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احلمد هلل حق محده ،والصالة والسالم عىل ٍ
حممد نبيه وعبده ،وعىل آله وصحبه من بعده.

--d¥HA¼B

فــإن الطفــل واحــد مــن رجــال األمــة إال أنــه مســترت بثيــاب الصبــا ،فلــو كُشــف لنــا عنــه ،وهــو

القوامــن ،لكــن َجـ َـر ْت ســنة اهلل أن ال تتف َّتــق أزرار
كامــن حتتهــا لرأينــاه واق ًفــا يف مصـ ِّ
ـاف الرجــال َّ

تلــك األســتار إال بالرتبيــة شــي ًئا فشــي ًئا ،وال َ
تؤخــذ إال بالسياســات اجليــدة عىل وجــه مــن التدريج(.)1
ِ
ـم ينبغــي أن ُيــرف
وشــعار «األطفــال هــم املســتقبل» حقيقــة ال جمــاز ،واقـ ٌ
ـع ال خيــال ،فمــن َثـ َّ
ـم األكــر إىل هتيئتهــم ليكونــوا مؤمتنــن عــىل مســتقبل أمــة اإلســالم ،وينبغــي أن نتخــىل عــن نظرتنا
اهلـ ُّ
إىل هــؤالء الراعــم عــىل أهنــم ُلعبــة ُم ْل ِهيــة نتسـ َّ
ـىل هبــا ،وننســى أن تربيــة األطفــال تبــدأ مبكـ ًـرا جــدًّ ا.
ـدرا عظيـ ًـا مــن اجلهــد يف توجيــه اآلبــاء إىل األســاليب
فينبغــي عــىل املصلحــن أن يرفــوا قـ ً

العلميــة الصحيحــة لرتبيــة أوالدهــم يف شــتى مراحــل نموهــم ،كــي يشــبوا أصحــاء نفسـ ًّيا ،وإال فــا

أفــدح اخلســائر التــي تتكبدهــا األمــة إذا هــي أمهلــت تربيــة أبنائهــا!
وأول مــا يــرى الطفــل مــن الوجــود منز ُلــه و َذووه ،فرتتســم يف ذهنــه ُ
أول صــور احليــاة ،ممــا
يــراه مــن حاهلــم ،وطــرق معيشــتهم ،فتتشــكل نفســه املرنــة؛ القابلــة لــكل يشء ،املنفعلــة بــكل أثــر؛

(« )1حياة األمة» للشيخ محمد الخضر حسين ( Vص .)67
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الرتبية بالثواب

بشــكل هــذه البيئــة األوىل؛ وإن أول قلعــة يتحصــن هبــا الطفــل هــي األرسة ،أقــوى مؤسســة تربويــة
ٍ
حامــد الغــزايل « :Vالصبــي أمانــة عنــد والديــه ،وقلبــه
عــىل اإلطــالق ،يقــول اإلمــام أبــو

الطاهــر جوهــرة ســا َذجة ،خاليــة مــن كل نقــش وصــورة؛ وهــو قابــل لــكل مــا نقــش ،ومائــل إىل
ـود اخلــر و ُع ِّلمــه نشــأ عليــه ،وســعد يف الدنيــا واآلخــرة أبــواه ،وكل
كل مــا ُيــال بــه إليــه؛ فــإن ُعـ ِّ
ِ
ـر ،و ُأمهــل إمهـ َ
ـال البهائــم؛ شــقي وهلــك ،وكان الــوزر يف رقبــة
ـود الـ ّ
معلــم لــه ومــؤدب ،وإن ُعـ ِّ
ال َقيــم عليــه ،والــوايل لــه .يقــول رســول اهلل ( :Hك ُُّل مو ُلـ ٍ
ـود ُيو َلــدُ َعـ َ
ـى ا ْل ِف ْطـ َـر ِةَ ،وإِ َّنـ َـا
َْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َصانــه)(.)2(»)1
َأ َبـ َ
ـوا ُه ُ َي ِّو َدانــه أ ْو ُي َم ِّج َســانه أ ْو ُين ِّ َ

وقال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية :V
«قــال بعــض أهــل العلــم :إن اهلل ســبحانه يســأل الوالــد عــن ولــده يــوم القيامــة ،قبــل أن يســأل
الولــد عــن والــده؛ فإنــه كــا أن لــأب عــىل ابنــه ح ًّقــا ،فلالبــن عــىل أبيــه حــق؛ كــا قــال اهلل تعــاىل:
﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [العنكبــوت .]8 :وقــال تعــاىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﴾ [التحريــم .]6 :وقــال عــي بــن أيب طالــب( :علموهــم وأدبوهــم) .وقــال تعــاىل ﴿ :ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [النســاء .]36 :وقــال « :Hا ْع ِد ُلــوا
ِ
ـم»(.)3
َبـ ْ َ
ـن َأ ْو َلد ُكـ ْ
( )1رواه بنحوه البخاري ( ،)1359ومسلم ( ،)2658وغيرهما.
(« )2اإلحياء» (.)72/3
( )3رواه البخاري ( ،)211 ،210/5ومسلم ( ،)1623وغيرهما.
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فوصيــة اهلل لآلبــاء بأوالدهــم ،ســابقة عــىل وصيــة األوالد بآبائهــم ،قــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [اإلرساء.]31 :
ــم يقــول « :Vفمــن أمهــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه ،وت ََركَــه ســدى ،فقــد أســاء غايــة
ُث َّ
اإلســاءة؛ وأكثــر األوالد إنــا جــاء فســادهم ِمــ ْن ِق َب ِ
ــل اآلبــاء ،وإمهاهلــم هلــم ،وتــرك تعليمهــم
ـارا؛
ـارا ،فلــم ينتفعــوا بأنفســهم ،ومل ينفعــوا آباءهــم كبـ ً
فرائــض الديــن وســننه ،فأضاعوهــم صغـ ً
ِ
ـرا؛
ـرا ،فعقق ُتــك كبـ ً
كــا عاتــب بعضهــم ولــده عــىل العقــوق ،فقــال :يــا أبــت! إنــك عققتنــي صغـ ً
ً
شــيخا»(.)1
وأضعتَنــي وليــدً ا ،فأضعتُــك
حياســب عليهــا املــرء يــوم القيامــة؛ أخــرج
وإن الــزواج وإنجــاب األوالد مســؤولية كبــرة َ
ِ
ــال َر ُس ُ
الرتمــذي عــن أيب ســعيد اخلــدري وأيب هريــرة  Lقــاالَ :ق َ
ــول اهلل :H
ـد يــوم ا ْل ِقيامـ ِ
ِ
ـصا َو َمـ ً
ـة َف َي ُقـ ُ
ـول َلـ ُهَ :أ َل ْ َأ ْج َعـ ْ
ـال َو َو َلــدً ا؟ َو َســخَّ ْر ُت َلـ َ
ـل َلـ َ
ـك
ـك َسـ ْ
« ُي ْؤ َتــى بِا ْل َع ْبـ َ ْ َ َ َ
ـم ًعا َو َبـ َ ً
ْالَ ْن َعــا َم َو َْ
ـذا؟ َف َي ُقـ ُ
ـك َهـ َ
الـ ْـر َ
ـك ُم َل ِقــي َي ْومـ َ
ـن َأ َّنـ َ
ث؟ َوت ََر ْك ُتـ َ
ـول َ :ل،
ـع؟ َف ُك ْنـ َ
ـت َت ُظـ ُّ
ـك َتـ ْـر َأ ُس َوت َْر َبـ ُ
ـول َل ـ ُه :ا ْل َيـ ْ َ
ـاك َكــا ن َِســيتَنِي» ويف روايــةَ :
َف َي ُقـ ُ
«أ َل ْ ُأز َِّو ْجـ َ
ـك»(.)2
ـو َم أن َْسـ َ َ
ـال رسـ ُ ِ
ِ
ِ
َو َعـ ْن َأ َنـ ٍ
ـر َعا ُه:
ـس َ Iقـ َ َ ُ
ـول اهلل « :Hإ َّن اهللَ تعــاىل َســائ ٌل ك َُّل َرا ٍع َع َّا ْاسـ َ ْ
ـل عــن َأه ِل بيتِـ ِ
ـك َأ ْم َض َّي َعـ ُه؟ َح َّتــى َي ْسـ َ
َأ َح ِفـ َ
ـظ َذلِـ َ
ـه»(.)3
الر ُجـ َ َ ْ ْ َ ْ
ـأل َّ
(« )1تحفة المودود بأحكام المولود» (ص .)229
( )2رواه مسلم ( ،)2969والرتمذي ( ،)2428واإلمام أحمد (.)492/2
( )3رواه ابــن حبــان ( ،)1562وابــن عــدي يف «الكامــل» ( ،)307/1وأبــو نعيــم يف «الحليــة» ( ،)281/6وصححــه الحافــظ يف «الفتــح»
(.)113/13
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ـال رسـ ُ ِ
ٍ
ِ
ـن َي َسـ ٍ
ـل ْبـ ِ
َو َع ـ ْن َم ْع ِقـ ِ
ـر ِع ِيه اهللُ
«مــا مـ ْ
ـول اهلل َ :H
ـار َ Iقـ َ َ ُ
ـن َع ْبــد َي ْسـ َ ْ
ـه إِ َّل حــرم اهللُ ع َليـ ِ
َاشــا لِر ِعيتِـ ِ
ـه اجلنَّ ـ َة»(.)1
ـو َم َي ُمـ ُ
َر ِع َّي ـ ًة َي ُمـ ُ
ـوت َيـ ْ
َ ْ
َ َّ َ
ـوت غ ًّ َ َّ
ـول اهللِ َ « :Hك َفــى بِا ْلــ ِ
وروي عــن ابــن عمـ ٍ
ـال َر ُسـ ُ
ـرو َ Lقـ َ
ـع
ـم ْرء إِ ْثـ ًـا َأ ْن ُي َض ِّيـ َ
َ
ُ
ـوت»(.)2
ـن َي ُقـ ُ
َمـ ْ
وما أحسن ما قال املعري:
وي ُ
الف��������� ��������� �
��
َ������� ����������� ُ�
������ � �
و������ َ
ول����� �
� �
دا� الف������� �

� ��� ��� �� ��� � � � َ
���� َ�� � � � � �� َد ُه � ُب� � ��� ُه
��������بُ������ ُه
ُي � � َ� � ��� � ُ�� � � ُ� ال � � َّ�� � � َ�د �ي � � َ�� َ

ورحم اهلل من قال:
َ
ا�د�
ا��ف�� �� �� َ� �� �
َ�ف� ُ
َ�د ي ُ
��� َ����� � �
َ
�
ا��دل� �
��
ال�������� ��ا َّ

�د�
ول������س يَ�ف������� ������ ب���� �د �ه ُ
َ
������� َ���� ُ� َ
و� ي ُ
��
َ�������� ول����� َّ
ا� َ� ُ

ً
رسوخا ،وهو أصل ملا بعده»(.)3
وقال ابن خلدون« :التعليم يف الصغر أشد

ـكار
ويتأكــد االهتــام برتبيــة األطفــال يف زماننــا هــذا الــذي تتنــاوش فيــه أطفا َلنــا وأبناءنــا أفـ ٌ
ـج ترفهــم عــن دينهــم ،وتتخطفهــم مذاهــب هدامــة مــن كل حـ ٍ
ـدب وصــوب.
ومناهـ ُ
( )1رواه البخاري ( ،)113 ،112/13ومسلم (.)142
( )2رواه أبو داود ( ،)1692وغيره ،وحسنه األلباين يف «اإلرواء» (.)407/3
(« )3المقدمة» (ص .)334
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���د��

��������� ُد
���������������������������� َ� �� َي
َ

��(� )1
�����������
�
������� َ�� ���َ� �
�
لقــد اشــتد حــرص الســلف عــىل مبــارشة هــذه املهمــة اجلســيمة ،حتــى أن املنصــور بعــث

إىل َمــن يف احلبــس مــن بنــي أميــة ،يقــول هلــم« :مــا أشــدُّ مــا َمـ َّـر بكــم يف هــذا املحبــس؟» ،فقالــوا:
«مــا فقدنــا مــن تربيــة أوالدنــا».

واشــتد نكرهــم عــىل َمــن يــرف مهــه إىل الكبــار فقــط ،وهيمــل الصغــار ،ومــا ذاك إال ألن
األمــة حمتاجــة إليهــم ،وهــم األعمــدة التــي تُبنــى لتحمـ َـل ثِ َقـ َـل البنـ ِ
ـاء فيــا بعــد.
قــال عمــرو بــن العــاص  Iحللقــة قــد جلســوا إىل جانــب الكعبــة ،فلــا قــى طوافــه
الفتيــان عــن جملســهم ،فقــال« :ال تفعلــوا! ِ
َ
أوســعوا هلــم ،وأدنوهــم،
ــوا
جلــس إليهــم وقــد ن ََّح ْ
ـار قــو ٍم آخريــن ،قــد كنــا صغــار قــو ٍم
وأهلموهــم ،فإهنــم اليــوم صغــار قــوم يوشــك أن يكونــوا كبـ َ

أصبحنــا كبــار آخريــن».

وقــد علــق اإلمــام ابــن ُمفلــح  Vعــىل هــذه العبــارة قائـ ً
ـال« :وهــذا صحيــح ال شــك فيــه،

والعلــم يف الصغــر أثبــت ،فينبغــي االعتنــاء بصغــار الطلبــة ال ســيا األذكيــاء املتيقظــن احلريصــن

عــىل أخــذ العلــم ،فــال ينبغــي أن ُيعــل عــىل ذلــك صغرهــم أو فقرهــم وضعفهــم مان ًعــا مــن
مراعاهتــم واالعتنــاء هبــم»(.)2

(�����َ �� َ�� )1األرض الكثيرة السباع.
(« )2اآلداب الشرعية والمنح المرعية» (.)225/1
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إن اهلــدف األســمى مــن الرتبيــة يف اإلســالم هــو إنقــاذ الذريــة مــن اهللكــة يف النــران ،والفــوز

باخللــود يف جنــة الرضــوان ،بــأن يشــبوا صاحلــن يعملــون لصــالح دينهــم ودنياهــم ،ويســعدوا
يف الداريــن.

ويكفي يف بيان خطر املسؤولية الرتبوية أن اخللل فيها ربا يؤدي إىل عقوبة النار.

ومــن رمحــة اهلل بعبــاده أن فطــر اآلبــاء األســوياء عــىل الرمحــة باألبنــاء ،والشــفقة عليهــم مــن كل

مــا يرضهــم.

ــالُ « :ق ِ
عــن أمــر املؤمنــن عمــر بــن اخل َّط ِ
ــاب َ Iق َ
ــد َم عــىل رســول اهلل H
ِ
الس ـ ْبي َأ َخ َذ ْت ـ ُه،
الس ـ ْبي تَســعىَ ،قــدْ َ َحت َّلـ َ
ـب َثدْ ُ َهيــا ،إِ َذا َو َجــدَ ت َصبِ ًّيــا ِيف َّ
بِ َس ـ ْب ٍيَ ،فــإِ َذا ا ْمـ َـر َأ ٌة م ـ ْن َّ
«أ َتــرو َن هـ ِ
ـذ ِه املــرأ َة َط ِ
رض َع ْت ـ ُهَ ،ف َقـ َ
ار َح ـ ًة َو َلدَ َهــا ِف
َف َأ ْلزقت ـ ُه بِ َب ْطنِ َهــا َف َأ َ
ـال رســول اهلل َ ْ َ َ :H
ـذ ِه املـ ِ
ـاد ِه ِمن هـ ِ
ـال رســول اهلل « :Hاهللُ َأرحــم بِ ِعبـ ِ
النَّـ ِ
ـار؟» ُق ْلنَــاَ :ال واهللَ ،ف َقـ َ
ـرأة بِ َو َل ِد َها»(.)1
ْ َ
ْ َ ُ َ

لقــد حفــل الوحيــان الريفــان بالنصــوص الكريمــة التــي حتــض األبنــاء عــىل بــر الوالديــن

واإلحســان إليهــا ،ومل تــأت نصــوص حتــض اآلبــاء عــىل بــر األبنــاء بالدرجــة نفســها ،اكتفــاء هبــذه

الرمحــة الفطريــة التــي أودعهــا اهلل تعــاىل قلــوب اآلبــاء واألمهــات.

ومــن مظاهــر إحســان الوالديــن إىل األبنــاء مــا ذكــره اهلل تعــاىل يف صفات عبــاد الرمحــن ﴿ :ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [الفرقــان.]74 :
( )1رواه البخاري ( ،) 361 ،360/10ومسلم (.)2754
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وقــد وعــد اهلل ســبحانه عبــاده املؤمنــن بــأن يلحــق هبــم ذريتهــم الذيــن اتبعوهــم بإحســان عــىل

طريــق اإليــان ،فقــال  ﴿ :%ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﴾ [الطــور.]21 :

يتداعــى النــاس مــن حــن إىل آخــر لالنخــراط يف محــالت وبرامــج «حمــو األميــة» ،وتبــذل
احلكومــات أمـ ً
ـواال طائلــة مــن أجــل حمــو أميــة القــراءة والكتابــة ،و َقـ َّـل مــن يلفــت االنتبــاه إىل تفيش

نــوع آخــر مــن األميــة ،هــو أخطر بكثــر مــن أميــة اجلهــل بالقــراءة والكتابــة ،إهنــا «األميــة الرتبوية»،
فضـ ً
ـال عــن أن يفكــروا يف حموهــا طب ًقــا ملنهجيــة علميــة دقيقــة.
ـ أميــة الكتابــة والقــراءة هلــا آثــار أخــف بكثــر مــن األميــة الرتبويــة ،ألن األخــرة قــد ُتــرج
أجيـ ً
ـاال مشــوهة نفس ـ ًّيا تتعــذب يف هــذه احليــاة ،وتعــذب اآلخريــن.
ـ أميــة الكتابــة والقــراءة تتفشــى يف طائفــة معينــة مــن النــاس ،لكــن األميــة الرتبويــة ال ترحــم،

فإهنــا تتفشــى كالــداء الوبيــل يف كل طبقــات املجتمــع ،ويف خــواص النــاس قبــل عوامهــم.

ـ أميــة الكتابــة والقــراءة قــد تكــون واضحــة ظاهــرة ،أمــا األميــة الرتبويــة فإهنــا غال ًبــا مــا

تســترت ،وال نحــس هبــا إال عندمــا نحصــد ثارهــا املريــرة.
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ال يوجــد يف الدنيــا والــدان يســتيقظان يف الصبــاح ،ويأمتــران وخيططــان« :كيــف أحطــم نفســية
أرضــا ،وأشــحنهم بالعقــد النفســية التــي تدمــر مســتقبلهم؟»،
أبنائــي ،وأطيــح بثقتهــم بأنفســهم ً
لكــن الواقــع املريــر أن مــن اآلبــاء مــن يفعــل ذلــك ـ بســبب أميتــه الرتبويــة ـ وهــو ال يشــعر.
إن اجلهــل باملناهــج الرتبويــة الصحيحــة مشــكلة واقعيــة ،لكــن املشــكلة تصبــح أكثــر تعقيــدً ا
حــن يســلك بعــض اآلبــاء مســالك مدمــرة يف تربيــة أوالدهــم ،وهــم حيســبون أهنــم حيســنون
ً
ً
جهــال.
جهــال ،فــإن اخلطــأ يف العلــم أشــد
صن ًعــا ،وإذا كان عــدم العلــم
فإننــا إذا ســألنا رجـ ً
ـال عــن األســد ،فقــال :ال أدري ،فعــدم علمــه هنــا جهــل ،لكــن إذا أجــاب
بأنــه فيــل مثـ ً
أيضــا.
ـال ،فخطــؤه هنــا جهــل مضاعــف ،ألنــه يهــل ماهيــة األســد وماهيــة الفيــل ً
رأســا ،وينظــرون فقــط إىل
كثــر مــن النــاس ال يبالــون بمســألة الرتبيــة وال يرفعــون هلــا ً
النمواجلســدي للطفــل ،ويغفلــون عــن مظاهــر النمــو األخــرى ،ومــا تســتلزمه كل مرحلــة عمريــة
مــن أســاليب تربويــة متغايــرة.
ومنهــم مــن يعتــز بــرتاث آبائــه ،والطريقــة التــي رباهــم هبــا اآلبــاء دون إخضاعهــا للفحــص
العلمــي لتنقيتهــا ممــا يــرض باألبنــاء.
ومنهــم أخصائيــون تربويــون يتكلمــون مــن بــرج عاجــي مرتفــع عــن عمــوم النــاس ،وتطغــى
عليــه األســاليب األكاديميــة التــي تناســب فقــط طبقتهــم العلميــة.
ـ ومنهــم مــن يتشــبع باملناهــج الرتبويــة الغربيــة ويســقطها عــىل جمتمعاتنــا عشــوائ ًّيا دون فــرز
وال متحيــص ،فيكــون كالقــرد الــذي رأى ســمكة قــد جرفهــا الســيل وأخــذ يدفعهــا أمامــه ،فالتقطها
وأبعدهــا عــن املــاء كــي ينقذهــا!
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ونحــن ال ننكــر اجلوانــب اإليابيــة التــي أبدعتهــا احلضــارة الغربيــة يف تربيــة األطفــال ،بــل

نســتفيد هبــا مــن بــاب «احلكمــة ضالــة املؤمــن» ،وهــذا ال يســتلزم منــا أن نســلم للمفاهيــم الغربيــة

ـادرا
ـليا مطل ًقــا ،ألن العيــب األكــر يف هــذه املفاهيــم أهنــا تلتقــي عــىل إعــداد الطفــل ليكــون قـ ً
تسـ ً
عــىل حتقيــق رغباتــه وأهدافــه الدنيويــة مــع قطــع النظــر متا ًمــا عــن احلســاب األخــروي ،ألن احلضارة
الغربيــة حضــارة ماديــة ال تؤمــن بــاهلل ورســله ،وتتلطــخ بكفــر اإلعــراض عــن الديــن احلــق ،وتنظــر
إىل التديــن عــىل أنــه عالقــة شــخصية بــن العبــد وربــهُ ،حتبــس داخــل القفــص الصــدري ،وتنحــر

بــن جــدران املســاجد ،وال عالقــة هلــا بتنظيــم احليــاة.

ِ
ـح َل َنــا ِدين ِ َنــا
ـم َأ ْصلـ ْ
فأنــى ملثــل هــذه النظــرة أن تســود يف أمــة قــال رســوهلا « :Hال َّل ُهـ َّ
ِ ِ ِ
ـال« :و َل َ ْتعـ ْ ِ
ـذي هـ ِ
ا َّلـ ِ
َ
هنَــاَ ،و َل
ـو ع ْص َم ـ ُة َأ ْم ِر َنــا» ،و َقـ َ َ
َ
ُ َ
ـر َ ِّ
ـل ُمصي َب َتنَــا ف ديننَــاَ ،و َل َ ْت َعــل الدُّ ْن َيــا أ ْكـ َ َ
َم ْب َلــغَ ِع ْل ِمنَــا».
حــن يولــد الطفــل فإنــه ال يملــك أي قــدر مــن املعرفــة ،ولكنــه يبــدأ يف اكتســاهبا مــن البيئــة
ِ
ـم يــب عــىل الوالديــن أن يســتعدا الســتقبال املولــود بتعلــم
املحيطــة بــه ،ال ســيا الوالديــن ،ومــن َثـ َّ
خصائــص كل مرحلــة عمريــة مقبلــة بالتفصيــل ،ودراســة األســاليب الرتبويــة املناســبة لــكل مرحلة.

إن إنفــاق ســاعة واحــدة يوميــة يف تعلــم هــذا يوفــر عليــك وعــىل أوالدك معانــاة قــد تطــول وتشــتد
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إذا مل تتســلح بفقــه الرتبيــة الصحيحــة ،وإن طريقــة الرتبيــة منــذ الســنوات األوىل مــن عمــر الطفــل

تنعكــس عــىل شــخصيته وعالقاهتــا .ونحــن يف عــر تيــرت فيــه ســبل تعلــم كل يشء بســبب
ثــورة املعلومــات واالتصــاالت ،ومل يعــد ألحــد عــذر إذا تشــبث بجهلــه ،وأعــرض عــن التعلــم.

اســتثارا يف األبنــاء ،بحســن تربيتهــم ،وإشــباع
إن أنجــح مــروع اســتثاري هــو مــا كان
ً

احتياجاهتــم املاديــة والنفســية ،وحتـ ِّـري أحســن طــرق الرتبيــة مــن أجــل أن خيرجــوا إىل الدنيــا عبــا ًدا

هلل قانتــن صاحلــنُ ،يصلحــون الدنيــا ،و ُيقيمــون الديــن ،وحيســنون إىل آبائهــم.
َع ـ ْن َأ ِيب ُه َر ْيـ َـر َة َ Iعـ ِ
ـات ْ ِ
ـي َ Hقـ َ
ـع َع َم ُل ـ ُه إِ َّل
ـال« :إِ َذا َمـ َ
الن َْسـ ُ
ـان ا ْن َق َطـ َ
ـن النَّبِـ ِّ
ـه َ ،أو و َلـ ٍ
ِ
ِ
ـة ج ِ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ـد َصالِــحٍ َيدْ ُعــو َل ـ ُه»(.)1
ـع بِـ ْ َ
ار َيــةَ ،أ ْو ع ْل ـ ٍم ُينْ َت َفـ ُ
ـن َثـ َـلثَ :صدَ َقـ َ
مـ ْ
ــالَ :ذكَرنَــا ِعنْــدَ رس ِ
ــروى َعــن َأ ِيب الــدَّ ْر َد ِاء َ Iق َ
الز َيــا َد َة ِيف
ــول اهلل ِّ H
َو ُي َ
َ ُ
ْ
ا ْل ُع ُمـ ِ
ـاء َأ َج ُل َهــاَ ،وإِ َّنـ َـا ال ِّز َيــا َد ُة ِف ا ْل ُع ُمـ ِ
ـرَ ،ف َقـ َ
ـر؛ َأ ْن َيـ ْـرز َُق اهللُ ا ْل َع ْبــدَ
ـال« :إِ َّن اهللَ َل ُي َؤ ِّخـ ُـر َن ْف ًســا إِ َذا َجـ َ
ُذري ـ ًة ص َِ
ـم ِف َقـ ْ ِ
ـر ِه»(.)2
ال ـ ًةَ ،يدْ ُعـ َ
ِّ َّ َ
ـون َل ـ ُه؛ َف َي ْل َح ُق ـ ُه ُد َعاؤُ ُهـ ْ
( )1رواه مسلم ( ،)1631وأبو داود ( ،)2880والرتمذي ( ،)1376والنسائي (.)251/6
( )2أخرجــه ابــن عــدي يف «الكامــل» ( ،)285/4وقــال الحافــظ يف «الفتــح» (« :)416/10بســند ضعيــف» ،وقال األلبــاين يف «الضعيفة»:
«منكــر» ،رقم (.)5323
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إن وســائل الرتبيــة كثــرة ومتنوعة كالرتبيــة بالقــدوة ،واملوعظة ،والقصــة ،واللعب ،واملســؤولية،

والعــادة ،والثــواب والعقــاب ،وهــذا البحــث يرتكــز حــول «فقــه( )1الرتبيــة بالثــواب» ،وتعــود أمهيــة

البحــث إىل كونــه ُي َف ِّصــل كيفيــة إثابــة الطفــل هبــدف إكســابه مهــارات ،وتقويــم ســلوكه ،وتدريبــه
ـرب وا ٍع يمثــل الســلطة الضابطــة التــي حيتاجهــا
عــىل الســلوك املحمــود ،وهــذا ال يتــم إال عــىل يــد مـ ٍّ
ِ
ـم حياتــه ،وترســم لــه حــدود ســلوكه ،وتــرح لــه مــا ُيطلــب التزامــه بــه ،وتضــع لــه
الطفــل ل ُتنَ ِّظـ َ
القوانــن والضوابــط التــي يــب عليــه اتباعهــا.

لقــد صــارت الرتبيــة اليــوم علـ ًـا وفنًّــا لــه أصولــه وقواعــده وأســاليبه ،وهــذا العلــم ينبغــي
ِ
ـم
أن ُيكتســب بالتعلــم واملدارســة شــأن أي علــم نافــع ،قــال رســول اهلل « :Hإِ َّنـ َـا ا ْلع ْلـ ُ

«احـ ِ
ـر ْص َعـ َ
ـى َمــا َينْ َف ُعـ َ
ـك» احلديــث.
بِال َّت َع ُّل ـمِ» احلديــث ،وقــال ْ :H
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.

استشاري الصحة النفسية

( )1المراد الفقه بالمعنى اللغوي دون االصطالحي ،أي :العلم بالشيء ،ودقة الفهم ،و ُلطف اإلدراك.

17

17

َّب الطفل
ليس بالعقاب وحده ُي َؤد ُ

َّب الطفل
ليس بالعقاب وحده ُي َؤد ُ

ليس بالعقاب وحده ُي َؤ ََّد ُب الطفل

«جــرت العــادة بمعاقبــة الطفــل عندمــا يتجــاوز إحــدى قواعــد اآلداب العامــة واخللــق الكريم.

واحلكمــة مــن ذلــك أن العقــاب أ ًّيــا كان نوعــه ماد ًّيــا أو أدب ًّيــا هــو أهــم عنــارص الــردع .ولكــن هــل

يمكــن االعتــاد عــىل العقــاب وحــده .كوســيلة للرتبيــة ؟
لإلجابــة عــىل هــذا الســؤال يــب ً
أوال أن نحــدد مفهــوم الرتبيــة ببســاطة .فالرتبيــة هتــدف إىل

تعويــد الطفــل عــي شــيئن مهــا :االمتنــاع عــن الســلوك اخلاطــئ ،والقيــام بالســلوك الصحيــح.
وعــىل هــذا األســاس فــإن العقــاب وســيلة ُيضطــر إليهــا الوالــدان واملربــون ملنــع الســلوك اخلاطــئ
عندمــا تفشــل مجيــع الوســائل اللينــة األخــرى يف منــع الطفــل عــن أداء ســلوك ردئ.

معنــى هــذا أن العقــاب املتــزن قــد يفلــح يف أداء نصــف املهمــة الرتبويــة وهــي منــع اخلطــأ،

ويبقــى النصــف اآلخــر وهــو عمــل الصــواب .ربــا نقــول إن التوجيــه والنصــح ورضب األمثلــة

الطيبــة هــي التــي تقــوم هبــذا النصــف اإليــايب مــن املهمــة الرتبويــة .هــذا صحيــح إىل حــد مــا.

ـرا بــدون عامــل آخــر يشــجع الطفــل عــىل التطــوع بعمــل الصــواب .ومــا دمنــا
ولكنهــا ال تفيــد كثـ ً

نســتخدم العقــاب كوســيلة منــع وردع ،ال بــد أن نضــع املكافــأة يف الكفــة األخــرى مــن ميــزان تربيــة
الطفــل ،كعامــل تشــجيع يغريــه بالســلوك الطيــب.

حتــدث عــن أمهيــة املكافــآت واجلوائــز وأثرهــا الســاحر يف تربيــة األطفــال ،الدكتــور (فريــد

ســكينار) أســتاذ علــم النفــس الرتبــوي بجامعــة هارفــارد ،والدكتــور (ســيدين بيجــو) مديــر
21

21

¬K@ÉQ¸AHÏËH¸@Æ±

الرتبية بالثواب

خمتــر ســلوك األطفــال بجامعــة (إلينــوي) فقــال األول« :إن اخلطــأ الــذي يقــع فيــه معظــم اآلبــاء

واألمهــات ،ويتســبب يف ســوء ســلوك األوالد هــو أهنــم ال يلتفتــون إىل الطفــل إال حينــا خيطــئ

فيعاقبونــه عــىل اخلطــأ ،أمــا حينــا يقــوم بتــرف ســليم أو ســلوك حســن فإهنــم يتجاهلونــه،
بينــا الواجــب أن يكافــؤوه بســخاء ليكــرر الســلوك الطيــب حتــى يصبــح عــادة متأصلــة يف

نفســه ،وأضــاف الدكتــور (فريــد) إىل ذلــك ،أن الطفــل مغــرم بجــذب انتبــاه أبويــه .ومــا دامــوا
ال يلتفتون إليه إال إذا أساء فإنه يسئ ويتعود اإلساءة».

«وللدكتــور (ســيدين) رأي نابــع مــن جتربــة طويلــة .فهــو ينصــح األم بــأن تتجاهــل الطفــل
ً
أعــاال رديئــة يقصــد هبــا جــذب انتباههــا ،كلــا كان التجاهــل ممكنًــا ،والعمــل
عندمــا يرتكــب
ً
حمتمــال ،وهــذا يف حــد ذاتــه عقــاب ،ولكنــه يطلــب مــن األم أال تفــوت فرصــة دون أن
الــردئ

تكافــئ الطفــل ،ولــو كانــت املكافــأة قبلــة أو بســمة أو كلمــة تشــجيع ،وســوف تــرى فيــا بعــد أهنــا
ســتخصص ميزانيــة للمكافــآت واجلوائــز ،يف الوقــت الــذي تســتغني فيــه عــن كثــر مــن وســائل
العقــاب ،وســينهال اإلطــراء عليهــا مــن كل جانــب ألهنــا أحســنت تربيــة ابنهــا» (.)1

9K@ÉQ¸@®Êh¥L

أثــرا يف تعديــل
الثــواب والعقــاب ركنــا اجلزاءالرتبــوي ،لكننــا نبــدأ بالثــواب ألنــه أعمــق ً

كثرا
الســلوك ،وألن األصــل يف الرتبيــة اإلســالمية هــو أن تكــون باحلــب والرفــق ،ومــع ذلــك نــرى ً
(« )1كيف تتعاملين مع أبنائك ؟» لألستاذ جمال الكاشف ص (.)47 ،46
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مــن اآلبــاء واملربــن ينتبهــون فقــط إىل الترفــات الســيئة ألوالدهــم ،وحياســبوهنم عليهــا بشــدة،
وال يلتفتــون إىل ترفاهتــم احلســنة ،وال يكافؤوهنــم عليهــا.
إن الرتبيــة بالثــواب (أو بالرتغيــب( )1أو بالتعزيــز ( )Reinforcement )2مــن أهــم أســاليب
الرتبيــة يف املنهــج اإلســالمي.
ِ
ـوض ،ويف «لســان العــرب»« :أثيبــوا
أمــا الثــواب لغـ ًة فهــو اجلــزاء ،ومــا ُيعطــى عــىل ســبيل العـ َ
أخاكــم ،أي :جــازوه عــىل صنيعــه»
قال اهلل ﴿ :Fﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹ[ ﴾...آل عمران.]٥٩1 :
قــال ابــن منظــور« :الثــواب يكــون يف اخلــر والــر ،وهــو يف اخلــر أخــص وأكثــر اسـ ً
ـتعاال»،
وقــال اجلُرجــاين« :وغلــب ـ أي :الثــواب ـ عــىل اجلــزاء عــىل عمــل اخلــر».
خرا عىل فعل مرغوب فيه.
ً
واصطلحا :هو إجزاء املرء ً
أمــا يف املصطلــح الربــوي فيقصــد بالثــواب أو اإلثابــة :الــرور الــذي ندخلــه يف نفــس املــرتيب
عقــب فعلــه أي فضيلــة مــن الفضائــل ،لتقــرتن بالــرور باســتمرار ،ســواء كان الــرور الــذي
تدخلــه يف نفســه ماد ًّيــا أو معنو ًّيــا.
قويتهم ،وشددهتم ،قال � ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [يس.]14 :
( )1التعزيز ،تقول :عزَّ زت القومَّ :
ً
رسوخا وثبا ًتا ،أو هو عمل هدفه جعل الشيء أكثر قوة.
واصطالحا :إكساب الموقف السلوكي لدى الفرد
ً
( )2الرغبــةَ :ســعة األمــل ،والطمــع يف المنفعــة ،قــال تعالــى ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ اآليــة
[األنبيــاء.]90 :
اصطالحا :تأميل المرء أو إغراؤه بمنفعة عاجلة أو آجلة لقاء طاعة معينة.
والترغيب
ً
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فالنفــس البريــة ترجــو وتؤ ِّمــل ،وتــاف وحتــذر ،بحكــم مــا فطرهــا اهلل � عليــه ،وبالتــايل

فــإن اإلنســان يرتبــى باملثوبــة كــا يرتبــى بالعقوبــة ...؛ ذلــك ألن النفــس البريــة تســتجيب وهتــش

للثــواب ،كــا أهنــا تنزعــج وتشــى العقــاب (.)1

والثــواب الربــوي :هــو أثــر حيدثــه املــريب يف املتعلــم ،فــور ســلوكه ســلوكًا إياب ًّيــا ،فيســبب

لــه راحــة نفســية أو ماديــة ،هبــدف دفعــه إىل تكــرار هــذا الســلوك اإليــايب ،واالســتمرار فيــه .ومــن
ــراء ســلوكه
خــالل «الرتبيــة بالثــواب» حيصــل الناشــئ عــىل منفعــة ـ ماديــة أو معنويــة ـ مــن َج َّ

ســلوكًا مرغو ًبــا فيــه.

معىن التعزيز

هــو أي فعــل يــؤدي إىل حــدوث ســلوك معــن ،أو إىل جعلــه أكثــر قــوة ،أو تكــرار حدوثــه،

وتثبيتــه بتقديــم ُمدَ ِّعــم أو ُم َعـ ِّـزر وهــو يشء حيبــه الطفــل .وهــو نوعــان:

@¸9ÌHAß@jÊj¥M

حن يضاف عامل (منبه) حمبوب لتدعيم سلوك مرغوب فيه وزيادته واستمراره.

ـ مثالــه :أدت الطفلــة واجبهــا املــدريس فأهدهتــا أمهــا لعبــة (= تعزيـ ًـزا إياب ًّيــا) العامــل املنبــه

هــو اللعبــة ،والســلوك املرغــوب هــو أداء الواجــب املنــزيل.

( )1انظــر« :أهــداف الرتبيــة الوقائيــة يف اإلســالم» للدكتــور حســين بــن بانبيلــة ص (« ،)111أصــول الرتبيــة اإلســالمية» للدكتــور أميــن
أبــو الوي ص (.)190 ،189
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تعزيــزا إياب ًّيــا) العامــل املنبــه (املــدح) ،والســلوك
ـ امتــدح األب ابنــه إلتقانــه الســباحة (=
ً

املرغــوب هــو إتقــان الســباحة.

ال�ع�ي� ال����

وهــو حــض الفــرد عــىل التحــول عــن ســلوك غــر مرغــوب فيــه .وهــو مناســب إلزالــة ســلوك
ســلبي أو خاطــئ عــن طريــق حمفــز غــر حمبــوب (أو من ِّفــر).
ـ مثــال :نظــف (زيــاد) أســنانه بالفرشــاة ،ورتــب رسيــره بعــد اســتيقاظه ،ليتجنــب تذمــر

أمــه واحتجاجهــا.

السلوك املطلوب إزالته :عدم تنظيف أسنانه ،وعدم ترتيب رسيره.
املنبه الكريه :تذمر األم واحتجاجها.

ـ متــادت الطفلــة يف التشــبث بوضــع زجاجــة الرضاعــة يف فمهــا رغــم كرهــا ،فوضعــت األم
عليــه مذا ًقــا ُمـ ًّـرا ،فنفــرت منهــا ،وملــا تكــرر ذلــك هجرهتــا متا ًمــا(.)1
السلوك املطلوب إزالته :تشبثها بزجاجة الرضاعة.
املنبه الكريه (املنفر) :املذاق املر.

( )1المقصود هنا ضرب مثال للتوضيح ،وال يعني هذا إقرار الفطام الصادم المفاجئ للطفل الرضيع.
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ترجيح الثواب على العقاب

إيابيــات العقــاب حمــدودة يف مقابــل ســلبياته ،والثــواب ـ عمو ًمــا ـ أعظــم فائــدة مــن العقــاب،

توجهــت الرتبيــة احلديثــة ،مــن خــالل العديــد مــن الدراســات العلميــة ـ إىل تفضيل أســاليب
«وهلــذا ّ

الثــواب ،واملنــع مــن أســاليب العقــاب ،فلــم يبــق للعقــاب موضــع ترحيــب يف األوســاط التعليميــة
احلديثــة ،ال ســيا بعــد احلــرب العامليــة األوىل ؛ فقــد ظهــرت نظريــات تربويــة تدعــو إىل نبــذ العنــف
مطل ًقــا يف الرتبيــة ،والرتكيــز عــىل أســاليب الثــواب فحســب ،ضمــن مــا ُيســمى باحلركــة التقدميــة،

باعتبــار أن اســتخدام العقــاب يف الرتبيــة رجعيــة وتســلطية ؛ إذ ال بــد أن تبقــى خــرات الطفولــة
ســعيدة غــر مؤملــة ،وأيــدَّ ت ذلــك املبــادئ العــرة لإلعــالن العاملــي حلقــوق الطفــل ،التــي ن ََّصــت

عــىل رضورة محايــة الطفــل مــن كل أنــواع اإلمهــال والقســوة ،واتــذت ـ بنــاء عــىل ذلــك ـ وزارات
الرتبيــة يف العديــد مــن دول العــامل ـ ال ســيا املتقدمــة منهــا ـ قراراهتــا بمنــع العقوبــة البدنيــة مطل ًقــا،

ســواء كان ذلــك لتعديــل ســلوك الطالــب ،أو حتفيــزه للتحصيــل الــدرايس ،حتــى إن هــذه املوجــة
التســاحمية طالــت مؤسســات املجتمــع العقابيــة التــي تعتقــل املجرمــن.

حلــراك العلمــي الــذي دام قري ًبــا مــن مخســن عا ًمــا،
ومل تكــن الكتابــه الرتبويــة بعيــد ًة عــن هــذا ا َ

رصح مجــع مــن الرتبويــن ،بعبــارات واضحــة ال لبــس فيهــا بــرضورة اإلعــراض مطل ًقــا عــن
حتــى ّ
أســاليب العقــاب البــدين ،باعتبــاره غــر ُجمْـ ٍ
ـد يف العمليــة التعليميــة ،وال نافـ ٍع يف العمليــة اإلصالحية،
29
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يف مقابــل اإليابيــات الكبــرة التــي ُحيدثهــا الثــواب يف العمليــة التعليميــة ،واإلصــالح الرتبــوي،
مــن جهــة أن الثــواب:

 -1يطول أثره يف نفس التلميذ ويف سلوكه أكثر من العقاب.
والتعود عليه.
 -2يساعد التلميذ عىل تكرار العمل اجليد.
ُّ

 -3أوضــح لفهــم التلميــذ مــن العقــاب ؛ ألنــه حيــدد لــه مــدى مالءمــة ســلوكه وأنشــطته

للمعايــر الصحيحــة.
وشعورا بالرضا.
 -4يو ّلد عند التلميذ حاالت انفعال سارة ،وارتياح ِوجداين،
ً
 -٥يعطــي التلميــذ مزيــدً ا مــن الثقــة يف نفســه ،وي ْشـ ِ
ـعره بالفخــر ،ويدفعــه إىل نجاحــات أخرى،
ُ
ويضمــن قيامــه باالســتجابة الصحيحــة يف مناســبة مقبلة.
 -6يبعث املحبة يف نفس التلميذ ُجتاه املعلم (.)1
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«وا ُملراجــع للــرتاث الرتبــوي اإلســالمي يــد أن امليــل نحــو الثــواب أكــر منــه نحــو العقــاب،

وهــذا واضــح يف اجتاهــات فقهــاء الرتبيــة اإلســالمية ،وممــا يشــر إىل ذلــك توجيــه النــووي للمعلــم
يف مــن وجــده مــن التالميــذ حاف ًظــا للــدرس ،فيقــول( :فمــن وجــده حافظــه ،مراع ًيــا لــه :أكرمــه،
وأثنــي عليــه ،وأشــاع ذلــك مــا مل خيــف فســاد حالــه بإعجــاب ونحــوه).

( )1انظر« :عقوبة التالميذ البدنية» للدكتور عدنان باحارث ص (.)57 ،56
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ويقــول( :و ُيظهــر فضــل الفاضــل ،ويثنــى عليــه بذلــك ،ترغي ًبــا لــه وللباقــن) ،ويقــول ابــن

مجاعــة يف هــذا الشــأن( :إذا فــرغ الشــيخ مــن رشح درس ،فــال بــأس بطــرح مســائل تتعلــق بــه عــىل
فهمــه َش ـكَره ،ومــن مل يفهمــه تل ّطــف يف
الطلبــة ،يمتحــن هبــا فهمهــم وضبطهــم ،فمــن ظهــر لــه ُ

إعادتــه لــه).

صغــرا ـ
وأوضــح مــن هــذا مــارواه عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب  Lحــن كان
ً
أن رســول اهلل  Hقــال( :إن مــن الشــجر شــجرة ال يســقط ورقهــا ،وهــي َم َثـ ُـل املســلم،

حدثــوين مــا هــي ؟ فوقــع النــاس يف شــجر الباديــة ،ووقــع يف نفــي أهنــا النخلــة  ،قــال عبــد اهلل:

فاســتحييت ،فقالــوا :يارســول اهلل أخرنــا هبــا ،فقــال رســول اهلل  :Hهــي النخلــة ،قــال
أحــب إ َّيل مــن أن يكــون يل
عبــد اهلل :فحدّ ثــت أيب بــا وقــع يف نفــي ،فقــالَ :ألن تكــون قلتهــا
ُّ
كــذا وكــذا) (.)1

ويف هــذا ثنــاء وتشــجيع يتضمــن اإلثابــة مــن عمــر لولــده عبــد اهلل  Lلتظهــر فضيلــة

الولــد يف الفهــم مــن صغــره ،وليــزداد مــن النبــي  Hحظــوة ،ولعلــه كان يرجــو أن يدعــو
لــه إذ ذاك بالزيــادة يف الفهــم» (.)2

( )1رواه البخاري رقم (.)131
( )2انظر« :عقوبة التالميذ البدنية» ص(.)58 ،57
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االعتراضات على فكرة الثواب

ومل تكــن فكــرة الثــواب ـ رغــم مــا حظيــت بــه مــن التأييــد ـ لتمــي دون اعــرتاض وضبــط،
ِ
ومعاكســا ملصلحتــه ،فــال يــؤدي الغــرض
ـرضا بالتلميــذ،
ً
فقــد يكــون أســلوب الثــواب غــر املقنَّــن ُمـ ًّ
الرتبــوي املنشــود ،الــذي مــن أجلــه ُقــدِّ م عــىل أســلوب العقــاب.
و من االعرتاضات التي ُس ِّجلت يف ذلك أن الثواب:

يتحول إىل رشوة ،فال يتحرك التلميذ لواجباته املفروضة إال هبا.
َّ -1

 -2يدفع التلميذ إىل الغش واالحتيال يف االختبارات واملسابقات للحصول عىل املكافآت.

حيول سلوك الطفل واستجاباته إيل قيم مادية.
ِّ -3

 -4يعل من التلميذ حيوانًا خاض ًعا ملجموعة جامدة من العادات الصاء.

 -٥هيمــل التالميــذ املخفقــن واملتعثريــن ،ممــن مل يتأهلــوا لنيــل املكافــآت ،فهــؤالء يف حاجــة

ملحــة للرعايــة الرتبويــة ،واملراعــاة النفســية (.)2
َّ

توســط بينهــا ،قــد ُبنــي عــىل
ومــن بــن هذيــن االجتاهــن املتعارضــن :بــرز اجتــاه ثالــث َّ

معطيــات علميــة ،وتأمــالت يف الواقــع الرتبــوي والتطبيقــيُ ،خي ِّطــئ الرتبيــة احلديثــة يف غلوهــا
ا ُمل ْفـ ِ
ـرط جتــاه الثــواب ،وك ِّفهــا املطلــق ألســاليب العقــاب ،فبعــد نصــف قــرن مــن العمــل اجلــاد لنقــل
( )1انظر« :عقوبة التالميذ البدنية» ص(.)60-58
( )2انظر« :االعرتاضات على الثواب المادي والرد عليها» (ص .) 114-107
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أســاليب الرتبيــة مــن العقــاب إىل الثــواب :خ َّفــت ألواء هــذا االجتــاه ،وضعفــت حدَّ تــه ،ليقــرب

بعــض الــيشء نحــو االعتــدال والتوســط بــن االجتاهــن.

ويف ذلــك يقــول أحــد رجــال الرتبيــة الغربيــن« :إن اخلــرة ع َّلمتنــا أن احلريــة التامــة ،واالمتنــاع

عــن معاقبــة الطفــل مهــا فعــل ...إنــا هــو أســلوب خاطــئ يف الرتبيــة ؛ إذ ال بــد مــن اللجــوء إىل
القصــاص اجلســدي أحيا ًنــا ،مــع االتــزان واالعتــدال» ،وملــا رفــع أحدهــم دعــوى ضــدَّ معلــم لطــم

ووجــه وجهــه جتــاه جــدار الغرفــة :مل تقبــل املحكمــة دعــواه ،وقالــت« :إن حالــة
ولــده عــىل ظهــرهَّ ،

املــدارس ال تــر ،ويــب وضــع حــدٍّ للفــوىض التــي انتــرت بــن الطــالب ،وعــىل املســؤولن عــن
التعليــم أن يلجــؤوا إىل يشء مــن احلــزم يف معاملــة التالميــذ».
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الوسطية بني الثواب والعقاب

إن التوســط بــن طــريف التناقــض واالختــالف غال ًبــا مــا يكــون اختيــار الوجهــة اإلســالمية

َّ
ــحها ،فــإن (كال طــريف قصــد األمــور ذميــم) ،واهلل تعــاىل وصــف أمــة اإلســالم بالوســط:
ومرش َ
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ اآليــة [البقــرة.]341 :

وهــذا وصــف شــامل لــكل جوانــب شــخصية األمــة ،وكل مــا يتعلــق هبــا مــن :العقائــد،

واملفاهيــم ،والعبــادات ،واملعامــالت ،واألخــالق.

ـر« :يعنــي أهــل ديــن وســط بــن الغلــو والتقصــر ؛ ألهنــا مذمومــان يف
يقــول الكلبــي املفـ ِّ

الديــن» ،ومســألة الثــواب والعقــاب ،أو مــا ُيعــرف يف الــرع بالرتغيــب والرتهيــب :تدخــل ضمــن

مفهــوم وســطية األمــة يف تعاملهــا الرتبــوي مــع اإلنســان بصــورة عامــة ،ومــع الطفــل بصــورة
خاصــة ،والتلميــذ بصــورة أخــص (.)1

( )1انظر المصدر نفسه ص(.)60 ،59
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()1

احلاجة إىل الثواب التربوي

إن اإلنســان بطبعــه حمتــاج إىل الثــواب ،لتأكيــد الشــعور بلــذة الصــواب ،وتعزيــز أثــره اجلالــب

للفــرح النفــي والرضــا االجتاعــي ،وهــذا األثــر يظهــر مــن خــالل الشــعور بالفــوز والنجــاح،
ولــو حللنــا هــذا الشــعور ،لوجدنــا أن مــن مؤثراتــه نظــرة اإلعجــاب االجتاعــي ،مــن ِق َبــل األب
واألم واآلخريــن ،واملعلــم أقــرب اآلخريــن إىل التلميــذ بحكــم أبوتــه التعليميــة ،يف تقديــم هــذا
الثــواب إىل التلميــذ ،لتدعيــم املوقــف التعليمــي يوم ًّيــا.

وال ُيظــن أن الثــواب أمــر ثانــوي ،أو نافلــة مــن نوافــل العمــل الرتبــوي ،ألننــا
لــو فعلنــا ذلــك ،أســقطنا الفــرح النفــي ،والشــعور بالرضــا الداخــي لــدى املتعلــم
مــن احلســبان ،وهبــذا نحكــم عــىل املوقــف التعليمــي اجليــد للتلميــذ بالبــوار والفشــل،
ألنــه ال نجــاح بــال رغبــة ،والرغبــة بــال فــرح ولــذة ورضــا ورسور ،وهــذه األمــور
ال تعنــي إحساســات ماديــة ،بقــدر مــا هــي مشــاعر نفســية حيققهــا الشــعور بالثــواب الــدال عــىل

حتقــق األمــان الداخــي واألمــن اخلارجــي ،حتــى ولــو افرتضنــا ذلــك عــىل املســتوى الشــعوري.

يقــول شــمس الديــن اإلمبــايب« :مهــا ظهــر منــه خلــق مجيــل وفعــل حممــود ،فينبغــي أن ُيكـ َـرم

عليــه ويــازى عليــه ،ممــا يفــرح بــه و ُيمــدح بــن النــاس».

( )1انظر« :كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب» لألستاذ محمد نبيل كاظم ص(.)12 ،11
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فوائد التربية بالثواب

 -1تثبيــت الســلوك احلســن وزيادتــه ،وقــد أكــدت نظريــات علــم النفــس يف جمــال التعليــم عــىل

دور اإلثابــة والتشــجيع يف تعزيــز الســلوك االيــايب للطفل.

 -2أفضل طريقة لصد الطفل عن السلوك اليء هي تشجيعه عىل السلوك احلسن.

 -3وقــد يكــون الثــواب أحيانًــا عــىل ظهــور تراجــع يف الســلوك املــرذول ،واحلــدِّ منــه ،أو

إعدامــه متا ًمــا.

 -4حتريك الدافعية ،وزيادة القابلية نحو التحسن السلوكي والتقدم واإلنجاز (.)1

 -٥شــعور األبنــاء بالتقديــر ممــن ُيــ َـر ُّبوهنم يزيــد احرتامهــم ألنفســهم ،وثقتهــم هبا ،ويشــجعهم

عــىل اعتيــاد الســلوك احلســن.

( )1وذلــك بخــالف األثــر الســلبي للنظــرة الحياديــة المتســاوية لجهدهــم ،فإهنــا تطفــئ الحمــاس ،وتثبــط الدافعيــة ،قــال بعــض الباحثيــن:
«يخفــق النــاس يف التعلــم إذا لــم ُيثابــوا» كمــا يف «تعليــم بــال عقــاب» للدكتــور محمــود إســماعيل عمــار ص (.)116
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()1

مقومات جناح التربية بالثواب

للرتبيــة بالثــواب مقومــات يتوقــف عليهــا نجاحهــا ،ويتســبب غيــاب هــذه املقومــات يف ضيــاع
الفوائــد الرتبويــة املطلوبــة ،بــل فقــدان الثقــة باملــريب ،وإحبــاط الناشــئ ،وهـ َ
ـاك أمههــا:

9Ï^Ë°@d^t@ -1

يتحتــم عــىل املــريب ـ إذا وعــد الطفــل أن يكافئــه مكافــأة حمــددة إذا أنجــز ســلوكًا مــا ـ أن يفــي
بوعــده مهــا ك َّلفــة ذلــك ( ،)2مــا دام الطفــل قــد أنجــز مــا عليــه.
فــإن اهلل تعــاىل امتــدح رســوله إســاعيل ـ عليــه وعــىل نبينــا الصــالة والســالم ـ فقــال عزوجــل:

﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [مريــم.]4٥ :

قــال العالمــة القــرآين حممــد األمــن الشــنقيطي ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ« :أمــر اهلل  Cنبيــه

(جــدَّ ه
 Hيف هــذه اآليــة الكريمــة أن َيذكــر يف الكتــاب ،وهــو هــذا القــرآن لعظيــم َ
إســاعيل) ،وأثنــى عليــه ـ أعنــي إســاعيل ـ بأنــه كان صــادق الوعــد وكان رسـ ً
ـوال نب ًّيــا .وممــا يبــن

مــن القــرآن شــدة صدقــه يف وعــده :أنــه وعــد أبــاه بصــره لــه عــىل ذبحــه ،ثــم وىف هبــذا الوعــد.

ومــن وىف بوعــده يف تســليم نفســه للذبــح ؛ فــإن ذلــك مــن أعظــم األدلــة عــىل عظيــم صدقــه يف

( )1انظر« :أصول الرتبية اإلسالمية» ص( )199وما بعدها.
( )2فعلــى المربــي أن يتفكــر مل ًّيــا قبــل أن يعــد الطفــل بمكافــأة ،وبخاصــة الماديــة منهــا ،كــي يســتوثق مــن قدرتــه علــى الوفــاء هبــا ،وعــدم
الحنــث يف وعــده.
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وعــده ،قــال تعــاىل﴿:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﴾ [الصافــات ]201 :فهــذا وعــده .وقــد بــن تعــاىل وفــاءه بــه يف

قولــه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ اآليــة ...وثنــاؤه  Cيف هــذه اآليــة الكريمــة عــىل نبيــه إســاعيل
فهــم مــن دليــل خطابــه ـ أعنــي مفهــوم خمالفتــه ـ أن إخــالف الوعــد مذمــوم.
بصــدق الوعــد ُي َ

وهــذا املفهــوم قــد جــاء مبينًــا يف مواضــع أخــر مــن كتــاب اهلل تعــاىل ؛ كقولــه تعــاىل:

﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [التوبة،]77 :

وقولــه ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾
[الصــف ]3 ،2 :اهـــ (.)1
ـت الكبــر مــن اهلل عــىل عــدم الوفــاء بالقــول يــدل عــىل التحريــم الشــديد يف عــدم الوفــاء به.
وا َمل ْقـ ُ

وعــن عبــد اهلل بــن عامــر  Iقــال :دعتنــي أمــي يو ًمــا ورســول اهلل  Hقاعــد
ِ
يف بيتنــا ،فقالــت :هــا تعـ َ
أردت أن تعطيــه
ـال ُأعطِيــك ،فقــال هلــا رســول اهلل « :Hومــا
ـت
؟» قالــت :أعطيــه متـ ًـرا ،فقــال هلــا رســول اهلل « :Hأمــا إنــك لــو ل تعطيــه شــيئًا ،كُتِبـ ْ
عليـ ِ
ـك كِ ْذبــة» (.)2
(« )1أضواء البيان » (.)299/4
( )2رواه أبــو داود يف «ســننه» رقــم ( ،)4991وصححــه األلبــاين يف «الصحيحــة» رقــم ( ،)748ورواه اإلمــام أحمــد يف «المســند» رقــم
( )9836بلفــظ« :مــن قــال لصبــيَ :
َ
هــاك ،ثــم لــم يعطــه ؛ فهــي كِ ْذبــة» ،وقــال المحققــون« :إســناده صحيــح علــى شــرط
تعــال
الشــيخين» (.)520 /15
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وإذا كــذب املــريب ،فإنــه وال شــك تســقط هيبتــه عنــد طفلــه ،ويســقط أثــر كالمــه يف نفســه،

ـجعه ذلــك بــدوره عــىل أن يكــذب اقتــدا ًء بــه ،كــا أنــه ُحيبــط الطفــل،
ويفقــد الثقــه فيــه ،وربــا شـ َّ
وقــد يمنعــه مــن بــذل املزيــد مــن اجلهــد فيــا بعــد.

وعــن أيب هريــرة  Iأن رســول اهلل  Hقــال« :آيــة املنافــق ثــلث :إذا َحــدَّ َ
ث

كــذب ،وإذاوعــد أخلــف ،وإذا اؤمتــن خــان» ( ،)1فكــون إخــالف الوعــد مــن عالمــات املنافــق ،يــدل

عــىل أن املســلم ال يــوز لــه أن يتســم بســات املنافقــن.

وقــد ُروي عــن احلســن البــري :أن امــرأة ســألت رســول اهلل  Hشــي ًئا فلــم جتــده
عنــده ،فقالــتِ :عــدين ،فقــال رســول اهلل ِ :H
«العــدَ ة عط َّيــة»( )2أي أن الوعــد كالعطيــة،
ـف يف الوعــد.
فكــا أنــه ال حيســن الرجــوع يف العطيــة ،وال حيســن اخلُ ْلـ ُ
ُو ِ
رو َي مســندً ا مــن حديــث ابــن مســعود  Iقــال« :إذا وعــد أحدُ كــم حبيبــه ؛ فلينجــز لــه،
فــإين ســمعت رســول اهلل  Hيقــولِ :
«العــدة عطيــة» (.)3

ِ
ـن ،ويــل لمــن وعــد ثــم أخلــف ،ويــل لمــن وعــد ثــم
ور ِوي عــن عــي  Iمرفو ًعــا« :العــدَ ة َد ْيـ ٌ
ُ

أخلــف ،ويــل لمــن وعــد ثــم أخلــف» (.)4

( )1رواه البخاري ( ،)84 ،83/1ومسلم (.)59
( )2انظر تضعيفه يف «السلسلة الضعيفة» لأللباين رقم (.)1554
( )3قال ابن أبي حاتم يف «العلل»« :سمعت أبي يقول :هذا حديث باطل» (.)437 /2
) )٤ضعفه األلباين ـ قدَّ س اهلل روحه ،ونور ضريحه ـ يف «الروض النضير» ( ،)620ويف «ضعيف الجامع» رقم (.)3858
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وقولــهِ :
«العــدَ ة» أي للغــر بــأي أمـ ٍ
ـر « َد ْيــن» أي هــي يف مــكارم األخــالق كالدَّ ْيــن يف لــزوم

الوفــاء هبــا.

وقولــه« :ويــل» أي :حــزن وهــالك «ملــن وعــد ثــم أخلــف» ملــا يف اخلُلــف مــن االنكســار
والرجــوع عنــه مــن اخليبــة ،بعــد جتــرع مــرارة االنتظــار  ٫فا ُمل ْخ ِلــف يســتوجب باملنــع لــوم اخللــف،
وه ْجنَ ـ َة ال َكــذوب (.)1
و َم ْقـ َ
ـت الغــادرُ ،
قال الشاعر:

ٍ
ــم» َف َأ ِمتَّــه
إِ َذا ُق ْل َ
ــت يف َيشء « َن َع ْ
ــرت ْح وت ِ
ــل َ
وإِالَّ َف ُق ْ
ُــر ْح ِ َهبــا
«ال» ت َْس َ

ـىل احلــر َو ِ
فـ َ
ـب
اجـ ُ
ـم» َد ْي ـ ٌن َعـ َ ُ ِّ
ـإِ َّن « َن َعـ ْ
َّــك ك ِ
ــال َي ُق َ
لِ َئ َّ
َّــاس إِن َ
َاذ ُب
ــول الن ُ

ــو َق َطا َق َتهــا
َال َك َّل َ
ــف اهللُ َن ْف ًســا َف ْ
َفــ َ
ــت ِ َهبــا
ال ت َِعــدْ ِعــدَ ًة إِال َو َف ْي َ

وال َ ُجتــو ُد َيــدٌ إِ َّال بِمـــا َ ِ
َ
جتــدُ
َ
ف م َق ٍ
ــذ ْر ِخ َ
واح َ
ــال ل َّلــذي ت َِعــدُ
ْ
ــال َ َ

آخــر:

والاصــل :أنــك إذا وعــدت الطفــل بــيشء يف مقابــل ســلوك جيــد أو مســاعدته يف البيــت ،يب

أن تكــون عــىل اســتعداد للوفــاء بوعــدك مهــا كلفــك ذلــك ،فاألطفــال يتعلمــون مــن خــالل ذلــك
الثقــة فيــك وبأهنــم ســيحصلون عــىل املكافــآت التــي تعدهــم هبــا إذا هــم قامــوا بــا هــو مطلــوب

( )1انظر« :فيض القدير» (.)377 /4
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ـت ظنهــم فلــن يكــون هنــاك مــا يضمــن لــك أن يترفــوا بنفــس الطريقــة التــي
منهــم .أمــا إذا خيبـ َ

ترفــوا هبــا مــرة أخــرى .فــإذا مل تكــن املكافــآت واضحــة ومتاحــة ؛ فإنــه لــن يكــون لدهيــم حافــز
حقيقــي يشــجعهم عــىل القيــام بــا ترغــب فيــه.

9OAÅËIÁL

ٍ
قيمــة تربويــة واضحــة ،وأن يكــون الســلوك
الأول :يــب أن هتــدف املكافــآت إىل تعزيــز
ِ
املســتوجب هلــا.
واضحــا ومعينًــا وحمــد ًدا ،وأن ُيرفــق تســليمه املكافــأة ببيــان الســبب
املســتهدف
ً
الثاين :يغفل اآلباء أحيانًا فيكافؤون الطفل عىل سلوكه السلبي وهم ال يشعرون:

ـ مثــال :طفــل يرفــض أن ينــام يف موعــد النــوم ،فيخــرج مــن حجرتــه ،وأنــت تعيــده إليهــا،
فيخــرج ثاني ـ ًة ،ثــم تعيــده إليهــا ،ويتكــرر هــذا التــرف منكــا.
هــل تعلــم أنــك يف الواقــع تكافئــه عــىل خروجــه مــن الغرفــة ،واملكافــأة هنــا هــي حصولــه عــىل

املزيــد مــن انتباهــك إليــه واهتامــك بــه.

ـ الــل هنــا :أن تفكــر جيــدً ا يف املوقــف ،وتســتخرج طريقــة لتكافئــه إن هــو مكــث يف رسيــره،

وليــس إن خــرج مــن احلجــرة.

إن هــذا النــوع مــن املكافــأة (االنتبــاه) يتكــرر خــالل اليــوم ،وعليــك أن تتأكــد أنــك تعطيــه

املكافــأة الصحيحــة بالطريقــة الصــواب يف الوقــت املناســب ،مــع توضيــح الســلوك املطلــوب منــه

وإبــرازه حتــى يتمثلــه أكثــر ،ويفعلــه بصــورة أحســن.
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الثال��ث :احــذر أن تســلمه املكافــأة أو اهلديــة ،ثــم تســحبها منــه لت ِ
ُهدهيــا لشــخص آخــر

ألي ســبب.

9Î@ÈAl@,1

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ اآلية [النحل.]0٩ :

وقال سبحانه ﴿ :ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ اآلية [احلجرات.]٩ :

ِ
ـطين عنــد
الم ْقسـ َ
وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو  Lأن رســول اهلل  Hقــال« :إن ُ

اهلل علــى منابـ َـر مــن نــور عــن يميــن الرحمــن � وكلتــا يديــه يميــن ،الذيــن يعدلــون يف حكمهــم
وأهليهــم ومــا َو ُلــوا» (.)1

ـس مــع النبــي  Hفجــاءه ابــن لــه ،فأخذه،
وعــن أنــس  Iقــال :كان رجـ ٌـل جالـ ٌ
فق َّبلــه ،ثــم أجلســه يف ِح ْجـ ِ
ـره ،وجــاءت ابنــة لــه ،فأخذهــا إىل جنبــه ،فقــال النبــي « :Hأل
عدلت بينهمـــا ؟!» (.)2
َ
ِ
أولدكــم ف العطية،
ـووا بــن
«سـ ُّ
وعــن ابــن عبــاس  Lأن رســول اهلل  Hقــالَ :
ـاء» (.)3
ـت ِّ
مفض ًل أحــدً ا لفضلـ ُ
فلــو كنـ ُ
ـت النسـ َ
( )1رواه مسلم ( ،)1827واللفظ له ،والنسائي (.)222 ،221/8
( )2رواه البزار يف «مسنده» ،وصححه األلباين  Vيف «الصحيحة» رقم (.)2883
( )3قــال الحافــظ ابــن حجــر « :Vأخرجــه ســعيد بــن منصــور ،والبيهقــي مــن طريقــه ،وإســناده حســن» اهـــ .مــن «فتــح البــاري»
(.)214/5
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وروى البخــاري بســنده إىل النعــان بــن بشــر  :Lأن أبــاه أتــى بــه إىل رســول اهلل
ـت ابنــي هــذا غال ًمــا» ،فقــالَ :
ـت ِم ْث َلــه ؟» قــال:
«أك َُّل ولِــدك نحلـ َ
 Hفقــال« :إين ن ََح ْلـ ُ
«ال» ،قــال« :فأرجعــه».
أيضــا بســنده عــن ُحصــن بــن عامــر قــال :ســمعت النعــان بــن بشــر L
وروى ً
ـت َرواحــة« :ال أرىض حتــى ت ُْشـ ِ
ـهدَ
وهــو عــىل املنــر ،يقــول« :أعطــاين أيب عطيـ ًة ،فقالــت َعمــرة بنـ ُ
ـول اهلل  ،»Hفأتــى رسـ َ
رسـ َ
ـت ابنــي مــن عمــرة
ـول اهلل  ،Hفقــال« :إين أعطيـ ُ
بنــت رواحــة عطيـ ًة ،فأمرتنــي أن ُأ ْشـ ِ
ـت ســائر و َلـ ِـدك ِم ْثـ َـل هــذا ؟»،
ـهدَ َك يارســول اهلل» ،قــال« :أعطيـ َ
قــال «ال» ،قــال« :فاتقــوا اهلل ،وا ْع ِدلــوا بيــن أوالدكــم» ،قــال« :فرجــعَ ،فـ َـر َّد َعطِ َّيتــه» (.)1
وملســلم مــن طريــق إبراهيــم بــن ســعد عــن ابــن شــهاب ،قــال« :فــاردده» ،ويف روايــة الشــعبي:
قــال «فرجــع ،فــرد عطيتــه».
وملســلم« :فــرد تلــك الصدقــة» ،وزاد يف روايــة أيب حيــان يف «الشــهادات» :قــال« :ال تشــهدين
ـو ٍر».
عــىل َجـ ْ
أيضــا« :فقــال :فــال تشــهدين إ ًذا ،فــإين ال أشــهد علــى َجـ ْـو ٍر» ،ولــه يف
وملســلم يف روايــة أيب حيــان ً
روايــة داود بــن أيب هنــد« :فأشـ ِ
ـهدْ علــى هــذا غيــري» ،ويف حديــث جابــر« :فليــس يصلــح هــذا ،وإين
ال أشــهد إال علــى حــق».

( )1رواه البخــاري ( )211 ،210/5ط .الســلفية ،ومســلم ( ،)1623وأبــو داود ( )3542إلــى ( ،)3545والرتمــذي (،)1367
والنســائي (.)261-258/6
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ويف روايــة عــروة عنــد النســائي« :فكــره أن يشــهد لــه» ،ويف روايــة املغــرة عــن الشــعبي عنــد

مســلم« :اعدلــوا بيــن أوالدكــم يف الن ُّْحــل ،كمــا تحبــون أن يعدلــوا بينكــم يف البــر».

ويف روايــة جمالــد عــن الشــعبي عنــد أمحــد« :إن لبنيــك عليــك مــن الحــق أن تعــدل بينهــم ،فــال
تشــهدين علــى جــور ،أيســرك أن يكونــوا إليــك يف البــر ســواء ؟» قــال« :بــىل» ،قــال« :فــال إِ ًذا».
وأليب داود مــن هــذا الوجــه« :إن لهــم عليــك مــن الحــق أن تعــدل بينهــم ،كمــا أن لــك عليهــم مــن

الحــق أن يبــروك».

ت بينهــم ؟» ،ولــه والبــن حبــان مــن هــذا الوجــه:
وللنســائي مــن طريــق أيب الضحــى« :أال َسـ َّـو ْي َ

«سـ ِّـو بينهــم»(.)1
َ

وعن إبراهيم  Vقال« :كانوا يستحبون أن ُي َس ُّووا بن أوالدهم حتى يف ال ُق َبل»(.)2

وعــن عمــر بــن عبــد العزيــز  Vأنــه ضــم ابنًــا لــه وكان حيبــه ،فقــال« :يــا فــالن! واهلل إين

ألحبــك ،ومــا أســتطيع أن أوثــرك عــىل أخيــك بلقمــة»(.)3

وعن احلسن  Vقال« :إذا مل يعدل املعلم بن الصبيان؛ كُتب من الظلمة»(.)4

ِ
الروايات الحافظ ابن حجر  Vيف «الفتح» ( ،)214 ،213/5وقد نقلناها هنا بتصرف يسير.
( )1جمع هذه
(« )2موسوعة ابن أبي الدنيا» (.)24/8
(« )3نفسه» (.)24/8
(« )4نفسه» (.)84/8
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إن النصــوص اآلنفــة الذكــر تؤســس ملفهــوم املســاواة والعــدل بــن األوالد بصفــة عامــة ،فــاذا

عــن املســاواة بينهــم عنــد اإلثابــة ؟

إن «اإلثابــة» تــأيت يف مقابلــة إنجـ ٍ
ـاز مــا حيققــه الطفــل أو التلميــذ ،واملســاواة يف هــذا الســياق

أيضــا املســاواة يف العطــاء
ـاوى بينهــم يف الثــواب ( )1إذا أنجــزوا الســلوك نفســه ،وتعنــي ً
تعنــي أنــه يسـ َ
التعليمــي دون متييــز بســبب كنســب أو مكانــة اجتاعيــة ،بــل يلتــزم العــدل واإلنصــاف.

فــإن كان لــأب أو األم أكثــر مــن ولــد واحــد وكانــوا متقاربــن يف الســن ،أو كان عدمهــا ذكــور

وإنــاث ،فــال بــد مــن حتقيــق املســاواة يف الثــواب عنــد تســاوي الســلوك ،كــا ال يــوز أن يثيــب

أحدهــم وال يثيــب اآلخــر ،ال ســيا إذا اســتحق الثــواب ،وإذا أثــاب واحــدً ا منهــم عــىل يشء فليثــب
اآلخــر ـ إن هــو فعلــه ـ بنفــس املقــدار ،ومــا يقــال يف األب واألم ،يقــال للمعلــم ( )2ال ســيا وأن هــذا

املجــال عنــد املعلــم أرحــب ،واحلاجــة إىل املســاواة أشــد ،وعــدم حتقيــق املســاواة يف الثــواب بــن
ِ
ـم يفقــد مكانتــه عندهــم ،وينشــأ عــن ذلــك
ـم ثق ـ َة تالميــذه بإنصافــه ،ومــن َثـ َّ
التالميــذ ُي ْفقــدُ املعلـ َ
ـص فاعليــة الرتبيــة ،وتراجــع تأثــر املعلــم يف ســلوك التالميــذ (.)3
تناقـ ُ
( )1بمعنــى أن يســاوي بينهــم يف (مبــدأ) الثــواب ،دون أن يســتلزم ذلــك المســاواة يف (نــوع) الثــواب ،ألن ذلــك يخضــع للفــروق الفرديــة
بيــن األطفــال ،انظــر( :ص .)60
( )2فــال ُت ْهـ ِـد أحدهــم هديــة دون اآلخريــن ،وال تســلم عليــه دوهنــم ،وإن صافحتــه فصافــح ســائرهم ،وإذا مدحــت هــذا وأثنيــت عليــه
لفعــل جيــد ،فافعــل هــذا مــع ســائرهم إذا أتــوا الفعــل نفســه.
( )3انظر« :أصول الرتبية اإلسالمية» ص(.)200 ،199
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قال اإلمام ابن مجاعة  Vيف سياق ذكره حق الطالب عىل املع ِّلم:
تفضيــل ِ
َ
بعضهــم عــىل بعــض عنــده يف مــودة أو اعتنــاء مــع تســاوهيم يف
ــر للطلبــة
«أن ال ُي ْظ ِه َ

الصفــات مــن ســن أو فضيلــة أو حتصيــل أو ديانــةّ ،
فــإن ذلــك ربــا يوحــش منــه الصــدر ،وين ِّفــر

ـب ،فــإن كان بعضهــم أكثــر حتصيـ ً
ـال وأشــد اجتهــا ًدا أو أبلــغ اجتهــا ًدا أو أحســن أد ًبــا فأظهــر
القلـ َ

ـن أن زيــادة إكرامــه ،لتلــك األســباب فــال بــأس بذلــك ألنــه ِّ
ينشــط ويبعــث
إكرامــه وتفضيلــه ،و َبـ َّ َ

عــىل االتصــاف بتلــك الصفــات» (.)1

9»@dM¤Ù@,2
يــراد باالعتــدال يف جمــال الرتبيــة بالثــواب أن تكــون املكافــآت متدرجــة يف قيمتهــا املاليــة

واملعنويــة ،مــع مراعــاة عــدم اإلفــراط والتفريــط يف الثــواب ،ألن املبالغــة يف الثــواب ،وتعظيــم األمــر

مــن غــر اســتحقاق ينشــأ عنــه اســتخفاف الناشــئ باملعايــر ،وعــدم الوثــوق بقــدرة املــريب عــىل
التقويــم ،حتــى لــو كان الثــواب لصالــح الناشــئ ،فإنــه يــدرك جيــدً ا متــى يكــون الثــواب زائــدً ا
عــا يســتحقه ،ومــا يقــال عــن املبالغــة يف اإلجــزاء يقــال يف اإلقــالل ا ُمل ِ
خـ ِّـل ،كأن يعلــن عــن مســابقة

حفــظ ســورة البقــرة ،ثــم يثيــب مــن أتقنهــا بــأن يقــال لــه« :بــارك اهلل فيــك» ،فحســب ،أو ُيع َطــى
هديــة ال تناســب ذلــك مــن جهــة قيمتهــا املاديــة أو الرمزيــة.

(« )1تذكره السامع المتكلم» ص (.)59
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ـ كــا ينبغــي عــدم اإلفــراط يف املكافــآت املاديــة ( ،)1بــل يفضــل التقليــل منهــا قــدر اإلمــكان
ـات وأوسـ ِ
ســواء أكانــت حقيقيــة كاجلوائــز واهلدايــا مــن كتــب وألعــاب وصــور ،أم رمزيــة كبطاقـ ِ
ـمة
االمتيــاز والتفــوق وغرهــا.

ـ كذلــك ينبغــي جتنــب املكافــآت املتواليــة املتتابعــة ،بــل ال بــد مــن تــراخٍ زمنــي مناســب بن كل
مكافــأة وأخــرى ،فــإن طــول املــدة بــن املكافأتــن ـ نســب ًّيا ـ يعــل الطفــل مشــتا ًقا إليهــا ،بخــالف
مــا لــو تتابعــت املكافــآت يف فــرتة قريبــة.

9Ï^^^^^Ë¥°@É¸@,3

ينبغــي أن يكــون الثــواب عــىل ســلوك قــد وقــع فعـ ً
ـال ،وال يصلــح أن يثــاب الناشــئ عىل ســلوك
مل يفعلــه ،ولكــن يف حــاالت خاصــة وضيقــة يمكــن أن يثــاب عــىل ترحيــه بنيتــه للقيــام بالســلوك،
لتكــون اإلثابــة يف هــذه احلالــة عنــر َحـ ٍّ
ـث ودفــع باجتــاه الســلوك ،ال ســيا إذا كان الناشــئ يف حالــة
تقتــي التشــجيع والتعزيــز ،ويف غــر ذلــك ال يصــار إىل الثــواب لئــال يكــون نو ًعــا مــن العبــث

املفــي إىل الســخرية ،وتفريــغ األســلوب الرتبــوي مــن مضمونــه.
ـ وال يثــاب الطفــل إال إذا أتــى بالفعــل عمـ ً
ـال جيــدً ا متميـ ًـزا فــوق مســتوى مــا عملــه زمــالؤه،
فــإن املكافــأة هنــا ال تقتــر عــىل إعــالن تقديــر املــريب إلنجــازه فحســب ،بــل تعكــس شــعور اجلميع
باملوافقــة واالستحســان العــام إلنجــازه.

( )1ألن هــذا اإلفــراط يكتنفــه مخاطــر تعويــده علــى اإلســراف أو التبذيــر ،أو االتكاليــة ،أو تورطــه يف التدخيــن ومــا إليــه ،وكــذا كســر
قلــوب أقرانــه مــن الفقــراء.
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أفضــل وقــت للثــواب أن يكــون عقــب الفعــل أو القــول مبــارشة ،أي يف خــالل عــدة ثـ ٍ
ـوان ؛

ألن رسعــة اإلثابــة ُحتــدث أكــر األثــر يف نفــس الطفــل(.)1

إن اإلثابــة تزيــد مــن دافعيــة الطفــل نحو العمــل ،وحتفــزه عــىل التعلــم ،وبخاصــة إذا كان الطفل
يتســم بالالمبــاالة ،أو الســلبية ،كــا أن الرتبيــة بالثــواب ت ِ
ـتبصار بالســلوك الصحيــح ،ألنــه
ُكســبه االسـ
َ
ينــال املكافــأة عقبــه مبــارشة بــدون تــردد ،وال تأخــر ،وال مماطلــة ،فربــط النتيجــة الفوريــة (املكافــأة)
بســببها احلـ ِّ
ـال (الســلوك احلســن) ،وهــذا يشــجعه عــىل تكــراره والثبــات عليه.

ـورا بــدون تأجيــل وال مماطلــة مطلب شــائع يف الســلوك اإلنســاين
إن التعجيــل بإعطــاء املكافــأة فـ ً

عنــد الكبــار والصغــار م ًعــا ،وهلــذا املعنــى قــال رســول اهلل « :Hأعطــوا األجيــر أجـ َـره (،)2
قبــل أن َي ِ
جـ َّ
ـف عر ُقــه» (.)3
( )1والمكافــأة التــي ُتعطــى عنــد اســتحقاقها بــدون تأجيــل تؤثــر بصــورة أفضــل مــع صغــار الســن ،واألطفــال المندفعيــن ،أو الذيــن
ال يســتطيعون االنتظــار ،بخــالف األطفــال األكــر الذيــن يمكنهــم أن يؤجلــوا اإلشــباع لوقــت طويــل ،ويحتفظــون ـ مــع ذلــك ـ
بدافعيتهــم و َي ْســ َت ْب ُقوهنا.
عجلهــا اســتحق تعجيــل حقــه ،ومــن شــأن البائــع إذا سـ َّلمك الســلعة أن تســلمه
عجــل منفعتــه ،فــإذا َّ
( )2ألن أجــره عمالــة جســده ،وقــد َّ
الثمــن ،فاألجيــر أحــق وأولــى ،ألن األجــر ثمــن مهجتــه ال ثمــن ســلعته ،فيحــرم مطلــه والتســويف بــه مــع القــدرة ،فاألمــر بإعطائــه
ـف.
وجـ َّ
قبــل جفــاف عرقــه كنايــة عــن وجــوب المبــادرة عقــب فــراغ العمــل إذا طلــب ،وإن لــم يعــرق ،أو عــرق َ
( )3رواه ابن ماجه عن ابن عمر ،)2443( Lوحسنه األلباين يف «إرواء الغليل» رقم» (.)1498
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قال الشاعر:
ِ
ِ
ت ِ
َعج ُ
ـــم ْرء ُأك ُْرو َمــ ٌة
يــل َو ْعــد ا ْل َ
ـمـ ُط ُ
ـــرو َف ُه
الـح
َو ُ
ــــل َمـ ْع ُ
ـــــر َال َي ْ
ُّ

الذك ِ
ـــب ِّ
تَـن ُ
ْــــر
ـــر َعـــنْ ُه َأ ْطـ َي َ
ْـش ُ
ِ
ـم ْط ُ
ــــر
ـــل بِ ُ
الـح ِّ
َو َال َيـــل ُيق ا ْل َ

آخر:
اعــدٍ
ْــت َأكْــرم و ِ
َو َل َقــدْ َوعَــدْ َت َو َأن َ
ُ َ
ِ
ــا َوعَــدْ َت تَـــك َُّر ًما
ــي بِ َ
َأنْع ْ
ــم َع َ َّ

َال َخــر ِيف و ْع ٍ
ــد بِ َغ ْ ِ
ــر متَــ َا ِم
َ
َْ
ِ
ِ
َفا َْمل ْط ُ
ــب َ ْهب َجــ َة اإل ْن َعــا ِم
ــل ُي ْذه ُ
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الأول:قــال األديــب اللغــوي ابــن دريــد صاحــب كتاب «مجهــرة اللغــة» :كان أبــو عثان األشــنانداين

معلمــي ،وكان عمــي احلســن بــن دريــد يتــوىل تربيتــي ،فــكان إذا أراد األكل اســتدعى أبــا عثــان
يــأكل معــه ،فدخــل يو ًمــا عمــي ؛ وأبــو عثــان يروينــي قصيــدة احلــارث بــن ِح ِّلــ َـزة ؛ التــي أوهلــا:
ُر َّب ٍ
ُّ
ـــــل منـــــه ال َّثــــــوا ُء
ثــاو ُي َم
آ َذ َنتْنـــــــا بِ َب ْينِهـــــــا أسمــــــــا ُء
ـت لــك كــذا وكــذا» ،ثــم دعــا املعلــم؛ ليــأكل
ـت هــذه القصيــدة ،وهبـ ُ
فقــال يل عمــي« :إذا حفظـ َ
َ
ديــوان
حفظــت
معــه ،فدخــل إليــه ،فــأكال ؛ وحتدثــا بعــد األكل ســاعة ،فــإىل أن رجــع املعلــم ؛
ُ
ـارث بـ ِ ِ
احلـ ِ
ـي ،فوجدين
ـن ح ِّلــ َـزة بــأرسه ،فخـ َ
ـرج املعلـ ُ
ـم ؛ َف َع َّرفتـ ُه ذلــك ،فاســتعظمه ،وأخــذ يعتره عـ َّ

قــد حفظ ُتــه ،فدخــل إىل عمــي ؛ فأخــره ؛ فأعطــاين مــا كان وعــدين بــه»(.)1
( )1انظر« :مشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» للتنوخي (.)294/2
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الث��اين :لقــد نشــأ املتنبــي شــاعر العــرب ال َف ْحـ ُـل يف أرسة فقــرة غــر متعلمــة ،لكــن اهلل ق َّيــض

ـجعه أصحــاب املكتبــات
لــه فرصــة التعليــم املجــاين يف ُك َّتــاب خــاص بأبنــاء أرشاف الكوفــة ،وشـ َّ
عــىل قــراءة الكتــب دون مقابــل ،ومــن صــور املكافــأة الفوريــة أنــه ُروي أن ورا ًقــا كان يالزمــه قــال:

كان اليــوم عنــدي ـ أي املتنبــي ـ وقــد أحــرض رجــل كتا ًبــا يف نحــو ثالثــن ورقــة ليبيعــه ،فأخــذه أبــو
الطيــب ،ونظــر فيــه طويـ ً
ـال ،فقلــت لــه« :مــا هــذا؟ أريــد بيعــه ،وقــد قطعتنــي عــن ذلــك ،فــإن كنت
ـت حفظ ُتــه هــذه املــدة؟»،
تريــد حفظــه فهــذا يكــون يف شــهر إن شــاء اهلل» ،فقــال املتنبــي« :إن كنـ ُ
ـاب» ،قــال« :اســمعها منــي» ،فأخــذ الدفــرت مــن يــده ،وأقبــل يتلــوه حتــى
ـب لــك الكتـ َ
قلــتَ « :أ َهـ ُ
انتهــى إىل آخــره(.)1

��������

ـرا لتدريــب الطفــل عــىل الســلوك
الأول :أن تأخــر الثــواب ألكثــر مــن عــدة ثــوان ُيعتــر تأخـ ً

املطلــوب ،ولكــن إن قمنــا بمــدح الطفــل ،ومنحنــاه االبتســامات حلــن إحضــار املكافــأة ،فقــد يعالج

تأخرهــا لثــوان أو دقائــق قليلــة.

الث��اين :قــد يتأخــر الثــواب عــن وقــت الســلوك احلســن ،ويتفــق وقــت إثابتــه (املتأخــر) مــع
وقـ ٍ
ـت يــارس فيــه الطفــل ســلوكًا ســي ًئا ،فــإن أثيــب ـ واحلالــة هــذه ـ فــإن ذلــك قــد يد ِّعــم الســلوك

الــيء ،فكأهنــا مكافــأة غــر مقصودةعــىل الســلوك الســلبي.

( )1انظر« :تاريخ بغداد» ( )166 ،165/5ط .دار الغرب اإلسالمي ،و«لسان الميزان» ( )144/1ط .مكتب المطبوعات اإلسالمية.
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ِ
الطاقــات الكامنــ َة ،ولكــي تكــون فعالــة ال بــد أن تكــون متعــددة
احلوافــز الفعالــة تفجــر

األلــوان ،خمتلفــة األصنــاف.
ومن ثم:

 -ينبغــي تنويــع صــور اإلثابــة ( )1مــن حــن آلخــر ،ألن الطفــل حــن يتشــبع بلــون واحــد مــن

الثــواب املتكــرر ( ،)2فإنــه ســوف َي َمــل ،ويصبــح الثــواب شــي ًئا عاد ًّيــا ،ولــن يتشــجع لفعــل الســلوك
املطلــوب إذا ُو ِعــد هبــذه املكافــأة «ا ُمل ِملــة».

ـ وال مانــع مــن أن متنــح الطفــل ـ أحيا ًنــا ـ حــق اختيــار املكافــأة ،وبخاصــة إذا كان حيــب أشــياء

كثــرة ،ومــن شــأن هــذه اخلطــوة أن متنحــه الثقــة ،وتعــزز ســلوكه اإليــايب.

مدحــا وثنــا ًء ،أو مشــاركة لــه يف الرســم أو
( )1فلإلثابــة أنــواع كثيــرة معنويــة أو اجتماعيــة أو أنشــطة ،أو مكافــأة ماديــة ،ويمكــن أن تكــون ً
اللعــب ،أو بعــض االمتيــازات كمزيــد مــن الوقــت مــع الكمبيوتــر ،أو مزيــد مــن القصــص ،أو حتــى مجــرد االنتبــاه لــه واالهتمــام بــه،
علــى مــا ســيأيت تفصيلــه إن شــاء اهلل.
وحتــى تكــون المكافــأة مؤثــرة أكثــر البــد أن ال تكــون مــن األشــياء المتوفــرة لــه بالفعــل ومجانيــة .وعلــى ســبيل المثــال :الجلــوس
أمــا الشاشــة يحفــز كثيـ ًـرا مــن األطفــال ،لكــن لــو كان هــو بالفعــل يجلــس أمامهــا وق ًتــا طويـ ًـال غيــر محــدود فلــن تصبــح رؤيــة الشاشــة
محفــزة لــه علــى تحصيــل هــذه المكافــأة.

( )2فالمطلــوب تجنــب حصــول هــذا التشــبع  Satiationبنــوع معيــن مــن المكافــأة ،ويتــم هــذا بــأن تكتــب قائمــة  Reward Menusتتضمــن
خيــارات متعــددة متنوعــة ،لكــي يختــار مــن بينهــا ،وتكــون ملحوظــة أمامــه كمذ ِّكـ ٍـر بصــري يثيــر الصــورة الذهنيــة (.)Visual reminder
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 -أن تكــون املكافــأة حمبوبــة ومرغو ًبــا فيهــا مــن جهــة الطفــل ،متناســبة مــع اهتاماتــه ،وحاجاته

النفســية واملاديــة ،كــي تكــون داف ًعــا لــه كــي يبــذل جهــدً ا مــن أجــل حتصيلهــا ،وأن يكــون املــريب
حيا هلــا.
مســرت ً

 -ال بــد مــن مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن األطفــال عنــد اختيــار (نــوع) املكافــأة وحجمهــا،

فــكل طفــل حالــة متفــردة ،ولــكل حالــة مــا يناســبها مــن أســاليب الثــواب ،وكل طفــل خيتلــف عــن
غــره يف مــدى اســتجابته ألســلوب اإلثابــة ،ومــا ُهيــدى للصغــر خيتلــف عــا ُهيــدى لالبــن الكبــر،

ـض األطفــال أن تكــون اهلديــة
ـب بعـ َ
ناسـ َ
ومــا ُهيــدى لالبــن قــد ال يناســب مــا ُهيــدى للبنــت ،وربــا َ
قابلــة للتخزيــن واحلفــظ مــدة طويلــة.

وإذا كان الطفل يفضل اإلثابة االجتاعية ويتأثر هبا ،فإهنا تُعطى أولية عىل ما عداها.

 -ومــن غــر املقبــول تربو ًّيــا حــن يســلك األطفــال ســلوكًا حس ـنًا أن يثابــوا مجي ًعــا بدرجــة

واحــدة ،وبجائــزة موحــدة دون مرعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم.

����������

مــن عجائــب الفــروق الفرديــة ونوادرهــا مــا حــكاه شـ ٌ
ـيخ لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة V
ِ
ـب إليــك أن توصيــه ،وتعــده بأنــك
قــال :قــال يل أبــوه ،وهــو ـ أي شــيخ اإلســالم ـ صبــيُ « :أحـ ُّ
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مهــا» ،قــال :ودفــع إ َّيل أربعــن
ـ إن مل ينقطــع عــن القــراءة والتلقــن ـ أدفــع إليــك كل شــهر أربعــن در ً

مهــا ،وقــال« :أعطــه إياهــا ،فإنــه صغــر ،وربــا يفــرح ،فيــزداد حرصــه يف االشــتغال بحفظــه القرآن
در ً
و َد ْر ِســه ،وقــل لــه :لــك يف كل شــهر مثلهــا» فامتنــع ـ ابــن تيميــة الطفــل ـ عــن قبوهلــا مــن شــيخه،
ـذ عــىل القـ ِ
ـدت اهلل تعــاىل أن ال آخـ َ
ـرآن أجـ ًـرا» ،فلــم يأخذهــا (.)1
وقــال« :ياســيدي ! إين عاهـ ُ

(« )1األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية» للبزار ص(.)45

61

61

الثواب الرتبوي  :معنوي  ,ومادي

@¸ÍcA¼È+ÍÉÁ¥¼9ÍÉH¸@K@ÉQ

الثواب التربوي :معنوي ،ومادي
()1

أوال :الثواب املعنوي
ً

هو إكساب الفرد املستهدف بالرتبية قيمة معنوية متنحه حالة من السعادة النفسية.

 -1اأول ثواب معنوي هو القبول:
ـرا،
يعنــي ال َقبــول بالنســبة للطفــل واملتعلــم إحاطتــه باحلــب والتعاطــف ،وكلــا كان القبــول كبـ ً

كانــت املســافة بــن الطرفــن قصــرة( ،)2وهــذا مــا يزيــد العالقــة بــن طــريف العمليــة الرتبويــة
محيميــة( ،)3ويتولــد عنهــا املشــاعر اجلميلــة ،ألنــه «ال يســتطيع الطالــب متثــل املعلومــات واملعــارف

الصــادرة عــن هــؤالء الذيــن ال يشــعر إزاءهــم باحلــب واالحــرتام»(.)4

( )1وقــد يســميه البعــض ثوا ًبــا اجتماع ًّيــا :كاالبتســامة والدعــاء والمعانقــة واالهتمــام والمــدح ،واألطفــال يميلــون لهــذا النــوع مــن
الثــواب ؛ لمــا فيــه مــن مضاميــن عاطفيــة ،ولكــن لكــي يكــون المــدح ف َّعـ ً
ـاال ال بــد مــن مــدح الســلوك وليــس الطفــل ذاتــه ،مــع عــدم
الغلــو فيــه ؛ لئــال يفقــد قيمتــه ،ويدفــع الطفــل نحــو الغــرور ؛ أمــا اإلثابــة الماديــة فهــي كاأللعــاب والنقــود والنزهــات  ،وقــد دلــت
الدراســات أن اإلثابــة االجتماعيــة تعــزز الســلوك المرغــوب أكثــر مــن اإلثابــة الماديــة.
( )2ال تربــط الحــب والقبــول بشــروط ،فــال تقــل« :لــو فعلــت كــذا فســأحبك» ،وإذا حصــل علــى عالمــات ( 7مــن  )10مثـ ًـال فقــل لــه:
لكنــك أجبــت إجابــة صحيحــة علــى ســبعة منهــا ،وبمزيــد مــن الجهــد ســوف تعــوض ذلــك يف المــرة القادمــة إن شــاء اهلل .وال تعاقبــه
إن حصــل علــى درجــات متدنيــة ،ولكــن فتــش عــن أســباب اإلخفــاق ،وناقشــها معــه ،وإذا حــاول التحســن وكان إنجــازه دون
ٍ
راض عــن الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه» ،بغــض النظــر عــن الدرجــات.
المطلــوب؛ فقــل لــه« :لكننــي
( )3وأعظــم مــا يــدل علــى َقبــول اإلنســان منــذ اللحظــة األولــى لميــالده ،يف ثقافتنــا اإلســالمية :العقيقــة ،وهــي وليمــة اســتقبال المولــود،
يحضرهــا األصدقــاء والمعــارف ،علــى شــرف مجيئــه ،والقبــول ال يقتصــر علــى هــذه الوليمــة فحســب ،بــل يســتمر بمظاهــر متعــددة
تعــر عنــه ،كالتحيــة والتقبيــل ،والســؤال عــن أحوالــه ،واإلهــداء لــه ،واإلنفــاق عليــه ،إلــى آخــر مــا يعــر عنــه مــن مظاهــر.
(« )4كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟» ص ()79 ،78
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 -2ومن الثواب املعنوي:
إحســان تســمية املولــود ،ومنــاداة الطفــل باالســم الــذي حيبــه ،بــل وترخيمــه ،أو تصغــره عــىل
(.)1
ســبيل التلميــح
إن منــاداة الطفــل باســمه ينبــه الطفــل ،وهييئــه لتلقــي الــكالم ،ويشــعره بأمهيتــه وبمحبــة
املخاطِــب إيــاه.
وقد كان رسول اهلل  Hينوع خطابه ومناداته لأطفال:
 فتارة خياطبه :بكنيته ،كا قال« :يا أبا ُعمر ! ما فعل النُّ َغر». وتارة يقول« :يا غالم ! إين أعلمك كلات» احلديث. وتارة« :يا ُغ َليم ! أال أعلمك كلات ينفعك اهلل هبن ؟».سم اهلل ،وكل بيمينك» احلديث.
 وتارة يقول« :ياغالم ! ِّ وتــارة يقــول تلط ًفــا« :يــا ُبنَــي ! إذا دخلــت عــىل أهلــك فسـ ِّلم»« ،يابنــي إذا قــدرت أن تصبــحومتــي ،وليــس يف قلبــك ِغـ ٌّ
ـش ألحــد؛ فافعل».
وقال عمر  Iالبن عباس « :Lقل يا بن أخي ،وال حتقر نفسك».
وعــن الصعــب بــن حكــم ،عــن أبيــه ،عــن جــده قــال :أتيــت عمــر بــن اخلطــاب I
فانتســبت لــه ،فعلــم أن أيب مل يــدرك اإلســالم ،فجعــل
فجعــل يقــول :يابــن أخــي ! ثــم ســألني
ُ
يقــول« :يابنــي ! يــا بنــي !».
( )1وقد كان  Hينادي عائشة« :يا عائش» ،وأنجشة« :يا أنجش» ،وأسامة« :يا ُأ َسيم».
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وروى مســلم يف «صحيحــه» عــن إســحاق بــن مالــك قــال :قــال يل رســول اهلل :H
«يــا بنــي !».
َ
رســول اهلل  Hأحــدٌ عــن
أيضــا عــن املغــرة بــن شــعبة قــال :مــا ســأل
وروى ً
الدجــال أكثــر ممــا ســألته عنــه ،فقــال يل« :أي بنــي !» احلديــث.
 -3ومن الثواب املعنوي اللفظي املدح( )1والثناء والدعاء:

ـنت»،
كأن يقــول املــريب للطفــل عقــب أدائــه ســلوكًا محيــدً ا أو كفــه عــن ســلوك يسء« :أحسـ َ

ـارا أو نظا ًمــا أو مثابــرة» ،أو:
ـرا» ،أو« :هــذا مــا أســميه إيثـ ً
أو« :بــارك اهلل فيــك» ،أو« :جــزاك اهلل خـ ً
«مــا شــاء اهلل»« ،أشــكر لــك»« ،طيــب»« ،رائــع» ،وإن كان موق ًفــا تعليم ًّيــا يقــول املعلــم« :إجابتــك
ـت مــن اإلجابــة الصحيحــة»،
صحيحــة» « ،إجابــة رائعــة»« ،نصــف إجابتــك صحيــح» أو« :اقرتبـ َ
أو« :حماولــة جيــدة»(.)2
وتأمــل أثــر املــدح الرتبــوي يف ســلوك عبداهلل بن عمــر  Lفيــا أخرجه البخــاري عنه I
قصهــا عــىل رســول اهلل H
قــال :كان الرجــل يف حيــاة النبــي  Hإذا رأى رؤيــا َّ
ـت أنــام
فأقصهــا عــىل رســول اهلل  ،Hوكنــت غال ًمــا شــا ًّبا ،وكنـ ُ
فتمنيــت أن أرى رؤيــاّ ،
( )1المــدح الرتبــوي البنَّــاء يــزود المهــارات ،ويريــه نقــاط القــوة يف نفســه ،ويرفــع ثقتــه هبــا ،كــي ال يحبــط نتيجــة اإلخفــاق يف شـ ٍ
ـيء مــا،
ُ َ
ُ
وهــذا المــدح البــد أن يكــون صاد ًقــا نوع ًّيــا محــد ًدا ،بخــالف المــدح غيــر البنــاء ،وهــو المــدح العــام الــذي ال يفهــم منــه الطفــل شــيئًا
مثــل« :أنــت رائــع»« ،أنــا ســعيد بــك» إلــخ ،فهنــا ال يعــرف الطفــل الشــيء الجيــد الــذي عملــه.
( )2إذا لــم تكــن اإلجابــة صحيحــة ،فــإذا رأى المربــي ورقــة إجابتــه التــي حصــل فيهــا علــى درجــات متدنيــة يمكنــه أن يقــول لــه« :إن
خطــك جميــل» ،أو« :لقــد ع َّبــرت عــن رأيــك بطريقــة جيــدة».
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يف املســجد عــىل عهــد رســول اهلل  ،Hفرأيــت يف النــوم كأن َم َل َكـ ْ ِ
ـن أخــذا يب ،فذهبــا يب
ـاس قــد َع َرفتُهــم ،فجعلــت
ـي البئــر ،وإذا هلــا قرنــان ،وإذا فيهــا أنـ ٌ
إىل النــار ،فــإذا هــي مطوي ـ ٌة كطـ ِّ

أقــول :أعــوذ بــاهلل مــن النــار ،قــال :فلقينــا َم َلــك آخــر ،فقــال يل :مل ُتـ َـرع .فقصصتهــا عــىل حفصــة،
ِ
ـم الرجــل عبــد اهلل لــو كان ُيصــي مــن
َّ
فقصتهــا حفصــة عــىل رســول اهلل  ،Hفقــال« :ن ْعـ َ
الليــل» ،فــكان َب ْعــدُ ال ينــام مــن الليــل إال قليـ ً
ـال.
وشــهد زيــد بــن ثابــت  Iاخلنــدق وهــو ابــن مخــس عــرة ســنة ،وكان ممــن ينقــل الرتاب
يومئـ ٍ
ـذ مــع املســلمن ،فقــال رســول اهلل « :Hأمــا إنــه نِعــم الغلم».

����������������������������������� َ�َّ�����

قــد ال نكــون نحــن الكبــار معتاديــن عــىل تلقــي الثنــاء مــن اآلخريــن عندمــا نفعــل األشــياء
املطلوبــة أو املتوقعــة منــا بشــكل صحيــح.
ولكــن األمــر خمتلــف بالنســبة لأطفــال ،فهــم بحاجــة إىل الثنــاء حتــى عندمــا يقومــون بأعــال
هــي يف نظرنــا يســرة ؛ ألن هــذا األمــر مهــم لرتســيخ املفاهيــم والســلوكيات اإليابيــة لدهيــم،
خاصــة وهــم صغــار ؛ لذلــك فإنــه مــن الــرضوري أن نجعــل الثنــاء البنَّــاء عــىل أطفالنــا عــادة متبعة
بشــكل يومــي عندمــا يــؤدون أعـ ً
ـاال بشــكل صحيــح ،ولكــن األمــر يتطلــب بعــض احلــرص ؛ لئــال

تنعكــس النتائــج (.)1

(« )1الموسوعة العلمية الحديثة يف تربية األبناء» (.)95 / 3
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تؤكــد النظريــة احلديثــة يف الرتبيــة أن اإلطــراء عــىل الطفــل كلــا أتقــن عمـ ً
ـال أو أجــاد ســلوكًا
هــو أفضــل وســائل غــرس املهــارات ،وقيــم اخلــر يف نفســه ،ألن لإلطــراء مفعـ ً
ـوال ســحر ًّيا حيــرك

طاقــة الطفــل ،وينشــط تفكــره ،ليفــوز بمزيــد مــن اإلطــراء ،عــن طريــق القيــام بأعــال أحســن
وســلوك أفضــل .فــا رس ذلــك ؟

رس ذلــك أن غريــزة إقــرار الــذات ،مــن أهــم الغرائــز التــي حتــرك ســلوك اإلنســان ،ليحتــل

مكانــه يف املجتمــع بــن النــاس .وهــي تُو َلــد مــع الطفــل ،وتتحكــم يف جانــب كبــر مــن جوانــب

نشــاطه وحركاتــه ،وتظــل معــه طــول حياتــه ،واإلطــراء والثنــاء واملديــح هــي أقــوى العقاقــر

تأثــرا عــىل غريــزة إقــرار الــذات وتنشــي ًطا هلــا .حتــى بــن الكبــار جتــد أن املجتمعــات تســتغل
ً
هــذه الغريــزة الفطريــة وتغذهيــا باإلطــراء األديب ،أو الثنــاء باجلوائــز واألوســمة والنياشــن،

لتشــجيع األفــراد عــىل اإلبــداع واالخــرتاع والتفــوق يف مياديــن احلــرب والرياضــة واألدب

إقــرارا
والعلــوم والفنــون .فيتســابق املواطنــون يف ميــدان التنافــس عــىل العمــل املثــايل األفضــل
ً

وإبــرازا لوجــوده.
لذاتــه،
ً
عــىل النمــط ِ
نفســه يف حميــط األرسة تصنــع كلمــة ُح ْلــوة هتمــس هبــا الزوجــة يف أذن زوجهــا،
أو عبــارة ثنــاء ي ِ
ســمعها الــزوج لزوجتــه ،أو ابتســامة إعجــاب أو تصفيقــة استحســان ،هينــئ هبــا
ُ

ـال عندمــا ييــد عمـ ً
األبــوان طفـ ً
ـال ،فيشــجعه اإلعجــاب عــي مزيــد مــن اإلجــادة.)1( ...
(« )1كيف تتعاملين مع أبنائك ؟» ص (.)48 ،47
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إن املــدح البنــاء املنضبــط املختــار بدقــة وعنايــة ،يف مكانــه املناســب ،ووقتــه املناســب ،مــن غــر

إرساف وال إفــراط( ،)1يــؤيت ثمــرة تربويــة كبــرة ،ويقــي املمــدوح فتنــة غــروره أو إعجابــه بنفســه.

وإن كلمــة تشــجيع واستحســان وتقديــر وإعجــاب واحــدة قــد تؤثــر يف نفــس الطفــل أضعــاف تأثر

املكافــأة املاديــة ،وقــد ثبــت مــن خــالل بعــض الدراســات أن «األشــخاص الذيــن ُشــجعوا و ُمدحــوا
كانــوا أقــدر بكثـ ٍ
ـر مــن ســواهم عــىل حــل املشــكالت ،وأرسع بوضــوح مــن غرهــم يف الوصــول إىل
اإلجابــات الصحيحــة»(.)2

إن التشــجيع لــه دور كبــر يف إبــراز الطفــل ملواهبــه ،واســتغالله لطاقاتــه الكامنــة ؛ ذلــك

حيــب الظهورعــىل أقرانــه ومســابقتهم ،فــإذا وجــد تشــجي ًعا شــحذ مهتــه،
أن الطفــل الســوي
ُّ
وأعمــل فكــره ،وبــذل وســعه ،وأخــرج طاقتــه ،وإذا عومــل بجفــاء وتثبيــط ،تراجــع ،وكمنــت

مواهبــه وطاقاتــه.

إن الدعــاء للطفــل ،أو مدحــه والثنــاء عليــه واإلشــادة بســلوكه وإنجــازه هــو مــن صــور التقويم

اإليــايب ،والتحفيــز ،وهــذا يرفــع معنوياتــه ،ويشــحذ مهتــه ،إذ فيــه إعــالن عن ارتيــاح املــريب ورضاه

عــا أنجــزه الطفــل ،وال ســيا إذا اقــرتن ببشاشــة وجــه املــريب ،وحســن اســتقباله للطفــل ،وكان ذلــك
أمــام مــن حيبهــم مــن أقربــاء أو أصدقــاء أو معلمن.

( )1ومن صور اإلفراط الثناء على جميع تصرفات الطفل حتى لو كان تصر ًفا بسي ًطا أو بديه ًّيا ظنًّا من المربي أن هذا تشجيع.
(« )2تعليــم بــال عقــاب» د .محمــود إســماعيل عمــار ص( ،)117وانظــر« :علــو الهمــة» للمؤلــف (ص ( )742 :719طبعــة دار األمــل
2017م) تجــد فيــه كال ًمــا مفصـ ًـال عــن الحاجــة إلــى التقديــر ،والتشــجيع بالمــدح التقديــري ،وأثــر التشــجيع يف النهــوض بالهمــة.
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واضحا يف إعطاء الثناء ،واربطه بالسلوك املحدد ،والنشاط املناسب.
أ  -كن
ً

ثمن وقدر اإلنجاز املحقق واملطلوب.
ب ِّ -
نجاح الطالب ـ بعد توفيق اهلل ـ إىل جهده وقدرته.
ج ُ -ا ْع ُز
َ

ن َ
طرق ح ِّلها.
د  -اطلب من اآلخرين :وصف املشكالت التي أعاقتهم عن اإلنجاز ،و َب ِّ ْ

هـ  -اجعل الطالب يركز عىل تقدمه يف األداء والنجاح (.)1

��������

����� ��� �� ����

قــد يســتخدم املــريب عبــارة يقصــد هبــا الثنــاء عــىل الطفــل ،ولكــن هــذه العبــارة تُشــعره بأنــه يف
مســتوى ال ُي َم ِّكنُــه مــن حتقيــق إنجــازات جيــدة ،ألهنــا تُذ ِّكــره باإلخفاقــات الســابقة:
مثل:
أخرا استطعت كتابة اسمك دون أن تطئ ؟!
ً -1
اسمك بخط واضح.
قل مكاهنا :تعجبني كتابتُك َ
 -2تبدو حجرتك اليوم مرتبة ،ما الذي حصل يف الدنيا ؟
قل مكاهنا :كم أشعر بالسعادة ألن حجرتك مرتبة.

( )1انظر« :علم النفس الرتبوي وتطبيقاته» للدكتور محمد عبد اهلل البيلي (ص .)203
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 -3كنت أشك أنك ستنجح يف هذه املادة ،ولكنك نجحت.
قل مكاهنا :أعلم أنك
كبرا يف هذه املادة ،لتنجح فيها ،احلمد هلل(.)1
َ
بذلت جهدً ا ً
������� ��� ����� ���� ��� ���� (:)2
ـرا أو ســعادة بالغــة بــا ينجــزه طفلهــا فــإن ذلــك قــد يــؤدي
عندمــا ُيظهــر الوالــدان ً
محاســا كبـ ً
رســام ماهــر ،يــب أن
إىل إضافــة عــبء عليــه ،فعندمــا يكــرر الوالــدان القــول لطفلهــا« :أنــت َّ
تكــون لوحاتــك يف مجيــع املعــارض» ،فقــد يقــول لنفســه« :ال أريــد أن أكــون رســا ًما ،إهنــم يريــدون
حتديــد مســتقبي أكثــر منــي» (.)3

������� ���� ����� ������ �������� �����:

بعــض الكبــار ال يتالكــون أنفســهم أمــام صغارهــم عندمــا تصــدر منهــم بعــض احلــركات
الغريبــة ؛ كتقليــد الكبــار يف بعــض الكلــات مثــل (اســكت) ،أو رضب اآلخريــن والســخرية منهــم،
قــد يضحــك الكبــار ،وقــد يطلبــون مــن الطفــل إعــادة مــا قــال أو فعــل ،ممــا يشـ ِ
ـعر الطفــل بــأن هــذا
ُ
الســلوك حمبــوب ،وأحيا ًنــا يلجــأ الطفــل هلــذا الســلوك يف أوقــات يكــون الوالــدان فيهــا منشــغلن
حمـ ً
ـاوال بذلــك ل ْفــت أنظارهــم (.)4
( )1انظر« :الموسوعة العلمية الحديثة يف تربية األبناء» لألستاذ /محمود سمير المنير (.)96 ،95 / 3
الو ْسم»  Labelling Theoryيف رسالة« :فقه الرتبية بالعقاب».
( )2انظر بحث« :نظرية َ
( )3المصدر نفسه (.)96 /3
( )4المصــدر نفســه ( ،)96/3ومــن ذلــك أن ينطــق الكبــار بالكلمــات والحــروف بالطريقــة نفســها التــي ينطقهــا الطفــل ممازحــة لــه،
فيتشــوه النمــوذج اللغــوي عنــده ،وقــد يتأخــر يف تطويــر تقدمــه نحــو النطــق الصحيــح.
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الرابع :الثناء يوؤدي اإىل تكرار ال�سلوك:

إن كنــت ال تريــد أن يســتخدم طفلــك الصافــرة مخــس أو عــر مــرات داخــل املنــزل فــال تقــل
لــه« :أنــت تعــرف كيــف تســتخدم الصافــرة !» ،وإذا كنــت ال تريــده أن يتســلق مظلــة الســيارة؛
فــال تقــل« :أنــت تعــرف كيــف تســتخدم عضالتــك للتســلق» ،مــن املهــم أن نعــرف أن الثنــاء يــؤدي
بشــكل طبيعــي إىل تكــرار العمــل (.)1

@9_d@dÁ¤ÏÊch¸@³Èh¸@§@g9m¼A

حيتــاج املــدح واإلطــراء إىل قــدر مــن التحفــظ عندمــا نســتعمله ،فمعــادن األطفــال ليســت
واحــدة ،ولذلــك فــإن أثــر اإلطــراء خيتلــف بــن شــخص وآخــر .وهلــذا الســبب ينبغــي أن يســتعمل
اآلبــاء اإلطــراء بحســاب وبمقــدار ،ألن بعــض األطفــال يفســدهم اإلطــراء فيشــبون مدللــن.
والبعــض اآلخــر يــزرع اإلطــراء املفــرط يف نفوســهم روح الغــرور ،ومــن ناحيــة أخــرى يــب أن
يتطــور أســلوب التعبــر عــن اإلطــراء بتطــور مراحــل عمــر الطفــل .ويف كل األحــوال يــب أال
يلمــس االبــن يف هــذا األســلوب نو ًعــا مــن املبالغــة ،وإال فــإن ذكاءه قــد يصــور لــه أنــه ليــس إال
وســيلة للضحــك عــىل الذقــون .فيفقــد اإلطــراء مفعولــه الســاحر (.)2
عندمــا تقــول لطفلــك ذي الســنوات األربــع ـ والــرور بـ ٍ
ـاد عليــك ـ« :مــا شــاء اهلل ،أراك

تنظــف أســنانك بالفرشــاةواملعجون كل يــوم» ،فإنــه ســوف يشــعر بالفخــر هبــذا العمــل ،ولكنــك
( )1نفسه.
(« )2كيف تتعاملين مع أبنائك ؟» ص (.)48
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لــو قلــت الــكالم نفســه البنــك ذي األربعــة عرعا ًمــا فإنــه ســيتضايق ؛ ألنــه يشــعر أنــك تســخر
منــه ( ،)1وتعاملــه كطفــل.

@¸9ÂlXB@eFÆ¼A¼BÇ¨_d¼@9ncAl

فــإن مــن وســائل تثبيــت الســوكيات اجليــدة يف نفــس الطفــل ؛ أن نمــدح أمامــه األفعــال احلســنة

التــي قــام هبــا غــره.

 -4ومن اأ�ساليب الثواب املعنوي اللفظي :حكاية الق�س�ص:
إن رسد القصــص عــىل األطفــال مــن أفضــل وســائل مكافأهتــم والتــودد إليهــم ،ألهنــم حيبوهنــا،

ويتابعوهنــا بشــغف ،كــا أن «الرتبيــة بالقصــة» حتتــل املركــز األول يف األســاليب املؤثــرة يف عقــل

الطفــل ووجدانــه ،وهــي أفضــل أشــكال اإلقنــاع والتوجيــه غــر املبــارش ،بجانــب أن فيهاخطا ًبــا
ـارشا لعقــل الطفــل.
مبـ ً

وهــي وســيلة تربويــة جيــدة عميقــة التأثــر يف تكويــن وإعــداد شــخصية الطفــل ،ومــع ذلــك

غفــل عنهــا اليــوم كثــر مــن املربــن.

وليــس أدل عــىل جاذبيــة القصــة وســحر مفعوهلــا مــن أن الكبــار أنفســهم حيبــون أن يســتمعوا

إليهــا ،ويتابعــوا أحداثهــا بشــغف.
(« )1الموسوعة العلمية الحديثة» (.)95 /3
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 -تــدرب الطفــل عــىل مهــارات التواصــل ،واحلديــث املهــذب ،واحلــوار اهلــادئ ،كــا مترنــه

عــىل فــن اإلصغــاء اجليــد ومهــارة اإلنصــات.

 -تنمي لغته ،وتُثري قاموس مفرداته اللغوية.

 -تــزوده بعلــوم شــتى ،ومعــارف متنوعــة عــن العــامل مــن حولــه ،وتنمــي مهــارات

التفكــر لديــه.

 -تعرض أساليب حل املشكالت ،وتدربه عىل مواجهتها بطريقة صحيحة واقعية.

ـورا ذاتيــة عــن
 -تنمــي قدراتــه اإلبداعيــة ،وتســتثر خيالــه لينطلــق حـ ًّـرا كــي ينســج بنفســه صـ ً

األشــخاص واألماكــن واألحــداث املتعلقــة بالقصــة.
 ُي ِمــده موقــف احلكايــة ومــا يكتنفــه مــن دفء عاطفــي ودود ،باألمــان واحلــب واالســرتخاءواملتعــة والتســلية.

 -تنمي قدرته عىل الرتكيز وشد االنتباه من خالل متابعة األحداث.

 -وهي وسيلة فعالة لغرس الفضائل ،وتثبيت العقيدة ،وجتسيد القيم.

 -وللقصــة دور عميــق يف تغيــر الســلوك عــن طريــق اإلحيــاء باملبــادئ وصحتهــا ،واالســتهواء

مــن خــالل صفــات البطــل وانتصــاره ،ثــم التقمــص أو التاهــي معــه بمحــاكاة ســلوكه وترفاتــه.
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 -أن تكون القصة ـ كلاهتا وأفكارها ـ مناسبة ملرحلته العمرية ودرجة نموه العقي.

 أن يتخر هلا الوقت املناسب.ص بأسلوب شيق مثر وبسيط ،وأن يعتمد احلاكي عىل املؤثرات اللفظية واحلركية.
 أن ُت َق َّ -أن ُجتتنب القصص املرعبة ،أو التي تنتر للر ،أو املغرقة يف اخليال الكاذب.

ومــا مــن شــك يف أن أحســن القصــص عــىل اإلطــالق مــا تضمنــه القــرآن الكريــم والســنة
ـت العقيــدة  ،وتُبطِــل الــرك واخلرافــة ،وفيهــا إنــذار واعتبــار ،كــا أهنــا
النبويــة الريفــة ،ألهنــا ُت َث ِّبـ ُ

كلهــا حقيقيــة وقعــت بالفعــل فيــا مــى ،ومنزهــة متا ًمــا عــن اخلرافــات واألســاطر ،كــا أن التاريخ
اإلســالمي حافــل بقصــص البطولــة واألجمــاد والتضحيــات.
 -5الثواب املعنوي احلركي:

يــؤدي املــريب هــذا النــوع مــن الثــواب باحلــركات واإليــاءات ،ومــن ذلــك :االبتســامة ،وهـ ُّـز

الــرأس ،وحتريــك اليــد ،ورفــع اليــد ،ونحــو ذلك ممــا ال يصعــب عىل الناشــئ أو الشــخص املســتهدَ ف
بالرتبيــة إدرا ُكــه ،ومعرفــة أن مــراد املــريب إثابتــه وإظهــار الــرور بــا قــام بــه مــن ســلوك طيــب.

� ������� ������ ���� �� ��� ����� �������

فالنظــرة احلانيــة بلطــف تعكــس مــا يعتمــل يف نفــس املــريب مــن مشــاعر فياضــة ُجتــاه ولــده،

ومــع أهنــا ال تكلــف شــي ًئا فــإن هلــا مفعـ َ
ـول الســحر.
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البســمة تفتــح آفا ًقــا واســعة يف العالقــات اإلنســانية واالجتاعيــة ،حتــى عَدَّ هــا رســول اهلل

 Hعبــادة ُيثــاب عليهــا ،فقــد قــال « :Hتبســمك يف وجــه أخيــك صدقــة» (،)1

ألن لغــة التجهــم والرامــة واجلفــاف ،تعطــي نتائــج خمتلفــة عــن لغــة البســمة والبشاشــة والرضــا،
وألن حســن االســتقبال ،وإقبــال الوجــه ،ونظــر العينــن ،وحســن االســتاع ،تعــر عــن احــرتام

ـوق املــريب واملعلــم،
الطــرف املقابــل ،والبســمة والتبســم اليــو َم فــن وصناعــة تســويقية ،وأعظــم مــا ُي َسـ ِّ

قيــم املعرفــة واألخــالق واجلــال (.)2

اللم�س��ة احلاني��ة ،وم�س��ح راأ�س��ه ،والرتبي��ت عل��ى كتف��ه ،و�سم��ه ل�س��در اأم��ه :كل ذلــك ممــا ي ِشــعر
ُ
َ
الطفــل باحلــب واحلنــان واألمــان ،ويدعــم ســلوكه احلســن ،ويرغبــه فيــه.
عــن أيب هريــرة  Iأن رجـ ً
ـال شــكا إىل رســول اهلل  Hقســوة قلبه ،فقــال لــه« :إن أردت

تليــن قلبــك ،فأطعم املســكن ،وامســح رأس اليتيــم» (.)3

« حيتــاج الصغــر قبــل الكبــر وإىل الســنة العــارشة ،أو الثالثــة عــرة ،حســب روايــات احلديــث

اآلمــرة بتعليــم الصــالة ،إىل ضمــة األم حــن خروجــه مــن البيــت إىل املدرســة ،أو إىل النــوادي
وحســنه
( )1صــدر حديــث أبــي ذر  Iأخرجــه الرتمــذي ( ،)1956والبخــاري يف «األدب المفــرد» ( ،)128وابــن حبــان (،)864
َّ
لغيــره األلبــاين يف «الصحيحــة» رقــم (.)572
(« )2كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب» (ص .)80
( )3رواه اإلمام أحمد رقم ( ، )263/2وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)854
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الثقافيــة والرياضيــة ،وهــذه الضمــة إىل صــدر األم ،أو مــن يقــوم مقامهــا ،هلــا األثــر الكبــر عليــه ،يف
نقــل ِشــحنة عاطفيــة دافئــة إليــه ،ويمكــن اســتمرار هــذا األمــر بعــد هــذه الســن ،بشــكل قبلــة تطبــع

عــىل وجنتــه ،أو كلمــة طيبــة ،أو دعــاء حســن ،فيكــون هلــا األثــر الكبــر ،يف حفظــه مــن اســتقبال
العواطــف الناقصــة أو املشــبوهة خــارج البيــت.

هــذا الثــواب ا ُمل َعـ ِّـزز ،يعطيــه دف ًعــا قو ًّيــا للســعادة والنشــاط واإلبــداع ،وحــب العــودة إىل البيــت

وحيســن اســتقباله يف عودتــه
واألرسة ،وهــو ممتلــئ بحصــاد اليــوم ،مــن املعرفــة والتجربــة والنجــاحُ ،

كذلــك ،أليــس هــذا مــا يشــد كل أب وأم ،ومســؤول أرسة إىل بيتــه وأرستــه ،وأهلــه وعشــرته،

ينــس األب دوره يف هــذه املســألة ،أليــس هــذا مــا كان يصنعــه رســول اهلل  Hمــع
وال َ
ِ
ـرا لــه،
صغــاره ،حتــى أنــه ذهــب مــرة مــع بعــض أصحابــه ،إىل عــوايل املدينــة ،ليــس إال ل ُي َق ِّبـ َـل صغـ ً

ُحيتضــن يف بيــت مــن بيوهتــا ،ثــم انقلــب إىل عملــه وجهــاده (.)1

ولقــد تناســينا مثــل هــذه األمــور ،أو َق َّرنــا فيهــا ،بدعــوى الرتبيــة ا ُملحافِظــة التقليديــة ،فخرنا

ثقافتنــا احلقيقيــة ،وأضعنــا االســتقرار النفــي واخللقــي ألبنائنــا ،فأخــذوا يف التلقــي عــن الثقافــات
َـــر ِض ًعا لــه يف
( )1فقــد قــال أنــس « :Iمــا رأيــت أحــدً ا كان أرحــم بالعيــال مــن رســول اهلل  ،Hكان إبراهيــم ُمست ْ
عوالــي المدينــة ،فــكان ينطلــق ونحــن معــه ،فيدخــل البيــت وإنــه َل ُيدَ َّخ ـ ُن ،وكان ظِئـ ُـره َق ْينًــا ـ أي :حــدَّ ا ًدا ـ فيأخــذه ،فيقبلــه ،ثــم
يرجــع» رواه مســلم رقــم ( ،)2316والظئــر هــي المرضعــة ولــد غيرهــا ،وزوجهــا ظئــر لذلــك الرضيــع ،فلفظــة (ظئــر) تقــع علــى
األنثــى والذكــر.
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وتفيضــا
تعويضــا ملــا ُحرمــوه يف بيوهتــم،
الدخيلــة ،عــر شاشــات الرائــي ،والصحبــة الســيئة،
ً
ً

للتوتــر الــذي يالقونــه مــن شــدة ورصامــة املعاملــة يف مدارســهم» (.)1
-ح�سن ا�ستقباله ،مب�سافحته ،والرتحيب ،واحلفاوة به:

فعــن أنــس  Iقــال« :كان النبــي  Hإذا اســتقبله الرجــل فصافحــه ،ال ينـ ِ
ـزع

يــده مــن يــده حتــى يكــون الرجــل الــذي ينــزع»(.)2

َف رسول اهلل.)3(»H
حريرا وال
وعنه  Iقال« :ما َم َس ْس ُت
ألن من ك ِّ
ديباجا َ
ً
ً

ُروي أن عبــد اهلل بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب  Lدخــل عــىل عمــر

ابــن عبــد العزيــز ،وهــو حديــث الس ـ ّن ؛ ولــه وفــرة ،فرفــع عمــر جملســه ،وأقبــل عليــه ،فالمــه
قومــه ،فقــال« :إن الثقــة حدثنــي ؛ حتــى كأين أســمعه ؛ ِمــن ِيف رســول اهلل ( :Hإنــا

لرهــا مــا
يــرين مــا َي ُّرهــا) ،وأنــا أعلــم أن فاطمــة لــو كانــت حيــة ؛ َّ
فاطمــة َب ْضعــة منــيُّ ُ ،
ـت بابنهــا».
فعلـ ُ

وباجلملــة ،فقــد كان مــن هــدي رســول اهلل  Hإدخالــه الفرحــة والــرور عــىل

قلــوب األطفــال ،بالســالم عليهــم ،ومصافحتهــم ،ومداعبتهــم ،والتصــايب هلــم.
(« )1كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب ؟» ص(.)85 ،84
( )2رواه الرتمذي ( ،)2490وابن ماجه ( ،)3716وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)4780
( )3رواه البخاري ( ،)2768ومسلم (.)2150
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 -6الثواب املعنوي برفع الذكر:

قــال ابــن مســكويه« :و ُيمــدَ ح الصبــي بــكل مــا يظهــر منــه مــن خلــق مجيــل ،وفعــل حســن،

و ُيكــرم عليــه».

وقــد اســتجاب النــاس هلــذا االجتــاه فكرمــوا أدب ًّيــا وكُافــؤوا ماد ًّيــا كل مــن نبــغ مــن التالميــذ
حي َمــل الصبــي عــىل حصــان أو بعــر ،مرتد ًيــا
وأظهــر تفو ًقــا ،وكان مــن مظاهــر التكريــم األديب أن ُ ْ

أزهــى مالبســه ،وحييــط بــه إخوانــه وأقرانــه ،ويســر بذلــك املوكــب يف الشــوارع اهلامــة باملدينــة (.)1
ـئ عنــد أقرانــه وســائر النــاس أن ُي ِشــيدَ بــه ـ أمامهــم ـ املــريب ،ويثنــي عــىل
إن ممــا يرفــع الناشـ َ
ـارض ذلــك مطلــع عليــه ،ويمكــن أن يتــم
ســلوكه الــذي َّ
حســنه ،أو إنجــازه الــذي حققــه وهــو حـ ٌ
ذلــك مــن خــالل:

 -اإلشادة به يف طابور الصباح يف اإلذاعة املدرسية.

 -تسليمه شهادة شكر وتقدير أو تفوق.

 -تسجيل اسمه يف لوحة الرف (.)2

يقــول األســتاذ حممــد نبيــل كاظــم« :مــن أنــواع الثــواب :إشــهار الناجــح واإلشــادة بــه ،ســواء

كان يف املدرســة أو البيــت أو النــادي ،وربــا يرفــق بصــورة شــخصية ،أو تدويــن ذلــك يف ســجل
( )1انظر«الرتبية اإلسالمية» ألحمد سبكي ،مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة السادسة1978 ،م ص(.)274-272
( )2يقــول أحــد المعلميــن« :وهــي ُتجــدي مــع بعــض األوالد أكثــر مــن أي هديــة أخــرى ذات قيمــة ،حتــى كان عقــاب التلميــذ عنــدي يف
الفصــل أن أهــدده بحرمانــه مــن وضــع اســمه يف لوحــة الشــرف ،فيبكــي ويعاهــدين علــى االســتقامة».
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خــاص ،وال بــأس أن يعــل ذلــك يف بطاقــات ،توضــع يف صنــدوق ،تســتخرج بعــد فــرتة زمنيــة

للتكريــم ،وهــذه الطريقــة نافعــة جــدًّ ا ،خاصــة حــال وجــود مشــكالت ســلوكية مــع بعــض األبنــاء،

يــراد تعديــل الســلوك فيهــا إىل األحســن واألفضــل ،ويف اإلمــكان صنــع أوســمة صغــرة ،تــدل عــىل

نجـ ٍ
ـاح مــاُ ،ت َع َّلــق عــىل صــدر الطالــب ،أو ًّلواحــة مفاتيــح ،أو أقــالم ُينقــش عليهــا عبــارات تكريــم

معينــة ،أو مــا يشــبه ذلــك مــن وســائل كثــرةُ ،يبتــدع فيهــا تكريــم وتشــجيع األبنــاء ،بــا يتناســب

مــع العــر ،ومســتلزمات تفــوق األمــة وإعــادة حضورهــا احلضــاري والعاملــي» (.)1
 -7ومن الثواب املعنوي ما يخت�ص بالدرجات يف املدر�سة:

إن إ عطــاء الدرجــات اإلضافيــة للتلميــذ يف غرفــة الصــف هــو مــن أنــواع الثــواب املعنــوي الفاعل
يف العمليــة الرتبويــة ،ســواء وضعــت يف ســجل العالمــات أمــام التلميــذ مبــارشة ،أو ُو ِضــع لــه عالمــة
عــىل دفــرته أو عــىل ورقــة عمــل أو نحــو ذلــك (.)2
 ...إن الدرجــات والتقويــات واالختبــارات تدخــل يف بــاب التقويــم اإليــايب ،ألن اإلنســان

كائــن اجتاعــي بالطبــع ،يؤثــر فيــه ظهــور أثــر ســلوكه يف اآلخريــن تعزيـ ًـرا لــه ،وإشــبا ًعا حلاجتــه إىل

رضــا اآلخريــن ،وقــد يتمثــل اآلخــرون لديــه ـ حينــا يكــون عملــه عظيـ ًـا ـ املجتمــع ،أو الوطــن ،أو
األمــة بأرسهــا.

(« )1كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب ؟» ص(.)88 ،87
(« )2أصول الرتبية اإلسالمية» ص(.)192
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 واجلــزاء الرتبــوي اليــوم ،لــه ارتبــاط وثيــق بعمليــة التقويــم املــدريس ،وربــا كان أحــد صــورهووجوهــه ،وهــذا مــا يدعونــا للتوســع يف دراســته ،وابتــداع نــاذج وصــور إضافيــة وجديــدة لــه،
بحيــث يدعــم القيــم الرتبويــة ،ويعمــل عــىل األخــذ بيــد الناشــئة ،نحــو تنميــة قدراهتــم ،واكتشــاف
مواهبهــم ،وتطويــر بيئاهتــم وأوطاهنــم(.)1
 ويقــرتب مــن هــذا :طريقــة اســتخدام النجــوم الالصقــة مــع األطفــال الصغــار يف تعديــلالســلوك :اسـ ِ
ـتخدم النجــو َم أو النقــاط الالصقــة كــي تبــن الســلوك الــذي تــم تغيــره بنجــاح.
 ضــع لوحــة مدو ًنــا عليهــا القواعــد األرسيــة املتفــق عليهــا داخــل األرسة( ،)2ومــا تتفــق أنــتوطفلــك عــىل تغيــره .فمثـ ً
ـال« :ســوف أنظــف أســناين بالفرشــاة بعــد اإلفطــار»« ،ســوف أتعامــل

بشــكل جيــد مــع أختــي»« ،ســوف أؤدي واجبــي بعــد املدرســة مبــارشة»« ،ســوف أتنــاول العشــاء
بــدون جلبــة أو ضوضــاء»« ،ســوف أحافــظ عــىل الذكــر قبــل النــوم» ،ولــكل قصـ ِ
ـة نجـ ٍ
ـاح ،أضــف
نجمــة أو نقطــة.

 اتفــق مــع طفلــك عــىل مكافــأة بشــكل مســبق إذا هــو حقــق عــد ًدا معينًــا مــن النجــوم والنقــاط.خروجــا للتنــزه يف احلدائــق ،أو الذهــاب إىل املكتبــة ،أو
فخمــس نجــوم يمكــن أن تعنــي لعبــة جديــدة ،أو
ً
ســاعة إضافيــة يف مشــاهدة الكمبيوتــر .وبزيــادة عــدد النجــوم والنقــاط تــزداد املكافــآت .فمثـ ً
ـال عندمــا
حيــا بالذهــاب إىل احلديقــة ،أو اشــرت لــه قصــة حيبهــا ،أو زد يف مروفــه.
تصــل إىل مخســن امنحــه تر ً

(« )1كيف نؤدب أبناءنا بدون ضرب ؟» ص(.)78
( )2وألهمية هذا الموضوع أفردنا له رساله «القواعد األسرية ونظام المكافآت» ،وهي قيد اإلعداد للطباعة.
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والنجوم والنقاط تؤيت أفضل نتائجها مع املشكالت القصرة األجل.
 قــم بتغيــر اللوحــة عندمــا يصبــح الســلوك اجليــد عــادة لــدى طفلــك وإال شــعر بامللــل.فــإذا فقــد الطفــل االهتــام فأرجــئ اســتخدامه لوقــت قصــر ،ثــم اســتخدمه عندمــا تصبــح األمــور
مهيــأة الســتخدامه .لكــن ال تســتخف بتأثــر املكافــآت حتــى عــىل املــدى القصــر.
 -8الثواب املعنوي باإظهار الهتمام به:
وذلك من خالل:

 -االســتاع إىل وجهــة نظــره بكل اهتام ،وتقبــل آرائه واقرتاحاته( ،)1ومناقشــتها بلطــف وموضوعية،

وبخاصــة بعــد ســن العــارشة حيــث يــزداد نضجــه العقي ،وكــذا االشــرتاك معــه يف حل مشــكالته.

( )1وتأمــل موقــف أميــر المؤمنيــن عمــر  Iمــن عبــداهلل بــن عبــاس  Lحيــن قــال عمــر :فيــم تــرون ُأ ِنزلــت هــذه اآليــة:
﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ اآليــة [البقــرة ]266 :فقالــوا :اهلل أعلــم ،فغضــب عمــر فقــال :قولــوا نعلــم أو ال
نفســك ،فقــال ابــن عبــاس:
نعلــم ،فقــال ابــن عبــاس :يف نفســي منهــا شــيء يــا أميــر المؤمنيــن! فقــال عمــر :قــل يــا بــن أخــي وال ُت َح ِّقــر َ
ضــرب مثـ ًـال لعمــل ،فقــال عمــر :أي عمـلٍ؟ فقــال :العمــل ،فقــال عمــر« :لرجــل غنــي يعمــل بالحســنات ،ثــم بعــث اهلل إليــه بشــيطان،
فعمــل بالمعاصــي حتــى أغــرق أعمالــه كلهــا» اهـــ .مــن «فتــح البــاري» (.)153/13
وتأمــل اهتمامــه  Iبابــن عبــاس  Lوتقديــره إيــاه فيمــا رواه البخــاري ( )3627عــن ابــن عبــاس  Lقــال :كان
عمــر ُ Iيدخلنــي مــع أشــياخ بــدر ،فــكأن بعضهــم َو َجــد يف نفســه ،فقــال :لِــم يدخــل هــذا معنــا ولنــا أبنــاء مثلــه ؟ فقــال عمــر :إنــه
ممــن قــد علمتهــم .فدعاهــم ذات يــوم فأدخلــه معهــم ،فمــا رأيــت أنــه دعــاين فيهــم يومئــذ إال ل ُيريهــم ،فقــال :مــا تقولــون يف قــول اهلل �:
﴿ﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ ؟ ،فقــال بعضهــم :أمرنــا أن نحمــد اهلل ونســتغفره إذا نصرنــا و ُفتــح علينــا .وســكت بعضهــم فلــم يقــل
شــيئًا ،فقــال لــي :أكذلــك تقــول يــا بــن عبــاس؟ فقلــت :ال .فقــال :مــا تقــول ؟ فقلــت :هــو َأ َجـ ُـل رسـ ِ
ـول اهلل  Hأعلمــه
لــه ،قــال ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ فذلــك عالمــة أجلــك ﴿ ،ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ .فقــال عمــر بــن
الخطــاب :ال أعلــم منهــا إال مــا تقــول.
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 -االتصال به تليفون ًّيا وأنت يف العمل لتطمئن عليه.

 -تعميم السالم عىل من تدخل عليهم ،ثم تصيصه بالتحية والسؤال عنه.

 الرتحيــب بأســئلته وتشــجيعه عــىل أن يســأل ،مــع إجابــة أســئلته بــا يناســب مرحلتــهً
وشــجعه ،وأثبــه إذا أصــاب ،أمــا إذا أخطــأ ؛
ســؤاال فأجبــه
العمريــة( ،)1وكــذا إذا ألقــى عليــك
ِّ

فاشــكره عــىل املحاولــة ،وأ ِّملــه أنــه ســيوفق املــرة القادمــة إن شــاء اهلل.
 تعامــل معــه مــن حــن إىل آخــر بشــكل شــخيص فــرديً ،بــدال مــن التعامــل معــه فقــط
كأحــد أفــراد جمموعــة( ،)2وتأمــل هنــا مــا قالــه عبــد اهلل بــن مســعود « Iعلمنــي رســول اهلل
 Hالتشــهد َك ِّفــي بــن كفيــه ،كــا يعلمنــي الســورة مــن القــرآن»(.)3

وعــن معــاذ بــن جبــل  Iأن رســول اهلل  Hأخــذ بيــده ،وقــال« :يــا معــاذ! واهلل
إين ألحبــك ،فقــال :أوصيــك يــا معــاذ ،ال تَد َعـن يف كل صــالة أن تقــول :اللهــم ِ
أعنِّــي عــىل ذكـ ِ
ـرك
َّ

وشـ ِ
وح ْسـ ِ
ـن عبادتــك» (.)4
ـكرك ُ

( )1انظــر« :الرتبيــة العمليــة للطفــل» لمؤلفتــه هدايــة اهلل الشــاش ص ( ،)282-272و«الموســوعة العلميــة الحديثــة» لألســتاذ محمــود
ســمير المنيــر (.)203-201 /3
( )2إن اســتقطاع وقــت يومــي ـ ولــو نصــف أو ربــع ســاعة ـ وقضــاءه مــع كل طفــل بمفــرده ،وليــس مــع إخوتــه ،تلعــب األم معــه ،أو
تتحــاور معــه ،أو تســتمع إليــه علــى حــدة ،يقــوي الروابــط بيــن األم والطفــل ،ويســهل الحــوار معــه ،ويلبــي احتياجــات نفســية لديــه،
ويشــعره بقيمــة ذاتــه ،وأنــه جديــر بالتقديــر واالهتمــام ،ويزيــد ثقتــه بنفســه.
( )3رواه البخاري ( ،)6265ومسلم (.)402
( )4رواه أبــو داود ( ،)1522والنســائي ( )53/3وقــال الشــيخ عبــد القــادر األرنــاؤوط« :إســناده صحيــح» اهـــ .مــن تخريــج «جامــع
األصــول» (.)209/4
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ويقرتح د� .سبوك هنا اقرتاحني:
ً
خاصــا ـ يمكــن أن ُيصنــع هــذ ال َع َلــم
«أول :اطلــب مــن كل طفــل أن يصمــم َع َلـ ًـا شــخص ًّيا ًّ
مــن القــاش مثـ ً
ـالُ .يرفــع هــذا العلــم يف مــكان واضــح باملنــزل يف األيــام اخلاصــة بالطفــل مثــل يــوم
ميــالده ،أو عندمــا يتفــوق يف املدرســة ،أو يســجل هد ًفــا يف مبــاراة كــرة القــدم ،أو عندمــا يكــون أداؤه
متميـ ًـزا يف حفــل املدرســة.
ثان ًيــا :يمثــل األمــر قيمــة ومعنــى كبريــن عندمــا حيــدد األب موعــدً ا للخــروج مــع كل طفــل
عــىل حــدة ـ كل أربعــة أو مخســة أســابيع .وال يــب أن يعــرف بقيــة األبنــاء املــكان الــذي ســيتوجهان
إليــه ،إىل أن خيرهــم االبــن أو االبنــة بذلــك بعــد اللقــاء .أثنــاء هــذا اللقــاء يلعــب األب مــع الطفــل
ـف األحيــاء املائيــة ،أو
البولينــج ،أو كــرة الســلة ،أو كــرة القــدم ،أو يــزور حديقــة احليــوان ،أو ُمت َْحـ َ
مكتبــة أطفــال ،ويــب أن خيتــار الطفــل بنفســه مــا ســيتم أثنــاء هــذا الوقــت.
بالطبــع هنــاك وســائل أخــرى لتحقيــق الغــرض ِ
نفســه ،لكــن مــرة أخــرى اهلــدف هــو التخطيط
ألنشــطة تؤكــد عــىل أمهيــة كل شــخص يف ذاتــه ،وليس كفــرد ضمــن املجموعــة» ـها (.)1
وأخرا إليك هذا املوقف املعر عن مغزى «االهتام» بالطفل:
ً
كان أحــد اآلبــاء يصلــح ســيارته ،ويعتنــي هبــا ،بينــا ابنــه حيدثــه ،واألب ال يلتفــت إليــه ،فقــال
ـرا ،وعندمــا نعتنــي هبــا تســاوي أكثــر.
لــه ابنــه :كــم تســاوي هــذه الســيارة يــا أيب ؟ فقــال لــه :كثـ ً
فقــال لــه االبــن« :أمــا أنــا فــال أســاوي شــي ًئا ،وإال لــكان اهتامــك يب كاهتامــك بالســيارة».
(« )1حديث إلى األمهات» (ص  ،)131بتصرف.
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 -9اإثابته باإ�سناد �سيء من امل�سوؤولية اإليه:
حيتــاج الطفــل يف مرحلــة معينــة إىل الشــعور بذاتيتــه ،واســتقالليته ،ونمــوه ،وإخــراج الطاقــة

الكامنــة فيــه ،ويف تكليفــه بــيشء مــن املســؤوليات تغذيــه هلــذا الشــعور ،وتدعيــم لثقتــه بنفســه،

وشــعوره بالفخــر بإنجــازه الــذي يلــب إعجــاب املحيطــن بــه وتشــجيعهم.

إن تكليفك إياه بعمل ٍما ـ يف حد ذاته ـ أهم من نجاحه يف هذا العمل أو عدم نجاحه.

يقول بعض الرتبوين« :هناك قاعدتان يف غاية البساطة يب اتباعها:
نجاحه املحدود فيها.
 -1امتدح ما قام به الطفل من أعال ،و َقدِّ ْر
َ
 -2اعمل عىل أن تعطي الطفل عدة أعال يمكنه القيام هبا».

وقــال ونســتون ترشــل ذات مــرة« :لقــد وجــدت أن أفضــل طريقــة إلكســاب أحدهــم إحــدى
ِ
أشــعر طفلــك بإمكانيــة االعتــاد عــىل
الفضائــل ،هــي أن تنســب هــذه الفضيلــة وتعزوهــا إليــه،

قدراتــه ،والثقــة فيــه ،فإنــه ال حمالــة ســيثبت لــك أنــه جديــر هبــذه الثقــة التــي يســتحقها».

ـدره أن ُيعرتف
ويف مرحلــة عمريــة معينــة يســتنكف الطفــل أن ُيعا َمــل كطفــل صغــر ،و ُيثلــج صـ َ
ـر ،ويــزداد انراحــه إذا تــم التعامــل
بــه يف البيــت اعرتا ًفــا مقرت ًنــا بالفــرح والــرور عــىل أنــه قــد كـ ُ
معــه عمل ًّيــا عــىل هــذا األســاس.

ومــن هنــا فــإن إســناد يشء مــن املســؤولية إليــه يعتــر اعرتا ًفــا بلســان احلــال بأنــه كــر ،ومل َي ُعــدْ

طفـ ً
ـرا.
ـال صغـ ً
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كــا أن إســناد يشء مــن املســؤولية إليــه يدربــه عــىل حتملهــا ،وإخفا ُقــه يف البدايــة يمرنــه عــىل

حتمــل اإلخفــاق وإعــادة املحاولــة.

ومن �سور هذا النوع من الإثابة:
 إعالنه عري ًفا( )1عىل التالميذ خالل فرتة خروج املدرس من الفصل.ً
مسؤوال عن النظافة يف الصف.
 تعيينه -املساعدة يف إعداد املائدة.

ويف بع�ص املراحل ميكن:

مروف أسبو ٍع مرة واحدة ً
بدال من املروف اليومي ،وتتابعه عن قرب.
 أن متنحهَ

 -أن تستشــره يف بعــض األمــور وتســتمع إليــه ،وال تعارضــه يف كل مايقــول ،وأن تســمح لــه

باالختيــار مــن بــن عــدة بدائــل ،وأن تفوضــه يف عمــل بعــض االشــياء التــي حيتاجهــا املنــزل.

يقــول د .ســبوك« :فــإذا كان هنــاك حمــل بقالــة ال يبعــد عــن املنــزل إال خطــوات فــال مانــع مــن
أن ترســل األم الطفـ َـل ذا مخســة األعــوام ليشــرتي شــي ًئا مــن هــذا املحــل ،وأن ِ
حياســب البائــع ،برط

أن يكــون الطفــل حتــت رقابــة األم خو ًفــا مــن الســيارات املرعــة .ويمكــن لالبــن يف عمــر السادســة

أن حيمــل حقيبــة املشــرتيات أثنــاء ذهــاب األم أو األب للتســوق .ويمكــن لالبــن أن يفتــح البــاب،
بــاب املنــزل إذا مــا دق اجلــرس وكان األب أو األم مشـ ً
ـغوال يف عمــل مــا فســمحا لــه بذلــك...

�
����ل��� الق ِّيم بأمر القوم وسيدهم ،واملراد به هنا :من يستخلفه املدرس عند خروجه من الفصل ليحفظ النظام فيه.
( )1ال َع
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إن إســناد بعــض األعــال للصغــار ،يعــل هــؤالء الصغــار يتعلمــون مــن الكبــار ،ويعــل

طاقاهتــم الكبــرة تلتقــط ألــوان الســلوك الــذي ينتهجــه الكبــار...

إن إســناد بعــض مــن األعــال الصغــرة إىل األطفــال يفجــر يف أعــاق األطفــال الفخر بأنفســهم،

ويعلهــم يكتســبون لغــة الكبــار يف التعبــر عن أنفســهم» (.)1

نعــم قــد يقــع الطفــل يف بعــض األخطــاء ،ولكــن هــذا هــو الطريــق الصحيــح لتعلمــه

ولنجاحــه ...ذلــك النجــاح الــذي ســيو ِّلد النجــاح الــذي يليــه ،ألنــه يبنــي يف اإلنســان ثقتــه بنفســه
وبمقدرتــه ،وقــد صــدق املثــل القائــل بأنــه «ال يشء يو ِّلــد النجــاح أفضــل مــن النجــاح ِ
نفســه» (.)2
َُ
ومــن هنــا فــإن عــي املــريب أن يتوقــع بعــض اخللــل «ألن رضورة البدايــة تكــون هكــذا ،ومــن

الزم ذلــك أن ال ينفعــل املــريب هبــذه النتيجــة ويعاقبــه أو يرتاجــع عــن مروعــه ،بــل يدلــه عــىل
الصــواب بطريقــة ال حتمــل اســتهان ًة بــه ،أو تقليـ ً
ـال جلهــده املبــذول ،ويتباحــث معــه يف األمــور التــي

عوقتــه ،ويعمــل عــىل إزالتهــا ،ومــن احلكمــة يف التفويــض أو التوكيــل أن ال يفعــل ذلــك يف األمــور
الكبــرة ،والتــي يكــون اخلطــأ فيهــا مكل ًفــا ،بــل يبــدأ ً
أوال باألمــور اليســرة ،حتــى إذا آنــس منــه

رشــدً ا يف الترفــات ،أمكــن أن يـ َ
ـكل إليــه األمــور اجلســيمة أو العظيمــة فيــا بعــد» (.)3
(« )1تربية األبناء يف الزمن الصعب» ص (.)115 ،114
(« )2اللمسة اإلنسانية» ص (.)302 ،301
(« )3نحو تربية إسالمية راشدة» لألستاذ محمد بن شاكر الشريف ص (.)117
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من َه ْدي رسول اهلل  Hيف إسناد
مسؤولية إىل الطفل
ـت
ـت رســول اهلل  Hيو ًمــا حتــى إذا رأيـ ُ
قصــه خادمــه أنــس  Iقــال :خدمـ ُ
مــا َّ
ـت إىل ِصبيـ ٍ
ـتَ :ي ِقيـ ُـل رسـ ُ
ـان يلعبــون،
ـول اهلل  ،Hفخرجـ ُ
ـت مــن ِخدمتِــه قلـ ُ
أين قــد َف َر ْغـ ُ
ـول اهلل  Hفس ـ َّلم عــىل الصبيـ ِ
ـت َأنظـ ُـر إىل َل ِعبِهــم ،قــال :فجــاء رسـ ُ
ـان وهــم
قــال :فجئـ ُ
َ َ
ـول اهلل  ،Hفبعثنــي إىل حاجـ ٍ
ـس رسـ ُ
يلعبــون ،فدعــاين رسـ ُ
ـول
ـة لــه ،فذهبـ ُ
وج َلـ َ
ـت فيهــا َ
ٍ
ـت آتِيهــا فيــه ،فلــا
اهلل  Hيف َ ْيفء حتــى أتي ُتــه ،واحتَبسـ ُ
ـت عــىل ُأمــي يف اإل َّبــان ( )1الــذي كنـ ُ
ـول اهلل يف حاجـ ٍ
أتيتُهــا قالــت :مــا َح َب َســك ؟ قلــت :بعثنــي رسـ ُ
ـة لــه .قالــت :ومــا هــي ؟ قلــت :هــو
َ
ِ
ِرس لرسـ ِ
فاح َفـ ْ
رسه.
ـول اهلل قالــتْ :
ـظ عــىل رســول اهلل َّ
ٌّ
ـت بــه أحــدً ا مــن النــاس ـ أو كنــت حمدِّ ًثــا بــه ـ َحلدَّ ث ُتـ َ
ـك
ـس :لــو حدَّ ثـ ُ
قــال ثابـ ٌ
ـت :فقــال يل أنـ ٌ

ـت (.)2
بــه يــا ثابـ ُ

فتأمــل ـ رمحــك اهلل ـ كــم تقــوى إرادة هــذا الطفــل حــن حيفــظ الــر ويكتمــه حتــى عــن

أمــه ،وكــم ترتفــع ثقتــه بنفســه ،وكيــف تكــون صــورة نفســه عنــده وقــد اتصــف باألمانــة والوفــاء
والصــدق وقــوة اإلرادة ؟!

(ِ 9ÃAæHá ß@ )1
الحين والوقت.
( )2رواه اإلمام أحمد رقم ( ،)13022وقال محققو «المسند»« :إسناده صحيح على شرط مسلم» (.)324/20
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الر َب ِّيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء  Jقالــت :أرســل رســول اهلل  Hغــداة
وعــن ُّ
ِ
ـم صو َمــه ،ومــن كان
عاشــوراء إىل ُقــرى األنصــار التــي حــول املدينــة« :مــن كان أصبـ َ
ـح صائـ ًـا ف ْليتـ َّ
ِ
ِ
ِ
ـار منهــم إن
ـم بقي ـ َة يومــه» ..فكنــا بعــد ذلــك نصومــه ،ون َُصـ ِّ
أصبـ َ
ـوم صبيانَنــا الصغـ َ
ـح ُمفطـ ًـرا ف ْل ُيتـ َّ
شــاء اهلل ،ونذهــب إىل املســجد ،فنجعـ ُـل هلــم ال ُّلعبــة مــن ِ
الع ْه ـ َن ،فــإذا بكــى أحدُ هــم عــىل الطعــام
ُ
أعطينــاه إيــاه حتــى يكــون عنــد اإلفطــار».

تموا صو َمهم» (.)1
ويف رواية« :فإذا سألونا الطعام أعطيناهم ال ُّلعبة تُلهيهم حتى ُي ُّ

ِ
الطاعــات
قــال النــووي  Vيف «رشح مســلم»« :يف هــذا احلديــث متريــن الصبيــان عــىل
ِ
العبــادات ،ولكنهــم ليســوا مكلفــن» (.)2
وتعويدهــم

إن الصــوم مرتبــط عنــد الطفــل بالكبــار (املكلفــن) ،ولــذا فــإن بعــض األطفــال يــرى يف صومــه
ـؤرشا عــىل أنــه قــد كــر ،ألنــه يعمــل اآلن شــي ًئا خمتل ًفــا ،وألنــه خــرج مــن دنيــا الطفولــة إىل عــامل
مـ ً
الكبــار ،فيحاكيهــم ،ويتحكــم يف رغباتــه ،ويتــدرب عــىل تأجيــل إشــباعها ،ويشــعر بالفخــر ألنــه
أنجــز العبــادة وشــارك فيهــا.

ِ
ـف محــار ســعيد بــن أيب وقــاص ،فقــال
ـي َع َلـ ُ
أخــرج مالــك عــن ســليان بــن يســار قــالَ :فنـ َ

ـعرا ،وال تأخــذ إال مثلــه».
لغالمــه :خــذ مــن حنطــة أهلــك ،فابتــع بــه شـ ً

( )1رواه البخاري ( ،)1960ومسلم ( ،)1136وغيرهما.
َ
ـجع علــى المحاولــة ،ولــو
ـ
ش
ي
ـن
ـ
ولك
ـخ،
ـ
ب
و
ي
ـال
ـ
ف
ـوم
ـ
الص
ـام
ـ
إتم
ـن
ـ
ع
ـل
ـ
الطف
ـز
ـ
عج
(« )2شــرح النــووي لصحيــح مســلم» ( ،)193/3وإذا
ُ َّ
ُ َ َّ
جــز ًءا مــن النهــار.

٩0

90

الثواب الرتبوي  :معنوي  ,ومادي

@¸ÍcA¼È+ÍÉÁ¥¼9ÍÉH¸@K@ÉQ

يقــول الدكتــور حممــد حممــد بــدري ـ حفظــه اهلل ـ« :إن مــن أكــر مــا ينمــي ثقــة االبــن

ً
مســؤوال عــن عمــل مــا ،مهــا كان عمــره ..فاألطفــال
بنفســه واحرتامــه لذاتــه ؛ أن يكــون

البالــغ عمرهــم ثــالث ســنوات يــب أن نتوقــع منهــم أن ينظفــوا أنفســهم بأنفســهم بعــد قضــاء
احلاجــة ،بــل وأن يســاعدوا يف أداء املهــام البســيطة يف املنــزل ،ويــب أن تتزايــد هــذه املهــام

واملســؤوليات األخــرى بتقــدم العمــر مــع عــدم ربطهــا باملكافــآت ،فاألطفــال يــب أن يقومــوا

بتقديــم املســاعدات املنزليــة مــن منطلــق مبــدأ أن مســاعدة اآلخريــن هــو الــيشء الصحيــح
الــذي يــب القيــام بــه..

وإذا كان لــأب عمــل يمكــن لالبــن أن يتــدرب عــىل ممارســته ،وجــب تدريبــه عليــه ،فــإن ذلك

يلقــي الثقــة يف قلبــه ،ويعلمــه االعتــاد عــىل النفــس ،ويطور شــخصيته املســتقلة..

وقــد شــاهدت هــذا بنفــي ،فقــد كان أحــد مــن أعــرف مــن التجــار يدفــع ابنــه إىل الســفر

ومقابلــة مــن يتعامــل معهــم األب يف جتارتــه ،وهــو حيمــل املــال لالتفــاق عــىل الصفقــات التجاريــة..

كل ذلــك وهــو ابــن أربعــة عــر عا ًمــا ،فــكان هلــذا التــدرب يف الصغــر األثــر األكــر يف شــخصية
هــذا االبــن يف الكــر مــن اســتقاللية التفكــر والعمــل...

وإن مل يكــن عمــل األب مــن األعــال التــي يمكــن لالبــن ممارســتها ،فــال أقــل مــن أن

يــارس االبــن مــا يســتطيع مــن أعــال ،و ُي َر َّغــب يف القيــام هبــا بجــد وإتقــان لينشــأ بعيــدً ا عــن

الكســل ،والرتهــل..
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وهذا مثال من الصن:

أطفــال يف الصــن ـ يف دار حضانــه !!! ـ متواضعــة املبــاين يف جــزء منهــا حجــرة هــي مصنــع

صغــر ،ليســت فيــه أجهــزه حتتــاج ألمــوال طائلــة وال اتصــاالت كهربائيــة معقــدة ..فقــط جمموعــة

ملبــات كهربائيــة صغــرة تصلــح للبطاريــات ،وجهــاز أقــل مــن حجــم اليــد يشــر :مــا إذا كانــت

هــذه اللمبــة ســليمة أم فاســدة ثــم صنــدوق ورقــي فيــه ثقــوب وورق الصــق..

يدخــل األطفــال وخيتــرون كل ملبــة ،فــإذا كانــت صاحلــة وضعهــا الطفــل يف مــكان مثقــوب
بالصنــدوق ُأ ِعــدَّ لــه ،وإذا كانــت فاســدة ألقاهــا يف ســلة جمــاورة )1( ..هكــذا تتكــون االجتاهــات
والقيــم بالعمــل ال بالقــول» (.)2

 -10ومن �سور الإثابة املعنوية العف ُو عنه عندما يخطئ:

فعــل َح َس ٍ
ٍ
ً
فمثــال تقــول األم
ــن قــام بــه،
ويشــرتط هنــا أن تــره أن العفــو عنــه كان بســبب
لطفـ ٍ
ـل اســتحق العقــاب« :ســأعفو عنــك ،ألنــك ســاعدتني يف ترتيــب املنــزل ،ولكــن ال تعــد إىل
اخلطــأ مــرة أخــرى».

أو :إعفــاؤه ممــا هــو مكلــف بــه :كأن تقــول األم« :ســأعفيك مــن فعــل كــذا اليــوم ؛ ألنــك

تعبــت يف املذاكــرة ،وأديــت واجباتــك املدرســية».

( )1وهذا مجرد تدريب عملي ،وليس من باب «تشغيل األطفال» يف شيء.
( )2انظر« :اللمسة اإلنسانية» ص (.)315 ،314
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 -يــب التفريــق بــن املكافــأة الســلبية ( )Passive Rewardاملقصــودة مــن املــريب ،كــا يف املثالن

اآلنفــي الذكــر ،وبــن املكافــأة العارضــة غر املقصــودة عــىل ســلوك ســلبي (.)Negative Behavior

وإليــك هذيــن املثالــن عــىل املكافــأة العارضــة (غــر املبــارشة) أو غــر املقصــودة عــىل

ســلوك ســلبي:

 -1طلبــت األم مــن ابنتهــا ـ حــن أتــى موعــد نومهــا ـ أن تذهــب إىل الفــراش لتنــام ،فبكــت

البنــت ورصخــت ألهنــا ال ترغــب يف النــوم ،فرضخــت األم لرغبتهــا ألهنــا ال حتتمــل بــكاء البنــت
ورصاخهــا.

ً
مســتقبال أن تلجــأ إىل البــكاء والــراخ كــي
تعلمــت البنــت مــن هــذا املوقــف أن بإمكاهنــا

تلبــى رغباهتــا ،وجتــر أمهــا عــىل الرضــوخ هلــا.

 -2حــرض موعــد نــوم الطفــل ،فتغافــل الوالــدان ،وأعرضــا عــن تنبيهــه ليذهــب إىل فراشــه،

كــي ال يقطعــا عليــه مشــاهدة الكمبيوتــر.

هــذا التغافــل واإلعــراض هــو مكافــأة وتعزيــز ســلبي( )1غــر مبــارش مــن جانــب الوالديــن

حرضــوه بعــد ذلــك
لســلوك غــر مســتحب ،قــد يــؤدي فيــا بعــد إىل رصاع بــن الطفــل وأهلــه إذا َّ

عــىل النــوم يف الوقــت املحــدد.
( )1راجع ص (.)25
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ثان ًيا :الثواب املادي

هــو إكســاب الناشــئ منفعــة ماديــة حمسوســة ،ســواء كانــت نقديــة أو كانــت عينيــة ،وألن العينية
ـوم بــال فهــي يف النهايــة منفعــة نقديــة مــن الناحيــة العملية.
مــن حيــث الواقــع تقـ َّ
إذن الثــواب املــادي :عبــارة عــن مكافــأة ماليــة أو مغلفــة باجلوانــب املاديــة ،كاهلدايــا ،وتُعطــى

للمتفوقــن يف التعليــم والســلوك مثــل :الكتــب ( )1واألرشطــة واأللعــاب واألجهــزة
واألواين وغرهــا ،وغال ًبــا مــا يؤ ِّمــل املربــون أن حتقــق ُ
جوانــب تربويــة
مثــل هــذه اهلدايــا
َ
إضافيــة ،وتســاعد عــىل بنــاء القــدرات املهنيــة والتعليميــة ،بحيــث يفــرح الطفــل باحلصــول
عليهــا ويف الوقــت ِ
نفســه تكــون عامـ ً
ـزا ملواصلــة اجلهــد يف املســتقبل ،إىل جانــب تنميــة
ـال حافـ ً
املهــارات والســلوكيات (.)2

9Âl @·É¹l¸@ºHA±¼ÎC¬Aµ@È
ـ إما أن نعده هبا يف إطار «نظام املكافآت».
ـ أو أن نقدمها له كمفاجأة بعد السلوك اجليد.

( )1يعــد إهــداء الكتــب المختــارة بعنايــة مــن أفضــل وســائل التشــجيع علــى الســلوك الحســن ،ليصبــح للطفــل مكتبــة علميــة تنمــو مــع
نمــوه ،يحكــي ابــن العالمــة الكبيــر ابــن عابديــن عــن نشــأة والــده  ،Vفيقــول :وكان الســبب يف جمعــه لهــذه الكتــب العديمــة
النظيــر :والــده ،فإنــه كان يشــرتي لــه كل كتــاب أراده ،ويقــول لــه« :اشــرت مــا بــدا لــك مــن الكتــب ،وأنــا أدفــع لــك الثمــن ،فإنــك
ـت مــا أم ُّتــه أنــا مــن ســيرة ســلفي .فجــزاك اهلل خيـ ًـرا ياولــدي » .وأعطــاه كتــب أســالفه الموجــودة عنــده مــن أثرهــم ،الموقوفــة
أحييـ َ
علــى ذراريهــم .انظــر« :حاشــية ابــن عابديــن» (.)7/1
( )2انظر« :تربية األوالد بين اإلفراط والتفريط» ص (.)272
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وقــد دلــت اإلحصــاءات عــىل أن اإلثابــة االجتاعيــة تــأيت يف املرتبــة األوىل يف تعزيــز

تفضــل
الســلوك املرغــوب ،بينــا تــأيت املكافــأة املاديــة قــي املرتبــة الثانيــة ،مــع أن مــن األطفــال فئــة ِّ
املكافــأة املاديــة.

ـمعت حدي ًثا،
قــال إبراهيــم بــن أدهــم « :Vقــال يل أيب« :يابنــي! اطلــب احلديــث ،فكلــا سـ َ

ـت احلديــث عــىل ذلك.
وحفظتــه ؛ فلــك درهــم» ،فطلبـ ُ
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من أنــواع الثــواب املـــادي
 -1تقدمي مكافاأة نقدية:
قــد يصلــح يف حالــة مــن احلــاالت تقديــم مكافــأة ماليــة للناشــئ عــىل ُح ْســن صنيـ ٍع صنعــه ،أو
ســلوك قــام بــه ،وغال ًبــا مــا يكــون هــذا النــوع مناسـ ًبا عندمــا يكــون مــن األب أو مــن األم لولدمهــا،
وقــد ال يكــون ذلــك مناس ـ ًبا مــن املعلــم لتلميــذه ،ولكــن ال بــد مــن مالحظــة أن الثــواب املــادي
بتقديــم مكافــأة نقديــة يف بعــض األحيــان يشــكل خطــورة عــىل بعــض الناشــئة ويف حــاالت معينــة
فقــط ،فينبغــي عــىل املــريب أن يالحــظ ذلــك .ومــن خصائــص هــذا النمــط مــن الثــواب أنــه يصلــح
حتــى مــع الكبــار ،قــال � ﴿ :ﮧ ﮨ﴾ [التوبــة.]60 :
ويف التفســر :هــم الكفــار الذيــن كان النبــي  Hيتألفهــم ليســلموا ،وكانــوا يدخلــون
يف اإلســالم بالعطــاء ،أو ممــن أســلم حدي ًثــا ،فيعطيــه تشــجي ًعا وتقويــة (.)1
 -2الإعالن عن جوائز تناف�سية:
أثــر جوائــز املســابقات كبــر ،ســواء كانــت جوائــز تقديريــة أو تشــجيعية أو تثقيفيــة ،يتنافــس فيها
األبنــاء ،وتُعطــى ملــن يكــون حصــاده الســلوكي ،أو العلمــي ،أو األخالقــي ،أو الدينــي ،أو الثقــايف،
مرض ًيــا بدرجــة معينــة ،حســب رشوط املســابقات املعلــن عنهــا ،مــع الدعاية املناســبة هلــا ،ألن املالحظ
ْ
ـرا مــن هــذه املســابقات ،تــأيت إىل مدارســنا ومراكزنــا متأخــرة ،وال يعلــم عنهــا إال قلــة قليلــة من
أن كثـ ً
حرصــا عىل
الطــالب أو األبنــاء ،الذيــن امتهنــوا هــذا اللــون مــن التنافــس مــع أقراهنــم ،أو كانــوا أكثــر
ً
(« )1أصول الرتبية اإلسالمية» ص (.)193
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صحيحــا ؛ لكانــت لو ًنــا
النيــل املــادي ،ممــا ُيفقــد هــذه املســابقات أمهيتهــا ،التــي لــو ُو ِّظفــت توظي ًفــا
ً
مــن ألــوان التعليــم ،وطريقــة مــن طرقــه الكثــرة النافعــة واملعدِّ لــة للســلوك واملعــززة لــه (.)1
وال شــك أن هــذا التنافــس ُخيــرج الطاقـ ِ
ـات املكنونـ َة عنــد الطفــل ،ويــريب ثقتــه بنفســه ،وحيفــزه

لبــذل اجلهــد لكــي يتفــوق عــىل أقرانــه ،ويربيــه عــىل تــذوق حــالوة النجــاح بعــد بــذل اجلهــد،
ويعلمــه أن لــكل جمتهــد نصي ًبــا ،ويربيــه كذلــك عــىل ضبــط النفــس عنــد اإلخفــاق ،والرضــا بــا

قســم اهلل لــه وقــدَّ ر.

و ُيع ِّلمــه التعـ َ
ـاون املثمــر ،والتنافــس الريــف ،والصــدق يف احتســاب مــرات الفــوز ،ويزيــل

مــن صــدره احلقــد واحلســد ملــن فــاز عليــه ،فيكــرر املحاولــة ليفــوز يف املــرة األخــرى.

إن الــدرس املســتفاد مــن املســابقة التنافســية هــو أنــك إذا أردت أن حتصــل عــىل يشء يف احليــاة؛ فــال

ـع إليــه بجــد واجتهــاد موقنًــا أن اهلل ال يضيــع أجــر مــن أحســن عمـ ً
ـال.
ـاين ،ولكــن اسـ َ
تكتــف باألمـ ِّ

وقــد كان رســول اهلل  Hيثــر روح املنافســة الفكريــة يف أصحابــه ،فمــن ذلــك مــارواه ابــن

عمــر  Lقــال رســول اهلل « :Hإن مــن الشــجر شــجر ًة ل يس ـ ُقط ور ُقهــا ،وإهنــا َم َثـ ُ
ـل
ـاس يف شـ ِ
ـجر البــوادي ،ووقــع يف نفــي أهنــا
املســلم ،فحدِّ ثــوين مــا هــي ؟» قــال عبــد اهلل :فوقــع النـ ُ
ـتحييت ( ،)2ثــم قالــوا :حدثنــا مــا هــي يــا رســول اهلل ؟ قــال« :هــي النخلـ ُة».
النخلـ ُة ،فاسـ
ُ
(« )1كيف نربي أوالدنا بدون ضرب؟» ص (.)88
كت».
( )2ويف رواية« :فإذا أنا أصغر القومَ ،ف َس ُّ
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ـرت ذلــك لعمــر ،فقــالَ :
ـب إ َّيل مــن
«ألن تكــون قلـ َ
قــال عبــد اهلل :فذكـ ُ
ـت :هــي النخل ـ ُة أحـ ُّ

كــذا وكــذا»(.)1

وي أن عبــد اهلل بــن احلــارث  Iقــال :كان رســول اهلل
ومــن املنافســة البدنيــة :مــا ُر َ

ـرا بنــي العبــاس  Mثــم يقــول« :مــن َسـ َب َق
َ Hي ُصـ ُّ
ـف عبــدَ اهلل ،و ُعبيــدَ اهلل ،وكَثـ ً
ِ
ويلتز ُمهــم (.)2
إ َّيل فلــه كــذا وكــذا» .قــال :فيســتبقون إليــه ،فيقعــون عــىل ظهــره وصــدرهَ ،ف ُي َق ِّب ُلهــم،
ريا من املدح (:)3
امل�ساركة اأعظم تاأث ً

قــال أحــد اآلبــاء يشــكو ابنــه :إنــه ُمنطـ ٍ
ـو عــىل ذاتــه ،يفتقــر إىل الثقــة بالنفــس والقــدرة عــىل
البــت يف األمــور ،وروح النضــال والكفــاح واملثابــرة ..فســأله ُحم َدِّ ُثــه :كــم مــن الوقــت ُمت ِضيــه مــع
ابنــك؟ أجــاب بقولــه :أراه كل يــوم عــىل اإلفطــار ،إال إذا اختلفــت مواعيدنــا ..فقــال لــه حمدثــه:

ـت ُمتــي معــه وق ًتــا طي ًبــا باملنــزل ،أو تلعــب معــه يف احلديقــة،
أعــرف ذلــك ..ولكنــي أســأل إن كنـ َ

أو تدعــوه إىل مطعــم ،أو إىل صيــد ســمك.

ً
ً
ومتسائال :ومن أين ىل الوقت ألفعل ذلك؟
مندهشا
أجاب الرجل

سأله صديقه :هل ذهبت مرة لتشاهده يف أي نوع من النشاطات التي يارسها؟
( )1رواه البخاري ( -135 ،133/1فتح) ،ومسلم (.)2811
( )2رواه اإلمام أحمد ( ،)1836وضعفه محققو «المسند» (.)335/3
( )3انظر« :اللمسة اإلنسانية» ص (.)554 ،553
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ـم حيا َتــك العمليــة بحيــث يتســع منهــا وقــت
ثــم قــال لــه :العــالج بســيط« ..كــن هنــاك»َ ..ن ِّظـ ْ

البنــك الــذي هــو أهــم مــن العمــل.

قال األب :إنني أقوم بمدحه ،وحتفيزه بكلات التقدير ملا يقوم به !!

قــال صديقــه :إن امتــداح االبــن مل يــزل أداة قويــة يف تربيتــه ،ويف مســاعدته عــىل الشــعور بالرضا

ُجتــاه نفســه ،ولكــن الدراســات تشــر إىل أن املديــح يشء فعــال ألنــه جــزء مــن عامــل كبــر وهــام

جــدًّ ا اســمه «مشــاركة اآلبــاء» ...تلــك التــي تفعــل مــا هــو أكثــر مــن املــدح ..فاملــدح يشء عظيــم،
ولكنــه ال يغنــي عــن الوقــت الــذي تقضيــه مــع االبــن مشــاركًا لــه فيــا يــارس مــن هوايــات ،أو

يقــوم بــه مــن أعــال..

ـارصا عــىل إعطــاء األوامــر ومراقبــة التنفيــذ ،وهو
لقــد اعتــاد بعــض املربــن أن يكــون دورهــم قـ ً

مســلك خمالــف ملنهــج املــريب األول  ،Hالــذي كان يعيــش مــع أصحابــه ،ويشــاركهم

َ
أعاهلــم ومهو َم ُهــم.

 -3زيادة امل�سروف:
فــإذا أحســن فقــل لــه« :إن شــاء اهلل ســأزيدك غــدً ا يف املــروف ،وملــدة أســبوع» ،ويمكــن أن

تعــده بذلــك قبــل العمــل ،فتقــول لــه مثـ ً
ـت عــىل درجــة كبــرة هــذا الشــهر؛
ـرت وحصلـ َ
ـال« :إذا ذاكـ َ
فســوف أزيــد مــن مروفــك» ،مــع مراعــاة تنفيــذ ذلــك ،وعــدم اخلُلــف فيــه ،ملــا لــه مــن أثـ ٍ
ـر يسء

عــىل الطفــل ،فــال يثــق يف كالمــك بعــد ذلــك.
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 -4تقدمي الهدايا العينية:
ستحســن
«اهلدايــا واملكافــآت تعتــر تعزيـ ًـزا للنجــاح والســلوك احلســن ،ولــو كانــت رمزيــة ،و ُي
َ

رب ُطهــا هبــذا الســلوك وذاك النجاح ،وأن تكــون مناســبة ألعــار األوالد واحتياجاهتم ،وأن تكــون اهلدية
اقتصاديــة ومعمــرة ،إال إذا كانــت تُســته َلك ،وأن تكــون يف املناســبات فحســب ،لئــال تُبتـ َ
ـذ َل بكثرهتــا،

ـرا عكسـ ًّيا إذا مل تكن بحســب
وســهولة احلصــول عليهــا ،فيقــل تأثرهــا وقــد ينعــدم ،وربا أعطــت تأثـ ً
هــذه الــروط ،وهــي مــن ســنن اإلســالم ،لقــول النبــي ( :Hهتــا َد ْواَ ،تا ُّبــوا)(.)2(»)1
وهــذا احلديــث الريــف يعلمنــا أن اهلديــة ليســت فقــط دليـ ً
ـال عــىل احلــب واملــودة ،ولكنهــا

أيضــا ،وبخاصــة إذا مل تكــن متوقعــة ،وكانــت مــن النــوع الــذي حيتاجــه الطفــل وحيبه.
جتلــب احلــب ً
هنــاك هدايــا ثمينــة تتلــف حســب البيئــة ،كأنــواع اجلواهــر وأجهــزة الكمبيوتــر ونحوهــا،

وهنــاك هدايــا رمزيــة كاملناظــر اجلميلــة واأللعــاب والطوابــع وغــر ذلــك ،ويف كل احلــاالت يعتــر

تقديــم يشء مــن هــذا النــوع أو ذاك ثوا ًبــا ماد ًّيــا ُيمنَــح للناشــئ عــىل ســلوك مرغــوب فيــه مارســه

أو قــام بــه ،مــع مراعــاة اجلانــب الرتبــوي يف اهلدايــا ،فإثابــة البنــات بــيشء مــن اجلواهــر ربــا أدى
إىل حصــول التفاخــر عــىل الزميــالت أو الصديقــات وكــر قلوهبــن ،وهــو جانــب تربــوي ســلبي،

لكــن تقديــم جهــاز املصحــف القلمــي ،أو الناطــق بصــوت مقــرئ متقــن قــد يكــون أجــدى.
(« )1اللمسة اإلنسانية» ص ( )554 ،553بتصرف.
وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)3001
( )2رواه عن أبي هريرة  Iأبو يعلى يف «مسنده»،
َّ
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ويفضــل يف اهلدايــا العينيــة أن تكــون متناســبة مقــدارا مــع الفعــل الــذي ُأ ِ
ـت مــن أجلــه،
هد َيـ ْ
ً

ـاهدة دائـ ًـا كالســاعة واألدوات املدرســية.
وحبــذا أن تكــون مــن األشــياء املشـ َ

 ،Ï^^Êd@§É^^ÁH¾^^ÄhPCL»A^^}Û@^^HÏ^^Êch¸@³Èh^^¸@ÎA^^¤@h¼Â^^¼d^^HÙÈبغــض النظــر عــن

قيمتهــا املاديــة ،فقــد تكــون (البطاقــة) عنــد طفــل مفضلــة ،وقــد يفضــل طفــل آخــر الدراجــة ،وقــد
تكــون وردة أو زهــرة تســاوي عنــد بنـ ٍ
ـت الكثــر بخــالف غرهــا ،وحتديــد هــذا راجــع إىل خــرة
الوالديــن بــا حيبــه ويتمنــاه أوالدمهــا.

()1
ـرا،
يقــول األســتاذ حممــد نبيــل كاظــم :يمكــن حلبــة حلــوى صغــرة  ،أن تشــكل ثوا ًبــا كبـ ً
لتلميـ ٍ
ـذ أبــدع يف التفاعــل الرتبــوي ،ســواء كان ذلــك يف البيــت أو املدرســة.

ولقــد عرفــت وشــهدت شـ ً
ـرا عال َّمــة ،تربطنــي بــه صلــة قرابــة ،ويســكن بجوارنــا،
ـيخا كبـ ً

وكنــت يف الســنة الرابعــة مــن عمــري ،فــكان ال يمــر بــه طفــل يســلم عليــه ،إال أخــرج لــه مــن
ـحا عــىل رأســه ،داع ًيــا لــه بالعبــارات
جيبــه ،تلــك احلبــة مــن الســكر امللونــة ،وقدمهــا إليــه ماسـ ً

الطيبــة ،إىل درجــة أن نشــم منــه الرائحــة الزكيــة الطيبــة مــن ال ِّطيــب ،الــذي مــا يــزال أثــره وشــذاه
يف أنــوف مــن عرفــه ،إىل يومنــا هــذا ،مــع أنــه غــادر احليــاة منــذ قرابــة اخلمســن عا ًمــا.

ومــن هــذا البــاب ،أ ٌّم كانــت ربــة بيــت مثاليــة ،تقــوم بإعــداد مائــدة عامــرة ألوالدهــا ،تشــبه

وتفــوق أرقــى املطاعــم ،مكافــأة ألوالدهــا عــىل مناســبة معينــة ،كنجــاح ،وتفــوق ،وتعــاون ،متدرجة
( )1يتحفظ البعض من إدراج الطعام يف قائمة المكافآت كما سيأيت إن شاء اهلل.
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مــع تطــور وتقــدم أعــار أوالدهــا ،لتــرف تطلعهــم إىل الرغبــة يف طعــام املطاعــم ،أو اإلعجــاب

بــه ،حمافظــة عــىل جاذبيــة التآلــف األرسي ،وحتقيــق رغباهتــم يف إطارهــا»(.)1

�� �ُ��� َ�� ����� ُ� �� ����� ��������

يتحفــظ بعــض الرتبويــن مــن اســتعال األطعمــة واألرشبــة كوســيلة إثابــة عــىل ســلوك حســن،

ويقولــون يف رشح موقفهــم:

«تتكــون العالقــة بــن الطفــل والطعــام يف ســن مبكــرة جــدًّ ا ،وهــذه العالقــة تنبــع مــن الطفولــة

ثــم تبقــى معــه ســائر حياتــه ،ونحــن عندمــا نكافــئ األطفــال بالطعــام نربــط العواطــف (كمشــاعر

الســعادة والفــرح) بالطعــام م ًعــا طــول الوقــت ـ دون أن نقصــد ـ خــالل تربيتنــا هلــم ،ونحــن نفعلــه

مــن منطلــق حبنــا هلــم ،وبنيــة حســنة ،لكنــه يرســل إليهــم رســالة خاطئــة ،وينمــي لدهيــم عــادات
ضــارة تبقــى معهــم ســائر عمرهــم .إذا نظــرت للبالغــن ســتجد أن ( )%70منهــم إمــا زائــدي الــوزن

أو ســمينن ،ونســبة اإلصابــة بمــرض الســكري (النــوع الثــاين) ســتظهر بنســبة (واحــد مــن كل
عــرة أشــخاص) ،ويتدهــور األمــر حتــى قــد تصــل النســبة إىل (شــخص واحــد ضمــن كل ثالثــة
أشــخاص) يف ســنة (20٥0م) حســب بعــض الدراســات ،فــإن صــدق هــذا واقع ًّيــا فإننــا نتدهــور

صح ًّيــا بســبب التغذيــة غــر الصحيــة مــن الــيء إىل األســوأ.

واخلر اجليد هو أن لدينا فرصة لنوقف هذا التدهور اآلن مع أطفالنا.

(« )1كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟» ص (.)84 ،83
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ـت
حل ْل َويــات ،فأنــت ـ بــدون قصــد ـ ربطـ َ
إن الطفــل إذا أنجــز ســلوكًا محيــدً ا بنفســه ،فكافأ َتــه با ُ

اهلديــة بالطعــام.

فإذا سألت :فكيف أكافئه ً
بدال من ذلك؟

أجبتــك :اصحبــه إىل نزهــة يف احلديقــة أو حديقــة احليوانــات ،أو امنحــه وق ًتــا مميـ ًـزا مــع األبوين،

أو أهــده كتا ًبــا جديــدً ا ،أو لعبــة جديدة.

مــا علينــا فعلــه هــو أن نأخــذ هــذه العالقــة ،هــذا اإلعجــاب بســلوكه ،هــذا الفخــر بــه ،هــذه

املشــاعر كلهــا ،ونفصلهــا عــن الطعــام إىل أبعــد َحــدٍّ نســتطيعه.

علينــا أن نعلمــه أنــه يــأكل مــن أجــل التغذيــة ،ولبنــاء جســمه ،وليمــده بالطاقــة ،وليــس ألنــه

حيتــاج إىل أن يكافــئ نفســه بالطعــام.

إذا كان الطفــل لديــه زيــادة يف الــوزن  Overweightيف ســن أربــع ســنوات فإنــه معــرض ألن

يصــاب بالســمنة أو الــوزن الزائــد يف ســن الرشــد بنســبة (.)%70

إن ربــط الطعــام باملشــاعر خماطــرة ومقامــرة ،فإنــه ســيأكل حــن يفــرح ،ويــأكل حــن يتعــب،

ويــأكل حــن يصيبــه امللــل ،وباختصــار ينبغــي أن يســتبعد الطعــام مــن قائمــة املكافــآت متا ًمــا...
 -5الرحالت يف العطالت:

أيضــا إرشاك الناشــئ يف رحلــة ســواء كانــت رحلــة دينيــة ،وهــي أفضــل
مــن الثــواب املــادي ً

األنــواع ،أو رحلــة علميــة ،أو رياضيــة ،أو ترفيهيــة كحديقــة احليــوان ،أو ا ُملتحــف ،أو معــرض
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ـت
األحيــاء املائيــة ،ونحوهــا ،وذلــك لقيامــه بــأداء ســلوكي مرغــوب فيــه ،وينبغــي أن ُيســت َغل وقـ ُ

قــدرا أكــر مــن القيــم واالجتاهــات الســلوكية احلميــدة،
الرحلــة وجدوهلــا يف إكســاب الناشــئ
ً

بخاصــة إذا كانــت رحلــة دينيــة إىل مكــة ألداء احلــج أو العمــرة ،أو زيــارة املدينــة املنــورة ،أو أماكــن
الغــزوات ،ونحــو ذلــك (.)1

ويقــول د .ســبوك« :ال بــد أن نثــر خيــال الطفــل باحلكايــات الواقعيــة يف املــكان الذي ســنذهب

أيضــا شــغو ًفا بصحبتنــا
إليــه ،ألن ذلــك خيفــف معانــاة الطفــل يف وســائل املواصــالت ،ويعلــه ً
يف الســفر» (.)2

ويقــول األســتاذ حممــد نبيــل كاظــم :إن «االهتــام باإلجــازة األرسيــة األســبوعية لــه أثــر كبــر

عــىل زيــادة الروابــط األرسيــة مــن ناحيــة ،ولــه أثــر هــام عــىل جتديــد نشــاط األفــراد مــن ناحيــة
أخــرى ،ويمنــع مــن ترســب امللــل يف الســلوك االعتيــادي اليومــي الدائــم ،وال زلنــا يف منطقتنــا

العربيــة واإلســالمية ،نســتهن هبــذا األمــر ،وال نوليــه االهتــام املناســب.

حيملهــم جهــدً ا غــر عــادي عــىل
إذا رغبنــا أن يكــون أوالدنــا ناجحــن ســعداء ،فهــذا األمــر ِّ
مــدى أســبوع ،يــؤدي إىل إحــداث توتــر يف اجلهــاز العصبــي ،إذا مل تفــرغ ِشــحنته بلــون مــن التجديــد
والتغيــر والرتويــح عــن النفــس ،باخلــروج مــن البيــت لصلــة رحــم ،أو يف رحلــة ،أو زيــارة معــارف

(« )1أصول الرتبية اإلسالمية» ص (.)194
(« )2حديث إلى األمهات» ص (.)115
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وأصدقــاء  ،أحــدث ضي ًقــا يف نفــوس األبنــاء خاصــة ،وربــا يف نفــوس الكبــار كذلــك ،لــذا قيــل:
القلوب،
مجــوا هــذه
(روحــوا القلــوب ســاعة فســاعة) ،وقــال عــي بــن أيب طالــب كــرم اهلل وجهــهَ « :أ ِ ُّ
َ

فإهنــا متـ ُّـل كــا متـ ُّـل األبــدان»(.)1

يقــول د .فاخــر عاقــل :إن اإلنســان حــن تُســتنزف قــواه ..هيبــط مســتوى حماكاتــه ،وتضعــف

إرادتــه وبذلــك تتعطــل شــخصيته ،ال عــن النــاء فحســب بــل وعــن اإلفــادة مــن معارفهــا الســابقة،
وخراهتــا املاضيــة ،ملواجهــة حارضهــا ومشــكالته ..وعــىل هــذا فــإن مجيــع مــا تقــدم يقودنــا إىل

نتيجــة تربويــة وحيــدة ..أال وهــي وجــوب حــرص الرتبيــة احلديثــة ،عــىل تزويــد اإلنســان بعــادات

االســتجام ،وتعليمــه كيــف يســرتيح» (.)2

(« )1كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟» (ص .)87 ،86
(« )2معالم الرتبية» (ص .)113
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خيتلــف املربــون يف قيمــة املكافــأة مــن الناحيــة الرتبويــة ،إذ يــرى فريــق منهــم أهنــا باعــث

ـود األطفــال عــىل أن ينتظــروا املكافــأة عــىل كل
رش ُه أكــر مــن خــره ،ألنــه يعـ ِّ
خارجــي مصطنــع َ ُّ

عمــل يقومــون بــه ،فــإن مل تــأت هــذه املكافــأة يف الوقــت املناســب ،فقــدوا شــوقهم إىل العمــل
وحبهــم لــه ومالــوا إىل اإلمهــال والكســل.

فالثــواب املــادي يــؤدي إىل النفعيــة ،و ُي َغ ِّلــب اجلانــب املــادي ،فــال يقــوم الطفــل بعمــل إال إذا

حصــل عــىل مقابلــه املــادي ،فيحــرص عــىل اهلدايــا والنقــود أكثــر مــن حرصــه عــىل التطــور ،ألن

اإلثابــة عــىل الواجبــات تعــزز قيمــة املكافــأة ،وال تعــزز الســلوك نفســه ،وهبــذا خيــرج الثــواب عــن
وظيفتــه املرغوبــة كوســيلة ،ويتحــول إىل غايــة ،ويتســبب الثــواب يف حرمــان الطفــل مــن فرصــة

تعلــم التضحيــة والبــذل والعطــاء وخدمــة اآلخريــن دون مقابــل مــادي.

وإذا اعتــاد الطفــل عــىل املكافــأة لتنفيــذه لــكل أمــر ،واالنتهــاء عــن كل هنــي ؛ فإنــه ســيتوقف

عــن التنفيــذ ريثــا حيــدد املــريب لــه الثــواب أو العقــاب ؛ وإال فإنــه لــن يبــايل بــا نوجهــه إليــه.
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الرد على اعتراضات بعض اآلباء
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فقــد ُأجريــت دراســات توصلــت إىل أن إعطــاء مكافــآت يقلــل احلافــز الداخــي لأطفــال الــذي

يدفعهــم إىل إنجــاز املهمــة ،فتقــل احتاليــة أن يرغبــوا يف إنجازهــا.

��������� أن هــذه الدراســات التــي تناولــت تأثــر املكافــآت عــىل احلافــز الداخــي لأطفــال
توجهــت إىل دراســة مهــام كانــت ممتعــة لأطفــال املشــاركن فيهــا ،إذن هــم فعلــوا أشــياء هــم أصـ ً
ـال

حيبوهنــا ،وهــذا دافــع داخــي موجــود بالفعــل ،فلــا كوفئــوا عليهــا فعلوهــا ،لكــن حبهــم هلا صــار أقل.
فــال يصــح قيــاس هــذا عــىل األطفــال ذوي الســلوك الــردئ ،والطفــل إذا كان ياهــد مــع

حافــزا لتغيرهــا.
ســلوك مســتهدف أو مهــارة ال حيبهــا ،فإنــه ال يملــك بالتــايل
ً

ونحن نستعمل نظام املكافأة من أجل حتريك وحتفيز دافعه الداخي نحو التغير لأحسن.
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��������� أننــا نحتــاج هنــا إىل تعريــف الرشــوة التــي هــي :نقــود أو جماملــة تُعطــي أو ُيو َعــد هبــا

مــن أجــل الســيطرة عــىل حكــم الشــخص أو أخالقــه ،كــا يفعــل بعــض الساســة يف االنتخابــات

حــن يبذلــون رشــاوى ماليــة للنــاس كــي يصوتــوا هلــم ،أو ليترفــوا بطريقــة معينــة.
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وهذا يفارق نظام املكافآت:

ـ يف أنــك متــى مــا رشــوت شــخصا ليفعــل شــي ًئا يف حلظـ ٍ
ـة مــا ،ومتــى مــا توقفــت الرشــوة فلــن
ً
يفعــل هــذا الــيشء ،ألن الرشــوة ال ُتع ِّلــم مهـ ٍ
ـارات مســتمرة.
َ ُ

أمــا نظــام املكافــآت الــذي يطبــق عمل ًّيــا وبصــورة نظاميــة ممنهجــة؛ فإنــه قــد تــم تصميمــه مــن

أجــل تغيــر الســلوك بمــرور الوقــت ،فــإذا تــم اكتســاب هــذا الســلوك ،وصــار عــادة مســتمرة؛
فإنــك تقطــع املكافــأة يف حــن يســتمر الســلوك ويصبــح عــادة بعــد ذلــك.
إذن لــو ُأ ِ
حســن تطبيــق نظــام اجلوائــز فإنــه لــن يشــتبه بالرشــوة أبــدً ا ،فالرشــوة ليســت جــز ًءا

مــن جهــود منظمــة هتــدف إىل تغيــر الســلوك بمــرور الوقــت ،ومــن ُي َشـ ِّبه نظــام املكافــأة بالرشــوة؛
فإنــه يعمــى عــن التغيــر الطويــل املــدى يف الســلوك الــذي ُحت ِدثــه املكافــآت.
تقديــرا ملــا فعلــه الطفــل ،ومتكنــك مــن مســاعدته عــىل االســتمرار فيــا
إن اجلائــزة تعكــس
ً

ترغــب منــه أن يفعلــه.

إهنــا ليســت مســألة رشــوة ،وال مســألة قليــل أو كثــر تعطيــه إيــاه ،لكنهــا تتعلــق بالســلوك

الــذي اكتســبه ،فتــم مكافأتــه عليــه ،وكيــف يكافــأ عليــه بطريقــة َف َّعالــة.
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��������� هــو أن هــذا االعــرتاض يصــدر عــن الوالديــن عندمــا ال يلتقــي مــا يتوقعــه الوالــدان

مــن الطفــل أن يفعلــه ،مــع مــا يفعلــه الطفــل مــن ســلوك يف الواقــع.

ـ إن (توقعــات) الوالديــن مــن الطفــل تكــون أحيا ًنــا نظريــة وغــر واقعيــة ،وربــا بنيــت عــىل
مالحظــة نمــوه جســم ًّيا ،وت ََو ُّهــم أن هــذا النمــو يســتلزم أن يســتوعب ـ دون ِمــران وحتفيــز ـ أن
يســلك ذات ًّيــا الســلوك املرغــوب ،مــع غضهــم النظــر عــن األســباب التــي قــد حتبطــه يف الواقــع،
والتــي تكمــن وراء عــدم فعلــه ملــا ُيفــرتض (أو ُيتوقــع منــه) أن يفعلــه.
ـ فقد ال يكون لدى الطفل مهارات سلوكية أو اجتاعية وجدانية.

ـ وقد يكون لديه مهارة لكنه ال يستعملها باستمرار يف كل األوضاع.

ـ وقد يكون قد غلبت عليه عادات سيئة كالكسل أو الفوىض أو اإلمهال أو الالمباالة.

ولــو افرتضنــا طفـ ً
ـال عمــره مخــس ســنوات انتابتــه نوبــة غضــب يف حمــل البقالــة ألين مل أشــرت لــه

ـرا هنــا بــن أمريــن:
مــا يريــد ،فســأكون خمـ ً

ـ إما أن أرضخ له وأقبل سلوكه الردئ.

ـ وإما أن أعمل عىل تعديل سلوكه ،وهذا هو اخليار الصحيح ،لكن كيف أحقق هذا؟

اجلــواب :أن بنــاء مهــارات الطفــل وتغيــر عاداتــه يتــم بطريقــة فعالــة عــن طريــق التعزيــز

اإليــايب (الــذي هــو نــوع مــن التعلــم اإلرشاطــي اإلجرائــي) باســتعال نظــام املكافــآت املتنوعــة

بالــروط الســابق ذكرهــا.
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أمــا اســرتاتيجيات التوبيــخ والتأنيــب والتهديــد والعقــاب فــإن تأثرهــا ســطحي ومؤقــت،
وال جتــدي نف ًعــا يف مهــارات التعليــم مثلــا يفعــل التعزيــز اإليــايب باإلثابــة.
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������� إن هذا االعرتاض ناشئ عن َفهمن مغلو َط ْن:
����� أنني سوف أكافئ سلوكًا واحدً ا ،وسأظل أكافئ عليه إىل األبد.
�ل����� أنه ـ وبمجرد أن أكافئه ـ سيبدأ يف رفض أي مهمة ِ
أكلها إليه إذا مل يتقاض مكافأة.
وكالمهــا غــر صحيــح ،وحيتــاج مــن يقــول هبــا أن يراجــع كيــف يــري نظــام املكافــآت،
ويفهمــه جيــدً ا.
ـ إن املكافــآت ال تُســتعمل ـ رضور ًة ـ لزمــن طويــل ،نحــن نلجــأ إليهــا فقــط ونســتعملها إىل أن
تنمــو املهــارات وتصبــح روتينيــة ،وتتحــول إىل عــادات.
والدليــل أنــك إذا ســلكت نظــام املكافــأة للطفــل الــذي تدربــه عــىل أن يذهــب بنفســه إىل املقعــد
اخلــاص بقضــاء حاجتــه ،فإنــك ال تفعــل الــيشء نفســه مــع الصبــي ذي الثانيــة األعــوام ،فضـ ً
ـال عــن
املراهــق يف كل مــرة يذهــب فيهــا إىل احلــام.
أنــت تعطــي األول مكافــأة إىل أن يتجــاوز مرحلــة حرجــة يســتطيع بعدهــا أن يعتمــد عــىل نفســه
يف قضــاء حاجتــه ،ويســتمر عــىل هــذا الســلوك.
�
السته.
لم َ
(َ �َ �� �ُ )1د�� مكان االنحدار والسقوط�َ ،ل�� الموضع الذي ال تثبت عليه قد ٌم َ
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حي ِّســن
ـ وهنــاك ســلوكيات أو مهــارات تكــون صعبــة أو أكثــر تعقيــدً ا بالنســبة للطفــل ـ مثــل أن ُ َ

عالقتــه بأختــه الصغــرة مثـ ً
ـال ـ فهنــا قــد تطــول مــدة املكافــأة ،بخــالف املهــام البســيطة التــي يتعلمها

برعــة غال ًبا.
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ونظــام املكافــآت ال هييــئ األطفــال ملواجهــة واقــع احليــاة يف املســتقبل ،لــذا علينــا أن ندعهــم

خيتــرون كيــف ســتمي حياهتــم الواقعيــة.
�������

�� هــذا كالم غــر ســديد وغــر واقعــي ،فــا أكثــر املكافــآت التــي حيصــل عليهــا الكبــار يف

حياهتــم اليوميــة الواقعيــة:

ـ إننا نذهب إىل أعالنا ،ونتقاىض شيكًا مدفو ًعا مقابل إنجازنا وظيفتنا.

ـ وإذا عملنا بجد واجتهاد :فإما أن نُكافأ برتقية  Promotionأو عالوة .Bonus

فهذه مكافأة عىل عملنا الشاق ،وهي جزء من العامل الواقعي.

�� كــا أن قيــاس عــامل الطفولــة عــىل عــامل الكبــار قيــاس مــع الفــارق ،الختالفهــا يف أشــياء

كثــرة ،ومــن املهــام الرئيســة التــي حيتــاج اآلبــاء أن يفعلوهــا :مســاعدهتم أطفاهلــم عىل غــرس عادات
إيابيــة جيــدة فيهــم تنهــض هبــم ،كــي يلتزمــوا هبــا بصــورة مســتقلة ،ويســتمروا عليهــا إذا كــروا.
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ويمِ ُل الدكتور أمني أبو الوي اجلواب عن االعرتاضات اآلنفة الذكر ،فيقول:
ُ ْ

«يــرى البعــض أن اســتخدام الثــواب املــادي يف الرتبيــة يــؤدي إىل نتائــج ســلبية عــىل الناشــئ،
وذلــك عندمــا يرتبــط حصــول الســلوك بوجــود الثــواب املــادي ،بحيــث يكــون الثــواب رش ًطــا
لوجــود الســلوك املرغــوب فيــه ،وهــذا ينتــج عنــه ارتــداد الناشــئ عــن القيــم احلميــدة بمجــرد

فقــدان األمــل بالعطــاء املــادي الــذي تعــود عليــه .ولــذا فهــم ال يــرون هــذا الثــواب يف العمليــة
الرتبويــة .والواقــع أن وجهــة النظــر هــذه تكــون صحيحــة إذا أصبــح الثــواب رش ًطــا حلصــول

الســلوك يلــزم مــن وجــوده الوجــود ،ومــن عدمــه العــدم ،وهــو أمــر افــرتايض ( )1إىل حــد مــا
مــن جهــة ،ويتصــف بالتحامــل مــن جهــة أخــرى ،ألن رب ًطــا هبــذه املواصفــات غــر موجــود يف

الواقــع ،وعــىل فــرض وجــوده فــإن ممارســة الســلوك يف حــد ذاتــه ســبيل إىل رســوخ قــدم الناشــئ
ـرب إىل منــح طفلــه شــي ًئا مــن النقــود مــع كل
يف أداء ذلــك الســلوك ومترينــه عليــه ،فلــو جلــأ مـ ٍّ

صــالة يصليهــا إىل فــرتة زمنيــة معينــة يــرى أهنــا كافيــة لتعليمــه طريقــة األداء والصــر عــىل العبادة،
( )1ومــع ذلــك إذا افرتضنــا أن الطفــل يشــرتط بشــكل دائــم إعطــاءه المكافــأة قبــل تنفيــذ الســلوك المطلــوب ،فعلــى األهــل االمتنــاع عــن
إعطــاء المكافــأة لهــذا الســلوك المشــروط مــن قِبــل الطفــل ،ألن المكافــأة ال بــد أن تــأيت بعــد الســلوك المطلــوب وليــس قبلــه.
نعــم قــد يســاوم الطفــل علــى المكافــأة ،كأن تقــول لــه مثـ ًـال« :نظــف غرفتــك» ،فيجيبــك« :حسـنًا ،ولكــن مــاذا ســآخذ يف المقابــل لــو
فعلــت؟» ،ويظــل يســاومك مــن أجــل المزيــد مــن المكافــآت ،هنــاك ـ يف مثــل هــذه الحالــة ـ إجــراءات وقائية تســد عليــه باب «المســاومة
والتفــاوض» أهمهــا :أن يتــم ـ منــذ البدايــة ـ بنــاء نظــام نوعــي وواضــح بشــكل مســبق  Proactivelyمــن شــأنه أن يقلــل احتماليــة المســاومة.
تس َّول.
كما أن عليك أن تبين له أن المكافآت البد أن تكتسب بالكفاح والسلوك الحسن ،وال ُتمنح مجانًا ،وال ُت َ
ومما يقلل احتمالية المساومة أن يختار بنفسه المكافأة من قائمة المكافآت عند بداية االتفاق معه على نظام الجوائز.
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وهــذا مــن حيــث الواقــع هــدف نســعي إىل حتقيقــه يف مثــل هــذه اجلزئيــة مــن الرتبيــة ،فــال يتصــور

واحلالــة كذلــك أن الثــواب ســار يف االجتــاه الســلبي ألبتــة ،كــا أننــا ال نســعى إىل ربــط القيــم
بالثــواب هبــذه الصــورة ،ال ســيا وأن الرتبيــة بالثــواب تنتظــم يف سلســلة اإلجــراءات الرتبويــة
األخــرى ،بحيــث ال يكــون االعتــاد عــىل أســلوب واحــد بعينــة وبطريقــة جمــردة متا ًمــا ،وبالتــايل
فــإن الرتبيــة بالثــواب املــادي بخاصــة ال تشــكل خطــورة عــىل عمليــة الرتبيــة طاملــا أن اســتخدامه
اســتخدام ســليم» (.)1

فتشــجيع الطفــل والتــودد لــه يشء رضوري مــع مرعــاة التــوازن بــن التشــجيع املــادي

والتشــجيع األديب أو املعنــوي ،إذ إنــه مــن اخلطــأ االقتصــار عــىل اجلوائــز املاديــة فقــط ؛ لئــال يشــب
الطفــل نفع ًّيــا يأخــذ مقابــل مــا يفعــل ،ولكــن املكافــأة املعنويــة كاملــدح والثنــاء أمــام اآلخريــن مثـ ً
ـال

أيضــا كبــر األثــر يف تشــجيع الطفــل وحتفيــزه.
هلــا ً

واحلاصــل أن للمكافــأة قيمــة تربويــة معتــرة ،وهــي ظاهــرة طبيعيــة مــن ظواهــر احليــاة

خــرا
االجتاعيــة ،وإذا قيــل إن للمكافــأة عيو ًبــا وســيئات ،فاجلــواب أهنــا ليســت يف حــد ذاهتــا
ً
ـرا
ورشا تب ًعــا لطريقــة تطبيقهــا فــإذا ُطبقــت بحكمــة واعتــدال كانــت خـ ً
ـرا ًّ
والرشا ،وإنــا تكــون خـ ً
ًّ
رشا ،وهــذا الــذي دفــع الرتبويــن إىل وضــع ضوابــط وحتديــد مقومــات مــن أجــل
وإال انقلبــت ًّ

نجــاح أســلوب الثــواب الرتبــوي.

(« )1أصول الرتبية اإلسالمية» ص (.) 202 ،201
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الثـواب املـعنوي أفضل من الثواب املادي

ـون ِوجدانــه وضمــره ،ويقــوي ثقتــه بنفســه وأخالقه،
ألن الثــواب املعنــوي يتيــح للطفــل أن يكـ ِّ

ويشــعره أنــه حمســن يف عملــه ،وقــادر عــىل اإلتقــان والنجاح.

و ُت َفضــل املكافــأة املعنويــة التــي ُت َقــدَّ م لفرقــة أو جمموعــة مــن التالميــذ أظهــرت براعــة ،أو

ونجاحــا ،ألن املكافــآت املعنويــة هنــا تقــوي النزعــة االجتاعيــة للطفــل ،وحتبــب
أنجــزت تفو ًقــا
ً
إليــه التعــاون «بــروح الفريــق» وتغــرس فيــه قيمــة التضامــن مــع اآلخريــن مــن أجــل إحــراز
األهــداف املشــرتكة.
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()1

اآلثار اإلجيابية للثواب التربوي

الســتخدام أســلوب الثــواب يف الرتبيــة اإلســالمية مســوغات جتعــل مــن الــرضوري املصــر

إليــه يف العمليــة الرتبويــة املســتمرة ،ملــا لــه مــن اآلثــار اإليابيــة الفاعلــة يف حتقيــق تربيــة إســالمية
مســتدامة لــدى الفــرد املســلم ،ال ســيا وأن مفــردات الثــواب يف الرتبيــة اإلســالمية تُســتمد مــن

النصــوص الرعيــة ،واهلــدي النبــوي الريــف ،ومنهــج الســلف الصالــح ،وترتبــط لــدى املــريب
برضــاء اهلل  %وترتبــط لــدى الناشــئ بحصــول األجــر ثــم املصلحــة ،ومــن هــذه املســوغات

مــا يــي:

 -1تر�سيخ ال�سلوك املرغوب فيه لدى النا�سئ:

عندمــا يســتخدم املــريب الثــواب عــىل ســلوك مرغــوب فيــه ســلكه الناشــئ ،فإنــه يرســخه

ويثبتــه يف نفســه ،وكأنــه يقــول لــه :إنــك يف االجتــاه الصحيــح فاســتمر ،كــا أن الناشــئ يشــعر

باالرتيــاح والســعادة عندمــا يســمع أو ينــال مــا يــره ،حينــا يســلك ســلوكًا محيــدً ا ،ال ســيا

إن كان ذلــك الســلوك مل يســبق لــه أن ظهــر عليــه مــن قبــل ،أو كان ســلوكًا متوق ًعــا ،أو أنــه
أداه بصــورة جيــدة ومتميــزة ،إىل غــر ذلــك مــن املــررات التــي ترتبــط يف العــادة بالثــواب،

ويف مجيــع احلــاالت يــؤدي تثويــب الناشــئ إىل أن يصبــح ســلوكه الــذي أثيــب عليــه ســلوكًا

راسـ ً
ـخا عنــده.

( )1انظر« :أصول الرتبية اإلسالمية» ص ( )1٩٥وما بعدها.
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 -2دفع النا�سئ اإىل اأن يكرر ال�سلوك املرغوب فيه:
تســعى الرتبيــة اإلســالمية إىل أن يكــون الســلوك احلميــد عنــد الفــرد ســلوكًا مســتدا ًما ،يقــوم بــه

كلــا اقتــى األمــر ذلــك ،وتســعى إىل احليلولــة دون أن يصــدر الفعــل عــن الناشــئ مــن غر قصــد ،أو

كيفــا اتفــق ،ألن ذلــك يعنــي عــدم وجــود قناعــة بــأن هــذا الســلوك ســلوك قويــم ،ولــذا فإننــا نســعى
مــن خــالل الثــواب إىل إيــاد هــذه القناعــة ،ومــن ثمــة شــعور الناشــئ باللجــوء إىل هــذا الســلوك كلا

عــرض إليــه ،كالطفــل يــد مبل ًغــا مــن املــال فيقــوم بإبــالغ أبيــه أو أمــه أو معلمــه أو مديــر مدرســته،

نفســه إذا مــا تكــرر املوقــف مــرة ثانيــة أو ثالثــة ،وأظــن أن متريــر
فيثــاب عــىل ذلــك ليســلك الســلوك َ
مثــل هــذا املوقــف مــن غــر إثابــة مقنعـ ٍ
ـة للناشــئ قــد جتعلــه ينــدم عــىل ذلــك الســلوك الــذي أفقــده

مبل ًغــا كان مــن املمكــن أن ينتفــع بــه ويوســع بــه عــىل نفســه ،ولكــن يف املقابــل إذا مــا أعطينــاه جــز ًءا
مــن املبلــغ أو مدحنــاه أو َأ َشــدْ نا بــه يف اإلذاعــة املدرســية أو نحــو ذلــك ،فإنــه يف الغالــب ســيكرر هــذا
املوقــف إذا مــا وجــد شــي ًئا مــرة أخــرى ،ال ســيا إذا صحــب ذلــك بيــان أن هــذا املــال هــو حــق الغــر،

وأنــه حيــرم أخــذه ،وســؤاله عــا إذا فقــد شــي ًئا ورجــع إليــه ،كيــف يكــون امتنانــه وشــكره للــذي أعاده

إليــه ؟ وكيــف يكــون ثــواب أداء األمانــة إىل أهلهــا عنــد اهلل ؟ ..إلــخ.
 -3القيام بالواجب:

يدفــع الثــواب الفــرد املســتهدف بعمليــة الرتبيــة إىل القيــام بالواجــب الــذي ينبغــي عليــه القيــام

بــه ،بــل يدفعــه إىل أداء كل واجــب يكلــف بــه ســواء كانــت واجبات داخــل البيــت يف إطــار األرسة ؛
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كاخلدمــات املمكنــة التــي تُط َلــب منــه ،أو الواجبــات الدراســية التــي يكلفــه هبــا املعلمــون ،كل ذلــك
باإلضافــة إىل الواجبــات الدينيــة الرئيســة كالصــالة والصــوم ،ويف مجيــع احلــاالت نجــد أن إجــزاء
الناشــئ أو الفــرد املعنــي عــىل واحــد مــن الواجبــات إجــزاء مناسـ ًبا حيفــزه ويغريــه بــأداء الواجبــات
األخــرى ،لوجــود أكثــر مــن عامـ ِ
ـل دفـ ٍع لذلــك ،فاألمــل يف مزيــد مــن الثــواب أحــد العوامــل التــي

جتعلــه يقــدم برغبــة أكيــدة عــىل القيــام بالواجــب ،واملحافظــة عــىل التفــوق املعنــوي.
 -4تخلي�ص النا�سئ من �سلوكه ال�سلبي:

إذا كان عنــدك تلميــذ ضعيــف أو فاقــد الثقــة أوخامــل ،واألصــل أال يوجــد ،فيمكنــك أن تكلفه

بواجــب أو عمــل يســر جــدًّ ا يمكنــه القيــام بــه ال حمالــة ،فتثيبــه عليــه وتشــيد بــه ،ثــم تكــرر الثــواب

واإلشــادة مــع مراعــاة التــدرج يف األعــال ،والتــدرج يف الثــواب ،فإنــك ســتجد أن هــذا التلميــذ
ســيخرج مــن قمقمــه ،وســيبدأ حيــاول بقــوة ِ
وحـ ٍ
ـرص عــىل أن حيافــظ عــىل تلــك املكتســبات التــي

خملصــا يف حتقيــق هدفــه فإنــه ســيتحقق بــإذن اهلل تعــاىل ،وليــس هــذا
حققهــا ،وإذا مــا كان املعلــم ً
خاصــا بالتلميــذ واملعلــم ،فــإن األب واألم يف األرسة ح ِريـ ِ
ـان أن حيققــا عنــد ولدمهــا تقد ًمــا إياب ًّيــا إذا
َ َّ
ًّ
أح َسـنَا اســتخدام هــذا األســلوب ،فلــو كان هنــاك طفــل يكــذب يف حديثــه ،وأراد األب أن يعالج
مــا ْ

را واحــدً ا صــدق فيــه ،فيغــدق عليــه الثــواب،
هــذه املشــكلة عنــد ولــده ،فيمكنــه أن يلتقــط منــه خـ ً

ويشــيد بــه أنــه أصبــح يصــدق ،وأنــه بــدأ يقلــع عــن الكــذب ،وأنــه قري ًبــا ســوف لــن يكــذب ألبتــة،
فإنــه ســوف يقلــع فعـ ً
ـال ،وقــد أثبتــت التجــارب ذلــك رشيطــة االعتــدال وعــدم املبالغــة.
123

123

¬K@ÉQ¸AHÏËH¸@Æ±

الرتبية بالثواب

 -5وقاية النا�سئ من ال�سلوك ال�سلبي:

ال يعنــي عــدم ممارســة الفــرد لســلوك ســلبي أنــه حمصــن متا ًمــا مــن الوقــوع فيــه ،كــا ال يعنــي
عــدم وجــود رغبــة يف ممارســة ذلــك الســلوك ،ألن مــا يــدور يف َخ َلــد الفــرد أو الناشــئ يشء ال

حريصــا عــىل حتصــن الناشــئ مــن اآلفــات الســلوكية
ـاهد وال ُيــرى ،األمــر الــذي يعــل املــريب
ُيشـ َ
ً

باألســايب الرتبويــة الناجعــة ،والتــي عــىل رأســها يف هــذا املقــام الثــواب ،بحيــث يمــدح الناشــئ
مثـ ً
ـال أنــه ليــس كاألوالد الريريــن الذيــن يرقــون أشــياء زمالئهــم ،وأنــه يكرههــم وال حيــب أن
يصاحبهــم ،ألنــه خيــاف مــن اهلل تعــاىل ،وال يرتكــب احلــرام ..إىل آخــر ذلــك مــن العبــارات.

أو أن يقــول« :أنــا متأكــد أن فال ًنــا ســيصي العيــد مــع أبيــه يف املصــىل إن شــاء اهلل» ،ومثــل هــذا

يف الغالــب حــري بــأن يعطــي الصبــي أو حتــى الفــرد الكبــر دفعــة قويــة باجتــاه الســلوك احلميــد،
ويمنــع تقاعســه عنــه إن كان يســلكه واعتــاد عــىل ممارســته.

½-A¥¸@Kgd
@ÃBAÀ@É¤ch`DÈ+KAI¸@@fÄÆ¥hlËLA¼h`D@fÄÈ
í
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