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تشویق و تنبیه استفاده برای پرورش پروای متربی از رذائل و اقبال او به فضائل، از دو روش : چکیده

اند. گرچه گاه شود. تنبیه تربیتی موافق و مخالف دارد و موافقان برای آن حد و شروطی وضع کردهمی

از تنبیه گریزی نیست، اما همواره باید در نظر داشت که تنبیه فرجامین تیر ترکش مربی است و تا آن 

پای تنبیه به میان آید باید چنان کرد که کرامت  توان نباید از تبنیه استفاده کرد. هر گاهمایه که می

ذاتی متربی پاس داشته شود. در این مقاله تالش شده است از دیدگاه مخالفان و موافقان تنبیه یاد و 

تاریخی و روش آن  -در پایان به نگرش اسالم به تنبیه نیز اشارتی شود. نوع این جستار بنیانی

  ست مقاله از مقایسه تهی نیفتد.تحلیلی است و کوشش شده ا –توصیفی 

 تنبیه، اسالم، مربیان، تربیت، اخالق، موافق، مخالف :کلید واژگان

 

 

  مقدمه

. متربی را باید از رذائل ترساند و به فضائل خواند؛ است اخالقی خواندن به فضائل و راندن از رذائل ایتشویق و تنبیه، گونه

گفتنی است    که از شر بگریزد؛ و فضیلت، خیر است و انسان باید بدان گراید. چراکه رذیلت شر است، و بر انسان سالم است

ویژه اگر تشویق یا تنبیه مادی باشد. که اهمیت تشویق و تنبیه در دوره کودکیِ نخست بیش از دوران کودکی دوم است، به

زیاده رفت؛ چراکه استمرار تشویق و تنبیه کارگیری آن دو باری برای تربیت کودک نباید به این دو روش بسنده کرد یا در به
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شود متربی گمان برد که ناگزیر پس از هر رفتاری پسندیده باید پاداش گیرد و در پس هر کار ناروای او رویه، موجب میبی

ی ناخواه تنبیهی نهفته است. عیب این باور آن است که ممکن است متربی را وادارد مانند کسانی رفتار کند که شرطخواه

اند؛ یعنی روی آوردن او به نیکی، و روی برتافتنش از بدی، پیوسته مسبوق به تصور پاداش و تنبیهی است که بر رفتار او شده

مترتب است؛ به دیگر سخن، اگر پای پاداش و تنبیه در میان نباشد متربی از رفتار بدی که برای او سود و لذتی در پی داشته 

با آنکه پیشه  دهد.یابد تن نمیر خوبی که سود و لذتی محسوس ندارد یا دارد؛ اما وی آن را در نمیزند، و به رفتاباشد، تن نمی

کار گرفت درستی به، باید کوشید این دو روش را به(761، ص7431)راسل،نمایدمیگریزناپذیر تشویق و تنبیه در تربیت  کردن

ماند، ممکن است استفاده از آنها نتیجه وارونه دهد و به سرپیچی و میو در نظر داشت که تشویق و تنبیه به شمشیر دو لب 

 .(763ص ،7667،عوا)لجاجت کودک انجامد

شود؛ زیرا در دوره پس از کودکی و هنگامی که متربی بزرگ شود، آشکار می زیان این امر در دوران پس از کودکی بیشتر   

کاهد و از شود درنتیجه ارزش اخالق و رفتار اخالقی در نگاه او فرومیرو نمیهبرای نیک و بد رفتار خود با پاداش و تنبیهی روب

های دید وی رفتار اخالقی به اعتبار خود اخالق ارزشمند نخواهد بود، بلکه ارزش آن عارضی و بیرونی خواهد بود و با ارزش

 واالی انسانی ارتباط نخواهد داشت.

دارد، مربیان بر سر سودمندی نوع مادی این دو روش چندان همداستان  اخالقی یتیتی که تشویق و تنبیه در ترببا همه اهم

مندی آن دو اعتقاد دانند بسیار بیش از کسانی که به فایدهنیستند؛ با این حال شمار کسانی که این دو روش را مفید می

ه اثر تنبیه در ایجاد احساس بیم و باک از رو اندکی در بارندارند. نیز اختالف بر سر تنبیه بس بیش از تشویق است؛ از این

 -گیری از روش توصیفی تاریخی، و با بهره -برای بازشکافت موضوع در پژوهشی بنیادی کنیم.رتکاب رذائل اخالقی درنگ میا

برای این  کوشم دیدگاه برخی از مربیان قدیم و جدید و نیز نگرش اسالم به مقوله تنبیه را به کوتاهی پیش رو نهم.می تحلیلی

کار نخست به نگرش هواداران تنبیه و نوع نگرش آنها به این موضوع می پردازم، آنگاه از مخالفان و نگرش آنها به موضوع یاد 

 رسم.تر از نگاه اسالم برمیکوتاهی هرچه تمامکنم و به فرجام از موضوع را بهمی

*** 

 الف( طرفداران تنبیه و نگرش آنها به این مقوله

اندیشند و در این زمینه دیدگاهی چند از آنها در اند در تراز و چند و چون آن یکسان نمینی که جانب تنبیه را گرفتهمربیا 

 دست است: 
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و آن را کمکی  با تنبیه برای تربیت موافقند که از آن برخی از اصحاب نحله تحلیل زبانی است : در این دیدگاهنگرش نخست

است. این گروه بر این باورند نقش اصالحی دارای  در مدرسه و جامعه تنبیه پذیرند کهنمی امادانند؛ بیرونی برای یادگیری می

 (.111، ص7436که تنبیه، کاربردی صرفا بازدارنده دارد)هرست و پیترز، 

که تنبیه گاه باید بیش از جرم باشد. مثالً اگر کودکی به هواداران این دیدگاه، از جمله ژان ژاک روسو، معتقدند  :دومنگرش 

توان تنبیه باید به روش مایه که میدیگر کودکان تعدی کند باید سزای او بیش از گناهش باشد. وی اشاره کرده است که تا آن

 .(104،ص7411، شاتو)طبیعی صورت گیرد

)سبسر، تنبیه باید به اندازه گناه باشد و به شیوه مجازات طبیعی رخ دهد. اسپنسر از هواداران این نگرش است :سومنگرش  

 .(701 ،707 ،66 ،61،61 ،31ص ،7603

)راسل، از طرفداران این دیدگاه برپایه این نگاه، مجازات مادی باید کمتر از گناه و فوری باشد. برتراند راسل :چهارمنگرش 

ر است که برای مثال، اگر تنبیه برای مجازات آزردن دیگران است باید فوری صورت گیرد و به وو بر این با (64، ص7431

ای تنبیه معنوی است باید کمتر از تشویق باشد؛ زیرا نیز وی معتقد است سرزنش که گونه .(764ص)همان، آینده واگذار نشود

تواند مسبوق به رفتار درخور باشد و هم برای تشویق به روی آوردن به نکوهش باید مسبوق به خطا باشد؛ اما تشویق هم می

 .(761)همان، صکردار نیک صورت گیرد

از این منظر، تنبیه باید تدریجی باشد و از زبانی و معنوی بیاغازد و به مادی و بدنی بینجامد و در هر دو گونه  :پنجمنگرش 

 رفته بر آن افزود.باید از اندک سرگرفت و رفته

ن آمده اند که در آای از کتاب مقدس مستند کردهشماری از غربیان طرفدار تنبیه، دیدگاه خود را به آیهیاد کردنی است که 

کسی که :» نص این آیه چنین است  .(134ص ،7461 روزنبرگ،)«کندکسی که چوب را کنار نهد بچه را لوس می» است:

 حکمت ندای) «نمایدکند، اما کسی که او را دوست دارد، او را به سعی تمام تأدیب میچوب را بازدارد از پسر خویش نفرت می

 .( 11-13 آیه  ،67 ص ،74 باب، 7436 نبی، سلیمان امثال یا

 السالم علیه علی مؤمنان امیر چراکه است؛ تنبیه از پرهیز تنبیه، در اصل نخستین :برخی از اصول درخور رعایت در تنبیه

 اصوالً که آیدبرمی سخن این از(. 146ص ،7311آمدی،[«.)شود رام] چوب با چارپا و پذیر، پند ادب با خردمند:» است گفته

 برای نیز و شود، رخنه خوشدست آدمی کرامت که صورتی در تنها. است تعارض در آدمی سرشتی شأن و کرامت با کتک

 .آورد روی خشونت به توانمی آدمی کرامت حفظ



 911-955، 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

169 
 

-101ابن سحنون)را پاس داشت. محمد  اصولىباری اگر برای اصالح وضع متربی الزم آید که دست به تنبیه برد باید  

 مسلمانی است که به شماری از این اصول اشاره کرده است. از آنهاست:( نخستین مربی ه.ق116

 ؛(36 ،13ص ،7637ابن سحنون،)خطا و تأدیب بین اعتدال و تناسب رعایت .7

 ؛(همان)مکتب در کردن زندانى و بدنى تأدیب از پیش زبانى تأدیب و تذکر. 1

 ؛(37همان)شود محروم او براى منزل از ارسالى غذاى و آب از نباید شود، زندانى مکتب در کودک اگر. 4

 ؛(همان)زد نباید کودک صورت و سر به. 3

 ؛(16همان،ص)زد توان نمی تر بیش ضربه ازسه قرآن فراگیری در کوتاهی برای. 1

 ؛(همان)است ضربه ده حداکثر اخالقی مسائل برای تأدیب. 6

 ؛(31همان،ص)شوند تأدیب نباید نماز برای سال ده زیر کودکان. 1

 ؛(16همان)باشد ضربه ده حداکثر و کودک اولیاى اجازه با باید ضربه سه از بیش تأدیب. 3

 (.همان)باشد میان در نباید معلم برانگیختگى پاى روی هیچ به و شود لحاظ کودک منافع باید تنها تأدیب در.  6  

برای تنبیه بدنی اصول و مقدماتی هم تنبیه برای تربیت است. وی  ناز موافقانیز ه.ق( 304 -413ابوالحسن علی قابسی )

 برشمارده است که باید پاس داشته شوند:

در تنبیه باید مصالح کودک لحاظ شود؛ معلم هرگز نباید برای تشفی خاطر و تخلیه هیجانی دست به تنبیه متربی  .7

 برد. 

 اند اول پند وانگه بند.نگاه به تنبیه بدنی روی آورد. که گفتهابتدا باید به تذکر و توبیخ پرداخت، اگر مؤثر نیفتاد، آ .1

توان کودک را رهنمود داد، نباید از تنبیه رو تا با مهربانی و گذشت میمعلم برای شاگرد مانند پدر است، از این .4

 استفاده کرد.

 اش گزارش کند.معلم باید نخست، خطاهای کودک را به خانواده .3

توان زد، و در صورت تأمین مصالح اصوالً تنبیه نباید بیش از سه ضربه باشد، اما در شرایطی تا ده ضربه هم می .1

  شاگرد حتی بیش از ده ضربه هم روا است. 

هرگز نباید تنبیه هنگامی صورت گیرد که معلم در خشم است. نیز نباید با بدزبانی معلم و تحقیر متربی همراه  .6

 .(740-713، ص7636)القابسی،باشد



 911-955، 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

163 
 

 تنبیه مادی یا بدنیدست مربیان است؛ زیرا او هم به رعایت اصل تدریج در تنبیه فراخوانده است. او ابن سینا نیز در شمار این

ضربه نخست  داندباشد نه با ابزار. بوعلی برخالف دیگران الزم می با دست و افزوده است که تنبیه باید دانسته چاره آخرین را

 .(41-46، ص7431)ابن سینا، برگزیند و نافرمانی دردآور باشد و چنان نشود که کودک تنبیه را بر ترک عملکاری و 

های توان باید کودک را با روشپایه که میغزالی نیز از مربیانی است که از این نگرش یاد کرده و یادآور شده است که تا آن

   .(11، ص4)غزالی، بی تا، جز و دور داشت، غیر از تنبیه بدنی از خوی ناخوش بابازدارنده

ارسطو هم جانب این نگرش را گرفته و اشاره کرده است که تنبیه باید تدریجی باشد و با نوع خطا سازگاری کند و با سن 

 .(466و 461، ص1، ج7434)ارسطو،های فردی او ساز آیدمتربی و ویژگی

یا زبانی استفاده کرد اگر  )اخالقی(است که نخست باید از تنبیه معنویکانت نیز به این نگرش گرایش داشته و اشاره کرده 

  (.741-747، ص7411)کانت، توان به تنبیه مادی یا بدنی روی کردمفید نیفتاد آنگاه می

 دانند آن است که تنبیه برای مجازات و اصالح خطاکاریاد کردنی است که روح و اساس نگرش کسانی که تنبیه بدنی را روا می

اند مجازات، رو است که گفتهتر است؛ از اینکاری که مجازات شده، فزوناست؛ رنج بزهکاری که مجازات نشود از درد گناه

و از متأخران، رنه هوبر نسبت به تنبیه ( 466-466و460 ، ص7436،)افالطون . از پیشنیان، افالطون7کار استدرمان روح گناه

شاید  (636، ص7616)اوبیر،است که کودکان بیش از بزرگساالن به چنین درمانی نیازمندنداند. رنه معتقد چینن بینشی داشته

تر از وجدان بزرگساالن است درنتیجه در پی گناه، بیش از اینان احساس عذاب علت این امر آن است که وجدان کودکان پاک

 کنند. وجدان می

سانی که دست کم از برخی جهات به تنبیه روی خوش نشان پژوهان معاصر کم نیستند کشناسان و تربیتدر میان روان

 اند. در اینجا مناسب است به گفتار شماری از آنها اشارتی شود:داده

بلکه  است. آور روی نیست که رنجاز آنتنبیه د: تأثیر نگویو می دندانیادگیری مؤثر میحتی تنبیه را در تربیت و  شماری، 

های ترک عادت، راه بازشکافت درما  کند.دگرگون می های معیّنبه محرّکرا  دهی فردپاسخ شکلعلت تأثیر تنبیه آن است که 

اگر ها به کار روند. تنبیه یکی از این تدابیر است. ها و پاسختوانند در تغییر تداعی بین محرّکسه تدبیر را بررسی کردیم که می

 )پدید آورندمطلوب  ی، پاسخدرپی داشتندنامطلوب  یایی که قبالً پاسخهشود محرّکطور مؤثر به کار رود، سبب میتنبیه به

 (.167-136 ص ،7413هِرگِنهان،

                                                           
 در کودکان بازند خرسک/ آزاربی بود چو معلم استاد یا پدر؛ مهر ز به استاد جور:» گویدمی سعدی. است رفته سخن تنبیه از نیز فارسی تعلیمی ادبیات در. 7

 .«عَصَی لِمَن العَصَا» و ؛«األدَبَ أساءَ العقابَ أمِنَ مَن إنَّ:» است آمده نیز عرب تعلیمی ادبیات در. بازار
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برای آن،  در کنارکه  یبه شرطروشی کارساز است، البته  تنبیه ،های نامطلوبپاسخ برای از میان برداشتن دیگری گفته است: 

 .(413، ص 7،ج، بی تاهیلیگارد) اتکینسون و ، به کودک پاداش داده شودمطلوب هایپاسخ

هم رفتار نامطلوب را در او پاداش کند، ندادن در او تقویت می دادن پاداش به کودک رفتار مطلوب را اگر :معتقدند که گروهی

گذشته از حذف پاداش، گاه نیز جا دارد با فریاد کشیدن یا نواختن سیلی،  .دهددادن آن را کاهش میکند و رخضعیف می

 .(13-14، ص 7463)موریس،را از رفتار بد باز داشتکودک 

تربیت و اصالح استفاده رای از آن ب انددانستهتنبیه، بهتر  پرشمارهای با توجه به زیاناندرکاران تربیت، گرچه ای از دستپاره

اصالح رفتار او کارگر  مگر تنبیه در یرفتار فرد چنان وخیم و خطرناک باشد که هیچ روش اگر اند کهد؛ اما یادآور شدهنشو

وقتی که رفتار نامطلوب فرد، سالمت و بقای خود او یا افراد دیگر را تهدید  مانند نیفتد از تنبیه گزیری نیست.

 .(434، ص7416)سیف،کندمی

تر خطرناک مراتبکه به روحیاز تنبیه  بیشترو به جای آن  است، نادرست ناروا وبر این باورند که تنبیه بدنی  شماری از افراد

تهدید به ترک کودک، یا دوست نداشتن او استفاده کند. مانند:  یکنند. هیچ پدر و مادری هرگز نباید از ابزاراست، استفاده می

. به هر حال، باید توجه داشت که تنبیه بدنی و سلب امنیت از او نداردکودک ی غمگین مگرای نتیجه ،و تحقیر کودک تمسخر

 (.66، ص7463، ایلینگورث)دیگران تنبیه کرددر حضور  را نباید کودک نیزآسیب برساند.  به کودک نباید رویهیچ به

است؛ زیرا آموزگار  در کف کارساز یتنبیه ابزار از نگاه ما وجود دارد، روش تنبیههایی که در اند: با همه کاستیبرخی هم گفته

رفتارهای نامطلوب را  معموالً ،تنبیه نیز. افتد، کارگر مینیست مؤثرتقویت رفتار ناهمساز هایی چون که روش تنبیه در شرایطی

 .(17-10، ص7463اکسلرد،)دهدهای دیگر کاهش میروشتر از سریع

تربیت توان بی تنبیه کودکان را پرورش داد، اما هرمایه والدین و مربی در روند برخی نیز براین باورند که گرچه در مجموع نمی

 (.66، ص7664افتد)فوستر،تر عمل کنند، کمتر به تنبیه نیاز میکودک حکیمانه

 و نگرش آنها به این مقوله ب( مخالفان تنبیه 

اند، از جمله به پیامدهای منفی و زیانبار تنبیه اشاره کردهدارند، در علت مخالفت خود کسانی که مجازات را در تربیت روا نمی

 آید:می پیدرکه شماری از آنها 

 از مضرات این اعتبار به و اندشمارده بر هاییزیان بدنی تنبیه برای امروزه :از نگاه معاصران شماری از مضرات تنبیه بندی

 اند از آنهاست:داشته باز بدنی تنبیه

تنبیه شدید به پیدایش قساوت و وحشیگری در کودک می  انجامد؛کودک می توزیتنبیه به کینه .7

 (.761، ص7431انجامد)راسل،
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رفته از های منفی اخالقی رفتهاین واکنش دارد وگویی و دورویی وامیرا برای رهایی از تنبیه به دروغ تنبیه، کودک .1

  ؛شودهای اخالقی او میویژگی

 انجامد؛او میگیری تنبیه بدنی به سرکوب احساسات کودک و گوشه .4

 کند؛تنبیه بدنی او را از محیط خانواده گریزان می .3

 ؛کاهداز اعتماد به نفس کودک می تنبیه .1

 ؛)همان(سازدکند و او را از آنها بیزار میتنبیه روابط کودک با اعضای خانواده را سست می .6

تنبیه شدن در موقعیت های  رو وی از بیم خطا کردن وگیرد از اینتنبیه بدنی شجاعت اقدام را از کودک می .1

 زند؛گوناگون از تصمیم گیری و مشارکت در امور تن می

برای تن زدن از آن یا تن  دارد و وی کاری درست خالف آنچه کهگاه تنبیه بدنی کودک را به واکنش عکس وامی .3

 .(113، ص1077)محمد،زندسر می نبیه شده است، از اوت دادن به آن

ه.ق(، از مخالفان 303 -141عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون): عالمان مسلمانبدنی از منظر های تنبیه برخی از زیان

خواهد با شاگردان از سر مهر رفتار کنند و آنان را اندوهگین نکنند. ابن خلدون سرسخت تنبیه بدنی است. وی از معلمان می

ودن نشاط و زادن فسردگی، واداشتن کودک به دروغ آمدهای ناگواری چون: زدهای تنبیه بدنی به پیدر شرح و شکافت زیان

ها در شخصیت کودک باقی شود که بازتاب این ناخوشایندیکند و یادآور میبازی اشاره میپردازی و روی آوردن به نیرنگ

جوید و می ن خلدون برای اثبات دیدگاه خود به شاهدی تاریخی استنادبکشاند. اماند و سرانجام وی را به ورطه پلشتی میمی

)ابن اندداشتههای این قوم، بازتاب خشونتی است که در حق آنان روا میافزاید خوی و صفات ناپسند یهود و پلشتیمی

 . (313-311، ص7370خلدون،

آور آموزان برای آنان زیانگیری بر دانشسخت»گوید:ه.ق( هم از مخالفان تنبیه است و می366ابوعبد اهلل بن االزرق)در.

آموز و تنبیه وی، در سخنانی گیری بر دانشوی در بازنمود علت زیانباری سخت .(163، ص1، ج7316)ابن االزرق،«است

ویژه در خردسالی به پیدایش صفات اخالقی های ابن خلدون آورده است که تندی در تنبیه و تأدیب بهوکم شبیه گفتهبیش

پردازی آورد و کودک را به دروغزداید و فسردگی میکند و شادی را از او میانجامد و کار را بر او دشوار میمنفی در کودک می

به  ویگذارد و نمی در کودک می انجامد تباهی مفاهیمی انسانی چوی آزادگی و دفاع از خود به ودارد وامیبازی و نیرنگ

کشاند. وی در ادامه سراشیبی سقوط می دارد و وی را بهفضایل و اخالق نیکو دست یابد، و سرانجام کودک را از هدف بازمی

افزاید که اصوالً هر ملتی که گرفتار زور و شود و میسخن، پا از حوزه تربیت اخالقی فراتر نهاده به تربیت سیاسی نزدیک می
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مان، )هکنداستبداد شود چنین سرنوشتی خواهد داشت. وی نیز مانند ابن خلدون برای نمونه به قوم سرگردان یهود اشاره می

 .(166ص

های درخور یاد است که مخالفت این مربیان با تنبیه بدنی به معنای مخالفت آنان با تنبیه معنوی و استفاده از دیگر روش

  1تربیتی بازدارنده برای بازداشتن کودک از رفتار نادرست نیست.

  یکارگیری تنبیه تربیتدیدگاه اسالم در باره به 

های بازدارنده برای باره تنبیه، زمینه برای اشارتی به نگرش اسالم نسبت به استفاده از روشبا روشن شدن نظر مربیان در 

 پرورش احساس کشش و گرایش به نیکی، و بیم و بیزاری از بدی، فراهم شده است.

 های بازدارنده روش

 ست:از این قرار ا اخالقیهای تربیت دست روشترین اینمهم های بازدارنده:ترین روشمهم

ها و شروطی وضع کرده است؛ از آنها اسالم تنبیه را برای اصالح و تربیت پذیرفته است؛ اما برای آن ویژگی تهدید و تنبیه:

 است:

رو میان تنبیه تربیتی با الف( تنبیه تربیتی برای اصالح و تربیت است نه برای انتقام و قصاص و اجرای حدود شرعی، از این

 مجازات در حوزه قصاص و حدود فرق است. 

ز ب( تنبیه بدنی در همه مراحل رشد و تربیت کودک کاربرد ندارد. مثالً در کودکی نخست و کودکی دوم تا سن ده سالگی ا

از هفت سالگی کودکان را به نماز بخوانید و از » تنبیه بدنی نباید استفاده کرد. رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته است:

 .(761، 7،جی تا )حاکم نیسابوری، ب«ده سالگی آنان را برای کوتاهی در نماز گوش بمالید

به کودک هفت ساله نماز آموزید، و کودک ده ساله »آمده است:در حدیثی دیگر از جناب رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم 

  .(114، ص1، ج، بی تا)ترمذی«را برای نماز گوشمالی دهید

یعنی شروط و ارکان نماز را به آنان بیاموزید و پس از آموزش از آنان بخواهید نماز » اند:در شرح این حدیث گفته

 .(331، ص1ج،7376)مبارکفوری، «ره هم نباید زدبگزارند...گوشمالی نباید دردآور باشد و به چه

خواهد و مسؤولیت و تربیت کودک را همال بار و بر تربیتی این حدیث از جمله آن است که اسالم از کودک، بزرگی نمی

ر خواهد. وانگهی تندی در تنبیه برای کودک از منظداند و از آنان مردوارگی نمیمسؤولیت و اصالح و تربیت بزرگان نمی

 تربیتی سخت زیانبار است و بر رشد روحی و جسمی و اخالقی او اثر منفی دارد. 
                                                           

نیز  292-222ص،2932،برگربا مفهوم عرفی و علمی تنبیه و آثار مثبت و منفی آن بر رفتار بنگرید به: میلتن ترفزون . برای آشنایی 2

 (.201-33، ص2931دریکورس،
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یازند؛ زیرا مربی باید نخست به پند و رهنمونی نیکو بپردازد اگر کار باشد که بدان دست میج( تنبیه بدنی باید فرجامین راه

-146، ص7306)نجاتی، ناچاری به تنبیه روی کند مؤثر نیفتاد آنگاه هشدار دهد و بترساند، اگر بازهم اثر نبخشید، از سر

 . در قرآن کریم در باره تأدیب زن آمده است:(141

والالتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فال تبغوا علیهن سبیال ان اهلل کان علیا »...

 (.43)نساء:«کبیرا

: پند دهید، و در بستر از آنان روی برتابید، و بزنید؛ آنگاه اگر از شما پیروی کردند، هراسید...زنانی را که از سرکشی آنان می

 راهی برای آزارشان نجویید که خداوند فرازمندی بزرگ است. 

ای شوخی و گونهداشت آنها تنبیه را بهزند، شرایطی دارد که پاسگفتنی است که تنبیه زنی که از وظایف زناشویی خود تن می

هیچ روی به خشونت کند. در فقه برای تنبیه زن قیود نهاده شده است تا این کار بهه لطیف میان زن و شوهر تبدیل میمالعب

های آن نینجامد و به عامل دوری زن و مرد از یکدیگر تبدیل نشود که این خالف خواست شرع و در نظام خانواده و سستی پایه

 انجامد. و در نهایت به نقض غرض می حکم آیه یاد شده و مصلحت زن و شوهر است

و  نینجامدکبودى یا سرخى بدن  بهباشد و اندک  بایدزدن » اند که:اهلل علیه( در این باره آوردهحضرت امام خمینی)رحمة 

 .(331، ص1ج، بی تا، )خمینی«الزام باید هدف، اصالح باشد نه تشفی خاطر و انتقام جوییبه

برای تمتع از همسر نافرمان خود نخست او را پند دهد، در مرحله دوم در بستر و از سر قهر و ناز روشن است که هرگاه شویی 

فرجام برای کام گرفتن از وی، او را چنان بزند که هیچ سرخی و سیاهی در پیکر او پدید نیاید؛ در واقع و بدو پشت کند و به

شود مهر جنسی همسرش را برانگیزد و او را به و شوی موفق می کشدخود کار به شوخی و مالعبه و رفتار عاشقانه میخودبه

رسد در این فرایند قرآنی تربیت جنسی، پای . بنابراین به نظر می(311، ص1،جبی تا)عاملی جبعی،رفتار جنسی متقابل وادارد

آور نیست؛ اما عبارت در این آیه، امر مولوی و تکلیف« وضربوهن»زدن به مفهوم عرفی سخن در میان نیست. وانگهی عبارت

آور است؛ یعنی مرد باید در روابط خود با همسرش آن را امری مولوی و تکلیف (6)نساء: «عاشروهن بالمعروف»قرآنی 

 العین خود کند.نصب

 باری، اگر روند اصالح و تربیت متربی به تنبیه بدنی بینجامد، در تنبیه تأدیبی باید اصولی را پاس داشت:

اگر زدید به چهره »متربی زد، نیز ضربه نباید دردناک باشد. رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته است:نباید به چهره 

 ترفزون ضربه 4 از اگر: بگویید مکتب معلم به است گفته السالم علیه علی مؤمنان امیر .(333، ص6، ج7304)صنعانی،«نزنید...

 حد کودک تنبیه در معلم اگر که اندکرده تأکید نیز فقیهان از برخی(. 411ص ،13ج، 7376)حر عاملی،شودمی قصاص زند،
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 و اندازه همان به است زده ضربه 4 از بیش را کودک که مایههر یعنی شود؛ قصاص باید بزند، ضربه 4 از بیش مثالً و ندارد نگه

 .م -.411ص ،6ج، 7306،علیش: به بنگرید. شود زده باید شکل

در تنبیه کودک، ناگزیر باید تنبیه  .(7441ص، 4،ج7301،مسلم)از ده ضربه فراتر زد، مگر در حد شرعیدر تنبیه بزرگان نباید 

 به اندازه خطا باشدو از ده ضربه در نگذرد.

اسالم میان سرپیچی از فرمان مربی یا پدر و مادر، با زیر پانهادن اصول اخالقی فرق نهاده است؛ یعنی در باره گونه نخست، 

گذشت نهاده است؛ اما در مخالفت با اصول اخالقی، اصل را بر سزای سازوار با سرپیچی نهاده است. رسول خدا صلی اصل را بر 

» برند، چگونه تنبیهشان کنم، سه بار گفته است:ام فرمان نمیاهلل علیه وآله وسلم در پاسخ به کسی که پرسیده است: خانواده

 .(706، ص3، ج7411)هیثمی،«ه اندازه گناه باشداگر تنبیه کردی ب»  سپس افزده است:« بخشش

انگاشته رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم پیوسته نافرمانی از دستورهایی را که به شخص آن حضرت مربوط بوده نادیده می

د و اف ده سال در خدمت پیامبر گرامی بودم، هرگز از دست من آه نکر» گوید:ه.ق( می64است. ابوحمزه أنس ابن مالک)در.

 .(7303ص، 3،ج7301)مسلم،«نگفت، و برای چیزی با من چون و چرا نکرد

هد تا مردم دخواند، اما در پشت پا زدن به اصول اخالقی دستور تنبیه میآن حضرت در امور شخصی همواره به گذشت می

 یی قدرتمندی برخوردار است.گریزی با مجازات همراه است و اصول و مبانی اخالقی از پشتوانه اجرادریابند که اخالق

هرگاه پروردگار پیامبر را در گزینش میان دو امر آزاد » المؤمنین عایشه رضی اهلل عنها در باره این خوی نبوی گفته است:ام

هرگز  تر بود. نیز آن حضرتگزید، اما اگر گناه بود آن جناب از همه مردم از آن گریزانتر را بر مینهاد، اگر گناه نبود آسانمی

، 7617)دراز، «گرفتشد، برای خداوند انتقام میبرای خود از کسی انتقام نکشید؛ اما اگر حرمت باری تعالی شکسته می

 .(60-16ص

های تربیتی است. سپس باید ترین روشبر مربی است که بکوشد متربی به رفتار سزاوار تنبیه تن ندهد؛ این تالش از سازنده

شود و متربی بازشکافت و بر او روشن ساخت که اگر رفتاری بد از او سرزند، هم به خشم خدا گرفتار میرفتار نیک و بد را برای 

گیرد. نیز باید به او نیک فهماند که این مجازات، خواست مربی نیست بلکه بازتاب طبیعی هم سزای طبیعی دامن او را می

 ا الزمه زندگی نیکبختانه بشر است. داشت آنهدرافتادن با قانونی از قوانین زندگی است که پاس

همچنین مربی باید برای متربی در باره مجازات کسانی که به گناه آلوده شدند سخن گوید و به وی یادآور شود که سرانجام 

همه کسانی که به بزه و گناه تن دهند چنین است. این کار پیروی از روش تربیتی اسالم است که خواسته است مردم در محل 

روی زات بزهکاران حاضر شوند تا از دیدن فرجام تلخ آنها پند گیرند و از گناه بیزار شوند و از آن کناره جویند. اسالم از آنمجا
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دستور داده است مؤمنان در مراسم مجازات برخی از خطاکاران حاضر شوند و به شنیدن بسنده نکنند که دیدن بیش از 

 بیند.شنود مانند کسی نیست که میشنیدن در افراد اثر دارد و کسی که می

های های تنبیه نیست و مربی حق دارد از تنبیهد( ناروایی تنبیه بدنی پیش از ده سالگی، به معنای ممنوع بودن دیگر گونه

های او را رویی کند و یا شماری از خواستهتواند با کودک ترشمعنوی برای مجازات کودک استفاده کند. برای نمونه مربی می

ها در صورتی روا است که به رشد طبیعی کاربستن این تنبیهها محروم دارد. البته بهخوشی ایبرآورده نکند و او را از پاره

کودک زیان نزند و میان بزه و سزای آن سازواری وجود داشته باشد و بار مجازاتی رفتار مربی با کودک بیش از بار خطای 

 رفتاری کودک نباشد. 

ه( درست است که در اسالم به مربی حق داده شده است دست به تنبیه برد؛ اما این حق مانند حق قصاص نیست که باید در 

مورد بزهکار اعمال شود؛ وانگهی اسالم حتی به قصاص هم تشویق نکرده بلکه به گذشت دعوت کرده است. رسول خدا صلی 

امیر مؤمنان علی  .(74، ص71، ج7306)متقی،« بگذرد پاداشش بهشت است که از خونیهر » اهلل علیه وآله وسلم گفته است: 

 .(730، ص7، ج7414)خوانساری،«ها استگذشت افسر خوبی» علیه السالم نیز گفته است:

 توان باید از تنبیه بدنی پرهیز کرد. پس تا آنجا که می

 ن حضرت هرگز کسی را تنبیه نکرد و بد بر زبان نیاورد.مربی باید به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم اقتدا کند؛ چه آ

پدر و مادرم » گوید:کند. معاویه پسر حکم سلمی در باره تربیت نبوی میتنبیه، کودک را از پدر و مادر و مربی بیزار می 

)مسلم، «بد نگفت تعلیم چون او ندیدم. به خدا هرگز مرا نیازرد و نزد و به منفدایش؛ هرگز پیش و پس از وی معلمی نیک

 .(10، ص1، ج7301

رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم هرگز روی پیشکار یا زنی دست بلند » ام المؤمنین عایشه رضی اهلل عنها گفته است:

 (.413، ص70، ج7376بیهقی،)«نکرد

ای غیر مستقیم گونهاشت و بهانگزد آن حضرت نادیده میهرگاه از اطرافیان رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم لغزشی سرمی

المؤمنین کرد تا مبادا پرده آزرم وی دریده گردد و از کرده خویش شرمنده شود. امفرد خطاکار را متوجه رفتار نادرست او می

گفت: چرا فالنی چنین گفته رسید، نمیهرگاه از کسی چیزی به گوشش می» عایشه رضی اهلل عنها در این باره گفته است:

 .(431ص ،3،ج7301،مسلم)«گویندگفت: چرا برخی کسان چنین و چنان میلکه میاست؛ ب

انگیزد. از منظر تربیتی کافی است توزی را در فرد برمیعلت این پروا و پرهیز آن است که سرزنش در حضور دیگران حس کینه

مایه برای نکوهش کرد؛ زیرا همینچیزی را در حضور دیگران و در غیاب فاعل آن یا کسی که به شکلی با آن مرتبط است 

 بیزاری مخاطبان بس است.
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رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم »أنس بن مالک در باره شیوه تربیتی رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته است:

آنچه پیامبر خدا  روم! اما در دلم گفتم در پیخوترین مردم بود. روزی مرا در پی کاری روانه کرد، گفتم به خدا نمیخوش

کردند. ناگهان رسول خدا صلی اهلل علیه روم. سپس بیرون رفتم تا به گروهی از کودکان رسیدم که بازی میفرموده است می

روم یا وآله وسلم دست پشت گردنم نهاد، نگاهش کردم، با خنده گفت: انس جان! جایی که گفتم رفتی؟ گفتم: آری! دارم می

 .(7301کتاب الفضائل، ص 3، ج7301)مسلم، /«رسول اهلل

چنین نیست که تنبیه در تربیت جایی از اعراب نداشته باشد. اما در طرز و تراز  آید کهاز آنچه گذشت برمی حاصل آنکه:

تنبیه میان مربیان همداستانی وجود ندارد. اسالم، بر خالف آنچه مشهور شده است، اصاللة با تنبیه موافق نیست و در صورت 

تواند باید از تنبیه تن زند. روح الهی اسالم هیچ امری م چنان قیودی برای تنبیه وضع کرده است که در عمل مربی تا مینیاز ه

و اگر به امری که اندک سایشی با فطرت بشر دارد نیاز افتد اقدام به آن تنها در حدی است که  تابدخالف فطرت بشر را بر نمی

 ه اصل فطری خویش باز گرداند.بشر دور افتاده از فطرت پاک را ب
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