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تربية األبناء  ...استثمار أفضل
ح�سن بن مو�سى ال�صفار

رب العاملني .اللهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد كام
احلمد ل ّله ّ
صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وآل حممد كام
باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

مدخل
بارا هبام ،جمتهدً ا يف أداء
ما أعظم سعادة الوالدين حني يكون الولد ًّ
حقهام من اخلدمة واإلجالل ،وخاصة يف مرحلة الضعف والعجز ،حيث
وذخرا تتحقق به اآلمال املعقودة عليه.
جيدان فيه سندً ا
ً

وما أشد فرح الوالدين بالولد الناجح يف حياته ،الصالح يف سريته
وسلوكه ،حيث يكون مصدر فخر هلام بني الناس ،وذكر خري فيام بعد
احلياة.
وما أعىل درجة الوالدين عند ال ّله حني يكون الولد مطي ًعا ل ّله تعاىل
موف ًقا ألعامل اخلري والصالح ،فيناهلام األجر والثواب ،وتنهمر عليهام
الرمحة والرضوان.
ح ًّقا إن الولد الصالح قرة عني لوالديه يف الدنيا واآلخرة ،وقد ورد عن
رسول ال ّله Aأنه قال« :من سعادة الرجل الولد الصالح»(((.

((( حممد بن يعقوب الكليني .الكايف ،ج ،6طبعة 1405ﻫ( ،بريوت :دار األضواء) ،ص،3
حديث.6
لخدم
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وعنه« :Aإن الولد الصالح رحيانة من رياحني اجلنة»(((.

وجاء عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال :ما سألت ريب
أوال ًدا نرض الوجه ،وال سألته ولدً ا حسن القامة ،ولكن سألت ريب أوال ًدا
مطيعني ل ّله ،وجلني منه ،حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع ّقرت عيني(((.
مر به
مر نبي ال ّله عيسى بن مريم Eبقرب يعذب صاحبه ،ثم ّ
وروي أنه َّ
من قابل فإذا هو ال ّ
يعذب ،فقال« :يا رب مررت هبذا القرب عام أول فكان
يعذب ،ومررت به العام وهو ليس ّ
يعذب؟».
فأوحى ال ّله إليه« :أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طري ًقا وآوى يتيماً
فلهذا غفرت له بام فعل ابنه»(((.

امللح هو الطريق
وإذا كان الولد الصالح أمنية كل أب وأم ،فإن السؤال ّ
إىل حتقيق تلك األمنية والتط ّلع؟

هل صالح األبناء مرتبط بعوامل غيبية ال دخل وال تأثري للوالدين
ب
{ر َّبنَا َه ْ
فيها ،وغاية ما يمكنهام فعله هو الدعاء والطلب من ال ّله سبحانه َ
َلنَا ِم ْن َأ ْز َو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأ ْع نُ ٍ
ي}؟
أم أنه أمر عفوي اتفاقي ،ورضبة حظ ،وليس عىل الوالدين إال االنتظار
الستكشاف حظهام ونصيبهام من مستقبل األبناء؟

((( الكايف .ج ،6ص ،3حديث.10
((( حمم�د باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج ،101الطبعة الثالثة1403ﻫ( ،بريوت :دار إحياء
الرتاث اإلسالمي) ،ص ،98حديث.66
((( الكايف .ج ،6ص ،3حديث.12
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أساسا يف صنع
دورا
ً
إنه ال يشك ذو عقل أن ملستوى الرتبية والرعاية ً
مستقبل األبناء ،وبناء شخصياهتم ،وتوجيه سلوكهم ،فنفوس األبناء حني
يأتون إىل احلياة أشبه باملادة األولية القابلة للتشكيل والتصنيع ،وقلوهبم
كاألرض اخلالية اخلصبة التي تنمو فيها أي بذرة تغرس يف تراهبا.
وصدق ال ّله العظيم إذ يقول{ :وال ّله َأ ْخرجكُم ِمن ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم
َ ُ َ َ ْ ْ ُ
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار َوالأْ َ ْف ِئدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ال َت ْع َل ُم َ
ون}
ون َش ْي ًئا َو َج َع َل َلك ُُم َّ
[سورة النحل ،اآلية .]78:فالطفل موجود مهيأ للتلقي ،مزود بقدرات االستقبال،
يتك ّيف وفق البيئة التي حتتضنه ،والتنشئة التي يمر هبا.
هنا يأيت دور الوالدين يف تشكيل شخصية األبناء ،وصنع مالمح
مستقبلهم ،فإذا وعى الوالدان هذه املسؤولية ،واستعدا للقيام بمتطلباهتا،
وبذال اجلهد الكايف يف إنجازها ،كان األبناء أقرب إىل خط االستقامة
والصالح ،وأوفر ح ًظا يف حتقيق الرقي والنجاح.
أما الدعاء والطلب من ال ّله تعاىل لصالح األبناء وأن يكونوا قرة
عني للوالدين ،فهو حافز نفيس للمزيد من اجلد ّية واإلخالص يف العملية
الرتبوية ،ويف توجيه مساراهتا نحو اخلري والصالح ،حتى يشملها التوفيق
والتأييد من قبل ال ّله سبحانه وتعاىل.

فالدعاء ليس بديلاً عن العمل وبذل اجلهد يف أي جمال من املجاالت،
حسب توجيهات اإلسالم ،بل دافع لالجتهاد يف العمل ،وحافز إلكامله
وإتقانه.
أما التعويل عىل حسن الصدف ،ورضبات احلظ ،فهذا ما ال موقع له
لخدم
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يف تفكري العقالء ،وال يف ثقافة الدين.

لكن ما ينبغي االعرتاف به هو دخول عوامل خارجية عىل خط الرتبية
العائلية ،حيث ال تكون العائلة مستقلة يف التأثري عىل أبنائها ،بل تشاركها
البيئة االجتامعية بمؤثراهتا املختلفة ،التي قد تكون عونًا ودعماً للرتبية
الصاحلة ،أو معرقلة ومربكة هلا يف كثري من األحيان.

ويف هذا العرص بالذات تضاعف تأثري البيئة االجتامعية عىل العملية
الرتبوية ،من حيث دور التعليم ،ووسائل اإلعالم ،وتطور وسائل االتصال
االجتامعي واملعلومايت ،مما زاد يف تعقيد وصعوبة مهمة الرتبية داخل
العائلة.

وال تستطيع العائلة أن تفصل أبناءها أو تعزهلم عن هذا املحيط
اخلارجي ،وهو مل يعد خارج ًيا ،بل أصبح جز ًءا من عامل غرفة الطفل،
وعنرصا دائم احلضور والتفاعل معه يف خمتلف أرجاء
وساحة للهوه ولعبه،
ً
البيت ،عرب التلفاز والكمبيوتر وأجهزة االتصال اهلاتفية املتطورة ،واآلي
باد وأمثاهلا.
إن هذا التطور اهلائل يف احلياة االجتامعية جيعل العملية الرتبوية من قبل
العائلة أمام حتدٍّ كبري ،ال بد من االستجابة له بمضاعفة اجلهد واالهتامم،
ومزيد من اإلعداد والتخطيط إلنجاز املهمة الرتبوية.

وأهم ما جيب التأكيد عليه يف هذا السياق أن تبذل العائلة أكرب قدر
من الوقت لالهتامم باألبناء؛ ألن انشغال الوالدين وعدم منحهام الوقت
الكايف لرعاية األبناء ،يضعف من دورمها الرتبوي ،ويعطي الفرصة ملزيد
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من تأثريات العوامل األخرى.

وكمثال عىل ذلك :فإن انشغال األم عن أطفاهلا بسبب العمل الوظيفي،
أو االهتاممات املختلفة ،وإيكال العناية هبم إىل دار احلضانة أو للش ّغالة ،قد
ينتج ثغرات خطرية يف مسار تنشئتهم ورعايتهم الرتبوية ،وما تنرشه بعض
التقارير أحيانًا من حصول اعتداءات عىل صحة األطفال من قبل بعض
اخلادمات ،أو تعرضهم لتحرشات جنسية ،أو انجذاهبم نحو اخلادمة أكثر
من األم ،وأمثال ذلك ،كلها مؤرشات للتحذير من خطورة نقص االهتامم
املبارش من قبل العائلة باألبناء.

كام أن انشغال األب بمتابعة أعامله ،وبالعالقة مع أصدقائه ،وبالتواصل
االلكرتوين ،إذا كان عىل حساب انفتاحه عىل أبنائه ،واهتاممه املبارش برعاية
شؤوهنم ،واال ّطالع عىل سري براجمهم اليومية ،فإن ذلك سيضعف من تأثريه
عليهم ،ويرتكهم فريسة للتأثريات األخرى املختلفة.
ماسة إىل الكثري من
إن األبناء يف مرحلة الطفولة واملراهقة بحاجة ّ
رعاية الوالدين واهتاممهام .وعليهام إعطاء األولوية لرتبية األبناء؛ ألن
يعوض عن خسارهتام بضياع
نجاح الوالدين يف أي جمال آخر ال يمكن أن ّ
مستقبل األبناء ،وانحرافهم عن جادة اخلري والصالح.
ولن يشعر أب بالسعادة مهام امتلك من ثروة أو منصب إذا ارمتى ولده
يف أحضان اجلريمة والفساد ،كام لن يرتاح قلب أم ترى ابنها أو ابنتها يف
مهاوي الفشل والضياع.
إن النجاح األكرب واالستثامر األفضل هو يف الرتبية الصاحلة لألبناء.
لخدم
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وهذه السطور املتواضعة هتدف إىل إثارة االهتامم اجلا ّد برتبية األبناء،
والتأكيد عىل أولويتها ،كام تتضمن بعض األفكار واملقرتحات الرتبوية،
أرجو أن يكون فيها ما خيدم هذا اهلدف النبيل ،وأن يتقبلها ال ّله بأحسن
القبول إنه جواد كريم.
حسن بن موسى الصفار
القطيف

 8شوال 1432ﻫ

 6سبتمرب 2011م
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نحو و عي تربوي
يشغل األوالد أكرب ح ّيز من االهتامم يف حياة الوالدين ،بل يصبحون
هم الشغل الشاغل واملحور األساس يف حياهتام ،فعىل املستوى الذهني
ينشغل اإلنسان بالتفكري يف متطلبات حياة األوالد ،وتوفري أسباب الراحة
هلم ،وعىل الصعيد النفيس يصبحون هم مركز االنشداد والتفاعل العاطفي،
ومن الناحية العملية يأخذون القسط األكرب من جهد اإلنسان ونشاطه ،بل
قد يشكلون أقوى دافع له للعمل واحلركة من أجل الوفاء بمستلزمات
حياهتم وتسيري شؤوهنا.
ولكن ملاذا يرصف اإلنسان كل هذا اجلهد واالهتامم من أجل أوالده؟
وملاذا تتلخص حياة اإلنسان وتتمحور يف دائرهتم؟

رس إهلي حيث أودع ال ّله تعاىل يف قلب الوالدين ينبو ًعا من احلب
هناك ٌّ
والعطف يتدفق عىل األوالد بشكل غريزي.
ويشري اإلمام احلسني بن عيل Eيف دعاء عرفة هلذا الرس اإلهلي قائلاً :
يوبرت يع و وحن
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عيل قلوب احلواضن وك َّف ْلتَنِي األمهات الرحائم».
«وع ّطفت َّ

حتمل عناء احلمل،
ومن دون هذا النبع العاطفي الف ّياض ما كان يمكن ّ
وخماطر الوالدة ،وصعوبات التنشئة والرتبية.

ينقل أن نبي ال ّله موسى Eرأى ُأ ًّما حتتضن طفلها الرضيع بكل هلفة
وشوق ،فلفت نظره هذا املشهد اإلنساين البليغ ،فأوحى ال ّله تعاىل إليه:
يا نبيي ،أنا أودعت هذا احلنان واملحبة يف قلب األم عىل طفلها ،أوتريد
أن ترى خالف ذلك؟ وخالل حلظة واحدة أبدت األم انزعاجها من
رصاخ طفلها ،وتركته عىل األرض ،وولت عنه غاضبة ،ومع تصاعد بكائه
ورصاخه ،واستمرار استغاثته هبا ،إال أهنا معرضة عنه غري مبالية بهّ ،
فرق
قلب نبي ال ّله موسى Eهلذا الطفل ،ودعا ال ّله أن يعيد العطف واحلنان
إىل قلب أمه عليه ،ويف أقل من حلظة هرعت األم نحو طفلها وضمته إىل
صدرها وغمرته بقبالهتا وحناهنا ،وصارت تفدّ يه بنفسها وحياهتا..

الأوالد امتداد للذات
وثمة عامل آخر وراء هذا االرتباط العميق باألوالد واالهتامم هبم،
هو كوهنم يمثلون االمتداد واالستمرار لذات اإلنسان ،فهم جزء حقيقي
من الوالدين ،حيملون الكثري من صفاهتام ومالحمهام ،وينسبون إليهام ،لذلك
يرى الوالدان فيهم ذاتيهام ،وبقاء ذكرمها.
يقول اإلمام عيل Eخماط ًبا ولده احلسن« :وجدتك بعيض بل وجدتك
كيل حتى كأن شي ًئا لو أصابك أصابني وكأن املوت لو أتاك أتاين فعناين من
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أمرك ما يعنيني من أمر نفيس»(((.

إن رغبة البقاء واالستمرار يف هذه احلياة متجذرة يف أعامق اإلنسان،
وإذا كانت فرصته فيها حمدودة عىل املستوى الذايت ،فإنه يسعى لتمديد
وإطالة فرصة بقائه واستمراره عرب أوالده املتفرعني منه ،وإذا مل يكن له
ولد فكأن حياته تبرت وتقتطع ،وبتعبري القرآن يكون أبرت {إِ َّن َشانِ َئ َك هُ َو
األَ ْبترَُ }[ سورة الكوثر ،اآلية.]3:
وروي أنه «من مات بال خلف فكأنام مل يكن يف الناس ،ومن مات وله
خلف فكأنه مل يمت»(((.

إن القرآن الكريم حيدثنا عن حرص ورغبة أنبياء ال ّله العظام يف أن
يكون هلم أوالد وذرية ،مع ما هلم عند ال ّله تعاىل من الشأن الرفيع ،فنبي ال ّله
إبراهيم Eوهو خليل ال ّله ،كان يدعو ربه يف طلب الولد ،حتى استجاب
ِ
ب يِل َعلىَ ا ْل ِكبرَ ِ إِ ْسماَ ِع َيل
ال ّله دعاءه يف س ّن متقدم{ :الحْ َ ْمدُ للِهَِّ ا َّلذي َو َه َ
اق إِ َّن ر َلس ِميع الدُّ ع ِ
َوإِ ْس َح َ
اء}[ سورة إبراهيم ،اآلية.]39:
َ بيِّ َ ُ َ

ونبي ال ّله زكريا Eكان يسأل ال ّله بإحلاح أن يرزقه الولد {كهيعص
* ِذك ُْر َرحمْ َ ِة َر ِّب َك َع ْبدَ ُه َزك َِر َّيا * إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه نِدَ ا ًء َخ ِف ًّيا * َق َال َر ِّب إِنيِّ َو َه َن
ِ
الر ْأ ُس َش ْي ًبا َولمَ ْ َأ ُك ْن بِدُ َع ِائ َك َر ِّب َش ِق ًّيا * َوإِنيِّ ِخ ْف ُت
ا ْل َع ْظ ُم منِّي َو ْاش َت َع َل َّ
ِ
ب يِل ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا * َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
ث
ال ِم ْن َو َر ِائي َوكَان ْ
َت ا ْم َر َأتيِ َعاق ًرا َف َه ْ
المَْ َو يِ َ
((( الرشيف الريض املوس�وي .هنج البالغة ،الطبع�ة األوىل 1967م( ،بريوت :دار الكتاب
اللبناين) ،كتاب.31
((( حممد بن احلس�ن احلر العاميل .وسائل الشيعة ،ج ،21الطبعة األوىل 1993م( ،بريوت:
مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث) ،ص 357حديث .27290
يوبرت يع و وحن
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ِم ْن ِ
اج َع ْل ُه َر ِّب َر ِض ًّيا}[ سورة مريم ،اآليات.]6-1:
وب َو ْ
آل َي ْع ُق َ

ونبينا األعظم حممد Aحينام كان الكفار يشمتون به ويعريونه أنه ال
عقب له ،فإن ال ّله تعاىل طمنّه وبرشه بكثرة الذرية والنسل ،كام ورد حول
تفسري سورة الكوثر ،وأن ال ّله أعطى نبيه كثرة الذرية ،بينام أعداؤه الذين
عابوه بأنه أبرت ال نسل له قد انقطع نسلهم.
وإذا كان عدد من الناس يعانون يف املايض من احلرمان من الذرية
والنسل ،فإن تقدم علوم الطب يف هذا العرص ،ق ّلص من رقعة ذلك
احلرمان ،وأتاح فرصة التمتع باإلنجاب للكثريين ممن كانوا يعانون من
بعض العوائق ،وذلك عرب التلقيح الصناعي الذي ال ترى الرشيعة فيه
بأسا ،بل هو مستحب ومرغوب فيه ما دام داخلاً حتت عنوان التناسل
ً
املندوب إليه رش ًعا.

الرعاية ال�شاملة
االهتامم الكبري الذي يوليه الوالدان لألوالد ،واحلرص الشديد منهام
عىل رعايتهم ،غال ًبا ما ينحرص يف العناية باجلانب اجلسمي املادي من
شخصية األوالد ،كتوفري الغذاء والدواء واللباس وما يرتبط بذلك ،إن
الوالدين يعلنان حالة االستنفار حينام يصاب الطفل بأذى أو مرض يف
جسمه ،ويفتشان له عن العالج والدواء بأرسع ما يمكن ،كام حيرصان عىل
إشباع حاجته من الغذاء ،وال يتحمالن بكاءه من جوع أو عطش ولو حلظة
واحدة ،وهييئان له ما يناسبه من كسوة ولباس..
لكن هناك جوانب أخرى يف شخصية الطفل حتتاج إىل توجه ورعاية
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أكرب ،إنه ليس جسماً فقط ،بل هو كائن إنساين متعدد اجلوانب واألبعاد،
ومسؤولية الوالدين هي الرعاية الشاملة ،واالهتامم الكامل بتلك اجلوانب
املختلفة.

إن اإلنسان خملوق مميز ،خيتلف عن بقية الكائنات ،بتنوع أبعاده ،فلديه
نفس مليئة باملشاعر واألحاسيس املتصارعة ،وامليول والرغبات املتناقضة،
ولديه قدرات عقلية هائلة ،وألنه مدين بطبعه ،له بعد اجتامعي ،كام أنه مهيأ
ومؤهل للعب دور كبري عىل مستوى احلياة والكون ،باعتباره مستخل ًفا ل ّله
يف األرض ..لكن ما لديه من كفاءات وقدرات وميول ورغبات ،حينام
يأيت إىل الدنيا ،إنام هي عىل شكل مواد خام ،وبذور واستعدادات ،فيحتاج
إىل فرتة من الرعاية والرتبية ،لتنمو طاقاته ،وتتطور قدراته ،ويتدرب عىل
قضايا احلياة ،وتتشذب غرائزه وميوله ،وترتشد مساراته وسلوكه.
بينام بقية احليوانات تعيش ضمن بعد حمدود ،تسري فيه بغريزة وتقدير
إهلي ،لذلك ال حتتاج إال لقدر ضئيل من التنشئة واإلعداد ،ثم تنطلق
ألداء دورها املحدد املرسوم ،ففرتة الطفولة عند احليوانات قصرية تقاس
باأليام أو باألسابيع أو بالشهور يف أقىص التقديرات ،وال تكاد جتد نو ًعا
من احليوانات حيتاج إىل رعاية أمه ألكثر من سنة ..وبعض احليوانات
كاحلرشات واألسامك قد ال حتتاج إىل تربية ورعاية أصلاً  ،فأنثى السمك
تلقي بيضها يف املاء قبل الفقس ،فيفقس يف املاء وبعض األنواع منها يفقس
البيض داخل السمكة ثم تضع الريقات يف املاء ،وبمجرد أن تفقس السمكة
من بيضها ،أو تلقى يرقتها يف املاء ،متارس حياهتا بشكل مستقل دون حاجة
لرعاية أو تدخل من قبل األم ..وتوجد أنواع قليلة من السمك ترعى نسلها
يوبرت يع و وحن
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للحظات بسيطة جدً ا ..علماً بأن هناك اثنني وعرشين ألف نوع من السمك،
وبعض األسامك مثل سمكة ِ
القد يف كل موسم للتناسل تلقي تسعة ماليني
بيضة ،يفقس قسم منها والباقي ال تساعده األجواء عىل الفقس(((.

ولتميز اإلنسان يف مكانته ودوره وكفاءاته وقدراته ،شاءت حكمة
ال ّله تعاىل أن يمر بفرتة طويلة من احلاجة لرعاية األبوين وتربيتهام ،لتتبلور
شخصيته ،وتنمو مواهبه وطاقاته ،إىل جانب تكامله وتطوره اجلسمي.

الوعي الرتبوي
وإذا كانت الرتبية تعني تنشئة الطفل ورعاية نموه يف األبعاد املختلفة
جسد ًيا ونفس ًيا وعقل ًيا وسلوك ًيا ،فإهنا بحاجة إىل وعي وختطيط ومعرفة،
إن تصنيع أي جهاز من األجهزة يستلزم معرفة وخربة سابقة ،وكلام كان
اجلهاز أكثر دقة وتعقيدً ا تطلب مستوى أعىل من املهارة عند صانعه.

والرتبية هي صناعة الشخصية اإلنسانية ،بام حتمل من مؤهالت
وكفاءات ،وتتطلع إليه من دور وإنجاز .ومما يلفت النظر أن ال ّله تعاىل قد
عبرَّ عن الرتبية بالصناعة والتصنيع ،يف احلديث عن نشأة نبي ال ّله موسى
{و َأ ْل َق ْي ُت َع َل ْي َك محَ َ َّب ًة ِمنِّي
 Eوإعداده لدور الرسالة والقيادة ،يقول تعاىلَ :
َولِت ُْصن ََع َعلىَ َع ْينِي}[ سورة طه ،اآلية.]39:
لكن ما نلحظه من واقع حياة الناس ،أن األكثرية يتعاطون مع تربية
أطفاهلم كعمل عفوي ،ينطلق من العادات املوروثة ،وحيكمه املزاج

((( املوس�وعة العربي�ة العاملي�ة ،ج ،2الطبع�ة الثاني�ة 1999م( ،الري�اض :مؤسس�ة أعمال
املوسوعة للنرش والتوزيع) ،ص.111
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الشخيص اآلين.

إن نسبة اإلنجاب واملواليد يف جمتمعاتنا تعترب من أعىل املعدالت يف
العامل ،فقد كشفت دراسة سعودية حديثة أن اململكة أصبحت حتتل املرتبة
األوىل عىل مستوى العامل يف معدل النمو السكاين ،حيث يولد يف السعودية
طفل كل  19ثانية .وأشارت الدراسة أنه بارتفاع عدد املواليد يف السعودية
أصبحت اململكة األوىل يف العامل من ناحية النمو السكاين تليها يف املرتبة
الثانية مرص التي أشارت الدراسة إىل أهنا تستقبل مولو ًدا جديدً ا كل 27
ثانية.
وتشري إحصائيات وزارة الصحة السعودية أن عدد املواليد يف السعودية
سنو ًيا يراوح ما بني  400إىل  500ألف مولود ،وأن معدالت الوفيات
بني املواليد انخفضت بنسب عالية عام كانت عليه احلال قبل عرش سنوات
نتيجة للعديد من اإلجراءات الصحية والوقائية التي اختذهتا اجلهات املعنية
يف هذا الصدد.

وتشري بيانات الرتكيب العمري للسكان السعوديني إىل أن نسبة
األطفال يف السعودية ممن يبلغ عمرهم  14عا ًما أو أقل تصل إىل 49.23
يف املائة من إمجايل عدد السكان السعوديني حسب آخر تعداد ،والبالغ
عددهم نحو  19مليون نسمة(((.
والسؤال املطروح هو مدى توفر اجلدارة والتأهل الرتبوي عند العوائل
التي تستقبل هذا العدد الكبري من املواليد.

((( جريدة االقتصادية .الرياض ،العدد  4548الصادر بتاريخ  3مارس 2006م.
يوبرت يع و وحن
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إن أغلب الشباب والفتيات حينام يبدؤون حياهتم الزوجية ،ويصبحون
عىل أعتاب مرحلة الوالدية ،ال هيتمون باالستعداد هلذه املرحلة ،بتعرف عامل
الطفل الذي ينتظرونه بلهفة وشوق ،وبتحصيل معرفة مناسبة عن برامج
الرتبية وأساليبها ووسائلها ،ليكونوا قادرين عىل إنجاز هذه املهمة بنجاح.

إن مناهج الدراسة والتعليم للشباب والفتيات وخاصة يف املراحل
املتقدمة كالثانوية واجلامعة ينبغي أن تويل هذا اجلانب اهتام ًما مناس ًبا ،ألن
رواد هذه املراحل يقرتبون من الدخول يف فئة اآلباء واألمهات.
واملؤسسات الدينية واالجتامعية والثقافية يف املجتمع جيب أن تضع
برامج لإلعداد والتوعية الرتبوية ،فذلك يو ّفر عليها الكثري من اجلهود
املستقبلية ،ويساعدها عىل حتقيق أهدافها يف إصالح وإرشاد املجتمع.
ألننا إذا ع َّلمنا العوائل كيف تريب أبناءها تربية سليمة ،فسنكسب جيلاً

أقرب إىل الصالح ،وأرسع استجابة إىل اخلري.

إن وجود دورات مركزة ،ولو لعدة ساعات ،يمكن أن تفتح آفاق ذهن
املقبل عىل مرحلة الوالدية ،ليكون أكثر تفهماً وإدراكًا ملتطلبات العملية
الرتبوية.
ولوسائل اإلعالم والتثقيف دور مهم يمكن أن تؤديه يف هذا املجال،
عرب الربامج املختلفة ،ونرش الكتب التوجيهية واملتخصصة يف احلقل
الرتبوي ،وقد لفت نظري عنوان كتاب صادر عن معهد جيزيل لنمو الطفل،
ترمجه الدكتور فاخر عاقل إىل اللغة العربية ،بعنوان (التهيؤ للوالدية) وهو
يتحدث كام يشري عنوانه عن حتضري الوالدين لصناعة الوالدية ،وحيدثهم
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عن املشكالت املختلفة التي تصادف الوالدين واحللول العملية هلا.

ويف تراثنا اإلسالمي خمزون عظيم من املفاهيم واملعارف والتعاليم
الرتبوية ،التي لو قدر هلا أن تنرش وتتداول يف أوساط املجتمع ،ألنتجت
وع ًيا عا ًما باجتاه أفضل األساليب الرتبوية .وهنا تأيت مسؤولية علامء الدين
وخطباء املنرب ،ليولوا هذا اجلانب اهتام ًما أكرب يف أحاديثهم وخطاباهتم.

وجتب اإلشادة هنا بمبادرة الواعظ الديني اخلطيب الشيخ حممد تقي
فلسفي رمحه ال ّله ،وهو من أبرز خطباء إيران املعارصين ،حينام تناول
موضوع (الطفل بني الوراثة والرتبية) يف حمارضاته لشهر رمضان املبارك
سنة 1381ﻫ وانترشت يف أوساط املجتمع اإليراين ثم ترمجت إىل اللغة
العربية وطبعت يف جملدين ،وأصبحت من أفضل املصادر يف هذا احلقل.

كيف نفهم �أطفالنا؟
ربام ينظر الكثري ألطفاهلم نظرة سطحية ساذجة ،فالطفل عندهم
مساوق للجهل وعدم الفهم واإلدراك والشعور ،ويف جمتمعنا يعرب عن
األطفال بـ(اجلهال) فضمن التحية يسأل الواحد منا اآلخر :كيف حال
اجلهال؟ أي األوالد واألطفال! ويتحدث رب العائلة قائلاً  :سافرت مع
اجلهال!
وربام تستمر هذه النظرة عند بعض العوائل ألبنائها حتى حينام
يتجاوزون مرحلة الطفولة ،ويصبحون شبا ًبا ،لكنهم يبقون يف نظر أهاليهم
أطفالاً وجهالاً .
إهنا نظرة خاطئة ،فالطفل ليس عديم اإلدراك والفهم والشعور كام
يوبرت يع و وحن
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يتصور الكثريون ،إنه يتحسس ما حوله ،وتستيقظ مداركه يف وقت مبكر،
التكون والتشكل
ويسجل االنطباعات ويلتقط الصور ،وتبدأ عملية
ّ
ّ
لشخصيته املستقبلية وللدعامات التي ترتكز عليها ،منذ السنوات اخلمس
أو الست األوىل ،التي يطلق عليها علامء الرتبية السنوات التكوينية.
«فقد أثبتت الدراسات اإلكلينيكية وكذلك املالحظات التجريبية
التتبعية أن السامت األساسية للشخصية عند الكبري ما هي إال امتداد لتأثري
اخلربات الطفلية املبكرة التي سبق أن مر هبا ،فمنذ األسابيع األوىل يف عمر
الطفل تبدأ قابليته للتعلم ،واملقصود بالتعلم هنا ،إما اكتساب مثريات رشطية
ـ عن طريق االرشاط االستجايب أو الكالسيكي ـ وإما تعديل يف السلوك
اإلجرائي ـ عن طريق التدعيم أو مبدأ اإلرشاط اإلجرائي ـ وأفادت جتارب
كثرية أن الطفل يمكنه يف وقت مبكر جدً ا ،أن يكتسب مثريات رشطية مثل
صوت شوكة رنانة مثلاً  ،أو إضاءة ضوء ،وذلك بالنسبة ألفعال منعكسة
مثل رمش العني ،أو حركة الرضاعة عندما تقرتن تلك املثريات باملثريات
الطبيعية هلذه األفعال املنعكسة»(((.

نموا حرك ًيا ومعرف ًيا
وعندما يصل الوليد إىل سن الثالثة يكون قد حقق ً
نموا يتضمن أكثر من جمرد زيادة يف الوزن واحلجم ،فمع تقدم
رسي ًعاً ،
السن يتقدم الطفل بشكل واضح يف النمو احلركي ،ونمو التآزر والنمو
املعريف بالبيئة املحيطة به ،من عامل البرش وعامل األشياء.
وتؤكد دراسات علمية أن الوليد يستطيع ابتداء من الشهر الرابع أن

((( حمم�د عامد الدين إسماعيل .األطفال مرآة املجتمع ،طبعة 1986م ،كتاب سلس�لة عامل
املعرفة (( ،)99الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب) ،ص.52-8
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يميز االنفعاالت التي تظهرها تغريات الوجه البرشي .فهو يف هذا الشهر
يطيل النظر إىل الوجوه املعربة بالفرح ،أكثر مما يفعل بالنسبة للوجوه
الغاضبة أو املحايدة.

وملحوظ أن الطفل بعد سن الثانية تنمو لديه املفردات الكالمية برسعة
كبرية ،فعندما يصل السنة الثانية تكون حصيلته يف حدود اخلمسني مفردة
لكنه يف الثانية والنصف يصل متوسط عدد املفردات لديه إىل  400كلمة
تقري ًبا ،وببلوغه الثالثة يمتلك ما يقارب األلف كلمة يف املتوسط ،ويبدأ يف
تركيب الكلامت عىل شكل مجل مفيدة ،ويصبح  %80من كالمه مفهو ًما
للسامع ،ويف السنة الرابعة يتقن اللغة متا ًما.
وما األسئلة الكثرية التي يمطر هبا الطفل والديه عن كل يشء يستوقفه
إال مؤرش عىل تيقظ مداركه ،ونشاط أحاسيسه ومشاعره.

ويركز األطفال مالحظتهم عىل سلوك وترصفات من حوهلم،
ويكتسبون من تلك املالحظة ،يف بناء قناعات وتصورات داخل نفوسهم
تبقى آثارها عىل أفكارهم وتوجهاهتم املستقبلية ،كام يندفعون ملحاكاة ما
يشاهدون ويالحظون.

هذه العينات من مظاهر النشاط الذهني والنفيس والسلوكي عند الطفل
تفرض علينا إعادة النظر يف رؤيتنا وفهمنا لعامل الطفولة ،فالطفل ليس ذلك
الكائن اجلاهل الذي ال يمتلك أي مستوى من اإلدراك والشعور ،بل هو
مرشوع شخصية تأخذ يف النمو والتكامل ،وتنطوي عىل قدر من الفهم
اإلحساس يتزايد ويتصاعد يو ًما بعد آخر.
يوبرت يع و وحن
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امل�س�ؤولية جتاه الأطفال
األطفال ليسوا ممتلكات يترصف فيها الوالدان كام حيلو هلام ،بل هم
نعمة وأمانة من قبل ال ّله تعاىل ،نعمة تستوجب الشكر ،وشكرها القيام
بواجب الرعاية والرتبية ،وأمانة ترتتب عليها املسؤولية وااللتزام.
والوالدان مسؤوالن أمام ال ّله عز وجل عن تعاملهام مع أوالدمها
الصغار ،إضافة إىل حتملهام لنتائج الرتبية يف حياهتام.

يقول اإلمام زين العابدين Eيف رسالة احلقوق« :وأما حق ولدك
فتعلم أنه منك ومضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه ،وأنك مسؤول
عام وليته من حسن األدب ،والداللة عىل ربه ،واملعونة عىل طاعته فمثاب
عىل ذلك ومعاقب».
وإذا كان الطفل ال يملك قوة تردع اإلساءة ،فهو حتت ترصف أبويه،
لكن ال ّله تعاىل هو اجلهة التي تقف خلفه ،وترصد أي إساءة تتوجه إليه،
جاء يف احلديث عن اإلمام الكاظم« :Eإن ال ّله عز ّ
وجل ليس يغضب
ليشء كغضبه للنساء والصبيان»(((.

((( الكايف .ج 6ص.50
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رعاية الطفل
إذا أردنا أن نقيس وعي جمتمع من املجتمعات ،وأن نعرف درجة
إنسانيته وحتضرّ ه ،فإن ذلك ال يكون بمالحظة مستوى التقدم واإلنجاز
املادي الذي حققه ذلك املجتمع ،وال بالنظر إىل وسائل الرفاهية والرخاء
التي يمتلكها .بل لعل من أفضل مقاييس الوعي والتحرض ،معرفة مدى
االهتامم الذي يوليه املجتمع لرعاية أطفاله ،ولرتبية اجليل القادم من أبنائه.
ففي طريقة التعامل مع الطفل يتجىل وعي املجتمع ،وينعكس نضجه
اإلنساين ،وتطلعاته احلضارية .ألن الطفل هو إنسان املستقبل ،وإتقان
إعداده وتربيته ،هو يف احلقيقة ختطيط للمستقبل األفضل ،وضامنة لتقدم
املسرية .بينام ضعف االهتامم الرتبوي ينذر بالتخلف والرتاجع ،ويشري إىل
اإلمهال واخلواء يف طموحات املجتمع وتطلعاته.
كام أن تربية الطفل تعني التعاطي مع األحاسيس واملشاعر اإلنسانية،
يف أوىل مراحلها ،وأدق مستوياهتا ،حيث الرباءة والرهافة والصدق.
فالطفل خملوق ضعيف ال حول له وال قوة ،ال يدرك مصاحله ،وال
لفطلا ةياعر
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يستطيع التعبري عن حاجاته ،وال يتمكن من الدفاع عن نفسه ،وهو صفحة
وتسجل ما ُيمىل عليها.
بيضاء نق ّية ،تستقبل ما يكتب فيها،
ّ

من هنا جيب التعامل مع الطفل من منطلق إنساين ،وبروح ّية خملصة
ش ّفافة ،وبعقلية مستقبلية بنّاءة.
وقد وفق الدكتور حممد عامد الدين إسامعيل حينام اختار لكتابه الق ّيم
عن النمو النفيس االجتامعي للطفل يف سنواته التكوينية عنوان (األطفال
مرآة املجتمع)((( فهم بالفعل مرآة تعكس وعي املجتمع وإنسانيته ونضجه،
وترتسم فيها صورته املستقبلية.

م�آ�سي الطفولة املعا�صرة
وإذا نظرنا إىل احلضارة املادية الغربية السائدة من خالل هذا املنظار،
وحاولنا تقويمها وقياس إنسانيتها عرب واقع الطفولة يف ظلها ،فإننا
سنكتشف جانب اخلواء والفساد يف هذه احلضارة رغم تقدمها العلمي
والتكنولوجي.

صحيح ّ
أن األمم املتحدة أصدرت إعالنًا حلقوق الطفل وأنشأت
منظمة تابعة هلا لرعاية الطفولة هي (اليونيسيف) لكن ما تعانيه الطفولة
ٍ
ربا عىل
اليوم من
مآس وفظائع عىل مستوى العامل ،قد صيرّ ذلك اإلعالن ح ً
ورق.
لقد جاء يف ديباجة إعالن حقوق الطفل ما ييل:

((( األطفال مرآة املجتمع ،سلسلة عامل املعرفة (.)99
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بام ّ
أن الطفل بسبب قصوره من ناحية النضج البدين والعقيل ،يف
حاجة إىل أسباب خاصة للوقاية والرعاية تشمل احلامية الرشعية الالزمة
قبل والدته وبعدها… وبام ّ
أن لزا ًما عىل اجلنس البرشي أن يمنح الطفل
خري ما عنده ،لذا ّ
فإن اجلمعية العمومية تصدر هذا (اإلعالن حلقوق
الطفل) هبدف جعل الطفل ينعم بطفولة هنيئة ،ويتمتع باحلقوق واحلريات
الواردة يف اإلعالن ،خلريه وملصلحة املجتمع ،وهتيب باآلباء واألمهات
وبالرجال والنساء ،واألفراد وباهليئات التي تعنى طواعية برعاية الطفولة،
وبالسلطات املحلية واحلكومات ،أن تعرتف هبذه احلقوق ،وتعمل عىل
مزاولتها بإجراءات ترشيعية وغريها(((.
ثم يذكر اإلعالن عرشة مبادئ تنظم حقوق الطفل وتكفل مصلحته.
لكنها تبقى جمرد توصيات ،ومبادئ نظرية ،أ ّما الواقع الفعيل للطفولة يف
عامل اليوم ،فيعج باآلالم واملآيس والعذابات ،لسبب واضح يكمن يف طبيعة
النزعة املادية الشهوانية هلذه احلضارة ،حيث يعيش اإلنسان حالة دائمة من
االستثارة والتحريض لشهواته ورغباته املصلحية ،مما جيعله اله ًثا خلف
حتقيقها ،غري ملتفت وال ٍ
مبال بأي قيمة أخالقية ،أو مشاعر إنسانية.

هذه األجواء املادية املحمومة ال تبقي يف حياة اإلنسان متس ًعا
للعواطف ،وال جمالاً للمبادئ ،فاملصلحة الذاتية حاكمة ،والشهوات
وامللذات هي الغاية.
إفرازا طبيع ًيا ،ونتيجة متوقعة ،هلذه احلضارة
لذلك تبدو معاناة الطفولة ً

علام ( ،)169الطبعة
((( جان شازال .حقوق الطفل ،ترمجة :ميشال أيب فاضل ،سلسلة زدين ّ
األوىل 1983م( ،بريوت ،باريس :منشورات عويدات).
لفطلا ةياعر
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املادية اجلارفة.

�أرقام وحقائق مذهلة
قبل سنوات انعقد يف مدينة نيقوسيا مؤمتر عن أطفال العامل ،ملناسبة
مرور عرش سنوات عىل صدور اتفاقية حقوق الطفل عن األمم املتحدة،
وعالج املؤمتر قضايا الطفولة ومشاكلها ،وما تواجهه من أخطاء هتدد
حياة األطفال ومستقبلهم ،وقد نظمه مركز احلوار العاملي باالشرتاك مع
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) حتت شعار (األطفال حقوق
وحرمان).
وهيمنت إحصاءات ومعلومات وثائقية مذهلة عن أوضاع األطفال يف
العامل ،عىل أجواء املؤمتر ،فقد تأكد وجود  130مليون طفل مل حيصلوا عىل
أي نوع من التعليم ،و 100مليون طفل يعملون يف ظروف سيئة وخطرية،
وهناك  100مليون طفل ال مأوى هلم يعيشون يف الشوارع ،ومليون آخر
جيربون عىل الدعارة.
وقال مدير مركز احلوار العاملي الديبلومايس والصحايف املخرضم
(أريك رولو) :إن التطورات احلاصلة اليوم ويف ظل سياسة االقتصاد احلر
وسهولة استعامل التقنيات ووسائل التقدم واالتصال ،وانتشار مفاهيم
العوملة ،عملت عىل عدم حتقيق فائدة من شأهنا ختفيف وطأة مشاكل
الطفولة ،وسوء استخدام وتشغيل األطفال يف الصناعات الكربى ،من قبل
رشكات متعددة اجلنسيات يف بلدان العامل النامي ،حيث يعمل األطفال
ويستغلون لتحقيق النمو املايل الرسيع عىل حساب معاناهتم.

26

تربية األبناء ..استثمار أفضل

وختللت وقائع املؤمتر شهادات مؤثرة ومؤملة ،قدمها األطفال من
ضحايا الكوارث االجتامعية ،كاحلرمان من التعليم ،والعيش يف الشوارع،
أيضا شهادات عن رفاقهم
وجترع مرارة التّرشد والعاملة الرخيصة ،وقدموا ً
من ضحايا االعتداء اجلنيس ،و ُع ِرضت أفالم ومقابالت ومشاهد ح ّية،
عن خمتلف اخلروقات واالعتداءات بحق العديد من األطفال ،ويف مناطق
خمتلفة من العامل.
و ُذكر إحصاء عن  2000صبي يعملون يف الدّ عارة يف مدينة برلني
ّ
وتعذر إحصاء عدد الصبايا!! ويوجد أكثر من  600موقع عىل
وحدها،
(((
اإلنرتنت لرتويج دعارة األطفال!!

وحتى املراكز واملؤسسات االجتامعية التي تنشأ بغرض الرعاية
واحلامية لألطفال ،فإهنا أصبحت يف بعض املجتمعات املادية مرت ًعا للفساد،
واالعتداء عىل األطفال واستغالهلم ،كام حتدث تقرير رسمي عن حتقيق
حول أفظع عملية استغالل جنيس لألطفال تكشف يف بريطانيا ،إذ ّ
إن حوايل
 650طفلاً تعرضوا لالستغالل اجلنيس بصورة منهجية عىل مدى عرشين
خصيصا
عا ًما يف مراكز اجتامعية يف مقاطعة ويلز .وكانت حمكمة تشكلت
ً
يف قرية أولو الواقعة يف منطقة ويلز ،قد تلت أو استمعت لشهادات أكثر
من مخسامئة شخص خالل  203أيام من اجللسات املؤملة ،يف حتقيق كلف
حوايل  12مليون جنيه إسرتليني ،ووصف الشهود ـ ومعظمهم أصبح
تعرض هلا
اليوم من الراشدين املحبطني كليا ًـ فظائع عن سوء املعاملة التي ّ
((( جريدة احلياة .لندن ،الصادرة بتاريخ  12ديسمرب 1998م.
لفطلا ةياعر
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مركزا اجتامع ًيا
حوايل  650طفلاً ال يبلغ بعضهم السبع سنوات يف أربعني ً
موزعة يف املنطقة .وكشفت الوثيقة ّ
أن ما ال يقل عن  12ضحية انتحروا
يف السنوات التي تلت رحيلهم من املراكز .ولفت التقرير إىل مأساة أطفال
خصوصا ّ
وأن مسؤويل
جديرا بالثقة يروون له معاناهتم،
شخصا
مل جيدوا
ً
ً
ً
هذه املؤسسات والعاملني االجتامعيني املكلفني محايتهم كانوا أحيانًا من
جالّدهيم(((.
لكن صحيفة (داييل ميل) كشفت ما هو أفظع وأكثر هولاً ّ :
أن شبكة
كبرية تنظم االعتداء عىل األطفال الذين خيضعون للرعاية يعتقد ّ
بأن عدد

ضحاياها يزيد عىل  11ألف طفل خالل أكثر من عرشين عا ًما(((.

من ناحية أخرى حتدثت الصحافة األملانية عن قيام رجال العصابات
برشاء األطفال الرضع يف أملانيا ،واستخدام جثثهم يف عمليات هتريب
املخدرات ..واعرتف رئيس إحدى العصابات بأهنم يشرتون األطفال من
يتم بعد ذلك هتريب
عاهرات هامبورج وباريس احلوامل قبل والدهتنّ ،
حديثي الوالدة إىل الدنامرك حيث جيري قتلهم وحشو جثثهم بأكياس
اهلريوين .وتتوىل نساء عامالت يف إطار العصابات املنظمة السفر بالرضيع
باستخدام جوازات سفر مزورة حتمل اسم الطفل إضافة إىل اسم املرأة
األم .وتدعي النساء عادة ّ
أن الطفل نائم أو مريض إذا الحظت رشطة
احلدود سكونه غري االعتيادي(((.
((( جريدة احلياة .لندن ،الصادرة بتاريخ  17فرباير 2000م.
((( جريدة احلياة .لندن ،الصادرة بتاريخ  19فرباير2000م.
((( جريدة الرشق األوسط .لندن ،الصادرة بتاريخ  4يوليو 1419ﻫ.
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هكذا يرضب الفساد بجرانه يف أعامق جمتمعات احلضارة املادية،
وحتى العائلة مل تعد مال ًذا آمنًا لألطفال يف تلك املجتمعات ،فقد نرشت
إحدى اجلمعيات اخلريية الربيطانية التي تعني بشؤون الطفل أرقا ًما عن
الفارين من بيوهتم والتي وصلت هذا العام (1999م) إىل
عدد األطفال ّ
مائة ألف طفل!! ووجدت اجلمعية أن أسباب الفرار تتمحور حول األمور
العاطفية والعالقات العائلية وليس الفقر .وهناك أسباب أخرى مثل
الفارين
املخدرات والكآبة واملشاكل مع الرشطة .وتقول الدراسة أن نسبة ّ
الفارين من األطفال
تتساوى يف املناطق الغنية واملناطق الفقرية ،لكن نسبة ّ
الفارين(((.
البيض كانت أعىل من األطفال األسيويني ّ

الطفل ريحانة و�أمانة
حينام يرشع اإلسالم أحكا ًما لرعاية الطفل وحسن تربيته ،فإنه يؤسس
لذلك بتعليامت وتوجيهات تؤكد البعد اإلنساين ،واملسؤولية الدينية ،يف
وأساسا فحب األطفال والشفقة عليهم نزعة وجدانية
التعامل مع الطفل.
ً
فطرية ،لكنها قد تضعف أو ختتفي لعوامل سلبية طارئة.
والتوجيهات اإلسالمية يف هذا املجال تشكل استثارة لتلك النزعة
الوجدانية ،وحتصينًا هلا من التأثريات املصلحية ،وإلزالة ما قد يرتاكم عىل
فطرة اإلنسان النقية من غبار الشهوات واألهواء.

كبريا من األحاديث التي
من هنا نجد يف النصوص اإلسالمية عد ًدا ً
تعطي لرعاية األطفال بعدها اإلنساين ،وتضفي عليها صبغة العمل العبادي
((( جريدة الرشق األوسط .لندن ،الصادرة بتاريخ  13نوفمرب 1999م.
لفطلا ةياعر
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املقرب إىل ال ّله تعاىل .وجتعلها من أهم مسؤوليات اإلنسان يف هذه احلياة.
ّ
وفيام ييل ع ّينات من تلك النصوص الرشيفة.

1 .1عنه« :Aأوالدنا أكبادنا»(((.

2 .2عنه« :Aمن ق ّبل ولده كتب ال ّله عز وجل له حسنة ،ومن ّفرحه ّفرحه
ال ّله يوم القيامة»(((.

الصبيان وارمحوهم فإذا وعدمتوهم ففوا هلم فإهنم ال
3 .3عنه« :Aأحبوا ِّ
يرون إال أنكم ترزقوهنم»(((.

4 .4عنه« :Aالولد للوالد رحيانة من ال ّله»(((.

5 .5عنه« :Aنظر الوالد إىل ولده ح ًّبا له عبادة»(((.

6 .6عن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :قال موسى بن عمران :يا رب،
حب األطفال فإن فطرهتم عىل
أي األعامل أفضل عندك؟ فقالُّ :
ّ
توحيدي فإن أمتّهم أدخلهم برمحتي جنتي»(((.

7 .7عن اإلمام جعفر الصادق« :Eإن ال ّله لريحم الرجل لشدة حبه
لولده»(((.

((( بحار األنوار .ج 101ص.97
((( املصدر نفسه .ص.99
((( املصدر نفسه .ص.92
((( املصدر نفسه .ج 101ص.98
((( ميرزا حسين النوري الطبريس .مس�تدرك الوس�ائل ،ج ،15الطبعة الثالث�ة1991م،
(بريوت :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث) ،ص 170حديث .17894
((( بحار األنوار ج 101ص.97
((( املصدر نفسه .ص.91
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8 .8عن كليب الصيداوي قال :قال يل أبو احلسن« :Eإن ال ّله عز وجل
ليس يغضب ليشء كغضبه للنساء والصبيان»(((.

ر�ضاع الطفل
يقوم
من أهم احتياجات الطفل وأوائل حقوقه ،توفري الغذاء الذي ّ
جسمه ،ويسيرّ حياته ،والطريق الوحيد لتغذيته يف الفرتة األوىل من حياته
هو اإلرضاع ،حيث يمتص اللبن من ثدي أمه أو أي امرأة أخرى ،أو عرب
الرضاعة الصناعية.
والرضاعة حق طبيعي للطفل أوجبه الشارع ،فإذا كان للطفل ٌ
مال جاءه
عن إرث أو أي طريق آخر ،وكان رضاعه يتطلب نفقة ،فيمكن أن تؤخذ
حتمل نفقات إرضاعه ،فإن
من ماله ،وإن مل يكن للطفل مال وجب عىل أبيه ّ
قادرا ،أو كان متوىف ،انتقلت املسؤولية إىل جده ،ومع عدمه أو
مل يكن األب ً
عدم قدرته ،تكون أمه مكلفة بذلك.
وأمجع فقهاء الشيعة عىل عدم وجوب اإلرضاع مبدئ ًيا عىل األم ،وأهنا
تستحق األجرة عىل إرضاع طفلها من قبل أبيه أو جده «وينبغي أن ال تأخذ
أجرة إلرضاع طفلها من زوجها ،ويستحب لزوجها أن يعطيها أجرة عىل
ذلك»(((.
ووافقهم عىل ذلك احلنابلة والشافعية ،وقال احلنفية إن كانت األم يف

((( الكايف .ج ،6ص.50
((( الس�يد حمم�د احلس�يني الشيرازي .املس�ائل اإلسلامية ،الطبع�ة اخلامس�ة والعشرون
1414ﻫ( ،بريوت :دار العلوم) ،ص ،617مسألة.2666
لفطلا ةياعر
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عصمة األب أو يف عدته ،فليس هلا طلب األجرة ،أ ّما املالكية فذهبوا إىل
وجوب الرضاع عىل األم بال أجرة ،إن كانت ممن يرضع مثلها ،وكانت يف
عصمة األب ولو حكماً كالرجعية ،أ ّما البائن من األب ،والرشيفة التي ال
يرضع مثلها فال جيب عليها الرضاع ،إال إذا تعينت األم لذلك بأن مل يوجد
غريها(((.

وال يشء أفضل من رضاع األم لطفلها .فعن أيب عبد ال ّله الصادقE
قال :قال أمري املؤمنني« :Eما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه
من لبن أمه»(((.

فمن لطف ال ّله تعاىل عىل اإلنسان أن هييئ له الغذاء املناسب منذ اللحظة
األوىل لوالدته ،عرب ثدي أمه ،حيث تبلغ كمية اللبن الذي تفرزه األم نحو
كيلو غرام يوم ًيا ،يتغري تركيبه تدرجي ًيا مع نمو الطفل بصورة تتوافق مع
حاجة جسم الطفل يف مراحل نموه املختلفة ،فقد وجد مثلاً أن ثديي األم
يفرزان يف األيام األوىل بعد الوالدة لبنًا كثي ًفا يسمى اللبأ ()colostruA
وهو غني جدً ا بعنارص املناعة التي حيتاجها جسم الطفل ،يف فرتة الطفولة
األوىل ،حيث يكون جسمه ضعي ًفا ال يقوى عىل مواجهة املرض ،حتى إن
الشافعية نصوا عىل وجوب إرضاع األم لطفلها اللبأ وإن وجد غريها؛ ألن
الطفل ال يستغني عنه غال ًبا(((.
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية ج ،22الطبعة الرابعة 1414ﻫ،
(الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية) ،ص.240
((( الكايف ج 6ص.40
((( الدكتور أمحد حممد كنعان .املوس�وعة الطبية الفقهية ،الطبعة األوىل 1420ﻫ( ،بريوت:
دار النفائس) ،ص.483
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والرضاع من األم له بعد آخر غري األمهية الغذائية ،هو ما تفيضه عىل
الطفل من حنان األمومة وعطفها ،لذلك اعترب اإلسالم أن «األم أحق
بإرضاع ولدها من غريها ،فليس لألب تعيني غريها إلرضاع الولد إال
إذا طالبت بأجرة وكانت غريها تقبل اإلرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة
ٍ
حينئذ أن يسرتضع له أخرى»((( يقول تعاىلَ { :فإِ ْن َأ ْر َض ْع َن
فإن لألب
َلكُم َفآتُو ن ُأجور ن و ْأتمَ ِروا بينَكُم بِمعر ٍ
وف َوإِ ْن َت َعاسرَ ْ ت ُْم َف َسترُ ْ ِض ُع َل ُه
هُ َّ ُ َ هُ َّ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ
ْ
ُأ ْخ َرى}[ سورة الطالق ،اآلية.]6:

وألمهية مسألة رضاعة الطفل فقد حتدثت النصوص اإلسالمية حتى
عن حدودها الزمنية فاحلد األقىص للرضاعة سنتان كاملتان ،يقول تعاىل:
ِ لمِ
ِ
ِ
الر َضا َع َة}
{وا ْل َوالِدَ ُ
َ
ات ُي ْرض ْع َن َأ ْوالَ َدهُ َّن َح ْو َلينْ ِ كَام َلينْ ِ َ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
[ سورة البقرة ،اآلية ]233:ويمكن ختفيض هذه املدة حسب مقتضيات صحة
الطفل وسالمته ،وبعد دراسة الوالدين وتقويمهام لوضعه ،فال يستبد
أحدمها بقرار إهناء رضاعه قبل إكامل السنتني يقول تعاىلَ { :فإِ ْن َأ َرا َدا
فِصالاً َعن تَر ٍ ِ
او ٍر َف َ
َاح َع َل ْي ِهماَ }[ سورة البقرة ،اآلية.]233:
ال ُجن َ
اض منْهُماَ َوت ََش ُ
َ
ْ َ

لكن روايات وردت عن أئمة أهل البيت  Bتنهى عن إنقاص الرضاع
شهرا ،وتعترب ذلك نو ًعا من التعدي عىل حق الطفل ،كام
عن واحد وعرشين ً
يف احلديث عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :الرضاع واحد وعرشون
شهرا فام نقص فهو جور عىل الصبي»(((.
ً
((( الس�يد عيل احلس�يني السيس�تاين ،منه�اج الصاحلني ،املعامالت ،القس�م الث�اين (ج،)3
الطبعة األوىل 1423ﻫ( ،قم املقدسة :مدين) ،ص ،120مسألة .397
((( وسائل الشيعة .ج ،21ص ،455حديث .27567
لفطلا ةياعر
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ومن املناسب أن نشري إىل أمهية الرضاعة الطبيعية ،ورضورة اجتناب
الرضاعة الصناعية عرب القارورة من األلبان املصنّعة؛ ألنه حيرم الطفل من
حنان أمه الذي يعايشه وهو يرضع من ثدهيا ،كام أن لبن األم حيتوي عىل
كمية كافية من الربوتني والسكر بنسب تناسب الطفل يو ًما بيوم ،وال يتوفر
مثل ذلك يف األلبان املحضرّ ة من لبن األبقار أو األغنام أو اجلواميس،
إضافة إىل ما قد حيصل من انتقال اجلراثيم وامليكروبات وعدوى األمراض
الرضاعة (القارورة) واملاء ،واألرضار املحتملة من
نتيجة للخلل يف تعقيم ّ
املادة املطاطية التي تصنع منها احللامت الصناعية ،وقد حذرت دراسات
مؤخرا من احتامل إصابة الطفل بالرسطان من جراء ارتضاعه
نرشت
ً
باحللامت املطاطية.

ح�ضانة الطفل
احلضانة بفتح احلاء ،ويصح بالكرس ،وأصلها من حضن الطري بيضه،
أي ضمه حتت جناحه ،والغاية منها املحافظة عىل الطفل ،وتربيته ورعاية
مصلحته .ومن حق الولد أن يعيش يف كنف والديه وحتت رعايتهام ،لذلك
كانت احلضانة وظيفة مشرتكة بني الوالدين يف السنتني األوليتني من حياته.
فال جيوز لألب أن يفصله عن أمه خالل هذه املدة ،وإن افرتق عنها بفسخ
شخصا آخر فإنه يسقط حقها يف حضانة الطفل
أو طالق ،إال إذا تزوجت
ً
وينحرص يف األب.
وبعد إكامل السنتني هناك نصوص وروايات خمتلفة حول أحقية
احلضانة مع عدم زواج األم طب ًعا .واملشهور عند فقهاء الشيعة أن األب
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أوىل بولده الذكر بعد السنتني ،واألم أوىل بالبنت إىل سبع سنني ثم تعود
رعايتها إىل األب.
ويميل بعض الفقهاء إىل أن احلضانة لألب بعد السنتني سواء كان الولد
ذكرا أو أنثى لكن األفضل أن ال يفصله عن أمه حتى يبلغ سبع سنني(((.
ً

وذهب احلنفية إىل أن حضانة األم للصبي متتد حتى يستغني عن رعاية
النساء له ،وقدروه بسبع سنني ،أما حضانة البنت فتظل حتى تبلغ .وقد
ذهب املالكية إىل أن حضانة األم للصبي تستمر حتى البلوغ وللبنت حتى
زواجها .وعند احلنابلة يظل الطفل الذكر عند حاضنته حتى يبلغ سبع
سنني ،فإن اتفق أبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدمها جاز ،وإال خيرّ هو
فكان مع من اختار منهام ،أما األنثى فإذا بلغت سب ًعا فحضانتها ألبيها.
ذكرا كان أو
وعند الشافعية تستمر حتى س ّن التمييز سبع أو ثامين سنني ً
ثم خييرّ بني أبويه(((.
أنثىّ ،
وتظهر هذه الترشيعات اهتامم اإلسالم بتفاصيل شؤون رعاية
الطفل.

((( منهاج الصاحلني ،املعامالت ج ،3ص ،120مسألة .401
((( املوسوعة الطبية الفقهية .ص.364
لفطلا ةياعر
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التعليم ومسؤولية العائلة
ال تنتهي مسؤولية العائلة عند حدود التنشئة اجلسدية للولد ،بتوفري
أيضا بتنمية قدراته العقلية،
احتياجاته الغذائية والصحية ،بل إهنا معنية ً
ومداركه املعرفية ،وبتوجيه صفاته النفسية ،وسلوكه االجتامعي.

من هنا تؤكد النصوص الدينية عىل مسؤولية العائلة عن تعليم أبنائها،
وأن ذلك حق من حقوق األبناء ،عىل اآلباء.
جاء يف احلديث عن أيب رافع عن رسول ال ّله Aأنه قال« :حق الولد عىل
والده :أن يعلمه الكتابة ،والسباحة ،والرماية ،وأن ال يرزقه إال ط ّيبا»(((.

ويف حديث آخر عن أيب هريرة عنه« :Aحق الولد عىل والده :أن
حيسن اسمه ،ويزوجه إذا أدرك ،ويعلمه الكتاب»(((.
ومن قديم الزمان كان احلريصون عىل مستقبل أبنائهم ،هيتمون بتوفري

((( عالء الدين عيل املتقي اهلندي .كنز العامل ،الطبعة اخلامسة 1405ﻫ( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة) ،حديث .45340
((( املصدر نفسه ،حديث .45191
ةلئاعلا ةيلوؤسمو ميلعتلا
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فرص التعلم هلم ،ويبحثون هلم عن املع ّلمني ،وينفقون عىل ذلك ما يلزم
من التكاليف واملكافآت.
ويف حاالت متقدمة لدى بعض املجتمعات كان ُيبذل جهد أهيل من
قبل اجلهات الدينية وأصحاب اخلري إلقامة مدارس التعليم ،حيث مل تكن
الدولة تتحمل مسؤولية التعليم .ومع بدايات القرن التاسع عرش امليالدي،
وبعد أن نشأت الدولة احلديثة يف الغرب أصبح التعليم من وظائف الدولة
جتاه املواطنني ،وتدرجي ًيا ساد هذا النظام يف العامل ،وأصبح لكل حكومة
وزارة أو أكثر مكلفة بشؤون التعليم ،وميزانية خمصصة لذلك.
وصار يقاس تقدم الدول ،ومستوى التنمية البرشية فيها بمقدار
اهتاممها بالقضية التعليمية ،كواحد من أهم املؤرشات واملقاييس.

�أهمية التعليم
وإذا كان التعليم يف املايض يعترب إضافة تكميلية لشخصية اإلنسان،
ووسيلة لتقدمه وتفوقه ،فإنه يف العرص احلارض أصبح مقو ًما أساس ًيا حلياة
اإلنسان ،وطري ًقا يكاد يكون وحيدً ا لبناء مستقبله.

فاإلنسان يف املايض كان يمكنه العيش أم ًّيا ،وكان جيد فرص العمل
املعتمد عىل قواه العضلية دون مستوى درايس ،وكان يستطيع إدارة شؤونه
وترتيب حياته وإن مل يمتلك شهادة علمية ،لكن واقع احلياة اليوم خمتلف
متا ًما عن املايض ،كام هو واضح ومعلوم.
إذ ال مكان يف حياة هذا العرص لغري املتعلم ،بل وال لغري املتقدم يف
التعليم .وذلك يضاعف من مسؤولية العائلة جتاه تعليم األبناء ،فأي
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تساهل أو تفريط يعني ضياع مستقبلهم ،بينام متكنهم الرعاية واالهتامم
التعليمي من شق طريق احلياة بقدرة ونجاح.

بني املدر�سة والعائلة
باعتبار أن الدولة تتحمل مسؤولية التعليم ،وأن املدارس احلكومية
تستوعب الطالب والطالبات ،فإن الكثري من اآلباء يرون أنفسهم غري
معنيني بتعليم أبنائهم ،ويلقون بكامل املسؤولية والعبء عىل املدرسة.
وصحيح أن املدرسة بام تتوفر هلا من إمكانات ،وباحتضاهنا للطالب
والطالبة فرتة طويلة من الوقت ،فإهنا تستطيع القيام بالدور الرئيس يف
حتمل املسؤولية ،وال يغني
العملية التعليمية ،لكن ذلك ال يعفي العائلة من ّ
عن دورها يف الرعاية واالهتامم.
ومع بدء هذا العام الدرايس اجلديد نشري إىل بعض املالحظات والنقاط
حول مسؤولية العائلة يف جمال الدراسة والتعليم.

م�س�ؤولية عائلية �أول
العائلة الواعية هي التي تعترب نفسها جهة املسؤولية أولاً وبالذات
عن تعليم أبنائها ،وأن تكون هي األحرص عىل نجاحهم ،واألكثر رعاية
ومتابعة هلم .ألهنا خماطبة من الناحية الدينية بتحمل هذا الواجب ،وألن
حبها ألبنائها وحرصها عىل مصلحتهم جيب أن يدفعها لالهتامم بتعليمهم،
وألهنا التي ستجني ثامر نجاحهم أو تدفع ثمن إخفاقهم.
يقول اإلمام زين العابدين« :Eوحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف
ةلئاعلا ةيلوؤسمو ميلعتلا
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إليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه ،وأنك مسؤول عام وليته من حسن
األدب ،والداللة عىل ربه عز وجل ،واملعونة له عىل طاعته ،فاعمل يف أمره
عمل من يعلم أنه مثاب عىل اإلحسان إليه ،معاقب عىل اإلساءة إليه»(((.

حتمل
إن توفر فرص التعليم يف املدارس احلكومية يساعد العائلة عىل ّ
هذه املسؤولية جتاه األوالد ،ويرفع عن كاهلها اجلزء األكرب من األعباء،
لكنها جيب أن تدرك دورها األساس يف إنجاز هذه املهمة .وإذا ما انعدمت
فرصة التعليم الرسمي أمام الولد أو البنت يف أي مرحلة من املراحل ،أو
تضاءل مستواها ،فإن العائلة ينبغي أن تتحمل مسئوليتها ،بأقىص ما تستطيع
من جهد ،لتأمني فرصة دراسية مناسبة عرب التعليم اخلاص ،واالبتعاث إىل
اخلارج.
وهذا ما تقوم به اآلن بعض العوائل املتمكنة واملهتمة بمستقبل
أبنائها ،لذلك انترشت املدارس األهلية ،ونأمل أن يتاح املجال لتأسيس
كليات وجامعات أهلية ،لتساعد يف معاجلة هذا املشكل الكبري الذي
يواجه الكثريين من املتخرجني واملتخرجات ،من مرحلة الثانوية ،حيث
مل تعد طاقة اجلامعات الفعلية يف البالد قادرة عىل استيعاهبم ،أو تلبية رغبة
الطاحمني منهم يف بعض التخصصات كالطب.
وبعض العوائل قد تستطيع اإلنفاق عىل تعليم أبنائها أو ابتعاثهم
للدراسات العليا ،لكنها ال تعترب ذلك من أولوياهتا ،بينام تنفق الكثري
من املال عىل كامليات احلياة وجماالت الرتف .وتكتفي بإلقاء اللوم عىل

((( عيل بن احلسني زين العابدين ،رسالة احلقوق ،ج ،1الطبعة الثالثة 1991م ،رشح السيد
عيل القبانجي( ،بريوت :دار األضواء) ،ص.507
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األوضاع والظروف.

إن االهتامم بتعليم األبناء ،واإلنفاق عىل ذلك ،هو من أهم األولويات،
وأفضل املصارف ،وهو االستثامر الصحيح ،واالدخار النافع.

الت�شجيع واملتابعة
من الطبيعي أن ال يدرك أكثر األبناء يف فرتة الطفولة واملراهقة أمهية
الدراسة والتعليم ،وأن ينشغلوا باللعب واللهو عىل حساب براجمهم
الدراسية ،وخاصة يف هذا العرص الذي توفرت فيه وسائل الرتفيه
واجلذب ،وأساليب االستقطاب ،وإثارة رغبات الشباب واملراهقني ،من
برامج تليفزيونية ،وقنوات بث مبارش ،وأجهزة كومبيوتر ،وشبكة إنرتنت،
وجماالت األلعاب الرياضية ..وما أشبه .وارتفعت ثقة الشباب يف أنفسهم،
وإرصارهم عىل حتقيق رغباهتم ،وتكونت هلم جتمعاهتم وشللهم اخلاصة،
يف هذا الوضع حتتاج العائلة إىل بذل جهود مكثفة لتشجيع األبناء والبنات
عىل االهتامم بدراستهم ،واالجتهاد فيها.
وذلك عرب التحادث مع األبناء وتوجيههم بأسلوب تربوي حكيم،
يوضح هلم ما ينتظرهم من مسؤوليات مستقبلية ،وما سيواجههم من
حتديات احلياة ،ويدفعهم للمواظبة واجلد واالجتهاد.

كام أن إشعار الولد بالتقدير ،وتقديم املكافآت املادية واملعنوية له،
نجاحا ،تعترب من أقوى احلوافز عىل اهتاممه
عندما يظهر التزا ًما أو حيقق
ً
الدرايس.
أما استخدام أسلوب األمر والنهي فقط ،أو ممارسة التعنيف والزجر
ةلئاعلا ةيلوؤسمو ميلعتلا
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دائماً  ،دون بذل جهد لإلقناع ،ودون وجود انفتاح مع الولد لتعرف ما يدور
يف نفسه وذهنه ،فذلك منهج خطأ وأسلوب غري مجُ ٍد.
إن شعور الولد باهتامم أهله بتعليمه ،ومتابعتهم لشؤونه الدراسية،
وحافزا له نحو االهتامم واالجتهاد.
يشكل داف ًعا
ً
ومشكلة بعض العوائل إمهال املتابعة ألوضاع أبنائهم الدراسية ،بسبب
انشغال اآلباء واألمهات ،أو لضعف وعيهم وإدراكهم للمسؤولية الرتبوية،
أو لوجود مشاكل يف العائلة ،يدفع األبناء ثمنها .ونسمع عن بعض اآلباء
أنه قد ال يعرف يف أي مستوى يدرس ابنه ،أو يف أي مدرسة يتلقى تعليمه.
وال بد هنا من اإلشادة بدور كثري من األمهات الاليت يبذلن جهو ًدا كبرية
يف متابعة دراسة أبنائهن وبناهتن ،إضافة إىل ما يتحملن من شؤون املنزل،
وأقر
ومهام الوظيفة يف بعض األحيان ،أجزل ال ّله هلن األجر والثوابّ ،
أعينهن بصالح أبنائهن إن شاء ال ّله.

الأجواء امل�ساعدة
األجواء التي يعيشها الولد يف البيت تؤثر وتنعكس إىل حدٍّ كبري عىل
وضعه الدرايس ،فاالنسجام داخل العائلة ،وتبادل االحرتام والتقدير،
وجدّ ية الوالدين ،وتنظيم ظروف احلياة ،كل ذلك يساعد الولد عىل االلتزام
واالهتامم الدرايس.
بينام املشاكل العائلية ،وسوء العالقة بينه وبني األهل ،أو المباالة
الوالدين وتس ّيب شخصيتهام ،أو الفوىض يف أوضاع املنزل ،كعادة السهر
وتأخر وقت النوم ،وعدم انتظام الوجبات ،وهتيئة وسائل الراحة ..كل
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هذه األمور قد تسبب يف ضعف االهتامم واجلدّ ية الدراسية عند الولد.

بني العائلة واملدر�سة
لكي حتقق العملية الرتبوية غرضها بنجاح ،ولكي يستفيد الولد من
فرتة دراسته وينجز أهدافها ،ال بد من تعاون وثيق ،وتكامل يف األدوار،
بني العائلة واملدرسة .ويتم ذلك عرب النقاط التالية:
1 .1متابعة سري الولد يف املدرسة :بمعرفة مدى مواظبته عىل احلضور،
والتزامه بأداء الواجبات ،واستيعابه للمواد الدراسية ،وعالقته مع
إدارة املدرسة واملدرسني وزمالئه الطالب.

وتستطيع العائلة معرفة كل ذلك بالتحادث مع الولد وتفقد
أموره ،وبالتواصل مع املدرسة ،ففي كل مدرسة هناك مرشد طاليب
معني برصد أوضاع الطالب ،كام ترحب اإلدارة بأي تواصل من
أولياء أمور الطالب ،وتضع برامج لذلك التواصل عرب تقارير
املستوى الشهري وغريه.

2 .2مراقبة العملية التعليمية :حينام تنفق الدولة ميزانية ضخمة عىل التعليم،
كبريا من املوظفني لتسيري أموره ،فإهنا تستهدف إنجاز
ً
وتعينّ
جهازا ً
العملية التعليمية عىل خري وجه .وواجب كل مواطن وا ٍع املساعدة عىل
حتقيق هذا اهلدف ،وخاصة أولياء أمور الطالب ،بأن هيتموا باال ّطالع
عىل مناهج التعليم ،ويبدون جتاهها آراءهم ومقرتحاهتم ،وكذلك

أنظمة التعليم ،وأن يراقبوا سري اإلدارة والتدريس يف مدارس أبنائهم
نقصا ،فعليهم املبادرة إىل التحرك
وبناهتم ،فإذا ما وجدوا خللاً أو ً
ةلئاعلا ةيلوؤسمو ميلعتلا
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والعمل من أجل معاجلته وإصالحه.

فقد يعاين بعض الطالب من نقص أو مشكلة يف مدرسته أو
مع معلميه ،وال يعرف كيف يترصف جتاه ذلك ،فإما أن يستسلم
ويسكت عىل اخلطأ ،أو يترصف بشكل خطأ جتاهه ،وواجب اآلباء
التدخل ملعاجلة مثل هذه األمور ،والسبل متاحة ،وأبواهبا مرشعة،
بالتخاطب مع اجلهات املعنية يف املدرسة ،أو اإلدارة املرتبطة هبا،
متاحا
أو حتى اجلهات العليا إن استلزم األمر .وقد أصبح املجال ً
ملناقشة أي رأي أو فكرة أو مالحظة ترتبط بالعملية التعليمية حتى
عرب وسائل اإلعالم والصحافة.
ومن حسن احلظ صدور جملة شهرية ق ّيمة من قبل وزارة املعارف
بعنوان (املعرفة) هتتم بمناقشة قضايا التعليم بموضوعية وانفتاح.

إنه ال يصح السكوت عىل النواقص واألخطاء ،وال ينبغي
االكتفاء باجرتار املشاكل والسلبيات يف املجالس اخلاصة ،بل
املطلوب استكشاف الطرق والسبل ملعاجلة أي نقص أو مشكل ،من
أجل مصلحة املجتمع والوطن.

3 .3التعاون مع املدرسة :املدرسة هي املكان الذي يقيض فيه الولد أكثر
فرتة من الوقت خارج منزله ،وهي اجلهة التي متتلك أكرب تأثري عىل

الولد بعد عائلته ،وهي طريقه للنجاح والتقدم يف احلياة.

لذا فعىل العائلة أن هتتم بمدرسة ابنها كام هتتم باملنزل ،وأن
تساعد املدرسة عىل القيام بدورها ومهمتها ،والتي تصب يف مصلحة
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الولد بالنتيجة.

إن التربع والدعم املايل من قبل األهايل ملؤسسات التعليم ،هو مؤرش
عىل إدراك األهايل ملسئوليتهم جتاه التعليم وجتاه أبنائهم ،فيجب أن نجعل
من مدارس أبنائنا أماكن مجيلة مرحية تتوفر فيها كل الوسائل واملستلزمات.
وصحيح أن هناك ميزانية من الدولة للتعليم ،وأن الوزارة جيب أن تتحمل
أيضا معنيون براحة أبنائنا ومصلحتهم،
مسؤوليتها يف هذا املجال ،لكننا ً
وليس حرا ًما وال عي ًبا أن يتربع املواطن ويسهم فيام خيدم البالد واملجتمع،
ومفروضا عليه.
وإن مل يكن ذلك مطلو ًبا منه
ً
حيدث يف بعض األحيان مثلاً  :أن يصاب جهاز التكييف يف أحد
الفصول بخلل فني ،ويكون إصالحه أو استبداله عرب القنوات اإلدارية
حيتاج إىل وقت طويل ،ويبقى األوالد أو البنات يعانون من احلر الشديد
طيلة فرتة االنتظار إلصالح اخللل ،بينام لو بادر أهاليهم أو بعضهم بيشء
من العطاء ،لوفروا عىل أبنائهم الكثري من التعب والعناء ..وأمثال ذلك من
احلاالت..
من جانب آخر فإن الدعم املعنوي من قبل األهايل إلدارة املدرسة
ومدرسيها ،بالتواصل معهم ،وتقدير جهودهم وعطائهم ،وبالتنسيق
معهم ملتابعة مستوى الطالب ورفع كفاءته ومعاجلة بعض ما قد حيصل
من إشكاليات ..كل ذلك يعود بالنفع والفائدة عىل األبناء وخيدم مسريهتم
العلمية.
وما يقوله بعض اآلباء من أن هؤالء موظفون يقومون بدورهم
ةلئاعلا ةيلوؤسمو ميلعتلا
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الوظيفي مقابل راتب من الدولة ،فيه الكثري من التنكر والتجاهل ملا يقوم
به املعلمون من دور مهم خطري جتاه أبنائنا وبناتنا .والدافع الوظيفي ال
يكفي وحده غال ًبا لإلخالص واالجتهاد يف إنجاز هذه املهمة احلساسة،
فينبغي حتفيز الدوافع املعنوية لدى املع ّلمني ،وتواصل األهايل واحرتامهم،
هو من حمفزات العطاء األكثر ،واالهتامم األكرب ،لدى اإلدارة واملعلمني يف
املدرسة.
كام ُيشعر املقصرّ ين منهم باإلحراج وإعادة النظر يف ضعف مستوى
أدائهم ،ما داموا حتت املجهر ،وعىل صلة بأولياء األمور.

إطارا جيدً ا لتوثيق
إن وجود جمالس اآلباء واملعلمني يف املدارس يشكل ً
التواصل بني العائلة واملدرسة ،إذا ما تفاعل األهايل بحضورهم وعطائهم
واهتاممهم هبذه املجالس.

46

تربية األبناء ..استثمار أفضل

المحتويات
مدخل 5 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
نحو و عي تربوي 11. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
األوالد امتداد للذات12. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
الرعاية الشاملة 14. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
الوعي الرتبوي 16. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
كيف نفهم أطفالنا؟ 19. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
املسؤولية جتاه األطفال22. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
رعاية الطفل 23. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
مآيس الطفولة املعارصة 24. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
أرقام وحقائق مذهلة 26. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
الطفل رحيانة وأمانة 29. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
رضاع الطفل 31. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
تايوتحملا

47

حضانة الطفل 34. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
التعليم وم�س�ؤولية العائلة 37. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
أمهية التعليم 38. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
بني املدرسة والعائلة39. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
مسؤولية عائلية أول 39. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
التشجيع واملتابعة41. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
األجواء املساعدة 42. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
بني العائلة واملدرسة43. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
املحتويات47. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

48

تربية األبناء ..استثمار أفضل

