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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف ثقافة حقوق الطفل يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي
ا�ستنا ًدا �إىل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة ،و�إجراء موازنة بني ما �أقرته ال�رشائع
الدولية ممثلة باتفاقية حقوق الطفل  ،1989والفكر الرتاثي ال�شائع لدى بع�ض القائمني
على تربية الطفل من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات ،وبني ثقافة احلقوق التي �أقرها الفكر
الرتبوي الإ�سالمي .كما هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستنباط قائمة بحقوق الطفل متثل ممار�سات
بع�ض املربني متهي ًدا لتحديد درجة انت�شار ثقافة حقوق الطفل لديهم .وقد �أف�ضت الدرا�سة
�إىل جملة من احلقوق التي �أقرها الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،ا�س ُتخل�صت منها م�ؤ�رشات �سلوكية
متثل بع�ض املعتقدات والتقاليد ال�شائعة بني �أفراد املجتمع .وتو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من
اال�ستنتاجات �أهمها �أن الإ�سالم قد كفل للطفل حقوقه حتى قبل والدته �إىل �أن ي�صل �سن
الر�شد ،كما �أن االتفاقية الدولية حلقوق الطفل  1989ت�ضمنت حقو ًقا متعددة �شملت مناحي
حياة الطفل كافة ،لكنها مل تكن متكاملة كما احلال مبا �أتى به الفكر الإ�سالمي� ،أ�ضف �إىل
ذلك �أن الفكر الرتاثي ال�شائع مل يتوافق يف جممله مع الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،و�أنه ميكن
تطوير قائمة ب�أمناط ال�سلوك للك�شف عن ثقافة حقوق الطفل لدى املربني من �آباء و�أمهات
وغريهم ممن يقومون على تربيته .وقدمت الدرا�سة جملة من التو�صيات �أهمها ت�صميم
منظومة مف�صلة حلقوق الطفل الرئي�سة والفرعية وال�شواهد عليها ،وت�صميم مقيا�س لثقافة
حقوق الطفل ي�ستند �إىل القائمة التي مت ا�ستنباطها يف هذه الدرا�سة ،لتحديد مدى انت�شارها
لدى القائمني على تربية الطفل من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات وغريهم ،و�إجراء جدولة
حلقوق الطفل يف الإ�سالم وحقوقه يف ال�رشائع الدولية لت�سهل املوازنة بينها.
الكلمات املفتاحية :حقوق الطفل ،الفكر الإ�سالمي ،ال�رشائع الدولية ،الفكر ال�شائع
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Child Rights Culture between the Islamic Educational Thought,
the International Legislations and the Common Thought

Abstract:
This study aims at investigating the child rights culture that the Islamic
educational thought gives to children based on the Quran and Sunnah, in
contrast with the international legislations represented in the convention on
the rights of the child 1989, and the common thought in the Islamic society
amongst the child educators such as parents and teachers. The study aims
also to developing a list of the rights of the child to be standardized later
to examine the child rights culture for those educators. The study revealed
plenty of child rights that the Islamic thought gives in meeting children needs.
Hence, the study concludes that Islam has got unlimited number of child rights,
and the convention on the rights of the child covered the whole aspects of life
but less comprehensive than what were got by the Islamic thought. Moreover,
most of the common thought was incompatible with the true Islamic thought,
in addition to the deduction of a behavioral list to examine the culture of
child rights among educators. Accordingly, a number of recommendations
are suggested such as designing a systematic model for the rights of the child,
and categorizing child rights in Islam and in the international legislations.
Keywords: Child rights, Islamic thought, International legislations,
Common thought.
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مقدمة:
ُت�شكل تنمية الطفولة ركيزة �أ�سا�سية من الركائز التي يقوم عليها م�ستقبل �أي �أمة من
الأمم ،ف�إذا ما �أُح�سِ نت تربية الطفولة يف حا�رض الأمة �سيكون م�ستقبلها �صاحلًا .ولي�س هناك
من �شك ،يف تبلور جماالت متنوعة لدى �أفراد املجتمع و�أفراد الأ�رسة ،من عادات و�أفكار
وقيم و�أ�ساليب تتعلق برتبية الطفولة وبالعناية بالأطفال ومبنحهم حقوقهم اخلا�صة .وقد
�شكلت تلك املجاالت ثقافة �أخذت تتبلور �شي ًئا ف�شي ًئا ،و�أ�سهمت الفنون والآداب والفل�سفات
يف �إثرائها ،ثم �أخذت حتتكم �إىل العلم وقواعده وقوانينه ونظرياته وتطبيقاته ونتاجاته
و�أ�ساليبه يف قيا�س خ�صائ�صها؛ و�أف�ضى ذلك �إىل تطوير ثقافة خا�صة يف تربية الطفولة
ال�صعد كافة؛ من تن�شئة وتعليم
و�أ�ساليب التعامل مع الأطفال تقوم على حقوقهم على ُ
وتنمية اجتماعية وعقلية ولغوية ونف�سية.
وتنماز مرحلة الطفولة عن غريها من املراحل يف �أنها املرحلة الأ�سا�س للمراحل
التي تتلوها ،حيث تت�شكل فيها معظم �أمناط ال�سلوك التي ُت�سهم يف تكوين �شخ�صية الطفل
امل�ستقبلية بكل ما فيها من خربات وثقافة وما تت�ضمنه من عادات وتقاليد وقيم و�أمناط
�سلوك اجتماعي .ويحتاج الطفل يف مرحلة الطفولة �إىل رعاية خا�صة ليميز اخلبيث من
الطيب ،ولكي ينتقي ما هو نافع ومفيد مما يتفاعل معه من مثريات؛ و ُيعد ذلك كله من
التكيف مع بيئته
حقوقه الأ�سا�سية يف الرعاية ،ومن مقومات منوه ال�سليم الذي ميكنه من
ّ
(�أبو جادو. )2012 ،
وكون الثقافة ك ًال مرك ًبا من القيم والعادات والأ�ساليب التي ت�شرتك فيها اجلماعة
�أو املجموعة االجتماعية ،وتتفرع عنها ثقافات فرعية �أخرى؛ انبثقت عنها ثقافة تتعلق
بحقوق الطفل .واعتما ًدا على ال�رشائع ال�سماوية الربانية والتجارب واجلهود الفنية والأدبية
والنتاجات العلمية؛ اعرتف الإن�سان ب�أن للأطفال حقو ًقا يجب مراعاتها واحرتامها (عبد
الكرمي2009 ،؛ الهيتي2002 ،؛ جاد2002 ،؛ . )Cromer, 2007
ومل يكن ذلك التوجه بغريب وال بجديد على الفكر الرتبوي الإ�سالمي الذي ت�شكل
ا�ستنا ًدا �إىل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة و�أوىل الطفولة وتربيتها ُج ّل العناية
�سبا ًقا يف و�ضع الت�رشيعات واملبادئ التي حتكم العالقة بني
واالهتمام؛ فقد كان الإ�سالم ّ
الطفل واملجتمع من حوله؛ �إذ ُمنح الطفل حقوقه قبل �أن يت�شكل ب�أن جعله اهلل نعمة يف حياة
الإن�سان وزينة ،قال تعاىل} :المْ َا ُل َوا ْل َبنُو َن ِزي َن ُة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا{ (الكهف. )46 :
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ولهذا� ،ضمن الإ�سالم للطفل حقوقه وحددها ب�أحكام تتعلق ب�ش�ؤون احلياة والن�سب
والر�ضاعة واحل�ضانة والنفقة والوالية ،وغريها من احلقوق التي تكفل له النمو ال�سوي
يف بيئة �آمنة ت�ساعده على التكيف والتطور وحتقيق املتطلبات الأ�سا�سية وال�رضورية
ُون
بدءا بت�شكيله جني ًنا يف �أح�شاء �أمه ،قال تعاىلَ } :و�إِ ْذ �أَن ُت ْم َ�أ ِج َّن ٌة فيِ ُبط ِ
لذلك النموً ،
�أُ َّم َها ِت ُك ْم{ (�سورة النجم )32 :؛ فطف ًال �ضعيفًا حال والدته ،قال تعاىل} :ث َّم نُخْ ِر ُج ُك ْم
طِ ْفالً{ (�سورة احلج )5 :؛ و�صو ًال �إىل مرحلة الر�شد حال ا�شتداد عوده ،قال تعاىلُ } :ث َّم
ِل َت ْبلُغُوا �أَ�شُ َّد ُك ْم{ (�سورة احلج� :آية . )5
دولية يف وقت مبكر من تاريخ
وقد �أقر املجتمع الدويل حقوق الطفل عرب وثائق
ّ
ابتداء ب�إعالن احتاد غوث
قيام املنظمات الدولية ،منذ ع�رشينيات القرن املا�ضي،
ً
مرورا ب�إعالن جنيف حلقوق الطفل عام ،1924
الأطفال حلقوق الطفل عام ،1923
ً
و�إعالن االحتاد الدويل لرعاية الأطفال عام  ،1948و�إعالن حقوق الطفل عام ،1959
واتفاقية حقوق الطفل عام  ،1989والإعالن العاملي لبقاء الطفل وحمايته ومنائه الذي
كما �أقره م�ؤمتر القمة العاملي من �أجل الطفل عام  ،1990واتفاقية حظر �أ�سو�أ �أ�شكال
عمل الأطفال عام  ،1999ووثيقة نحو “عامل منا�سب للأطفال” عام ( 2002عبد املطلب،
2003؛ عبد الوهاب ،عبد النبي. )1995 ،
وقد حر�صت املواثيق الدولية �أن تنتقل الأدبيات املتعلقة بحقوق الطفل �إىل �أ�ساليب
التنفيذ؛ �أي �أن تكون ثقافة ما دامت الثقافة �أ�سلوب حياة ي�ستند �إىل �أ�سا�س فكري .ولذلك
ن�ص �إعالن حقوق الطفل الذي �أقرته اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�أذاعته عام 1959
على وجوب ن�رش الإعالن ،الذي �أهاب بالوالدين وبالأفراد كافة ،وبالهيئات املهتمة برعاية
الطفولة ،االعرتاف بحقوق الطفل الواردة فيه ومراعاتها ب�إجراءاتها و�أنظمتها الت�رشيعية،
و�ضمان م�ستقبل �أف�ضل له (�إعالن حقوق الطفل . )1979 ،وكذلك احلال يف اتفاقية حقوق
الطفل  1989التي �أوجبت تعهد الدول الأطراف ب�أن تن�رش مبادئ االتفاقية و�أحكامها على
نطاق وا�سع ،وبالو�سائل املالئمة الفعالة بني الكبار والأطفال ،مع مراعاة خ�صو�صية كل
ثقافة (. )UNICEF, 1990
�إن مفهوم ثقافة حقوق الطفل ال يقف عند حدود الن�صو�ص ال�رشعية وال اللوائح
ولية والإقليمية والوطنية بو�صفها قوام ًا عام ًا مل�ضمون هذه الثقافة؛ وهو
القانونية وال ّد ّ
لي�س جمرد �إجراء تعديالت على الن�صو�ص واللوائح والأنظمة والقوانني التي تكفل حقوق
الطفل ،بل هي ترجمة ملا تت�ضمنه تلك الن�صو�ص من عمليات قانونية ،واجتماعية،
واقت�صادية ،و�صحية ،وتكنولوجية ،ت�شكل يف جمموعها قيم و�أفكار واجتاهات و�أ�ساليب
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تكون يف جمموعها قوالب اجتماعية
تنفيذ تلك الثقافة ،و ُترتجم �إىل �أمناط �سلوك فعلية ّ
ميتثل �إليها �أفراد املجتمع (الهيتي� ،2002 ،ص. )49 ،48 .
وقد اهتم العامل بحقوق الطفل بو�صفها نقطة بدء ُمهمة للرتبية على حقوق الإن�سان؛
فحقوق الطفل هي جزء من حقوق الإن�سان ،وهي كما ي�شري كانتويل ()Cantwell, 1992
قاعدة �أ�سا�سية للتعامل مع حقوق الإن�سان ،فما مل يدرك الطفل حقوقه منذ نعومة �أظفاره
ي�صبح من غري املمكن �أن يحظى بذلك يف �سن الر�شد .وقد اتفقت �إدموندز (Edmonds,
 )1992مع كانتويل عندما نادت با�ستخدام حقوق الطفل بو�صفها و�سيل ًة حديثة لتحقق الأمم
املتحدة بو�ساطتها حقوق الإن�سان .وهو ما نادى به كومي ( )Kwame, 1996يف درا�سته
املتعلقة بتفعيل اتفاقية حقوق الطفل  1989يف كندا يف ظل النظام الثقايف الأيديولوجي،
و�أف�ضت �إىل تقدمي مقرتحات فاعلة يف هذا املجال .وانخرطت درا�سة هاماربري ج (�Ham
 )marberg, 1998يف املجال نف�سه حينما ا�ستنتج ب�أن املدار�س يف الدول النامية رمبا ال
تعك�س الر�ؤية اخلا�صة باتفاقية حقوق الطفل .واتفق باولو ( )Paulo, 2002مع هاماربريج
يف درا�سته التي متخ�ضت عن جملة من الأ�سباب التي دعت بع�ض بلدان العامل �إىل عدم
توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية و�أبقت حقوق الطفل مبثابة التحدي الدائم لها.
ويف ال�سياق الثقايف ال�شعبي ،در�ست جاد ( )2002امل�ضمون الرتبوي ملفاهيم حقوق
الطفل يف الثقافة ال�شعبية مب�رص ومتخ�ضت درا�ستها عن بع�ض الإيجابيات مل�ضمون الثقافة
أي�ضا .وات�ضح يف درا�سة خليل ( )2002املتعلقة
ال�شعبية ،يقابلها ممار�سات �شائعة خاطئة � ً
بالآثار الرتبوية والنف�سية حلقوق الطفل يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ،أن الإ�سالم �أقر حقوق ًا ت�شبع
حاجات الطفل وتعزز منوه يف خمتف جماالت �شخ�صيته ،وبالقدر الذي يحتاجه وبالكيفية
ومنتجا يف جمتمعه ،خالفًا لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل
التي ت�ضمن له �أن ين�ش�أ فاع ًال
ً
التي عجزت عن ذلك ،و�أو�صت الباحثة بتعديلها ،لكنها مل ت�رش �إىل مواطن التعديل املقرتحة.
بينت مدى اهتمام الإ�سالم
واتفق عبد اهلل ( )2003مع ما تو�صلت �إليه خليل ،يف درا�سته التي ّ
بالإن�سان عامة ،وبالطفل خا�صة ،و�أف�ضت �إىل �أن املنهج الإ�سالمي هو الأكرث �شمو ًال من
الدولية .وبا�ستقرائهما حقوق الطفل يف الإ�سالم جاءت نتائج درا�سة اخلطيب
االتفاقيات
ّ
واملنت�رشي ( )2004مدعمة خلليل ( )2002وعبد اهلل ( )2003التي متخ�ضت عن جملة من
احلقوق التي كفلها الإ�سالم يف مرحلة ما قبل امليالد وحتى نهاية فرتة الر�ضاعة .وتو�صل
بني عي�سى (� )2007إىل نتيجة م�شابهة يف درا�سته التي ك�شفت عن احلقوق الرتبوية للطفل
يف الفقه الإ�سالمي مقارن ًة باملواثيق الدولية ،تتمثل بحقوقه املدنية والعقدية ،والتعبدية،
والأخالقية ،واالجتماعية ،واجل�سدية.
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منحنى �آخر بقولها� :أن احلقوق التي ذكرها غري باحث
لكن املعدول (� )2006أخذت
ً
كرميا للطفل؛ �إذ ما زالت ثقافة حقوق الطفل
عي�شا
ال جتد تطبي ًقا على �أر�ض الواقع يكفل ً
ً
وحمايته لي�ست وا�ضحة يف �أذهان القائمني على رعاية الطفولة وتنميتها يف الوطن العربي.
وبالفعل �أثبت الدويكات (� )2009صحة ذلك فيما تو�صلت �إليه درا�سته حلقوق الطفل؛ فلم
تدرك معلمات ريا�ض الأطفال يف الأردن تلك احلقوق ومل يتمكّن من توظيفها يف التعليم.
ولي�س احلال ب�أف�ضل من ذلك فيما وجده عبد الكرمي ( )2009يف الأردن ،الذي �أف�ضت نتائج
درا�سته �إىل �أن ثقافة حقوق الطفل والوعي بها �أو االطالع عليها كان بدرجة قليلة لدى
الطالبات املعلمات يف اجلامعات الأردنية .والتقت درا�سة حممد و�إبراهيم ( )2011املتعلقة
ب�إدراك معلمات ريا�ض الأطفال بع�ض حقوق الطفل يف حمافظة القيلوبية من منظور
تربوي ،مع الدويكات ( )2009وعبد الكرمي ( )2009يف وجود ق�صور لدى معلمات ريا�ض
الأطفال يف �إدراك حقوق الطفل املتعلقة باحلياة ،وبالنماء ،وباحلماية ،وبامل�شاركة،
وباحلق املدين ،ويف وعيهن و�إدراكهن ال�صعوبات التي حتول دون تطبيقها وتفعيلها.
ويف درا�ستهما التحليلية النوعية ا�ستك�شف مو�س�أوجلو وهاكتانري (Musaoglu
 )& Haktanir, 2012برتكيا حقوق الطفل يف برنامج �أطفال ما قبل املدر�سة ،نوها �إىل
احلاجة لتن�شئة الأطفال على ثقافة حقوق الطفل .ذلك �أن حقوق النمو وامل�شاركة توافرت
ذكرا .ويبدو �أن هذه النتائج قد
يف الربنامج ب�شكل كبري ،بينما ذُكرت حقوق احلماية فيه ً
تناغمت مع ما كتبه ليبل ( )Lieble, 2012يف مقالته الرتبوية املتعلقة بحقوق الطفل يف
املعي�شة والنماء؛ �أن تلك احلقوق ال ت�أخذ معناها ما مل تكن حقوق حياة ترتبط بخربات
الطفل ،و�أكد يف مقالته �أن حقوق الأطفال ما زالت ُتنتهك بطريقة عدائية .ولعل فيما �أتى به
متاما مع جاد ( )2002ما يثري انتباه الباحثني والدار�سني؛ �إذ
�صابر ( )2012الذي التقى ً
تو�صل �إىل �أن ثقافة الأ�رسة العربية بحقوق الطفل ما زالت تت�أرجح بني التقليدية امل�شوهة
عو�ضا
والتحديث غري املكتمل ،و�أن الأ�رسة العربية ت�ستند �إىل العادات والتقاليد والأعراف ً
عن الوعي الالزم مبمار�سة حقوق الطفل .ويبدو �أن هذا الواقع هو ما دعا جروجل (Grugel,
� )2013إىل و�صف اتفاقية حقوق الطفل ،ب�أنها مهمة لكنها �صك �ضعيف ن�سب ًيا يف قدرتها
على تغيري الواقع املادي للأطفال.
يت�ضح مما �سبق االهتمام البالغ للفكر الرتبوي الإ�سالمي بالطفولة وبحقوق الطفل،
وانفراده يف نظرته ال�شمولية املتوازنة للإن�سان والكون واحلياة؛ فكفل للطفل حقوقه وكان
�سبا ًقا لكل الأنظمة والقوانني والت�رشيعات يف حفاظه على تلك احلقوق و�صونها على
ّ
امل�ستويات كافة املحلية والإقليمية وال ّدولية .ومع �أن النظرة للطفولة وحلقوق الطفل قد
جاءت متباينة بتباين املجتمعات والفل�سفات التي ت�ستند �إليها� ،إال �إنها �أكدت جميعها على
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�رضورة ن�رش ثقافة حقوق الطفل يف العي�ش والرعاية والتكرمي والرتبية القائمة على تن�شئة
أي�ضا� ،أن
�سليمة و�إعداد �أمثل للحياة .و ُيلحظ من ا�ستعرا�ض الأدب ال�سابق املعرو�ض �أعاله � ً
الدرا�سات والأبحاث قد ركزت يف معظمها على حتليل م�ضمون الوثائق والكتب املتعلقة
بحقوق الطفل ،و�أغفلت البحث فيها بو�صفها ثقافة تظهر على �سلوك القائمني على تربية
الطفل من �آباء و�أمهات وغريهم ،حال تعاملهم مع الأطفال.
وت�أتي هذه الدرا�سة لتتخذ طريقها امتداداً للبحث يف جمال حقوق الأطفال يف الفكر
الرتبوي الإ�سالمي ،املعرو�ض �ساب ًقا ،مقارنة مع ال�رشائع الدولية ومع الفكر الرتاثي ال�شائع،
فكرا وت�رشي ًعا
لكنها تركز على احلقوق بو�صفها ثقافة ميار�سها �أفراد املجتمع الإ�سالمي ال ً
ح�سب .وعليه ،ف�إنه من املنتظر �أن ت�ضيف الدرا�سة �شيئ ًا �إىل املعرفة يف هذا املجال يف
مو�ضوع ال يزال البحث فيه بكراً وبخا�صة يف الدول النامية التي تنتهك فيها الكثري من
حقوق الطفل.

مشكلة الدراسة:
�إن قراءة واقع ثقافة حقوق الطفل وتربيته قراءة مو�ضوعية ومنهجية من حيث
النظرية واملمار�سة ،هي من املالمح املهمة واملعاين احلقيقية للرتجمة اجلادة والدقيقة
الدولية
ملعاين ودالالت الت�رشيعات ال�سماوية ،ور�ؤى ال�رشائع ،والإعالنات واالتفاقيات
ّ
التي ت�ؤكد حقوق الطفل وتنادي بها ،وت�شدد على �رضورة منحه �إياها .وتتمثل م�شكلة
هذه الدرا�سة يف الوقوف على حقوق الطفل التي يكفلها الفكر الرتبوي الإ�سالمي وعلى ما
ي�سود من ثقافة وممار�سات يف الفكر الرتاثي ال�شائع ،وتلك التي تقرها ال�رشائع الدولية،
وتناولها بالتحليل واال�ستق�صاء واملوازنة .وتنبع م�شكلة الدرا�سة من عدم تركيز الأبحاث
املتعلقة بحقوق الإن�سان بعامة وبحقوق الطفل بخا�صة على ثقافة حقوق الطفل يف الفكر
مهما يحتاج �إىل �إ�شباعه بح ًثا ودرا�سةً ،كما مل تتطرق
الرتبوي الإ�سالمي ،الذي يعد جما ًال ً
درا�سة بعينها �إىل �إجراء مقاربة بينها وبني الفكر الرتاثي الإ�سالمي ال�شائع يف املجتمع .هذا
الواقع الرتبوي وت�سويغه العلمي و�ضعا الباحثني �أمام ت�سا�ؤل مفاده :هل �أقرت ال�رشائع

الدولية حقوقًا للطفل متاثل حقوقه يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،وما م�ستوى
التزام املجتمع الإ�سالمي بها؟ وبالتحديد �ستحاول الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال

الرئي�س الآتي:
1 .1ما ثقافة حقوق الطفل التي يقرها الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،وما حقوقه يف ال�رشائع
الدولية ،ويف الفكر الرتاثي ال�شائع مقارنة بها؟ و�سوف يت�ضمن هذا ال�س�ؤال ،ثالثة �أ�سئلة
ّ
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فرعية يجاب عنها يف �سياق ال�س�ؤال ذاته ،هي:
 ما ثقافة حقوق الطفل التي يقرها الفكر الرتبوي الإ�سالمي؟
الدولية؟
 ما ثقافة حقوق الطفل يف ال�رشائع
ّ
 ما ثقافة حقوق الطفل يف الفكر الرتاثي ال�شائع؟
2 .2ما قائمة �أمناط ال�سلوك التي ت�ستند �إىل احلقوق التي يقرها الفكر الرتبوي
الإ�سالمي ،للك�شف عن ثقافة حقوق الطفل لدى القائمني على تربيته من �آباء و�أمهات
ومعلمني ومعلمات؟

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من ندرة الدرا�سات الرتبوية التي تناولت مو�ضوع ثقافة
حقوق الطفل بعامة وثقافة حقوق الطفل من املنظور الإ�سالمي مقارن ًة بالفكر الرتاثي
الدولية عرب اتفاقية حقوق الطفل ،ومن االهتمام
يل الذي تقره ال�رشائع
ال�شائع ،وال ّدو ّ
ّ
العاملي بها ،وتتجلى هذه الأهمية يف �أن الدرا�سة احلالية:
يل
1 .1تعر�ض حقوق الطفل من املنظورين الإ�سالمي
النقلي والرتاثي ال�شائع والّدو ّ
ّ
العاملي .وجتري موازنة بينها ا�ستنا ًدا للمنظور الإ�سالمي بو�صفها ثقافة يجب �أن ميتثل
�إليها �أفراد املجتمع وبخا�صة الذين يقومون على تربية الطفل من �آباء و�أمهات ومعلمني
ومعلمات وغريهم.
2 .2حتاول ا�ستنباط قائمة ب�أمناط ال�سلوك من املنظور الإ�سالمي ،التي تك�شف عن
ثقافة حقوق الطفل لدى القائمني على تربيته من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات ،ت�شكل
نواة لأداة ميكن تطويرها بدرا�سات الحقة ،ويتم الإفادة منها يف حتديد م�ستوى ثقافة
حقوق الطفل لدى املربني الذين يتعاملون مع الطفل.
3 .3تن�سجم يف �أهدافها مع توجهات الفكر الرتبوي الإ�سالمي واالتفاقيات الدولية التي
ت�سعى �إىل ن�رش ثقافة حقوق الطفل بني فئات املجتمع كافة ،وامتثالها يف ممار�ساتهم.

أهداف الدراسة:
تبحث هذه الدرا�سة يف حقل مهم من حقول حقوق الإن�سان ،وهو ثقافة حقوق الطفل.

وتهدف �إىل:
1 .1تعر�ض بع�ض حقوق الطفل من املنظورين الإ�سالمي والدويل.
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�2 .2إجراء مقاربة بني ما كفله الفكر الرتبوي الإ�سالمي من حقوق وما ت�ضمنته
االتفاقيات الدولية يف هذا املجال ،وما ي�سود الفكر الرتاثي ال�شائع.
3 .3ا�ستنباط قائمة ب�أمناط ال�سلوك ا�ستنا ًدا �إىل الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،تك�شف عن
ثقافة حقوق الطفل لدى القائمني على تربيته من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات وغريهم
من املربني.
4 .4البناء على نتائج هذه الدرا�سة م�ستقب ًال يف تطوير مقايي�س تتعلق بثقافة حقوق
الطفل لدى القائمني على تربيته من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات وغريهم من املربني،
للوقوف على مدى امتثالهم لها.

حمددات الدراسة:
تبحث هذه الدرا�سة يف حقوق الطفل من املنظورين الإ�سالمي والدويل،
وتتحدد يف:
 اقت�صارها على احلقوق التي عر�ضت �إليها ما قبل والدة الطفل وما بعد والدته.
 اقت�صارها على الطفولة منذ بدء التفكري يف اختيار الزوجة و�إمكانية �إجناب
الأطفال وحتى نهاية املرحلة االبتدائية يف �سن الثانية ع�رشة.
 اقت�صارها على وجهة نظر الباحثني يف موازنة الفكر الرتبوي الإ�سالمي بال�رشائع
الدولية ممثلة باتفاقية حقوق الطفل الدولية  ،1989وبالفكر الرتاثي ال�شائع ،اعتما ًدا على
قدرتيهما على حتليل قراءاتهما وما خرباه من �أحداث ،وما ا�ستطاعا ا�ستنباطه من حقوق
الطفل التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ،وعلى ملحوظاتهما ولقاءاتهما غري املقننة مع
طالبات تربية الطفولة يف بع�ض اجلامعات ،ومع �أمهات بع�ض الأطفال ومعلمات ال�صفوف
االبتدائية ( )6 -1وما قبلها.

مصطلحات الدراسة:
تقوم الدرا�سة احلالية على الأربعة امل�صطلحات الآتية:
◄◄الطفل (الطفولة) :
تعددت معاين «الطفل» يف اللغة؛ التي فيها ي�ستوي املذكر وامل�ؤنث ،وما يعقل وما ال
يعقل ،قال تعاىل�} :أَ ِو ِّ
الط ْف ِل ا َّلذِي َن مَ ْ
ل َيظْ َهرُوا َعلَى َع ْو َراتِ ال ِّن َ�ساء{ (النور . )31 :فقد
أي�ضا مبعنى
�أتت مبعنى “ال�صغري” من كل �شيء (الفريوز �آبادي . )7 ،2005 ،وا�ستخدمت � ً
املولود من �أوالد النا�س والدواب (ابن منظور ،2003 ،مج. )599 ،2
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ويف اال�صطالح ،ترى بع�ض التعريفات �أن مفهوم “الطفل” ي�شتمل على كل �إن�سان يقل
عمره عن (� ،13أو � ،15أو � )18سنة ،وهي بهذا تبد�أ بالطفل منذ الوالدة بينما يرى �آخرون
�أن الطفولة تبد�أ بعد �سن الثانية .وقد حددتها االتفاقية الدولية لرعاية الطفولة حتى �سن
18؛ �إال �إذا بلغ الطفل �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب قانون بلده (املجيدل� . )203 ،2006 ،أما
الطفولة يف ال�رشع ،فقد �أ�شار الرازي (� )1995إليها باملرحلة املمتدة من امليالد �إىل البلوغ.
وت�ستند هذه الدرا�سة �إىل اتفاقية حقوق الطفل  1989التي عرفت الطفل يف مادتها الأوىل
ا�صطالحا على �أنه“ :كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�رشة ،ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك”
ً
( . )UNICEF, 1990, 2لكن الدرا�سة احلالية ت�أخذ الطفل قبل �أن يتخلق �إىل �سن الثانية
ع�رشة (نهاية املرحلة االبتدائية) ؛ �إذ �إن الإ�سالم قد كفل حقوقه مذ فكر الزوجان بالزواج.

◄◄حقوق الطفل:
وح َّق الأمر َي ُح ُق
جاء يف ل�سان العرب �أن احلقوق جمع َحق ،واحلَق َنق ُ
ِي�ض الباطلَ ،
وح ُقوق ًا َ�صار َحق ًا َوث ُّب َت (ابن منظور ،2003 ،مج . )49 ،10ويف املعجم الو�سيط،
َو َي ُح ُق َحق ًا ُ
ورد م�صطلح احلق مبعنى الأمر الثابت والالزم و�أنه �ضد الباطل .ويف التنزيل ،يقول تعاىل:
�ض �إِ َّن ُه لحَ َ ٌّق ِّم ْث َل َما �أَ َّن ُك ْم تَنطِ قُو َن{ (الذاريات ، )23 :واحلق ا�سم
ال�س َماء َوالأَ ْر ِ
} َف َو َر ِّب َّ
من �أ�سماء اهلل تعاىل ،قال تعاىلَ } :ف َذ ِل ُك ُم هّ
ال�ضالَ ُل
اللُ َر ُّب ُك ُم الحْ َُّق َف َماذَا َب ْع َد الحْ َِّق ِ�إ َّال َّ
َف�أَنَّى ُت�صرْ َفُو َن{ (�سورة يون�س)32 :
و ُتطلق احلقوق
نظ ُم
ا�صطالحا على« :جمموعة من القواعد والن�صو�ص الت�رشيعية التي ُت َّ
ً
على �سبيل الإلزام عالئق النا�س من حيث الأ�شخا�ص والأموال» (زمزمي 1434 ،هـ)29 ،
 .ويعرف احلق �أنه”م�صلحه ثابتة للفرد �أو املجتمع �أو لهما معا يقررها ال�شارع احلكيم”
وهي“ :ا�ستئثار بقيمة معينه مينحه القانون ل�شخ�ص ويحميه” (الدريني،117 ،1997 ،
. )255

عرف احلق �أي�ض ًا ب�أنه
عرف احلقوق ب�أنها الأمور الثابتة الواجبة الوفاء .كما ُي ّ
و ُت ّ
اخت�صا�ص ثابت يف ال�رشع يقت�ضي �سلطة �أو تكليف ًا هلل مع عباده� ،أو ال�شخ�ص على غريه،
على �أ�سا�س �أن جوهر كل حق هو االخت�صا�ص (ال�صالح ، )2002 ،ولذلك �أو�صى البارئ
ا�ص ْوا
ا�ص ْوا ِبالحْ َِّق َو َت َو َ
ال�صالحِ َاتِ َو َت َو َ
به عباده ،قال تعاىل�} :إِ َّال ا َّلذِي َن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
ا�صطالحا ب�أنها“ :عبارة عن جمموعة احلقوق
عرف حقوق الطفل
ِب َّ
ً
ال�صبرْ ِ { (الع�رص . )3 :و ُت ّ
الفردية وال�شخ�صية للطفل ،وتركز على �صفة حاملها وبو�صفه طف ًال و�إن�سان ًا بحاجة �إىل
رعاية وعناية” (الطراونة. )272 ،2003 ،
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ويتبنى الباحثان يف هذه الدرا�سة تعريفًا �إجرائ ًيا للحقوق على �أنه ما يتم ا�ستخال�صه
من الفكر الرتبوي الإ�سالمي وال�رشائع الدولية من قواعد ومبادئ و�أ�س�س و�أمناط �سلوك تخ�ص
الطفل ويتوجب على الرا�شدين الذين يرعونه منحه �إياها ليتمتع بحياة كرمية ،وحماية تامة
من طرف قادر على رعايته وم�ساعدته على النمو اجل�سمي والعقلي واالجتماعي ،وم�شاركته
يف مناحي احلياة التي يطيقها كافة.
وبناء على مفهوم حقوق الطفل من املنظورين اللغوي واال�صطالحي املذكور �آنفًا،
ً
ميكن تعريف ثقافة حقوق الطفل �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة على �أنها العقائد واملوروثات
واملمار�سات والعادات والتقاليد والقيم والأفكار و�أطر التفكري (الأيديولوجيات) التي يتمتع
بها �أفراد املجتمع الإ�سالمي بخا�صة ،وتن�سجم مع حقوق الطفل التي �أقرها الفكر الرتبوي
الإ�سالمي ،وما ن�صت عليها ال�رشائع الدولية من ت�رشيعات تتوافق يف ن�صو�صها مع الفكر
الرتبوي الإ�سالمي.

◄◄حقوق الطفل يف ال�رشائع الدولية:
وتعرف �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة ب�أنها اتفاقية حقوق الطفل التي اع ُتمدت مبوجب قرار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة  25 /44امل�ؤرخ يف  20ت�رشين الثاين /نوفمرب  1989تاريخ
بدء النفاذ� 2 :أيلول� /سبتمرب  ،1990وفقا للمادة  .49وقد ت�ألفت االتفاقية من الديباجة
وثالثة �أجزاء ،ت�ضمن الأول منها ( )41مادة تتعلق بحقوق الطفل التي �أقرها املجتمع
الدويل� ،أما الثاين فقد ت�ضمن ( )4مواد تتعلق بلجنة متابعة االتفاقية ،ويت�ضمن اجلزء الثالث
( )9مواد تتعلق بقانونية الوثيقة وتوقيعها والت�صديق عليها وما ميكن �أن يطر�أ عليها من
تعديالت م�ستقبلية .وقد ا�ستندت االتفاقية �إىل ما �سبقها من �إعالنات تتعلق بحقوق الطفل
�صدرت عن الأمم املتحدة ،مثل� :إعالن جنيف حلقوق الطفل عام  ،1924و�إعالن حقوق
الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة عام  1959واملعرتف به يف الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان وفى العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية للعام ( 1966وال�سيما يف
املادتني  23و  )24وفى العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
للعام ( 1966وبخا�صة يف املادة  )10وفى النظم الأ�سا�سية وال�صكوك ذات ال�صلة للوكاالت
املتخ�ص�صة واملنظمات الدولية املعنية بخري الطفل (. )UNICEF, 1990

◄◄الفكر الرتاثي ال�شائع:
ويق�صد به يف هذه الدرا�سة ،ما ي�شيع لدى �أفراد املجتمع وبخا�صة القائمني على تربية
الطفل من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات ومربني من عادات وتقاليد وقيم ومعارف ،وما
لديهم من �أفكار ومعتقدات موروثة ،ومن �أمناط �سلوك هي الأكرث تداو ًال وممار�سة حال
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تربية �أطفالهم ،التي تتوافق �أوال تتوافق مع ما �أتى به الفكر الرتبوي الإ�سالمي من حقوق
للطفل.

منهجية الدراسة:
عينة الدراسة:
تقوم الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي املقارن ،واال�ستنباطي .وقد
متثلت عينتها بجميع املراجع والكتب والدوريات املتعلقة بالفكر الرتبوي الإ�سالمي التي
ا�ستطاع الباحثان العودة �إليها ،ال�ستنباط حقوق الطفل التي �أقرها هذا الفكر ،وباتفاقية
رواجا حتى
حقوق الطفل التي �أقرتها الأمم املتحدة عام  1989كون �أنها االتفاقية الأكرث ً
يومنا هذا ،وت�ستند عليها معظم فعاليات الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الطفل� ،أ�ضف �إىل
ذلك عينة �صدفية ( )Haphazard Sampleغري وا�سعة من القائمني على تربية الأطفال من
�أمهات ومعلمات وطالبات جامعيات ممن يتخ�ص�صن برتبية الطفولة؛ حل�رص املعتقدات
واملوروثات و�أمناط ال�سلوك التي ميار�سونها مع الأطفال.
خطوات تنفيذ الدراسة:

ا�ستنا ًدا �إىل م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها� ،سارت الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
1 .1مطالعة الآيات القر�آنية الكرمية والأحاديث النبوية ال�رشيفة ذات العالقة بحقوق

الأطفال حتى �سن الثانية ع�رشة.
بن�سختي اليون�سف ()UNICEF
2 .2مطالعة االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 1989
ّ
الإجنليزية والعربية.
3 .3مطالعة الأدب الرتبوي ال�سابق ،الأجنبي والعربي املتعلق مبجال حقوق الطفل.
4 .4االلتقاء بثلة من القائمني على تربية الأطفال من �أمهات ومعلمات وطالبات
جامعيات متخ�ص�صات برتبية الطفولة وا�ستطالع �آرائهن مبا ي�سود املجتمع من ثقافة
تتعلق بحقوق الطفل ،للإفادة منها يف ا�ستنباط ثقافة احلقوق يف الفكر الرتاثي الرتبوي
ال�شائع ،ويف التو�صل �إىل قائمة �سلوكية تك�شف عن ثقافة حقوق الطفل ال�سائدة لدى
القائمني على تربيته.
�5 .5إجراء موازنة بني احلقوق يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي والفكر الرتاثي ال�شائع ،ويف
ال�رشائع الدولية ممثلة باتفاقية حقوق الطفل الدولية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
اإلجابة عن سؤال الدراسة األول:
◄◄ينطوي ال�س�ؤال الأول على ثالثة �أوجه متداخلة ،ومفاده« :ما

ثقافة حقوق
الطفل التي يقرها الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،وما حقوقه يف ال�رشائع الدول ّية،
ويف الفكر الرتاثي ال�شائع مقارنة بها؟ » وللإجابة عنه؛ لن ُتعر�ض النتائج بو�صفها
حقو ًقا مت التو�صل �إليها فح�سب ،بل �سيعمد الباحثان �إىل ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي
واال�ستنباطي ،وبخا�صة يف موازنة احلقوق يف ال�رشائع الدولية ،ويف الفكر الرتاثي ال�شائع
ا�ستنا ًدا للحقوق يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،على النحو الآتي:

● ●�أوالً -حقوق الطفل قبل الوالدة:
1 .1حق االختيار املنا�سب لوالدي الطفل:
ُعني الإ�سالم بالطفل قبل تكونه؛ �إذ كفل له حقه ب�أن �أر�شد الزوجني �إىل ُح�سن االختيار؛
قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( َت َخيرَّ ُ وا ِل ُنطَ ِفك ُْم َوا ْنك ُِحوا ْ أَ
َاء َو�أَ ْنك ُِحوا ِ�إل َْي ِه ْم) (ابن ماجة،
الكْ ف َ
 ،1975ج ،141 ،3حديث � . )1968إذ يحث الفكر الإ�سالمي على الزواج من ذات الدين،
الودود ،الولود ،البكر ،التي تخلو �أ�رستها من الأمرا�ض املعدية ،وذات اجلمال الن�سبي ،قال
ني َ�أ َح َدكُ ْم
�صلى اهلل عليه و�سلمِ ( :ل َي َّتخِ ْذ �أَ َح ُدكُ ْم َق ْل ًبا َ�شاكِ ًراَ ،ول َِ�سا ًنا ذَاكِ ًراَ ،و َز ْو َج ًة ُم�ؤْمِ َنةًُ ،ت ِع ُ
َعلَى �أَ ْم ِر الآخِ َرةِ) (ابن ماجة ،1975 ،ج ،61 ،3حديث  . )1856وقال عليه ال�صالة وال�سالم:
ي�ض)
(�إِذَا �أَ َتاكُ ْم َم ْن َت ْر َ�ض ْو َن ُخ ُل َق ُه َودِي َن ُهَ ،ف َز ِّو ُجو ُه ِ�إ َّال َت ْف َعلُوا َتك ُْن ِف ْت َن ٌة فيِ الأَ ْر ِ
�ض َوف ََ�سا ٌد َع ِر ٌ
(ابن ماجة ،1975 ،ج ،632 ،1حديث ، )1967
�أما يف ال�رشائع الدولية؛ ميكن اال�ستنتاج من قراءة اتفاقية حقوق الطفل  ،1989ب�أنها
�أهملت حقوق الطفل قبل الوالدة ،و�أنه ال فرق بني زوجة و�أخرى لتكون � ًأما للطفل ،خالفًا
أقره الإ�سالم من حقوق للطفل حتى قبل �أن يت�شكل ،فهو ال يريد بناء �أ�رسة واهنة روح ًيا
ملا � ّ
وج�سد ًيا ،كي ال تكون عالة على راعيها وعلى جمتمعها .و�أما يف الفكر الإ�سالمي الرتاثي
ال�شائع ف�إنك جتد طالب الزواج يبحث عن الفتاة الأكرث جما ًال متنا�س ًيا ت�رصفاتها وحجم
تدينها ،وما �إذا كانت من خ�رضاء الدمن� ،أي ح�سناء يف املنبت ال�سوء .وبذا يكون الزوج قد
و�ضع ح ًدا لنمو الطفل من اجلوانب الروحية واجل�سدية قبل والدته؛ �إذ قلما ُتختار املر�أة ،يف
يومنا هذا ،اعتما ًدا على دينها �أو لأنها ودود� ،أو ولود .ومل يعد اجلمال وحده معيار االختيار،
بل ُتعد املر�أة التي جتلب املال ،وتخالط الرجال وحتاورهم دون ا�ستحياء ،وترتدي اللبا�س
الفا�ضح؛ قوية ال�شخ�صية ،وهي الزوجة املثلى.
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2 .2حق الوجود و�إ�ضفاء ال�سعادة على الأبوين:
حث الإٍ �سالم الأزواج على �إجناب الأوالد ب�أن عدهم زينة يف الدنيا ،قال تعاىل:
نعيما من نعيم اجلنة،
} المْ َا ُل َوا ْل َبنُو َن ِزي َن ُة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا{ (الكهف . )46 :وعد الأطفال ً
قال تعاىلَ } :و َيطُوفُ َع َل ْي ِه ْم غِ ْل َما ٌن َّل ُه ْم َك�أَ َّن ُه ْم ُل�ؤْ ُل�ؤٌ َّم ْكنُو ٌن{ (الطور . )24 :وعد
اجا
وجودهم كما ًال للأ�رسة ،قال تعاىلَ } :و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْلنَا ُر ُ�سالً ِّمن َق ْب ِل َك َو َج َع ْلنَا َل ُه ْم �أَ ْز َو ً
َو ُذ ِّر َّية{ (الرعد . )38 :ولذلك طلب �سيدنا زكريا عليه ال�سالم هذه النعمة من اهلل �سبحانه
}هنَا ِل َك َد َعا َز َك ِر َّيا َر َّب ُه قَا َل َر ِّب َه ْب ليِ مِ ن َّل ُدن َك ُذ ِّر َّي ًة طَ ِّي َب ًة �إِ َّن َك
وتعاىل ،قال تعاىلُ :
َ�سمِي ُع ال ُّد َعاء{ (�آل عمران. )38 :
�أما يف ال�رشائع الدولية ،فلم ت�رش اتفاقية حقوق الطفل البتة �إىل مثل هذه الق�ضية،
وكان الإ�سالم �سبا ًقا يف ترغيب الأزواج يف الإجناب و�إ�ضفاء ال�سعادة على الزوجني ،لذلك
ُ�شبه الأطفال بالل�ؤل�ؤ املكنون .و�أما يف الفكر الرتاثي ال�شائع ،فما زال ثلة من النا�س ُيعدون
الأطفال زينة وحياة لهم ،لكن بع�ضهم الآخر ال ي�أبه لذلك؛ في�ؤخرون الإجناب بعد الزواج
بحجة الو�ضع املادي �أو لأ�سباب متنوعة .وال يبدي بع�ض الأمهات رغبة بالإجناب الفوري
بعد الزواج اعتقا ًدا مِ نهن �أنه ي�ؤدي �إىل ترهل ج�سدها ،فترُ جئه� .أما �آخرون فيعزفون عن
متاما ،ويلهث بع�ضهم وراء نزواتهم بطرق غري �رشعية ،ويحرمون �أنف�سهم من زينة
الزواج ً
احلياة الدنيا.

3 .3حق التكرمي والنمو الآمن:
أي�ضا؛ يكفل الإ�سالم للجنني حال تكونه حقوقه ويكرمه ،قال تعاىل:
وقبل الوالدة � ً
عاما �شام ًال
} َو�إِ ْذ �أَن ُت ْم َ�أ ِج َّن ٌة فيِ ُبط ِ
ُون �أُ َّم َها ِت ُك ْم { (النجم )32 :؛ �إذ جاء التكرمي للإن�سان ًّ
حياة الطفل قبل الوالدة وبعدها ،قال تعاىلَ } :و َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آ َد َم( {...الإ�رساء)70 :
 .و�أقر الإ�سالم للجنني حق الرعاية؛ �إذ مت حتذير الأم احلامل من الإجهاد ،و�ألزمها للرفق
باجلنني العناية بذاتها ،وعدم تعري�ض نف�سها للإرهاق اجل�سدي �أو النف�سي كي حتافظ عليه
من ال�سقوط� ،أو الت�شويه .فقد �أباح للأم احلامل الإفطار يف رم�ضان ،قال تعاىلَ } :و َعلَى
وعدت املر�أة احلامل من هذه الفئة.
ا َّلذِي َن ُيطِ يقُو َن ُه ِف ْد َي ٌة طَ َعا ُم مِ ْ�سك ٍ
ِني{ (البقرةُ ، )184 :
ال�صلاَ ةَِ ،و َع ِن
ال�ص ْو َم َو َ�شطْ َر َّ
ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم�ِ ( :إ َّن اللهَّ َ َت َعالىَ َو َ�ض َع َع ِن المْ َُ�سا ِف ِر َّ
ال�ص ْو َم) (الرتمذي ،د .ت ،.ج ،94 ،3حديث  . )715وقد فر�ض الإ�سالم
الحْ َ امِ لِ �أَ ِو المْ ُْر ِ�ض ِع َّ
عقوبات على الأم التي ُت�سقط جنينها �أو التي ال ت�أخذ ب�أ�سباب �سقوطه ،وعلى من يعتدي
حرم الإ�سالم الإجها�ض،
على الأم احلامل و ُي�سقط جنينها � ً
أي�ضا ،و�أوجب دية للجنني .وقد ّ
قال تعاىلَ } :وال َي ْق ُت ْل َن �أَ ْوال َد ُه َّن{ (املمتحنة ، )12 :وقال �سبحانه وتعاىل فيمن يقتل
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الق ن َّْح ُن َن ْر ُز ُق ُه ْم َو�إِ َّياكُم �إِ َّن َق ْت َل ُه ْم
�أوالده خ�شية العوزَ } :والَ َت ْق ُتلُوا ْ �أَ ْوال َد ُك ْم َخ�شْ َي َة �إِ ْم ٍ
كَا َن خِ طْ ءا َك ِبريًا{ (الإ�رساء� . )31 :أ�ضف �إىل ذلك �أن الإ�سالم �أرج�أ �إقامة احلد على املر�أة

احلامل ،حفاظً ا على جنينها ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :المْ َْر�أَ ُة ِ�إذَا َق َتل َْت َع ْم ًدا َ ,ال
ُت ْق َتلُ َح َّتى َت َ�ض َع َما فيِ َبطْ ِن َها � ,إِ ْن كَ ا َن ْت َحامِ الًَ ،و َح َّتى َت ْكفُلَ َو َل َد َهاَ ،و�إِ ْن َز َن ْت لمَ ْ ُت ْر َج ْم َح َّتى
َت َ�ض َع َما فيِ َبطْ ِن َهاَ ،و َح َّتى َت ْكفُلَ َو َل َد َها) ( .ابن ماجة ،1975 ،ج ،697 ،3حديث . )2684
�أما يف ال�رشائع الدولية؛ فلم ُت�رش اتفاقية حقوق الطفل � 1989إىل �أي حق من حقوقه
قبل الوالدة اللهم �إال يف الديباجة التي ن�صت على ما مفاده�“ :أن الطفل ،ب�سبب عدم ن�ضجه
البدين والعقلي ،يحتاج �إىل �إجراءات وقاية ورعاية خا�صة ،مبا يف ذلك حماية قانونية
منا�سبة ،قبل الوالدة وبعدها” لكنها مل حتدد يف موادها الأربع واخلم�سني ما ي�شري �إىل
حقوق الطفل قبل الوالدة البتة ،لذلك تنت�رش يف كثري من البلدان العيادات الطبية اخلا�صة
بالإجها�ض .و�أما يف الفكر الرتاثي ال�شائع؛ فهناك حاالت ال ب�أ�س بها من �إجها�ض الأجنة
�رس ًيا� ،أو �إرجاء احلمل ،كما متت الإ�شارة �إليه �ساب ًقا ،بحجة ت�أ�سي�س الذات وتقوية الأ�رسة
فكثريا ما ي�ستخدم الأزواج اجلدد موانع
ماد ًيا ،خالفًا للفطرة التي فطر اهلل عليها عباده،
ً
احلمل ب�أ�شكالها املختلفة للأ�سباب التي نوق�شت قبالً .كما �أن بع�ضهن ال ي�أبهن بالرعاية
ال�صحية �أثناء احلمل .والأ�سو�أ من ذلك �أن الأجنة ُيقتلون مع �أمهاتهم فيما ي�سمى بحاالت
وكثريا ما ُيلقى املواليد غري ال�رشعيني يف �أماكن تفقدهم حياتهم �أو
الدفاع عن ال�رشف.
ً
ي�صبحوا معها لقطاء يكون م�صريهم �إىل املجهول.

4 .4احلق املايل للطفل:
أي�ضا؛ ومع �أن �أهلية اجلنني ناق�صة� ،إال
ويف ثقافة احلقوق بالفكر الرتبوي الإ�سالمي � ً
�أن حقوقه املالية قد ُحفظت ،ومنها املرياث؛ ف�إذا انف�صل اجلنني كله ح ًيا حق له املرياث.
و�إن مل يولد بعد ،ي�ؤجل توزيع املرياث حتى والدته .كما كفل الإ�سالم حق اجلنني يف الو�صية
و�صي ُك ُم هَّ
اللُ فيِ �أَ ْوال ِد ُك ْم لِل َّذ َك ِر مِ ْث ُل َح ِّظ
ومل ي�شرتط قبول املو�صى له فيها ،قال تعاىلُ } :ي ِ
الأُن َث َيينْ ِ { (الن�ساء . )11 :كما �أعطى الإ�سالم ح ًقا للجنني يف الوقف.
�أما يف ال�رشائع الدولية ،فلم تتطرق اتفاقية حقوق الطفل حلق الطفل وهو جنني يف
بطن �أمه �إال يف ديباجتها ب�إ�شارة غري مف�صلة� ” :أن له حق قبل الوالدة وبعدها”؛ وال ُيظن
�أن �رشيعة غري الإ�سالمية قد �أعطت للطفل حقو ًقا مالية وهو يف بدء تكونه ،وهو ما ي�شري �إىل
ونظاما وت�رشي ًعا ومنهج حياة .و�أما يف الفكر الرتاثي ال�شائع؛ فقلما
�شمولية الإ�سالم عقيد ًة
ً
ي�ؤجل بع�ضهم توزيع الرتكة �أو تنفيذ الو�صية ل�صالح املولود املنتظر ،وال ينظر �آخرون يف
وكثريا ما ي�ستحوذ بع�ضهم على حق اجلنني يف املرياث .وميار�س كثري
حقوقه بالوقف �أب ًدا،
ً
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من النا�س ذلك حتى بعد والدة الطفل وبخا�صة اليتيم الذي ُتنتهك حقوقه املادية بحجة
الوالية على �أمواله وت�شغيلها يف التجارة.

● ●ثانياً -حقوق الطفل بعد الوالدة:
مل يدع الإ�سالم ح ًقا من حقوق الطفل �إال وتطرق �إليه موج ًها امل�سلمني �إىل االمتثال
لها .و ُيعر�ض فيما ي�أتي بع�ض تلك احلقوق التي ال ي�سهل ح�رصها ،و�سيتطرق العر�ض �إىل

بع�ضها:
1 .1حق احلياة والنمو والرعاية:

أقر حقوقه يف احلياة والنمو ال�سوي
وكما حدد الإ�سالم للطفل حقو ًقا قبل الوالدة � ّ
والرعاية بعدها؛ فقد كفل الإ�سالم للطفل هذا احلق بو�صفه �إن�سا ًنا من جهة ،وعاج ًزا عن
الدفاع عن حقه باحلياة من اجلهة الأخرى ،فهو يحتاج �إىل من يرعى منوه .فال يحق قتل
املولود بعد والدته حتت �أي ذريعة كانت ،قال ج ّل من قائل} :وال َت ْق ُتلُوا �أَ ْوال َدكُم…{
(الإ�رساء . )31 :و�أكرم الإ�سالم الأنثى كما الذكر يف �أنه مل يبح قتل املولودة الأنثى كما يف
َنب ُق ِتلَت{ (التكوير . )9 ،8 :وحرم
اجلاهلية .قال تعاىلَ } :و�إِذَا المْ َ ْو�ؤُو َد ُة ُ�س ِئل َْت * ِب�أَ ِّي ذ ٍ
وجلي وال يجوز
نف�س ال يجوز قتله؛ فحقه يف احلياة وا�ضح
اهلل قتل النف�س ،والطفل هو ٌ
ّ
�ض
حرمانه هذا احلق .وقال ج ّل من قائل�} :أَ َّن ُه َمن َق َت َل َن ْف ً�سا ِب َغيرْ ِ َن ْف ٍ�س �أَ ْو ف ََ�سادٍ فيِ الأَ ْر ِ
َّا�س َجمِي ًعا{ (املائدة. )32 :
َّا�س َجمِي ًعا َو َم ْن �أَ ْح َي َ
اها َف َك�أَ مَّنَا �أَ ْح َيا الن َ
َف َك�أَ مَّنَا َق َت َل الن َ
ووعد اهلل �سبحانه وتعاىل الذين يقتلون �أوالدهم باخل�رسان بقولهَ } :ق ْد َخ�سرِ َ ا َّلذِي َن َق َتلُوا ْ
�أَ ْوال َد ُه ْم( { ...الأنعام . )140 :ولأن حق احلياة مكفول يف الفكر الإ�سالمي للطفل ،فقد �أكد
على �إمناء الأطفال ورعايتهم واالهتمام بهم ،و�أو�صى بهم باد ًئا بالأم التي يتوجب عليها
تغذية الطفل و�إر�ضاعه العامني الأوليني من عمره؛ ذلك �أن الر�ضاعة الطبيعية من الأم هي
ات ُي ْر ِ�ض ْع َن �أَ ْوال َد ُه َّن
منوا
�سليما ،قال تعاىلَ } :وا ْل َوا ِل َد ُ
ً
و�سيلة مثلى لتغذية الطفل ومنوه ً
َح ْو َلينْ ِ كَامِ َلينْ ِ …{ (البقرة. )233 :
وحلث الأم املر�ضع على منح الطفل حقه من الر�ضاع؛ يعتقد الباحثان �أن ت�رشي ًعا
يكرمها كما فعل الإ�سالم الذي جعل من الر�ضاعة ن�س ًبا؛ �إذ قال
على وجه الب�سيطة مل ّ
اعةِ{ (الن�ساء . )23 :و ُيعد حق
تعاىلَ } :و�أُ َّم َها ُت ُك ُم الَّالتِي �أَ ْر َ�ض ْع َن ُك ْم َو�أَ َخ َوا ُتكُم ِّم َن ال َّر َ�ض َ
الطفل يف احل�ضانة امتدا ًدا حلقه يف الر�ضاعة ،فله حق يف تربيته وحفظه وتدبري �ش�ؤونه،
قادرا على القيام بذلك ويحتاج من يحت�ضنه ويرعاه وين�شئه ن�ش�أة �صحيحة �إىل
فهو ال يلد ً
أي�ضا؛ ُيعطى
قادرا على الإ�سهام ببنائه وتنميته .ولرعايته � ً
�أن ي�صبح �صاحلًا يف املجتمع ً
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�صغريا ،قال تعاىلِ } :ل ُينفِقْ ذُو َ�س َعةٍ ِّمن َ�س َع ِتهِ{ (الطالق:
احلق يف النفقة ما دام طف ًال
ً
 ، )7فالطفل ال ي�ستطيع العمل وجلب الرزق و ُي�صبح ذلك من حقوقه على والديه .و لإمتام
خري ا؛ �إذ قال:
حقوق الطفل يف النمو والرعاية �أو�صى املوىل ع ّز وج ّل با لأوالد ً
و�ص ْيكُم اهللُ يف �أَ ْوال ِدكُم …{ (الن�ساء . )11 ،كما �أمر عليه ال�صالة وال�سالم برعاية
} ُي ِ
الأوالد واالهتمام بهم حني قال�} :أَ ْك ِر ُموا �أَ ْولاَ َد ُك ْمَ ،و�أَ ْح�سِ نُوا �أَ َد َب ُه ْم{ (ابن ماجة،1975 ،
ج  ،636 ،4حديث  . )3671وقد �أكد عدد من الباحثني (بني عي�سى2007 ،؛ خليل)2002 ،
وحث على احرتامه ،كما �أنه
�سباق ًا مبنح الطفل حق احلياة والنمو والرعاية ّ
�أن الإ�سالم كان ّ
�أعطاه ُبع ًدا �أكرث عم ًقا .وبذا فالإ�سالم يكفل حق الوالية للطفل؛ �إذ بني �أن على الأب �أن يلي
�ش�ؤون الطفل لأنه ال ي�ستطيع �أن يلي �ش�ؤون نف�سه� ،سواء �أكانت الوالية على النف�س �أم على
املال وهي ت�رصف يحفظه يف نف�سه وماله وبخا�صة يف حال اليتيم� ،إىل �أن يبلغ الر�شد؛ �إذ
�أوجب الإ�سالم الوالية على اليتيم و�أر�شد الأولياء �إىل ما فيه اخلري وال�صالح للأيتام وحذر
يث
من امل�س بحقوقهم املالية .قال تعاىلَ } :و�آتُواْ ا ْل َيتَا َمى �أَ ْم َوا َل ُه ْم َوالَ َت َت َب َّدلُواْ الخْ َ ِب َ
بِالطَّ ِّي ِب َوالَ َت�أْ ُكلُوا ْ �أَ ْم َوا َل ُه ْم �إِلىَ �أَ ْم َوا ِل ُك ْم �إِ َّن ُه كَا َن ُحوباً َك ِبريا ً{ (الن�ساء. )2 :
ن�صت املادتني ( )6و ( )7من اتفاقية حقوق الطفل  ،1989على
ويف ال�رشائع الدولية؛ ّ
�أن تعرتف الدول الأطراف يف االتفاقية ب�أن لكل طفل ح ًقا �أ�صي ًال يف احلياة ،وتكفل بقاءه
حملت املادة ( )18من االتفاقية امل�س�ؤولية
ومنوه ،وله احلق يف تلقي الرعاية الوالدية ،كما ّ
الأوىل يف تربية الطفل ومنوه للوالدين �أو الأو�صياء القانونيني ،وكفلت املادة ( )27من
االتفاقية حت�صيل نفقة الطفل من والديه� .أي �أن االتفاقية تتوافق يف ذلك مع احلقوق التي
كفلها الإ�سالم للطفل يف احلياة والنمو والرعاية والنفقة ،ولكن دون تف�صيالت .فلم تكن يف
االتفاقية مث ًال �أي �إ�شارة حلق الطفل اليتيم يف الوالية.
و�أما يف الفكر الرتاثي ال�شائع؛ فمع �أنه ال ينكر �أن الطفل يلقى حقه يف احلياة؛ �إذ قلما
جتد � ًأما تتنكر لطفلها �أو ت�ساعد على قتله وال �أ ًبا يفعل ذلك ،كما �أن ق�صة و�أد البنات قد
انتهت يف الفكر الرتاثي ال�شائع� ،إال �أن حاالت من قتل الأطفال غري ال�رشعيني قد انت�رشت
يف الآونة الأخرية ،وعلى �أف�ضل حال و�ضع الطفل يف مكان عام حتى يعرث عليه �أحد ،الأمر
الذي يودي بحياته �أحيا ًنا .وكذا الأمر يف حاالت احلروب والنزاعات امل�سلحة ،التي ت�رشد
جراء ما ُ�سمى بـِ “ثورات الربيع العربي” ،التي جنم عنها قتل �أعداد كبرية من
الأطفال من ّ
الأطفال ،وجلوء بع�ضهم �إىل دول غري دولهم يعانون اجلوع والفاقة ،والأمرا�ض النف�سية،
وممار�سة العمل يف �سن مبكر ،واال�ستغالل يف �صوره املختلفة ،وتهددهم خماطر �شتى ال
ميكن التنب�ؤ بها.
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كثريا من الأمهات يعزفن عن �إر�ضاع �أطفالهن �إما ب�سبب
ي�ضاف �إىل ذلك كله� ،أن ً
أثرا غري حممود على ج�سد الأم املر�ضع،
ظروف عملهن �أو اعتقا ًدا خط�أً منهن ب�أن للإر�ضاع � ً
عما يح�صل عند �ضم ال ُأم الطفلَ �إىل �صدرها حيث ت�شكل
فالعك�س هو ال�صحيح ،ناهيك ّ
مهما للطاقة التي يحتاجها وتزوده بقدرة على النمو ال�سوي من ثم التكيف مع
م�صدرا ً
ً
عنا�رص البيئة املختلفة من حوله.
�أما فيما يتعلق برعاية الأطفال يف الفكر الرتاثي ال�شائع ،فمن املعروف �أن الإ�سالم
يحث الأ�رسة امل�سلمة على االهتمام ب�أطفالها فهو واجب ديني ملزم للآباء وللأمهات
وللكبار من �أفراد الأ�رسة .لكن بع�ض الأ�رس ال ت�ؤدي واجبها على �أمت وجه وال تعري الأطفال
�أي اهتمام؛ فرتى الأب مثالً ،وخالفًا ملا حث عليه الإ�سالم ،الذي جعل كل راع م�س�ؤو ًال عن
رعيته؛ يرتك �أ�رسته فرتات طويلة من النهار والليل وال يعطي وق ًتا كاف ًيا لرعاية �أطفاله،
كما تعتمد الكثري من الأ�رس على الأم البديلة �سواء �أكان فيما ي�سمى بدور احل�ضانة �أم بو�ضع
“خادمة” يف البيت تنوب عنها يف كل الأعمال مبا فيها تربية الأوالد ورعايتهم .وهناك
�أ�رس ت�ستخدم عدة �أمناط و�أ�شكال من العقاب حال ارتكاب الطفل �أي خط�أ؛ �إذ يلج�أ بع�ض
الآباء �أو الأمهات �إىل العقاب البدين املربح الذي ال يخلو من �إهانة �إىل الذات واجل�سد يف
�آن ،خمالفني يف ذلك تعاليم الإ�سالم يف احرتام كرامة الإن�سان وتعظيم قدره ،وقد اكتظت
مراكز حماية الأ�رسة واملحاكم يف كثري من البلدان باملعنفني �أ�رس ًيا ،الذين تلقوا �أ�رش�س
�أنواع العقاب والذل والإهانة� .أ�ضف �إىل ذلك كله �أن بع�ض الآباء والأمهات ال ينفقون على
�أبنائهم ما ي�ستحقون من نفقة طم ًعا يف املال ،على الرغم من �أن الإ�سالم قد حثهم على ذلك
و�أن الإنفاق على الأطفال ال يعد �إ�رسافًا بل واج ًبا من واجبات الأ�رسة .والأ�سو�أ من ذلك� ،أن
كثريا من الذين يتولون �أمر �أموال اليتيم ال يفونه حقه ،ال بل يخلطون جتارتهم ب�أمواله رغم
ً
التحذير ال�شديد من املوىل ع ّز وجل ملثل هذه املمار�سات.

2 .2حق الن�سب والت�سمية:
�أعطى الإ�سالم الطفل ووالديه حق الن�سب؛ فله احلق يف �أن ُين�سب لأبويه كي يعي�ش
حياة حرة كرمية .ومل ين�سه مما يرتتب على ذلك من حقه يف املرياث ،ويف الو�صية ،ويف
الإنفاق عليه ،ويف الوقف ،ويف الهبة ،وحقه يف الرعاية والرتبية والتوجيه كما ُعر�ض
�ساب ًقا .فقد قال تعاىل يف ن�سب الأبناء �إىل �آبائهم} :ا ْد ُعو ُه ْم ِ آل َبا ِئ ِه ْم ُه َو �أَق َْ�سطُ عِ ن َد
هَّ
اللِ( { ...الأحزاب . )5 :ولذلك حذر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من التالعب بالأن�ساب
اح ُة َعلَى المْ َِّيتِ )
ان يف ال َّن ِ
كفرا؛ �إذ قال( :ا ْث َن َت ِ
ا�س ُه َما ِب ِه ْم كُ ف ٌْر الطَّ ْع ُن يف ال َّن َ�س ِب َوال ِّن َي َ
وعده ً
(م ِن ا َّد َعى �إِلىَ
(الني�سابوري ،2012 ،ج ،53 ،1حديث  . )236وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
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َغيرْ ِ �أَبِي ِه َو ُه َو َي ْعل َُم �أَ َّن ُه َغيرْ ُ �أَبِي ِه َفالجْ َ َّن ُة َعل َْي ِه َح َر ٌام) (الني�سابوري ،2012 ،ج ،57 ،1حديث
 . )257ولذلك حرم الإ�سالم التبني؛ فقال اهلل تعاىلَ } :و َما َج َع َل �أَ ْدعِ َيا َء ُك ْم �أَ ْبنَا َء ُك ْم َذ ِل ُك ْم
َق ْو ُلكُم ِب�أَ ْف َواهِ كُم( { ..ْ .االحزاب . )4 :ولعل �إعطاء الفكر الرتبوي الإ�سالمي الطفل حقه يف
الت�سمية با�سم ح�سن هو تتمة لتثبيت ن�سبه.
�أما يف ال�رشائع الدولية ،فقد �أ�شارت املادة ( )7من اتفاقية حقوق الطفل �إىل �رضورة
فورا ،ويكون له احلق منذ والدته يف ا�سم ،واحلق يف اكت�ساب جن�سية،
ت�سجيله بعد والدته ً
ويكون له قدر الإمكان ،احلق يف معرفة والديه وتلقى رعايتهما ،ومن الوا�ضح �أن املادة مل
ت�رش �إىل ت�سجيل الطفل با�سم والديه و�إن كانت قد �أكدت حقه يف معرفتهما وتلقي رعايتهما.
و�أ�شارت املادة ( )20من االتفاقية �إىل �رضورة حماية الطفل املحروم من بيئته العائلية،
ب�أن ت�ضمن له الرعاية واحلماية .واعرتافًا من املجتمع الدويل بالت�رشيعات الإ�سالمية
بع�ضا؛ �أ�شارت
نظاما اجتماع ًيا
وفاعليتها بو�صفها
ود�ستورا ينظم عالقات الأفراد بع�ضهم ً
ً
ً
االتفاقية ملا مفاده �أن ح�ضانة الطفل املحروم من العي�ش يف عائلته ميكن �أن تتم وفق
“الكفالة” التي ين�ص عليها الإ�سالم .لكن االتفاقية ناق�ضت ذاتها يف املادة ( )20نف�سها
تاما.
بعد �إ�شارتها للكفالة يف الإ�سالم بالقول “�أو التبني” وهو ما يحرمه الإ�سالم
ً
حترميا ً
لكن االتفاقية مل تلزم الأع�ضاء املوقعني عليها بح�ضانة الطفل املحروم عرب التبني بل
�ضمنت حق الطفل بالتبني �إن كانت قوانني الدولة جتيز ذلك .وقد ف�صلت االتفاقية �رشوط
التبني يف املادة ( )21منها و�أكدت �أنه يجب �أن يتم بو�ساطة �سلطات خمت�صة ل�ضمان
م�صالح الطفل الفُ�ضلى ،ومل تجُ ز املادة ذاتها �أي نوع من اال�ستغالل يف حال تبني الطفل،
وبخا�صة يف بلد �آخر غري الذي ُولد فيه ويحمل جن�سيته.
و�أما يف الفكر الرتاثي ال�شائع ،فقلما جتد طف ًال ال ُين�سب لوالديه ،ويكاد يكون التبني
معدوما يف الفكر الرتاثي ال�شائع وبخا�صة �أنه غري م�سموح يف معظم البلدان العربية
ً
والإ�سالمية لأنه حمرم �إ�سالم ًيا ،لكن حاالت �شاذة تلج�أ �إليه وبخا�صة يف حال الوالدين
غري املنجبني؛ فيتم تبني �أحد الأطفال من �أبناء الأقارب بر�ضاء والديه لكنه يبقى حام ًال
ال�سميهما ون�سبهما ،وهي حاالت نادرة ج ًدا ،ودوافعها �إن�سانية انطال ًقا من �أوا�رص املحبة
والعاطفة و�صلة الرحم �أحيا ًنا� .إال �أن املع�ضلة يف الفكر الرتاثي ال�شائع ت�أتي من �إجناب
الأطفال غري ال�رشعيني �أحيا ًنا ،الذين يرف�ضهم املجتمع .فخوفًا من الف�ضيحة ملرتكب الإثم
ي�صار ،كما متت الإ�شارة �ساب ًقا� ،إىل و�ضع الطفل يف مكان ما ويكون م�صريه جمهوالً؛ �إذ
ا�سما ولق ًبا حفاظً ا على هويته امل�ستقبلية
قد تتبناه اجلهات امل�س�ؤولة �أو غريها ،و ُيعطى ً
كثريا ما تفرط به�ؤالء
ويعي�ش يف دور للرعاية حتى ي�صل �سن البلوغ� ،إال �أن تلك ال ُدور ً
الأطفال حتى الأيتام منهم ،فال يلقون العناية الالزمة ،فيخرجون �إىل احلياة عالة على
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جمتمعهم ال ل�سوء فيهم بل ل�ضعف الربامج التي قدمت �إليهم ،ونق�ص الرعاية الوالدية،
واالفتقار للدفء واحلنان واحلب.

3 .3حق التعليم:
مل يغفل الإ�سالم حق الطفل يف التعليم؛ �إذ غدا التعليم �رضورة حياتية يف هذا الع�رص
ال�رسيع تطوره ،وجعل الإ�سالم للعالمِ مكانة �أعلى من غريه ،قال تعاىلَ } :ي ْرف َِع هَّ
اللُ ا َّلذِي َن
ات َو هَّ
اللُ بمِ َ ا َت ْع َملُو َن َخ ِبريٌ{ (املجادلة . )11 :وال
�آ َمنُوا مِ ن ُك ْم َوا َّلذِي َن �أُوتُوا الْعِ ْل َم َد َر َج ٍ
ُي�سوى يف الفكر الإ�سالمي العالمِ بغري العالمِ  ،يقول �سبحانه وتعاىلُ } :ق ْل َه ْل َي ْ�س َت ِوي
ا َّلذِي َن َي ْع َل ُمو َن َوا َّلذِي َن ال َي ْع َل ُمو َن{ (الزمر . )9 :وبينّ الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �أهمية
العلم بو�صفه من الفرائ�ض التي يتوجب على امل�سلم فعلها� ،إذ قال عليه ال�سالم( :طَ ل َُب ا ْل ِع ْل ِم
ي�ض ٌة َعلَى كُ ِّل ُم ْ�سل ٍِم) (ابن ماجة ،1975 ،ج ،151 ،1حديث � . )224إن تعليم الطفل مهم يف
َف ِر َ
حياته وم�ستقبله و ُيعد ح ًقا من حقوقه ،وواج ًبا من واجبات من يرعاه ،فال يجوز ملن يرعى
الطفل وبخا�صة والده �أن يحرمه التعليم لغايات العوز �أو احلاجة �أو غريها من الأ�سباب ،لأن
أميا يجعل منه عالة على جمتمعه ،كما �أن حرمانه من التعليم هو حرمانه من
بقاء الطفل � ّ
النمو املعريف والوجداين واملهاري ،فيغدو خال ًيا من �سالح املعرفة وغري قادر على التكيف
مع جمتمعه ،ذلك �أن �سلوكه ظل حبي�س ت�رصفات �ضيقة ت�ضيق مع �ضيق �أفقه ،و�ضعف
اطالعه ،و�سطحية ثقافته .وما من �شك �أن تعليم الطفل يجب �أن يتم وفق �أ�ساليب حمببة غري
منفرة ،ولعل يف اللعب و�سيلة مثلى لذلك؛ �إذ �أعطى الفكر الرتبوي الإ�سالمي الطفل حقه يف
اللعب وعده حاجة من حاجاته التي جتب تلبيتها.
�أما يف ال�رشائع الدولية ،فقد ن�صت اتفاقية حقوق الطفل �رصاحة يف املادة ( )28على
حق الطفل يف التعليم ،و�أكدت على �إلزامية التعليم االبتدائي وجمانيته و�رضورة توفري
املعلومات واملبادئ الإر�شادية جلميع الأطفال ،و�إدارة النظام يف املدار�س مبا يتما�شى
مع كرامة الطفل الإن�سانية .كما ن�صت املادة ( )29من االتفاقية على توجيه التعليم نحو
�شخ�صية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية �إىل �أق�صى �إمكاناتها ،واحرتام هوية
الطفل الثقافية ولغته وقيمه اخلا�صة والوطنية.
و�أما يف الفكر الرتاثي ال�شائع ،فمع �أن معظم البلدان العربية والإ�سالمية قد جعلت
التعليم �إلزام ًيا يف املرحلة االبتدائية (ال�صف الأول – ال�صف ال�ساد�س) �إال �أن بع�ض الآباء
والأمهات ال ي�أبهون لذلك ويف�ضلون �إخراج �أبنائهم من املدر�سة لي�شاركوهم يف �أعمالهم
ويرثوها ،وبذلك ال ي�أخذ الطفل الق�سط الالزم من التعليم ،ويف كثري من الأحيان ال يتمكن
نقي�ضا ال�ستمرارية التعليم ودميومته .ويف
من القراءة والكتابة؛ �إذ ت�شكل عمالة الأطفال
ً
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البلدان العربية الإ�سالمية التي ما زالت تعاين الثورات امل�سلحة ت�رشد �آالف الأطفال وتعطلت
درا�سة العديد منهم وقد و�صلت �أعدادهم �إىل املاليني .ولعل من مع�ضالت الفكر الرتاثي
أي�ضا �أن الأطفال ال يتعلمون �إال بالعقاب ،فتنت�رش يف كثري من املدار�س �سبل العنف
ال�شائع � ً
املختلفة وو�سائل العقاب البدين امل�ؤذية لكرامة الطفل� .أ�ضف �إىل ذلك �أن الكتب املدر�سية
مكتظة باملعلومات ويعاين الأطفال من حجومها ال�ضخمة التي ي�ضطرون �إىل حملها
على �أكتافهم .ولعل �إهمال بع�ض املدار�س وعدم جتهيزها بالتقنيات احلديثة وبنتاجات
التكنولوجيا وثورة املعلومات واالت�صاالت ،ما يجعلها من اجلهات التي حترم الطفل حقوقه.
ثانياً -اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني:

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي مفاده« :ما قائمة �أمناط ال�سلوك التي
ت�ستند �إىل احلقوق التي يقرها الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،للك�شف عن ثقافة
حقوق الطفل لدى القائمني على تربيته من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات؟
» ا�س ُتخدم الأ�سلوب اال�ستنباطي اعتما ًدا على حتليل ما جاء يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي
من حقوق للطفل ذُكرت يف معر�ض �إجابة ال�س�ؤال الأول ،ا�ستنبط الباحثان قائمة حقوق
الطفل وفق اخلطوات الآتية:
1 .1مطالعة الآيات القر�آنية الكرمية والأحاديث النبوية ال�رشيفة التي �أمكن للباحثني

�إيجادها من خالل الربامج الإلكرتونية �أو الربجميات التي ت�سهل البحث عن �آية كرمية �أو
حديث �رشيف يتعلق بحقوق الأطفال حتى �سن الثانية ع�رشة.
2 .2مطالعة الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة التي بحثت يف حقوق الطفل وفق الفكر
الرتبوي الإ�سالمي ،والتحقق من الآيات القر�آنية الكرمية والأحاديث النبوية ال�رشيفة
الواردة فيها ،وتوثيقها وفق رقم ال�سورة والآية ،وتخريج الأحاديث للتحقق من �صحتها،
ور�صد احلقوق التي �أ�شارت �إليها تلك الدرا�سات والأبحاث.
3 .3مطالعة اتفاقية حقوق الطفل الدولية بن�صيها يف اللغتني العربية والإجنليزية،
والوقوف على حقوق الطفل الواردة فيها ،التي تتوافق م�ضامينها مع ثقافة املجتمع العربي
الإ�سالمي.
4 .4ا�ستنباط بع�ض حقوق الطفل ،وت�صنيفها �إىل حقوق ما قبل الوالدة وما بعدها.
5 .5االلتقاء مع بع�ض طالبات تربية الطفولة يف جامعة الريموك يف مدينة �إربد يف
اململكة الأردنية الها�شمية وطرح ال�س�ؤال الآتي عليهن“ :ما املمار�سات الإيجابية �أو
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ال�سلبية التي تتعلق بحقوق الطفل التي تعتقدين �أن املربني من �آباء �أو
�أمهات �أو معلمني �أو معلمات ميار�سونها مع �أطفالهم؟ ” وذلك لر�صد �أمناط

ال�سلوك التي ت�شكل معتقدات �أو عادات �أو �أعراف �أو قيم ت�شيع لديهم.
6 .6االلتقاء مع عدد من معلمات ريا�ض الأطفال وال�صفوف الأوىل وطرح ال�س�ؤال
املتعلق باملمار�سات الإيجابية �أو ال�سلبية وفق ال�س�ؤال الوارد يف النقطة الثالثة ال�سابقة
عليهن ،وذلك لغاية ر�صد بع�ض املمار�سات التي ت�شكل ثقافة حقوق الطفل لديهن �أو لدى
�آباء الأطفال و�أمهاتهم.
7 .7االلتقاء مع عدد من الأمهات وطرح ال�س�ؤال ذاته الوارد يف ثال ًثا عليهن ،للوقوف
على املمار�سات املتعلقة بحقوق الطفل التي ت�شيع يف الأ�رسة ح�سب ت�صورهن واعتقادهن.
8 .8ر�صد �إجابات الطالبات واملعلمات والأمهات وتفريغها وت�صنيفها ح�سب احلقوق
التي تنتمي �إليها �سواء �أكانت حقوق ما قبل والدة الطفل �أم ما بعد والدته.
9 .9كتابة فقرات قائمة ب�أمناط ال�سلوك (م�ؤ�رشات �سلوكية) تتعلق بحقوق الطفل قبل
الوالدة وبعدها متثل الثقافة التي ميتثل �إليها الآباء والأمهات واملعلمات وت�سود لدى �أفراد
املجتمع بعامة ،وقد بلغ عددها ( )145فقرة.
بع�ضا ،ومتت
�1010شطب �أمناط ال�سلوك التي تبدو مكررة ،ودمج املت�شابهة مع بع�ضها ً
�صياغتها على �شكل �أمناط �سلوك مقي�سة ت�سهل مالحظتها ،فبلغ عدد فقراتها ( )97فقرات.
1111قراءة الفقرات املتبقية من قبل الباحثني منفردين للتحقق من التوافق بينهما يف
ف�شطبت الفقرات املختلف عليها
�إبقاء �أو تعديل �أو �شطب �أي فقرة من الفقرات املتبقيةُ ،
وعدل �آخر �إىل �أن توافقا على جميع الفقرات املتبقية ،وبلغ عددها ( )76فقرة.
ودمج بع�ضها ُ
1212عر�ض قائمة �أمناط ال�سلوك املتعلقة بحقوق الطفل على �أربعة �أ�ساتذة جامعات
ممن يتخ�ص�صون يف الطفولة والرتبية االبتدائية ،ويف الرتبية الإ�سالمية ،ويف الدرا�سات
االجتماعية ،ويف علم النف�س الرتبوي ،وعلى معلمتني لريا�ض الأطفال ومعلم لل�صف الأول
متخ�ص�صا يف القانون واحلقوق ويعمل يف املحاماة حال ًيا؛ ُعر�ضت
االبتدائي ،وبو�صفه
ً
أي�ضا على قا�ض �سابق يف املحاكم الأردنية .وطُ لب منهم جمي ًعا �شطب �أو دمج �أو
القائمة � ً
تعديل �أو �إ�ضافة �أمناط ال�سلوك املتعلقة باحلقوق ح�سبما يرونه منا�س ًبا.
1313تعديل القائمة ح�سب ر�أي املتخ�ص�صني ،فبلغ عدد فقراتها بعد �شطب �أو تعديل �أو
�إ�ضافة ما اتفق عليه  %80منهم �أو �أكرث ( )70فقرة بع�ضها �إيجابي والآخر �سلبي؛ فظهرت
القائمة ب�شكلها النهائي كما هو مو�ضح يف اجلدول .1
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الجدول ()1
قائمة أنماط السلوك المتعلقة بثقافة حقوق الطفل لدى القائمين على تربيته

�أوالً :حقوق الطفل قبل الوالدة
لوالدي الطفل
 .1حق االختيار املنا�سب
ّ
1

يحتكم لدرجة االلتزام الديني عند اختيار �رشيك حياته.

2

ي�شرتط خلو الزوج من الأمرا�ض ال�سارية الوراثية للزواج.

3

يختار الزوج وفق معياري اجلمال والو�سامة.

4

ي�شرتط حالة مادية ممتازة يف الزوج.

5

يوافق على اختالط الزوج للجن�س الآخر لتقوية �شخ�صيته.

6

يختار الزوج الذي يرتدي املالب�س ح�سب �أخر تقليعات املو�ضة.
 .2حق الوجود و�إ�ضفاء ال�سعادة على الأبوين

7

يتطلع لإجناب الأطفال منذ ال�سنة الأوىل يف الزواج.

8

يربط ال�سعادة الزوجية بوجود الأطفال يف الأ�رسة.

9

أمرا ثانو ًيا يف احلياة.
يعزف عن الزواج ويعده � ً

10

يوافق على الزواج ممن �أ�شبع حاجاته اجل�سدية بطرق غري �رشعية.

11

يعتني ب�شدة ب�شهور احلمل الت�سعة.

12

يقل من �إجناب الأطفال خ�شية ترهل ج�سد املر�أة.

13

يلتزم الفح�ص الطبي امل�سبق قبل الزواج.
 .3حق التكرمي والنمو الآمن

14

يرفق باجلنني يف بطن �أمه لينمو جي ًدا.

15

يعار�ض �إفطار الأم احلامل يف نهار رم�ضان.

16

ي�سقط اجلنني رغم العقوبات املفرو�ضة دين ًيا.

17

يعتقد �أن قتل اجلنني ال يوجب الدية يف الإ�سالم.

18

يف�ضل �إقامة حد القتل الفوري على املر�أة الزانية احلامل دون ت�أخري.

19

يربط بني �إجها�ض املر�أة ودرجة امتثالها لأوامر دينها.

20

يريح الأ�رسة ماد ًيا بت�أجيل احلمل �أو ب�إ�سقاطه.

21

يقتطع من وقته ال�صطحاب الأم احلامل للطبيب الن�سائي.
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22

دفاعا عن �رشف العائلة �إن ا�ضطر لذلك.
ي�ستعد لقتل احلامل الزانية ً

23

ينظر للطفل اللقيط نظر ًة م�ساوي ًة للطفل معروف الن�سب.
 .4احلق املايل

24

يورث اجلنني �إذا عرف جن�سه كما يورث �إخوته.

25

ي�ؤخر توزيع الورثة على الوارثني من �أجل جنني ما زال ببطن �أمه.

26

يف�ضل توزيع الوقف على الفقراء عن اجلنني الذي مل يلد بعد.

27

ي�أخذ �أجرة ت�شغيل مال الطفل اليتيم عندما يكون وليه ،و�إن كان غن ًيا.
ثان ًيا :حقوق الطفل بعد الوالدة
 .1حق احلياة والنمو والرعاية

28

يقر �أن قتل الأم مولودها غري ال�رشعي هو درء ملفا�سد يف املجتمع.
ّ

29

كبريا و�إن كانت غايته الوقاية من وقوعها بالفاح�شة.
يعتقد �أن و�أد الطفلة الأنثى كان خط ًئا ً

30

يفرق بني املولود الذكر الذي يحفظ ا�سمه بعد املمات واملولودة الأنثى.

31

يحرم الطفل اللقيط من احلياة للمحافظة على �سمعة املجتمع الرفيعة.

32

يعزف عن الآذان ب�أذن طفله حال والدته لأنه �رضب من املا�ضي ال لزوم له.

33

ُيحنك الطفل (مي�ضغ حبة متر ويدلك بها حنك املولود) يف �أيام والدته الأوىل.

34

ين�سب الطفل لوالديه حال والدته و�إن كانا غائبني عنه.

35

ي�ؤخر ت�سجيل الطفل با�سم والديه فهو ال ي�ضريه ب�شيء.

36

يلتزم ب�إر�ضاع الأم طفلها يف �أول �سنتني من عمره.

37

يغذي الطفل تغذية جيدة الرتباطها بنموه الهانئ ال�سليم.

38

يوجد مر�ض ًعا للطفل غري �أمه حال طالقها للح�ؤول دون ا�ستمرار امل�شكالت بينهما.

39

مينح مهمة �إر�ضاع الطفل لأمه �أما ح�ضانته فلأبيه.

40

يخلي م�س�ؤوليته عن نفقة الطفل �إذا انتهي الزواج بالطالق.

41

يتوىل رعاية الطفل يف ماله ونف�سه و�إن بلغ العا�رشة من عمره.

42

يخلط �أمواله ب�أموال الطفل اليتيم.

43

ُيعار�ض �إر�ضاع الطفل ب�أي حليب بديل حلليب �أمه.

44

ي�ؤكد عالقة �إر�ضاع الأم طفلها ،بحاجته حلنانها وحبها.

45

يرف�ض عمل املر�أة خارج �أ�رستها بوجود من يرعى طفلها (الأم البديلة) .
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46

يعاقب الطفل بدن ًيا لت�أديبه.

47

ينقطع عن �أبنائه الن�شغاله يف �ش�ؤون عمله وتوفري معي�شة هانئة للأ�رسة.
كبريا لين�شئه تن�شئة �سليمة.
يهني الطفل يف حال ارتكابه خط�أً ً

49

يفرق بني تعنيف الطفل لت�أديبه واملبادئ الف�ضلى التي ي�ؤمن بها والداه.

50

ي�ؤيد �إرادة الأخ الأكرب عندما يوقع العقاب اللفظي على الطفل الأ�صغر.

51

ينفق ماله على حاجات �أطفاله على ح�ساب حفظ املال لعرثات امل�ستقبل.

48

 .2حق الن�سب والت�سمية
52

ين�سِ ُب الطفل لغري �أبيه ب�سبب �سوء �سلوك الأب لأنه �رضوري للمجتمع الإ�سالمي.

53

يحمي الطفل بدعوته لأبيه و�إن كان ن�سبه غري معروف يف املجتمع.

54

يطعن بن�سب الطفل �إىل �أن يثبت ن�سبه لأبيه.

55

يتبني طف ًال لو ُحرم هذه النعمة.

56

كثريا يف ت�سمية الوليد لأهميته يف حياة الطفل.
يعمل فكره ً

57

يعو�ض الأيتام �أو اللقطاء برعاية الدولة �أو الويل.
 .3حق التعليم

58

ينكر �أي بدائل لتعليم الطفل بحجة �أن التعليم مل يعد يجلب �أموا ًال تكفي معي�شة ف�ضلى له.

59

خريا ممن ال يعلمون.
يعلم �أطفاله ليكونوا ً

60

فقريا.
يلتزم بتعليم �أطفاله و�إن كان ً

61

يعلم الطفل لأن حرمانه التعليم يحرمه من تطوير مهاراته وانفعاالته ومعارفه.

62

يكتفي بتعليم الطفل داخل �أ�رسته بعي ًدا عن املدر�سة لالبتعاد عن رفاق ال�سوء.

63

ي�ؤمن �أن تكيف الطفل املتعلم مع جمتمعه ال يوازي تكيف غري املتعلم.

64

يحرم الطفل من اللعب ليزيد فر�ص تعلمه يف املدر�سة.

65

يعد تلبية حاجة الطفل يف اللعب ح ًقا من حقوقه.

66

يو�صي با�ستخدام العقاب يف املدر�سة لتعليم الطفل قواعد ال�سلوك.

67

ي�ؤيد احلجم الكبري ملناهج الأطفال ملواكبة ثورة املعلومات واالت�صاالت.

68

ي�شغل الطفل يف مهنة منتجة ليخدم املجتمع يف �سن مبكرة من عمره.

69

يكره تعليم الطفل بالأ�ساليب احلديثة معتق ًدا ب�أنها ت�سبب التميع والعنف لدى الطفل.

70

يرف�ض االعتماد على تعليم املعارف لأن منو الطفل لن يكون متكامالً.
100

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )9نيسان 2015

يت�ضح من اجلدول (� )1أن الدرا�سة قد متكنت من ا�ستنباط جمموعة من �أمناط ال�سلوك
التي متار�س يف احلياة اليومية وت�شري �إىل حقوق الطفل بو�صفها ثقافة لدى القائمني على
تربية الأطفال ،وعددها ( )70منطً ا �سلوك ًيا موزعة على �أربعة حقوق قبل والدة الطفل،
وثالثة حقوق بعد والدته .وت�شكل هذه الأمناط ،التي �صيغ بع�ضها منف ًيا ،نواة لقائمة
�شطب �أو مقيا�س �آخر ميكن �أن يخ�ضع لها �أي قائم على تربية الأطفال للحكم على درجة
امتالكه ثقافة حقوق الطفل؛ �إذ ركزت القائمة كما يت�ضح من اجلدول على ما يف املجتمع
من عادات وتقاليد وقيم .فهي تعطي بالتايل �صورة جيدة عن ثقافة الأفراد الذي ميتثلون
لها وميار�سونها فعل ًيا .ومما ال �شك فيه �أن هذه القائمة قابلة للزيادة �أو النق�ص �أو �أي تعديل
�آخر بعد توزيعها على عينة وا�سعة ميكن الإفادة منها يف تطوير مقيا�س خا�ص بثقافة
حقوق الطفل .وبذا تكون الدرا�سة قد انفردت يف هذه القائمة التي مل تتو�صل �إليها �أي درا�سة
من قبل.

خامتة الدراسة:
يخطئ من يظن �أن ال�رشائع الدولية التي نوهت حلقوق الطفل وابتد�أت من ع�رشينيات
القرن املا�ضي ،ومتثلت يف الإعالنات وما تبعها من اتفاقيات دولية يف بوتقة الأمم
ال�سباقة يف املناداة بحقوق الطفل و�ضمان م�صاحله الف�ضلى ،فقد كان
املتحدة؛ كانت ّ
للإ�سالم الأثر الأكرب منذ بدء بعثة خري الب�رش �صلوات اهلل عليه و�سلم وحتى قيام ال�ساعة
ب�أن حث على حقوق الإن�سان ،وجعل الأتقى هو الأكرم بعي ًدا عن اللون �أو العرق �أو اجلن�س
�أو املنبت ،وكذا فعل يف حقوق الطفل الذي �أُعطي الأولوية التامة حتى قبل تكونه .وميكن،

�إجمال ما �أف�ضت �إليه هذه الدرا�سة ،مبا ي�أتي:
1 .1لي�س لدرا�سة مهما ات�سعت �أن ت�شتمل على حقوق الطفل التي كفلها الإ�سالم كافة؛

ذلك �أن الإ�سالم قد �أ�صل حقوق الطفل وفر�ضها على �سبيل الوجوب والإلزام و�أوىل م�صالح
الطفل وحقوقه العناية املثلى قبل تكونه ،وحال تكونه ،وبعد والدته �إىل �أن ي�شتد عوده،
بع�ضا على �أ�س�س التقوى
ومنع انتهاكها .وتتمحور حقوق الطفل يف اختيار الأزواج بع�ضهما ً
وال�صالح ليكون منبت الطفل ح�س ًنا ،وحمايته وقت تكونه وهو جنني يف بطن �أمه ،و�ضمان
حياته ،واالحتفاء مبا يليق به بو�صفه خملو ًقا كرمه اهلل حال والدته ب�أفعال مباركة
كالآذان ب�إذنه والتحنيك وغريها ،ورعايته ومتابعة منوه بالتغذية ال�صحية ،وبالتن�شئة
ال�سليمة على مكارم الأخالق ،وبتعليمه وتنميته.
2 .2متثلت ال�رشائع الدولية ب�إعالنات وبعهود �صادرة عن الأمم املتحدة ،وباتفاقيات
ومب�ؤمترات دولية ،كان معظمها ممه ًدا �أو م�ؤك ًدا التفاقية حقوق الطفل ال�صادرة عن الأمم
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املتحدة عام  ،1989التي كانت انعطافة حقيقية يف تاريخها املتعلق بحقوق الأطفال؛
كبريا من احلقوق التي تكفل حياة الطفل
ذلك �أنها جاءت �شاملة
كما ً
ومف�صلة وت�ضمنت ً
ّ
وحمايته ومنوه وم�شاركته يف احلياة االجتماعية� ،إال �أنها ال تطبق يف كثري من املجتمعات.
3 .3توجد قوا�سم م�شرتكة كبرية بني ما كفله الإ�سالم من حقوق للطفل وما جاء يف
الدولية ،ومل يكن هدف الدرا�سة الو�صول
اتفاقية حقوق الطفل بو�صفها وثيقة متثل ال�رشائع
ّ
�إىل �أولويات �أو �أ�سبقيات ما بني االتفاقية وبني الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،فمرجعيتهما لي�ست
واحدة؛ فالفكر الإ�سالمي ي�ستند �إىل علوم نقلية ال ي�أتيها الباطل ُم�ستمدة من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية املعطرة ،بينما قامت اتفاقية حقوق الطفل على خربات ال�شعوب وخال�صات
�أنظمتها الو�ضعية وقوانينها ،لكن املوازنة كانت لغايات التحليل العلمي وو�ضع اليد على
ما ميكن �أن تفيد منه هذه الأمة ملا فيه م�صلحة الطفل وكفالة حقوقه.
4 .4مع �أن الفكر الرتبوي الإ�سالمي قد و�ضح بدقة متناهية احلقوق التي يتوجب منحها
كثريا من �أمناط الفكر الرتبوي يف الرتاث ال�شائع وما يرتتب عليها من �سلوكات
للطفل� ،إال �أن ً
تاما مع ما يتوجب منحه للطفل من حقوق
يف عدد من البلدان الإ�سالمية ،يتناق�ض
ً
تناق�ضا ً
كفلها الإ�سالم ،وقد يعود ذلك لأ�سباب متعددة ال ح�رص لها ،مثل �ضعف الوازع الديني،
واملعتقدات �أو العادات املوروثة غري ال�صحيحة ،و�ضعف الت�رشيعات القانونية امللزمة
للمربني يف �أ�ساليب تعاملهم مع الأطفال.
5 .5ميكن بالدرا�سة واملالحظة الدقيقة تطوير قائمة ب�أمناط ال�سلوك املتعلقة بثقافة
حقوق الطفل للك�شف عن درجة امتثال القائمني على تربيته �إليها.

توصيات الدراسة:
�إن كون هذه الدرا�سة هدفت �إىل �إجراء مقارنة حتليلية بني ما كفله الفكر الرتبوي
الإ�سالمي من حقوق للطفل وما �أتت به الت�رشيعات الدولية وما ي�شيع من فكر تراثي ،ومبا
�أنها تناولت حقوق الطفل يف مرحلة حمددة ،ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي:
1 .1الإفادة من قائمة حقوق الطفل التي مت التو�صل �إليها يف هذه الدرا�سة بتطوير
مقيا�س للك�شف عن ثقافة حقوق الطفل لدى القائمني على تربيته (�آباء ،و�أمهات ،ومعلمني،
ومعلمات وغريهم)  ،يعتمد على املالحظة العلمية الدقيقة ،واملقابالت املقننة ،ومعايرته
للوقوف على خ�صائ�صه (ال�سيكومرتية)  ،والتحقق من �صدقه وثباته ،وحتديد درجة توافقه
مع البيئة العربية الإ�سالمية.
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�2 .2إجراء درا�سات الحقة م�سحية ت�ستند �إىل مقيا�س دقيق للوقوف على ثقافة حقوق
الطفل ال�سائدة يف املجتمع العربي الإ�سالمي .وحتديد درجة التزام املربني وبخا�صة �آباء
الأطفال و�أمهاتهم حقوق الطفل قو ًال وفعالً ،وبيان �أثر درا�سة حقوق الطفل وانعكا�ساتها
على �سلوك الأفراد الذين يتعاملون معه من �آباء و�أمهات ومعلمني ومعلمات ،للوقوف على
مدى امتثالهم لها ،وال�سري على ُهداها.
�3 .3إدخال ثقافة حقوق الطفل باملواد التي يدر�سها طلبة تربية الطفولة يف اجلامعات
العربية ،وذلك للإفادة من حمتوى املادة يف التعامل مع الأطفال �سواء �أكان يف املدر�سة
�أم يف الأ�رسة.
4 .4ن�رش ثقافة حقوق الطفل يف الأ�رسة العربية بربامج توعوية متلفزة �أو �إلكرتونية
متاما مع ثقافة حقوق الطفل التي كفلها الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،وتنبذ املعتقدات
تن�سجم ً
والعادات اخلط�أ يف هذا املجال.
5 .5ت�صميم منظومة حقوقية جتمع حقوق الطفل الرئي�سة التي �أقرها الفكر الرتبوي
الإ�سالمي يف حلقات مت�صلة وما بينها من تفاعالت وتداخالت ،وتت�ضمن احلقوق
التف�صيلية التي مل ت�رش �إليها هذه الدرا�سة كحق الطفل يف الآذان ب�أذنه ،وحقه يف العقيقة،
وحقه يف التحنيك ،ويف اخلتان وغريها من احلقوق التي ي�صعب ح�رصها ،لكنها تغطي
حياة الطفل يف مناحيها كافة .فقد تخدم املنظومة املربني ووا�ضعي مناهج الأطفال
الدرا�سية ،بو�صفها خريطة طريق مفهوميةُ ،ي�ستند عليها يف حتديد بع�ض �أهداف املناهج
وحمتواها وما ينا�سبها من �إ�سرتاتيجيات و�أ�ساليب تقومي ،لغر�س قيم احلقوق يف الأطفال
منذ نعومة �أظفارهم.
6 .6جدولة احلقوق التي �أقرها الفكر الرتبوي الإ�سالمي وتلك التي �أقرتها ال�صكوك
الدولية لت�سهل املوازنة بينهما ،و�إ�ضافة ما ميكن �إ�ضافته على االتفاقية الدولية؛ ذلك �أن
تلك االتفاقية قد �أ�شارت يف �أحد بنودها �إىل الإ�سالم واال�ستناد �إىل تعليماته يف مو�ضوع
كفالة الطفل ،فمن املثمر االنفتاح على املجتمع الدويل للفت نظره �إىل ما جاء به الفكر
الرتبوي الإ�سالمي و�أهميته بالن�سبة للطفل ،وتو�ضيح �أ�سباب عدم توافق بع�ض ما جاء يف
االتفاقية مثل التبني ،مع تعليمات الإ�سالم.
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