
يدعو  من  التربية  رجــال  من  وهناك 
من  شيء  كل  يتعلمون  األبناء  ترك  إلى 
باسم  املعروفة  التعلم  طريقة  خــال 
يرفع  أن  هذا  ومعنى  والخطأ،  املحاولة 
ــي سن  ــاء ف ــن ــن األب اآلبـــاء أيــديــهــم ع
مناسبة ليمارس األبناء بأنفسهم كل ما 
أو  شخصية  كانت  سواء  بحياتهم  يتعلق 
توفره  الذي  االستقال  لكن  ذلك،  غير 
هذه التربية مبالغ فيه وخطر على حياة 
نوفق  أن  هنا  واألجدر  وصحته،  الطفل 
بني ما تدعو إليه التربية الطبيعية وبني 
اآلباء  بعض  به  يتصف  الــذي  االلتزام 
وكبيرة  صغيرة  كل  في  يتدخلون  الذين 
هناك  ــا،  ــض وأي أبنائهم،  شـــؤون  فــي 
الجزاء   

ّ
أن أكــدوا  التربية  علماء  بعض 

بنوعيه الثواب والعقاب يؤدي دورًا هاما 
يلجأون  اآلبــاء  ولكن  الطفل،  تربية  في 
الثواب  أن  مع  الثواب  من  أكثر  للعقاب 
 حافزًا إيجابيا في كثير من املواقف، 

ُّ
يعد

وفي  سلبيا،  حافزًا   
ُّ

يعد العقاب  بينما 
الثواب  يتناسب  أن  يجب  ــوال  األح كل 
قام  الــذي  الطيب  الفعل  مع  والعقاب 
لذلك  ذنب  من  ارتكبه  ما  أو  الطفل  به 
يتجنب  أن  يجب  العقوبة  إيــقــاع  عند 
عدم  نفسه  الوقت  وفي  االنفعال  األبوان 
يؤدي  ما  وبكل  الطفل،  بكرامة  املساس 
توبيخ  عدم  يجب  أنه  كما  ــه،  إذالل إلى 
ألن  ارتكبه  ذنب  على  مرات  عدة  االبن 
الطفل  يجعان  الطريقة  بهذه  األبوين 
الوجدان  والعادة تضعف  التوبيخ،  يعتاد 
التوبيخ  من  أمله  سيقل  الطفل  أن  بمعنى 

باعتياده عليه.
 

ٌ
كل فيها  يشترك  أن  يجب  والتربية 
من األب واألم وأحيانا ما يتدخل بعض 
من  بالطفل  املحيطني  ــرة  األس ــراد  أف
الجدود  وأحيانا  واألخـــوال،  األعــمــام 
بعض  وجــود  من  الــوالــدان  اشتكى  إذا 
سلوك  فــي  ــات  ــراف ــح واالن املــصــاعــب 

أبنائهم.
واقعية  تجربة  ــى  إل استمعت  ــد  وق  
إحدى  أعدتها  جميلة  عائلية  لجلسة 
أبنائها  من  استمعت  أن  بعد  الجدات 
األحفاد  تربية  مشاكل  من  املعاناة  كثرة 
خصوصا في هذا العصر الذي انتشرت 
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  فيه 
الحديثة  والوسائل  والتويتر  بوك  الفيس 
األســـرة  دور  فيها  وتــهــمــش  ــرى  ــ األخ
األوالد  وأصــبــح  واملــســجــد  ــة  ــدرس وامل
وأصبح  النت  من  معلوماتهم  يستمدون 
وانهارت  كامل  بشكل  مباًحا  املحظور 
املنظومة األخاقية في املجتمع وأصبح 
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كلمـة 

العـدد

حـكـمــة الجــــدة

التربية نوع من 
أنواع الفنون 
التي تحتاج إلى 
الخبرة واملهارة 
والتدريب 
والتشجيع 
واملحبة وال 
يستطيع أن يصل 
إلى القدرة على 
تربية النشء 
إال من كان لديه 
الصبر واملحبة 
والتوكل على 
الله .
والتربية هي فن 
إعداد الطفل 
للحياة، فن 
ألنها ممارسة 
عملية ولكن 
الفنون جميعًا 
تقوم على أسس 
علمية لذلك 
فإن التربية هي 
فن وعلم مادام 
الهدف هو إعداد 
الطفل للحياة.

األصدقاء هم القدوة لألبناء والكل يقلد 
البعض في املظهر  البعض ويتنافس مع 
والخادشة  املنفلتة  واأللفاظ  وامللبس 
الرغبة في  األبناء  للحياء وأصبح شعور 
بكامل  والتمتع  األهــل  عن  االستقال 
من  ولــو  األهــل  تدخل  وعــدم  حرياتهم 
من  بالرغم  الخاصة  شئونهم  في  بعيد 
وأصبح  اآلبــاء  على  الكامل  اعتمادهم 
كل  على  التمرد  هو  العصر  شباب  سمة 
القيم والقدوات في الحياة مما أدى إلى 
املشاجرات والتوتر في األسر بني اآلباء 
املعامات  في  الجفاء  ووجــود  واألبناء 

األسرية. 
    ولذلك سعت الجدة إلى عمل خطة 
قلوب  بني  تؤلف  لكي  بعناية  لها  أعدت 
اآلباء واألبناء من خال إحدى الجلسات 
على  التنبيه  على  حرصت  التي  العائلية 
وأنها  فيها  الحضور  بوجوب  الجميع 
يحضر  لن  ومن  للتوزيع،  الهدايا  أعدت 
سوف يخسر نصيبه في الهدايا وطلبت 
من كل أم أن ترسل لها بعض املعلومات 
كل  شخصية  في  اإليجابية  والصفات 
صفة  تكن  لم  لو  حتى  أبنائها  من  ابن 

مستمرة وظاهرة  في شخصيته.
الجدة  تحدثت  الجلسة  بداية  وفي      
وعيوبا  مميزات  إنــســان  لكل  أن  عــن 
وأن  جميعا  الخلق  الله  خلق   وهــكــذا 
اإلنسان الناجح هو الذي يستطيع تنمية 
مميزاته باستمرار واملحاولة للتغلب على 
الصفات السيئة في شخصيته ألن ذلك 

هو مفتاح النجاح. 
 وعندما تحدثت عن الحفيد األوسط 
قالت إن والدته تقول إنه متسامح دائما 
ويساعد  الواجبات  عمل  في  ويــســارع 
إخوته، أما الحفيدة الكبرى فإن والدتها 
تخطئ  عندما  تعتذر  إنها  عنها  تقول 
املنزل  أعمال  في  املساعدة  في  وتسارع 
العشاء  وجبه  عمل  في  إخوتها  وتساعد 
أما  العمل،  في  والدتها  تأخرت  اذا  
تنظيم  في  يسارع  فإنه  األصغر  الحفيد 
عن  يتأخر  وال  الدراسية  والكتب  مكتبه 

عمل الواجبات املدرسية. 
مكافأة  وعـــرض  ــم  ــع ال ــل  ــدخ ت ــم  ث
لألحفاد ملن يتحدث أمام الجميع ويظهر 
األشياء والصفات التي تحتاج لإلصاح 
االرتباك  من  فترة  وبعد  شخصيته.  فى 
والخجل من الحديث وبعد االستماع إلى 
قيمة املكافأة تجّرأ االبن الكبير وقال إنه 
يتمنى من الله أن يستطيع أن يبر والديه 
كثيرا  أنه  يعلم  فإنه  إليهما  يحسن  وأن 
ما يكون على درجة من الجفاء وال يبدي 

لهما حسن الخلق مما يؤدي إلى الشجار 
املستمر معهم 

ثم تحدثت إحدي الحفيدات قائلة إنها 
تتمنى أن تستطيع أداء الفرائض الدينية 
التحكم  على  تداوم  وأن  الوقت  أول  في 
االنفعال  سريعة  ألنها  انفعاالتها  في 

والغضب. 
ب الجد على هذه املاحظات بأن 

ّ
وعق

الجميع يتعلم من الحياة كيف يصلح من 
نفسه  دان  من  الكّيس  اإلنسان  وأن  ذاته 
يستطيع  من  فإن  ولذلك  يــدان  أن  قبل 
أخــطــاءه  ــدرك  ويـ ذاتـــه  مــن  يصلح  أن 
ويعلم أنها أخطاء وال يعاند وال يكابر هو 
ولديه  بالنفس  الثقة  لديه  الذى  اإلنسان 
فى  الفرصة  وله  اإلصاح  على  القدرة 
من  أما   ، العا  الدرجات  وبلوغ  التقدم 
يكابر ويعاند فإنه يظل دائما فى مرحلة 

من الفشل وعدم الترقى فى الحياة.
< < <

من تلك الجلسات والحوارات األسرية 
وتشجيع األبناء وامتداحهم أمام املجتمع 
تقوى  فيهم  الحميدة  الصفات  وإظهار 
بعيوبهم  األبناء  ويستبصر  شخصياتهم 
يتقاربوا  أن  واألبــنــاء  ــاء  اآلب ويستطيع 
بعيدا  البعض  بعضهم  مع  ويتفاعلوا 
والجذب.  والشد  والتوبيخ  التأنيب  عن 
بني  األسرية  العاقات  قوة  فإن   وكذلك 
الطفل ووالديه أو حتى أقاربه، خصوصا 
اللذين  الــجــدة«  أو  »الجد  مع  عاقته 
والعطاء  الحكمة  مــن  الكثير  لديهما 
والــقــدرة  ــق  األف وسعة  الــرؤيــة  وحسن 
بالحكمة  والتوجيه  الهفوات  تحمل  على 
في  هام  دور  ملل  أو  كلل  دون  والهدوء 

توجيه النشء.
الجدة  أو  للجد  يكون  أن  يمكن  كذلك 
حني  املــراهــقــة  مرحلة  فــي  مهم  دور 
يأوي  محايد  حضن  عن  املراهق  يبحث 
ما  وهو   - والتخفيف  اإلصغاء  فيجد  إليه 
األبوي  التوجيه  إليه كثيرا- ويجد  يحتاج 
سماعه  عن  نفسيا  منغلقا  يكون  عندما 

من األبوين .
 منا اآلخر وال 

ٌ
    ليتنا نحاول أن نفهم كل

نقسو على األبناء وال يسارع اآلباء بإلقاء 
فاسد  جيل  بأنهم  األبــنــاء  على  التهم 
خلق  الله  أن  إلى  ينظرون  وال  منحرف 
ويتعلم  ويصيب  يخطئ  إنسانا  اإلنسان 
الشخصية  نضوج  ومع  الوقت  مرور  مع 
الحياة  في  واإلنسان  ماكا  يخلقه  ولم 
مع  ولكن  األخطاء  من  الكثير  يرتكب 
االلتزام بالدين ومع التوجيه الحكيم من 

األهل يصل إلى بر األمان بإذن الله. 

بقلم


