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مقدمة :الحمد هلل رب العالميف ،كأطيب الصالة كأتـ التسميـ عمى المبعكث رحمة

لمعالميف ،سيد العالميف كاماـ المتقيف كخاتـ األنبياء كالمرسميف محمد ،كعمى آلو
كصحبو كالتابعيف ،كبعد.

فإف التأكيد عمى أىمية المغة العربية ،كعمى دكرىا في حياة أبنائيا ،كفي إحياء

تراثيـ كقيميـ كمبادئيـ ،كفي الحفاظ عمى كجكدىـ مادينا كمعنكينا ،يغدك اليكـ أم نار

ممحان في ظؿ ما نراه مف تيميش ىذه المغة العظيمة كضعؼ التمسؾ بيا ،كفي الميؿ

عنيا -إف قصدان أك جيالن -لجانب العامية أحيانان ،كلجانب المغات األخرل م ار نار ،بعد
أف أصبح كاضحنا لمجميع مدل انتشار تمؾ المغات في المجتمعات العربية كبشكؿ

متسارع يخيؿ معو لمناظر أف إيقافو قد يككف أم انر صعبان ،نظ انر لتشابكيا في حياتنا

اليكمية في مختمؼ المجاالت العممية كالعممية ،كارتباطيا بمفردات حياتنا كبقكة ..فمقد

أصبحت المغات األجنبية تحتؿ مكاف المغة العربية في كثير مف المؤسسات التعميمية
عمى اختالؼ مستكياتيا كدرجاتيا في المدارس كالجامعات ،كتحتؿ مكانيا في

التعامالت السياسية "الدبمكماسية" كالتجارية كاالجتماعية ،ككأف المغة العربية ال تصمح
لخكض ىذه الغمار كال إدارة تعامالتيا ،بؿ إف األدىى كاألمر مف ذلؾ ما كصؿ إليو

استخداـ المغات األجنبية بيف عكاـ الناس في عالقاتيـ البينية العادية عمى ظف منيـ
أف تمؾ المغات األجنبية كخاصة اإلنجميزية منيا ىي لغات الحضارة كالرقي كالتقدـ.
إف أىـ ما ترتبط بو بالمغة العربية كيرتبط بيا الديف القكيـ ،ككنيا لغة القرآف

الكريـ ،كلغة الحديث الشريؼ ،كىما يشكالف بالنسبة لممسمميف كجكدىـ المعنكم

تمامنا ،إذ ال حياة لممسمـ بال دينو ،كال يمكف لو أف يعرؼ دينو كال يفيـ أحكامو

كمفرداتو كمعانيو إال بالمغة العربية ،كىك ما يعني انعكاس ضعؼ ىذه المغة أك

التخمي عنيا عمى ضعؼ الديف كاتباعو في النفكس أك حتى نبذه كمعاداتو ،كاال كيؼ
سيعرؼ المرء دينو إذا جيؿ سبؿ التكاصؿ معو.
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ال شؾ أف مجمع المغة العربية يدرؾ جيدنا قيمة المغة العربية ،كيؼ ال كىك مف
حماتيا ،كمف رعاتيا ،كىك مؤئؿ لعممائيا كمحبييا ،كبالتالي ،فإف عقد مثؿ ىذا

المؤتمر في ىذا الكقت ليعتبر خطكة ميمة مف خطكات كثيرة ال بد أف نخطكىا جميعان
نحك ترسيخ حب لغتنا في نفكسنا كنفكس قكمنا ،كتقكية التمسؾ بيا ،كحمايتيا مف أم
تيميش أك و
تعد أك تجاكز.
كيسرني أف أقدـ الشكر كاالحتراـ لمجمع المغة العربية رئيسنا كمدي نار كأعضاء،
إلي الكتابة عف
عمى ما نحكني مف شرؼ المشاركة بيذا التجمع العممي ،كقد طمبكا ٌ

(األسرة ،كدكرىا في إغناء لغة أبنائيا) ،كقد التزمت بما طمبكا إلي ،ككتبت في ذات

المكضكع كذات العنكاف ،الذم يحمؿ عنصريف اثنيف ىما :األسرة ،ثـ دكرىا في إغناء

لغة ابنائيا ،كبالتالي ،فمسكؼ يخكض ىذا البحث في الحديث عف األسرة ،كخصكصان
أىميتيا كدكرىا في حياة أبنائيا ،ثـ يتحدث بشكؿ خاص عف دكر األسرة في حماية

لغة أبنائيا ،كاغنائيا فييـ ،كاغنائيـ بيا ،كال يخفى دكر األسرة -كمحضف أكؿ

ألبنائيا ،ككمدرسة أكلى في حياتيـ -في غرس االنتماء لمغة العربية ،كفي ممارستيا،
كالحرص عمى التمسؾ بيا.

كبناء عمى ما سبؽ ،فمسكؼ يتضمف ىذا البحث مبحثيف اثنيف ،ىما :األكؿ،

بعنكاف :مكانة األسرة كأىميتيا ،كالثاني ،بعنكاف :سبؿ الحفاظ عمى لغة األبناء

كاغنائيا ،كالتحديات التي تكاجو ذلؾ.

كأسأؿ اهلل تعالى التكفيؽ كالسداد.
المبحث األول :مكانة األسرة وأىميتيا :كفيو مطمباف:
المطمب األول :مكانة األسرة  :حظيت األسرة بمكانة كبيرة في اإلسالـ كفي

الثقافة العربية المكركثة ،بما يعكس أىميتيا تجاه أفرادىا ،كتجاه المجتمع كمو ،ككنيا
محضننا يجمع الزكجيف كأبناءىما بدؼء العالقة كسكية االستقرار ،كألنيا تسيـ في
بناء المجتمع كتقكيتو.
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كتعكس حقيقة ذلؾ أمكر عديدة ،منطمقيا معنى األسرة ذاتو ،إذ تعني في المغة :

الدرع الحصينة( ) ،كالمفظاف التي يتككف منيما المعنى ليما كقع قكم في النفس كما
يالحظ( :الدرع) ك(الحصينة) ،كىذا إنما يبرز صكرة االنطباع الذم يتبادر إلى الذىف
بمجرد معرفة ىذا المعنى ،كيعطي فكرة كاضحة عف مكانة األسرة كدكرىا في حماية

أفرادىا كصيانتيـ ،فيي ليـ درع ،كأم درع ..حصينة.

كقد يككف أصؿ كممة أسرة ىك "آسرة" ،كذلؾ ألنيا مشتقة في المغة مف  :األسر،
الشد كاالحتباس ،كمف اإلسار ،كىك :القيد كالرباط ،نقكؿ  :أىسره يأ ً
الخٍمؽ ك َّ
ٍس يره
كاألسر :ى
ىىي ى
سارةن ،كىذه المعاني كميا تتجسد في األسرة كتتحقؽ بيا ،فيي بالنسبة ألبنائيا
أٍ
ىس نار كًا ى

سبب في خمقيـ بعد اقتراف أبييـ بأميـ ،ككسطه لنشأتيـ كنمكىـ ،فيي ليـ كالحبس
يجمعيـ معنا في مكاف إقامة كاحد في األصؿ ،كيجمعيـ في النسب كالمكدة كالرحمة

كغير ذلؾ مف الركابط كالجكامع ،كىي -أم األسرة  -قيد كرباط ليـ جميعان ،بما تقيـ

بينيـ مف حقكؽ ككاجبات ممزمة  ..مف نفقة كقكامة كطاعة كأبكة كأمكمة كنحك ذلؾ،

فاألسرة تأسر أفرادىا بالمعاني المادية كالمعنكية المتعددة.

ثـ ،إف األسرة لتعتبر الخصيصة األخص لممجتمع في نظر الثقافة اإلسالمية،

كال يمكف لمجتمع في تصكر اإلسالـ أف يبني ذاتو بطريقة سكية إال إذا قاـ بناؤه عمى

أساس األسر ،فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ "تناكحكا تناسمكا فإني مباه بكـ

األمـ يكـ القيامة"( ) ،فيك أمر ،كغايتو تشكيؿ األمة كتكثيرىا بما يبعث عمى التباىي
بيا ،كاال فكيؼ سيتـ تشكيؿ األسر مف غير زكاج ،ككيؼ يككف التباىي بيا مف غير
كثرة تبعث عمى القكة كالمنعة!

إف تشكيؿ األسر مف شأنو أف يعمؿ عمى تنظيـ األفراد في مجمكعات صغيرة
( ) مصطفى ،إبراىيـ كآخركف ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المعجم الوسيط ،القاىرة :دار الدعكة ،ج ،17ص.1
( ) األلباني ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،ضعيف الجامع الصغير وزيادتو ،أشرؼ عمى طبعو :زىير الشاكيش،
المكتب اإلسالمي ،ج ،1ص ،365حديث رقـ .2484
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محكمة ،كيربطيـ فييا بركابط متينة تقكييا تنكع العالقات الحميمة التي تجمع بينيـ

كتعددىا ،بؿ كنمكىا كزيادتيا مع األياـ ،فاألفراد في األسرة مف أب كأـ كأبناء يرتبطكف

فيما بينيـ بعالقات األبكة كاألمكمة كالبنكة كالطاعة كالمحبة كالشفقة كالتربية كاإلنفاؽ
كالمسؤكلية ،ككثير مما سكل ذلؾ ،كىذا الترابط ،كىذا القرب كالحرص يسيؿ تعاطي

الحقكؽ كالكاجبات كحمايتيا بيف األفراد فييا ،كمف ثـ ،فإف ىذا التنظيـ الدقيؽ يجعؿ
كؿ مجمكعة أك أسرة منيا فيما بعد مؤىمة ألف تككف لبنة قكية في بناء المجتمع،

انطالقنا مف اإليماف بأف المجتمع الذم يقكـ عمى و
أسر قكية محكمة أقكل كأشد مف
ذاؾ الذم يقكـ عمى أفراد متفرقيف ،كأف المجتمع الذم يعيش أفراده ك هؿ منيـ منفردنا

أكىف مف ذاؾ الذم يعيش أفراده في مجمكعات متراصة يعمؿ ك هؿ منيـ فييا لنفسو
كلغيره ،كيشد بعضيـ فييا بعضنا ،فيكسب فييا األفراد انسجامنا كتكافقنا ،كيكسب منيا

المجتمع أمنان كقكة ،كلذلؾ نرل أف اإلسالـ حرص عمى تككيف األسر كحرص أيضان
عمى قكتيا كاستمرارىا ،كتصدل لكؿ المحاكالت التي تريد النيؿ مف األسر كتكىينيا،

إيماننا منو بأف تفتيت األسرة أك إضعافيا سيؤدم بالحتـ إلى إضعاؼ المجتمع كمو
عمى السكاء.
ال إلى تشكيؿ األسر ،فأكد عمى قيمة الزكاج كندب إليو،
لقد دعا اإلسالـ أك ن
فخاطب النبي صمى اهلل عميو كسمـ الشباب بذلؾ قائالن " :مف استطاع منكـ الباءة

فميتزكج "( ) ،كقاؿ مخاطبنا أمتو عمكمنا " :تناكحكا تناسمكا فإني مباه بكـ األمـ يكـ

( ) البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل .جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل
عميو وسمم وسننو وأيامو (صحيح البخاري ) ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة (مصكرة
عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،ط1422 ،1ىػ ،ج ،7ص ،3حديث رقـ .5065

كانظر :مسمـ ،أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول

اهلل صمى اهلل عميو وسمم ( صحيح مسمم) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت :دار إحياء التراث العربي،
ج ،2ص ،1018حديث رقـ .1400
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( )
ال لحؽ النفس في
القيامة "  ،ككره ترؾ الزكاج مف القادريف عميو؛ ألف فيو تعطي ن
ال لحؽ المجتمع في االستمرار كالقكة ،كاصفنا ذلؾ بأف فيو
الصيانة كالحفظ ،كتعطي ن

مخالفة صريحة لو صمى اهلل عميو كسمـ ،فقاؿ لمف أقسـ أف ال يتزكج حتى يتفرغ
ً
ً
ًَّ ً
يصمِّي ىكأ ٍىرقي يد،
ىما ىكالمَّ ًو ًإِّني ىأل ٍ
كـ ىكأي ٍفط ير ،ىكأ ى
ىخ ىشا يك ٍـ لمو ىكأىتٍ ىقا يك ٍـ لىوي ،لىكِّني أ ي
لمعبادة..." :أ ى
ىص ي
ىكأىتىىزَّك يج ِّ
ب ىع ٍف يسَّنتًي ىفىم ٍي ىس ًمِّني"( ).
اء ،ىف ىم ٍف ىرًغ ى
الن ىس ى
ثـ عني اإلسالـ بتقكية األسرة كالنظاـ األسرم ،فكضع لألسرة أحكامنا تامة،

تنظـ أحكاليا كعالقة أفرادىا ببعضيـ حتى مف قبؿ أف تتشكؿ ،فأرشد المكمفيف إلى
كيفية تككيف األسرة ،كاختيار األزكاج ،ثـ كضع شركطنا لضماف سالمة األسرة

كصحتيا في كؿ األحكاؿ ،كشرع الحمكؿ لما قد يكاجييا مف ظركؼ خاصة مف

داخميا أك مف خارجيا ،استباقنا الحتماالت قد تقع مف نحك خالفات كمشكالت كأىكاء،

قد تنتيي -فيما لك تركت مف غير حمكؿ  -إلى العصؼ باألسرة كبمف فييا عمى

السكاء ،ألف البشر ذكك طبائع مختمفة كمتباينة أحياننا ،كلذلؾ كانت الحمكؿ المكضكعة
في نظاـ األسرة شاممة شمكؿ ذلؾ ،التنكع إلى درجة أف اإلسالـ أدرج في تعاليمو
نصكصنا خاصة لفض تمؾ المنظكمة االجتماعية إذا استحاؿ بقاؤىا كاستمرارىا،

حرصان منو عمى مكتسباتيا إف كصمت إلى شيء مف المكتسبات ،كحرصان عمى

أفرادىا الذيف ىـ محكر االىتماـ كالتنمية في اإلسالـ ،فالفرد في نظر اإلسالـ في

صمب االىتماـ ألنو الخميفة المكككؿ إليو أمر خالفة األرض كالمكمؼ بالعمؿ كالبناء،

فإف فشمت األسرة في االستمرار لسبب ما فإف اإلسالـ يحترـ ذلؾ كيسمح بفضيا عمى

كراىة ،لكنو يحرص أيضان عمى إعادة تككيف أسر جديدة ليؤالء األزكاج مرة أخرل
إغناء ليـ ،قاؿ تعالى وإن يتفرقا يغن هللا ككًال من سعته( سكرة النساء.)13 :

( ) األلباني ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،ضعيف الجامع الصغير وزيادتو ،أشرؼ عمى طبعو :زىير
الشاكيش ،المكتب اإلسالمي ،ج ،1ص ،365حديث رقـ .2484

( ) صحيح البخارم ،ج ،7ص ،2حديث رقـ .5063
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المطمب الثاني  :أىمية األسرة  :إلى جانب ما تحققو األسرة مف فكائد كثمار

لمزكجيف -الرجؿ كالمرأة عمى السكاء  -مما يمكف اعتباره مكاسب شخصية  ..كما في

تحصيؿ أسباب المتعة الجسدية ،كالمؤانسة ،كاإلشباع العاطفي ،كالسكف ،كاالستقرار ..

فإف أىميتيا تتعدل ذلؾ إلى حيث األبناء كالمجتمع كاألمة ككؿ ،كفؽ أدكار متعددة
تمعب فييا األسرة الدكر الرئيس ،كلعؿ مف ذلؾ:

( )1الحفاظ عمى النوع اإلنساني  :فالزكاج في الثقافة السميمة ىك الطريؽ

الطبيعي إلنجاب األطفاؿ كاستمرار البشرية كالحياة اإلنسانية عمى البسيطة ،كفكؽ أف

ذلؾ حاجة فطرية لمناس مف أجؿ االستمرار كبقاء نسميـ ،فإنو أيضنا مقصد شرعي

أكد عميو اإلسالـ ،فقد دعا اإلسالـ إلى إنجاب األطفاؿ ،كأفتى العمماء المسممكف –
بناء عمى ذلؾ  -بتحريـ تحديد النسؿ أك منعو ،إذ أف تحديد النسؿ يفرغ الزكاج مف

إحدل معانية الميمة كىي التناسؿ كالتي يذكرىا القرآف الكريـ في قكلو تعالى وهللا
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ًال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة( النحؿ.)72 :
كاذا كاف اإلسالـ قد دعا إلى التناسؿ ،فأمر أف يككف فقط مف خالؿ الزكاج

الشرعي ،فحرـ الزنا ،كلـ يعترؼ بنسب ما تنتجو العالقات الجنسية خارج إطاره مف
أطفاؿ ،فمنع نسب مكلكد العالقة الحراـ إلى الزاني ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
"الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر"( ).

في مقابؿ ذلؾ نرل اليكـ أقكامان مف غير المسمميف لـ يعطكا الزكاج األىمية التي

يستحقيا ،فعزؼ كثير منيـ عنو ،كراحكا يبحثكف عف شيكاتيـ كحاجاتيـ خارج إطاره،

كلـ يركا في اإلنجاب غاية كال حاجة ،فاضمحؿ نسميـ

بعد أف قمت نسبة المكاليد

بينيـ ،كصاركا يعانكف مف نقص مطرد في أعدادىـ إلى حد خطير أعمف معو

عقالؤىـ خطكرة ذلؾ النقص المتزايد كتأثيره عمى كجكدىـ كمو ،كاضطركا بعد أف بانت

( ) صحيح البخارم ،ج ،4ص ،53حديث رقـ .2053
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الحقيقة الفاجعة أماميـ ،أف يفتحكا أبكاب اليجرة ألعراؽ مف غير أعراقيـ ،رغـ ما
كانكا يتنطعكف بو مف نقاء أجناسيـ ،كتفكقيـ عمى غيرىـ مف الخمؽ ،ليسدكا خمؿ

تناقص أعدادىـ كتأثيره عمى سالمة استمرار الحياة في بالدىـ.

( )2ضمان نقاء النسل :أم ،نقاؤه مف اختالط األنساب ،فالنسب في ظؿ زكاج

شرعي ينعقد برضا طرفيو كحضكر كلي الزكجة كباإلشيار يككف كاضحنا بيننا ،فاألب
معركؼ كاألـ معركفة ،كتجد المسمـ يعمـ أصكلو إلى مستكل بعيد ،فيحفظ اسـ أبيو

كجده كمف بعده كمف بعده ،إلى حد أف كثي انر مف المسمميف يحتفظ بشجرة عائمتو التي
ترد نسبو إلى الجد األكؿ قبؿ مئات السنيف ،في حيف أف بعض األفراد عند غيرنا أك

كثي انر منيـ ال يعرفكف أسماء آبائيـ أك أمياتيـ ،فضالن عمى أنيـ ال يعرفكف أجدادىـ
أك أعماميـ أك عماتيـ أك أخكاليـ أك خاالتيـ بالضركرة ،بؿ إف قكانينيـ تسمح ليـ

عدـ تسمية االبف باسـ أبيو ،أك تسميتو باسـ مفرد مف غير ذكر أب أك جد ..كمعمكـ
ما ينبني عمى ذلؾ مف اختالالت عظيمة ،كآثار سيئة تتعمؽ في أمكر ضركرية كثيرة

ميمة مثؿ :النسب كالنفقة كالتربية كالميراث ،كغير ذلؾ مف الحقكؽ التي يجب أف
تثبت لمكلد.

إف في نقاء النسؿ إثبات لحقكؽ المكاليد كضماف الحتراميا ،كتحديد لمجية

الكاجب عمييا الكفاء بيا ،كيؤدم إلى سالمة الحالة النفسية لمفرد الذم يعرؼ أصكلو

كفركعو ،كمعمكـ أف ىذه المعرفة تعطي اإلنساف الثقة كالقكة كاالحتراـ ،بعيدنا عف الشؾ
كالحيرة كالحرماف العاطفي كاألسرم ،كيضعو في و
جك مف التفاعؿ كالمكدة مع أقاربو

كأرحامو ،فيككنكف بالنسبة لو امتدادان ،كممجأ كمالذان ،كقد كصى الرسكؿ صمى اهلل
عميو كسمـ بمعرفة ىذه الصمة كاقامتيا كاحتراميا ،كالمحفاظة عمييا ،فكاف يأمر الناس

بقكلو " تعممكا أنسابكـ ،ثـ صمكا أرحامكـ ،كاهلل إنو ليككف بيف الرجؿ كبيف أخيو الشيء
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كلك يعمـ الذم بينو كبينو مف داخمة الرحـ ألكزعو ذلؾ عف انتياكو "( ) ،كيشدد صمى
الرًح يـ يم ىعمَّ ىقةه بًاٍل ىع ٍر ً
صمىنًي
اهلل عميو كسمـ عمى إدامة ىذه الصمة بقكلو " َّ
ش تىقيك يؿ ىم ٍف ىك ى
ط ىعوي اهللي"( ) ،كصمة الرحـ تعني فيما تعنيو :المكدة كالتراحـ
ط ىعنًي ىق ى
صىموي اهللي ،ىك ىم ٍف ىق ى
ىك ى
كالتزاكر كتقديـ العكف كالمساعدة بكؿ أشكاليا.

( )3توفير الجو المالئم لتنشئة األوالد وتربيتيم بشكل سوي :ال يكجد كسط

أفضؿ لنمك الطفؿ كتنشئتو كتربيتو مف كسط األسرة ،ألنو بالضركرة يكتسب منيا

مبادئو كقيمو كعاداتو ،مف خالؿ تقميده أبكيو ،كاستجابتو لتكجيياتيما ،كحرصو عمى

إرضائيما عف طريؽ اتباعيما فيما يأمراف كينيياف ،كذلؾ فإف أسمى المطمكب مف
األبكيف تجاه أبنائيما ،أف يحسنا تربيتيـ ،كأف يككنا قدكة صالحة ليـ في أخالقيـ

كسمككاتيـ كانفعاالتيـ ،ألف عمييـ أف يعممكا أف األبناء يسعكف إلى تقميد كالدييـ في

كؿ شيء ،لثقتيـ بيـ ،كلظنيـ أف ما يفعمكنو ىك الصكاب بعينو ،كبالتالي فإف كانت

تكجيات اآلباء سميمة طيبة فإف األكالد يتعممكف ذلؾ كينقمكنو إلى أنفسيـ ،فتتيذب

أخالقيـ كتسمك نفكسيـ بكالدييـ ،كاف كانت تكجياتيـ فاسدة أك خاطئة تعمـ منيـ
ً
ض ىؿ ًم ٍف أ ىىد وب
أبناؤىـ مثؿ ذلؾ ،يقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ " ىما ىن ىح ىؿ ىكال هد ىكلى ىدهي أى ٍف ى
ىح ىس وف"( ).

( )4صيانة المجتمع من االنحالل والفساد  :كذلؾ بضبط الشيكات بالنسبة

لألزكاج ،فيككف الزكاج الطريؽ الطبيعي اآلمف لتصريؼ الشيكة كتحقيؽ السعادة،

كتنمية الناحية العاطفية لدل الزكج كالزكجة بعيدان عف الحراـ كالشذكذ المؤدياف إلى

( ) البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،األدب المفرد  ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي،
األحاديث مذيمة بأحكـ األلباني عمييا ،بيركت ،دار البشائر اإلسالمية ،ط1409 ،3ق1989 -ـ ،ج،1
ص ،39حديث رقـ.72
( ) صحيح مسمـ ،ج ،4ص ،1981حديث رقـ.2555
( ) الشيباني ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيؽ :شعيب

األرنؤكط كعادؿ مرشد كآخركف ،إشراؼ :د .عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط،1

1421ىػ2001 -ـ ،ج ،24ص ،128حديث رقـ.15403 /1

278

الفكضى كاالنحالؿ ،كبدكرىما فإف الكالديف يسيماف في صيانة المجتمع مف االنحالؿ
كالفساد ،كبتمسؾ أفراده باألخالؽ الفضمى ،كذلؾ مف خالؿ تربية أبنائيـ عمى

الفضائؿ كدكاـ مراقبتيـ كتكجيييـ الكجية السممية ،كنيييـ إياىـ عف الفساد كاإلفساد

كسكء األخالؽ ،كقد أمر اهلل تعالى اآلباء بذلؾ تجاه أبنائيـ بقكلو عز كجؿ يا أيها
(التحريـ :
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراًال وقودها الناس والحجارة 

 ،)6كذلؾ بالتربية كالمحافظة عمى النفس كعمى األبناء مف الخطايا كالذنكب كاآلثاـ.
( )5ضمان انتقال المال بطريق منظم وفق نظام الميراث:

فالماؿ ماؿ اهلل

تعالى ،كلذلؾ فإف المطمكب مف اإلنساف أف يتعامؿ معو كفؽ ما يرضي اهلل تعالى

كيسمح بو ،كاإلنساف مستخمؼ فيو فقط ،كىك بعد مكتو لف يأخذ معو منو شيئنا بؿ
يتركو دكنو ،كلضماف أف ينتقؿ الماؿ إلى مستحقيو ،فقد شرع اهلل تعالى نظامان عادالن
يحكـ الميراث ،منعان ألم اختالؼ أك انتياب لمماؿ أك محاباة ألحد الكرثة عمى غيره،
كىذا مف شأنو إبقاء الذرية في عزة ككرامة كغنى دكف حاجة أك عكز يفضي إلى فقر

كميانة ،يقكؿ اهلل تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب
مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا ًال مفرووا ًال ( سكرة النساء)7 :
كالنصيب المفركض أم المقدار المحدد مف قبؿ اهلل تعالى كالذم ال يجكز مخالفتو .

كلقد أدل غياب نظاـ لممكاريث عند غير المسمميف إلى تيو كضالؿ ،فقد يحرـ

منو بعضيـ ،كقد يستأثر بو بعضيـ أيضان ،بؿ كقد يحرـ منو الجميع ،فيعطى الماؿ
ال ،أك قد يمنح لحيكاف أك جماد أك يضيع في ما الفائدة
إلى غريب ليس بكارث أص ن
منو ،كبمتابعة بسيطة ألخبار بعض أىؿ الغرب كالشرؽ ،تجد فييـ مف يبقى أىمو
فقراء جكعى كيكرث مالو لكمب أك قط ،فيعيش الحيكاف ىذا برفاىية كدالؿ ،كيعيش

أىؿ الميت بميانة كاذالؿ ،كقد يمجأ بعض المكرثيف إلى حرماف مف يستحؽ الميراث
لبغض أك كره ،ككأف ممكو لمماؿ يستمر حتى بعد مكتو كمفارقتو الحياة ،ىذا نظاـ

البشر كذلؾ نظاـ اهلل تعالى صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة ( سكرة البقرة:

.)138
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( )6زيادة الترابط االجتماعي بين الناس ،وتوثيق الصالت بين األسر،

والعشائر الكبيرة في المجتمع الواحد :المقصكد ليس مجرد التعارؼ بمعناه العاـ فقط،
بؿ المقصكد تكثيؽ العالقات بيف الناس عمى مستكل األفراد كاألسر الصغيرة

كالعشائر كتنميتيا ،فيما يؤدم إلى تحقيؽ التعاكف كالتكافؿ كالتكامؿ في أفراد المجتمع

الكاحد ،فالناس كميـ أخكة في الخمؽ ميما اختمفت أجناسيـ كدياناتيـ كأعراقيـ ،كاهلل

تعالى طمب إلييـ أف يسعكا إلى التعاكف فيما بينيـ إلعمار األرض كاقامة الحؽ

كالعدؿ ،فكانت األسرة ميدان لمثؿ تمؾ العالقات كمكثقان ليا ،يقكؿ اهلل تعالى في محكـ
تنزيمو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ًال وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند هللا أتقاكم( سكرة الحجرات.)13 :

المبحث الثاني :سبل الحفاظ عمى لغة األبناء واغنائيا ،والتحديات التي تواجو

ذلك  :يتكجب عمى الكالديف داخؿ األسرة ،أف يحتاطا لثقافة أبنائيما كدينيـ كقيميـ،

ألف في ذلؾ ضماف استقامة حياتيـ كسالمة تكجياتيـ ،كعمييما كذلؾ أف يحتاطا لمغة
أبنائيـ العربية ،ألف المغة ىي سبيؿ المرء ليفقو دينو ،كليفيـ تاريخو ،كليتكاصؿ مع
ماضيو كحاضره كمستقبمو ،ككذلؾ ىي سبيمو لمتعارؼ مع قكمو كأمتو ،فكاف كاجب

الكالديف في ذلؾ كبير ،كحمميما فيو ثقيؿ.

المطمب األول :سبل األسرة في الحفاظ عمى لغة األبناء واغنائيا :يمكف القكؿ

بأف ىذه السبؿ تتحقؽ في أمريف  :أحدىما  :خاص باآلباء تجاه أنفسيـ ،كثانييما :

خاص بتعامؿ اآلباء مع أبنائيـ ،كذلؾ عمى النحك التالي:

أو ًالال :السبل التي عمى اآلباء اتباعيا تجاه أنفسيم :كالمقصكد مف ذلؾ بالمقاـ

األكؿ صالح أبنائيـ ،فميما كاف مستكل اىتماميـ بالقيـ كالمبادئ ،كتعمقيـ بالديف

كالمغة ،كبكؿ ما ىك حسف ،فإف عمييـ أف يراجعكا أحكاؿ أنفسيـ إذا صاركا أزكاجنا
كآباء ،ألف أحكاليـ تختمؼ مف ككنيـ فرادل يعيشكف ألنفسيـ في الغالب ،إلى

صيركرتيـ مسؤكليف عف غيرىـ ،كرعاة ألبنائيـ الذيف يعتمدكف عمييـ كيحتاجكف
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إلييـ ،كيراقبكنيـ كيقمدكنيـ ،بما يكجب عمييـ أف يراقبكا أنفسيـ كىـ أماـ أكالدىـ ،كأف

يضبطكا سمككيـ ،ليككنكا القدكة الحسنة ليـ ،التي تبني كال تيدـ ،ترشد كال تضيع ،كقد

أشار النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى عظـ مسؤكلية الكالديف تجاه أكالدىـ ،فقاؿ "كفى
بالمرء إثمنا أف يضيع مف يقكت "( ) ،كمعمكـ أف فاقد الشيء ال يعطيو ،فكيؼ سيككف

األب مربيان  ..ككيؼ ستككف األـ مربية ،كىما يجيالف متطمبات ذلؾ ،كيفتق ار إلى

القدرة عمى تحقيقو.

ما نراه في الكاقع ،ىك أف الشباب مف الذككر كاإلناث يتحكلكف بيف عشية

كضحاىا إلى أزكاج ،كبعد ذلؾ كبتسارع كبير يتحكلكف إلى آباء كأميات ،كقد يككف

أكثرىـ غير مستعديف ليذه التطكرات الكبيرة التي تط أر عمى حيكاتيـ ،كيخكضكف

غمارىا مف غير خبرة كال معرفة كال مساندة ،كالنتيجة شبو المحققة ىي  :كقكعيـ في
كثير مف الزالت كاألخطاء ،كأكثر مف ذلؾ ،كالتي قد تنتيي بالفشؿ التاـ ،بما ال يؤثر

عمييـ فقط ،كانما يؤثر عمى أبنائيـ ،كذلؾ حينما يتسببكف ألبنائيـ بتعاسة أك انحراؼ

أك ضياع ،أك نحك ذلؾ.

كلعؿ ذلؾ ينبو إلى أىمية تكعية المقبميف عمى الزكاج ،كاخضاعيـ لدكرات

كدركس تبيف ليـ طبيعة الحياة الزكجية التي سيقبمكف عمييا كمتطمباتيا ،كتبصيرىـ
بحقكقيـ ككاجباتيـ فييا ،تجاه أزكاجيـ كتجاه أبنائيـ ،كتدريبيـ عمى كيفية مكاجية

التحديات التي يمكف أف تعترض تمؾ الحياة التشاركية ،ال سيما كنحف نرل الفشؿ

الكبير الذم يصيب كثي انر مف األسر كالبيكت ،كمفزع ذلؾ الرقـ الذم تتحدث عنو دائرة
قاضي القضاة ،إذ بينت أف نسب الطالؽ في األردف كصمت إلى حكالي ما نسبتو

الس ًج ٍستاني ،سنن أبي داود،
( ) السجستاني ،سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم ِّ
تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،بيركت -صيدا  :المكتبة العصرية ،ج ،2ص ،132حديث رقـ ،1692
قاؿ المحقؽ في اليامش :حكـ األلباني :حسف.
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 %25مف مجمكع الزكاجات عاـ  ،) ( 2011كىذا أمر مذىؿ يجب أف يقؼ أمامو
كؿ مؤتمف عمى أمف الناس كشؤكنيـ ،ككؿ مسؤكؿ في مؤسسات الدكلة الحككمية

كالخاصة.

كلعؿ مما يجب عمى اآلباء اتخاذه تجاه أنفسيـ ،عمى فيما يختص المغة العربية

تحديدنا ما يمي:

( )1تقويم لغتيم العربية وتصحيحيا قدر االستطاعة :عمى اعتبار أف الكالديف

يمثالف المرجعية األكلى ألبنائيما ،فيـ يتعممكف منيما ،كيعمدكف إلى تقميدىما في

سمككاتيما كاتجاىاتيما ،كمف ذلؾ سعي األبناء لمتمثؿ بمغة اآلباء ،كلذلؾ كانت ميمة

تقكيـ لغة الكالديف أم انر ميمان لمتأثير إيجابينا عمى لغة األبناء فيما بعد ،كفي الجممة فإف
مما يجب عمى الكالديف مالحظتو كااللتزاـ بو ما يمي:
أ .نطق الكممات بشكل سميم  ،بضبط مخارج الحركؼ ،كمراعاة الكضكح في

لفظ الكممات ،بعيدنا عف التمييع كالتمطيط كتسريع الكالـ ،أك إىماؿ مخارج الحركؼ،
أك نحك ذلؾ ،فإف كانت طريقة كالـ الكالديف أك أحدىما تميؿ إلى الميكعة أك الميكنة

الزائدة بحكـ ما اعتادا عميو ،فعمييما ضبط المساف كالكممات لتككف أكثر رصانة كأجكد
معنى ،كاف كانا أك أحدىما -عمى سبيؿ المثاؿ -ينطؽ حركؼ التفخيـ
تعبي انر كأكضح
ن
بترقيؽ فعميو أف يصكب ذلؾ ،فيقكؿ (طاكلة ) بدالن مف (تاكلة ) ،كيقكؿ (كضيع ) بدالن

مف (كديع ) ،كىكذا  ..حتى يتضح المعنى المراد دكف خمط بمعاني أخرل قد يفضي

إلييا المفظ الخطأ.

ب .البعد عن استخدام الكممات الدخيمة التي ال أصل ليا في المغة  ،كانما ىي

كممات تشكمت مع مركر الزمف نتيجة عكامؿ متنكعة أثرت عمييا ،خصكصنا اختالؼ
الناس في طريقة التمفظ بيا ،بحيث جاءىا التغيير شيئان فشيئان ،مف شخص إلى
( ) بحسب تقرير دائرة قاضي القضاة فإف عدد حاالت الزكاج التي سجمت خالؿ العاـ  2011بمغت ( )61770
حالة ،بينما بمغ عدد حاالت الطالؽ لنفس العاـ (  )15707حالة ،المكقع اإللكتركني لدائرة قاضي القضاة في
األردف
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شخص كمف جيؿ إلى جيؿ ،حتى تناقميا الناس بينيـ مع تحريفيا ،كبما أخرجيا عف

حقيقة معانييا تمامان ،كمثميا أيضنا الكممات الناشئة عف خميط مف األلفاظ ،أك الكممات
ال (فنجرم )
ال عف كممات أجنبية ،كما في قكؿ البعض مث ن
المعربة بطريقة مشكىة نق ن
لكصؼ مف يغالي في إنفاقو أك تصرفاتو ،ك( َّ
بالش) كفعؿ بمعنى (بدأ) ،كقكليـ (كايد)
بمعنى كثير ،كىك التعبير الذم يعتمده بعض عرب الخميج ،أك نحك ذلؾ.

ج .تصحيح نطق الكممات التي شابيا تحريف من العامية  ،كخاصة تمؾ

الكممات القريبة أصالن مف الفصيحة ،كلكنيا تغيرت شيئان في شيئان لما طغى عمييا مف

لفظ العكاـ ،كذلؾ مف أجؿ تعكيد األبناء عمييا ،كتقريبيـ أكثر مف المغة القكيمة ،فبدؿ

قكؿ أحدىـ (بدم) ،يقكؿ (بكدم ) ،كبدؿ قكلو (ىادا ) أك (ىاظا ) ،يقكؿ (ىاذا ) ،كبدؿ
(حدا) ،يقكؿ (أحد).

د .عدم استخدام مصطمحات أجنبية في الكالم العربي ،اقتباسان مف لغات أخرل

بمفظيا األصمي أك بتعريب مشكه ليا ،سكاء كاف ذلؾ في النطؽ أك في الكتابة،

خصكصان أنو قد شاع بيف كثير مف الناس ميميـ إلى تطعيـ لغتيـ العربية بمغات

أخرل ،تعبي انر عف اإلعجاب بالمغات األخرل ،أك تأث انر بثقافات الغرب ،أك إشارة إلى ما
يظنكف أنو تقدـ كرقي يترفعكف بو عف قكميـ ،فترل ىؤالء يزجكف بكممات أجنبية بيف

كمماتيـ العربية ،أك يعربكف الكممات األجنبية بطريؽ عربية ،كقكليـ (السككؿ ) عكضان

عف المدرسة ،كقكليـ عف االستقامة (دكز) أك (دغرم ) ،كقكليـ (اسكممو ) بدؿ
(طاكلة).

كلقد شاعت اليكـ لغة خميط مف العربية كاإلنجميزية ،كخصكصان بيف مستخدمي

كسائؿ التقنية الحديثة الخاصة بالتكاصؿ كالمحادثة ،كىي ما أطمؽ عمييا البعض اسـ

"أرابيزم أك عربيزم " ،أك "أرابيش " ،جمعنا بيف كممتي  :عربي كانجميزم ،كالتي صار
كثير مف ركاد المحادثة أك ما يسمى "الدردشة " كخاصة مف الشاب يعتمدىا بسبب

افتقار بعض تمؾ كسائؿ االتصاؿ تمؾ لمحركؼ العربية ،أك ميؿ بعض اإلفراد إلى
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استخداـ كممات مختصرة ال تسعفو العربية لمثميا ،أك بسبب ما يعتبره البعض حداثة
اجتماعية تمزمو استخداـ بعض العربية كبعض اإلنجميزية أك خميطان بينيما ليظير
بمظير العارؼ المثقؼ المطمع.

بدال من العربية عند الحديث مع
( )2البعد عن استخدام المغات األجنبية ًال

أشخاص عرب ،فالكاجب أف يعتز العربي بمغتو كأف يحرص عمى استخداميا ،كأف ال
يجعؿ لغتو الثانية ميما كانت حاجتو إلييا ،كحبو ليا تطغى عمى لسانو ،ألف إىماؿ

لغتو األـ أك البعد عنيا -كاف شيئان فشيئان -يؤدم بو إلى غربة عنيا ،كلقد أصبح لساف

ال بالعربية جراء ذلؾ ،بؿ كصار كثير مف العرب كخاصة المغتربيف في
البعض ثقي ن
بالد أجنبية ينسكف كثي انر مف األلفاظ كيجيكلكف كثي انر مف المعاني.

ال بد أف يحرص العربي في بالده بخاصة ،كفي البالد األخرل بعامة عمى أف

يديـ تكاصمو مع لغتو ،كأف يعتمدىا مع غيره مف العرب دائمنا ،كخصكصنا مع أبنائو

داخؿ أسرتو ،خصكصان أف األبناء العرب في البالد األجنبية يدرسكف في الغالب في

مدارس أجنبية ،كبالضركرة يستخدمكف لغاتيا كلساعات طكيمة في أياـ الدراسة ،فكانت

الحاجة حينئذ ماسة إلنعاش لغتيـ األصيمة لتنافس المغة األخرل التي يستخدمكنيا
أكثر أكقاتيـ كلحماية مكقعيا في نفكسيـ ،لضماف عدـ ضعفيا أك نسيانيا.

كمف ىنا ،كاف الكاجب عمى اآلباء -في المقاـ األكؿ -أف يعتمدكا المغة العربية

مع أبنائيـ في منازليـ كأسرىـ كنكادييـ ،كأف يحرصكا عمى التكاصؿ معيـ مف

خالليا ،كلقد كقع بعض اآلباء في خطأ كبير عندما تناسكا لغتيـ كاعتمدكا المغات

األجنبية مع أبنائيـ ،حتى إذا ما كبر األبناء جيمكا لغتيـ األـ تمامان ،كجيؿ المغة
و
معاف ،فالمغة
العربية يعني بالضركرة جيؿ األصكؿ كميا ،بما تحممو ىذه الكممة مف
تحمي الديف كالقيـ كالعرؼ كالفيـ كالعالقة مع ذكم القربى ..كتضمف التكاصؿ مع كؿ

ذلؾ.

( )3استخدام العربية الفصحى في التخاطب قدر االستطاعة  :كخاصة أماـ
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األبناء كمعيـ ،بحيث يصبح الحديث بيا شيئان فشيئان أم انر اعتياديان طبيعيان ،بما يشجع
ىؤالء األبناء عمى استخداميا دكف الشعكر بحرج يمنعيـ منيا ،كالمتكقع أف الناس لك

اعتداكا استخداـ المغة الفصيحة في بيكتيـ ألصبحت ىي السائدة بينيـ في كؿ

شؤكنيـ كأحكاليـ ،كيؤكد ذلؾ أف الناس -فيما يالحظ -يتقبمكف الحديث بالفصيحة في
كسائؿ اإلعالـ كفي المنتديات كالممتقيات العامة العتمادىا في تمؾ المحافؿ غالبان،
بحيث أصبح ذلؾ أم انر عاديان ،بؿ إنو قد يعاب عمى مف يتحدث فييا بالعامية ،بما

يحمؿ غالبية المتحدثيف عمى محاكلة استخداـ الفصيحة حتى مع ما قد يقعكف فيو مف

أخطاء كاضحة ،فاإلنساف كما يقاؿ تبعنا لعادتو ،ككما تقبؿ الناس الفصيحة في تمؾ
المحافؿ فإنيـ سيتقبمكنيا في كؿ شؤكنيـ أيضان إذا اعتادكىا ،خصكصان أنيا أقدر عمى
التعبير كالبياف ،كأسيؿ لمفيـ مف قبؿ الناطقيف بيا عمى اختالؼ ليجاتيـ المحمية.

( )4تعويد النفس عمى القراءة والكتابة  ،فإف ذلؾ مما يقكـ المغة كيصححيا،

كاذا لـ يكف الكالداف محبيف لمقراءة مداكميف عمييا ،فكيؼ سيقنعا أبناءىما بيا،

كاألصؿ أف يحرص الناس عمى كجكد مكتبة في بيت كؿ منيـ ،فإف مجرد رؤية

الكتب يدفع اإلنساف لمعبث بيا ،كتقميبيا ،كمف ثـ قراءة بعض عناكينيا كالتي يمكف أف
تجذب الناظر إلييا ،فيبدأ في مطالعة كتاب أك بعض كتب ،فيرتاح إلى ذلؾ كيممس

فكائده ،فيتعمؽ بو.

ثانياًال :السبل التي عمى اآلباء اتخذاىا تجاه أبنائيم  :كىي كثيرة كمتعددة ،بما
ال يسع المقاـ لذكرىا ،كلكف يمكف القكؿ بأنيا جميعان تمتقي عمى مبدأ دفع األبناء تجاه
حب لغتيـ كتسييؿ الطرؽ المؤدية إلى ذلؾ بترغيبيـ تارة كبإلزاميـ تارة أخرل ،كمف
تمؾ الطرؽ ،ما يمي:

( )1تشجيع األبناء عمى القراءة والكتابة  :في إطار ما يتمقاه األبناء مف
كاجبات مدرسية أصالن ،كفي خارج ذلؾ أيضان ،كنشاطات إضافية يكمؼ اآلباء
أبناءىـ بيا ،فعمى األب كاألـ أف يشرفا عمى أداء أبنائيـ الخاص بالقراءة كالكتابة،
كقراءة القرآف الكريـ كدركس الكتب المدرسية ال سيما دركس المغة العربية ،ثـ عمى
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الكالديف أف يراجعا ما يكتبو األبناء مف كاجبات ،فيصححكف ليـ ما أخطأكا فيو مف
الكممات أك مف األلفاظ لتتكاءـ مع أكضاعيا الصحيحة ،كال بأس ،بؿ ينبغي عمى
الكالديف أف ال يقنعا بحدكد ما تطمبو المدرسة ،كانما عمييما حمؿ األبناء عمى ممارسة
المغة مف خالؿ تكاليؼ إضافية ،مستغميف بعض الظركؼ أك األكقات المناسبة،
كالطمب إلييـ قراءة قصيدة جميمة ،أك حثيـ عمى كتابة خاطرة أك قصة ،أك الطمب
مف أحدىـ قراءة خبر ميـ في الجريدة ،كخبر يتناكؿ ق اررات صدرت عف ك ازرة التربية
كالتعميـ ،أك مقالة عف مشكالت طالبية في بعض المدارس ،كنحك ذلؾ ،بما يحفز
األبناء عمى االلتصاؽ أكثر بمغتيـ قراءة ككتابة.
كمف قبيؿ ذلؾ أيضان :حث األبناء عمى المشاركة في المسابقات المتعمقة بالمغة
العربية ،سكاء الصادرة عف المدرسة أك عف الجامعة إف كانكا في مستكل التعميـ
الجامعي ،أك تمؾ المعمنة مف المساجد أك الجيات الثقافية المختمفة ،كيحاكؿ الكالداف
ما استطاعا أف ييكنا أمر المشاركة ،كيعظما قدرة أبنائيـ كاستعدادىـ عمى تحقيؽ
مراكز جيدة بيف المشاركيف ،لما في ذلؾ مف تعزيز لمثقة بالنفس ،كدفع لكسر الجمكد
أك الخكؼ مف خكض تمؾ الغمار.
كمف طرؽ تشجيع األبناء عمى ممارسة المغة الفصيحة  :القياـ بمسابقات
المبارزات الشعرية ،لما يتضمنو الشعر مف تعابير سامية ،كألفاظ رصينة في الغالب،
كقد شاعت مثؿ ىذه المسابقات في الماضي بحيث أصبحت جزءان مف سياؽ
النشاطات المحببة بيف الناس ،كساىمت فعالن في جذب الشباب كاألطفاؿ نحك الشعر
كمحاكلة إنشاده ككتابتو.
( )2عدم تفويت أية فرصة لتصويب أخطاء المغة التي تظير أمام العيان ،

كتنبيو األبناء إلى خطأ مكتكب عمى لكحات المحاؿ التجارية مثالن ،أك عمى بعض

بطاقات الدعكات كالتياني ،أك ما يعرض عمى شاشات التمفزة كالحكاسيب ،فينبو

الكالداف أبنائيما إلى ما تحممو تمؾ المكاد مف أخطاء في المغة ،كيبينا ليـ صكابيا،
فكثي نار مف الكتابات تثبت ىمزة القطع بدؿ ىمزة الكصؿ أك العكس ،فنق أر في بعض
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اإلعالنات مثالن عبارة (مكاعيد اإلستقباؿ ) ،كيكتب اسـ عمي مثالن عمى نحك (عمى )،

أك يحى عمى نحك (يحي)..

كمف الميـ أف يستغؿ الكالداف أية فرصة تسنح لمدح المغة العربية كاعالء شأنيا

في نفكس األبناء ،فإذا ما عرض ليـ كممات أجنبية بألفاظيا األصمية أك بحركؼ

عربية ،نبيا األبناء إلى حب المغة العربية كأكلكية استخداميا بدؿ المغات األجنبية،

ككف المعني بيا عربان أصالن ،كىـ في بالد عربية كلغتيـ عربية ،فما الحاجة إلى لي

عنؽ المغة بحركؼ أك معاف أجنبية ،كنبيا أيضان إلى سكء تعريب الكممات األجنبية

مف خالؿ كتاباتيا بحركؼ عربية ،كمف أمثمة ذلؾ ما نقرأه أحيانا نًعمى كاجيات
بعض المحاؿ التجارية مف كممات مثؿ( :جكردف) بدالن مف (األردف) ،أك عناكيف مثؿ

ال مف (الطريؽ السريع).
ال مف (تخفيض) ،أك (ىام كيي) بد ن
( )saleبد ن

( )3اختيار المدارس العربية لتعميم األبناء دون األجنبية  ،كليس معنى ذلؾ

إىماؿ تعمـ المغات األجنبية ،أبدان ،فتعمـ المغات أمر ميـ جدان مف أجؿ فيـ اآلخريف
كفيـ حضاراتيـ كتسييؿ التكاصؿ معيـ ،كلكف الخطكرة في ذلؾ زج األطفاؿ في

مراحؿ تعميميـ األكلى في مدارس أجنبية ال تعتمد لغتيـ األـ إال فيما قؿ مف مكاد
تعميمية ،ككأنيـ يعيشكف في بالد أجنبية ،كىك ما قد يؤدم إلى ربط األطفاؿ بمغة

غير لغتيـ ،كبحضارة غير حضارتيـ ،كبما يصعب عمييـ فيما بعد التكاصؿ مع
لغتيـ كمع قكميـ كتاريخيـ ،خصكصان كأف األطفاؿ ال يدرككف مرامي األشياء

كالكبار ،كيجيمكف خطكرة إضعاؼ لغتيـ األـ ،كتزداد الخطكرة كالتحدم مع إقباؿ

كثير مف الناس اليكـ عمى اختيار المدارس األجنبية ألبنائيـ طمعنا في تسييؿ دمجيـ

في المجتمعات الغربية مستقبالن ،مغفميف عكاقب ذلؾ ،بالرغـ مف أف المكاسب التي

يطمعكف بيا ألبنائيـ ميما بمغت فمف تساكم قيمة التمسؾ بيكية الطالب الحقيقية التي

يجب أف ينتمي إلييا كيعتز بيا ،كىي التي تضمف لو صمة سميمة مع ثقافتو كقيمو

كمبادئو.
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إف الذم يحز في النفس أف كثي انر مف الدكؿ العربية تسمح بفتح مدارس

كجامعات ناطقة بمغات أجنبية فييا مف غير ضكابط تنظـ عممية التعامؿ معيا،

كالتسجيؿ فييا ،بما يحمي األجياؿ العربية مف خطكرة اندماجيـ العشكائي في

المؤسسات الناطقة بالمغات األجنبية ،كبما قد يؤدم إلى فقداف لغتيـ كىكيتيـ أحياننا،

كمما يحز في النفس أكثر أف الدكؿ األجنبية الغربية منيا كالشرقية كمنيا تمؾ التي

تقكـ بفتح مؤسسات تعميمية كتثقيفية في بالد العرب ،تمنع المياجريف العرب إلييا مف

فتح مدارس ناطقة بمغتيـ األـ ،كتمزميـ دمج أبنائيـ في مدارسيا ،متذرعة بضركرة
الحفاظ عمى ىكية البمد ،عف طريؽ تكحيد ىكية الطمبة كاتجاىاتيـ عمى اختالؼ

مشاربيـ كثقافاتيـ لتسييؿ اندماجيـ مع بعضيـ مف جية ،كتسييؿ اندماجيـ مع

أنظمة الدكلة كأعراؼ مجتمعيا مف جية أخرل ،كما ىك في الحقيقة إال اعت از انز مف
تمؾ الدكؿ بمغتيا ،كحفاظنا منيا عمى تاريخيا كىكيتيا.

( )4تشجيع األبناء عمى ارتياد المؤسسات الداعمة لمغة العربية  :كالمساجد

كمراكز تحفيظ القرآف الكريـ كالمؤسسات الثقافية كنكادم المغة كمجامعيا ،كدفعيـ

لالندماج ببرامجيا كاالشتراؾ بنشاطاتيا التي تعمؿ عمى تعميـ المشاركيف قكاعد المغة،

كالشعر ،كالقصة كالخاطرة كنحك ذلؾ ،مما يرقى بمغة األفراد كيزيد مف تعمقيـ بيا،

كلعؿ مف أبرز المؤسسات الداعمة لمغة العربية كاالىتماـ بيا المساجد ،لما تيتـ بو
مف تعميـ القرآف الكريـ تالكة كتجكيدان كحفظان كتفسي نار ،مع ربط ذلؾ كمو بالديف

كاإليماف ،كمعمكـ دكر الديف في الحفاظ عمى القيـ كالمبادئ كالخمؽ كالمغة ،ألنيا

جميعان مفردات أساسية في الخطاب الديني ،كسمككان متبعان في كؿ شعائره ،كىذا مف

أىـ األمكر التي تعمـ المغة كتثبتيا في نفكس الناشئة ،كتركج لركح االنتماء إلييا.

المطمب الثاني :التحديات التي يمكن أن تضعف جيود األسرة في إغناء لغة

األبناء أو تحد منيا :كىذه التحديات يمكف أف تككف داخمية ،بمعنى أف مصدرىا مف
داخؿ األسرة ذاتيا ،كيمكف أف تككف خارجية ،أم أف مصدرىا مف خارج نطاؽ
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األسرة ،كبالتالي فالتحديات في ىذا الباب قسماف:
القسم األول :التحديات الداخمية :كمنيا:
( )1ضعف لغة الوالدين العربية ،أو عزوفيما عن استخداميا في حياتيما،

فيذا الضعؼ ال شؾ أنو ينعكس عمى أبنائيما ،كعمى مياراتيـ المغكية ،كلذلؾ كاف

عمى الكالديف -كما أشرنا سابقان  -أف يعتنيا بمغتيما العربية كأف يعت از بيا كأف ينحا از
إلييا دائمان ،لينعكس ذلؾ عمى أبنائيما.

األخطر مف ذلؾ ،أف يؤمف بعض اآلباء كاألميات أف المغات األجنبية أجدر

مف المغة العربية كأف استخداميا أكلى ،ألنيا بحسب ظف البعض عالمة عمى التقدمية

كالرقي ،كىذا فكؽ أنو جيؿ بقيمة المغة العربية كحقيا عمى أتباعيا فيك ضعؼ كاضح

في انتماء ىؤالء لدينيـ ،فمك كاف ذلؾ االنتماء حينا في قمكبيـ لتمسككا بمغتيـ ،ألنيا
ىي المكصمة إليو.

( )2انتشار المدارس والجامعات ذات المغات األجنبية  :فمقد أصبحت المدارس

األجنبية التي تدرس بمغاتيا األجنبية منتشرة كثي انر في بالدنا ،كصار كثير مف الناس

يتسابقكف إلى إدخاؿ أبنائيـ إلييا ،رغـ ارتفاع أجكرىا أضعافان مضاعفة عف أجكر

المدارس الكطنية ،كرغـ خطكرة ىذه المدارس عمى لغة األبناء كثقافتيـ كأخالقيـ

أحيانان ،إال أف الحككمات ال تمانع مف كجكد ىذه المدارس كانتشارىا ،ال بؿ إف األمر
لـ يقؼ عند حدكد المدارس ،كانما تعداه إلى الجامعات ،فضالن عف المؤسسات

األخرل كمراكز المغات كالثقافات كالفنكف كالرياضات ،مع أف أكثر دكؿ العالـ كخاصة
تمؾ المسماة متقدمة تعتز بمغتيا كتعتبرىا لغة التعميـ الكحيدة أك األساسية ،كتمنع

كجكد مؤسسات تعميمية أجنبية عمى أرضيا كخاصة في المراحؿ اإللزامية لمتعميـ ،كلك
كاف ذلؾ التعميـ يستيدؼ األطفاؿ المياجريف كليس األصمييف أصالن ،كمكمف الخطر

في انتشار التعميـ بالمغات األجنبية أف الطالب في تمؾ المؤسسات يدرس جؿ مكاده
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العممية بالمغة األجنبية ،كيعايشيا طيمة كجكده في المدرسة أك في الجامعة أك في

المؤسسة التعميمية ،مما يضعؼ معرفتو بمغتو كخاصة العممية ،كيضعؼ ارتباطو بيا،
كفيمو ليا ،كقد ينشأ مع األياـ غريبان عنيا ،خصكصان أف الطالب عندما ينتيي مف

الدارسة في المدارس األجنبية يكمؿ تعميمو في دكؿ تمؾ المدارس ،بشكؿ إلزامي أك
اختيارم ،ذلؾ ألف بعض الشيادات الصادرة عف تمؾ المدارس تككف ضمف برامج ال
تقبؿ في البمد الكطف ،فيضطر الطالب إلى السفر إلى البمد األجنبي ليكمؿ تعميمو،

كقد يختار اإلقامة كالعيش في نفس البمد طيمة حياتو.

إف إرساؿ اآلباء أبناءىـ إلى المدارس األجنبية ليعتبر تجاك انز كبي انر في حؽ

لغتيـ كانتمائيـ ليا ،كيؤثر كثي نار عمى فيـ دينيـ كأعرافيـ كقيميـ ،مما يضعفيا في
نفكسيـ ،بؿ كيجعميـ غرباء عنيا ،بما يسيؿ عمييـ التخمي عنيا كميان في المستقبؿ.

كمف ىنا ،كاف مف مسؤكلية اآلباء تجنب ذلؾ األمر الخطير ،كاالعتزاز بمغتيـ،

كاإلصرار عمى أف يعتز أكالدىـ بمغتيـ أيضنا ،مقدميف ذلؾ عمى الفكائد التي يمكف

لمطفؿ أك الشاب أف يجنييا مف دراستو بالمغة األجنبية ،إلى جانب أنو يمكنو أف يدرس
المغة األجنبية التي يريد في المدارس أك المراكز المغكية كمغة ثانية إلى جانب المغة

العربية األـ.

كىذا ال ينفي كال يناقض أىمية طمب العمـ في الدكؿ األجنبية أك في المؤسسات

األجنبية ،لكف عمى أف يككف ىذا األمر في مراحؿ تعميمية متقدمة ،تككف لغة الطالب
فييا قد قكيت كتأسست ،كيككف ىك في سف كحاؿ يعمـ فييا صالحو ،كيختار بإدراؾ

تاـ ما ينفعو كال يضره ،فيككف التعميـ بالمغة األجنبية إضافة إيجابية لو كليس خط نار

عميو.

( )3وجود خادمة أجنبية في البيت من غير ضوابط تحكم تعامميا مع األبناء:

كمعمكـ ما لمخدـ مف تأثير عمى النشء ،كخصكصنا أف كثي انر منيـ نساء ،كالمرأة أقرب
ال،
لمطفؿ مف الرجؿ ،كمعمكـ أيضنا أف أكثر تمؾ الخادمات في بيكتنا غير مسممات أك ن
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كأنيف لسف بعربيات ثانيان ،كبالتالي كمف خالؿ مخالطتيف لألطفاؿ في غالب اليكـ
كفي غالب شؤكنيـ ،يؤثرف فييـ كثي انر ،كألف معظـ األطفاؿ الذيف يحتاجكف إلى رعاية

الخادمات يككنكف في سني أعمارىـ المبكرة فيـ يتأثركف بالخادمة كبمغتيا ،كتجدىـ

في كثير مف األحياف يحاككنيا في طريقة كالميا ،كىذا بالتأكيد يؤثر عمى سالمة لغة

األطفاؿ ،فتراىـ يقعكف في العديد مف أخطاء النطؽ كالتمفظ بالحركؼ كالكممات.

كلذلؾ ،يمزـ الكالديف إف اضط ار إلى استقداـ خادمة إلى البيت ،أف يضبطا

تعامميا مع أطفاليما ،كيحرصا عمى أف يراقبا سمكؾ أبنائيـ ،كخصكصنا ما يتعمؽ
بطريقة كالميـ كتمفظيـ بالعربية ،فضالن عف كجكب أف يحتاطا لكقكع أخطاء في

تصرفات الخادمة ال سيما ما يمس األخالؽ كالديف ،كعمييما أف يراجعا كلك بطريقة

غير مباشرة حصيمة ما يتعممو األبناء في ظؿ كجكد الخادمة ،كيقكما ما يكتشفا أنو
سمكؾ خاطئ.

( )4إقامة األسرة في دول غير عربية :السفر إلى دكؿ غير عربية قد يتضمف

فكائد كثيرة ،كلكف في الكاقع لو مضار كثيرة أيضنا عمى الكبار كعمى الصغار ،كمنيا
ما يتعمؽ بالمغة العربية ،حيث ال يجد األىالي المياجركف مف انر مف إرساؿ أبنائيـ إلى

المدارس المحمية ىناؾ ،كتمؾ المدارس تعمـ بمغة الدكلة ،حيث ال تسمح دكؿ الغرب

في الغالب كجكد مدارس ناطقة بالمغات األجنبية كالتي مف ضمنيا العربية ،كاف

سمحت فيككف ذلؾ بعدد قميؿ جدنا ال يغطي حاجة كافة أعداد المياجريف ،كبكجكد
الطفؿ العربي في بيئة غير عربية في سف النشأة المبكرة كسف اكتساب المعارؼ

كالميارات ،فإنو يندمج في البيئة الجديدة ،كشيئنا فشيئنا يتقف المغة كالثقافة الغربية،
بمكازاة فقدانو ميارات الثقافة كالمغة العربية ،كقد يغدك األمر أكثر صعكبة في حاؿ
كانت أمو غير عربية ،بما يصرفو بشكؿ كامؿ أك شبو كامؿ عف لغتو ،سيما إذا كاف

األىؿ ال يمقكف لمغة العربية باالن كيعتمدكف المغة األجنبية بديالن عف العربية ،فينشأ
ال عف لغتو.
الطفؿ غريبنا فع ن

إف عمى العرب المياجريف أف يعممكا أف ضرائب باىظة تترتب عمى إقامتيـ في
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الدكؿ غير العربية ،كأف ما يجدكنو مف إيجابيات اإلقامة ىناؾ قد يكمفيـ غاليان في
أبنائيـ ،كعمييـ أف يجعمكا إقامتيـ مؤقتة ،كألسباب محددة ،بحيث إذا انقضت تمؾ

األسباب عادكا إلى ديارىـ في سبيؿ المحافظة عمى أنفسيـ كعمى أبنائيـ ،كأما ىؤالء

الذيف ال يجدكف مف نار مف العيش في بالد الغربة فإف عمييـ أف يتخذكا كافة

االحتياطات التي تضمف حماية أنفسيـ كأبنائيـ كدينيـ كلغتيـ كقيميـ كتكاصميـ مع
بالدىـ.

( )5كون األم غير عربية  :يعتبر ىذا األمر و
تحد كبير لمنشء ،خصكصنا إذا

كانت األـ غير مسممة ،فيجتمع عمى الطفؿ مصائب متعددة ،أخطرىا اثنتاف  :األكلى

في دينو ،كالثانية في لغتو ،كاذا تفردت األـ بتربية الطفؿ كتنشئتو كمتابعة أحكالو دكف
األب ،بسبب انشغالو أك إىمالو أك عدـ كجكده أصالن ،فإف الكلد يكتسب مف أمو كؿ
شيء تقريبنا ،كيككف مثميا في أغمب أمكره.

كلذلؾ ينبغي عمى الرجاؿ أف ينتبيكا إلى ىذا األمر الكبير ،كاذا ما اختاركا

الزكاج مف أجنبية ال تنطؽ العربية ،فعمييـ التأثير فييا أكالن ،كتعميميا المغة العربية،
كىدايتيا إلى اإلسالـ ،ليضمنكا حسف تأثيرىا عمى أبنائيـ ،كاال فإف عمييـ أف يعكضكا

النقص الذم يحصؿ لمطفؿ مع أـ غير عربية ،كيحاكلكا جاىديف أف يتابعكا أحكاؿ
أبنائيـ ،كيجبركا نقصيـ.

القسم الثاني  :التحديات الخارجية ،كىي تتعمؽ بالييئات كاألفراد كالحككمات،

كقد يككف مف أبرز تمؾ التحديات:

( )1ضعف المغة وأداؤىا في المدراس :فميما بمغ حرص الكالديف عمى سالمة

لغة أبنائيما العربية ،كميما بمغت جيكدىما في تقكيتيا عندىـ ،فإف ضعؼ لغة التعميـ

المدرسي ،كضعؼ معممي المغة العربية بخاصة ،سكؼ يؤثر سمبنا كبشكؿ أكيد في
لغة األبناء ،كلألسؼ فإننا نجد في مدارسنا كثي انر مف المعمميف الذيف يفتقدكف إلى المغة
السميمة ،كتزداد األمكر سكءنا عندما يككف ممعمك المغة العربية بشكؿ أخص يخفقكف
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في إتقاف المغة ،كىذا مف شأنو إضعاؼ لغة الطمبة ،كاحداث فجكة بينيـ كبيف لغتيـ،
خصكصان أف الضعؼ يأتي اصالن مف جانب القدكات التي يمزميـ أف يقتدكا بيا.

( )2انتشار استخدام العامية في البيئات المحيطة باألطفال  ،فكثير مف أفراد

المجتمعات المحمية في بيئات األطفاؿ المختمفة كاألقارب ،كاألصحاب ،كالجيراف،

كالبائعيف ،كسكاىـ ،يتحدثكف بالميجات العامية ،ألنيـ إما أنيـ ال يعرفكف الفصيحة

أصالن ،أك أنيـ ال يكدكف أف يعرفكىا كيتعممكىا ،كيصركف عمى عاميتيـ بكؿ ما فييا
مف أخطاء كاشكاالت كنكاقص ،كمف شأف ىذا أف يؤثر عمى سالمة لغة األطفاؿ

كعمى مدل إقباليـ نحك استخداـ الفصيحة ،بؿ قد يشعر بعضيـ إذا ما استخدـ المغة

الفصيحة بالحرج كالغربة بيف قكمو ،ىذا إف لـ يبادركه بالتعميؽ كاالستيزاء ،ككأنو جاء

بشيء غريب ،أك مستيجف ،أك خاطئ ،مما يفضي في نفس النشء انطباعنا بأىمية
التزاـ العامية كعدـ التحكؿ منيا إلى الفصيحة حتى يتحاشكا ردكد فعؿ مف حكليـ.
( )3اعتماد لغة محادثة ىجينة في وسائل االتصال الحديثة ،كالتي يعتمد

مستخدمكىا لغة ىجينة بيف العامية كالفصيحة كاألجنبية ،كيمجأ إلييا كثير مف الناس

لسيكلتيا ،كلما فييا مف اختصارات تكفر كثي انر مف طكؿ الكتابة كطكؿ الحديث ،كلقد

انتشرت ىذه المغة اليجيف مع انتشار األجيزة التقنية المحمكلة منيا كغير المحمكلة،

كمع انتشار طرؽ االتصاؿ عبر شركات االتصاؿ كعبر شبكة المعمكمات العالمية،
حتى إف بعض الشباب صار يبتدع أرقامان كحركفان مف المغات األجنبية لمتعبير عف
كممات أك مصطمحات في المغة العربية.
( )4تقصير الحكومات في واجبيا تجاه حماية المغة العربية ونشرىا ،كيمكف

بدء مف
القكؿ إف قصكر الحككمات قد انعكس عمى جؿ مجاالت الحياة كمناحييا ،ن
التعميـ كمرك انر باإلعالـ كانتياء بالتشريعات ،كميما كاف دكر األسرة كبي انر في حماية
لغة أبنائيا ،كاغنائيا في نفكسيـ ككاقعيـ ،فإف األسرة تظؿ قاصرة عف تحقيؽ مرادىا
في ذلؾ ما لـ تتمقى الدعـ كالحماية كالتشجيع مف قبؿ الحككمة ،كقد تككف األسرة
ذاتيا غير قادرة عمى القياـ بدكرىا في إغناء لغة أفرادىا ،فكاف عمى الحككمات كاجب
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أف تسد ذلؾ العجز ،كأف تقكـ بدكر نشر المغة الفصيحة عمى كؿ المستكيات ،كمتابعة
تحقيؽ ذلؾ بالكسائؿ المختمفة.

( )5انتشار اإلعالم ذي الميجة العامية ،كاب ارزه المغة الركيكة أك العامية في

كثير مما يبثو ،مف تمثيؿ ،أك غناء ،أك حكار ،كفي كثير مف البرامج المكجية ،كىذا

اإلعالـ بيذا التكجو يؤثر عمى سالمة لغة السامع كالمشاىد ،كيفرض عمى المستيدؼ
أف يتمقى منو تمؾ الصكرة المشكىة ،كيشجعو عمى أف يمتزميا ،خصكصان مع انتشار

اإلعالـ كبكسائؿ مختمفة ،كطكؿ ساعات تعامؿ الناس معو ،كخصكصان "التمفزيكف "
ك"اإلنترنت " ،كلقد تمادت بعض محطات التمفزة كاإلذاعة فصارت تبث مقاطع

إخبارية ،أك تقارير ميدانية بالميجة العامية بحجة أف العامية أقرب إلى الناس مف

الفصيحة ،كىذا محض خطأ ،فإف الفصيحة ىي األصيمة ،كىي التي تعطي الفيـ

الدقيؽ لممعاني كليس العامية.

والحمد هلل رب العالمين

المراجع
المراجع :بحسب كركدىا في البحث:
( ) مصطفى ،إبراىيـ كآخركف ،مجمع المغة العربية بالقاىرة  ،المعجم الوسيط  ،القاىرة :
دار الدعكة.
( )2األلباني ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،ضعيف الجامع الصغير وزيادتو ،
أشرؼ عمى طبعو :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسالمي.
( )3البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل .جامع المسند الصحيح المختصر من
أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو (صحيح البخاري ) ،تحقيؽ :
محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة
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ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،ط1422 ،1ىػ.
( )4مسمـ ،أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن

العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم (صحيح مسمم ) ،تحقيؽ  :محمد فؤاد
عبد الباقي ،بيركت :دار إحياء التراث العربي.

( )5البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،األدب المفرد  ،تحقيؽ :
محمد فؤاد عبد الباقي ،األحاديث مذيمة بأحكـ األلباني عمييا ،بيركت ،دار البشائر

اإلسالمية ،ط1409 ،3ق1989 -ـ.

( )6الشيباني ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد  ،مسند اإلمام

أحمد بن حنبل ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد كآخركف ،إشراؼ  :د .عبد
اهلل بف عبد المحسف التركي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ىػ2001 -ـ.

( )7السجستاني ،سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم
الس ً
ِّج ٍستاني ،سنن أبي داود ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد ،بيركت -
صيدا :المكتبة العصرية.
( )8دائرة قاضي القضاة ،المكقع اإللكتركني
التعليقات والمناقشات
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 -د .حمدان نصر

تحدث عف أىمية دكر اآلباء كاألميات في إثراء المغة العربية لدل األبناء ،إال أف

ىناؾ فركقان فردية في قدرة األسرة األردنية عمى تقديـ العكف كالخدمة المغكية المناسبة.

كرأل أنو ال بد مف اقتراح برامج ترقى بدكر األسرة األردنية كتكجو خدمة لمعربية،

كمف أمثاؿ ذلؾ ما َّ
قدمتو طالبة دكتكراه في أطركحتيا حكؿ تدريب األميات لتقديـ

الخدمة في ميارات التكاصؿ ،كقد ارتقت بمستكل ىذه األسر كحققت مراحؿ متقدمة

في ىذه الميارات.

كما أشاد بدكر األسر األردنية التي تدفع بقكة لتعميـ أبنائيا ،رغـ محدكدية المكارد

إيماننا منيا بأف العمـ ىك المدخؿ الحقيقي إلحداث التغيير النكعي في مجاالت الحياة

المختمفة.

 -م .حاتم البشتاوي

تحدث عف الفرؽ الكبير الذم ط أر عمى األسر العربية في الخارج؛ إذ لـ يكف

ىناؾ مساجد كال مدارس تدرس العربية ،أما اآلف فإنيا متكافرة كبكثرة.
 -د .زياد حمد

قاؿ :إف الفصاحة ترفع قيمة المثقؼ ،كتعمـ العربية يزيد في العقؿ كما قاؿ

األكائؿ ،ككما يقكؿ جؿ كعال :الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان

؛

فالبياف يحتاج إلى تعميـ أبنائنا الكالـ كفف القكؿ كالتعبير عف الرأم كاالقتداء بالعرب

الفصحاء ،كالكالـ الذم نبتغيو اآلف ىك الكالـ الفصيح البميغ الذم يراعي مقتضى

الحاؿ ،بعيدان عف التفصيؿ الممؿ كاإليجاز المخؿ.
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