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إﻳّﺎك أن...

الﻤﻀرة فﻲ الﺘرﺑﻴﺔ
ﻧﻘد اﻷﺳالﻴﺐ
ﱠ
وفﻖ ﻣﻌاﻳﻴر الﺘرﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﱠﻴﺔ

ّ
 ¡

  

ﺑﻄﺎﻗﮥ اﻟﮑﺘﺎب:
ـ اﺳﻢ الكﺘاب:

إ َّياك أن  ...نقد األساليب المض َّرة في التربية
وفق معايير التربية اإلسالميَّة
ـ اﺳﻢ الﻤﺆلﱢ ف:

محمَّد رضا قائمي ّ
مقدم
ـ بياﻧات النﺸر:

إصدار مركز األبحاث والدراسات التربو َّية ،ط،1
بيروت ،دار البالغة،
1440هـ.ق2019 /م.
جاء الكتاب في  280صفحة من القطع الصغير.
يتميَّز عن غيره من الكتب التربو َّية بأ َّنه يتناول
ﱢ
ويسلط
األساليب المض َّرة في التربية،
ً
انطالقا من
الضوء على آثارها السلبيَّة
الرؤية اإلسالميَّة.
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َّ
يتمثل في تدوين نظام شامل
ﻧﻈري،
اﻷﻣر الﺜاﻧﻲ:
ّ
للتعليم والتربية اإلسالميَّة؛ فقد استطاع الباحث أن يخطو
خطوة في هذا المجال ،من خالل تحليل سلبيَّات بعض
األساليب التي أشار إليها الدين ،وأشار إلى كثير من
اإلسالمي.
التربوي
األساليب في إطار النظام
ّ
ّ
قسم
وفي سبيل تحقيق هذين األمرين َّ
الباحث كتابه إلى تسعة فصول؛ عرض
في السبعة األولى منها؛ سبعة من
ً
مشيرا إلى آثار ﱟ
كل
األساليب المض َّرة،
منها ،ودرس في الفصل الثامن العالقة
بين هذه األساليب ونظرة اإلنسان إلى
نفسه ،وأشار في الفصل التاسع إلى عدد
من العوامل والدوافع التي ﱢ
تؤثر في لجوء األهل
والمر ﱢبين إلى هذه األساليب.
بشكل موجز ـ اإلطاللة على مضامين فصول
نحاول ـ
ٍ
الكتاب:
اﻷول :عالﺞ فيه الباحث األسلوب األوَّل ،الذي
الﻔصﻞ ﱠ
يض ّر ويؤذي الولد أو المتر ﱢبي منذ والدته ،وﻫﻮ أﺳﻠﻮب
الﺘﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴر الﻤناﺳﺒﺔ أو الﺘناﺑﺰ ﺑاﻷلﻘاب ،فأثبت في هذا
ً
مستندا
الفصل نهي الشريعة اإلسالميّة عن هذا األسلوب
ﱢ
حسن
إلى الروايات
المتعددة التي تعتبر التسمية باسمٍ
ٍ
هو ﱡ
الحق األوَّل للطفل ،وكذلك الروايات العديدة الناهية
عن التسمية بأسماء منبوذة؛ ومثالها :التسمية بأسماء
الشياطين ،أو الحيوانات أو األصنام أو ح َّتى الناس
المبغوضين في مجتمعهم .واستند ً
أيضا إلى سيرة الرسول
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اﻷول :ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲَّ ،
يتلخص في تعريف األهل
اﻷﻣر ﱠ
ّ
ّ
والمر ﱢبين على األساليب المؤذية والمض َّرة في عمليَّة
التربية من وجهة نظر الدين ،وبالتالي مساعدتهم على
تج ﱡنبها ،وعلى حسن إجراء التربية والتعليم.
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هدف الباحث من خالل هذا الكتاب إلى تحقيق أمرين
أساسيَّين:

األكرم  في تغيير األسماء القبيحة ألصحابها واستبدالها
بأسماء ممدوحة .وفي بيان نهي الشريعة عن التنابز
َ َْ
َُْ
ُ
باأللقاب استند إلى اآلية القرآنيّةَ  :وﻻ ﺗﻠ ِﻤ ُﺰوا أ�ﻔ َﺴ� ْﻢ
َْ
َ َ ََ َُ
ﺎب ،(1)وإلى الروايات الناهية عن إطالق
وﻻ �ﻨﺎﺑﺰوا ﺑِﺎﻷﻟﻘ ِ
ً
مضافا إلى حرمة إهانة
األلقاب البشعة على اآلخرين،
المسلمين وتحقيرهم.
ثم ذكر اآلثار الس ﱢيئة لهذا األسلوب ،وهي :تع ﱡرض
صاحب االسم القبيح للسخرية واألذى من قِبل اآلخرين،
ما يؤ ﱢدي إلى شعوره بالدونيَّة والحقارة ،وإلى
إضعاف عالقته باآلخرين ،وظهور مشاعر
الحقد والعدواة لديه والتي قد تدفعه إلى
المواجهة واالنتقام.
الﻔصﻞ الﺜاﻧﻲ :أ َّكد فيه على سلبيَّة ﱢاتباع
أﺳﻠﻮب الﺘﻤﻴﻴﺰ وﻋدم ﻣراﻋاة الﻌدالﺔ فﻲ
ﺳﻠﻮك الﻤر ّﺑﻴﻦ ﺗﺠاه الﻤﺘرﺑﱢﻴﻦ .وبيَّن نهي

ً
مستعينا
التعاليم الدينيّة عن هذا األسلوب،
بأصل إقامة العدالة في اإلسالم ،وبالروايات
التي تؤكﱢد على أنَّ المساواة بين األبناء هو ﱞ
حق
لهم ،وأنَّ عدم المساواة هو ظلم وجور.
كما أ َّكد على أنَّ األضرار الناجمة عن هذا األسلوب ال تقع
على المتر ّبي المك َّرم فحسب ،بل على المتر ﱢبين اآلخرين
ـ ً
أيضاـ وعلى المر ﱢبين أنفسهم.
الﻔصﻞ الﺜالﺚ :درس فيه الباحث أسلوب اﻹﻛراه واﻹﺟﺒار

والﻔرض ،فبيَّن عدم انسجام هذا األسلوب مع األسلوب
اإللهي الذي ترك لﻺنسان ح ّر ّية االختيار ح َّتى في اعتناقه
ّ
للدين نفسه ،وفي ما عرضه من سيرة الرسول  وخطب
علي  كفاية في بيان رفض اإلسالم لهذا األسلوب.
اإلمام ّ
وأهمّ خسائر هذا األسلوب أ َّنه يؤ ﱢدي إلى نقض الغرض
من التربية وإلى عدم حصولها ،فض ًال عمَّا ينتجه في
المتر ﱢبي من ضعف الثقة بالنفس ،والطاعة العمياء أو
النفاقّ ،
وحب االنتقام.
 -1سورة الحجرات ،اآلية.11:
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ّ
استدل الباحث في هذا الفصل على رفض
الﻔصﻞ الراﺑﻊ:
ً
انطالقا
الشارع ﻷﺳﻠﻮب الﺘﺤﻘﻴر واﻹﻫاﻧﺔ فﻲ ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ الﺘرﺑﻴﺔ،
من تشريف هللا سبحانه وتعالى لﻺنسان واستخالفه على
ً
إضافة إلى العديد من الروايات التي تأمر المسلمين
األرض،
ً
باحترام بعضهم بعضا وتنهاهم عن التحقير واإلهانة.
وبعد أن ذكر مظاهر التحقير واإلهانة ،بيَّن اآلثار المذمومة
لهذا األسلوب التي ال تنحصر في ضعف ثقة المتر ﱢبي بنفسه،
وشعوره بالذنب والخجل ،واالكتئاب واالنزواء عن المجتمع،
والعدائيَّة والحقد ،والميل نحو الش ﱢر والدناءة ،والنفاق.
الﻔصﻞ الﺨاﻣﺲ :من األساليب الخاطئة في عمليَّة التربية
أﺳﻠﻮب الﺠدال والﻤراء .وإذا كان الجدال بالتي هي أحسن
ممَّا أمر به اإلسالم وأ َّكد عليه ،فإنَّ الجدال غير الحسن
والمراء مورد نهي الشريعة ومنعها؛ ً
نظرا آلثاره السلبيّة
على الفرد والمجتمع ً
معا؛ فإذا كان بذل ماء الوجه وخسارة
ﱡ
وتكدر القلب
المروءة وإخفاء الحسنات وإظهار الس ﱢيئات
ومرضه من اآلثار الواقعة على الفرد ج َّراء هذا األسلوب ،فإنَّ
إيجاد العداوة والبغضاء والنفاق واالزدواجيَّة يعد من اآلثار
االجتماعيَّة .هذا فض ًال عن خطورة تماهي المتر ﱢبي نفسه
مع هذا األسلوب واعتماده مع غيره.
الﻔصﻞ الﺴادس :تع َّرض في هذا الفصل لﻼزدواﺟ ﱠﻴﺔ

والﺘناﻗﺾ ﺑﻴﻦ الﻘﻮل والﻌﻤﻞ ،أو عدم التطابق بين قول
المر ﱢبي وفعله .واستعان في بيان سوء هذا األسلوب باآليات
والروايات التي َّ
حثت على االنسجام وضرورة التطابق بين
القول والعمل ،وباآليات الكثيرة التي ذمَّ ت التناقض
بين القول والفعل ،وباآليات المرتبطة بالنفاق
والمنافقين ،أو بنقض العهد
وعـــــدم
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ﱢ
المتعلقة بالكذب والكاذبين أو
الوفاء بالوعد ،أو تلك
بالفسق والفاسقين.
أمَّ ا آثار هذا السلوك ،فذكر منها :إيجاد الكره والضغينة
لدى المتر ﱢبي ،وإيجاد التر ﱡدد وعدم الثقة بالنفس ،وتعليم
الرياء والنفاق ،وإراقة ماء وجه المتر ﱢبي وفقدان كرامته،
ولجوء المر ﱢبي إلى الكذب في التربية ،ووقوعه في المعصية
أكثر.
الﻔصﻞ الﺴاﺑﻊ :األسلوب األخير الذي تناوله الباحث في
هذا الفصل هو أﺳﻠﻮب الﻌﻘاب ،فبيَّن أ َّنه من األساليب
التربو َّية التي يمكن اللجوء إليها في ظروف َّ
خاصة ،ويمكن
اعتباره من األساليب اإلصالحيَّة التي لها آثار إيجابيَّة مهمَّة
في عمليَّة التربية؛ لكنَّ هذا َّ
يتوقف على معرفة مراحل
العقاب للتد ﱡرج فيها ،وعلى مراعاة الشروط واألصول
والقواعد العامَّ ة للعقاب ،وإ َّال تحوَّل العقاب إلى أسلوب
ً
أسلوبا إصالحي ًّا ،وقد ينتﺞ ً
ﱢ
آثارا سلبيَّة
مدم ٍر بد ًال من كونه
ومض َّرة بد ًال من تلك اإليجابيَّة.
الﻔصﻞ الﺜاﻣﻦَّ :
خصصه الباحث لدراسة العالقة بين
األساليب المض َّرة في التربية وبين نظرة اإلنسان إلى نفسه؛
حيث ع َّرف أ َّو ًال النظرة إلى الذات ،وأثبت حاجة اإلنسان إلى
ع َّزة النفس من وجهة نظر اإلسالم وعلم النفس ،ثمَّ بيَّن أنَّ
ً
تأثيرا على
لنظرة اإلنسان إلى نفسه إيجابيَّة كانت أو سلبيَّة
سلوك الفرد .ومن المؤ ّكد أنَّ األساليب المض َّرة والخاطئة
في التربية كافية في تش ﱡكل النظرة السلبيَّة إلى الذات،
والتي تبرز على شكل صفات روحيَّة ونفسيَّة وسلوكات
ظاهر َّية وخارجيَّة ﱢ
تؤثر بدورها على نشاطاته َّ
كافة.

تﻘويﻢ الكﺘاب:
ً
كثيرا في كتابه هذا؛ إذ إ َّنه كان
لقد أجاد الباحث وأفاد
موف ًقا في اختياره للموضوع وفي طريقة المعالجة أيضاً،
َّ
وال سيَّما من جهة حرصه على االنطالق في ﱢ
كل المباحث
اإلسالمي ،وحسن
من القواعد العامَّ ة واألساسيَّة للدين
ّ
النبي األكرم واألئمَّة
االستفادة والتوجيه لكلمات
ّ
المعصومين  ،ومواقفهم العمليَّة بما يخدم بحثه.
ً
جميعا،
وللكتاب نقاط قوَّة كثيرة ال يتسع المقام لذكرها
لكن ثمَّة بعض المﺂخذ والمالحظات ،منها:
 .1العنوان الرئيس للكتاب )إ َّياك أن (...هو عنوان
ترويجي ،وكان من األفضل االقتصار على العنوان
تجاري
ّ
ّ
الفرعي )نقد األساليب المض َّرة في التربية وفق معايير
ّ
ً
ً
التربية اإلسالميَّة( باعتباره عنوانا علميّا يكشف عن حقيقة
ً
خصوصا أ َّنه عبارة عن رسالة في الدرسات العليا.
الكتاب،
 .2النقص الكبير في األساليب المض َّرة التي ذكرها
الكاتب؛ إذ إنَّ ثمّة

مع الشباب

وبعد أن أنهى َّ
المؤلف فصول الكتاب التسعةَّ ،
قدم نتائﺞ
وخالصات هذه الفصول على شكل توصيات واقتراحات
عمليَّة في مجال التربية.
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الﻔصﻞ الﺘاﺳﻊ :ختم الباحث فصول الكتاب بدراسة
أسباب اللجوء إلى هذه األساليب المض َّرة في التربية،
المعرفي ،والعامل
فأرجعها إلى س َّتة عوامل ،هي :العامل
ّ
التربوي،
واالنفعالي والحاالت النفسيَّة ،والعامل
العاطفي
ّ
ّ
ّ
ﱡ
وتوقع الوصول السريع إلى النتيجة،
الثقافي،
والعامل
ّ
والفروقات الفرد َّية بين األبناء والمتر ﱢبين.

ً
أساليب كثيرة لم يذكرهاَّ ،
وضررا من
ولعلها أكثر خطورة
تلك التي ذكرها .فالتدليل والحماية الزائدة وتلبية جميع
رغبات المتر ﱢبي واإلفراط في التساهل والتسامح وغيرها،
ﱡ
كلها أساليب تضر عمليَّة التربية وتفسد بناء شخصيَّة
المتر ﱢبي بشكل كبير.
ً
أسلوبا
 .3ذكر المص ّنف أسلوب )التنابز باأللقاب( بوصفه
مض َّرا في عمليَّة التربية ،لكن األهل والمر ﱢبين ال يعتمدون
هذا األسلوب عادة ،بل ذلك يصدر عن المجتمع ومن خارج
إطار المسؤولين عن عمليَّة التربية .نعم ،تكمن مسؤوليَّة
األهل والمر ﱢبين في المسارعة إلى تكنية األوالد والمتر ﱢبين
بالكنى واأللقاب الممدوحة لقطع الطريق على اآلخرين
ومنعهم من تناوله األبناء باأللقاب المذمومة .وعليه
فالصحيح جعل أسلوب )التكنية بالكنى الممدوحة( من
األساليب المفيدة في عمليَّة التربية وممَّا يجب أن يكون،
بد ًال من جعل )التنابز باأللقاب( من األساليب المض َّرة وممَّا
ال يجب أن يكون كما فعل الكاتب.
ّ
الممل لﻸفكار ،وإن كان بصياغات مختلفة،
 .4التكرار
سواء داخل الفصل الواحد أو بين الفصول.
ّ
المخل الذي وقع فيه في الفصل الخامس
 .5اإلطناب
عند تعريفه للجدل والمراء.
وﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈات ﺗﻔصﻴﻠ ﱠﻴﺔ وﺟﺰﺋ ﱠﻴﺔ أخرى أﻋرﺿنا ﻋﻦ
ﱠ

ذﻛرﻫا ﻣراﻋاة لﺤﺠﻢ الﻘراءة؛ ﻧﻈراً ﻻﺣﺘﻴاج ﺑﻴاﻧﻬا إلﻰ
ﻧﻘﻞ ﺷﻮاﻫد ﺗﻔصﻴﻠ ﱠﻴﺔ ﻣﻦ الكﺘاب.
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