
  
  

  مقاالت في اللغة والتربية
  

  عبد اللطيف السعيد
  

  من أسرار اللغة العربية
  

كرم اهللا تعالى اللغة العربية وفضلها على سائر لغات أهـل األرض،فهـي لغـة أهـل                 
الجنّة،وبها انزل القرآن الكريم آخر الكتب السماوية معجزاً في بالغته وفـصاحته،بل تحـدى          

 بمثله في الفصاحة والبيان والبالغة،وقد ظهر في رجال العـرب           اإلنس والجن على أن يأتوا    
  .من اشتهر بالخطابة والبيان واإليجاز الّلغوي

ولو عدنا إلى معاجم اللّغة الّتي تحوي في متونها أسرار بالغة الّلغة العربية ألدركنا مدى               
فريق بينها عن طريق    ما وصل إليه أجدادنا العرب في إدراك الفروق الدقيقة بين المعاني، والتّ           

ففي الداللة على الرؤية بالعين استعملوا ألفاظاً متعددة قد تبـدو متـشابهة فـي               . المترادفات
معانيها العامة إالّ أنّها تختلف في مدلوالتها الدقيقة في التّعبير عن جانب من جوانب اإلبصار               

  :بالعين، ومن هذه األلفاظ
 ل،ومنها المرآة وهي اآللة التي الـمرآةُ، بالفتــح       وتعني النظر بالعين أو بالعق    :رأى-1

مرآى،وفالن حسن فــي مـرآِة      امرَأةٌ حسنَةُ  المرآِة و ال     : سن يقال حالمنْظَر ال : علـى مفْعلَةٍ 
ي مرآِة العين،وهي مفْعلـة     آِة، حسن ف  مررجل حسن المرَأى وال   : َأي فـي النَّظَِر، يقال   العين  
  .رؤيةمن ال
أي لحظه لحظاً خفيفاً،أو أطال النّظر إليه،رمقه يرمقـه رمقـاً و            :رمقَ الشّيء رمقاً  -2
و .بعتَه بصرك تتعهَّده وتنظر إلـيه وتَرقُبـه       رمقْتُه ببصري و رامقْتُه َأتْ     و.نظر ِإلـيه :رامقَه

  .رمَّقَ تَرِميقاً َأدام النظر
بمؤخّر عينه،وقيل الّلحظة النظرة من جانب األذن،وقـال        نظر إليه   :لحظ الشّيء لحظاً  -3

ظانـاً ولَحـظَ    حلَحظَه يلْحظُه لَحظـاً و لَ     :لحظواألزهري الّلحاظ مؤخّر العين ما يلي الصُّدغ،      
  :نظره بمؤِخِر عيِنه من َأي جانبـيه كان،يميناً َأو شماالً، وهو َأشد التفاتاً من الشزر؛قال:يهِإل

  حظاِن     بها لَقْوةٌ من ِشدَِّة اللَّى كَأن عيونَنالَحظْناهم حت
  :حظة النظْرة من جانب اُألذن؛ومنه قول الشاعرالل:  وقيل

    علـى الرَّكِْب، يخْفـي نَظرةً ويعيدها   خيُل، وهو مثاِبرا تَلَتْه المَّفل
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ء شَزراً،وهو ِشقُّ العين    ى الشي هو َأن ينْظُر الرجل بلَحاظ عينه ِإل      : زهريمالحظةُ؛ األَ ال
ومنها استعير اللفظ للداللة على العبارة التي يجب أن يوليها القارئ أهمية            .الذي يلـي الصدغ  

  .خاصة بالنظر إليها والتدقيق فيها
  .أطال وأدام النّظر إليه:رمقَ ترميقاً-4
  .أدام النّظر إليه بسكون الطّرف:رنا رنواً-5
نظر : النّظر إليه،والتّحديق شدة النّظر بالحدقة،وحدق النّظر في      حدد  :حدق تحديقاً إليه  -6

  .بإمعان إلى
وحدجه ببصره وحدج   .حدجه ببصره إذا أحد النّظر إليه       :  يقال :حدج تحديجاً ببصره  -7

أي ما أحـدوا    (حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم    : وروي عن ابن مسعود قال    .إليه إذا رماه به   
: و حدَّجـه  حدجه ببصره  يحِدجه  حدجاً و حـدوجاً،        . ذا رأيتهم قد ملّوا فدعهم    فإ) النّظر إليك 

حدَّجـه  :  يقـال . هو شدَّة النظر وِحدَّته   : اب به اآلخر ويستنكره؛ وقـيل    نظر إليه نظراً يرت   
ي عن ابـن    ورو. يه رماه به  حدجه ببصره و حدج إل    :  ـيلببصره ِإذا َأحدَّ النظر إلـيه؛ وق     

ليك؛ يعني ما دامـوا     حدِث القوم ما  حدجوك بَأبصارهم َأي ما َأحدُّوا النظر إ          :مسعود َأنه قال  
  يك نشيطين لسماع حديثك،يشتهون حديثك ويرمون بَأبصارهمقبلين عل

البـصر والبـصيرة، و الــمنْظَر و        : أبصره وتأمله بعينه،والنّظر  : نظر إليه نظَراً   -8
نْظَرالرجل ِإذا     :  ما  نظرت ِإلـيه فَأعجبك َأو ساءك، وفـي التهذيب        : ةُالـم نْظَرةُ منْظَرالـم

ِإنه لذو  منْظَـرٍة     : ويقال. نظرت ِإلـيه فَأعجبك، وامرَأة حسنَةُ  الـمنْظَِر و الـمنْظَرة َأيضاً         
لــيه ويـسرُّه،ومن أخـذ      الشيء الذي يعجب  الناظر ِإذا  نظـر إِ         : و الـمنْظَر . بال مخْبرةٍ 
وهي التي يستعان بهـا فـي       ) النظّارة(وهو اآللة التي ينظر بها إلى الشيء البعيد،أو       :النّاظور
  .  القراءة
صـوب  :أبصر بنظٍر خفيٍف،أو اختلس النّظر إليه،ولمح الشيء بالبـصر        : لمح لَمحاً  -9

  .ٍة بالبصر،كخطف: قال) كلمٍح بالبصر(بصره إليه،وقرأ الفراء قوله تعالى
10-  ءالشّي بصر . رآه ونظر إليه بعينه،وباصرته إذا أشرفت تنظر إليه من بعيد،         : أبصر

فـي َأسماء اهللا تعالـى  البِصير، هو الذي يشاهد اَألشـياء كلهـا ظاهرهـا               : ابن اَألثـير : 
عـوت  ة التي ينكشف بها كماُل ن     وخافـيها بغير جارحة، و البصر عبارة فـي حقه عن الصف         

وحكـاه  . لبـصر حاسـة الرْؤيـة     ا:  البصر العين ِإالَّ َأنه مذكر، وقـيل     : يثالل. المبصراِت
نظر معه  : و باصره . رَأيته: و َأبصرتُ الشيء  . ي  بِصر به،بكسر الصاد، َأي  َأبصره       اللّحيان

ل سـكَين بـن نَـصرةَ    بصره؛ قـا َأ:  و باصره َأيضاً.ِإلـى شيء َأيهما  يبِصره قبل صاحبه   
    ُأراقب ِردِفـي تارةً، وُأباِصره علـى رحِلـي وباتَ مكانَه   فَِبتُّ:يالبجل
  . َأبصر بعضهم بعضاً:صرتَه ِإذا َأشْرفتَ تنظر ِإليه من بعيد و تَباصر القومبا:جوهريال

بـصائرها  :ى  بصيرة اِإليمـان؛ قـال      من الكفر ِإل  ر الرجُل ِإذا خرج     َأبص:يابن اَألعراب 
؛قـال  }وآتــينا ثمـود الناقـةَ  مبـِصرة        {:ىوقوله تعال .ر فـي كفرها  ِإسالمها وِإن لم تبص   

اءالفر:        ة مضيئة، كما قال عزِصربِصراً  {: من قائل  جعل الفعَل لها،ومعنى  مبم  ؛ َأي  }والنهار
  .ينَةمن قرَأ  مبِصرةً فالمعنى بين لهم،وة تُبصرهم َأي تُب مبِصرمعنى :قوقال َأبو ِإسح.مضيئاً

:  ساء بصره بالّليل والنّهار،أو أبصر بالنّهار ولم يبصر بالّليل، وقـيل         : عشا عشْواً  -11
 وقـد   العشا يكون سوء البصِر من غير عمًى، ويكون الذي ال يبِصر باللَّـيِل ويبِصر بالنَّهاِر،            

ومن  يعشُ عـن ذكْـِر الـرَّحمن         {: عشا يعشُو عشْواً، وهو َأدنَى بصِره، ومنه قوله تعالـى        
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     له شيطاناً فهو له قَرين ضعن ذكر الرحمن،قال     : ، قال الفراء  }نُقَـي رضعومـن  :معناه من ي
ومن  يعـشُ    {:معنى قوله :بيي من يعم عنه،وقال القُت    فمعناه}ومن  يعشُ عن ذكر الرحمن     {:قرَأ

وفـالن خـابطٌ خَـبطَ       .  لـم يتَعمَّده  أي:خَبطَ  عشْواء  وَأي يظِْلـم بصره،  } عن ذكر الرحمن  
يديها، وذلـك َأنهـا     ا ال تُبِصر ما َأمامها فهي تَخِْبطُ بِ       عشْواء، وَأصلُه من الناقِة  العشْواء َألنه      

ها فال تَتَعرْأس فَعَأخْفاِفها؛قال زهيرتَر واِضعم هَّد:  
    تُِمتْه، ومن تُـخِْطْئ يعمَّر فَـيهرِم    منايا خَبطَ عشْواء، من تُِصبرَأيتُ ال

ـ         : غمزه بالعين أو الجفن أو الحاجب      -12 ي بعـض   أشار إليه بها، وقد فسر  الغمـز ف
  .يدب والباِإلشارة كالرَّمِز بالعين والحاجاَألحاديث 
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  أغالط شائعة
  

اللّغة العربية في تطور مستمر عبر العصور،ونحن نعلم بأن كثيراً من ألفاظها الجاهليـة              
أصبحت مهجورة النعدام الحاجة إليها،كما أن اللّغويين انصرفوا إلى اشـتقاق ألفـاظ جديـدة          

إلى ترجمة العلوم والمعارف    مالئمة لحاجة التّطور الذي يشهده هذا العصر،فقد عمد الكثيرون          
عن اللّغات األجنبية،ومن هنا عرفت اللّغة العربية كثيراً من المصطلحات الجديـدة،والتّراكيب            
غير المألوفة،واأللفاظ ذات المدلوالت المغايرة لما وضعت له،ويعود ذلك إلى أسباب عديـدة             

  :أهمها
كـة اللّغـة العربية،واألخـذ    عدم تمكّن من يتصدى لترجمة النّص األجنبـي مـن مل       -1

          ي اللّفظ األجنبـية،وجهله بالفصيح من ألفاظها،وعدم تقصبناصيتها،واإللمام بقواعدها النّحوي
ومدلوله،بل نقل هذا اللّفظ كما هو إلى لغتنا العربية لجهله بمرادفه في العربية،خاصـة فيمـا                

  .يخص المصطلحات العلمية
عض المجتمعات الموجودة في أطراف الوطن العربـي        كثرة العنصر األعجمي في ب    -2

كما هو الحال في الدول القريبة من أوربا أو جنوبي شرق آسيا،حيث نلمس بوضـوح أثـر                 
اللغات األوربية كاإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية،وبعض لغات جنوبي شرق آسيا في مفردات           

د نشأت لغة تحوي مفـردات عربيـة        اللغة العربية المتداولة في هذه المجتمعات،ومن هنا فق       
  . ممزوجة بمفردات من اللغات الدخيلة

 
  جوانب من األغالط الشّائعة

كثيراً ما يعمد المترجمون إلى نقل األسلوب األجنبي كما هو          :في األساليب والتّراكيب  -1
  .دون التّأكّد من موافقته للعربية وأساليبها وطرائق تعبيرها

،وهو أسلوب منقول حرفياً عـن      )دوراً هاماً في السياسة الدولية    لعب هذا البلد    :(يقال مثالً 
اللّغات األوربية التي تستعمل مجازاً المصطلحات المسرحية غيـر المعروفـة فـي اللّغـة               

يؤثّر هذا البلد في    ( العربية،حيث لم يكن المسرح معروفاً في عصور العربية القديمة، وصحته         
  ).السياسة العالمية

  .فاإلطالق ضد القيد) لم أفعل ذلك أبداً:(،وصحته)عل ذلك إطالقاًلم أف:(ويقال
وتعني لقيته بوجهه،وعبارة وجهاً لوجه حشو      ) قابلته:( ،وصحته)قابلته وجهاً لوجه  :(ويقال

،فالليل ال يمكن أن يكـون غيـر ذلك،وكـذلك          )ثلج أبيض (أو) ليل أسود :(ومثلها قولهم .زائد
  .،فالعض ال يكون بغير األسنان)نهعضه بأسنا:(ومثلها قولهم.الثّلج

  .خال منه وليس له عمل:أي)عاطل من العمل:( ،وصحته)فالن عاطل عن العمل:(ويقال
  .أي رفعته وحملته)استقلّت السيارة فالناً(،وصحتها)استقّل فالن السيارة:( ويقال
  .ألن غطى تعني أخفى) ذكر المراسل الحدث:( ،وصحته)غطّى المراسل الحدث:(ويقال
أي غلبهم،بينما تعني   )فاق المتسابق زمالءه  :(،وصحته)تفوق المتسابق على زمالئه   :(ويقال

  .تفوق ترفّع عليهم
  .ألن قدم فيها معنى السبق والتعجيل)أعطاه الكتاب:( ،وصحته)قدم له الكتاب:( ويقال
ألنه ال  )حضر مدرسو المدرسة وطالبها   (وصحته)حضر مدرسو وطالب المدرسة   :(ويقال

  . في اللغة العربية الفصل بين المتضايفين،بينما هو شائع في اللغات األجنبيةيجوز
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،أو )حدث نفس الـشيء   :(كتأخير االسم المؤكَّد مثل قولهم    :مخالفة قواعد اللغة العربية   -2
نفـس  (تدوين الطالب أسماء الغائبين في أوراق الغيـاب بعـد الحـصة األولـى بعبـارة                 

  ).الغائبون أنفسهم:سه،أوحدث الشيء نف(،وصحته)الغائبين
جمعت الطالب إلـى    :( ،كقولهم)بعض(ومن مخالفتهم قواعد اللغة العربية تعريف كلمة      -

جمعت الطالب بعضهم إلـى بعـض، وجـاء      (وصحته) جاء البعض منهم  (أو)بعضهم البعض 
  ).بعضهم
 :(وصـحته )فعلته بالرغم منـه   :(ومن مخالفتهم قواعد اللغة التّعدية بحرف الجر،كقولهم      -

فحرف الجر الباء يفيد االلتصاق بالشيء أو اإلمـساك         ) فعلته على الرغم منه،أو على رغمه     
  .به،وهو غير مناسب لهذه العبارة

  :كقولهم: الخطأ في ضبط بعض المفردات-3
  .إفريقيَّة:أفريقية،وصحتها
  .ِبطّيخ:وبطّيخ،وصحتها
  ِسمِسم:وسمسم،وصحتها

  .الحنجرة:والحنجرة،وصحتها
  .سياح:صحتهاوسواح،و

ألن مفردها بندقية اسم ينتهي بتاء زائدة للتأنيث فيجمـع جمـع            .وبنادق،وصحتها بندقيات 
  .مؤنث سالماً

  .ضهر البيدر أي أعاله:وصحته)منطقة في لبنان(وظهر البيدر
  .وسروال،وصحته سراويالت،ألن سروال هو مدخل رجل واحدة فقط منه

  :مكقوله:ألفاظ أجنبية تستعمل بلفظها-4
  الشنطة،وصحتها الحقيبة

  .القشطة،وصحتها الِقشْدة:  وقولهم
  .المذياع:الراديو،وصحته:وقولهم
  .التلفزيون،وصحته الرائي: وقولهم
  .الهاتف:التليفون،وصحته:وقولهم
  ...وغير ذلك كثير.الحاسوب:كمبيوتر،وصحته: وقولهم
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  أشكال التقصير الدراسي
 المقصرين،ومحاولة استقراء األشكال المختلفة     عند استعراض نماذج مختلفة من األطفال     
  :لتقصيرهم الستطعنا أن نلحظ األشكال التالية

هناك أطفال يجدون صعوبة في فهم أجزاء من المادة الدراسية،حيث          :التقصير الجزئي -1
يجدون صعوبة أحياناً في استيعاب بعض دروس الرياضيات المتعلقة بمادة الجبر مثالً،بينمـا             

ء مثل هذه الصعوبة في فهم مادة الهندسة، أو قد يجد هؤالء صعوبة فـي فهـم                 ال يجد هؤال  
وهناك بعض األطفال يجد صعوبة في فهم بعـض         . بعض دروس الجبر دون بعضها اآلخر     

المواد دون بعضها اآلخر، فهذا يفهم دروس اللغة العربية بينما ال يفهـم دروس العلـوم، أو                 
  .الرياضيات ويعزف عنها لصعوبتها عنده

هناك آخرون من األطفال يعانون من صعوبة في فهـم كـل المـواد              :التقصير العام -2
الدراسية،فقد يجد هؤالء صعوبة في فهم أي مادة من مواد المنهاج الدراسي المقـرر بـشكل                
عام،لذلك يالحظ األهل بأن أحد أطفالهم قد ينصرف إلى مشاهدة التلفاز وممارسـة األلعـاب               

 .ة دروسه ومراجعتها،وأداء واجباته المدرسيةالرياضية بدالً من قراء
  أسباب التقصير الدراسي

  :يمكن أن نرد أسباب التقصير الدراسي عند األطفال إلى عدة أسباب،منها
  .كره المادة الدراسية لصعوبتها أو لسوء معاملة المعلم له-1

إن الطفل يقبل   أسلوب المعلم في تقديم المعلومات للطفل،فإذا كان هذا األسلوب مشوقاً،ف         -2
على التعلم بسبب حبه لمعلمه، أما إذا كان األسلوب خالياً من التشويق فإن الطفل ينفـر مـن                  

 .التعلم، ويهمل دروسه
 .عدم انسجام الطفل مع البيئة المدرسية نتيجة الفشل الذي يعاني منه-3
ـ           -4 ة تأثير زمالئه الذين يكرهون المدرسة،وينصرفون عن أداء واجباتهم إلـى ممارس

 .  األلعاب الرياضية
 .صعوبة لتركيز الذهني عند الطفل-5
 .تخلف النمو العقلي عند الطفل بسبب األمراض، أو بسبب نموه الجسدي المتسارع-6
األمراض المزمنة التي تصيب الطفل في سن مبكرة فتؤثر عليه وتجعله يلتفت إلـى              -7

  .االهتمام بنفسه وصحته بدالً من االهتمام بدروسه
  

  شجع الطفل على تجاوز التقصير؟كيف ن
إن الطفل بحاجة إلى بث روح التشجيع في نفسه باستمرار للتغلب على الصعوبات التـي           
يجدها في طريقه،ومن هنا البد من بعض الخطوات في هذا الجانب حتى نستطيع أن نـساعد                

  :الطفل المقصر على تجاوز تقصيره،منها
 يشكو منه الطفل،هل هو تقصير جزئـي        البد أوالً من تحديد نوع التقصير الذي      -1

في مادة أو أكثر،أم أنه تقصير عام يشمل كل المواد الدراسية؟ ويتم تحديد ذلك بالتعاون               
 .بين األسرة وبين معلمي المدرسة أو إدارتها

محاولة معرفة أسباب هذا التقصير حتى يمكن معالجتهـا، هـل هـي أسـباب               -2
 .مرضية،أم أنها تعود إلى عالقته بزمالئه أو بمعلمه، أم أنها أسباب نفسية خاصة
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مكن بعد معرفة هذه األسباب محاولة معالجتها بتأن وصبر،فإذا كانت األسـباب            -3
ية ونفسية للطفل لتحديد نوع     مرضية،يمكن التعرف عليها بإجراء فحوصات طبية وجسد      

المرض الذي يشكو منه، ومعرفة هل هو مرض طارئ، أم أنه مرض ممن؟ثـم العمـل                
على عالجه،خاصة تلك األمراض المزمنة التي تؤثر بشكل سلبي وكبيـر علـى تعلـم               

 .الطفل
إذا كان التقصير بسبب كـره الطفـل للمدرسـة لـسوء عالقتـه بزمالئـه أو                 -4

يده عن طريق تشجيعه على حـب المدرسـة،ويتم هـذا التـشجيع          بالمعلم،فيجب األخذ ب  
بالتعاون بين المعلم واألهل،ويتم ذلك بأن يلجأ المعلـم إلـى شـرح الـدروس وتقـديم                 
المعلومات للطفل بشكل أكثر سهولة،والتركيز على النقـاط الهامـة،واالهتمام الفـردي            

ك التي يكلف بهـا بقيـة       بالطفل المقصر،وتكليفه بواجبات مدرسية منزلية خاصة غير تل       
زمالئه،وعلى األهل مساعدة هذا الطفل في تنفيذ هذه الواجبـات عـن طريـق شـرح                
مضمونها له ليفهم ما المطلوب منها،وكيف يمكن له أن ينفذها،وشرح بعض النقاط التـي         

 .ما زالت غامضة عنده
العمل على خلق جو مريح من العالقـة بـين المعلـم والطفـل الـذي يقـوم                  -5
ه،واالبتعاد عن األسلوب القمعي في عملية التعلم،واستبداله بأسلوب المكافأة مهمـا           بتعليم

كانت هذه المكافأة بسيطة ألنها أقدر على خلق جو الثقة والشعوب بالمكانة المتميزة بـين      
زمالئه،بدالً من الشعور بالخوف الدائم من العقاب بسبب التقصير،وهذا يحتاج من المعلم            

ي،حيث أن لعالقة الطفل مع معلمه أكبر األثر في نجاح عمليـة الـتعلم              إلى الصبر والتأن  
عنده، فالموقف اإليجابي الذي يظهره المعلم نحو الطفل يدفعه إلى حب المادة التي يقـوم               
هذا المعلم بتدريسها بسبب حبه لمعلمه،وهذا يسهل عليه فهمها واستيعابها،والمشاركة في           

 النشاط المدرسي التي يكلفـه بهـا المعلم،كمـا أن           النشاطات الصفية وغيرها من أشكال    
الموقف السلبي نحو الطفل من قبل معلمه يجعله يكره المادة الدراسية التي يعلمها بسبب              
سوء المعاملة التي يلقاها من المعلم،ويدفعه ذلك إلى االنصراف عـن الـتعلم وعـن أي                

 .واجب أو نشاط يكلف به
لمقصرين إذا كانوا يدفعونه إلى إهمال دروسـه        محاولة إبعاد الطفل عن زمالئه ا     -6

وواجباته في جوهم ومجموعتهم التي تهمل واجباتها ودروسها،وتنصرف إلـى اللعـب            
والتسلية،وقد يكون لنقل هذا الطفل إلى فصل آخر أثر واضح في تغير سلوكه نحو المادة               

 .الدراسية
لومات يتخللها فواصل   تقسيم الحصة الدرسية إلى أجزاء وفقرات تعطى فيها المع        -7

قصيرة،وهذا يخفف من ضعف القدرة على التركيز ومتابعة شرح المعلم،فقـدرة الطفـل             
على التركيز تضعف كثيراً بعد مرور خمس عشرة دقيقة،وقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها           

 .خاصة إذا تابع األهل التعامل مع طفلهم بنفس األسلوب في البيت
 نفوس األهل،فكثير من األطفال المقصرين تجاوزوا جوانب        يجب أن ال يدخل اليأس إلى     

التقصير عندهم عن طريق التعاون بين األسرة والمدرسة في معالجـة هـذا التقـصير،فهذه               
مجموعة من األطفال في الصف الثالث االبتدائي أثارت انتباه معظم معلمـي ذلـك الفـصل                

لى الرغم من المحاوالت الكثيرة لشد      إلهمالها دروسها،وعدم فهم المعلومات التي تعطى لهم ع       
انتباهها إلى الدروس،وقد عمد المشرف االجتماعي في المدرسة إلى إعـادة توزيعهـا علـى     
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فصول المدرسة الخمسة،بحيث وجد كل منهم نفسه في وضع جديد وبيئـة فـصلية جديـدة                
ة،وقد فانصرف إلى االهتمام بدروسه أكثر من االلتفات إلى زمالئه خالل الحـصة الدرسـي             

  .من أفراد هذه المجموعة% 50أفادت هذه الطريقة في تحسين مستوى أكثر من 
وهذا طفل يشكو من مشكلة صحية،عرفنا بعد عرضه على طبيب المدرسة أنه يشكو من              
داء السكر،وهو مرض مزمن يؤدي إلى مشاكل صحية ينشغل بها المريض،لذلك عمد معلمو             

،ومحاولة تجزئة فقرات الدرس وتبسيطها له،ومن ثـم  الصف إلى توجيه اهتمامهم الفردي إليه     
تكليفه بواجبات مدرسية خاصة تتناسب مع نوعية المرض الذي يشكو منه،وهذه الطريقة في             
التعامل مع هذا الطفل لم تؤد إلى اهتمامه بدروسه فحسب بل أصبح من المتفوقين في صـفه                 

ه معلمو الصف على التعامل مع      على الرغم من المرض الذي يعاني منه،خاصة بعد أن ساعد         
  . المرض بشكل إيجابي

ويجب على األهل أن يتذكروا بأن األسرة تلعب دوراً أساسياً في مستقبل الطفل،ألنه 
البيئة التي نشأ فيها الطفل لذلك يقع على عاتقهم الدور الرئيس والفعال في توجيه الطفل 

              واالهتمام  
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  !الخطر يتعاظم...انتبهوا
  

 غير من أو عرباً كانوا أعدائها،سواء قبل من التحديات من مجموعة العربية اللغة تواجه
  .العرب
 التحـديات  هذه فإن ذلك من الرغم أسبابها،وعلى بعضها،وتلمسوا إلى الكثيرون نبه وقد
 هـذه  مـن  بعـضاً  معـاً  خاللهـا  نراجـع  وقفة من البد هنا خطرها،ومن ويستفحل تتزايد

 هذه أن متناسين لمواجهتها،غير إجراءات من نراه ما بعض إلى الوصول التحديات،محاولين
 التـي  األم وجودهم،لغتهم صميم كيانهم،وتتناول جوهر تمس جميعاً،ألنها العرب تهم القضية
 الكتـب  آخر الكريم القرآن نزل بها التي لغتهم اللغات، من غيرها دون لهم تعالى اهللا اختارها
 مـن  لغيره حدث كما وتزوير، وتبديل تحريف كل من بحفظه تعالى اهللا تكفل الذي السماوية
 لـه  وإنـا  الذكر نزلنا نحن إنا:( تعالى السابقين،قال األنبياء على نزلت التي السماوية الكتب

 أول مـن  فـإن  هنا الجنة،ومن أهل لغة نزل،إنها بها التي اللغة هذه حفظ ،وبالتالي)لحافظون
 العصر هذا في يشوبها ما كل من اللغة هذه على لعربية،الحفاظا لألمة بالنسبة وأهمها األمور
 النيـل  يحـاولون  الـذين  العـابثين  عبـث  مـن  أوصالها،وتصونها تنهش بدأت شوائب من

 وتنفيذها الخطط وضع يقع عاتقهم على الذين األمر أولي أمام الخطر ناقوس معاً منها،ولنقرع
 أن يكـادون  الـذين  بهـا  الناطقين مع طيالتعا في الخطير التدهور هذا اللغة،ووقف لصون
 بالغـة  من عنها نعرفه عما خصائصها في تختلف أخرى لغة إلى ويحولوها معالمها يطمسوا

 إال بـصلة  عربيتنا إلى تمت ال لغة اللفظ،إلى البيان،وإيجاز التعبير،وسحر األسلوب،ونصاعة
 النيـل  إلى-اإلسالم على الشرسة الهجمة إطار في- ذلك وراء من يسعون وهم االسم، صلة
 انتمائـه  وبـين  بينه الصلة قطع عليها،وبالتالي القضاء لغته،ومحاولة من النيل خالل من منه

 اإلرهاب،فكأن بسمة اإلسالم إلى ينتمي من كل وسم عن خطورة الهجمة هذه تقل العربي،وال
 دون فقـط  المـسلمين  علـى  األمر هذا واقتصر واإلرهابيين، اإلرهاب من تماماً خال العالم
  . سواهم
 فـي  تطوره،ومجاراته في العصر هذا مواكبة عن بعدها عليها يأخذون العربية أعداء إن
 عـن  للتعبيـر  تصلح ال ومصطلحاته،وأنها العلوم لمفردات استيعابها المذهلة،وعدم اكتشافاته
 يعبر آرائهم،من في هؤالء قصورها،ويؤيد بسبب المعاصرة العالم حضارة من العلمي الجانب
 الذي العربي اللفظ من يقابلها بما األخذ دون األجنبية بلغتها المعاصرة العلوم مصطلحات عن

  .العربية األقطار في اللغة مجامع اعتمدته
 المشتغلة اللغة،والمؤسسات مجامع له تصدت العملي،فقد الواقع عن بعيد االدعاء هذا إن
 فـي  الكويـت  فـي  والعلـوم  آلدابل الوطني كالمجلس(العربية الدول من عدد في بالترجمة
 اشـتقت  أنها أو المعاصرة، المكتشفات أهم على مناسبة جديدة تسميات أطلقت حيث) دورياته

  .العربية لغتنا جذور من المسميات هذه لها
 مـن  نقـرؤه  ما خالل شوارعنا،من في نجدها التي تلك لغتنا تواجه التي المخاطر ومن
 أو للزبـائن،  جذباً أكثر أنها أصحابها من المطاعم،اعتقاداً أو التجارية للمحالت أجنبية أسماء
 بريك:(أمثال اإلعالم، وسائل تغزو األلفاظ هذه بدأت لها،حتى العربية األسماء من أفضل أنها

  . العامة وألفاظ الشارع إلى تتسلل ،ومنها)باي.ميرسي..أوكي..هاي(و..)لإلعالنات
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 اللغـة  أصحابها يلتزم ال ومؤسساتها،التي واإلعالن الدعاية شركات كله هذا من وأخطر
 األغـالط  تلـك  نظري لفت إعالناتهم،وقد في اللغوية أساليبها أو تراكيبها حتى أو الفصيحة
 علـى  للقائمين اللغوي الضعف عن ناجم اإلعالنات،وهذا هذه في نجدها التي الكثيرة اللغوية
 إلـى  نظـرهم  ألفت كنت ذينال هؤالء بعض مع تجارب لي واإلعالن،وكانت الدعاية شؤون
 عـن  لإلعـالن  أحـدهم  كتبـه  ما ذلك أمثلة ومن.أسلوبياً أو لغوياً العبارات بعض تصحيح
: وصـحتها )السيارات أنواع جميع وشراء لبيع... محل (،أو)الشنط أنواع جميع لدينا(الحقائب

 مـضاف وال المضاف بين الفصل يجوز ال ،ألنه)وشرائها السيارات أنواع جميع لبيع...محل(
 دون العاميـة  باللهجـة  تقـدم  التي الكثيرة التلفزيونية اإلعالنات تلك بالنا عن يغيب وال.إليه

  . المبسطة الفصحى
 األسـماء  اختيـار  إلـى  يميلـون  بالعربية الناطقين من الكثيرين نرى أننا المؤسف ومن
 أكثرهـا  ،وماعربية غير األسماء هذه أن منهم جهل عن ربما والدتهم عند ألطفالهم األجنبية

 أجمـل  وقعـاً  العربية األسماء من للكثير أن ،متناسين...)نيفين-لوال-جوزيف(مجتمعاتنا في
  .أفضل ومعنى
 التأثر أو التجديد إلى بعضهم عند الميل عقدة وجود إلى يعود سابقاً ذكرناه ما كل مرد إن
 إلـى  الميل ندرك ناه ومن العالم، أمركة أو العولمة، ظل في الجديدة ومعطياته العصر بطابع
 إليـه  تسعى ما والمجتمع،وهو البيئة إطار في حولنا مما الكثير على األجنبية األسماء إطالق
 ثـم  ومـن  بها، اإلنكليزية واستبدال الوطنية اللغات عن العزوف محاولة من بالضبط العولمة
 يطال راح الذي الثقافي بالغزو يعرف ما مبرماُ،وهذا قضاء عليها القضاء على تدريجياً العمل
 لغـة  اإلنكليزية العالم،وجعل شعوب على األمريكية الهيمنة لبسط محاولة في القومية اللغات
  .  مهيمنة
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  العالج؟ هو ما
 الطفل،حيـث  حياة من األولى المراحل المدرسة،ومع من يبدأ أن يجب اللغوي العالج إن

 يجـب  الذي الكبير الدور ندرك أن يمكن هنا الشوائب،ومن من سليمة القومية اللغة تلقينه يتم
 يجب العربية،ولذلك اللغة جسد تنهش التي اآلفة هذه معالجة سبيل في به تقوم أن التربية على
 التـي  التربوية المناهج وضع إلى اهتمامها توجه أن العربية الدول في التربية وزارات على
 طالبنـا  مـن  الكثير يشكو التي اللغة قواعد تبسيط على العمل الهدف،وخاصة هذا مع تنسجم
 مدارسـنا،  فـي  والصرف النحو دراسة تبسيط إلى خاصاً اهتماماً توجه فيها،وأن عاماً ضعفاً
 فـي  اليـومي  تعامله في اللغة هذه قواعد من الطالب يلزم ما على االقتصار خالل من وذلك
 الـصياغة  فهم جانب إلى الطالب نظر لفت حساب على بالتقعيد االهتمام عن واالبتعاد حياته،

 دروس ثنايـا  في جديد بأسلوب المبسطة اللغة قواعد تدرج أن المناسب من واألسلوب،وأرى
 حيـث  الدروس هذه ضمن جديدة نحوية جوانب من معه يمر ما خالل من القراءة، أو األدب
 الطالب،وبأسـلوب  سن مع يتناسب مبسط بأسلوب المناسبة بالقاعدة والتذكير إليها اإلشارة يتم
 الرجوع اللغة،ومحاولة هذه قواعد من يتعلمه عما المزيد معرفة إلى الطالب يشد جذاب شيق
 مـن  بتوجيـه  بنفـسه  التعلم إلى الطالب يدفع منها،وهذا المزيد الستقاء مراجعها إلى بنفسه

 في متوافرة تكون أن ينبغي التي المناسبة المراجع إلى الطالب المدرس يوجه أن مدرسه،على
 لتزويـد  والثقافـة  بـالتعليم  المختـصة  الوزارات بين تعاون هناك يكون وأن المدارس، هذه

  .الضرورية المراجع بهذه المدارس
 على المختلفة التعليم مستويات في المعلمين تدريب على تعمل أن التربية وزارات وعلى
 يف الضعف جانب عندهم تلمس لمن تدريبية دورات إقامة طريق عن العربية باللغة االهتمام
 على معها والتعامل أوالً نفسياً بتقبلها الدورات هذه مع التجاوب المعلمين العربية،وعلى اللغة
 العربيـة  واللغـة  أوالً العربيـة  األمة بها تمر التي الخطيرة المرحلة تستلزمها ضرورة أنها

  .معاً والديني القومي الواجب ذلك إلى ثانياً،يدفعهم
 التـشويق  عنـصر  جاذبيـة،وإدخال  أكثـر  التعليم عملية لجعل التعليم بتقنيات االهتمام
 المـدارس  فـي   -الحاسـوب  وخاصة- المختلفة التقنيات استخدام مراقبة على إليها،والتأكيد

 أن اسـتخدامه،على  على المدرسين بتدريب وقواعدها،واالهتمام العربية اللغة تعليم في خاصة
  .سينالمدر تعيين شروط من واحداً الحاسوب استعمال يكون

 فـصيح  مـن  فيها بما االهتمام أو الفصحى، من القريبة العامية مفردات بدراسة االهتمام
 الفـروق  تضاؤل إلى ذلك يؤدي بحيث الفصيحة اللغة إلى أقرب تصبح حتى وتهذيبها األلفاظ
 بعيداً اليومي للحديث المناسبة المبسطة الفصحى انتشار إلى يؤدي والفصحى،مما العامية بين
 الـوزارات  إلـى  إضـافة  اإلعـالم  وزارة مـسؤولية  اللفظي،وهذه التقعر في راقاإلغ عن

 المقـروءة  وسـائله  فـي  سـواء  اإلعالم حقل في العاملين إلى التوجيه يتم المختصة،بحيث
 التمثيليات أو الدعايات أو اإلذاعي الحديث في سواء العامية اللهجات عن باالبتعاد والمسموعة
 اللهجـات  مـن  بدالً انتشارها على للعمل المبسطة الفصحى أو حىبالفص واالهتمام اإلذاعية

 نجاحهم درجة مقياس أن إلى المجال هذا في العاملين نظر بلفت ذلك من أبعد العامية،والسير
 اللغوي،ومحاسـبة  الجانـب  بهـذا  االلتزام على حرصهم مدى إلى استناداً سيقاس عملهم في

  .بشدة المقصرين
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 دورها ومعاهدها،وتفعيل كلياتها جميع في العربية اللغة بتدريس ةالعربي الجامعات اهتمام
 واألسـاليب  المـصطلحات  مـن  بالجديـد  لغتنـا  رفد في ليس اللغة مجامع دور إلى إضافة

 محاسـبة  مبـدأ  علـى  التأكيـد  على العالقة ذات الوزارات قبل من العمل والمفردات،وإنما
 اللغـة  مجـال  فـي  الـرأي  صـاحبة  اتالمجامع،والمؤسس لتوصيات والمخالفين المقصرين

  .الداهم الخطر مواجهة في والمؤثر والفعال الفاعل الدور لها العربية،ليكون
 االنتفاع الدرهم،أو هذا بذل على كلنا عالج،فلنعمل قنطار من خير وقاية درهم: قديماً قيل

  . العالج على األمر يستعصي أن قبل الفائدة من يوازيه بما
         

  السعيد يفاللط عبد
Sameer99@scs-net.org 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


