إَلى ِعْنَد ُسوِء اأَلَدِب ، َفال  َيُكوُف َذِلَؾ ِمْف التَّْعِميـِ ِفي َشْيٍء ، َوَتْسِمي

ْرِب ، َفِمَيَذا َلْيَس  ْرُب، إال َأْف َيْأَذَف َلُو اْلُمَعمّْـِ ِلَتْعِميِمِو ال ُيْثِبُت اإِلْذَف ِفي الضَّ َلُو الضَّ
ا اْلِفْعِميُّ ُمطَِّرٌد ِبَجَواِز َذِلَؾ ِبُدوِف اإِلْجَماُع : َوُنِقَؿ َعْف َبْعِض الشَّاِفِعيَِّة َقْوُلُيـْ . ِفيِو َنصِّ
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ِبيُّ َيْعِقُؿ التَّْأِديَب،  -ج . إْذِف اْلَوِليّْ  َيْعِقُؿ ْرُب َمْف ال َفَمْيَس ِلْمُمَعمّْـِ ضَ َأْف َيُكوَف الصَّ
ْبَيافِ  ِمفْ التَّْأِديَب  ْبَياَف، َقاَؿ َأْحَمُد ُسِئَؿ : اأَلْثَرـُ َقاَؿ  الصّْ : َعْف َضْرِب اْلُمَعمّْـِ الصّْ

َذا َكاَف َصِغيًرا ال َيْعِقُؿ َفال َيْضِرُبُو  ْرَب َواِ  ـْ ، َوَيَتَوقَّى ِبَجْيِدِه الضَّ  ". َعَمى َقْدِر ُذُنوِبِي

بف باز عف حكـ ضرب الطالبات لغرض التعميـ والحث عمى أداء وسئؿ ا
ال بأس في "الواجبات المطموبة منيف لتعويدىف عمى عدـ التياوف فييا فأجاب أنو 

ذلؾ فالمعمـ والمعممة والوالد كؿ منيـ عميو أف يالحظ األوالد، وأف يؤدب مف 
ة وحتى يستقيـ يستحؽ التأديب إذا قصر في واجبو حتى يعتاد األخالؽ الفاضم

فالذكر يضرب واألنثى كذلؾ إذا بمغ كؿ ... عمى ما ينبغي مف العمؿ الصالح، 
منيـ العشر وقصر في الصالة ويؤدب حتى يستقيـ عمى الصالة، وىكذا الواجبات 
األخرى في التعميـ وشئوف البيت وغير ذلؾ، فالواجب عمى أولياء الصغار مف 

وتأديبيـ لكف يكوف الضرب خفيفا ال خطر فيو  الذكور واإلناث أف يعتنوا بتوجيييـ
وقد اختمؼ المربوف : قاؿ الخطابي معمقا عمى ما سبؽ" ولكف يحصؿ بو المقصود

 .( ٗٗ( )محمد األسترشني)لسابؽ في استخداـ العقاب البدني والصواب ىو الرأي ا

ذا إف األب إ: المالكية والحنابمة ػ قالوا"خالصة رأي المذاىب األربعة أف و 
ذا ضرب الصبي لمتعميـ فمات الولد أو الصبي مف إضرب ولده تأديبا أو المعمـ 

. صالح والتأديبال لإلإأثر الضرب فال ضماف عميو ألف األب والمعمـ ال يضرباف 
عميو الدية في مالػو ذا ضرب ابنو فمات يجب إف األب إ: الحنفية والشافعية ػ قالوا

ذا ضرب الصبي إف أو الكتابة أو الصنعة وكذلؾ المعمـ لحفظ القرآ وال يرث منو
حتى يتحفظ األب في  ألجؿ التعميـ فمات مف الضرب وجب عميو الضماف وذلؾ

نو ربما قامت نفسو مف ولده فضربو ال لمصمحة كاألجنبي فوجب إضربو لولده ف
 . الضماف احتياطا

 :  فقهاء الشيعة -
 جوانب شخصيةيمثؿ جانبا مف  ضخماترؾ فقياء الشيعة تراثا تربويا 

 الحضارةفي تاريخ  رافدا ثقافيا ميما الفقو الشيعي كاف ولـ يزؿو  ،األمة المسممة
مف شرائح التراث اإلسالمي التي والتربية عند الشيعة اإلمامية واحدة  .اإلسالمية
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عالء )الثقافة الدينية والقيـ اإلنسانية  في إثراء العموـ اإلسالمية ونشر يمتسأ
 ( .٘ٗ( )القزويني

ليـ اتجاىات تربوية  أف فقياء الشيعةيرى بعض المتخصصيف في التربية 
، فالشيعة في الكثير مف المسائؿ ر االتجاىات الفكرية والمذىبيةسائ تختمؼ عف

مذىب أقيمت عميو دوؿ ومماليؾ كبيرة في العالـ اإلسالمي، ونظر الشيعة إلى 
، ولمشيعة مؤسساتيـ التعميمية أنفسيـ عمى أنيـ أصحاب حركة فكرية عالمية

ـ، ص ٖٕٓٓمراد، ) الخاصة بيـ وىي أشبو ما تكوف بمعاىد لمدراسات العميا
أف نصوص المشرع التربوي المسمـ مف منظور  –مف البداية  -يمحظ و  (.ٕٔٗ

 :فقياء الشيعة افترقت في مسألة استعماؿ ضرب األطفاؿ إلى موقفيف

استعماؿ أسموب الضرب، وأكدت نصوص اتجيت إلى النيي عف : أوليما"
عمى عقوبات أخؼ، وأقؿ وتصؿ إلى العقوبة البدنية، إذ طالبت بعض الوصايا 

 .والنصوص بعقوبة اليجر، والمقاطعة القصيرة

تجيت إلى إباحة الضرب والعقاب البدني بشروط نصوص أخرى ا:ثانييما
  .(ٙٗ)(مدفيوسؼ )مقيدة 

 .ف طريؽ ضربوتنمية اإلنساف ع ال يمكفولتعزيز الموقؼ األوؿ نجد أنو 
إف موقؼ التربية الحديثة في الدعوة لتجنب الضرب ال يجسده عمميا إال النخبة 

عميو )اإلماـ موسى بف جعفر الكاظـ قاؿ . ميو السالـالقميمة جدا كاإلماـ عمي ع
( وال تطؿ ... تضربو واىجره ال )حينما ُسِئؿ عف كيفّية التعامؿ مع الطفؿ ( السالـ

لقد حدد النص السابؽ أسموب مف أساليب التربية وىو أسموب  .(ٚٗ)( عورزي)
كعقوبة، بينما طرحت نصوص أخرى أسموب العتاب والتمويح " المقاطعة القصيرة"

إذا لوحت  لمعاقؿ : "تقوؿ النصوص اإلسالمية "والتصريح، والضرب كعقوبات، 
قاؿ اإلماـ ". ياؿ التصريح عقوبة العقالء التمويح وعقوبة الج"، "فقد أوجعتو عتابا

وفي " لو أتيت بشاب مف شباب الشيعة ال يتفقو ألدبتو: " -عميو السالـ–الباقر 
 ."ينو ألوجعتو لو أتيت بشاب مف شباب الشيعة ال يتفقو في د: " رواية أخرى 
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يوسؼ مدف التالية يوردىا  وصفي الفقو التربوي الشيعي النصونقرأ 
وفي التاسعة عمـ "عف تأديب الطفؿ  -عميو السالـ–يقوؿ اإلماـ الصادؽ . (ٛٗ)

فإذا بمغوا :"رنص آخفي و . "صالة، وضرب عميياالوضوء وضرب عميو، وعمـ ال
لـ  -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ –والنبي  ."عشر سنيف فاضرب،وال تجاوز ثالثا

يضرب أحدا قط ولـ يستعممو مرة واحدة في حياتو، وىو درس بميغ يفيد المربي 
ة استثنائية ال يممؾ سمـ في أف ال يستعمؿ العقاب البدني إال مضطرا وكعقوبالم

وؽ ثالث ابمغوا معممكـ إف ضربكـ ف"  -عميو السالـ–يقوؿ اإلماـ عمي . سواىا 
القيود وقد طبعت ىذه "يقوؿ يوسؼ مدف . "ضربات في األدب اقتص منو

مي لكياف الذات بطابع إنساني ييدؼ إلى بناء داخ "الضرب"والضوابط عقوبة 
المسممة وترويضيا عمى السموؾ العبادي، ومعالجة انحرافات السموؾ لدييا 
بمقاييس المشرع، ومعنى ذلؾ أف العقاب البدني يفرضو المشرع عمى المربي في 

عادة ا لتعمـ وفؽ حالة االضطرار فقط لمساعدة الشخصية عمى االستقامة والبناء، وا 
أيضا طائفة أخرى مف أقواؿ عمماء الشيعة  وذكر يوسؼ مدف .معايير عبادية 

ما سئؿ عنو زعيـ الحوزة الدينية أبو القاسـ الخوئي عف الحدود التي يجوز منيا 
نعـ يجوز ضرب التالميذ : "فييا ضرب التالميذ في المدارس فأجاب رحمو اهلل

بمقدار ال يصؿ إلى حد الدية إذا كاف بإذف أوليائيـ وبدوف إذف الولي ال يجوز 
عدـ ضرب اإلنساف لمف ليس لو والية عميو شرعا، "فضؿ اهلل  واألصؿ عند.  "تاتاب

كما ال يجوز لو أف يضرب مف لو والية عميو شرعا إال في الحالة التي يكوف 
الضرب فييا ىو الوسيمة الوحيدة لحؿ المشكمة أو التأديب لمطفؿ، وعميو أف ال 

 .حمرار الجمد وما إلى ذلؾ يتجاوز الضرب الحد اليادئ إلى الحد الموجب ال

وخالصة رأي فقياء الشيعة تدور إباحة الضرب كعقاب لتأديب الطفؿ 
وىناؾ مف نيي عف استعماؿ الضرب في تأديب الطفؿ . ولكف بشروط مقيدة 

 .والمجوء إلى عقوبات أخرى مثؿ اليجر والمقاطعة 

 :  كتب األخالق -
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ذا انتقمنا لمحديث عف العقاب البدني عند ا لمربيف األوائؿ نقرأ قوؿ ابف وا 
وينبغي إذا ضربو المعمـ أف ال يصرخ وال يستشفع بأحد فإف ىذا "( ٜٗ)مسكويو

 (ٓ٘)وقريب مف ذلؾ قاؿ أبوحامد الغزالي  ."فعؿ المماليؾ ومف ىو خوار ضعيؼ
إذا ضربو المعمـ أف ال يكثر الصراخ والشغب، وال يستشفع بأحد بؿ يصبر ويذكر "

 ." لشجعاف والرجاؿ، وأف كثرة الصراخ دأب المماليؾ والنسوافلو أف ذلؾ دأب ا
ومف يتأمؿ رأي الغزالي في صراخ الولد عندما يضربو المعمـ يرى أف روحيا روح 
اسبارطية وىي تربية ترمي إلى التخشف والتمرف عمى احتماؿ المشاؽ والصعوبات 

 .ؽ في ىذا األمرثر بثقافة اإلغريوىي ليست روح الغزالي نفسو واألرجح أنو تأ
الطفؿ بالصبر واالحتماؿ حيف "أف ينصح الغزالي  مستنكرا يقوؿ زكي مبارؾ 

يضربو المعمـ، وكاف أولى لو أف ينيى عف ىذه العادة الشنعاء التي ال تجمؿ 
وفي بعض البمداف اإلسالمية قديما يعود الطفؿ عدـ البكاء " ... بالمعمميف

أف بعض عمماء  عمى (ٔ٘)نادية جماؿ الديف  تؤكد  .والصراخ ميما حؿ بو األلـ 
دوف أف الفالسفة نقموا مف تراث اليوناف مثؿ ابف سينا والغزالي مف المسمميف 

 .  ولكف ابف مسكويو صرَّح بأنو نقؿ مف كتب اليونافيصرحوا بذلؾ 

وقاؿ بعضيـ أف عمى الطالب أف ال يكثر الصراخ عند ضرب المتعمـ 
تفع أحد عمى المعمـ الذي يكثر الضرب وىذا مما ين"والحظ بعضيـ أنو قؿ أف 

ويشير المرجع السابؽ إلى أف محؿ الضرب باطف القدـ وأف " افشاىدناه بالعي
وقيؿ ال  .القدميفوقيؿ فوؽ الظير مف الثوب وباطف  !اإلكثار مف الضرب مكروه

ومف أشكاؿ العقاب قديما الطرد، والوقوؼ في  .والبطف  يجوز ضرب الظير
ومف (. ٕ٘()حجازيعبد الرحمف )فؿ القدميف ، والجمد عمى األفخاذ وأساالزاوية

اـ الضرب استخد التراثية نتوصؿ إلى أف خالؿ فحص وتحميؿ بعض الحكايات
 . ءة والسموؾ المزعج خطاء في القراوالصفع لمصبياف والشتـ كانت أل

إف كاف الصبي طبيعتو جيدة ، أعني أف يكوف مطبوعا عمى الحياء وحب 
كرامة واأللفة محبا لمصدؽ، فإف تأديبو يكوف سيال، وذلؾ أف المدح والذـ يبمغاف ال

الصبي قميؿ  ا ال تبمغو العقوبة مف غيره فإف كافمنو عند اإلحساف أو اإلساءة م
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وال بد لمف كاف كذلؾ  وميؿ األلفة محبا لمكذب عسر تأديبالحياء مستخفا لمكرامة ق
" ضرب إذا لـ ينجح التخويؼـ يحقؽ ذلؾ بالعند اإلساءة ث –مف إرغاب وتخويؼ 

 . 

ؽ يعد أبرز األطباء ومف أشير فالسفة المشر وننتقؿ إلى ابف سينا الذي  
فينبغي لغنـ الصبي أف يجنبو "وخالصة قولو  ب الطفؿ وتناوؿ قضية عقا،العربي

مقابح األخالؽ، وينكب عنو معايب العادات بالترىيب والترغيب، واإليناس 
وباإلعراض واإلقباؿ، وبالحمد مرة وبالتوبيخ أخرى ما كاف كافيًا فإف واإليحاش، 

وليكف أوؿ الضرب قمياًل ُموجعًا كما . احتاج إلى االستعانة باليد لـ يحجـ عنو
ربة األولى فعاء فإفَّ الضَّ ديد وبعد إعداد الشُّ أشار بو الحكماء قبؿ، بعد اإلرىاب الشَّ 
ذا كانت األولى إذا كانت موجعة ساء ظف الصبي بما  بعدىا، واشتد منيا خوفو، وا 

 (الكندريلطيفة ممؾ، بدر " )حُسف ظّنو بالباقي، فمـ يحفؿ بو خفيفة غير مؤلمة
(ٖ٘ ).  

إلى أثر العقاب البدني الشديد وعواقبو ( ـٖٕٓٓ)أشار ابف خمدوف  
حد وذلؾ أف إرىاؼ ال .الشدة عمى المتعمميف مضرة بيـ"النفسية والسياسية في قولو 

سيما في أصاغر الولد ألنو مف سوء الممكة، ومف كاف البالتعميـ مضر بالمتعمـ 
مرباه بالعسؼ والقير مف المتعمميف أو المماليؾ أو الخدـ سطا بو القير وضيؽ 
عف النفس في انبساطيا، وذىب بنشاطيا ودعاه إلى الكسؿ وحمؿ عمى الكذب 

انبساط األيدي بالقير عميو  والخبث وىو التظاىر بغير ما في ضميره خوفا مف
وعممو المكر والخديعة لذلؾ وصارت لو ىذه عادة وخمقا وفسدت معاني اإلنسانية 
التي لو مف حيث االجتماع والتمرف وىي الحمية والمدافعة عف نفسو ومنزلو وصار 

ائؿ والخمؽ الجميؿ عياال عمى غيره في ذلؾ بؿ، وكسمت النفس عف اكتساب الفض
تيا ومدى إنسانيتيا فارتكس وعاد في أسفؿ السافميف وىكذا وقع يفانقبضت عف غا

 . " لكؿ أمة حصمت في قبضة القير وناؿ منيا العسؼ

معمقا عمى كالـ ابف خمدوف في أف الشدة  (ٗ٘)يقوؿ سعيد إسماعيؿ عمي 
ولعمري فإف ىذا المبدأ ىو أكثر ما تفتقده التربية المعاصرة "بالمتعمميف مضرة بيـ 
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، مما يؤكد لنا أف ىذا التخمؼ الفاضح الذي ةالغالبة مف الدوؿ اإلسالمي في الكثرة
يرجع في جزء كبير منو إلى أف أبناءىا يتربوف  -أيامنا ىذه–تعيشو ىذه الشعوب 

لعبودية أف تربية مقيوريف ال تربية أحرار ومف العسير عمى شخصية ُنشئت عمى ا
  ." تبدع وتبتكر

إف تربية األطفاؿ ُيختار "مجمة المنار في ( ٘٘)وكتب محمد رشيد رضا 
خالًفا لجماىير الشرقييف . القسوة ويغمب الترغيب عمى الترىيب فييا الميف عمى

ىانتو وضربو كمما  الذيف ال يفيموف مف تربية الطفؿ إال شفاء الغيظ بنيره وسبو وا 
وجدير بمف  .عمؿ عماًل ال يرضى بو أبواه أو أستاذه أو غيرىما مف األولياء والُقوَّاـ

يسمؾ ىذا المسمؾ في تربية أوالده أف يعتقد أف التربية ال تنفع ولكف قد تضر ؛ ألف 
وال أذـ . تُفسد األخالؽ وتسيء األعماؿ  -معاممة الغمظة واإلىانة  -ىذه المعاممة 

يقابمو عند األغنياء والمترفيف مف قومنا الذيف يرخوف  ىذا ألنني أستحسف ما
. مف ذاؾ وليس ىو مرادنا بالميف الممدوح   ، إف ىذا شرالعناف كال ألوالدىـ

  ."وىو المطموب في كؿ حاؿوالحؽ في االعتداؿ 

 :  العقاب البدني بين المنع والتأييد -
ال سيما في اآلراء  اقضية شائكة تضاربت بشأني الصغارقضية ضرب 

النفسية ي الدراسات التخصصية الطبية والتربوية و فنجد وفرة ف .الوقت الحاضر
ضرب األطفاؿ في حاؿ الضرورة أو تقمؿ مف التي تؤيد أو تعارض والقانونية 

(Morgan & Jenson)(٘ٙ) اآلف مف القضايا المجتمعية غير  فالقضية
واألمر نفسو يمتد فنجده بيف  (ٚ٘)(Diller) المحسومة ونيايتيا طريؽ مسدود
  .(ٛ٘) (Henderson) اآلباء فمنيـ المؤيد ومنيـ الرافض

مف األميات يؤمف % ٔ٘في دوؿ الخميج العربي أشارت دراسة إلى أف ف
 (السورطي)دني منيف يشدف بالمجوء لمعقاب الب%  ٔٗبأىمية التربية التسمطية و

(ٜ٘). 

 :  نيالمؤيد حجج -
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وأف العقاب ، يتفؽ عمماء المسمميف قاطبة عمى أف الرفؽ أساس التربية 
لمعمـ يجب أف يكوف عمى جانب كبير مف ، فا مف المبادئ التربوية لممتعمـ"

السماحة واليسر والبشر ليحبب العمـ إلى نفوس المتمقيف كما أف الصبر واالحتماؿ 
ف و وينبغي أف ُيرفؽ بالذيف يقرؤ "في صفة المعمـ  (ٓٙ)قاؿ النووي . مة المربيشي

عميو، ويرحب بيـ، وُيحسف إلييـ بحسب حالو وحاليـ ويبذؿ ليـ النَّصيحة ما 
ؼ، ويحرضيـ عمى التعمـ، ويتألفيـ طموأف يكوف سمحًا بتعميميـ برفؽ وتتطاع، اس

عمييـ، ويعتني بمصالحيـ كاعتنائو بمصالح نفسو وولده ويجري  ويحنوعميو 
جفائو ىتماـ بمصالحو، والصبر عمى المتعمـ منو مجرى ولده في الشفقة عميو واال

ويعرفو قبح ذلؾ؛ بتمطٍؼ لئال ، ويعذره في قمة أدبو في بعض األحياف وسوء أدبو
الضرب . وفي حاؿ ضرب الطفؿ فيجب أف ال يكوف ضربا مبرحا .يعود إلى مثمو

 . المبرح ىو ضرب يخشى منو ضرر نفسي أو تمؼ عضو مف أعضاء الجسد 

يرى ابف . ويقرف العمماء بيف الرفؽ والحـز شريطة أف ال يبالغ بالعقاب
( أحمد اليتيمي)أسواط  ةصبي عمى ثالثسحنوف أف ال يزيد المعمـ في ضربو لم

ِبيّْ َكَما ِقيؿَ . "( ٔٙ) ْرُب ِلمتَّْأِديِب ِمْف َأْنَفِع اْلَمَناِفِع ِفي َحؽّْ الصَّ َأدّْْب َبِنيؾ إَذا : َوالضَّ
ْرُب َأْنَفُع َأْحَياًنا ِمْف النََّدـِ  والضرب ( ، بدوف تاريخالبزدوي" )َما اْسَتْوَجُبوا َأَدًبا َفالضَّ

ذا ضرب ( "ـٜٕٓٓ)وقاؿ ابف سحنوف . آخر وسيمة لتصويب األخطاءعتدؿ الم وا 
فمات : المعمـ الصبي بما يجوز لو أف يضربو ، إذا كاف مثمو يقوى عمى مثؿ ذلؾ

 . " شيء غير الكفارة إف مات ، أو أصابو منو بالء ؛ لـ يكف عمى المعمـ

بناءىـ عمى وكاف الصحابة رضواف اهلل عمييـ ييتموف بالمغة ويضربوف أ
ال يقرف المعمـ » : بف عبد العزيز يكتب إلى األمصار كاف عمر . لقوؿالمحف في ا

 .فوؽ ثالث فإنيا مخافة لمغالـ

وال ... في فقو السنة يجوز لممعمـ تأديب الصبياف ( ٕٙ)قاؿ السيد سابؽ 
 .ضرب وينتفع بو الأف يتحمؿ الطفؿ وعمى  ،لتعزير بشرط أال يسرؼضماف في ا

لو سوط معمؽ في منزلو، فإذا سئؿ عف ذلؾ  أبو محمد العكبريف كثير كاف قاؿ اب
لقد أجاز بعض المربيف الضرب في الحاالت الطارئة كي   .ليرىب العياؿ منو: قاؿ
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وفي حاؿ االضطرار وضع المربوف أكثر مف عشريف . ؿال يعتاد عميو الطف
ميؽ مثؿ تمؾ ويطالب بعضيـ بتع ،ـ الطفؿنصيحة الستخداـ الضرب في تقوي

  .تذكرىا الوالداف النصائح عمى الحائط وبصورة مكبرة لي

َـّ استطالُع آراِئيـ " إحدى الدراسات ومما انتيت إليوِ  أف غالبيَة الذيف ت
ُيَؤيدوَف ضْرَب المتعمميَف وبخاصٍة في حالِة اإلىماِؿ الدراسي الُمتعمد ، أو 

 َِ َِ بالُعُرِؼ العاـ ، أو تجاوُز األخالِؽ الحميدِة بشرِط أف يكوف الضرُب  اإلخالِؿ
غيَر مييٍف وغيَر مبرٍّْح ، أما في حالِة الضعِؼ في التحصيِؿ، فميس الضرُب 

... ما أجمَؿ أف تكوَف عصا المعمـِ كعصا موسى عميو الصالِة والسالـِ . مستحباً 
إنما ىي أصواٌت تنادي " موسى"أما أف تعمَو أصواٌت تنادي بسقوِط عصا المعمـ 

 . !"فيؿ لمتربيِة مف أنصار؟ِط التربيِة ، بسقو 

وىكذا يرى عدد غير قميؿ مف الباحثيف المعاصريف أف تعميؽ أو إظيار 
السوط أو العصا أو الدّْرة وأداة العقاب أمر مستحسف كدرجة مف درجات العقاب 

 ." عمقوا السوط حيث يراه أىؿ البيت فإنو أدب ليـ"ويستشيدوف بالحديث النبوي 
وكتب أحدىـ  .الخوؼ منو بقصد رؤية األطفاؿ لمسوط أىمية نصح ىؤالء بوىكذا ي

يستحب لممربي أبا كاف أو مدرسا أف يعمؽ السوط ليراه "عف تعميؽ العصا فقاؿ 
إذا اضطر المعمـ لمعقاب يجب مراعاتيا ومف األشياء التي  ."فينزجروااألوالد 

مف العينة % ٔٗدانية وافؽ وفي دراسة مي. لعصا لمطفؿ دائما حتى ييابياإظيار ا"
  .(ٖٙ)(محمد سويد)ث يراىا األطفاؿ عمى أنو ينبغي وضع العصا حي

 لسوط ألداء مياميا في اإلرشاد مف مثؿوكانت المرأة المسممة تستعيف با
 توكان ."ُتَؤدُّْب النَّاَس، َوَتْأُمُر ِباْلَمْعُروِؼ، َوتَْنَيى َعِف اْلُمْنَكرِ " ِبْنُت َنِييؾٍ  َسْمَراء

 .  َسْمَراُء قد أدركت النبي صمى اهلل عميو وسمـ بيدىا سوط تؤدب الناس

فقد جاء في صحيح ،  سومف النصائح المؤكدة تجنب ضرب الوجو والرأ
لطيؼ يجمع المحاسف، وأعضاؤه "مسمـ بشرح النووي أف الوجو كما قاؿ العمماء 

ينقصيا، وقد يشوه  نفيسة لطيفة وأكثر اإلدراؾ بيا، فقد يبطميا ضرب الوجو، وقد
الوجو، والشيف فيو فاحش ألنو بارز ظاىر ال يمكف ستره، ومتى ضربو ال يسمـ مف 
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شيف غالبًا، ويدخؿ في النيي إذا ضرب زوجتو، أو ولده، أو عبده ضرب تأديب 
وتحدثوا ،و أقر العمماء الضرب وحذروا ضرب الصبي عمى رأس ."فميجتنب الوجو

  .مى القفا الضرب ع: عف الصفع

يستند المؤيدوف لمعقاب البدني في أضيؽ الظروؼ ووفؽ شروط صارمة 
ُمُروا َأْواَلَدُكـ : "رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيو قاؿعمى الحديث النبوي الذي 

ـْ عَ  ـْ َأْبَناُء َسْبع ِسِنيَف َواْضِرُبوُى ـْ َأْبَناُء َعْشربالّصاَلِة َوُى ـْ ِسنيَف، َوَفّرُقوا بَ  َمْيَيا َوُى ْيَنُي
  .ورد الحديث بعدة طرؽ في بعضيا ضعؼ . "في الَمَضاِجعِ 

َوِبَيَذا َجَرى وكاف مف ىدي مف سمؼ التأديب بالعصا عند الضرورة  
منح الجميؿ شرح في ( بدوف تاريخ)وكما قاؿ محمد الخراشي  اْلَعَمُؿ َوُىَو اْلَحؽُّ 

ـْ َمِييًبا" مختصر خميؿ ال ِفي ُعْنٍؼ ال َيُكوُف َعُبوًسا ُمْغَضًبا وال  َوَيُكوُف اْلُمَعمّْـُ َمَعُي
ْبَياِف ُدوَف ِليفٍ  َوَعَمْيِو َأْف َيْزُجَر اْلُمَتَخاِذَؿ ِفي ِحْفِظِو َأْو َصِنَفِة . ُمْنَبِسًطا ُمْرَفًقا ِبالصّْ

ـْ ُيْفِد اْلقَ  ،ُكتُِبِو ِباْلَوِعيِد َوالتَّْقِريِع ال ِبالشَّْتـِ َكَيا ِقْردُ  ْرِب ِبَسْوٍط ِمْف َفِإْف َل ْوُؿ اْنَتَقَؿ ِلمضَّ
ـْ ُيِفْد َزاَد إَلى َعْشرٍ  ،ُدوَف تَْأِثيٍر ِفي اْلُعْضوِ  َواِحٍد إَلى َثالَثٍة َضْرَب إيالـٍ َفَقطْ  . َفِإْف َل

َياَدِة َعَمْيوِ  ـْ َتْرُعُو اْلَعْشُر َفال َبْأَس ِبالزّْ ـَ َوَغُمَظ ُخُمُقُو َوَل َواُب و . َوَمْف َناَىَز اْلُحُم الصَّ
ْبَيافِ  ِبيُّ  .اْعِتَباُر َحاِؿ الصّْ َمَحاِء َيْضِرُب الصَّ َشاَىْدت َغْيَر َواِحٍد ِمْف ُمَعمِّْميَنا الصُّ

ـَ ُجْرُمُو ِباْلِعِصيّْ ِفي َسْطٍح َأْسَفَؿ  ،َنْحَو اْلِعْشِريَف َوَأْزَيدَ  َوَكاَف ُمَعمُّْمَنا َيْضِرُب َمْف َعُظ
َصِبّيا  َضَرَب ُمَعمّْـٌ " وأشار المؤلؼ إلى موقؼ قاؿ فيو .ِريَف َوَأْكَثرَ ِرْجَمْيِو اْلِعشْ 

 ْرَحٌة َصاَرْت َناُصوال َيُشؾْوِط ِفي ِرْجِمِو ِلِقمَِّة ِحْفِظِو َفَحَدَثْت ِبِرْجِمِو ِمْف َضْرِبِو قُ ِبالس
ال تضرب خادمؾ واضرب امرأتؾ : عف عبد اهلل بف عمر قاؿ " .ِفي َمْوِتِو ِبوِ 

 ." وولدؾ

الذي يستخدـ المعمـ "وعندما نتجو نحو التاريخ اإلنساني نالحظ أف  
إف االطالع . الحضارة الرومانية في " األساليب القاسية في التعميـ يعد معممًا جيداً 

عمى تاريخ التربية العاـ في حضارات الشرؽ األدنى القديـ كالمصرية والييودية 
 .حو أىمية استخداـ العقاب البدني وي القديـ نوالفارسية يكشؼ لنا التوجو الترب

. إف لمصغير أذنا عمى ظيره، ال يسمع حتى يضرب"فنجد في األمثاؿ المصرية 
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وقاؿ أحد الطالب إف عظامو مف كثرة الضرب قد سحقت كما لو كانت عظاـ 
مف أحب ". "اضرب الطفؿ بيد والطفو بكمتا اليديف"ومف األمثاؿ الييودية ". حمار
وال يكف تقويمكـ ليـ "ومف وصية أفالطوف في تأديب األحداث . "قبوعا تمميذه

وىكذا فإف الفكر التربوي عند جميع األمـ استخدـ  ." مى غضبوضربكـ إياىـ ع
وال ريب أف بعض عمماء التربية اإلسالمية في . يب أسموب العقاب البدني في التأد

ني وغيره وذلؾ في التعامؿ مع السابؽ قد تأثر بمعطيات ومرئيات ذلؾ الفكر اليونا
 .(ٗٙ( )عبد المجيد شيحة ) الصبي أو المرأة

 :  نحجج المانعي - 
صمى اهلل -وفي الحديث عف النبي "قاؿ ابف منظور في لساف العرب  
ال َتَدْع َتْأديَبُيـ : َأي ((.ال َتْرَفْع َعصاَؾ عف َأْىِمؾَ : ))َأنو قاؿ لرُجؿٍ  -عميو وسمـ

َعِة اهلل تعالى؛لـ ُيِرد الَعصا التي ُيْضَرُب بيا وال َأَمر َأَحدًا قطُّ وَجْمَعُيـ عمى طا
ْرَب بالَعصا، ولكنو َأراد اأَلَدَب وَجَعَمو َمَثاًل يعني ال َتْغُفْؿ عف : بذلؾ، ولـ ُيِرِد الضَّ

َـّ َقاَؿ ". َأَدبيـ وَمْنِعيـ مف الَفساد ْرِب : َرِضَي المَُّو َعْنُو الشَّاِفِعيُّ َوِمْف َث َتْرُؾ الضَّ
َفِإْف اْكَتَفى ِبالتَّْيِديِد َوَنْحِوِه َكاَف "وورد في نيؿ األوطار لمشوكاني  .ِباْلُكمّْيَِّة َأْفَضُؿ 

مف ال يضربيف " الرجاؿ مع النساء خيار عف بعض العمماء اآلبادي وذكر. "َأْفَضؿَ 
ضرب إال بعد وعند الشافعية ال يجوز لممعمـ ال ."وترؾ الضرب أفضؿ وأجمؿ ...

 . ولي األمر موافقة 

ال زلنا نردد مقولة : عف استثمار طاقات األطفاؿ (٘ٙ) يقوؿ جودة سعيد
( لألىالي)والعظـ لنا ( لممعمـ)المحـ لؾ "وكانت قبؿ ذلؾ " إف العصا مف الجنة"

كيؼ لـ ننتبو إلى أننا نمسخ حياة ىذا الطفؿ المسكيف؟ كيؼ نوحي إليو بأف 
إال بالعصا والسوط؟ كيؼ نشوه استعداداتنا؟ كيؼ نؤسس الكراىية المعرفة ال تأتي 

تقريبا في عمر  .ـ واالكتشاؼ واإلكراه في حياتنا مف أوؿ لحظة؟ ونقمع حب العم
سنوات تتطور مشاعر الطفؿ وتنمو مشاعر الكرامة الفردية ويقاوـ أي  ٖ-ٕ

بح أكثر عنادا محاولة تخدش ذاتو مف طرؼ الكبار وغيرىـ وكمما ازداد عقابو أص
 . 
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أجاب   ؟العقاب البدني بشكؿ عاـ يغير سموؾ الطفؿ ىؿ الضرب أو
المفاىيـ الخاطئة تقوؿ إف  كثير مف"بقولو  الميـ عف ىذا السؤاؿ جماؿ الخطيب

مف تعديؿ السموؾ  تعديؿ السموؾ قد يكوف بالعقاب البدني أو الضرب وىذا ليس
ايجابية  ىؤالء األطفاؿ بأساليببشيء وىو غير صحيح كمفيوـ ونستطيع تغيير 
نسانية ومتحضرة فاليدؼ ليس العقاب بحد ذاتو  ال يقوـ الطفؿ بالخطأ  أف ولكفوا 

 . " بالضرب وأف أساعده عمى أف يتوقؼ عف السموؾ بأساليب ليس ليا أي عالقة

 العصا: " «  كيؼ نربي أبناءنا »يقوؿ األستاذ حسف عشماوي في كتابو 
قد يخمقاف قردا مدربا تبدو عمى .. اف إنسانا صالحا أبداوجارح القوؿ ال يخمق

مجـر كؿ مرب "، "قرودا وسكناتو مظاىر األدب،ولكننا نريد أوالدنا بشرا ال حركاتو
 كؿ ضربة تنزؿ بجسـ :يضرب الولد، أبا كاف أو معمما، مجـر مف ناحيتيف

 ة تنزؿ بجسـكؿ ضرب .اإلنساف المدرسة تعد انتياكا لكرامة الصغير، في البيت أو

فعمو  اإلجراـ، حسب ردو الذؿ والخنوع، أو روح الثورة  الصغير، تغرس فيو روح
 ( . ٙٙ( )زيعور )" الفطري

ىانتيـ"إف   ، أو حتى الصياح فييـ مف شأنو ضرب األطفاؿ وصفعيـ وا 
أف يغير شكؿ وبناء أدمغتيـ بشكؿ بارز ودائـ ، بحيث يؤدي إلى مشكالت 

أف الكثير مف األمراض نجد جامعة ىارفرد  ونشرتفي تقرير ف". سموكية طويمة األمد
النفسية عند األطفاؿ ىي سموكيات مكتسبة ناتجة عف مواقؼ سمبية قاسية مما 

تسحؽ كياف الطفؿ يؤكد عمى أف انتياؾ حقوؽ الطفؿ مف أخطر القضايا التي 
ضارة إف خوؼ الطفؿ الشديد قد يسبب مع الوقت تغيرات دائمة و . الدراسةتستحؽ و 

خ الطفؿ يتشكؿ حسب نوع إف م. لتركيب المخ ومف ثـ تقود إلى مشكالت سموكية
. الخبرة التي يتعرض ليا وأف الخبرات غير السارة تشكؿ المخ بطريقة مختمفة

ثر ىذه الخبرات ال ينتيي ف أإ. مثال تسبب تغيرات دائمة في المخ فاإلساءة المفظية
إلى توصمت األبحاث العممية لقد  .العادية خفييا في حياتنابمجرد أف نتجاىميا ون

أف ضرب اآلباء ألبنائيـ وتعنيفيـ المستمر ليـ يربي عقد نفسية لدى األبناء بؿ 
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 ممايمثؿ مشكمة مف الصعب مواجيتيا ويزيد مف العنؼ األسري إلى أف يتفاقـ و 
  .ييدد أمف المجتمع

الضرب عموما قمقة وشائعة إذ أف  العربي المعاش عف ثقافةيكشؼ الواقع 
إىانة بشرية مرفوضة شرعا وكؿ ما ورد في ىذا الباب يجب أف يفسر عمى سبيؿ 

عدـ صحة األحاديث المنسوبة  يرى بعض الباحثيف الشرعييف .الغضب االستياء و 
لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ والتي تتحدث عف ضرب األطفاؿ، مؤكدا أف بعض 

ف وجدت -ىذه األحاديث  العقاب ليس أصاًل في و  .ى اإليذاءفيي ال تدؿ عم -وا 
نما ىو استثناء  .التربية اإلسالمية واالجتماعية، وا 

قاؿ . وكاف تجنب ضرب الطفؿ في األخطاء غير المتعمدة ىو األصؿ
جالست العالء بف عبد الجبار وكنت صبيًا كنت أزاحميـ بركبتي "أحد العمماء 

ت وأّس المحبرة بالحبر وعمى لقربي منيـ فقربت مف العالء وفي يدي محبرة قد لزق
فجذبت : العالء ثياب بياض دقاؽ ذات ثمف كبير وكاف مف أحسف الناس لبسًا قاؿ

فأخرجني عّمي : المحبرة فاندثؽ عاّمة ذلؾ الحبر عمى ثوبو ووجيو ولحيتو، قاؿ
 . ال تضربو فإنو لـ يتعّمده: مف مجمسو بأذني، فقاؿ العالء

 : الرأي الراجح -
بيف مف يؤيد  السابقةاستقراء مختمؼ اآلراء و الحجج يمكف مف خالؿ 

ذا ننا إإخروج بالقوؿ ومف يعارض استخداـ الضرب في عقاب الطفؿ عند تأديبو ال
قد  -السمؼكتب كثير مف الحسب  –سنكوف غالبا ضرب األطفاؿ لمتأديب ب قبمنا
نفسو لممعمـ واألمر  ،وبنفس الحجج النقمية والعقمية ضرب المرأة لألمر ذاتوبقبمنا 

آخر دواء "في إطار مجتمعيا ذاتو في حاؿ تقصيره وتكوف لغة العصا لغة الحوار 
وكذلؾ ستظير  ،قاصدا تأديب رعيتو ويضربيجمد  ال سيما لمحاكـ الذي" الكي

. وسوط اآلمر بالمعروؼ في أسواقنا كما كاف األمر في السابؽ، سب تعصا المح
إرىاب إف . الكبير والتاريخ خير شاىدإف ما ينسحب عمى الصغير سينسحب عمى 

في  العميقةالسياسية سقاطاتو إولو ويعيؽ التفكير  الشعوب بالء قديـ يفسد التعميـ
  .مسالؾ الضمير الفردي والجمعي
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ولقد نمت التوجيات ، ي ليس بمحفز جيد لفاعمية األفرادإف العقاب البدن
قؿ القيادة نجد روادىا ينتقدوف بؿ حتى في ح، اصرة مؤيدة ليذا التوجوالتربوية المع

 .  وقميؿ النفعألنو حافز منفر  ؛أسموب العصا

ذا اعتاد الوالد والولد و  اإلكراه واإلجبار وزرعنا ، عمى العصا فقدنا اإلبداع ا 
ـ يستطع فاؿ لاألطضرب كثير ممف اعتاد . البا شاب عميوومف شب عمى شيء غ
ودفعت ... ناء وبعد سف المراىقة أثكبر أوالده يعندما  التوقؼ عف تمؾ العادة

بسبب ... وىرب الفتى مياجرا بروحو أو جسده أو االثنيف معااألسرة ثمنا غاليا 
األدلة ف .يمكف التخمص منيا وتحقيؽ مقاصد اإلصالح بدونيا قاسية قاصية عادات
ضية قضية والق إِلْمَكاِف التَّْعِميـِ ِبال َضْربٍ باالعقمية كثيرة لمتوصؿ إلى أنو و النقمية 

 .أـ اآلخر مبدأ إنساني مع الطفؿ أـ المرأة أـ المعمـ أـ الرعية

بعيدة كؿ البعد عف توقيع  َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ كانت تطبيقات النبي لقد 
العقوبات المادية في التربية والتعميـ فإف كاف العقاب البدني المحدود المنضبط 

َما  :، َقاَلتْ رضي اهلل عنيا َعْف َعاِئَشةَ . سميما وصحيحا فاألسمـ واألصح تركو
فَّ إ ."اْمَرَأًة َقطُّ، َواَل َضَرَب َخاِدمًا َلُو َقطُّ  -َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َضَرَب َرُسْوُؿ اهلِل 

في كثير مف  .مـ والمُّطؼ ال المَّطـ والعنؼالتَّْعِمْيـ يقوـ عمى الحِ و التربية في  ىديو 
ف المجوء إلى استخداـ الضرب مف عالمات اإلفالس التربوي واليأس فإ ،األحياف

البشري وضعؼ ميارة التواصؿ وقمما يحؿ ىذا األسموب المشكالت بؿ قد يعقدىا 
ذا نجح أحيانا في الحد منيا لساعات معدودة فإف اآلثار السمبية  ويزيدىا انحرافا وا 

سد الطفؿ طواؿ حياتو ليس مف السيؿ التخمص منيا بؿ قد تالحؽ عقؿ وروح وج
ال يقصد منو إلغاء في البيت والمدرسة إف إلغاء توقيع العقوبة البدنية  .المديدة

 العقاب مف أسس التربية النفسية السويةالثواب و ال شؾ أف ... سائر أنواع العقاب 
 . والعقاب درجات

وفي صحيح مسمـ يصؼ الصحابي تعميـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
َرَأْيُت ُمَعمّْمًا َقْبَمُو واََل َبْعَدُه َأْحَسَف َتْعِميمًا ِمْنُو،  َما :ْبِف اْلَحَكـِ السَُّمِميّْ  ِوَيةُمَعافيقوؿ 

وفي  .(، شرح صحيح مسمـالنوويانظر " )َفَوالمَّو َما َكَيَرِني واََل َضَرَبِني َواَل َشَتَمِني
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قاؿ األلباني ، لمعنؼنفوا ، فإف المعمـ خير مف اعمموا وال تع"الحديث الشريؼ 
كره ضرب المعمـ "وروي عف بعض الصالحيف أنو  .حسف لغيره :خالصة الدرجة"

: ابنو يقوؿ لمؤدب"وكاف سحنوف . يضرب مف ال ذنب لو: مستنكرا  الصبياف وقاؿ
 ...ال تؤدبو إال بالكالـ الطيب والمدح فميس ىو ممف يؤدب بالتعنيؼ والضرب 

 ."وفريد أىؿ زمانو فإني أرجو أف يكوف نسيج وحده

فاشؿ في إقناعو، أعوزه المنطؽ  ،إف اإلكراه سالح كؿ فقير في براىينو
إف  ."يؼإف اإلقناع أىـ مف التخويؼ، والدليؿ أجدى مف الس...فأسعفتو العصا

أقوى والدعوة باالختيار إف التعمـ باالختيار  .القسوة والشدة مع الناس دليؿ اإلفالس
وفؽ ىدي ىذه القاعدة ومعطياتيا المبنية عمى . باإلجبارة والدعو وأبقى مف التعمـ 

الرفؽ قناعة وعمال يمكف لممربيف والباحثيف مراجعة تراثنا الفكري العامر لتجديد 
 . الخطاب التربوي المعاصر

ؽ وأرؽ فالطفؿ سيما في التربية تحتاج إلى أف تكوف أدالإف عباراتنا 
وأف يكوف الطالب عبدا  "واء الكيدالآخر "مف مثؿ  فجمؿ ،مخموؽ رقيؽ لطيؼ

وال تشفع واجتيادا مصيبا ، لمعممو ىي عبارات غير الئقة ميما كاف قصدنا نبيال 
إف تعميؽ السوط ورؤية الطفؿ لمسوط بحاجة لنقد  .النية الحسنة لمعبارات الخشنة

عادة فيـ ومراجعة تربوية مقاصدية عمى نحو جذري ل مراجعة البنية المعرفية وا 
 . تجديد خطابنا اإلسالمي وواقعنا المعاصروثات التراثية وذلؾ بغرض والمور 

إف الضرب أو اإليذاء البدني سواء كاف بحسف نية أو بغيرىا فيو أسموب 
مرفوض مف الناحية النفسية والتربوية وذلؾ ألنو يؤدي إلى كراىية التمميذ لممادة 

ؿ بالتيديد في الموقؼ إف إشعار الطف. ومعمميا بؿ إلى كراىية المدرسة برمتيا
 .متعمـالتعميمي يعد أحد األسباب اليامة في إحداث عدـ السواء في شخصية ال

أف يوقؼ العمؿ بأمر غمبت مفسدتو والمجتمع المدني وبما أف لولي األمر 
عمى مصمحتو ، أو أسيء استخدامو ولتغير األحكاـ بتغير األزماف فيما ظير أف 

اجحة فيمكف منع العقاب البدني حفاظا عمى مصمحتو مرجوحة عمى مفسدتو الر 
 .والمعمميفسالمة األبناء 
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ة وأنو ال يتفؽ مع رسالة ف أسموب العقاب البدني لألطفاؿ فكرة ميينإ
 .هعميو في تعاممو مع تالميذ، وال سموؾ المعمـ وما كاف يجب أف يكوف المدرسة

نا قالوا عف الميف مف غير ضعؼ والرفؽ بال تساىؿ ومف ىتقـو التربية عمى 
مف النت كممتو، وجبت محبتو، ومف الف عوده كثرت أغصانو، "المحبة والمواصمة 

إف الذي يربأ بنفسو أف يستخدـ األساليب القاسية مع  ." رفؽ يممؾ األمر كمووال
تدريب الحيوانات يمكنو أف ال يستخدـ مثميا أو أقؿ منيا في تعديؿ سموؾ األطفاؿ 

 . النفيسة الطاىرة وأرواحيـ

فينبغي االبتعاد ( ال لمضرب)عشرة قواعد لتربية األبناء منيا قاعدة توجد 
و الشيء الذي ال أف ننظر إلى الضرب في مسألة التأديب عمى أن"عنو وعمينا 

، ال مف بعيد وال مف قريب، وعمينا كذلؾ أف ننظر إلى الحاجة يصح أف نفكر فيو
ا أنفسنا مستغنيف عنو كنا ناجحيف في إليو عمى أنيا بمثابة اختبار لنا ، فإذا وجدن

ذا وجدنا أنفسنا محتاجيف إليو بوصفو الحؿ الوحيد كاف عمينا أف نراجع  تربيتنا، وا 
إف "ويضيؼ بكار أيضا فيقوؿ . نطوي حينئذ عمى خمؿ ماأساليبنا التربوية؛ ألنيا ت

الدوؿ قد توقفت عف التعذيب والضرب في السجوف لما ينطوي عميو مف اإلىانة 
ف عمينا أف نتوقؼ عنو أيضا في بيوتنا مف باب  واإلضرار بإنسانية اإلنساف ، وا 

 .أولى

 :  نتائج البحثأهم  -
ماية بط وحِ ضَ  مف أجؿ تراثنا التربويالجيود الِعْمِميَّة التي ُبذلت في  إف -
ارية سس اإلدختيار األُ الح تفتّْ ممي مُ جو عِ  في تدفقت ـِ والمتعمّْ  حقوؽ الُمَعمّْـِ وصيانة 

 توصميـ لغاياتيـتنظـ حياتيـ، و و  دارسيـمَ بيوتيـ و حكـ نبغي أف تَ ربوية التي يَ التَّ 
 .استنادا لنصوص الوحي، وثقافة العصر ، ومصمحة العممية التربوية

مسارات لو شأف عظيـ في الكشؼ عف دقائؽ الفكر و  األدب العربي -
 .التربية والثقافة والتعميـ
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بيف الضرب عند التعميـ والضرب عند التأديب  الكثير مف العمماء يفرؽ -
إنما الضرب في حالة سوء  ،فيـ ال يجيزوف ضرب الطالب إذا قصر في التعميـ

  .األدب

 يجب أف ال -عند مف أجاز ذلؾ –الضرب لمتأديب في حاؿ الضرورة  -
ْرِب اْلُمْعَتاِد َكمِّا َوَكْيًفا َوَمَحال رجتو، مكاف د؛ عدد الضربات، َيْخُرْج َعْف الضَّ

موافقة اآلباء ميمة في حاؿ  .دائما َمْشُروٌط ِبَسالَمِة اْلَعاِقَبةِ وىو  الضرب مف الجسد
المؤسسات المعنية برعاية وتنمية األطفاؿ في المنضبط االستعانة بالعقاب البدني 

 .والمراىقيف

يقوـ الكثير مف الكتاب والباحثيف بالتعامؿ االنتقائي مع التراث  -
في العقاب البدني اإلسالمية حيث يتـ عرض رأي التربية دوف مناقشتو اإلسالمي 

مع تسفيو الرأي  بما يتفؽ مع الموروثات الشعبية( مثال  لمضرب رأي الفريؽ المؤيد)
 . المخالؼ

ـْ َيْحُصْؿ التَّْأِديُب إِ  - ْرب َسَقَط الضَّْرب؛ أَلفَّ اْلَوَساِئَؿ والتعميـ مف َذا َل الضَّ
 .التَّْأِديبُ حصوؿ إْذ اْلَمْقُصوُد  َتْسُقُط ِبُسُقوِط اْلَمَقاِصدِ تربوية الالتعميمية و 

إف عواقب العقوبات البدنية الصارمة عديدة، وتنطوي عمى مخاطر  -
 .شديدة

 إِلْمَكاف التَّْعِميـِ ِبال َضْربٍ النصوص التراثية عمى أنو باطائفة مف تؤكد  -
التوجو األحوط في التربية والتعميـ وىو يمكف االستغناء عف العقاب البدني وأنو 

 .األكمؿ واألفضؿ واألجمؿ ال سيما وأنو يتسؽ مع معطيات أصوؿ التربية الحديثةو 

بيف فقياء السنة وبيف فقياء الشيعة وتقارب واضح ىناؾ تشابو كبير  -
 -قدـ الفقياء في جميع المذاىب  .ومعالجتو تناوؿ العقاب البدنيكيفية في مسألة 

رؤية عميقة ومتنوعة لمسألة العقاب البدني لمطفؿ مما يدؿ عمى  -وحديثا  قديما
 . ء ومرونة الفقو اإلسالمي سعة وثرا
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 وخطرة متشددةنصيّْة يشيد الواقع المعاش فيما مغموطا ورؤية تربوية  -
لكثير مف األحاديث النبوية لتبرير العقاب البدني وتطالب بانتشار العصا في بيوتنا 

وىي دعوات مشوىة لجماليات التربية اإلسالمية في تربية الطفؿ وتدؿ ومدارسنا 
عمى سيطرة النظرة النصية المسايرة لمموروثات القديمة والخوؼ مف التجديد التراثي 

  .العيش خارج سياؽ العصر الذي ننتمي لووالحرص عمى  والنقد الموضوعي

في  بدنيوعمى ضوء معطيات الفقو المقاصدي يمكف منع العقاب ال -
وسائط التربية منعا باتا وىو الرأي األنسب لمعطيات وحركة العصر وال يخالؼ 

 .األصؿ

  : ات الدراسة توصيأهم  -
رة ودور تكامؿ دور األسعمؿ دورات تدريبية لممربيف تيدؼ إلى  -

عف وسائؿ اإلكراه  المدرسة والمجتمع مع التركيز عمى ضرورة االبتعاد الكمي
بؿ وضرورة تحري ذلؾ  وتنميتيااألطفاؿ نفوس في تيذيب والقسر واإلجبار والقير 

 .في التعامؿ مع اإلنساف عموما

تشجيع الدراسات التخصصية لمبحث في الطرائؽ البديمة لمعقاب البدني  - 
 .مف وحي التراث التربوي اإلسالمي

ي مف مِ عْ تجديد الخطاب التربوي المعاصر والتراثي وفؽ رؤية متزنة تُ  -
نسانيتو امة الفردشأف كر  وتبني جسور التعاوف والتفاعؿ مع ثمار العموـ اإلنسانية  وا 

عمى اعتبار أف التربية أداة حرية ال  ومناىجيا البحثية المتنوعة الناميةالحديثة ، 
 .قير

تنمية العقؿ د لمتعامؿ مع التراث اإلسالمي في دائرة التقدير ال التقديس  -
ما في المزايا والحسنات ونتجنب  ماضينا أخذ مفون ،روائع حضارتناحتى نستثمر 
 .األخطاء واليناتموروثاتنا مف 
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مجػػػدي السػػػيد : تحقيػػػؽ وتعميػػػؽ. آداب وأحكػػػاـ وفوائػػػد يحتػػػاج إلييػػػا مؤدبػػػو األطفػػػاؿ

 .مكتبة القرآف: القاىرة. إبراىيـ

المكتبة : بيروت. فقو السنة(  ـٕٓٓٓىػ ٕٔٗٔ)سابؽ،السيد  -ٕٙ
.العصرية  



 ٗٗ 

، ٕط. لمطفؿ منيج التربية النبوية(. ـٕٙٓٓ)محمد نور سويد، -ٖٙ
 . ٘ٗكثير،ص   دار ابف: بيروت

ي في تطور الفكر التربو (. ـٕٙٓٓ)عبد المجيد عبد التواب شيحة ، -ٗٙ
 . ٓٗ-ٖٗر والتوزيع،ص ص دار الثقافة لمنش: األردف .العصور القديمة والوسطى

دار الفكػػػػر : ، بيػػػػروتٕط. ـكػػػػف كػػػػابف آد(. ـٕٔٓٓ)سػػػػعيد جػػػػودة  -٘ٙ
 . ٜٖ-ٖٙ، ص ص المعاصر

 . ٙ٘ص مرجع سابؽ ، : محمد  زيعور  -ٙٙ
 

  
  

           

 


