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المنهج القرآني في تقويم جنوح األطفال :وصايا لقمان أنموذجا
ره نكين عبد اهلل محمد 1و داتو ذو الكفل محمد يوسف
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ملخص

من يتابع األحداث والوقائع اليت نشهدها يلحظ أ ّن األطفال يعانون معاناة جديدة مل تألفها األجيال
السابقة بقدر ما ألفها اجليل املعاصر ،فإهنم ميرون بسلوكيات غري مرغوب فيها ،أرهقوا أنفسهم
وأولياء أمورهم والبيئة احمليطة هبم من اجلار واملدرسة واجملتمع ومراكز الشرطة والتحقيق وغريها ،وهذا
ما اصطلح عليه يف العرف القانوين جبُنَح األطفال ،وهو امليل العدواين عند هؤالء يف صدد التعامل
مع البيئة جبميع عناصره البشرية واملادية ،وعليه فإ ّن هذه الدراسة هدفت إىل تسليط الضوء على
معاجلات وحلول القرآن الكرمي هلذه السلوكيات غري املرغوب فيها ،وذلك باعتماد املنهج االستقرائي
التحليلي االستنباطي ،وخلصت الدراسة إىل نتائج منها :أ ّن من أهم األسباب املؤثرة يف جنوح
ترك التوجيه الالزم هلم ،والتفكك األسري والصراعات احملتدمة بني والديهم ،وعدم وجود
األطفال ُ
قدوة فعلية صاحلة أمامه جيسد له املعاين القيمية .هذا ،ويؤمل من هذه الدراسة أن تفتح على الباحثني
حقوالا وآفاقا حبثية قرآنية مستقبلية يف معاجلة هذه السلوكيات (اجلنوح) كل سلوك منها على وجه

االستقالل ،ومقارنة هذه املعاجلات بغريها يف جمال العلوم اإلنسانية..

كلمات دالَّة :جنوح األطفال ،سلوكيات غري مرغوب فيها ،سورة لقمان ،تربية وتعليم.

*

Î

Í

1طالبة دكتوراه ،قسم الدراسات القرآنية –جامعة ماليا.
 2أستاذ التفسري وعلوم القرآن بأكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة ماليا ،حيث جرى إعداد هذه الدراسة حتت إشرافه.
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 1مقدمة

شك َّ
أن السبب وراء هذا
تعرض القرآن الكرمي هلجمات عدوانية قدمي ا وحديث ا من قبل مناوئني له ،وال ّ
االعتداء هو ما احتواه من حقائق وأحكام ومعتقدات وأخالقيات تتعارض مع ما عليه هؤالء ،فسلكوا
لصده طرق ا عدة ،وما زال يبتكرون وسائل شىت للقضاء عليه ،أو لتخفيف تأثريه كأقل ما ميكن فعله،
وعليه فإ ّن تناول ورصد ما اشتمل عليه هذا القرآن وحتليله ومقارنته بغريه ،هو بذاته يقع يف دائرة الدفاع
عنه.
هذا ومن يتابع األحداث والوقائع يلحظ أ ّن األطفال يعانون معاناة جديدة مل تألفها األجيال
السابقة بقدر ما ألفها اجليل املعاصر ،فإهنم ميرون بسلوكيات غري مرغوب فيها ،أرهقوا أنفسهم وأولياء
أمورهم ،والبيئة احمليطة هبم من اجلار واملدرسة واجملتمع ،ومراكز الشرطة والتحقيق وغريها ،وهذا ما اصطلح
عليه يف العرف القانوين جبُنَح األطفال ،وهو امليل العدواين عند هؤالء يف صدد التعامل مع البيئة جبميع
عناصره البشرية واملادية ،وعليه جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على معاجلات القرآن الكرمي هلذه
اإلشكالية.
 2سلوكيات غير مرغوب فيها لدى األطفال
إذا كانت اجلرمية يف السابق يقوم هبا الكبار والدول وبعض املنظمات واجلماعات؛ فإ ّن هذه اجلرائم مل
تبق منحسرة يف أولئك ،بل بدأت تنتقل إىل جيل مل يكن يف حسبان أحد أن تنتقل إليهم ،وهذا اجليل
لكن بعضهم ختلوا عن براءهتم ،وبدؤوا مبمارسة سلوكيات منحرفة ،إىل أن وصل األمر
يوصفون بالرباءة ،و ّ
عند بعضهم ذروته .وال تقول الباحثة بأ ّن الطفل يف العصور الغابرة مل يكن يرتكب خمالفات ،أل ّن ذلك
يتعارض مع الوقائع التارخيية ،بل باإلمكان القول إ ّن قوة تلك املخالفات والسلوكيات السلبية مل تكن
هبذه الدرجة ،كما َّ
أن حجمها مل يكن كبريا قياسا مبا وصل إليه احلال يف عصرنا احلاضر ،األمر الذي
بدأ يتصاعد ويرتفع ويكاد يشكل ظاهرة اجتماعية.1

 1اجلندي ،حممد الشحات عبد احلميد .)1991( .جرائم األحداث في الشريعة اإلسالمية مقارنة بقانون األحداث.
القاهرة :دار النهضة العربية ،ط.2
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وخطورة املوضوع تأيت من حيث َّ
إن الطفل يف اجملتمعات اإلسالمية يشكل نسبة كبرية من أفراد
اجملتمع ،ففي بعض اجملتمعات تقرتب نسبتهم من ( )%05من إمجايل السكان ،1ومثة دراسات أجريت
على جمرمني كبار ارتكبوا جرائم ،وقد أثبتت تلك الدراسات أ ّن الغالبية العظمى من هؤالء اجملرمني البالغني
كانوا ميارسون اإلجرام يف فرتة حداثتهم ،أي كان هلم خربة جنائية يف مرحلة الطفولة اليت مروا هبا.2
وميكن رصد بعض هذه السلوكيات غري املرغوب فيها ومنها :جرمية القتل والسرقة ،3وأعمال منافية
لألخالق واآلداب العامة ،مثل اجلرائم اجلنسية ،والتحرش بالقول أو بالفعل ،واملشاجرة والسبب والشتم،
واالعتداء بالضرب ،وشرب اخلمر وتوزيع املخدرات وتعاطيها ،والتدخني ،واالعتداء على املمتلكات
العامة وختريبها ،واهلروب من املنزل ،أو من املدرسة ،واإلساءة إىل الوالدين ،واملعلم واجلار ،وتقمص
شخصيات ساقطة اجتماعيا ،وغري ذلك الكثري.
 3أسباب سلوكيات غير مرغوب فيها لدى األطفال
السلوكيات غري املرغوب فيها شرع ا سلوكيات ختالف الفطرة ،وختالف اآلداب العامة والذوق السليم؛
لذلك َّ
فإن القائم هبا يقوم هبا خفية ،ويكره أن يطلع عليها الناس ،فمثالا السرقة ،فهي عمل مناف للفطرة،
ومتعارض مع اآلداب العامة .والذي ينبغي الوقوف عنده هو َّ
أن هذا التصرف أو السلوك غري املرغوب
فيه َّ
البد أن يكون وراءه سبب ،ضرورة أ ّن الصغار ال يولدون منحرفني ،وسلوكهم غري املرغوب فيها ناجم
عن جمموعة مركبة ومتداخلة من الظروف والعوامل ومتغريات ذاتية وأسرية واجتماعية سامهت يف تشكيل
هذا السلوك ،وفيما يأيت احلديث املختصر (مراعاة لطبيعة البحث) عن بعض تلك األسباب اليت رصدهتا
تلك الدراسات املختصة باملوضوع ،ومن أمهها :ترك التوجيه الالزم هلم والتفكك األسري ،وتدين مستوى
الوعي الديين (ضعف الوازع الديين) والبيئة االجتماعية ،فالطفل يولد على الفطرة السليم ،فإ ّن أبواه يهودانه
ِ
ٍ
طرةِ،
أو ينصرانه ،أو ميجسانه فقد صدق رسول اهلل ( )حينما قال" :ما من مولود إالّ يولَ ُد على الف َ
 1ينظر :ريان ،وفاء كمال .)2515-2559( .العوامل االجتماعية وأثرها في جنوح األحداث ،رسالة ماجستري باجلامعة
اإلسالمية بغزة.

 2وهدان ،أمحد حممد يوسف .)1991( .الحماية الجنائية لألحداث :دراسة في االتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية.
رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،كلية احلقوق  ،ص.11

 3احلافري ،شيخة خلفان .)2559/1135( .جرائم األحداث الجانحين والمشردين وسبل معالجتها في الفقه اإلسالمي.
رسالة ماجستري مطبوعة مقدمة إىلكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بد،ي ،ص .135
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فأبواه يُ َهودانِه ،أو يُنَصرانِه ،أو ميَُجسانِه" .1ونظرة متأنية إىل الواقع تؤكد أ ّن الطفل املنحرف غالب ا ما يكون
ضحية وسط اجتماعي فاسد نشأ فيه ،ذلك أل ّن األطفال أكثر اجنذابا إىل التقليد واحملاكاة ،فحينما يرى
كل يوم ،أو يشرب اخلمر واملخدرات ،أو يشتم ويسب اآلخرين؛
الطفل أباه يشرب السجارة أمام عينيه ّ
فإنه حياول أن خيترب هذه التجرية اليت يكررها الوالد ،فيبدأ مبحاكاته ،ويصعب عليه بعد ذلك التخلص
منها ،2ومجاعة األصدقاء والرفاق ،فإ ّن اإلنسان مدين بطبعه ،فهو يعيش مع غريه ،وال يستطيع العيش
منفردا معزوالا ،ومن عاش معزوالا فهو إنسان انطوائي ،ومبا أ ّن اإلنسان حيتك بالناس ،فيتخذ منهم أصحاب ا
وأصدقاء ،وهؤالء األصدقاء يتأثر بعضهم ببعض ،ذلك َّ
ألن الطبع يسرق من الطبع من حيث ال يدري،
وأثبتت الدراسات َّ
أن ما يبنيه الوالدان يف سنوات طويلة مع ولدهم من أخالق وسلوك إجيابيني يهدمها
الصديق السوء خالل ساعات ،واملدرسة حاضنة جاهزة الختاذ الصديق ،فإ ّن الطفل حيتك هبذا الطفل
غالب األيام لساعات طويلة ،وهناك فرصة مواتية لتبادل احلديث ولتبادل السلوك ،والصديق ميكنه أن
يغري صديقه من السيء إىل احلسن ،وبالعكس ،فيمكنه أن يغريه من الصاحل إىل الطاحل ،وينمي فيه شهية
العنف والسلوك غري املرغوب فيه ،3ووسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي ،فإن أطفالنا مغرمون مبا تعرضه
هذه الوسائل من أفالم ودعايات وسلوكيات غريبة وغري متناغمة مع تعاليم ديننا احلنيف ،ومع اآلداب
1
العامة واللياقة واللباقة األدبية.
 4معالجات قرآنية لسلوكيات غير مرغوب فيها لدى األطفال

 1البخاري ،حممد بن إمساعيل1155( .ه) .صحيح البخاري .حتقيق:حمب الدين اخلطيب .القاهرة :املكتبة السلفية ،ط .1رقم
َّ
كل مولود أنّه يولد مسلما ،وأن التهود ،أو التنصر ،أو
الحديث ،1309 :فقد دل هذا احلديث على َّأن األصل يف ّ
التمجس؛ أمر طارئ على أصل الفطرة.
2زهري ،متاضر .جرائم األحداث الذكور ،مصدر سابق ،ص ،133تشري الدراسة إىل خلفية هؤالء األطفال املنحرفني ،وتبني
أ ّن  %1334من أسرهم قد ابتليت باحنراف األب ،و %12منهم احنرف أحد إخوانه ،أو أكثر ،وأ ّن  %13منهم قد
احنرفت األم.
 3فاجلرائم األخالقية اليت ارتكبها بعض األطفال إمنا ارتكبوها مع أصحاهبم .ينظر يف ذلك :خلفان ،شيخة .جرائم األحداث
الجانحين ،مصدر سابق ،ص .131-124

 1ينظر :زهري ،متاضر .جرائم األحداث ،مصدر سابق.
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إذا أردنا أن نبحث عن سفينة النجاة من هذه السلوكيات غري املرغوب فيها ،فعلينا أن نبحث عن املدخل
وت ِم ْن أَْب َو ِاهبَا( البقرة .)149 :وإالّ
الصحيح هلذه املعاجلات ،وهذا القرآن الكرمي يقول لناَ :وأْتُوا الُْبيُ َ
ابتعدنا عن الوصول إىل األهداف ،فأين املدخل الصحيح ،ومن أين نبدأ؟ ولقد كفانا اإلمام مالك ابن
أنس إمام دار اهلجرة (ت 179ه) :بقوله املوجز املفيد" :فلن يصلح آخر هذه األمة إالّ مبا صلح به
غري القرآن الكرمي التاري واألفهام و َّبني حقائق
أوهلا" ،وعليه فهذا هو العالج ،وكيف ال ،وقد رأينا كيف َّ
األمور ،وصنع جيالا فريدا ،جيالاكان يأكل القوي منهم الضعيف ،فتحولوا بسبب هذا القرآن إىل جيل
مدافع عن املظلوم واملستضعفني ،جيالاكان يتباهى باملنكر ،فأصبح مستهجنا للمنكر ،بل تغيري املنكر
ونبذه أضحى صفةا الزمة له ُ كنتم خير أَُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِٱلْمعر ِ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِن ٱلْ ُمن َك ِر
ْ َ ْ
ت للن ِ ُُ َ ُْ
ُ ْ َْ َ
ِ
ِ
وتُ ْؤِمنُو َن بِٱللَِّه ولَْو ء َامن أ َْهل ٱلْ ِكتَٰ ِ
ب لَ َكا َن َخْياار َّهلُم مْن ُه ُم ٱلْ ُم ْؤمنُو َن َوأَ ْكثَُرُه ُم ٱلَْفٰس ُقو َن( آل
َ
َ َ َ ُ
عمران ،)115:فكان القرآن الكرمي دواءا ناجعا لكل األدواء النفسية واالجتماعية والتشريعية والسلوكية
املستشرية يف تلك اجملتمعات وغريها املستحدثة يف اجملتمعات البشرية املعاصرة.
واإلطار العام ملعاجلة هذه السلوكيات غري املرغوب فيها هو القرآن الكرمي ،وأنّه يعاجل تلك القضايا
بأحسن صورة ،وبأقرب طريق ،وبأقل تكلفة إِ َّن ٰه َذا الُْقرآ َن يه ِدي لِلَِّيت ِهي أَْقوم ويبشر الْمؤِمنِ َّ ِ
ين
َ َ ُ ََُ ُ ُ ْ َ
َ ْ َْ
ني الذ َ
يعملُو َن َّ ِ ِ
َجاار َكبِ اريا( اإلسراء.)9 :
الصاحلَات أ ََّن َهلُْم أ ْ
َْ َ
وإذا حدثت للمسلم مشكلة نفسية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو أسرية ،أو تربوية سلوكية ،قلما
جتده هترع إىل معاجلتها يف القرآن الكرمي ،وإمنا يبحث عن العالج خارج القرآن الكرمي ،فيستمع إىل ما
قاله علماء الغرب ،ويطمئن إىل نظرياهتم ومقوالهتم ،ويف الوقت نفسه هو ميلك األجوبة الشافية والكافية
لتلك القضايا ولغريها ،لو أمعن النظر يف كتاب اهلل املعجز ،وهكذا اإلنسان ال يقرأ السطور القريبة من
عينيه .بينما آخرون منصفون من غري املسلمني يكتشفون حقائق هذا الكتاب العظيم ،ويلجئون إىل
نصوصه املباركة ،فهذا العامل اليهودي يف جمال علم النفس والعالج النفسي عوفر جروزبارد ،احلاصل على
الدكتوراه من جامعة "جورج ميسون" يف والية "فريجينيا" بالواليات املتحدة األمريكية ،بعد مخس سنوات
من الدراسة امليدانية على أكثر من مخسة آالف طالب وطالبة تصل إىل نتائج منهاَّ :
أن القرآن حيوي
الكثري من النصوص الرتبوية ،ويركز بشكل رائع على العالقات بني البشر ،وبني األم وابنها ،وبني اجلريان
وبني اخلصوم ،و َّ
أن العديد من التحليالت النفسية احلديثة تتالءم مع نصوص قرآنية كثرية موجودة منذ
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مئات السنني أي قبل االشتغال هبا يف علم النفس احلديث ،وأ ّن اآليات القرآنية تبذل طاقات كبرية
لتحسني مكانة اإلنسان واخنراطه يف اجملتمع الذي ينشط به لتطوير وتقدم اإلنسانية.
وأخريا يعرتف حبقيقة علمية وهيَّ :
أن النيب حممدا ( )جنح يف إحداث ترتيب يف الشرق األوسط،
ويف دفع املاليني ،ووضعهم ىف مق ّدمة التاري  ،وأنَّه كان مليئا باحلنان والرمحة واحلكمة ،وكان قدي ار يف
تركيز القيم اليت غرسها ىف العرب واملسلمني ويف العاملكله من خالل بث الرمحة يف العالقات بني األفراد،
وهو أمر ال ميكن أن جنده ،على سبيل املثال ،يف التوراة.1
ومعلوم َّ
أن رسولنا الكرمي صاحب اخللق العظيم كان خلقه القرآن ،2فما أحوجنا اليوم إىل عودة
صادقة إىل القرآن الكرمي ،وهو احلل الناجع لكل مشكلة ،واملخرج السليم من كل معضلة ،يقول سيد
قطب" :إن اإلسالم منهاج حياة كامل ،فهو ينظم حياة اإلنسام يف كل أطوارها ومراحلها ،ويف كل
عالقاهتا وارتباطاهتا ،ويف كل حركاهتا وسكناهتا ،ومن مث يتوىل بيان اآلداب اليومية الصغريةكما يتوىل بيان
التكاليف العامة الكبرية ،وينسق بينها مجيع ا ،ويتجه إىل اهلل يف النهاية".3
فالرتبية القرآنية أمر مطلوب ،ولذلك نرى اهتمام القرآن هبا ،االهتمام بالرتبية العقدية ،والرتبية
السلوكية ،والرتبية االجتماعية ،مث الرتبية التشريعية (اآليات املتعلقة باألحكام) ،وهناك كثريون من ألفوا عن
لكن تلك الدراسات مل يكن هلا طابع الشمول
تربية األطفال ورعايتهم وحتصينهم وإعدادهم للمستقبل ،و ّ
والعموم ،مبعىن أهنا عاجلت جوانب وغفل عن أخرى ،أو درست ما ظهر على السطح ،وغفلت عن
أعماق وجذور اإلشكال ،أو قدمت معاجلات تصلح لبيئة معينة دونكل البيئات ،أو أهنا ال حتكم على
بعض السلوكيات بأهنا غري املرغوب فيها ،ألهنا تنطلق من منطلق علماين ،أو بعضها ينطلق من منطلق
مناف للسلوك واآلداب العامة .وحنن حينما نتحدث عن أطفالنا نتكلم على أطفالنا وهم من أبناء
املسلمني ،وعليه فال بد أن نربيهم وفق تعاليم ديننا ،فما يراه الكتاب والسنة من األمور غري املرغوب فيها،
نعدها غري املرغوب ،وما استحسناه نستحسنه.
 1ينظر :جريدة "اليوم السابع" اإلليكرتونية بتاري اخلميس ،2510-52-50

 2األلباين ،حممد ناصر الدين1111( .ه) .صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري .دار الصديق .ط .1ص  ،231خالصة
حكم احملدث :صحيح لغريه.
 3سيد قطب .)2551( .في ظالل القرآن .القاهرة :دار الشروق ،ط .2031/1 .35
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هذا و َّ
أن تربية األطفال على هدي الكتاب وهم يف عمر إذا نصحوا ووجهوا التوجيه السليم؛
جاءت تربيتهم بثمراهتا الطيبة ،يقول اإلمام الغزايل" :واعلم َّ
أن الطريق يف رياضة الصبيان من أهم األمور
وأوكدها ،والصيب أمانة عند والديه ،وقلبه الطاهر جوهرة نفيسه ساذجة خالية عنكل نقش وصوره ،وهو
قابل لكل ما نقش ،ومائل إىل كل ما ميال به إليه  ،فإن عود اخلري ،وعلمه نشأ عليه ،وسعد يف الدنيا
واآلخرة ،وشاركه يف ثوابه أبواه ،وكل معلم له ومؤدب ،وإن عود الشر ،وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك،
وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له" ،1ويف تأكيد هذا املعىن قال بعضهم:2
َّ
إن الغصون إذا َّقوْمتَها اعتدلت وال يلني إذا قومته اخلشب

وينفع األدب األحداث يف صغر وليس ينفع عند الشيبة األدب
فعلى الوالدين ترتيب وعقد جلسات عائلية يومية ،أو أسبوعية على األقل ،جيلس فيها أفراد األسرة،
ويتجول فيها الوالد والوالدة مع أوالدهم حبدائق القرآن الكرمي املتنوعة ،ويتغذون من مثارها اليانعة ،وال
يسمح لنا املقام بالتجوال يف هذه احلدائق إالّ ملدة وجيزة ،أقف عندها لعرض آيات قرآنية تنري لنا الطريق
يف تربية أطفالنا ،وحتصينهم هبا ،كي يتم إبعادهم من السلوكيات غري املرغوب فيها ،ومن تلك اآليات:
ِ
ِِ
ِ
صينَا ِْ
ِ ِِ
األنْ َسا َن
َوإِ ْذ قَ َال لُْق َما ُن ِالبْنه َوُهَو يَعظُهُ يَا بُ ََّ
يم َوَو َّْ
ين ال تُ ْش ِرْك باللَّه إ َّن الشْرَك لَظُْل عم َعظ ع
ِ
ِ ِ
يل الْم ِ
ني أ َِن ا ْش ُكر ِيل ولِوالِ َديْ َ ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
صريُ( لقمان12:حىت
بَِوال َديْه َمحَلَْتهُ أُُّمهُ َوْهنا َعلَى َوْه ٍن َوف َ
ك إ ََّ َ
ْ ََ
هناية اآلية.)19 :
وقبل اخلوض يف شرح هذه اآليات البد من اإلشارة إىل أ ّن لقمان احلكيم قد خصص وقت ا لتعليم
ونصح ولده ،ويف هذا الصدد يقول الشي القرداغي" :قوله تعاىل( :وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه) يدل
على ضرورة أن جيلس األب مع ابنه دائم ا ،أو كثريا للوعظ والتوجيه والرتبية ،ذلك َّ
أن مجلة (وهو يعظه)
مجلية امسية تدل على الثبوت والدوام واالستقرار ،وهي مجلة حالية عن (لقمان) الوالد .ومن جانب آخر
َّ
أن الطريق إىل الرتبية والتوجيه والتقومي ميُّر عرب الوعظ ووسائل الرتغيب ،واحلكمة ،والثواب والعقاب،
والتعبري القرآين يدل على إعطاء أولويةكبرية للجلوس مع األوالد ذكورا وإناث ا للوعظ والنُصح والرتبية ،فهي
 1الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد .)2552( .إحياء علوم الدين .بريوت :دار الكتب العلمية .ط .99/3 .1
 2املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب البصري .)1941( .أدب الدنيا والدين .حتقيق طه عبد الرؤوف سعد .املنصورة :مكتبة
اإلميان .ط .1ص.239
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مهمة ليست سهلة ،وهي تستحق كل العناية واالهتمام ،ألهنا تتعلق ببناء اإلنسان ،وبناء اجليل القادم،
وبناء القيادة لألمة".1
وهذا ما تفتقر إليه األسرة املعاصرة ،فالوالد خيرج لعمله ،ويعود مرهق ا ،وله ارتباطاته هنا وهناك ،فال
جتد له وقتا يقضيه مع أوالده ،والوالدة أيضا خترج للعمل ،وتعود إىل البيت يف وقت متأخر ،وهي مرهقة،
فال قدرة هلا بعد ذلك كي تستمع إىل أوالدها ،وتسمع مشاكلهم ،وتتأكد من عالقاهتم ،وما تعلموها
من املدرسة ومن األصدقاء ،وقد يُرتك الطفل لرتبية اخلادمة ،وغري ذلك من األمور اليت تُعرض األطفال
للبحث عن خيارات أخرى ،قد تكون خاطئة ،البحث عن صديق ميأل له الفراغ ،ومينحه فرصة االستماع
إليه ،ومن هنا قد يتسلل االحنراف السلوكي.
ِ
ِ ِِ
يم ،إذا الدرس األول املهم هو توحيد اهلل
النصيحة األولى :يَا بُ ََّ
ين ال تُ ْش ِرْك باللَّه إ َّن الشْرَك لَظُْل عم َعظ ع

تعاىل يف ألوهيته ،وترسي العقيدة الصحيحة هو البناء الصحيح والسليم للطفل ،والطفل بفطرته يعلم بأن
هناك رب ا وخالق ا ،ولكن قد ال يعرف أنه واحد ،وينبغي أن ال يسوق الوالد املعلومات سوق ا ،وإمنا يبني له
السبب ،فيبني له َّ
أن الشرك ظلم حلق اخلالق ،وظلم يف قلب احلقائق ،وظلم للشخص فيحريه ويضله،
واحلديث عن اهلل تعاىل يف غاية من األمهية ،وزرع حمبة اهلل تعاىل يف قلوهبم ،وكذلك بيان صفاته ،من
البصري والسميع والعليم وغريها من الصفات ،كل ذلك جيعل الطفل يف حالة مراقبة ذاتية ،فال يعمل ما
ال حيبه اهلل ،ألنه يعلم أنه سبحانه وتعاىل يراه وسوف حياسبه ،وأنه سيخسر حبه له .والناظر يف بداية
وصيته يراه أنه اختار األلفاظ الراقية احلنونة اللطيفة يف مفاحتة ابنه ،فخاطبه بكلمة "يا بين" ،وعليه ال بد
من انتقاء الأللفاظ السليمة والراقية واحملببة واملشوقة وحنن خناطب أطفالنا ،وكذلك احلال بالنسبة للمعلم
مع طالبهَّ ،
فإن للكلمة الطيبة أثرها الطيب ،واملثمر ،وأهنا باقية يف القلب ،وعلينا وعلى املربني االبتعاد
عن استعمال األلفاظ اجلارحة ،ونتفنن يف استخدام األلفاظ اجلميلة واللطيفة.
ومع األسف الشديد قد كثر استعمال هذه األلفاظ النابية واجلارحة من لدن الوالدين ومن لدن
املعلمني ،وال شك أ ّن الطفل سيستخدمها يف عالقاهتا مع اآلخرين.

 1القرداغي ،علي حميي الدين  .دروس تربوية من خالل وصايا لقمان الحكيم ،جريدة الشرق األوسط ،جريدة العرب الدولية،
السبـت  22رجـب  1424هـ  32اغسطس  ،2223العدد .1241
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ِ
ِ ِ
النصيحة الثانية :وو َّ ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
ني أ َِن ا ْش ُكْر ِيل
صْينَا ْاألنْ َسا َن بَِوال َديْه َمحَلَْتهُ أُُّمهُ َوْهن ا َعلَى َوْه ٍن َوف َ
ََ
يل الْم ِ
ولِوالِ َديْ َ ِ
صري ،الرتبية على تعظيم حقوق الوالدين على الطفل ،تعليمهم وتعريفهم حبقوق
ك إ ََّ َ
ََ
أن اإلنسان الب ّد أن حيسن إىل من أحسن إليه ،هذه هي الثقافة احلقة ،وتعليمهم َّ
اآلخرين ،و َّ
بأن احلياة
ليست عبارة عن حقوق للطفل ،وإمنا حقوق له ،وواجبات عليه ،واجبات جتاه اهلل تعاىل ،وواجبات جتاه
الوالدين ،فإ ّن احملسن إليه يستحق منك الشكر ،فيجب شكر اهلل ،وجيب شكر الوالدين ،تعليمه على
أ ّن من أحسن إليه يشكره ،مهما كان حجم ما قدم له ،فمن قدم لك ماء ،فعليك بشكره ،وحينما
يتعلم الطفل أن يشكر هؤالء فيصبح اجتماعيا ،وحمبوبا عند اآلخرين ،فيبادرون باإلحسان إليه دوما،
فكلمة الشكر ،وإشعار الطفل بفضل اآلخرين عليه يفتح بوجهه أبواب خري كثرية ال تنتهي.
بارا ،ويتحول
وساعة يرتىب الطفل على وجوب تقدير الوالدين ومعرفة مقامهما ،فيغدو هلما طائع ا و ّ
إىل زينة احلياة الدنيا الْ َم ُال َوالَْبنُو َن ِزينَةُ ْاحلَيَاةِ الدُّْنيَا (الكهف ،)11 :فيسعدمها ،ويسعد نفسه،
وآخرين .فإذا تعلم هذه الثقافة وهو يف مرحلة الصغر ،فال يعدل عن برمها ،فال يتحول إىل أذى ،وال
يتحول إىل آلة تدمر حياهتما ،وحيوهلا إىل الضنك.
ِ ِ
يل ،توجيهه إىل اتباع طريق أهل الصالح واخلري ،فأينما كان
اب إِ ََّ
يل َم ْن أَنَ َ
النصيحة الثالثةَ :واتَّب ْع َسب َ
اخلري وأهله فهناك املسلم ،وأينما كان الشر وأهله فتجد املسلم بعيدا عنه ،ويف هذا تعليم األطفال بأن
اخلري والصالح ال ينقطعان ،وأهنما ليسا حمصورين يف شخص واحد ،وعليه فال بد من تكوين عالقات
اجتماعية سليمة مع أولئك اخلريين ،واالبتعاد عن غريهم من أهل الشر.
السماو ِ
ك ِمْث َق َال َحبٍَّة ِم ْن َخْرَد ٍل فَتَ ُك ْن ِيف َ ٍ ِ
ات أَْو ِيف
ين إِن ََّها إِ ْن تَ ُ
النصيحة الرابعة  :يَا بُ ََّ
ص ْخَرة أ َْو يف َّ َ َ
ض يأْ ِ ِ
يف َخبِ عري ،تعليم األطفال وتعريفهم بصفات اهلل تعاىل ،ومنها أنه سبحانه
ت هبَا اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ لَ ِط ع
ْاألَْر ِ َ
وتعاىل يسمع ويرى مهما كان حجم الشيء صغريا ،أو دقيق ا ،فال ختفى عليه خافية ،فتعني مراقبته يف
كل األحوال ،ويف كل الظروف ،يف السر والعلن ،ويف الليل والنهار ،وترسي هذه العقيدة حيفظ الطفل
من الوقوع يف املهلكات ،فإ ّن الوالدين ليس بإمكاهنما أن يراقبا الطفل يف كل وقت ،فإذا راقباه يف البيت
فكيف يراقبانه يف املدرسة ،وكيف يراقبانه مع أصحابه ،وكيف يراقبان ما يدور بينهم ،ولذلك َّ
فإن اهلل
تعاىل هو خري رقيب ،وتفويض أمر إليه هو خري ضمان ،وهكذا للقرآن الكرمي دور بارز يف حتصني
سلوكيات األطفال وحركاهتم وعالقاهتم.

قرآنيكا ،عدد خاص (-7ب) ،ديسمبر 1025م .املنهج القرآني في تقويم جنوح ألاطفال.....

ره نكين عبد هللا محمد

وال يكفي منع األطفال من مشاهدة القنوات الفضائية اهلابطة ،بل ال َّبد من حتصينهم ،ألنك إذا
منعته اليوم ،فسيأيت يوم آخر وهم بعيدون عن رقابتك ،وتسنح هلم فرصة املشاهدة ،وهذا ما فعله سيدنا
يعقوب مع يوسف عليهما السالم حينما رباه على خمافة اهلل ،واالبتعاد عن الرذائل ،وجاءته فرصة ممارسة
ِ
ك
ت لَ َ
اب َوقَالَ ْ
ت َهْي َ
الرذيلة يف قصر سيده ،ولكنه رفضها الستشعاره بأ ّن اهلل تعاىل يراقبه َو َغلََّقت ْاألَْب َو َ
ِ
اي إِنَّهُ ال يُْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن ( يوسف.)23:
قَ َال َم َعاذَ اللَّه إِنَّهُ َر،ي أ ْ
َح َس َن َمْث َو َ
الصالةَ ،تدريبهم على إقامة الصالة ،هذا الرابط القوي بينه وبني اهلل،
ين أَقِ ِم َّ
النصيحة اخلامسة :يا بُ ََّ
إنشاء عالقة مباشرة مع اهلل ،فيكون الطفل قويا ،ألنه يستمد قوته من اهلل ،ويستعني به ،ويعبده وحده،
فال خياف غريه ،وال خيضع للتهديدات ،يف اليوم والليلة يقف أمام اهلل تعاىل على األقل مخس مرات،
وهذه العالقة املتواصلة اليومية وملرات عديدة حتفظ الطفل من االحنراف ،وأ ّن الصالة تكون مانعة له من
الص َالَة تَْن َه ٰى َع ِن الَْف ْح َش ِاء َوالْ ُمن َك ِر 
الص َالَة ۖ إِ َّن َّ
الوقوع يف منكر األقوال ومنكر التصرفات وأَقِ ِم َّ
(سورة العنكبوت.)10 :
النصيحة السادسة :وأْمر بِالْمعر ِ
وف َوانْهَ َع ِن الْ ُمْن َك ِر ،تدريب للطفل على االنتقال إىل اآلخر،
َ ُ ْ َ ُْ

واإلحساس باملسؤولية ،وال يعيش لنفسه ،جيب أن يكون عنص ار نافعا جملتمعه ،فحينما يرى معروفا يتهاون
الناس يف صناعته ،فال يقبل ذلك وهو ساكت ،بل يشجعهم على الفعل ،أل ّن تأخري الفعل اإلجيا،ي
النافع يؤخر اجملتمع ،ويؤخر احلياة ،وإذا ترك املعروف فسيكون هناك فراغ ،وهذا الفراغ سيمأل ،فإن مل
ميأل باملعروف ُمليء بالباطل ،والباطل فساد ،والفساد إذا انتشر تضرر اجلميع ،وكذلك إذا رأى منك ار
كأن رأى أحدا يرمي األوساخ يف الشارع فال يسكت ،وإمنا يقوم ببيان سلبيات ذلك العمل ملن قام به،
وهبذا يتعلم الطفل أن يكون يف موقع املرشد للناس ،ويف موقع قيادة الناس ،ومن تصدر هلذا املوقع فال
يقبل بعد ذلك النزول إىل احلضيض ،وهذا املوقف حبد ذاته ير،ي طفالا جرئي ا .ومن جهة أخرى فإن
الطفل ال يستطيع القيام باألمر باملعروف إن مل يتعلم قاعدة املعروف ،مىت يكون القول ،أو الفعل معروفا،
وكذلك عليه أن يتعلم قواعد املنكر ،ومعايريه ،وإذا تعلم ذلك تعلم التمييز بني الصحيح واخلطأ ،وبني
احلق والباطل ،وبني النافع والضار ،ومشكلة من مشاكل الناس أهنم خيلطون بني النافع والضار ،والصواب
واخلطأ.
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واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قاعدة سلوكية تسري يف املعروف واملنكر يف كل اجملاالت ،يف
اجملال السياسي واالجتماعي ،واالقتصادي والرتبوي ،والرتبية احلديثة املعتمدة على ما عند الغرب ،تربية
أنانية ،حتاول أن يرتك الفاسد مع فساده ،وذلك حبجة أ ّن ذلك الفساد مبا أنه ال يعنيه مباشرة ،فال حاجة
).
إىل منعه وإيقافه ،وقد سادت بينهم مقولة" :هذا ليس شأين" (
ِ
النصيحة السابعة :و ِْ
ك ِم ْن َعْزِم ْاألُُموِر ،تدريب األطفال على قوانني
ك إِ َّن َذل َ
َصابَ َ
اص ْرب َعلَى َما أ َ
َ
احلياة ،ومنها َّ
أن احلياة ليست عبارة عن اليسر فقط ،وإمنا عسر ويسر ،وفقر وغىن ،وصحة ومرض،
ويأيت أحد إىل احلياة ،وآخر يغادرها ،فما يفرحك فعليك بالشكر ،وما حيزنك فعليك بالصرب ،وعدم
االنفعال ،ولو صور الوالدان احلياة ألطفاهلم هبذه الصورة من البداية لتعاملوا مع مصائبها بتوازن نفسي،
وهناك آية أخرى لو متت تالوهتا وشرحها ألطفالنا ،ألصبحوا أكثر احتفاظ ا بتوازهنم وانفعاالهتم( ،البقرة:
 .)107-100وإذا قام الوالدان ،أو املدرسة ،أو البيئة االجتماعية برتبية اجليل الصاعد على توقع اخلشونة
يف احلياة ،واالستعداد هلا ،ونصحوهم بالتعامل معها وفق القواعد العامة واملبادئ الكلية الواردة يف القرآن
الكرمي ،لو قاموا بذلك ألبعدوهم عن الصدمات واملفاجآت اليت يفقد اإلنسان فيها توازنه ،فحينما يرتىب
الطفل على أ ّن احلياة ال ختلو من اخلشونة ،ومت تدعيم ذلك بقصص حقيقية من حياة األنبياء والرسل
عليهم السالم الواردة يف القرآن والسنة النبوية الشريفة فال يتفاجأ عندها الطفل ،وال يصطدم ،وال يرتكب
اخلطأ.
َّك لِلن ِ
َّاس :هذا درس آخر يف االهتمام باجلانب االجتماعي ،وأصول
صعْر َخد َ
النصيحة الثامنةَ :وال تُ َ
التواصل االجتماعي ،فإ ّن اإلنسان مدين بالطبع ،حيتاج إىل التواصل مع اآلخرين ،ومن الضروري أن
يدرب الطفل يف البيت ،ويف املدرسة على اآلداب العامة يف التواصل ،ويف العالقات ،ومبا أ ّن اإلنسان
كلهم سواسية عند اهلل ،فال جيوز أن يستعلي بعضهم على بعض ،ومن آداب التواصل مع اآلخر عدم
اإلعراض عنه ،وهو يتكلم معك ،أو إعراضك عنه بوجهك أو جبسدك وأنت ختاطبه ،بل تقابله بوجهك
وجبسدك احرتام ا له وتقدي ار ،وهذا سينعكس عليك إجيابي ا ،فكيفما تتعامل مع اآلخر ،يتعاملون معك،
فهذه اآلداب العامة ال ب ّد أن يتدرب عليها وهو صغري ،فإذا تعلمها فال ينساها ،ويعيش ناجح ا يف
عالقاته مع اآلخرين.
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ب ُكلَّ خمُْتَ ٍال فَخور واقْ ِ
ش ِيف ْاألَْر ِ
النصيحة التاسعةَ :وال متَْ ِ
ك،
ض َمَرح ا إِ َّن اللَّهَ ال ُِحي ُّ
ص ْد ِيف َم ْشيِ َ
ُ َ

وهذا هو أدب آخر من اآلداب العامة الضرورية ،وهو ترك التكرب والتجرب والغرور على األرض ،ذلك
أل ّن اهلل ال حيب املتكربين الفخورين ،الذين ال يرون الناس يف مستواهم االقتصادي أو االجتماعي ،أو
السياسي ،أو اجلغرايف ،والتكرب على اخللق سبب من أسباب االعتداء عليهم ،فحينما تؤذي أحدا فمعىن
ذلك أنك ال تراه يف مستواك ،وبدالا من ذلك يتوجب زرع التواضع فيهم ،وهو سر دوام احلياة البعيدة
عن املشاكل واحلروب.
وكذلك التوسط يف املشي ،فال تسرع حبيث تفقد توازنك ،وال تسوق السيارة بالسرعة الزائدة غري
املسوح هبا فتعرض حياتك وحياة اآلخرين للخطورة ،فالسرعة غري االعتيادية أمر مذموم ،وكذلك املشي
ِ
ك َج َعْلنَا ُك ْم أَُّمةا
البطيء ،فإنه يؤخرك ،ويعطل اآلخرين ،فالوسطية هي الرتبية السليمة اإلسالمية َوَك َٰذل َ
َو َسطاا لتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِه ايدا ۖ( البقرة ،)113:وقد رأينا االفتخار
َّاس َويَ ُكو َن َّالر ُس ُ
بني األطفال يف مدارسهم هذا من اجلنسية الفالنية ،واآلخر من اجلنسية الفالنية ،وهذا عنده اجلهاز
الفالين ،وهذا ال ميلك ذلك اجلهاز ،واالفتخار هبذه األمور أدت إىل رفع أصوات بعضهم على بعض،
ويف كثري من األحيان مل ينته األمر عند رفع الصوت ،بل خرج عن السيطرة إىل التشابك والتضارب.
ك إِ َّن أَنْ َكر ْاأل ِ
النصيحة العاشرة :وا ْغض ِ
ت ْاحلَ ِم ِري ،أدب آخر وهو عدم
ص ْوتِ َ
َ ُ ْ
ص ْو ُ
َ ْ
َصَوات لَ َ
ض م ْن َ
رفع الصوت إالّ بقدر احلاجة ،لئال يتأذى السامع ،مشبها رفع الصوت فوق احلاجة بصوت احلمري الذي
يعد أقبح األصوات لكونه مرتفع ا ،فإذا تعلم الطفل أن ال يؤذي اآلخر ،وال يزعجه بصوته ،فيتعلم أ ّن
إيذاء اإلنسان بكل شيء مهما كان حجمه ونوعه ،هو أمر غري مسوح به ،وإذا تدرب على ذلك وهو
طفل ،فسيستمر عليه وهو كبري ،وهبذا استطعنا أن نقدم عنص ار نافعا للمجتمع.
ويف هذا الصدد يقول الشي القرداغي" :استعمال األشياء املفهومة واأللفاظ الواضحة ،وبعبارة
أخرى أن يكون خطاهبم باللغة اليت يفهموهنا هم وليس بلغة الكبار ،وهذا ما فعله سيدنا لقمان يف وعظه
البنه حينما حتدث عن األصوات املرتفعة الكريهة شبهها بأصوات احلمري ،وذلك ألن أصوات احلمري
مفهومة جدا لألطفال وكريهة كذلك ومزعجة ،فاستعمل وسيلة التقبيح املفهومة لديهم".1

 1القرداغي .دروس تربوية من خالل وصايا لقمان الحكيم ،جريدة الشرق األوسط ،املصدر السابق.
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ومن ميعن النظر يف األسباب اليت أدت إىل احنراف السلوك عند هؤالء األطفال أدرك َّ
أن معاجلتها
متوقفة على أمرين اثنني:
أوهلما البدء باختاذ اإلجراءات الوقاية قبل الوقوع ،وهذه اإلجراءات هي إجراءات حتصينية يف مرحلة
الطفولة املبكرة شيئا فشيئا مع املستوى الفهمي واملرحلة العمرية هلم.
وثانيهما هو العودة إىل القرآن الكرمي وتربيتهم على مائدته ،يف تعزيز وترسي اآليات املتعلقة بالتعامل
مع الوالدين واألسرة واجملتمع ،واآليات املتعلقة باحملرمات من السرقة واجلرائم األخالقية ،واملخدرات
والقذف ،والسب والشتم ،والتنابز باأللقاب ،والنظر احملرم إىل النساء أم إىل الفضائيات والشبكات
العنكبوتية ،وتعظيم شأن العلم والوالدين والناس ،وبيان اآليات اليت تناولت أمهية العلم وشرف العلماء
ومكانتهم االجتماعية والدينية ،مث االستفادة من أوقات فراغهم بالقراءة (وبيان اآليات املتعلقة هبا)،
واللعب اهلادف لتنمية العقل واجلسم (وبيان اآليات املتعلقة بتنميتهما) ،وال ننسى أ ّن سيدنا يعقوب عليه
السالم مل يكن يأذن ليوسف عليه السالم أن يصاحب إخوانه إالّ بعد عرضهم عليه أهنم سيلعبون معه
ِ
ب َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن( يوسف ،)12 :فأذن له باللعب ،وغري ذلك الكثري
أَْرسْلهُ َم َعنَا َغ ادا يَْرتَ ْع َويَْل َع ْ
من اآليات الواردة يف الرتبية الشاملة.
 5الخاتمة ونتائج البحث

 هناك أسباب متعددة تكاتفت وتفاعلت مع ا حىت امتلكت القوة الدافعة بالطفل يف ممارسة
سلوك غري مرغوب فيه ضرورة أ ّن الصغار ال يولدون منحرفني ،وسلوكهم غري املرغوب فيه ناجم عن
جمموعة مركبة ومتداخلة من الظروف والعوامل سامهت يف تشكيله.
ترك التوجيه الالزم هلم،
 من أهم األسباب املؤثرة يف بناء سلوك غري مرغوب فيه لدى األطفال ُ
والتفكك األسري والصراعات احملتدمة بني والديهم ،وعدم وجود قدوة فعلية صاحلة أمامه جيسد له املعاين
القيمية ،ويدربه على السلوك القومي .ومنها تدين مستوى الوعي الديينَّ ،
فإن القيم الدينية واألخالقية
تشكل درع محايةكبرية من االنزالق إىل مستنقع السلوكيات غري السوية ،وهناك عالقة مباشرة بني الوعي
الديين والسلوك ،فكلما ارتفع نصيب الشخص ووعيه من الدين وفهم قيمه؛ ارتفع نصيبه من السلوك
اإلجيا،ي ،والعكس صحيح .وكذلك البيئة االجتماعية ،فالطفل املنحرف غالب ا ما يكون ضحية وسط
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اجتماعي فاسد نشأ فيه ،ذلك أل ّن األطفال أكثر اجنذاب ا إىل التقليد واحملاكاة .ومنها مجاعة األصدقاء
والرفاقَّ ،
فإن الطبع يسرق من الطبع من حيث ال يدري.
 اإلطار العام ملعاجلة هذه السلوكيات غري املرغوب فيها يتمثل يف القرآن الكرمي ،ودراسات
ميدانية أجريت من لدن علماء غري مسلمني أكدت تفوق القرآن الكرمي يف هذه املعاجلات على غريها
من طرق العالج ،وأثبتت َّ
أن القرآن حيوي الكثري من النصوص الرتبوية ،ويركز بشكل رائع على العالقات
بني البشر ،وبني األم وابنها ،وبني اجلريان وبني اخلصوم ،و َّ
أن العديد من التحليالت النفسية احلديثة تتالءم
مع نصوص قرآنية كثرية موجودة منذ مئات السنني ،أي قبل االشتغال هبا يف علم النفس احلديث ،وأ ّن
اآليات القرآنية تبذل طاقات كبرية لتحسني مكانة اإلنسان واخنراطه يف اجملتمع الذي ينشط به لتطوير
وتقدم اإلنسانية وما سورة لقمان إالّ منوذج لتلك اآليات.
 الرتبية أمر مطلوب ،ولذلك نرى اهتمام القرآن هبا ،االهتمام بالرتبية العقدية ،والرتبية السلوكية،
والرتبية االجتماعية ،مث الرتبية التشريعية (اآليات املتعلقة باألحكام) ،وسورة لقمان قد حوت جوانب من
تلك الرتبية الرصينة الضرورية.
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االجتماعية والعمالية ،عدد.3
ريان ،وفاء كمال .)2515-2559( .العوامل االجتماعية وأثرها يف جنوح األحداث ،رسالة
ماجستري باجلامعة اإلسالمية بغزة.
سيد قطب .)2551( .يف ظالل القرآن .القاهرة :دار الشروق ،ط .35
الغزايل .حممد حممد2552( .م) .إحياء علوم الدين .بريوت :دار الكتب العلمية.
القرداغي ،علي حميي الدين  .دروس تربوية من خالل وصايا لقمان احلكيم ،جريدة الشرق األوسط،
جريدة العرب الدولية ،السبـت  22رجـب  1424هـ  32اغسطس  ،2223العدد
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املاوردي .علي بن حممد1941( .م) .أدب الدنيا والدين .املنصورة :مكتبة اإلميان.
املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب البصري .)1941( .أدب الدنيا والدين .حتقيق طه عبد الرؤوف
سعد .املنصورة :مكتبة اإلميان .ط.1

قرآنيكا ،عدد خاص (-7ب) ،ديسمبر 1025م .املنهج القرآني في تقويم جنوح ألاطفال.....

ره نكين عبد هللا محمد

متني ،فاطمة2557( .م) .جغرافية التسول للنساء واألطفال مبدينة مكة املكرمة .رسالة ماجستري .جامعة
أم القرى.
وهدان ،أمحد حممد يوسف .)1991( .احلماية اجلنائية لألحداث :دراسة يف االجتاهات احلديثة
للسياسة اجلنائية .رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية احلقوق.

