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 قراءة نقدية للتراث التربوي اإلسالمي
 بين ثنائية التأديب والعنف المدرسي

 بالبليدة معتوق جمال، جامعة سعد دحلب

  المقدمة:

 ي الكتاباص جمو  ظا رة العنف سواء ا ميسان عليف النجنس اجلرقةب الرتبية أو عليف  اا ا 
اقجتماع وغا ا م  العلويف األلر . ويجنسر  ذا ا قوا  علل تناو   ذه التا رة بالوثب يترًا 

 لكو ا أ وث  ظ ابة  اجس ي سد ايان واستترار وأم  اجملتمعاص.

 ذه التا رة ق قص ثتافة أو جمضارة معينة بل ظا رة عارية  س ال اجملتمعاص اما أن 
بسون است ناء.  ذا با غافة إىل او ا ق قص طوتة اجتماعية معينة أو  ردة اجتماعية ما بل 

 تنترر ا ال األوسا  اقجتماعية.

. اما أن اذل  العنف ق يتتصر علل جنس معس دون اآللر بل يرمل اجلنسس معاً 
مرتكم العنف ليسوا بالضرورة منثسري  م  جنس أو س  أو وغعية م نية حمسدةب بل  س يف م   
ال ارستوياصب ساورًا وإياثاًب  وابًا و يولاًب عماًق وعاطلس ع  العملب... اخل؛ إق أن مس  

ية وار نيةب اعالة ا قوا  علل  ذه التا رة قك  أن حتسد ا مجلة م  ارتيااص االوغعية اقجتماع
 ارسييةب ارستو  ال تااب اقيتماء اجليرااب اجلنسب... اخل.

ولإل ارة فتط قك  التو  أن جماقص العنف عسيسة ومتنوعة يذار م  بين اء العنف ارنزيل 
(violence domestique و و إقوا  إما الزو  أو الزوجة علل  ارسة العنف غس بعض يف الوعض )

بناء. و نا لإل ارة فتط يتو  ب ن العنف ارنزيل ق بص فتط الزوجة أو األبناء بل دائرته أو غس األ
دالل األسرة واسعة وقك  أن يتويف به أجمس العنا ر ارنتمية كذه األسرة )األبب األيفب اقب ب 

ذا يعتتسه الك ا والذي  يرون ا   الون ب...( غس أجمس األطراف األلر  اركوية كا. عكس ما
 النوع األب  و اللرف الرئيسي والوجميس ا  ارسته.
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 نال  العنف دالل مؤسساص العملب م ل  ارسة العنف م  طرف ارسؤولس غس العما  
أو العما  غس بعض يف الوعضب  نال  العنف ا الرارع و و إقوا  بعض األفراد علل  ذا السلوحل 

اً ما تتول علل  ذا السلوحل الجن اص ارنثرفة أو العاطلة غس ارارةب سواء اايوا ساوراً أو إياثاً. وغالو
ع  العملب و ارسه ايتتاماًب و ذا ما وجسياه عنس قيامنا بسراسة جمو   ارسة العنف غس النساء ا 

 .(1992 با  معتوقالرارع )مج

والعاسوال عنس العنيف  وغرس السلوحلاما ق ينسل دور وسائل ا ع يف واقتصا  ا تنمية 
 بين اءم  السراساص يذار م   بينته العسيس و ذا ما  لك امست

 (.1979) اآلثار النجنسية واقجتماعية للتلجنزيون العريب عوس الرمح  عيسويء -
 (.1997واجلرقة )جليل وديع  كورء العنف  -

 (.1999ب تر. عوس الجنتا   وثي )وا دمان التلجنزيولماري وي ء األطجنا   -

 وغا ا م  السراساص األلر .

برامج تلجنزيوييةب والرتفي ي )جميب أظ رص  ذه األلاة أن لنوعية اقست  حل الت تيجني 
( Rapقراءاص لكتب معينةب أو اجلرائس الصجنراء أو اقستماع ألغال معينة لا ة أغال م ل الراب )

 (... اخلب دلل ا  ارسة العنف غس اآللري .Raï( والراي )Rockوالروحل )

ا  العنف األا ر للرًا علل أفراد اجملتمعب و و العنف ارسرسي دون أن ينسل أجمس أ ك
(Violence Scolaire وعنسما يتكليف ع  العنف ارسرسي جيب أن ي لذ بعس اقعتوار اافة )

العنا ر اركوية للوي ة ارسرسيةب وعلل اجصو،ء ارعلمس وارتعلمس واللاقيف ا داري والربامج والوي ة 
ارسرسة. ال  ذه األطراف أو العنا ر قك  أن تركل يوعاً م  أيواع العنفب م ً  الأ تتواجس في ا 

 قك  أن  س العنف ارمارس م  طرف ارعلمس )رجا  التعلييف( غس ارتعلمس )الت ميذ(.

اما قك  أن  س أيواعًا ألر  أي  الجناعل ق يكون بالضرورة ارعليف م ل  ارسة العنف م  
غس ارعلمس )األساتذة(ب أو  ارسة العنف م  طرف ارتعلمس غس بعض يف الوعضب طرف ارتعلمس 

و ذا م  جميب أو  ارسة العنف م  طرف اللاقيف ا داري )ارسير وارراقوس( غس ارتعلمسب 
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العمل علل توجي  يف جمسب ا يسيولوجية ار يمنة وغا ا م  الضيوطاص  بالتتليص م  جمريت يف
( عنسما يتو  ارسرسة  ي Louis ALTHUSSERوكذا يراطر ) كا ارتعليف.األلر  الأ بضع 

علل أن ارسرسة تعمل علل إعادة  Ivan Illitchو  Bersteinج از قمعي للسولة. أو اما ير  
 الجنوارق اللوتية او ا مؤسسة طوتية ... ستكريو إيتا  ال مساواةب 

لرجااا  الرتبيااة والتعلااييف ارساالمس جمااو  وا  ااذا العماال سااوف يتلاارق لااوعض اآلراء وارواقااف 
  ذا  و قراءة ا الرتاا الرتبوي رس لة العتاب والت ديب. وعليه فعملنامس لة العتاب ارسرسي. 

   سثنونب التابسي واب  للسون وأ يف ما قالوه ا  ذه ارس لة.بعنس ال م  ا

اريف اجا ااة بالت ديااب وألساواب من حليااة فتاس اعتمااسيا ا الوساياة علاال إعلاااء مجلاة ماا  التعا
و ذا جمىتمل يس ل لنا التمييز بس ارجن ومس ومعىن أو دقلة اال واجماس من ماا. وااذل  الياياة  بوالعنف

 م  الت ديب عنس رجا  الرتبية ارسلمس.

 معنى التأديب: -1

ألياااه  ي أدبااااً . ُ ملاااسالاااذي يتااا دب باااه األدياااب مااا  الناااا ء األدبُ جاااء ا لساااان العاااربء أدب  
 (1968 اب  منتورب) ب وين ا يف ع  ارتاب ا امسس إىل النا بُ د  ي 

وجاء ا اروساوعة العربياةء "أدُب يُا  دُب أدبًاا ظرفًاا و  اار  أديوًااب وأدُب أدبًااء عمال  م دب اة أي 
ورب اااه وأدملبااه ظعااىن عاقوااه أي ردتااه إىل  مااُه األدبُ وليمااةب وأدب  التااويُف دعااا يف ر دبتااه وأدملبااه ارعلاايفء علهل 

 .(CD Room 2004) اروسوعة العربية قر، مضيو )األدب" 

بااُه وراجل   )ُا(ء  ذمل  أل قااه. علملمااه أمااا إفاارايف الوسااتال ا منحلااسه الليااوي فنحلااسه يتااو ء "أدب 
 (.05،ب 1971فؤاد إبرايف الوستالب ) األدب. عاقوه علل إساءة "

 (.05،)يجنس اررجعب   "اقتس به-ب ل قهء تعلمليف األدب ع  ف نء قلملق ب  ء هتذهل ب  واذل ء "ت دهل 

 و اذا دومااً  باعميسة اصومنه يستنتج أن الت ديب اكسف منه األل ق والجنضيلةب أي السلوا
لاايس   ااو حممااود ماا  ساالوحل ا بي ااة اجتماعيااة ثتافيااة مااا فمااا ؛مااة للمحلتمااعمااع مراعاااة ارعااايا ارنت  

 بالضرورة أن يكون يجنس الريء ا بي ة ثتافية ألر .
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( أي مااا  أجااال Opérationnel) إجرائاااي الت دياااب  اااو  اااسف عملاااي ااااذل  اكاااسف مااا 
 إجمساا تييا معس مراد ومنتتر بتلف ال اقلت ف ع  السلوحل السابق.

 ااااذه التعاااااريف يوااااس لنااااا باااا ن الت ديااااب  ااااوء الت ااااذيب والعماااال علاااال إ اااا    اوالياااارجل 
بعاااده عاا  الساالوااص اقعوجااا  وسلاا  ماا  أجاال الو ااو  بااالجنرد إىل ااتساااب اآلداب )األلاا ق( وإ

 اللائرة وال ماله  لة بالرسائل.

 دياُب  او والياية م  الت ديب  و النوعية وجعل الجنرد يرعر بارسؤوليةب واما سوق التو  فالتهل 
عملياة ( ساواء ا طريتاة ااتسااب ارعاارف أو لا   Sanction كل م  أ كا  ا  ا   واجلازاء )

 يء ارتوو  م  طرف اجملتمع.سرملُب الجنرد علل السلوحل السو  وبالت ديب يُ  ب(Socialisation)التنر ة 

وكذا ف ن التصس والياية م  وراء الت ديب ليس العتاب ا جمس ساته بال ا  ا  . وقاس رأيناا 
  بأن أغلويااة ارااربس قااسقًا وجمااىتمل الااوعض ماا  ارعا ااري  سااواء عنااس العاارب أو غااا يف ماا  األماايف األلاار 

ما ق ل الت ديب بالنسوة كيف طريتة م  اللرق الويساغوجياة ارمكا  اعصاو  اايوا ينادون بالت ديب. ا
 بجنضل ا علل النتائج اررجوة.

وقوال ارارور إىل مجن اويف العناف قكاا  أن يتاو  با ن الت دياب عنااس اراربس ارسالمس ااان يتمتااع 
 الل اهلل علياه  ( فنحلس علل سويل ار ا  الرساو Légitimité religieuseبنوع م  الررعية السينية )

ماوا أوقداايف الصا ة لساوع واغاربو يف "عل   ءيف يتو  ا مس لة الص ة وتعلييف األبناء علل  ارست اوسل  
   .علي ا لعرر"

و ااذا الساالوحل امااا ياار  ق قكاا   بوالضاارب  نااا أو العتاااب  ااو  ااكل ماا  أ ااكا  الت ديااب
سدة و ذا ما سانراه عناس رجاا  الرتبياة التيايف به م  الو لة األوىل بل  سه متن  وفق غوابط دقيتة وحم
 ارسلمس الذي  سيتيف التعرجل إىل خرائ يف الرتبوية ا  ذا العمل.

 التعريف اللغوي لكلمة العنف:

منتورب مرجع  ابن)تعين المة العنف ليوياًء "اجرق باألمر وقلة الرفق بهب و و غس الرفق" 
 (.903، سابقب 
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ا اللية  ارنحلس) "رجل ظعىن و يرفق بهب وعامله برسةوقس جاء ا ارنحلس العريبء "عنف بال
 وا ع يف(.

 " تعينء عنفب  سةب ق رب قسرب إاراه.Violenceأما ارن لء فريسي عريب فتس جاء فيه "

  ارسة العنف اهاه التايونء ت ويل التايون ت ويً  تعسجنياً.

  ارسة العنف غس امرأةء اغتصب امرأة.

 (.1082ب ، 1990س يل إدريسب ود. جوور عوس النورب  )د. اليضباما يعين اذل  سورة 

 ء العنف -2

غس الرفق... ع نجن ُهء ق م ُه بعنف  و سهلة . عنف به يُعنف  عناف ًة و يرفق به ف و عنيف  وعناهلجن ُه 
 .)اروسوعة العربيةب مرجع سابق الذار( ظعىن عنف عليه وقمه والعنف غس الرفق

 ءفي معنى العنف

قائً ء "إن العنف اجايف  و الركل اررئي واعر للعسوانب وق  F. HACKER)عرفُُه ) يُ 
  (21،ب 2002ال عسوان  ورة العنف" )علي أسعس وطجنةب   ذي ل

وا اللية الجنريسية يوجس العكس  اماًء العسوان  و دائمًا عنفب ولك  ق ي لذ أي عنف 
فب وبالتايل ف ن م مته قكن ا أن تكون بالنسوة له إرادة العسوانب فلويب األسنان يلحل  إىل العن

طريتة عسواييةب أو فر ة لت ايس يزعة ساديةب ولك   ذه ليس  جمالة اللويب بالضرورةب وينسثب 
الريء يجنسه علل اررء الذي يجنرجل بعض قواعس السلوحل علل اللجنل وقارس بعض العنف غسهب 

قك  اعسيب ع  العسوان أو عنف عسوال إق  ولك  سلواه  ذا ليس عسواييًا بالضرورةب إس ق
 (.22-21،عنسما يؤاس اررء علل إيذاء اللجنل وغرره )يجنس اررجعب ، 

العنف قائً ء سلوحل اياه م  أ كا  السلوحلب  و يتا   Hesnardوم  ج ته يُعرف العاو 
بادته م زق عت ل يصيب التسما ساص  خص ا يجنس الوق  الذي ينصب فيه علل اآللر  

  ( HESNARD (A), 1963, P300) فتركل العسوايية طريتة معينة للسلو  ا ع قة مع اآللر
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وقس جاء ا اتاب "األسرة العربية والعنف" لعمر التا أيهء " ط سيكولوجي م  أ ا  
السلوحل ينتج ع  جمالة إجموا  ويكون مصثوبًا بع ماص التوتر ودتوي علل يية مويتة  عاق غرر 

 (.30ب ، 1996دي أو معنوي بكائ  جمي أو بسيل ع  اائ  جمي" )مصلجنل عمر التاب ما

إىل عسة معانب فتس يرا إىل استخسايف الضيط أو التوة " Violence" يرا مجن ويف العنف
استخسامًا غا مرروعًا أو غا ملابتًا للتايون م    يه الت ثا ا إرادة فرد معس. اما قس يستخسيف 

ظعىن ا اراهب وم  الناجمية التايويية  س أن ا اراه إسا وقع علل ارتعاقسي  يكون سوواً مجن ويف العنف 
 (441،ب 1978ا بل ن العتس )أمحس زاي بسويب 

( أن الماة "العناف" تتضما  عسة معاانب من اا WIBSTERوقس جاء ا قاموس ويوسرت )
  الأ تؤدي إىل ا  ابةب أو اقستخسايف استخسايف التوة أو التسوة بركل مك فب أو  ارسة األفعا

غا العاد  للتوة أو ا جوارب وغا سل  م  ارعال الأ ترا إىل استخاسايف التاوة الوسيياة هبسف 
 The lexicon Webster Dictionnary, N.Y1983, p)إياذاء اآللاري  أو إيتااع الضارر هبيف 

1107) 

ف علل اعتوار أيه تعوا  اريف ع  التوة الأ  ارس ينتر علماء اقجتماع إىل مجن ويف العن   
 جوار فرد أو مجاعة علل التيايف بعمل أو أعما  حمسدة يريس ا فرد أو مجاعة ألر . ويعرب العنف 
ع  التوة التا رة جمس تتخذ أسلوبًا فيزيتيًا م ل الضربب أو ب لذ  ورة الضيط اقجتماعيب 

 (.192ب ، 1979تمع به )حممس عاطف غيبب وتعتمس مرروعية العنف علل اعرتاف اجمل

 بعس  ذه التعاريف لكل م  الت ديب والعنف يستنتجء

 .أن ا  م  الت ديب والعنف يررتاان ا عامل التوة ارستعملة غس اآللر 
 .ًأن ا  م  الت ديب والعنف يررتاان ا  ارسة الضيط سواء اان مادياً أو معنويا 
 والرتبيةي سف إىل ا      واقيتتايف بل ية أن الت ديب ق يعرب ع  الكرا. 

 للعنف غاياص ا اة يسعل العنيف أن دتت ا م  وراء  ذا السلوحلب وتتم ل  ذه الياياص اء

الت رء ا سق ب عسيف الرفقب ا اراهب اقغل ادب اقيتتايفب السيلرةب استصيار اآللرب 
... ا جمس تكون الياياص م  وراء سعلل ما يريالضيط والتوة اروالغ في ماب إرغايف وإجوار اآللري  
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الت ديب تصثي  اقعوجا ب األلذ بيس ارخلئب الن ي ع  ارتاب  وارنكراصب الت ديب علل 
الجنضائل وا امسب ظعىن الرتبية علل اقجمرتايف واللاعةب واجلس والنرا . و نا الت ديب يكون فعً  أو 

 ما العنف غسه وعامل ق ر وإسق .سلوااً ا  اح أو لسمة ارتعليفب بين

اما أن الت ديب اما سن جمته عنس أغلوية ارربس ارسلمس وغع  له  رو  وق قك  ا 
 أي جما  م  األجموا  للمريب أن يتعسا ا؛ وم  بس  ذه الررو  يذارء

  الت ديب )العتاب( عنسما يكون ارعليف )ارريب( ا جمالة غضب. سأن ق قار 

 كل م  أ كا  اقيتتايف وا سق  للمتعليف؛أن ق قارس ار 

 .أن يؤسن للمعليف بت ديب ارتعليف م  طرف أسرة )أولياء(  ذا األلا 

  اذل   س أن الت ديب ليس دائماً العتاب اجلسسي )الضرب( وان اان غرباً وق جيوز للمعليف
 أن يتعس  عسداً معيناً م  الضرباص.

 ق جيب أن تتعرجل للضرب االوجه... اخل.جمسد رجا  الرتبية ارسلمس ارواغع الأ  

بينما العنف عايف وقك  أن قارس ا أي عتة. والعنيف ق قيز بس ما يصل  وق يصل . 
 ف و ا جمالة  يحلان تامة؛ يستثيل أن يتثكيف ا أفعاله.

ويُعس ا يتر رجا  الرتبية وليس فتط ارسلمس الت ديب طريتة بيساغوجية اكسف م  ورائ ا 
 وعية ارتعليف واأللذ بيسه والعمل علل تربيته علل الجنضائلب وإبعاده ع  الرسائل والزقص.ت

  وعليه الياية م  الت ديب  وء اجلس وارواظوة والنحلا .

 المسلمين من مسالة العقاب المدرسي: المربين مواقف

م  الواجم س تعس  ذه ارسالة م  التضايا اعساسة ا الساجمة الرتبوية و ذا لكون العسيس 
ه ليس ئوالت ديب والذي الياية م  ورا بوالذي  و  كل م  أ كا  العنف ؛بللون بس العتاب

لكون  ذا األلا ا  الضرر أو ا ساءة للمتعليف بتسر العمل علل توعيته وتوجي ه و ذا يتراً  إعاق
                                                         مرجملة اللجنولة وجمىت اررا تة غا واعي ظصلثته.                         
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ن الت ديب ع  طريق العتاب  و الركل الوجميس  فق اللر  التائل بارغيف  ذا إق أينا ق يو 
عسيف  بالجنوغلب بل اعتمي ا مجيع اعاقص ألداء ارعليف لعمله و ذا حت  جمحلج م  بين ا الريب

 ال  ذا يسفع بارعليف للتيايف بالت ديب.         .اخل   طرف ارتعليف...ا مها  للواجواص م باجمرتايف الصف

وا  ذا العمل ارتواغع حناو  أن يتسيف بعض النماس  اعية وارعربة ع  مواقف رجا  الرتبية 
 ارسلمس.

 :موقف ابن سحنون من العقاب المدرسي. 1

استعما  الضرب وسل  ليس  س اب  سثنون يتجنق مع غاه م  ارربس العرب وارسلمس ا 
يه وغع كذا مجلة م  الررو  يذار م  أبل م  اجل الت ديب اما  جل العتاب واقيتتايف.أم  
 بين اء

 ميذ. لت ل تهأن يستعمل الرمحة والرجنتة ا معامل 
 .ق جيوز للمعليف أن يستعمل الضرب ا جمالة اليضب 
  ًمنه ا الضرب. أو رغوة أن يكون الضرب رنجنعة الصويان وليس ايتتاما 

ق جيوز   أن ق يتحلاوز ث ا غرباص إق إسا أسن له اآلباء ا الزيادة علي اب وعلل ال جما
 بسون تاري ب بتصرف(. سثنونبحممس ب  ) عرر غرباص

جمىت ق يصو  الضرب الوسيلة األساسية  دقيتةً  اً ومنه يجن يف أن اب  سثنون قس وغع  روط
 ا  اءوا ومىت  اءوا.ون إلي ا ايف م عنس ارتعلمس يلحل

ساعاص اليضب اون  ذا اعا  قس يؤدي  ا-الت ديب–اذل   سه قس جمريف الضرب 
تزا  تتع دالل مؤسساتنا  بارعليف إىل ارتكاب ما ق دمس عتواه. وايف م  جموادا مؤرة وقع  وق

له جملواص ار امة والعنف بكل أ كاإىل لتس حتول  مسارسنا  .التعليمية و ذا بسوب اليضب
 ا ره.توم

خداب "اذل  م  األمور اكامة والنويلة ا العملية التعليمية الأ ياد  هبا  ذا ارريب ا اتابه 
ان للسلوحل العنيف والعسوالب سل  السلوحل ارنثط تومها  جنتان يتيض؛ الرمحة والرجنتة "ارعلمس

 وال إيسال. 
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ضرب ا العملية التعليمية ف ن وإسا اان اب  سثنون م  بس الذي  ينادون باستعما  ال
 و ي اما جاء علل لسايه ا بعملية العتاب ارسرسيقن   ذا ق يعين ب يه م  ارتسا لس بل 

أن يكون اتجناق ما بس الوايل وارعليف ا مسالة السما  بالضرب. اما جمسد جمحليف  "خداب ارعلمس"
ق جيوز غربه إىل الوجه أو إعاق به  وعليه الأ جيب أن يضرب في ا ارتعليف. "ارواغع"واجل اص 

يف علل ارعليف اللحلوء إىل العنف اللجنتي االرتيفب والسب... األس  والعا اص. اذل   سه قس جمرهل 
بوعض النصو، الترخيية واألجماديب النوويةب  لتس ياد  بالضرب وفق ما    به الررعب مستر ساً 

الت ديب ق الت ر واقغل اد وتوليس اعتس  ن أ ريا إليه م  وراء العتاب  وأواكسف اما سوق و 
م  سواته وإبعاده ع  الكسل  يتاظهإو والكرا ية لس  ارعليفب العتاب عنسه وسيلة لنجنع ارتعليف 

 .(18،ب 2004مجا  معتوقب والل و ومضيعة الوق  )

                     لة العقاب عند القابسي:                                                       أمس -2

قا  اب   ؛قول تتسمي موقف  ذا العاو م  مسالة العتاب ارسرسي يعلي فجنكرة عنه
وااي  وقدة اب  اعس  ارذاور يويف اقثنس م  رجب سنة أربع وعرري  وث مثائة ء "للكان
 لعمريبواتجنق السيوطي واب  عماد اعنولي واب  فضل اهلل ا ب152،ب 1997للكانب  اب ")لل حلرة

 يف.935ما يوافق  والصجنسي وعوس الرمح  أن العايف الذي ولس فيه  و أربع وعررون وث مثائة لل حلرةب

وااي  وق  جمس اوار ارنتري  ا جمتل الرتبية والتعلييف.أعس التابسي تلميذ اب  سثنون و ويُ 
  ذا العمل تزا  أفكارهب أفكارا عملية قك  اقستجنادة من ا ا بعب فلسجنة تربوية فعالة. وا

ا أجموا  "و ذا اعتمادا علل مؤلجنه  يلة العتاب ارسرس سنتتصر علل إظ ار خرائه جمو  مس
 مس".علمس وارتعلار

فايه قس جاء ع  عائرةء " الل يف م  ويل  م  األجمس  رعايت يف كيف أن يكون هبيف رفيتاً "
أن اهلل دب الرفق  ءعليه وسليف وقس قا  رسو  اهلل  لل اهلل" فرفق هبيف فارفق به... م  أمأ  ي اً 

جمس  ارعليف التيايف وعين بالرعاية وغع أوإسا  ٌ   ".يرجميف اهلل م  عواده الرمحاء اله وإ اا األمر  
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األمور موغع ا أليه  و ار لوس ب دهبيف والناظر ا زجر يف عما ق يصل  كيفب والتائيف ب ارا  يف علل 
 (. 18ب ، 2004 معتوقبمجا  ) يفم ل منافع يف ف و يسوي يف ا ال سل  ظا ينجنع 

م  الجنتاظة ارمتوتةب وق يست يس الصويان هبا فيثرتمون عليهب لكنه إسا  أبساً  فكويه عووساً 
استعملنا عنس استس اكيف األدب  ارص له السقلة علل وقوع األدب هبيفب فليف ي يسوا إليه فيكون 

الضرب مع ا  عُ ق  وْ  بعض األجمايس يا  كيف ا بعض األجميان دون الضرب ا من ا إسا استعمل  أدباً 
بتسر اقست  ا  الواجب ا سل  اجلريفب لك  ينويي أن ق يتوسط إليه توسط اقست ناس ا غا 

وق يوتسيف ا وج ه وإن أرغاه  بمن يف علل اعا  يتيض موجمي ا ال األجمايس وق يضاجم  أجمساً 
  (.152،ب 1997اب  للكانب ا )ن است  ل الضرب ا رتوة است  اكإبب و وأرجاه علل ما د

ق يريعه وقوع  ؛اجلق   ورظا اان  ويان ارعليف م  ينا ز اقجمرتايف ويكون سيئ الرعية غليأُ 
م   –ن  اء اهللإ–س  ب وفيه حمتمل م مون ف  بعي للزيادة عليه مكاياً اعرر غرباص عليه وير 

 س الصم أو وج هأب أن يضرب ر الزيادة علل عرر غرباص واهلل يعليف ارجنسس م  ارصل  وليتحلن
287،)يجنس اررجعب 

   .) 

ن معلمه اب  سثنون قس أبا  العتاب ولك   يه   ن التابسي   ومنه قك  أن يتو  ب
 ه  و الت ديب وليس اقيتتايف.ئاكسف م  ورا

و و غضوان جمىت ق يتثو  الضرب "ويررت  التابسي م  ارعليف أن ق يضرب ارتعليف 
يسوته حماوقص م  الت ييب واللويف والتتري  ا جيايب الوعيس ع  أن  و ريلةً  ؛ة تربيةق أدا ايتتاماً 

ن تو ل إىل  الك يف الجناجمي والرتائيفب وأن يسوته استرارة ويل األمر جمو  ما يصل  الصمب ف
 (.   322،يجنس اررجعب استعما  الضرب اان سل  باتجناق معه )

ئل الرتبوية والت ديوية ق التمعية اما  و موجود وعليه يوتل الضرب اوسيلة م  بس الوسا
اليويف ا مسارسناب الأ حتول  إىل جملواص ار امة أي  قارس في ا أبرع أيواع العنف غس ارتعلمسب 

 غف إىل سل  ا  اية والذ  والرتيف والك يف الجناجمي.
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قنع بعض ن  ذا و  ف بورغيف التوايس ا رمة قستعما  العتاب اجلسسي دالل الصف
و ذا ما جعل العسيس م  ارتعلمس ينجنرون  ؛ارمارسة ذه التجنن  ا  م  باما قلنا سالجناً   بارعلمس

  (. 286،مرجع سابقب ) ارسرسةم  التعلييف ويكنون الكرا ية للعليف و 

أن ا ا م   بالرتبية وعليف اجتماعالعسيس م  السراساص ا عليف النجنس الرتبوي  وقس بين 
إىل اللرق  ... اخل تعود أساساً الت ت ة علل الذاصب اكروب م  الصفبااقيلواء نجنسية  األمراجل ال

 العنيجنة ارتوعة م  طرف بعض ارعلمس.                                                                            

علل ا قوا  فت اقل ر  سا أف ء إفتا الت ديب للمتعليفوبس التابسي اعاقص الأ جيب في ا 
فتواط  أو أا ر اجط ا جمزبه أو اتابة لوجمة م  يتص جمروفه وسوء هتحليته وقو   كله  بعلل العليف

يع  فيه الوذ  والتتريع بالك يف الذي فيه التوعس م  غا وو وغلله ا يتلة فنية مرة ف ا ر التيافل 
 لا فيتو ء يا مس  يا قرد... ف  يجنعاتو  م  ق يعرف ألطجنا  ارؤمنس جمت  ب تيف وق سب بيرجل

 (. 286،.) يجنس اررجعب  ذا..

وتعتيوًا علل  ذا التو  قكننا أن يستخر  اعاقص الأ جمسب التابسي قك  استعما  
 (ء    33،مجا ب مرجع سابقب  )معتوقفي ا العتاب غس ارتعليف م  طرف ارعليف و ي 

  إمها  السروس؛ 

 جن يف )والتعليف(؛الت اقل ا ا قوا  علل ال 

 التواطؤ ا اعجنأ؛ 

 ارتكاب األللاء ا الكتابة؛ 

 سوء هتحليته )التراءة بصوص قوي  وغا مجن ويف لا ة عنس قراءة الترخن الكرمي(؛ 

علمًا أن حمتو  الرتبية ا عصر التابسي اان يلوعه الوعس السيين وال السروس ااي  تصب 
 عكيف واألجماديب با غافة إىل اعساب.ا جمجنأ اآلياص الترخيية واذا اجط وجمجنأ بعض ا

 ء وم  ل   قراءتنا رؤلف التابسي قس تو لنا إىل ا ر اداص التالية الأ أو ل هبا ارعلمس

 بارتعلمس. ن يكون ارعليف رفيتاً أ 

 .رفضه عتوبة اعحلز وجمرمان ارتعليف م  اللعايف والرراب 
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 الضرب ي ،  )العتاب ارتم ل ا الت ديب بارس  وللف الك يف وليس بالضرب والتعنيف
 .عنسما يستنجنس ارعليف ال السول ا تعليمه للمتعليف(

 .ال ناء علل األفعا  ا مودة للمتعلمس 

   عنسه. وإقوا  اجل إلوار ارتعليف ب للائه إسا ألل 

 .التنويه وتكراره قول  ارسة الت ديب والعتاب 

  ًامة ارتعليف.بكر  عسيف اللحلوء إىل الرتيف اويه إ اية ومساسا 

 . هنب اليضب واقيجنعا 

 .عسيف اروالية ا العتاب 

والتواعس م  غا السوب أو  العتاب أو الت ديب عنس التابسي يتويف علل الت ييب والتتري 
الرتيف. وإسا اجمتا  ارعليف قستخسايف العتاب الوسل فيكون خلر وسائل ا     وأق يزيس ع  

  بالت ف جماقص الت ديب وظروف ا والعمل الذي قايف به )اما سوق ا  ارة إليه( وسل ث ا
 (.298، ب 1999األيسي و اح ب  ساو باقارشب  عللاهلل  عوس)ويستثق العتاب عليه 

جمس اوار العلماء ارسلمس أق و و الع مة عوس الرمح  اب  أو تيف  ذا الوثب بآراء 
 للسون.

 موقف ابن خلدون من مسألة العقاب: 

ما بالتعليف سي   إر اق اعس   أنصل ء الرسة علل ارتعلمس مضرة هبيف" ء " وسل  جاء ا الجن
م  ارتعلمس أو ارمالي  أو  باه بالعسف والت را أ اغر الولس أليه م  سوء ارلكة وم  اان مرُ 

وس ب بنراط اب ودعاه إىل الكسلب ومحل  باجسيفب سلا به الت ر وغيق ع  النجنس ا ايوساط ا
م  ايوسا  األيسي بالت ر عليهب وعلمه  و و التتا ر بيا ما ا غماه لوفاً  بذب واجوبعلل الك

أفسسص معال ا يسايية الأ له م  جميب  لذل   ارص له  ذه عادة وللتاً  اركر واجسيعةب
علل غاه ا سل ب بل  اقجتماع والتمرن و ي اعمية وارسافعة ع  يجنسه ومنزلهب و ار عياقً 

  ع  غايت ا ومس  إيساييت اب ضالنجنس ع  ااتساب الجنضائل واجلق اجلميلب فايتوواسل  
 فارتكس وعاد ا أسجنل السافلس. 



 2007 .2العسد          المدرسيبين ثنائية التأديب والعنف    نقدية للتراث التربوي اإلسالمي قراءة    جملة الوقاية واألرغنوميا 

 171 

ال م  قل    واعتربه او كذا وقع لكل أمة جمصل  ا قوضة الت رب ويا  من ا العسف. 
الي ود وما جمصل أمرهب وق تكون ارلكة الكافلة له رفيتة بهب وهس سل  في يف استتراء. وايتر ا 

جمىت أ يف يو جنون ا ال أفق وعصر باعر ب ومعناه ا ا      بذل  في يف م  للق السوءب
. )عوس الرمح  اب  للسونب حتتيق جحلر عا ميب ارر ور التخابب والكيسب وسووه ما قلناه"

 (. 336-335،ب ، 1991

اجلرقة وعليف اقجتماع  علل  ذا يتو  ب ن العسيس م  السراساص اعسي ة ا عليف وتعليتاً 
قوا  عوس الرمح  اب  للسون فيما بص  ارسة العنف  ث  أ( قس أاسص ) اقحنراف واجلرقة

ا غس األطجنا  سواء م  طرف األسرةب أو ارسرسة وغا ا م  ارؤسساص الرتبوية األلر ب جميب ا اً 
ارواقف  و جمرد لسيعة وجميل  ا النوع م ذما يلحل  ارتعليف إىل ا لناع سلوااص لتجنادي العتاب و 

عنس ( Sutherland)ا العاو األمريكي "سوترقيس" ذيستعمل ا لتجنادي اجلزاء اما قلنا وقس أاس  
 )ارنثرف(. تناوله للمحلريف

"فينويي ء وجمو  ايجنية معاملة ارتعليف م  طرف ارعليف  س عوس الرمح  اب  للسون يتو 
. وقس قا  حممس اب  أيب زيس ا  " يستوسا علي ما ا الت ديبللمعليف ا متعلمه والوالس ا ولسهب أق

ا س"ق ينويي رؤدب الصويان أن يزيس ا غرهبيف اء ي ألجنه ا جمكيف ارعلمس وارتعلمسذاتابه ال
"م  و يؤدبه الررع أدبه اهلل" ء ". وا ا يف عمر رغي اهلل عنهسوا   ي ا  أاجمتاجوا إليه علل ث ثة 

 مل  لهبأل  ذن ارتسار الذي عينه الررع ل ا بوعلمً  لة الت ديببذنجنوس م  ما علل  ون الجمر ً 
ا ب التعلييفب ما تتسيف به الر يس رعليف ولسه حممس األمسب وقا  ذيه أعليف ظصلثته. وم  أجمس  م ف
ومثرة قلوهب فصا يسحل عليه موسوطة  ن أما ارؤمنس قس دفع إلي  م حلة يجنسهبإ محربأ"يا ء له

 أقرئه الترخن وعرفه األلوار وروه األ عار وا  له ذيب وغع  أما ارؤمنسب   واجوةبوطاعته ل
ه بتعتييف بين ذول وعلمه السن  وبصره ظواقع الك يفب وبسئه وامنعه م  الضث  إق ا أوقاتهب
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ا جمضروا جملسهب وق  رن ب  ساعة إق وأي  ميتنيف إسورفع جمالس التواد  ا دللوا عليهبس ا يف ا
 نهب وق  ع  ا مساحمته فيستثلي الجنرا  وي لجنهب س  ميحتزيه فت أنائسة تجنيسه إيا ا م  غا ف

-335،)يجنس اررجعب ،  ن أبامها فعلي  بالرسة واليلتة وقومه ما استلع  بالترب وار ينةب ف
336 .)   

 ءيتو  أنون الرتبوية قك  سعلل خراء اب  لل وتعليتاً 

   رجا  الرتبية ارسلمس ياد  بالرأفة علل ارتعليف والرجنتة عليه.أن اب  للسون اياه م 

  ا يتراً ذاان غس اللرق الرتبوية ارعمو  هبا ا زمايه سواء ا اريرب العريب أو ا ارررق و 
 لكو ا تزرع ارلل وثتافة الكرا ية للتعليف عنس ارتعليف.

  تؤدي  أننجنسية واقجتماعية ارمك  ا ل يعكاساص الا يترً ذاما أيه غس الرسة ا التعلييف و
ه الوسيلة ذائل عنس ارتعليف. ومنه توتل  سجميب الرسة تنتج اقحنراف والر  ه ارمارسة.ذإلي ا  

  غا حمووة عنسه وعنس غاه م  رجا  الرتبية.

ا اليرجل  سه قس وغع له ذجل الت ديب وكأاب  للسون و يلغ استعما  العتاب م   أنإق 
ه الررو  ذار م  بس  ذ ي رو  يتجنق هبا مع م  سوتوه ا مس لة الرتبية والت ديب.مجلة م  الر

 ء لا ة

   العتاب( اعل األلا والوجميس. ال الوسائل واعلو  ويوتل الت ديب  ذسة عنسما تنجنالر( 

   ير اللويل وارتكرر للمتعليف.ذسة ت ، بعس التثالر 

   اما سوق   ا يتراً ذو  -لصاعه أي-للمتعليف سة ق تعين اقستوساد بل ا     ولسمةالر
 التو  لتلة الوعي وارسؤولية عنس ارتعليف.

   يتعسا ا. أنسة أو العتاب عنسه كا جمسود ق جيوز للمعليف الر 

 سة واليلتة يتول علي ما ارعليف جمسب اب  للسون وغاه م  رجا  الرتبية ل  الر  ذا
 والعمل علل إ ايته. م  ارتعليف وليس ايتتاماً  ارسلمسب مرغماً 
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  خاتمة:

ا الوثب ارتواغع بالتو  ب يه م  ا جثاف م  قول بعض السارسس اعكيف علل ذ تيف  
 أن الرتبية عنس ارسلمس ترحلع علل ا قوا  علل العنف و ارسته م  طرف ارعلمس غس ارتعلمس.

رسي بللون بس الت ديب اما ير  ب ن الك ا م  السارسس وار تمس ظس لة العنف ارس
فالسلوحل العنيف  و سلوحل غا مسؤو  بينما الت ديب  ي  و  كل م  أ كا  العنف.ذوالعتاب ال

 العكس والياية م  وراء ارمارستس قتلف ال اقلت ف.
 ه ارس لة. ذر الرسيسي  عنس تناو   ذجماطة واعوعليه ا 

بل  وغا سلييف يص عليه الررعب و يتو  ب ن الت ديب اممارسة      ما  و معو 
 والسنة. -الترخن الكرمي- ا السلوحل طوعه الررعي م  الكتابذ  ذي ل

بينما العنف اسلوحل غا جمضاريب مهحلي  س الك ا م  اآلياص الترخيية واألجماديب 
 ية.لكويه يتناقض ورو  السي  وا يساي ا يتراً ذبا غافة إىل اعكيف تنادي باقبتعاد عنه و  النوويةب

وايف  إق أن اليلو ا الت ديب قس يتثو  إىل ق ر غس ارتعليف ودفعه إىل النجنور ع  التعليفب
جميب جعلوا ارتعليف ينتر إلي يف ليس امربس بل    ي اعاقص الأ اان ارعلمون  يف السوب في اب

 احل دي  وأ وث  ارسرسة تعين بالنسوة كيف التليف واقجمتتار.
 واأل ساف م  وراء الت ديب وعسيف اجلط بينه وبس العنف.وعليه جيب حتسيس الياياص 
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