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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ..أ َّما بعد:
يعاني مجتمعنا كغيره من املجتمعات اإلنسانية من ظاهرة العنف األسري في
كثير من أنواعه وأشكاله ،بدني ،ولفظي ،ونفسي ،ومالي ،وكذلك إدمان بعضهم
للمخدرات وللمسكرات ،ونتيجة هذا العنف املمارس ضد األوالد (بنني وبنات)
من قبل أسرهم ظهرت مشكلة هروب الفتيان والفتيات من املنزل ،واملقلق َّأن ظاهرة
العنف األسري اتسعت دائرتها حتى وصل بعض منها إلى حد اجلرائم األسرية،
كما أصبح من أبناء هذا الوطن ممن تتلقفهم املنظمات اإلرهابية َم ْن يحمل فكر
التكفير ،إضافة إلى فقدان بعض شبابنا – بعضهم هذا ليس بقليل – هويتهم
العربية واإلسالمية ،فالعوملة استطاعت أن جتذبهم إلى اآلخر إلى درجة الذوبان،
حتى باتوا يخلطون لغتهم األم باإلجنليزية ،كل هذا يعطينا مؤشراً خطيراً هو غياب
احلوار داخل بيوتنا بني أفراد األسرة الواحدة ،وغياب احلوار بني الزوج وزوجته،
وغياب احلوار بني اآلباء واألبناء ،وغياب احلوار بني اإلخوة واألخوات ،ويعود هذا
الغياب إلى عدم تنشئتنا أوالدنا بنني وبنات على ممارسة احلوار ،فبعضنا لم يربهم
التربية الروحية واخللقية والوجدانية والعقلية واالجتماعية والنفسية التي يشكل
احلوار القائم على اإلقناع واالحترام أهم أسسها ،بل ر َّباهم بصيغة األمر والنهي،
والضرب والتخويف ،وحترمي النقاش واحلوار.
أجل َّإن حوار اآلباء مع األبناء من أهم أسس التربية السليمة ،فال تربية بال حوار،
فباحلوار يكتسب الطفل لغته ،وهويته ،وتتكون عقيدته ،وشخصيته ،وأخالقياته،
وقيمه ،وسلوكياته ،فهو حق من حقوقه األساسية في البناء والتكوين ،من هنا
جاء قوله صلى اهلل عليه وسلم( :ما من مولود إ َّال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه،
ميجسانه) .
أو ينصرانه ،أو َّ
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جمة نفسية ،وتربوية ،ودينية ،واجتماعية ،وحتصيلية
ّإن في ثنايا احلوار فوائد ّ
تعود على احملاور بالنفع كونها تسعى إلى منو شامل ،وتنهج نهجا ديني ًا حضاري ًا
ينشده كثير من الناس ،والقرآن الكرمي أولى احلوار أهمية بالغة في مواقف الدعوة
والتربية ،وجعله اإلطار الفني لتوجيه الناس وإرشادهم؛ إذ فيه جذب ًا لعقول الناس،
وراح ًة لنفوسهم؛ لذا يعد احلوار بني اآلباء واألبناء ضرورة لغوية ،ودينية ،وعقدية،
وتربوية ،وخلقية ،واجتماعية ،ونفسية ،وإبداعية ،وأمنية ،ووطنية.
من هنا اهتم اإلسالم باحلوار اهتمام ًا كبيراً؛ وذلك ألنَّه يرى َّأن الطبيعة اإلنسانية
ميالة بطبعها وفطرتها إلى احلوار.
هذا وعند احلديث عن حوار اآلباء واألبناء تقفز إلى األذهان تساؤالت عدة
منها:
• •ما احلوار ؟
• •ما أهدافه؟
• •ما موقف اإلسالم منه؟
• •هل يوجد في القرآن الكرمي حوار بني اآلباء وأبنائهم ؟ وكيف كان هذا احلوار؟
• •كيف يكون احلوار بني اآلباء واألبناء حق ًا من حقوق األبناء على آبائهم؟
• •ما األسس التي يقوم عليها هذا احلوار؟
• •ما آدابه ،وأصوله وقواعده ،وآداب مجالسه وأساليب اإلقناع املتبعة فيه؟
• •ملاذا يغيب احلوار بني اآلباء واألبناء؟ وما نتائج غيابه؟
• •كيف يكون احلوار مع أوالدنا في مرحلة املراهقة ،وما أثر حوارنا مع أوالدنا
على بناء شخصياتهم؟
هذه التساؤالت وغيرها ستكون اإلجابة عنها في منت الرسالة.
وباهلل التوفيق..
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الفصل األول

تعريف احلوار وموقف الإ�سالم منه
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متهيــد
احلوار تعبير عن قيمة عظيمة ،بل القيمة الكبرى في التكوين األساسي لإلنسان
اس َع َل ْي َها ال َت ْب ِد َ
والبشرية والفطرة ،والدين هو الفطرةِ {:ف ْط َر َة ا ِ
يل
هلل الَّ ِتي َف َط َر ال َّن َ
لخِ َ ْلقِ ا ِ
ين قدْ َتبينَّ ال ُّر ْشدُ ِم َن
هلل}( ،)1والدين قائم على احلوار{ :ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ِيل َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة
ال َغ ِّي}( ،)2واحلوار من وسائل الدعوة إلى الدينْ :
{اد ُع ِإ َلى َسب ِ
َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}( )3وقد وردت مادة (حور) في
{وكان َله َث َم ٌر َف َ
َ
قال ِل َص ِ
احبِه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر
القرآن الكرمي في ثالثة مواضع:
ِم ْن َك ما ًال َو َأع ُّز نفراً}(.)4
{ َق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِالَّ ِذي َخ َل َق َك ِمن ُت َر ٍاب ُث َّم ِمن ن ُّْط َفةٍ ُث َّم
َس َّو َاك َر ُجال}(.)5
هلل َو ُ
{ َقدْ س ِم َع ُ
اهلل َق ْو َل الَّ ِتي تجُ ِادلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
اهلل َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما
َ
َّإن َ
سميع َب ِصي ٌر}(.)6
اهلل
ٌ
تعريف احلوار:
املحُ اورة :هي املجاوبة و ُمراجعة املنطق ،والكالم في املخاطبة ،ويقال :يتحاورون،
أي :يتراجعون الكالم(.)7
اجلدالَ :جدَ َل أو جدَ ل احلبل جد ًال أحكم َف َت َله ؛ واجلدل :طريقة في املناقشة
واالستدالل ص َّورها الفالسفة بصور مختلفة ،وهو عند مناطقة املسلمني« :قياس
مسلمات» ،واملجادلة في علم املُناظرة :هي املُناظرة ال
ُم َّولَّف من مشهورات ،أو
َّ
إلظهار الصواب ،بل إللزام اخلصم(.)8
( )1الروم.30 :
( )2البقرة.256 :
( )3النحل.125 :
( )4الكهف.34 :

( )5الكهف.37 :
( )6املجادلة.1 :
( )7ابن منظور :ل�سان العرب ،21،218 /4،طبعة بدون رقم1410،هـ1990 /م ،دار �صادر ،بريوت – لبنان.
( )8جممع اللغة العربية :املعجم الو�سيط،111/1:طبعة بدون رقم وتاريخ ،املكتبة الإ�سالمية للطباعة والن�شر والتوزيع ،ا�ستانبول ـ تركيا.
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واحلوار واجلدال ذوا داللة واحدة ،وقد اجتمع اللفظان في قوله تعالىَ { :قدْ
س ِم َع ُ
هلل َو ُ
اهلل َق ْو َل الَّ ِتي تجُ َ ا ِدلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
اهلل َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما إ َِّن
َ
َ
يع َب ِصي ٌر }(.)1
اهلل َس ِم ٌ
ويراد باحلوار واجلدال في مصطلح الناس :مناقشة بني طرفني أو أطرافُ ،يقصد
حق ،ودفع شبهةٍ  ،ور ُّد الفاسد من
حجةٍ  ،وإثبات ٍ
كالم ،وإظهار َّ
بها تصحيح ٍ
القول والرأي.
وقد يكون من الوسائل في ذلك :الطرائق املنطقية والقياسات اجلدل َّية من
املقدّ مات واملُس َّلمات ،مما هو مبسوط في كتب املنطق وعلم الكالم وآداب
البحث واملناظرة وأصول الفقه.
موقف اإلسالم من احلوار:
اهتم اإلسالم باحلوار اهتمام ًا كبيراً؛ وذلك َّ
ألن اإلسالم يرى َّأن الطبيعة اإلنسانية
ميالة بطبعها وفطرتها إلى احلوار ،أو اجلدال كما يطلق عليه القرآن الكرمي في
وصفه لإلنسانَ :
{وك َان ا ِإلن َْس ُان َأ ْك َث َر َشيءٍ َجدَ ًال}( ،)2بل َّإن صفة احلوار ،أو
اجلدال لدى اإلنسان في نظر اإلسالم متتد حتى إلى ما بعد املوت ،إلى يوم
احلساب كما يخبرنا القرآن الكرمي في قوله تعالىَ {:ي ْو َم َت ْأ ِتي ُك ُّل َن ْف ٍس تجُ َ ا ِد ُل
َع ْن َن ْف ِسها}(.)3

( )1املجادلة.1 :
( )2الكهف.54 :
( )3النحل.111 :
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والقرآن الكرمي مليء باحلوارات ،وأول حوار كان ذلك احلوار الذي دار بني اهلل
ع َّز وجل وبني مالئكته في شأن خلق آدم ،فجاءت احملاورة بصيغة قال....
وقالواَ { ...و ِإ ْذ َق َ
ال َر ُّب َك ِل ْل َم َال ِئ َك ِة ِإنِّي َج ِاع ٌل ِفي ا َأل ْر ِض َخ ِلي َف ًة َقالُو ْا َأتجَ ْ َع ُل
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َماء َو َن ْح ُن ن َُس ِّب ُح ب َِح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َ
ال ِإنِّي
يها َمن ُي ْف ِسدُ ِف َ
ِف َ
َأ ْع َل ُم َما َال ت َْع َل ُم َ
ون}(.)1
ُث َّم كان احلوار بني اهلل سبحانه وتعالى وإبليس لعنه اهلل ،وتنقل لنا آيات القرآن
الكرمي صوراً عدة لهذا احلوار الذي َّ
شكل مادة خصبة للتأمالت الفكرية
والتفسيرات الفقهية(.)2
ُث ّم كان احلوار الثاني بني اهلل ع َّز َّ
وجل ورسله وأنبيائه( :آدم ،ونوح ،ولوط،

وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى ،ومحمد عليهم السالم).
عز َّ
وجل لآلباء:
نداء اهلل َّ
قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السالمِ { :إ ْذ َ
قال َألبِي ِه يا َأ َب ِت ِل َم ت َْع ُبدُ َما ال
َي ْس َم ُع َوال ُي ْبص ُر َو َال ُيغْ ِني َع ْن َك شيئ ًا }(.)3
فذكر إبراهيم عليه السالم في خطابه ألبيه رابطة األبوة التي من شأنها أن جتعل
االبن حريص ًا على مصلحة األب ،وجتعل األب جديراً بأن ُيصغي إلى خطاب
ابنه ..وفي النداء{ :يا ِ
أبت} استثارة لهذه الرابطة ،وتشويق لها لتقبل احلــق.
عز َّ
وجل لألبناء:
نداء اهلل َّ
قال تعالى على لسان لقمان احلكيمَ { :و ِإ ْذ َق َ
ال لُ ْق َم ُان ال ْب ِن ِه َو ُه َو َي ِع َُظ ُه َيا ُب َن َّي
( )1البقرة.33 :
( )2د� .سعود املولى :احلوار الإ�سالمي امل�سيحي� ،ص ،33الطبعة الأولى� ،سنة 1416هـ1996 /م .دار املنهل اللبناين ،بريوت – لبنان.
( )3مرمي :الآية .42
( )4لقمان.13 :
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ال ت ُْش ْ
رك بِا ِ
هلل إ َِّن ِّ
يم }(.)4
الش ْر َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظ ٌ
فذكر لقمان احلكيم في خطابه البنه رابطة البنوة التي من شأنها أن جتعل
ني} استثارة لهذه الرابطة،
األب حريص ًا على مصلحة االبن ،وفي النداء{ :يا ُب َّ
وتشويق لها لتقبل احلق .واحلوار بني هؤالء الرسل واألنبياء وبني قومهم
وأهلهم ،هي كلها حوارات غنية تغطي مساحة كبيرة من متون القرآن الكرمي،
َّ
وشكلت مادة تاريخية وأخالقية وحكمية وسياسية واجتماعية ال تنضب،
وميكن إجمال القولَّ :إن هذه احلوارات التي ينقلها لنا القرآن الكرمي حتمل في
مضامينها وأبعادها املعاني اآلتية:
ّ 1 .1إن االختالف سنة إلهيةِ { :ل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِم ْن ُكم ِشر َع ًة َو ِم ْن َهاجاًَ ،و َلو َشا َء ُ
اهلل
ْ
ْ ْ
لجَ َ َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًةَ .و ِل ِك ْن لِّ ْيب ُل َو ُك ْم ِفي َما ُ
ات إ َلى ا ِ
اس َت ِب ُقوا ا َخل ْي َر ِ
هلل
آتاك ْمَ .ف ْ
َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِميع ًا َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم بمِ َا ُك ْن ُت ْم ِفي ِه تَخْ َت ِل ُفون}(.)1
2 .2وهو رحمة للناسَ { :و َل ْو َال َد ْف ُع ا ِ
اس َب ْع َض ُهم ِب َب ْع ٍض لَّ َف َس ِ
األرض
دت
ُ
هلل ال َّن َ
و ِلكن َ
اهلل ُذو َف ْض ٍل َعلى ال َعالمَ ِني }(.)2
َ َّ
كر و ُأنْثى َو َج َع ْل ُ
ناك ْم
اس إنَّا َخ ْلق َن ُاكم ِم ْن ّذ ٍ
 3 .3وهو ركن املعرفة{ :يا َأ ُّيها ال َّن ُ
ُش ُعوب ًا َو َق َبا ِئ َل ل َت َعا َر ُفوا َّإن ْأك َر َم ُك ْم ِع ْندَ ا ِ
هلل َأت َق ُاك ْم}(.)3
َّ 4 .4إن الفطرة هي قبول اآلخر واحلوار معهَ { :...و َل ْو َشا َء َر ُّب َك آل َم َن َم ْن في
األ ْر ِض ُك ُّل ُه ْم َج ِميع ًا }(.)4
( )1املائدة.48 :
( )2البقرة.251 :
( )3احلجرات.13 :
( )4يون�س.99 :
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َّ 5 .5إن احلكم األخير هو هلل تعالى إليه املصير ،في حني َّأن احلقيقة نسبية،
وهي ضالة املؤمن يأخذها أنَّى وجدت ،وليست في يدهَ { :...وإِن َجا َدلُ َ
وك
اهلل َأ ْع َلم بمِ َا تَعم ُل َ ُ
َف ُق ِل ُ
يما ُكن ُت ْم ِفي ِه
ون ،اهلل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِف َ
ْ َ
ُ
تَخْ َت ِل ُف َ
ون}(.)1
َّ 6 .6إن من مستلزمـــات احلوار اإلميان والعمـــل الصـــالح والتواصـــي بالصبـــــر
ين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا
نس َان َل ِفي خُ ْس ٍر ِ ،إ َّال الَّ ِذ َ
واحلــــقَ { ...وا ْل َع ْص ِر  ،إ َِّن ا ِإل َ
الصالحِ َ ِ
ِالص ْبرِ}(.)2
اص ْوا ِبالحْ َ ِّق َو َت َو َ
ات َو َت َو َ
اص ْوا ب َّ
َّ
احلوار – إذاً  -هو جوهر الرساالت السماوية والفطرة اإلنسانية ولبها ،وهو
طريق الرشد والرشاد في الدنيا واآلخرة ..ذلك ّ
بأن اهلل رب العاملني غني عن
الناس ،ولو شاء ملا خلقهم أصالً ،ولو شاء جلعلهم أمة واحدة ،ولكن حكمة اهلل
في اخللق ،وفي اختالف الناس نعمة ورحمة ولطف إلهي وسنة ال تبديل لها،
إنَّها سنة التدافع باحلجج والبينات ،وباحلكمة واملوعظة احلسنة باألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،بجهاد النفس ،وهو اجلهاد األكبـــر{ :ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن
يم}(.)3
َف ِإ َذا الَّ ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَ ا َو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِل ٌّي َح ِم ٌ

( )1احلج.68 :
( )2الع�صر.3–1 :
( )9ف�صلت.34 :
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هذا احلوار ،السنة اإللهية الكونية ،ملح األرض ،هو حوار احلياة ،حوار التدافع
واملدافعة ،واملجادلة واحلكمة ،واملشاركة والعيش ،إنَّه حوار من أجل اإلنسان
وقضاياه ،من أجل احلرية والعدل واألمن والسالم والكرامة واخلير للجميع،
وقبل ذلك وبعده من أجل إحقاق احلق وإبطال الباطل ،واحلوار مع اآلخر شرط
لبناء الذات؛ نظراً إلى ما تنطوي عليه الذات البشرية من أنانية وفردية ...فبناء
اإلنسان احلر والشخصية القرآنية ميران عبر احلوار مع اآلخرَ :
نس َان
{ك َّال إ َِّن ا ِإل َ
َل َي ْط َغىَ ،أن َّرآ ُه ْاس َتغْ َنى}(.)1

( )10العلق6 :و.7
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الفصل الثاني

الأ�ساليب الرتبوية يف حوار الآباء
مع الأبنــاء
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قد يتساءل بعضنا :كيف يكون حوار اآلباء مع أبنائهم حق ًا من حقوق
أبنائهم عليهم؟
احلوار بني اآلباء واألبناء حق من حقوق األبناء ؛ ألنَّه ضرورة لُغوية ،ودينية،
وتربوية ،وخلقية ،واجتماعية ،ونفسية ،وإبداعية ،وأمنية.
• •يتساءل أب ،وأم :كيف يكون حوارنا مع ابننا ،أو ابنتنا ضرورة
لغوية؟
يكون ضرورة لغوية َّ
ألن:
•
•
•

•

•عليكما االهتمام بتشغيل جهازي السمع والنطق وتنشيطهما لدى وليدكما
وهو في مهده ،واإلكثار من مناغاته ،والتحدث إليه في مرحلة تعلمه الكالم.
•حتدثا إلى طفلكما بلغة سليمة ،مع عدم تقليده في نطقه للحروف ،وعدم
تشجيعه على النطق غير السليم للحروف.
•االهتمام بتحفيظ طفلكما القرآن الكرمي مجوداً لتدريب فكه على نطق
احلروف نطق ًا سليماً ،وإخراج كل حرف من مخرجه السليم ،فحفظ القرآن
الكرمي ُيق ِّوم اللسان والسلوك معاً.
•أن حترصا على تعليم طفلكما لغة الكالم ،وأ َّال تتركا هذه املهمة للمربيات
حس َن التحدث بالعربية ،وإنمَّ ا يتحد ْث َن بلغة
واخلادمات األجنبيات الالتي ال ُي ْ
غريبة ،لغة جديدة بها عجمة ،وأخطاء في نطق جميع احلروف ،أو معظمها،
كما عليكما االهتمام بتصحيح عيوب النطق والكالم لديه بتدريبه على
النطق الصحيح ،وبتحفيظه القرآن الكرمي ،وإن تأخر في النطق ،أو توجد لديه
عيوب في الكالم البد من عالجه في املراكز املختصة بذلك(.)1

(� )1سهيلة زين العابدين ح َّماد :تنمية املهارات اللغوية لدى الطفل ،من �ضمن بحوث كتاب « ماال نعلمه لأوالدنا»� ،ص  ،168 ،167مركز
الراية للتنمية الفكرية ،جدة ،الطبعة الأولى1423 ،هـ2003/م.
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• •عند حديثكما إلى طفلكما عليكما أن حترصا على عدم التلفظ بألفاظ نابية
أمامه ،أو سبه ،أو شتمه لئال يلتقط منكما هذه األلفاظ فيرددها.

فاحلوار مع أطفالنا ضرورة لغوية؛ ألنَّه عن طريق هذا احلوار يكتسب الطفل
اللغة ،واكتساب اللغة أمر ضروري ؛ إذ يساعد على فهم رغبات اآلخرين،
كما يساعد على مد الطفل بثروة من املعلومات عن العالم احمليط ،والتي
لن يحصل عليها دون فهمه للغة واستخدامه لها ،كما تساعده اللغة على
التعبير عن أفكاره وحاجاته ورغباته.
عرفنا اآلن كيف يكون حوارنا مع أبنائنا ضرورة لغوية فكيف يكون ضرورة
في بناء ُهويتهم؟
َّ
ألن بناء ُهوية الطفل يقوم على ثالثة أسس ،هي:
الهوية «من أنا ؟»
 1 .1حتديد ُ
2 .2حتديد االنتماء «أشبه من أنا ؟ ملن أنتمي؟»
 3 .3حتديد القدوة ،أو املرجعية «من اتبع؟»
الهوية:
حتديد ُ
الهوية العالقات األولى لإلنسان ،وترسي له التوازن في خطوات
يرسم حتديد ُ
تعامله مع اآلخرين ،ونحن العرب هويتنا «العروبة» ،واإلسالم ،والقرآن
الكرمي حدد ُهوية املسلم في قوله تعالى في سورة األنعامُ { :ق ْل إ َِّن َصال ِتي
اي َوممَ َا ِتي لهلِ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيََ ،ال َشر َ
ِيك َل ُه َوب َِذ ِل َك ُأ ِم ْر ُت َو َأ َن ْا َأ َّو ُل
َون ُُس ِكي َو َم ْح َي َ
المْ ُ ْس ِل ِمنيَ}(.)1
( )1الأنعام.162،163 :
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الهوية،
وقد بينَّ الرسول صلى اهلل عليه وسلم مسؤولية األبوين في تشكيل ُ
فيقول( :كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه ،أو ينصرانه ،أو
ميجسانه)(.)1
ُ
والتمسك بها ،واالعتزا ُز بها سيعطي توازن ًا للطفل طوال
الهوِ ية،
فتحديد ُ
الهوية وتأكيدُ ها
حياته ،ويجعل له هدف ًا يسعى من أجله ،وهو تعزيز هذه ُ
واالفتخا ُر بها؛ ألنَّها متثل كيانه ووجوده وانتماءه ،ومن دونها يعيش في
ضياع قاتل ،وعليه أن يتحلى باألخالق الفاضلة من أجل أال يسيء إليها ،بل
الهويات األخرى.
يكد ويكافح لتتبوأ مكانة عالية بني ُ
الهوية ينبغي أن يتسم بالوضوح الذي يقتضي منا العمل إلشادة
وحتديد ُ
العلم الصحيح ،وبناء القلب السليم بالتربية ،وإعطاء القدوة احلسنة من
أنفسنا ،وتوفير البيئة التي تُعني على تبلور تلك األمور.
الهوية
وواقعنا املرير – لألسف الشديد– يبينِّ لنا َّأن هناك قصوراً منا في حتديد ُ
ووضوحها ،فلم نقدم ألوالدنا العلم الصحيح ،ولم نحسن تربيتهم ليكون
بناء قلوبهم سليماً ،ولم نكن في كثير من األحوال تلك القدوة احلسنة ،ولم
نوفر لهم البيئة التي تعني على بلورة ما يتلقونه منا ،بل بالعكس نحن وف َّرنا
لهم البيئة التي تسلخهم من ُهويتهم التي اكتسبوها من عيشهم معنا في
مجتمعاتنا .نحدثهم بلغة أجنبية ،ندخلهم مدارس أجنبية ،نذهب بهم
إلى مطاعم أجنبية ،نلبسهم لبس ًا قد يكون مطبوع ًا عليه أحرف أجنبية،
بل أحيان ًا يكون مطبوع ًا عليهم أعال ٌم لدول أجنبية معادية لنا ،جعلنا من
التلفاز جليسهم دون توجيه منا ،ودون تكوين ملكة تعويدهم على النقد
(� )2صحيح م�سلم عن �أبي هريرة.

»حـوار اآلبـاء مع األبناء» حـق لألبناء

23

ليق ِّوموا ما يرونه ،فيرفضون ما ال يتفق مع ِقيمهم ،ودينهم ،وأخالقياتهم
التي ربيناهم عليها ،ويأخذون منها ما يفيدهم وينمي معارفهم ومداركهم.
وضعنا حواجز بينهم وبني خالقهم ،حاجز يقوم على التخويف والترهيب،
«اهلل سيعذبك»« ،اهلل سيحرقك في جهنم» ،لم ننشئ ولدنا على محبة اهلل،
لم جنعل عالقته بخالقه عالقة حب ،فيعمل على إرضائه؛ أل ًنه يحبه ،قبل أن
يخاف من عقابه ،فاإلنسان إن أحب إنسان ًا يسعى إلى إرضائه ،فما بالكم
أحب خالقه ،نعلمه َّأن اهلل معه ،ناظر إليه ،شاهد عليه ،فمن يتربى على
إن َّ
هذا ال يعصي خالقه.
نحن باملخالفات ومسايرة العادات مع اإلسالم أوجدنا هوة بني أوالدنا وبني
دينهم ،وأصبح بعضهم يعدون تطبيق الشريعة اإلسالمية كارثة مأساوية؛
أل ًننا أسأنا تطبيقها ،وخاص ًة بناتنا اللواتي يتو َّه ْم َن َّأن اإلسالم يحرمهن من
بعض احلقوقَّ ،
وأن تطبيق الشريعة اإلسالمية يعني احلكم على املرأة باحلبس
والقهر والضرب واجلهل.
فحفاظنا على ُهوِ يتنا العربية واإلسالمية يكون بتمسكنا بديننا ،وبعروبتنا
وبلغتنا .واللغة العربية اآلن تتعرض لعملية هدم كبرى من خالل مشروع
غربي حتت مسمى حتديث الثقافة العربية ،ويتضمن هذا املشروع الدعوة إلى
كتــابة اللغة العربية باألحــرف الالتينية بحجــة َّأن حروف العربية املائلة تربي
العنف في صغارنا ،ومبررات أخرى ساذجة تستهدف اللغة العربية؛ ألنَّها
لغة القرآن ،ولو متكنوا من القضاء على العربية ألمكنهم القضاء على القرآن
الكرمي.
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أ َّما من حيث فرض الثقافة التي نريد على الطفل دون مراعاة لرغباته
واحتياجاته وقدراته ،ما يتنافى مع املنهج التربوي السليم ،وهو ما جعل
اتفاقية حقوق الطفل تنص عليه في املادة الثالثة عشرة ببنديها األول
والثاني:
1 .1أن يكون للطفل احلق في حرية التعبير ،ويشمل هذا احلق حرية طلب
جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها ،دون أي حساب
للحدود ،سواء بالقول ،أو الكتابة ،أو الطباعة ،أو الفن ،أو بأي وسيلة
أخرى يختارها الطفل.
ينص القانون
2 .2يجوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود بشرط أن َّ
عليها ،وأن تكون الزمة لتأمني ما يأتي:
أ – احترام حقوق غيرنا أو سمعتهم.
ب – حماية األمن الوطني ،أو النظام العام أو الصحة العامة ،أو
اآلداب العامة(.)1
ومن خالل تقرير نتائج ورشة عمل حتضيرية شارك فيها أطفال من عدد
من األقطار العربية « :األردن ،واإلمارات العربية املتحدة ،وتونس ،وسوريا،
وفلسطني ،وقطر ،وسلطنة ُعمان ،ولبنان ،ومصر ،واليمن»َّ ،
نظمها املجلس
العربي للطفولة والتنمية ضمن برامج مؤمتر الطفل العربي في مهب التأثيرات
الثقافية املختلفة الذي عقد في اإلسكندرية في الفترة من  25ــ  27سبتمبر
عام 2005م ،وأعمارهم تتراوح من  6سنوات ،و 8سنوات ،و 10سنوات ،و13
سنة ،و14سنة17 ،سنة ،و 18سنة ،أكدت عدم متتع الطفل العربي بحقوقه
( )1د .حممود �شريف ب�سيوين :الوثائق الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ،املجلد «الوثائق العاملية ،الطبعة الثانية 1426هـ2005 /م ،دار
ال�شروق ،القاهرة ـ م�صر.
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الثقافيةَّ ،
وأن مصادر ثقافتهم اإلعالم في املقام األول ،يليه اللعب ،أما الكتاب
فيحتل املرتبة الثالثة .واختفى دور األسرة بوصفه مصدراً ثقافي ًا للطفل ،وهذا
يعني تقاعس األسرة ،أو تراجع دور األم واألب بوصفهما مصدراً ثقافياً ،بل
جنده مختفي ًا كدور املوجه واملعلم في عملية التلقني الثقافي ألطفالهم ،كما
جند عدم ذكر للمدرسة بوصفها رافداً ثقافي ًا ألطفالنا.
أيض ًا نلحظ من خالل قراءتنا لهذه النتائج عدم رضا األطفال في األقطار
العربية تلك مبا يقدم لهم التلفاز من برامج موجهة لهم ،وأيض ًا جندهم
عما يقدم
يطالبون بزيادة املواد املطبوعة كم ًا وكيفاً ،أي :أنَّهم غير راضني َّ
لهم من مواد مقروءة ،وجندهم أيض ًا غير راضني عن التعليم الذي يتلقونه
طرائق ومنهجـاً.
عدم الرضا يشير إلى َّأن اآلباء يسيرون في وجهة وأوالدهم يسيرون في وجهة
أخرى ،وأنهم لم يقدموا لهم ما يشبع رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم،
وما يتناسب مع العصر الذي يعيشونهَّ ،
وأن طفل اليوم ُيخاطب بالطريقة
نفسها التي كان ُيخاطب بها قبل عقود ،في حني أنَّه البد أن نالحق التغيرات
املتسارعة التي يشهدها العالم ،وأن نتعامل مع أطفالنا وفق قيمنا ومبادئنا
وديننا ،ولكن دون أن نتجاهل الطور والزمن الذي يعيشونه ،البد أن نعمل
من أجل أن يحافظوا على دينهم و هويتهم ولغتهم وقيمهم دون أن نعزلهم
عن العالم احمليط بهم ،وأن نعلمهم كيف يتعاملون معه ،وكيف يرسلون ،وال
يكونون املتلقني فقط ،وماذا يقبلون مما يتلقونه ،وماذا يرفضون مما يتلقونه؟
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كيف يكون احلوار مع أطفالنا ضرورة تربوية؟
َّ
ألن باحلوار أو ًال تقوم التربية الروحية وا ُخللقية والعقلية والوجدانية
واالجتماعية.
على ماذا تقوم التربية الروحية؟
يجعلهم
حب اهلل في قلوب الناشئة حب ًا
ُ
تقوم التربية ال ُّروحية على ترسيخ ِّ
يحرصون على إرضا ِئه في ِّ
كل أقوالهم وأعمالهم ،وسلوكياتهم ،وتصرفاتهم،
ُ
أحب إنسان ًا س َعى إلى إرضائه،
واالجتناب عن كل ما يغضبه،
فاإلنسان إذا ّ
وعد ِم إغضابِه ،فما بالك إن كان احلبيب هو اهلل اخلالق َّ
جل شأنه؟
وبذلك يتبينَّ لنا َّأن مفهوم التربية الروحية الصحيحة مستمدٌ من اإلميان
ِ
ِ
مطالب الدُّ نيا واآلخرة بال إفراط
واألخالق ،واملوازنة بني
والعمل ،والعقيدة
وال تفريط .فالتربية ال ُّروحية السليمة هي التي ترسم املعيا َر الصحيح لتنمية
مختلف جوانب الشخصية اإلنسانية تنمية شمولية ،فهي مصدر هداية
العقل ،باإلميان باهلل ع َّز َّ
ِ
وتوحيده ،وصفا ِء النفس بسكين ِتها وطمأنين ِتها،
وجل
َ
ِ
واملثـــل العليــا،وطهار ِة األبدان
بالفضائــل والقيــم
األخـــالق بالتحلي
وتزكي ِة
ِ
ِ
وجوارحها في ح ِّقها وصو ِنها من املعاصي والفواحش،
باستعمال أعضائها
وتسخيرها للعبادة وأعمال اخلير النافعة للفرد واجلماعة ،وحسن العالقة
االجتماعية مع اآلخرين بالتكافل والتآزر والتعاون على البر والتقوى.
وبذلك تكون التربية الروحية حق ًا عماد التنشئة املتكاملة ،ومن دونها ال
للخلل
يستقيم بناء الشخصية اإلنسانية التي تصبح مع َّرضة في كل وقت
ِ
واالضطراب نتيجة ألبسط الهزات ،وأهون األزمات.
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كيف نربي أوالدنا هذه التربية من خالل حوارنا معهم؟
من خالل إجابتنا عن أسئلتهم عندما يبدؤون يتعلمون الكالم ،فإجاباتنا عن
أسئلتهم حول اخلالق وكيفية تكوين اخللق تتكون عالقتهم الروحية باخلالق،
ومحبته والعمل على إرضائه ومراقبته في كل قول وعمل حباً ،كما تتك َّون
عقيدتهم.
يحدثنا اإلمام الغزالي عن قصة جرت لسهل بن عبد اهلل مع خاله محمد بن
سوار ،وكيف بنى االنسجام الداخلي فيه والفضائل ا ُخللقية مبراقبة اهلل في كل
قول وعمل ،يقول سهل بن عبد اهلل « :إنَّه كان ابن ثالث سنني ،وهو ينظر
إلى خاله يصلي في الليل ،فقال له خاله يوماً :أال تذكر اهلل الذي خلقك؟
فسأله :كيف أذكره؟
إلي ،اهلل شاهدي،
فطلب منه أن يقول بقلبه عدة م َّرات :اهلل معي ،اهلل ناظر َّ
ففعلت ذلك
ثم أعلمه ،فزاد له العدد .قال :سهل« :
فقال ذلك عدة ٍ
ُ
ليال َّ
فلما كان بعد سنة ،قال لي خالي« :احفظ ما ع َّلمتك
فوقع في قلبي حالوتهَّ ،
فوجدت له حالوة
و ُدم عليه إلى أن تدخل قبرك ،فلم أزل على ذلك سنني،
ُ
في سري؛ ُث َّم قال لي خالي :يا سهل من كان اهلل معه ،وهو ناظر إليه وشاهد
عليه ،هل يعصيه ؟ إياك واملعصية ،وكبر سهل وحفظ القرآن ،وهو ابن ست،
الصائمني الزاهدين ،ورمبا قام الليل كله» (.)1
أو سبع سننيُ ،ث َّم صار من َّ

(� )1أحمد معاذ اخلطيب :ق�ضايا كربى يف بناء �أطفالنا� ،ص  ،19كتاب ما ال نعلمه لأطفالنا ملجموعة من امل�ؤلفني ،ط1،1422هـ/
2002م ،دار الراية للتنمية الفكرية ،جدة ـ دم�شق.
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كيف ُيسهم حوارنا مع أطفالنا في التربية األخالقية لهم؟
أهم أهداف التربية اإلسالمية التي تسعى إلى ِ
حتقيقها ،هو الهدف
َّإن من ِّ
األخالقي ،فالهـــدف مـــن اإلســــالم إمتام مكارم األخالق ،وقد قالها صلى
ونبي اإلسال ِم على خلق
اهلل عليه وسلمُ ( :ب ُ
عثت ألمتم حسن األخالق)(ُّ ،)1
عظيم ،هكذا وصفه اخلالق َّ
جل شأنه{ :وإن ََّك َل َعلى خُ ُل ٍق َع ِظيم }(.)2
أسلوب التربية األخالقية في اإلسالم:
ميكن تلخيصه في التالي:
1 .1تنمية الوازع الداخلي ،أو ما يعبر عنه بالضمير األخالقي.
2 .2تربية اإلرادة ،وهي تنمي في اإلنسان حرية االختيار السليم ،حيث
يختار اخلير وينفذه ،وحيث تؤثر اإلرادة على الفكر والعاطفة.
3 .3أن تكون التربية األخالقية متكاملة لتكامل النظام األخالقي القرآني
املنبثقة منه ،حيث تلبي احلاجات اإلنسانية في مجاالتها املختلفة،
ليصبح املتعلم قادراً على ضبط نفسه والسير في حدود هذا اإلطار
األخالقي.
فمهمة اآلباء أنَّهم من خالل حوارهم مع أبنائهم يعملون على تنمية الوازع
األخالقي ،وتربية اإلرادة لديهم بتنمية حرية االختيار لديهم ،بحيث تكون
التربية األخالقية منسجمة ومتكاملة مع النظام األخالقي.

( )1مالك :املوط�أ.
( )2القلم.4 :
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إن كان حوارنا مع أوالدنا يسهم في تربيتهم الروحية واألخالقية ،فكيف
سيسهم في تربيتهم العقلية؟
يسهم في تربيتهم التربية العقلية بأنَّنا في أثناء حوارنا معهم نحثهم
على العلم والتعلم ،وعلى التبينُّ والتر ِّوي والتثبت في معرفة احلقائق ،وفهم
ال
شتى من :مالحظة ومشاهدة وجتربة قبل تقرير نتائجها عم ً
أسبابها بوسائل ً
بقوله تعالىُ { :ق ْل َهاتُوا ُب ْرها َن ُك ْم }(.)1وقال تعالىَ { :و َال ت َْق ُف َما َل ْي َس َلك ِب ِه
الس َم َع وال َب َص َر وال ُفؤا َد ُك ُّل ُأو َل ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُه َم ْسئوال}( )2وقال تعالى:
ِعلم َّإن َّ
ين آ َم ُن ُوا إ ِْن َجا َء ٌك ْم َف ِ
اس ٌق ِب َن َبأٍ َف َت َب َّي ُن ُوا َأ ْن ت ُِص ُي ُب ْوا َق ْو َم ًا ب َِج َها َلةٍ
{ َيا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
َف ُت ْصب ُِح ْوا َع َلى َما َف ْع ْل ُت ْم َن ِاد ِمني}(.)3
ما املقصود بالتربية الوجدانية ؟ وكيف يسهم حوارنا مع األوالد في هذه
التربية؟
املقصود بالتربية الوجدانية توجيه االنفعاالت والعواطف واملشاعر واألحاسيس
نضجها لدى
اإلنسانية الوجهة الصحيحة وتهذيبها دون كب ِتها حتى يكتمل ُ
الناشئ في أجواءٍ صحيحةٍ سليمة ،بحيث يصبح قادراً على ِ
ضبط نفسه،
وال َّت ُّ
بالسبل املشروعة املتاحة ،وعدم
حكم في نوازعها وأهوائها ،وإشباعها ُّ
ِ
االنسياق وراء تيارها املد ِّمر للفرد واجلماعة بتحقيق ال َّتوازن النفسي ،وذلك
السليم وال َّتوافقِ بني دوافع الفرد وحاجاته ،وعناصر
بالقدرة على ال َّتكيف َّ
ومكونات البيئة اخلارجية دينية كانت أم خلقية ،أم ثقافية ،أم اقتصادية،
وبال شك في أثناء حوار اآلباء مع أبنائهم يتولى اآلباء توجيه أوالدهم نحو
ضبط انفعاالتهم وعواطفهم ومشاعرهم الوجهة الصحيحة دون كبتها.
( )1البقرة.111 :
( )2الإ�سراء.36 :
( )3احلجرات.6 :
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دور التربية االجتماعية:
تعمل التربية االجتماعية على الضبط االجتماعي ،وفكرة الضبط االجتماعي
نوعي َّ
الضبط االجتماعي املعروفينْ لدى علماء
في اإلسالم قائمة على أساس ْ
االجتماع:
النوع األولٌ :
ضبط اجتماعي داخليُ ،يب ِّينه اإلسالم في املسلم ،قوامه القيم
واألخالق اإلسالمية التي تشكل ضميره ،وإميانه وعقله ،الذي يهديه إلى
معرفة احلالل واحلرام.
ٌ
ضبط خارجي يتمثل في تشريعات اإلسالم وعقوبا ِته
النوع الثاني:
القانونية ،فيما يختص بكل أمور احلياة االجتماعية املختلفة ،وتعمل
التربية االجتماعية على تنشئة األفراد اجتماعياً ،وتكوينهم تكوين ًا صاحلاً،
في سبيل تنمية شخصية اإلنسان ،بتنمية صفاته الفردية ،بحيث يعرف
حقوقه وواجبا ِته ،فال يطغى بفردي ِته على املجتمع ،وال يطغى املجتمع
عليه .كما اهتمت باألسر ِة اهتمام ًا بالغ ًا بكونها الوعاء التربوي ،ومن َث َّم
فهي توجه العناية لها؛ حيث تهتم بإعداد األفراد ليكونوا آباء وأمهات
صاحلني ،كما اهتمت بتنمية األفراد ليكونوا منتجني؛ وذلك بالعمل على
تزويدهم مبهارات مناسبة يكتسبون منها عيشهم ،والترب ُية القرآنية تدرب
األفراد على التعامل مع السلطة السياسية القائمة في املجتمع ،بحيث يعرف
الفرد كيف يبدي رأيه طبق ًا ملبدأي احلسبة والشورى ،كما ّ
نظمت عالقة
الفرد املسلم بالبشر عامة ،ممن ال يشاركونه عقيدته ،يجب أن تُبنى على
العدل واإلنصاف واألمانة في جميع معامالتهم معهم ،وعلى حفظ العهود
واملواثيق ما لم يخونوها ،وعلى الرحمة والعطف فيما تستوجبه االحتياجات
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اإلنسانية :كاجلوع ،والعطش ،واملرض ،والكوارث ،وعلى حفظ أرواحهم
وأعراضهم وأموالهم ،وعدم االعتداء عليهم فيها ،والتعاون معهم في عمارة
األرض ،وإصالحها مبا يعود بالفائدة املشتركة على اجلميع ،وهذا هو ما يأم ُر
دين العدل والرحمة والتسامح ،قال تعالى{ :ال َي ْن َه ُ
اك ُم
به دين ُنا احلنيفُ ،
ُ
ين َو َل ْم ُي ْخر ُِج ُ
ين َل ْم ُي َقا ِت ُل ُ
وكم ِّمن ِد َيار ُِك ْم َأن َت َب ُّرو ُه ْم
وك ْم ِفي الدِّ ِ
اهلل َع ِن الَّ ِذ َ
َوت ُْق ِس ُطوا ِإ َل ْيهِ ْم إ َِّن اهلل ُي ِح ُّب المْ ُ ْق ِس ِطنيَ}(.)1
الَ :ق َ
هلل ْب ِن َع ْم ٍرو؛ َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
وع ْن َع ْبد ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َق َت َل
َ
ني َعاماً) (.)2
وجدُ ِم ْن َم ٍسي َر ِة َأ ْر َب ِع َ
ُم َع ِاهداًَ ،ل ْم َي َر ْح َرا ِئ َح َة ا َجل َّن ِة َوإ َِّن ر َ
ِيح َها َل ُي َ
كما اهتمت التربية اإلسالمية االجتماعية بإعداد األفراد ليكونوا أفراداً
عاملني مسهمني في حضار ِة العالم ،بحيث يرتبط كل منهم ارتباط ًا وثيق ًا
اس ِإنَّا َخ َل ْق َن ُ
اكم
باإلنسانية ،حيث يتعاون اجلميع على خيرهاَ { :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
هلل َأ ْت َق ُ
ِّمن َذ َك ٍر َو ُأنثَى َو َج َع ْل َن ُ
اك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا إ َِّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ ا ِ
اك ْم
َ
يم َخبِي ٌر}(.)3
إ َِّن اهلل َع ِل ٌ
فالتربية اإلسالمية تعمل على تنمية اإلنسان تنمية شاملة عاملية ،ليكون
اإلنسان عاملي ًا صاحل ًا ِّ
لكل مجتمع ؛ إذ لديه األصول العامة ،ومعه عقل متفتح
على العالم ،وخبرات يستغلها في خدمة مجتمعه ،وفي طاعة اهلل ،فاإلسالم
لم يعلمنا الرفض احلضاري ،وإنمَّ ا علمنا أن نكون منفتحني على العالم،
أهم األسس
ثم إعادة البناء.هذه ُّ
ولكن باالختيار واالنتقاء ،والعزل والفصلَّ ،
التربوية التي ينبغي أن نحاور أوال َدنا عليها لينشؤوا سليمي العقيدة والفكر
( )1املمتحنة.7 :
(� )2صحيح البخاري برقم (.)3166
( )3احلجرات.13 :
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واجلسم واحلس والوجدان ،واقفني على أرض صلبة ال تزعزعهم التيارات،
وال يكونوا منقادين ألي كائن من كان ،واألسرة هي املسؤولة األولى عن هذا
اإلعداد بوصفها احملضن األول لإلنسان ،والسؤال الذي يطرح نفسه:
هل األسرة السعودية تقوم اآلن بدورها في هذه التربية مبفاهيمها
ومدلوالتها وأهدافها اإلسالمية؟
ميكن تصنيف األسر السعودية إلى ثالث فئات:
فنهجت نهجه
الفئة األولى :وهي التي فهمت اإلسالم فهم ًا صحيحاً،
ْ
الوسطي املعتدل ،ور َّبت أوالدها تربية إسالمية صحيحة ،ال إفراط فيها وال
تفريط ،متبعة النهج القرآني والنبوي في التربية على احلوار واإلقناع.
فمسخت هويتها العربية
الفئة الثانية :جهلت دينها وتأثرت بالفكر الغربيُ ،
الهوية الغربية ،فر َّبت أوالدها طبق ًا لثقافتها،
املسلمة ،وأصبحت أقرب إلى ُ
وتوجهاتها ،فكانوا نسخ ًا ممسوخة من الغربيني.
الفئة الثالثة :فهمت اإلسالم فهم ًا قاصراً متطرف ًا منغلقاً ،دائرة احملرمات لديها
كبيرة ،كلمتا «الكفر» ،و«احلرام» هما الغالبتان في أحكامها ،كما جندها
ِ
أوالدها ،متبني ًة ثقافة املنع عليهم ،والسطوة لألب الذي
تفتقر إلى احلوار مع
ِ
ال يسمح ِ
وأوالده بالنقاش واحلوار ،كما جنده يفرض على أبنائه
لزوجه،
العزلة عن العالم ،فيمنع دخول الصحف؛ َّ
ألن بها صوراً ،وكذلك منعهم
من مشاهدة الفضائيات ،فهؤالء الذين تربوا هذه التربية سيكونون في عزلة
عن العالم احمليط بهم ،وسيكونون سريعي االنقياد ألي دعوة تتظاهر بغيرتها
على اإلسالم ،وحرصها عليهُ ،
ومثل هؤالء هم الذين ُغ ِّرر بِهم ،وتو َّرطوا في
اإلرهاب.
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كما ال ننسى جانب ًا مهم ًا وخطيراً ،وهو غياب األبو ْين عن البيت فترة طويلة،
وترك تربية األوالد خلادمات جاهالت من بيئات ومجتمعات أخرى تسيطر
على عقولهن أساطير وخرافات وعادات وتقاليد وعادات سيئة ،ومنهن غير
ونستطيع أن نقولَّ ... :إن من أبناء هذا اجليل من تربوا على
مسلمات،
ُ
أيدي خادمات بسبب انشغال األم خــارج املنزل ،وأيضاًجند غياب بعض
اآلباء عن البيت فترة طويلة ،وعدم حرصهم على التعرف إلى مشكالت
أوالدهم ،والتحاور معهم ،والتعرف إلى مشكالتهم واحتياجاتهم ومناقشتهم
في مختلف القضايا ،والتعرف إلى أصدقائهم وزمالئهم وأسرهم ،يجعل
األوالد عرضة ملصادقة قرناء السوء الذين قد يجرونهم إلى هاوية املخدرات،
أو مستنقع اإلرهاب ،أو تبنى أفكار ومعتقدات إحلادية ،أو إباحية ...أو...
إلخ.
وعن طريق حوار األم واألب مع طفلهما واإلجابة عن تساؤالته تتحدد ُهوية
الطفل وأخالقياته وسلوكياته؛ َّ
ألن األطفال في مراحل ُعمرية مختلفة منذ
بداية تعلمهم الكالم يٍ سألون أسئلة عن كيفية اخللق ،وعن اهلل اخلالق،
وعن كيفية التعامل مع اآلخرين ،كما يسألون عن معاني الصدق واألمانة
والكذب ،واخليانة...إلخ.
أيض ًا عن طريق حوار اآلباء مع األبناء تُكتشف مواهب األطفال وقدراتهم
اإلبداعية ،فيعمل األبوان على تنمية تلك املواهب وصقلها واستثمارها في
العطاء اخل ِّير الب َّناء.
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وعن طريق حوار اآلباء مع األبناء يتعلم األبناء كيف يتحكمون في غرائزهم
ورغباتهم ،وكيف يكظمون غيظهم ،ويضبطون أعصابهم ،كما يسهم هذا
احلوار في تصفية النفوس ،وإزالة ما قد يعتريها من غشاوة تظلل تلك النفوس
بالسواد ،فيستقر في األعماق ،وينشأ الطفل بعقد نفسية تؤثر في شخصيته
وسلوكه ومجرى حياته ،وقد حتوله إلى مع ّنف ،أو شرير ميال لالنتقام ،أو
تحُ ِّوله إلى إرهابي خاصة إذا تلقن أمور دينه وعقيدته من أبوين متطرفينْ ،
فاحلوار وسيلة أساسية في التربية ،ال تقل أهمية عن القدوة احلسنة.
وعن طريق احلوار بني األبوين وأبنائهما يحب األبناء وطنهم ومواطنيهم
غال
وقادتهم ،ويحرصون على احلفاظ على الوطن ،وفدائه بالروح وبكل ٍ
ونفيس.
جمة نفسية ،وتربوية ،ودينية ،واجتماعية،
ّإن في ثنايا احلوار فوائد ّ
وحتصيلية تعود على احملاور بالنفع كونها تسعى إلى منو شامل ،وتنهج نهج ًا
ديني ًا حضاري ًا ينشده كثير من الناس والقرآن الكرمي أولى احلوار أهمية بالغة
في مواقف الدعوة والتربية ،وجعله اإلطار الفني لتوجيه الناس وإرشادهم؛ إذ
فيه جذب لعقول الناس ،وراحة لنفوسهم.
والذي يقلل من احلوار في التربية على خطأ كبير؛ َّ
ألن من أهم أنواع
التربية اإلسالمية التربية اللسانية ،وهي تعويد اللسان على حسن التعبير مع
دقة التفكير ،واالرجتال في اخلطابة ،واإلقناع في املناظرة واملناقشة واملجادلة،
وتعد طالقة اللسان في الكالم من الضروريات للنجاح(.)1
( )1حممد عطية الأبرا�شي :الرتبية الإ�سالمية وفال�سفتها� ،ص  ،36الطبعة الرابعة1985 ،م مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه مب�صر.
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أثبتت األبحاث والدراسات العلمية َّأن اتِّباع أسلوب احلوار واإلقناع في
التربية هو أفضل وسائل التربية ،وهذا النهج الذي نهجه الرسول صلى اهلل
عليه وسلم في حواره مع الشاب الذي أتاه ،يستأذنه في الزنا؛ ألنَّه أحب
شيء إليه في الدنيا ،وبعد حواره معه خرج من عند رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،والزنا أبغض شيء إليه ،كما أنَّه عليه الصالة والسالم كان باحلوار
وجه األطفال ،ويعلمهم آداب الطعام والتيامن واالستئذان ،ونحو ذلك
ُي ِّ
من اآلداب العملية في حينها وفي مناسبتها ليط ِّبقوا ذلك عملياً ،وليتدربوا
على األخالق الفاضلة حتى تصبح عندهم عادات سلوكية وفردية ،أو
كنت غالم ًا في
اجتماعية( .)1عن عمر بن أبي سلمة رضي اهلل عنهما قالُ :
حجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت يدي تطيش في الصحفة،
سم اهللُ ،
وك ْل بيمينك،
فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يا غالمِّ :
ُ
وك ْل ممَّا يليك» متفق عليه(.)2
وأراد أن ُيربي أحد األطفال على االستئذان عندما نزلت آية االستئذان(،)3
كنت خادم ًا للنبي صلى
فقد روى البخاري في األدب املفرد عن أنس ،قالُ :
فجئت يوماً ،فقال« :كما
فكنت أدخل بغير استئذان،
اهلل عليه وسلم ،قال:
ُ
ُ
َ
حدث بعدك أمر ال تدخلن إ َّال بإذن» ( .)4وهكذا أمره
ني ،فإنَّه قد
أنت يا ُب َّ
بتطبيق اآلية الكرمية فور نزولها.
( )1عبد الرحمن نحالوي :الرتبية الإ�سالمية وامل�شكالت املعا�صرة� ،ص  ،134الطبعة الأولى1402،هـ 1982 /م ،املكتب الإ�سالمي،
بريوت ـ دم�شق.
( )2ريا�ض ال�صاحلني� ،ص  ،262طبعة بدون رقم وتاريخ ،دار القلم بريوت ،ووكالة املطبوعات بالكويت.
( )3النور.58:
( )4الأدب املفرد ،حديث ،807ج  ،2ف�ضل اهلل اجليالين ،طبعة بدون رقم وتاريخ ،املطبعة ال�سلفية.
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وكان باحلوار يعلم األطفال التيامن في تقدمي الطعام والشراب ،ويعاملهم
به إن كان أحدهم عن ميينه صلى اهلل عليه وسلم :وهذا يبينِّ لنا مدى
حرص التربية اإلسالمية على التعامل مع الطفل على أنَّه إنسان ذو قيمة،
فهذا احلديث يبينِّ لنا مــدى تقديــر الرسول صلى اهلل عليه وسلم للغالم
الصغيــر،واحترام وجوده في مجتمع الكبار الراشدين والشيوخ ،واستئذانه
صلى اهلل عليه وسلم للغالم في أن يتنازل عن حقه ،فيعطي الرسول صلى
اهلل عليه وسلم الشراب ملن هم على يساره من مشايخ القومَّ ،
فإن ذلك ألبلغ
تقدير لوضعية هذا الصغير في مجتمع الكبار ،وأنَّه ُيعامل في هذا املجتمع
فرداً له وجوده واحترامه ،وله ما لآلخرين من حقوق(.)1
من هنا كان احلوار ضرورة لغوية ودينية وعقدية وتربوية وخلقية واجتماعية
ونفسية وإبداعية وأمنية.
والبد أن يشترك األبوان في عملية التربية باحلوار ،والطفل ال يستغني عن
أحدهما ،فكالهما أساسي في العملية التربوية ،ومن يقلل من أهمية وجود
األب في حماية األطفال من االنحراف ال يعيش الواقع ،وال يدرك أهمية
دور األب في التربية والتوجيه ،وفي حتقيق األمان ألوالده ،فاألطفال بحاجة
إلى الشعور باألمن والسالمة إلزالة مخاوفهم ،وتعميق شعورهم بالثقة مبن
حولهم ،فتحقيق اجلو املنزلي املستقر ،والعالقات األسرية املتينة ،واجلو
العائلي اآلمن ،أول شرط من شروط إرضاء احلاجة إلى األمن عند األطفال،
وإزالة خوفهم من فراق أحد األبو ْين ،أو شجارهما ،أو نزاعهما ،واإلسالم
( )1د .عبد الغني ع َّبود ،د .ح�سن �إبراهيم عبد العال :الرتبية الإ�سالمية وحتديات الع�صر ،435 ،الطبعة الأولى1990،م ،دار الفكر
العربي ،القاهرة ـ م�صر.
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بآدابه وتعاليمه السامية قد أوجد ذلك كله ،فنهى الرجل عن إظهار الكراهية
للزوجة ،وعن تقبيحها ،أو شتمها ،وعن كل أسباب الشجار ،وأمر الزوجة
أ َّال تدخر وسع ًا في اإلخالص لزوجها(.)1
فاالستقرار األسري بوجود األبو ْين مهم حلماية األطفال من التشرد
واالنحراف ؛ لذا جند إحدى الدراسات تعرف طفل الشارع على أنَّه« :الطفل
الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجاته األساسية :اجلسمية ،والنفسية،
والثقافية بوصفها نتاج ًا لواقع اجتماعي – اقتصادي تعايشه األسرة في إطار
نظام اجتماعي أشمل ،دفع به إلى واقع آخر ميارس فيه أنواع ًا من النشاطات
إلشباع حاجاته من أجل البقاء ،ممَّا قد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف
حفظ النظام العــام(.)2
كما جند بعض الدارسني أبرزوا جانب التفكك األسري ،أو عدم الشعور
باألمان األسري واالجتماعي ،أو االقتصادي بوصفه أحد األسباب الرئيسة
لهذه الظاهرة.
ومن هنا جند َّأن التربية اإلسالمية قد أدركت َّأن الطفل اليتيم أحوج
األطفال إلى التقبل ،وأكثرهم حاجة إلى االنتماء إلى أناس يحبهم ويحبونه،
ويظهرون نحوه مشاعر املودة ،ويتواصلون معه ،ويبعدون بسلوكهم الطيب
معه كل مشاعر اإلهمال واحلرمان وعدم األمان ،وفي هذا الصدد يقــول
يم َف َ
ال ت َْقهر }(.)3
القــرآن الكرمي في شأن معاملة اليتيم{:وأ َّما ال َي ِت َ
( )1عبد الرحمن نحالوي :الرتبية الإ�سالمية وامل�شكالت املعا�صرة� ،ص  ،137الطبعة الأولى1402 ،هـ 1982 /م ،املكتب الإ�سالمي،
بريوت ،ومكتبة �أ�سامة ،الريا�ض
( )2املجل�س العربي للطفولة والتنمية� :أطفال ال�شوارع� ،ص  ،18الطبعة الأولى ،عام 2000م ،القاهرة ـ م�صر..
( )3ال�ضحى.9 :
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ويندد القرآن الكرمي مبن يسيء إلى هذا اليتيم{ :ك َّ
ال ْبل َّال ت ُْك ِر ُم َ
ون
ال َي ِتيم }(.)1
ويشير الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى أهمية أن يتصل اليتيم في
حياته بأفراد يلبون ضرورات حياته ،ويشبعون حاجته إلى اإلشراف العائلي،
فيقول« :أنا وكافل اليتيم كهاتينْ في اجل ّنة » وقرن بني أصبع ْيه الوسطى والتي
تلي اإلبهام(.)2
تؤكد التربية اإلسالمية أهمية أن يتربى اليتيم في بيئة تهيئ له ظروف
النمو السليم ،وتتقبـــله ،وتبعد عنه كل ما يهدر حيـــاته من مشـــاعر النبـــذ
واالضطهـــاد ،يقـــول تعــــالىَ { :و َي ْسألُو َن َك َع ِن ال َي َتامى ُق ْل إ ِْص َ
ال ٌح لَّ ُه ْم َخ ْي ٌر
وإ ِْن تُخا ِل ُطو ُه ْم فإخْ َو ُ
انك ْم }(.)3
ولعل في قوله تعالى {:إصالح لهم خير } إشباع ًا حلاجة اليتيم إلى األمن
واحلماية والرعاية والعطف والقبول والتقدير وغيرها ،فذلك كله إصالح له،
ثم أي معنى حلرص التربية اإلسالمية على إشباع حاجة الطفل اليتيم إلى
ّ
الرعاية واحلب أوفى من قول النبي صلى اهلل عليه وسلم( :خير بيت في
املسلمني بيت فيه يتيم ُيحسن إليه ،وشر بيت في املسلمني ب ْي ٌت فيه يتيم
ُيساء إليه ،أنا وكافل اليتيم في اجلنة كهاتينْ  ،يشير بإصبع ْيه) (.)4

()1
()2
()3
()4

الفجر.17 :
�صحيح البخاري برقم (.)5006
البقرة.022 :
الإمام البخاري الأدب املفرد.
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وقد وعى املسلمون ا ُألول هذه املعاني جميعاً ،فكانوا لليتامى من األطفال
آباء ،يتوددون إليهم ،ويقدمون لهم ما يحتاجون إليه من احلماية والرعاية
«قلت البن سيرين عندي
والتعاطف ،روى البخاري عن أبي ُعبيد قوله:
ُ
يتيم ،فقال :اصنع به ما تصنع بولدك»(.)1
وموقف التربية اإلسالمية من الطفل اللقيط الذي ال أسرة له هو موقفها
نفسه من الطفل اليتيم ،من حيث حاجة الطفل اللقيط إلى التقبيل ،واحلب،
ودفع الظلم والقسوة واإلهمال عنه.
َّإن التربية اإلسالمية ترى َّأن واجب املجتمع كله تق ُّبل اللقيط وحمايته،
وتأمني مصيره ،فما ذنبه ،وهو ضحية نزوة لبعض أفراد املجتمع ،قال تعالى:
{فإن ْلم ت َْع َل ُموا آ َبا َء ُهم ف ِإخْ َو ُ
ْ
انكم ِفي الدِّ ين }(.)2

( )1املرجع ال�سابق.
( )2الأحزاب.5 :
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أهمية التزام أدب احلوار
وعليه َّ
فإن للحوار أصو ًال متبعة ،وللحديث قواعد ينبغي مراعاتها ،وعلى
من يريد املشاركة في أي حوار أن يكون على دراية تامة بأصول احلوار املتبعة؛
لينجح – بحول اهلل – في مسعاه ،ويحقق ما يرمي إليه ،وفي أثناء حوارنا مع
أوالدنا علينا أن نعلمهم أصول آداب احلوار عن طريق التزامنا نحن بها في
أثناء حوارنا معهم ،ومع اآلخرين؛ ليتعلموها بطريقة عملية ،ولكوننا نحن
القدوة لهم ،فإن خرجنا عن أصول احلوار معهم وآدابه ،فسوف يفلت منا
زمام ضبطهم وإلزامهم بآداب احلوار وقواعده.
أسس حوار اآلباء مع أبنائهم:
1 .1مصادقة األبناء.
2 .2إيجاد بيئة مفتوحة من احلوار ،حيث يجب أن يشعر طفلك بأنَّه ميكنه
بدء حوار معك في أي وقت ،دون اخلوف من العقاب ،أو توجيه اللوم
إليه بسبب هذا احلوار أو ذاك.
3 .3االستماع اإليجابي إليهم ،وهو أن تنصت إليهم ،وتُبدي اهتمام ًا مبا
يقولون ،وحتترم آراءهم.
4 .4اختيار الوقت املناسب للحوار ،فال يكون وقت النوم ،أو وقت برنامج
تلفزيوني يفضله االبن وحريص على مشاهدته ،أو وقت مذاكرته
لدروسه...إلخ.
5 .5جتنب أسلوب التحدي والتعسف في احلديث ،وتعمد إيقاع الطفل
في اإلحراج.
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6 .6جتنب الغضب في أثناء احلوار.
7 .7اجلواب بـ « :ال أعلم»« ،ال أدري» إن سئل األب ،أو األم من قبل
األبناء عن أمور ال يعرفانها.
8 .8مراعاة سن احملاور ونوعه “ذكر ،أو أنثى” فاحلوار مع الطفل يختلف
عن احلوار مع املراهق وعن احلوار مع من بلغ سن الرشد ،واحلوار مع
البنت يختلف عن احلوار مع الولد في مختلف املراحل ال ُعمرية.
أدب مجالس احلوار:
وكما أن للحوار أصو ًال وآداباً ،فإن ملجلس احلوار أيض ًا آداب ًا وأصو ًال،
وخيرها أدب املجالس في الهدي النبوي ،وفي أثناء حوارنا مع أوالدنا علينا
أن نعلمهم هذه اآلداب ونلتزم بها :كاحترام اجلالسني ،وحبهم والترحيب
والرفق بهم ،والصدق ،والتواضع ،واحلياء ،والتعفف بأن يكون كرمي النفس
مترفع ًا عن املاديات واملغريات مهما كان نوعها وطبيعتها ،واالبتعاد عن
القدح واملدح والنميمة والغيبة ،وأال يغادر املجلس إ َّال بعد انتهائه.
أساليب اإلقناع في احلوار:
وذلك باتباع أساليب القرآن الكرمي في اإلقناع ،والتي من أبرزها:
1 .1توافقه الفطري مع أسلوب الناس في التفكير والشعور.
2 .2اعتماده على املناهج الواضحة ،واألدلة الظاهرة التي تشبع العقل
والقلب.
3 .3استجابته ملا تتطلع إليه النفس اإلنسانية في قضايا العقيدة والسلوك،
وتقدميه التفسيرات املناسبة للوجود اإلنساني.
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 4 .4إشباعه حاجات النفس البشرية ،وتلبيته رغباتها مبا يتناسب مع
الفطرة.
لغة احلوار بني اآلباء واألبناء:
تعد لغة احلوار بني اآلباء واألبناء من أهم مقومات األسرة الناجحة ،حيث
يؤكد كثير من اخلبراء في مجال التربية ّأن غياب احلوار داخل األسرة يتسبب
في كثير من احلواجز وانهيار العالقة بني اآلباء وأبنائهم ،كما يؤدي إلى
تفككها ،في املراحل ال ُعمرية األولى احلرجة فيما يتعلق بسن املراهقة لدى
الشباب ،كما ذهب بعض علماء النفس إلى وضع غياب احلوار في خانة
االتهام املتسببة في السلوكيات اخلاطئة واملشكالت االجتماعية واحلياتية،
واألمراض النفسية التي تعتري بعض أبناء األسرة ،والتي تترسب مع كبر
سنهم وتورثهم أحيان ًا مجموعة من األزمات النفسية يصعب القضاء عليها
فيما بعد .ويعد احلوار املتمدن داخل األسرة من أهم املقومات التي تؤسس
ال خالي ًا من العقد النفسية
أسرة صاحلة تنفع مجتمعها وأمتها ،وتنشئ جي ً
التي ترسبت في أجيال سابقة نتيجة للتربية اخلاطئة ،وقادراً على حتدي
مشكالت احلياة وأزماتها ومواجهتها .كما أنَّه يؤسس ألسرة حميمة جتمعها
العواطف.
وميكن تلخيص أسباب غياب احلوار في اآلتي:
• •ممارسة العنف ضد األبناء من قبل األبو ْين أو أحدهما.
• •اخلالفات الدائمة بني األبو ْين.
• •غياب احلوار بني األبو ْين.
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•انشغال األبوين في أعمالهما اخلاصة ،وترك رعاية األطفال للخادمات
واملربيات.
•فقدان الشفافية بني اآلباء وأبنائهم.
•جلوء اآلباء إلى أساليب العتاب واالستهزاء والتجريح واستحضار
األخطاء والسقطات لألبناء.
•التباعد بني اآلباء وأبنائهم ،وما يترتب عليه من اجلفاء وفتور العالقة.
•ضعف الثقة ،فالثقة التي بني اآلباء واألبناء هي األرضية املشتركة
التي ينشأ عليها احلوار الفعال ،وإذا تسرب إلى االبن َّأن والديه ال
يثقان في تصرفاته توقف احلوار تلقائياً ،ويشعر االبن بعدم الراحة
في احلديث معهما ،وتنشأ هذه املشكلة من املتابعة الزائدة ،وإساءة
الظن ،والتجسس عليه ،وعدم احترام خصوصيته واستقالليته.
•ثقافة األب القاصرة ،فقد يجهل األب ثقافة مجتمعه ،ويخضع
تفسيراته لهذه الرؤية احملدودة ،وال يقبل غيرها ،أو يجهل األب ثقافة
املرحلة السنية التي يعيشها ابنه ومتطلباتها.
•وقد ال يلم الوالد باملوضوعات التي تسيطر على اهتمام أوالده ،فال
يقترب من تفكيرهم ،وال يتعرف إلى ميولهم واجتاهاتهم وطموحاتهم؛
ممَّا يشعر االبن َّأن حواره مع أبيه يسير في طريق مسدود.
•عدم إنصات اآلباء إلى األبناء ،فاإلنصات إلى األبناء أحد أبرز مقومات
احلوار الفعال مع األبناء ،وبانعدامه ينعدم احلوار ،ووجوده يغري األبناء
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على احلديث ،وما نقصده هنا هو اإلنصات الواعي ،ومشاركة االبن
احلديث عن طريق هذا اإلنصات العملي.
•حتويل اآلباء احلوار مع أبنائهم إلى أوامر ،فإذا لم ينفذوها توقف احلوار
معهم.
•تصميم اآلباء على آرائهم؛ ممَّا يجعل األبناء ال يرغبون في أن يدخلوا
في حوار يعلمون َّأن نهايته قسرهم على وجهة نظر معينة ،يصر فيها
اآلباء على آرائهم ،وأنَّها هي التي ستنفذ في النهاية ،فال جدوى من
النقاش ،لذا ينبغي أن يكون األب صبوراً ،ويتعامل مع آراء أبنائه
بهدوء ،وال ضير أن ينتهي إلى آرائهم إذا وجد فيها الصواب ،ولم
تلحق بهم الضرر.
•عدم االلتزام بآداب احلوار :ينصرف بعض اآلباء عن احلوار مع أبنائهم
لعدم التزام األبناء بآداب احلديث ،مثل :التطرق إلى موضوعات فرعية،
وعدم اإلنصات إلى األب أو األم في أثناء احلوار ،وإصرار األبناء على
آرائهم .وينبغي على األب أن يتمهل ويعلم أبناءه كيف ينصتون،
وكيف يتحدثون ويلتزمون بأدب احلوار ،وال ميل من التوجيه املستمر
املتأني في هذا اإلطار ،وأال يتعجل حني ال يكون األبناء على الصورة
التي وصل هو إليها ،إذ َّإن للزمن حكمة( ،الوقت ــ كما يقولون ــ جزء
من العالج).
•عدم قدرة األب على إجراء حوار ف َّعال مع أبنائه ،فإذا كان اآلباء لم
يتدربوا على مهارة فن احلوار مع األبناء؛ فسيكون حواراً ال جدوى
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ال األسئلة املغلقة التي
منه ،فقد يكثر األب احلديث مع أبنائه مستعم ً
ال تشجع االبن على أن يفضي مبكنونات صدره ،أو أن يتعمد السخرية
من أبنائه ،ومالحقتهم بالكلمات النابية اجلارحة التي توقف مجرى
احلوار بينهم ،أو أن يصر على فتح حوار في موضوع ال يناسب الوقت
طرحه ،ومن احلكمة إرجاء بعض املوضوعات إلى الوقت الذي يناسب
األبناء ،أو التسرع في احلكم على األشياء بالشكل الذي يحكم من
خالله االبن على األب بأنَّه غير موضوعي وغير منصف ،أو احلديث
املباشر في بعض املوضوعات؛ إذ َّإن بعض املوضوعات يستطيع األب
أن يصل إلى مراده منها في التعرف إليها من خالل احلوار غير املباشر.
• •إحساس األب بعدم جدوى احلوار :كثيراً ما ينشغل أبناؤنا بأشياء
أخرى معنا ،مثل :اللعب ،أو الترفيه ،ويعزفون عن احلوار معنا ،ممَّا
يشعر األب بعدم جدوى احلوار ،وينبغي أن يتنبه األب إلى ذلك،
وأ َّال يتدخل أو يطرح موضوعات للحوار إ َّال إذا كان الوقت مناسباً،
واالبن راغب ًا في احلديث ،أو قد يشارك األب أبناءه ألعابهم ،وفي
أثناء اللعب واالنسجام يفتح األب احلوار بصورة غير مباشرة ،وينبغي
هنا أن يتحني األب الفرصة التي تصنعها املواقف أو التي يرغب فيها
االبن.
• •إخفاق األبناء :فرضت علينا ظروف منها أن نخوض بأبنائنا سباق ًا
في التعليم يلهث فيه معنا األبناء بشكل قد يتناقض مع إمكاناتهم
وظروفهم وقدراتهم ،وقد يخفق األبناء في هذا السباق ،وال يصلون
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إلى ما يريدون ،أو يحصلون على درجات منخفضة ،ويكثر اللوم
والعتاب ،ثم يتوقف احلديث ،ألنَّنا لم نشأ حتويل طبيعة املوضوع،
وصممنا على موضوع معني قد ال تسعف قدرات أبنائنا حتقيقه.
لذلك – عزيزي األب – ال تكن تقليدياً ،بل تخلص من ضغوط
املجتمع والواقع ،وانظر إلى كل فرد من أبنائك على أنَّه نسيج وحده،
واكتشف نقاط متيزه ،وحاول أن تشير إليها دائماً ،فقد حتفزه هذه
النقاط للتغلب على نقاط ضعفه ،وسيحب احلديث معك في
املوضوعات التي يشعر بتميزه فيها.
نتائج غياب احلوار بني اآلباء واألبناء:
أ َّما نتائج غياب احلوار بني اآلباء واألوالد ،فيمكن تلخيصها في اآلتي:
• •مصادقة األوالد لقرناء السوء.
• •وقوع األوالد بنني أو بنات في مستنقع إدمان املخدرات.
• •وقوع األوالد بنني أو بنات في حبائل شبكات املنظمات اإلرهابية.
• •تعرض الفتيات البتزاز بعض الشبان نتيجة إقامة عالقات معهم عبر
اإلنترنت ،أو الهاتف الن َّقال.
• •بعد األوالد عن اآلباء ،وعدم ارتباطهم بهم عاطفي ًا وإنسانياً ،وقد
يصل هذا البعد إلى مرحلة العقوق.
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َّإن فتح اآلباء باب احلوار مع أوالدهم سوف يجنبهم الوقوع في هذه
املهالك؛ إذ البد من كسر حواجز الصمت بني اآلباء واألبناء ،وأولى خطوة
في ذلك هي مصادقة األوالد ،والتق َّرب منهم ،ومنحهم احلب واحلنان
واإلحساس باألمان ليبيحوا مبا يعرقل صفو حياتهم ،وما يواجههم من
تهديدات أو إغراءات وإغواءات ،وما يحركهم من نزوات ،فيقف اآلباء مع
أبنائهم الجتياز كل تلك األزمات والعقبات دون خسارة ،وتكون دروس ًا
وعبراً لهم يستفيدون منها في حاضر حياتهم ومستقبلها.
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تعزيز مواهب أبنائكما املراهقني وقدراتهم
• •شجعا أبناءكما املراهقني على التخطي للمستقبل بسؤالهم« :ماذا
تفعلون غداً بعد املدرسة ؟ اعمال لوحة عائلية مع تخصيص مكان
لهم فيها ليكتبوا أشياءهم املهمة .ال تذكراهم دوم ًا باألشياء التي
يجب عليهم القيام بها ،حتى يتعلموا عن طريق اإلحساس بالعواقب،
وعندما يشعرون بامللل ،أو ال يستطيعون التفكير فيما يجب عليهم
القيام به ،اطلبا منهم أن يقترحوا خيارات لذلك(.)1
• •عليكما تعليمهم كيفية االختيار ،مع إعطائهم الفرصة ليروكما
وأنتما تفاضالن بني اخليارات ،وحتاوالن معرفة املزيد عنها قبل اتخاذ
القرار ،فتع ُّلم كيفية االختيار ليس عملية أوتوماتيكية ،واستخدما
كلمة « اختيار» كثيراً؛ َّ
ألن كل شيء نقوم به يعد اختياراً حلد ما(.)2
• •شجعاهم على احلديث عن أنفسهم ،وليس التجارب التي مروا بها.
حدثاهم عن احلقوق :حقوقهم ،وحقوق اآلخرين ،وكذلك حقكما،
شجعاهم على أن تكون لهم آراؤهم اخلاصة بهم حتى ولو كانت
سخيفة ،وأظهرا شخصيتكما لطفلكما دون أن تكونا عدوانيينْ  ،أو
متسلطينْ عليه(.)3

( )1هاينز و�آلي�سون بافر�ستوك :مهما حدث « دليل عملي لرتبية الأطفال املراهقني»� ،ص  ،262ط7992 ،1م ،مكتبة جرير ـ الريا�ض.
( )2املرجع ال�سابق� :ص .262
( )3املرجع ال�سابق� :ص .362
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هناك مجموعة أخرى مهمة من أساليب التعزيز تدعم مواهب الطفل
وقدراته ،وتشمل عبارات مثل:
• •يالك من ذكي!
• • َّإن أفكارك ممتازة!
• •إنَّك تقدِّ م حلو ًال عظيمة للمشكالت!
• • َّإن صوتك جميل!
• •يالك من عدَّ اء سريع!
• •ال تبخال عليهم بالثناء حتى عند ارتكابهم خطأ ،وعندما يحدث
خطأ ،فعليكما بنقد اخلطأ ال الشخص نفسه ،وأشعراهم بأنَّكما
حتبانهم وفخوران بهم قدر استطاعتكما(.)1
اجلنس والتربية اجلنسية:
قبل التفكير في كيفية إمداد طفلكما املراهق باملعلومات التي يحتاج إليها
في هذا اجلانب ،عليكما أن حتددا مقدار متتعكما بالصفات التالية قبل أن
حتددا موقف ابنكما املراهق منها .فالشخص ذو الثقافة اجلنسية السليمة هو
الشخص الذي يكون:
• •على وعي بالفروق بني اجلنسينْ (الذكر واألنثى).
• •متقبل للفروق بينهما.
• •يتقبل وجود اجلنس اآلخر.
• •متفتح الذهن.
• •متسامحاً.
( )1هاينز و�آلي�سون بافر�ستوك :مهما حدث «دليل عملي لرتبية الأطفال املراهقني»� ،ص  ،262ط7991 ،1م،مكتبة جرير ـ الريا�ض.
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• •يعرف القدر الكافي من املعلومات عن هذا األمر.
• •متوازن ًا عاطفياً.
• •متفهم ًا الحتياجات جسده.
• •يعرف الفارق بني العالقة اجلسدية والعالقة العاطفية.
• •يعرف ّأن هناك عالقة مشروعة عن طريق الزواج.
• •على علم مبدى خطورة العالقات اجلنسية احملرمة.
• •قادراً على التحكم في غرائزه.
• •على علم باألمراض التي تنقل عن طريق اجلنس ،مثل :نقص املناعة
املكتسبة «اإليدز».
وعليكما اإلقناع بالعقل واملنطق كما تب ِّينه لنا السنة النبوية ،فقد جاء في
مسند اإلمام أحمد( )1عن أبي أمامة قالَّ « :إن فتى شاب ًا أتى النبي صلى اهلل
عليه وسلم فقال:
يا رسول اهلل! ائذن لي بالزنا.
فأقبل القوم عليه فزجروه ،وقالواَ :م ْه! َ ...م ْه!
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم :اُ ْد ُن.
فدنا منه قريباً.
قال :فجلس.
قال :أحتبه ألمك؟
قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك.
قال :وال الناس يحبونه ألمهاتهم.
قال :أحتبه البنتك؟
( )1م�سند الإمام �أحمد ،ج� ،5ص .752،652
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قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداك.
قال :وال الناس يحبونه لبناتهم.
قال :أحتبه ألختك؟
قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك.
قال :وال الناس يحبونهم ألخواتهم.
قال :أفتحبه لعمتك؟
قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك.
قال :وال الناس يحبونه لعماتهم.
قال :أفتحبه خلالتك؟
قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك.
قال :وال الناس يحبونه خلاالتهم.
وحصن فرجه،
قال :فوضع يده عليه ،وقال :اللهم اغفر ذنبهِّ ،
وطهر قلبهِّ ،
فلم يكن الفتى – بعد ذلك – يلتفت إلى شيء.
انظر إلى هذا األسلوب ،وكيف قاد إلى االقتناع والرجوع عن اخلطأ ،إنَّه
أسلوب احلوار الهادئ القائم على التعقل واملنطق في األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،أسلوب تخللته إثارة الفطرة السليمة ،وإيقاظ إلميان الروح
واملشاعر(.)1
فلو كل أب وأم استخدما هذا األسلوب في احلوار والتربية مع أوالدهم ملا
تعرضت الفتيات والنساء لالغتصاب ،والتحرش اجلنسي ،واالبتزاز.
( )1حممد دميا�س :فنون احلوار والإقناع� ،ص  ،16ط0241 ،1هـ 9991 /م ،دار ابن حزم ،بريوت – لبنان.
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كيف تساعد أوالدك على االبتعاد عن أعمال العنف ؟
• •شجعهم على احلديث عن مشاعرهم.
• •ساعدهم على تنمية فهمهم للمهارات.
• •ساعدهم على تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين.
• •ساعدهم على تنمية الثقة بالنفس.
• •ساعدهم على طلب املساعدة عندما يحتاجون إليها.
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أهمية احلوار وأثره على بناء شخصية األبناء
ممّا الشك فيه َّأن اإلنسان الذي ينشأ على حوار متفهم ب َّناء سينشأ إنسان ًا
سوي ًا مؤمن ًا إميان ًا قوي ًا بخالقه ال تزعزعه أعاصير وال تؤثر على عقيدته تيارات
خال من العقد
فكرية ،يتمتع بخلق قومي ،محب لدينه ووطنه وقيادته وأمتهٍ ،
راض وقانع مبا وهبه
النفسية ،متعايش مع نفسه قبل تعايشه مع اآلخرينٍ ،
اهلل من قدرات ومهارات وكفاءات ،ويعمل على تنميتها واستثمارها للخير،
يحب اخلير ملن يعيشون حوله حتى لو كانوا مخالفني له في الدين ،أو املذهب،
يعرف واجباته جتاه اآلخرين ويؤديها قبل أن ُيطالب اآلخرين بحقوقه جتاهه،
ففي احلوار الب َّناء ترويض للنفس على قبول النقد ،واحترام آراء اآلخرين،
وتتج ّلى أهميته في دعم النمو النفسي ،والتخفيف من مشاعر الكبت،
وحترير النفس من الصراعات واملشاعر العدائية واملخاوف والقلق؛ فأهميته
تكمن في أنّه وسيلة بنائية عالجية تساعد في حل كثير من املشكالت،
وتعزيز الثقة بالنفس.
يقول والد معالي وزير الصحة الدكتور عبداهلل الربيعة عندما أصبح وزيراً:
«توقعت من عبداهلل ذلك فمن صغره كنت أطلق عليه دائم ًا اسم الدكتور،
ولكنه حقق ما كنت أمتنى وأكثر أيض ًا من حدود طموح»(.)1
عندما جرح معاليه في رأسه ،وهو صغير ،وكان اجلرح يتطلب عمل عدة
غرز في الرأس ليلتئم اجلرح ،وصحبه والده إلى إحدى مستشفيات الرياض،
و ُعملت له الغُرز بدون مخدر؛ إذ لم يكن وقتها متوفراً في املستشفى ،وكان
عبداهلل الصغير يصرخ من األلم ،فكان والده يقول له« :بكرة ملا تصير دكتور
( )1جريدة املدينة ال�صادرة يوم ال�سبت  12فرباير 9002م.
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سوف تكون أحسن منهم كلهم.
هذه العبارات من األب كانت دافع ًا قوي ًا لالبن منحه الثقة واإلميان بنفسه،
فجدَّ وتعب من أجل أن يصبح طبيب ًا ناجحاً ،ثم أصبح وزيراً للصحة ،وطبيب ًا
عاملي ًا متميزاً ،بل وفريداً في فصل التوائمَّ .إن كل جملة ،أو عبارة تُقال
للطفل حتمل في طياتها رسالة ضمنية موجهة له فيما يخص عالقته بهذا
العالم ،فعندما يدمج الطفل هذه الرسالة مع ذاته ،سرعان ما تصبح اعتقاداً
يحكم جتربته املستقبلية ،حتى لو لم يكن واعي ًا لهذا االعتقاد ،فإنَّه – أي
االعتقاد – سيؤثر على شتى أوجه حياته.
ولألسف َّ
فإن األطفال ليست لديهم القدرة على تنقية ما يدخل جهازهم
العقلي ،فإنَّهم ال يستطيعون قول« :أنا أقبل هذا اإلطراء ،ولكني أرفض
ذلك النقد» ،فالطفل ينظر إلى والديه على أنّهما كائنات عاملة بكل األمور،
وتعد كلماتهما أحكام ًا نافذة ،وفيما بعد يستطيع الطفل النظر إلى الوراء،
وتعديل اعتقاداته السابقة ،إ ّال أنَّه يظل بصفة مبدئية مأسوراً مبا سمعه ممن
تولوا تربيته(.)1
وفي إحدى القبائل اإلفريقية ُيسمى األطفال طبق ًا أليام األسبوع التي
ولدوا فيها ،وقد ُوجد َّأن نصف اجلرائم التي ترتكب في هذه القبيلة يقوم
بها هؤالء الذين ولدوا يوم األربعاء ،والذي يحمل معنى العنف في اللغة
احمللية لهذه القبيلة ،وفي الواليات املتحدة يتذكر كثير من السجناء َّأن أ َّول ما
سمعوه من آبائهم كان « :في أحد األيام سينتهي بكم املطاف إلى السجن».
( )1دوجال�س بلوك بالتعاون مع «جون مرييت» :قوة احلديث الإيجابي� ،ص  ،8 ،7ط5002 ،1م ،مكتبة جريرـ الريا�ض.
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إذا كانت الكلمات بإمكانها أن مت ِّزق وتدمر ،فهي تستطيع أن تبني
وتشجع ،فبد ًال من أن نقول « :سينتهي بك احلال إلى السجن « ماذا لو
َّأن أولئك السجناء قد سمعوا – عندما كانوا أطفا ًال – عبارات ،مثل :إنَّني
فخور بك ،أو «أنت فائز دائم ًا « ،أو «استمر في العمل اخل ِّير ،أو أنت طفل
المع» ،أو «تستطيع أن تفعلها ؟» ممَّا الشك فيه َّأن حياتهم كانت ستأخذ
منحنى مختلف ًا متام االختالف.
ُيعد بعض األطفال محظوظني مبا فيه الكفاية ،إذا كان من يتولون تربيتهم
يقومون مبنحهم العبارات التعزيزية والتشجيعية ،فعلى سبيل املثال :ذكر
أحد املقاولني الناجحني َّأن أمه قد جلست بجانبه في وقت النوم عندما كان
عمره أربع سنوات ،وهمست في أذنه قائلة « :تستطيع فعل أي شيء تريده،
ليست هناك حدود ملا تستطيع حتقيقه ،فأصبح في داخل هذا الطفل اعتقاد
إيجابي يردده « أستطيع أن أسعى وراء ما أريده وأحصل عليه».فكان األثر
ال واثق ًا من نفسه ،وقد أصبح مقاو ًال
املدعم واملعزز حلياته ،أنَّه أصبح طف ً
ناجح ًا فيما بعد عندما كبر ،وفي وسط العشرينيات من عمره بدأ عمله ببناء
القوارب ،وبعد ذلك كبر عمله ونشاطه حتى أصبح مشروع ًا ناجح ًا جناح ًا
كبيراً ،واآلن يستخدم العبارات التعزيزية نفسها مع أطفاله(.)1
تعزيز رغبات الطفل واحتياجاته:
تستطيع أن تعزز رغبات الطفل واحتياجاته باحترام اختياراته وإتاحة
اخليارات أمامه ،وهذه بعض مناذج التعزيز:
• •أنت تعرف ما يشعرك بالرضا.
( )1املرجع ال�سابق.11 ،01 :
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• •بإمكانك أن تطلب ما تريده.
• •بإمكانك أن تطلب ما حتتاج إليه.
• •إنَّني أحب فضولك ،وأحب استطالعك للعالم.
• •إنَّني مسرور ألنَّك تريد أن تبحث عن هذا املوضوع ،أو ذاك(.)1
التعبير الصحيح عن الغضب وجتنب العنف:
هناك أسباب كثيرة وراء عدم استخدام األوالد أسلوب ًا صحيح ًا للتعبير
عن الغضب ،فيتحول إلى سلوك عدواني داخل املنزل أو ًال – بني اإلخوة،
فيقوم أحد األوالد األكبر سن ًا أو حجم ًا مبضايقة أخيه ،أو أخته الصغيرة،
وإن كان ال يوجد من ُيق ِّوض مثل هذا السلوك ،فقد يصبح األوالد عدوانيني
كذلك مع األقران واملمتلكات في املدرسة ،وبعد ذلك في املجتمع ككل،
فهم يضربون ،ويركلون بأرجلهم ،ويلقون ويقذفون باألحجار بعيداً،
ويسخرون ،ويضربون أجسامهم بعنف ،ويضربون احلائط برؤوسهم ..لكن
عما يشعرون به.
نادراً ما يشجعهم أحد على استخـــدام الكلمـــات للتعبيــر ّ
ولألسف َّ
ال من اآلباء الذين يعرفون بالفعل ما التعبير الصحي عن
فإن قلي ً
الغضب ،وتتمثل القواعد األساسية الثالث للتعبير الصحي عن الغضب التي
ينبغي على اآلباء تربية أوالدهم عليها في:
• •عدم إيذاء نفسك.
• •عدم إيذاء اآلخرين.
مبان وأثاث(.)2
• •عدم تدمير املمتلكات من ٍ
( )1دوجال�س بلوك بالتعاون مع «جون مرييت» :قوة احلديث الإيجابي� ،ص  ،92ط5002 ،1م ،مكتبة جريرـ الريا�ض.
( )2د .ماري بول�س – لين�ش :حديث الأوالد « كيف ت�ساعد ابنك على التعبري عن م�شاعره ،842 ،ط5002،1م ،مكتبة جرير – الريا�ض.
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تعزيز الثقة بالنفس:
عندما كانت األم تستهل حوارها مع ابنتها بعبارة « :ال أدري إذا ِ
كنت
ِ
كبرت مبا يكفي كي أناقش ِ
معك هذا املوضوع ،ولكن »...كانت تنجح
قد
دائم ًا في االستحواذ على انتباه ابنتها وتركيزها ،تقول ابنتها:
«في البداية كانت أمي تثير فضولي عندما تبدأ احلديث بجملة كهذه،
لكني في احلقيقة أعتقد أنَّه شعوري باالحترام والثقة بأنَّني سوف أتفهم
كنت أشعر أنَّني فتاة ناضجة عندما كانت أمي
املوضوع أي ًا كانت طبيعتهُ .
تستخدم هذا األسلوب معي ،كانت تعاملني بوصفي إنسانة واعية ناضجة،
وكان هذا يعني لي كثيراً ،وكان ما تقوله يصيب الهدف؛ ألنَّها عندما كانت
كنت أعلم ّأن ما ستقوله شيء مهم ،وأنَّها قد
تبدأ حديثها بهذه العبارةُ ،
وضعتني في مكانة تساوي مكانتها ،وهذا كله يولد الثقة»(.)1
غرس احترام الذات وتقديرها:
احترام النفس وتقديرها هو الصورة الذهنية التي يحتفظ بها اإلنسان
لنفسه ،هو اإلحساس بالنفس الذي يتأتى من الشعور باملقدرة واجلدارة،
اإلحساس الداخلي بالتمكن والكفاءة الذي يوجد في أعماق النفسَّ ،إن
احترام النفس وتقديرها هو – عن حق جوهر الصحة العقلية ،كما َّأن القوة،
أو الضعف في إحســـاس الفرد بقيمته تظهر واضحة عندمايتع َّرض للفشل،
أو يواجه ضغوطاً ،أو إحباطات ،كيف يتص َّرف الفرد عندما يشعر بالرفض؟
كيف يواجه الشدة والشك؟ َّإن اإلجابة بالنسبة إلى كثير من األطفال هي:
( )1د�.آالن ديفيد�سون وروبرت ديفيد �سون :كيف ين�شئ الآباء الأكفاء �أبنا ًء عظام ًا� ،ص  ،161الطبعة الرابعة7002 ،م ،مكتبة جرير،
الريا�ض.
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«هذا األمر غير مقبول ،فهم يهربون ويقعون فريسة إلدمان املخدرات والبغاء
واجلرمية البشعة»(.)1
إذا افتقر اآلباء واألمهات إلى القدرة على بناء الثقة داخل أبنائهم ،فهؤالء
األبناء في خطر كبير منذ اللحظات األولى مليالدهم .يعاني األفراد املصابون
باختالل وظيفي دائماً ،سواء كانوا أطفا ًال أبرياء خجولني ،أم مجرمني من
ضعف كبير في شخصياتهم سببه ضآلة نظرتهم ألنفسهم ،وهم يعيشون
منعزلني في عاملهم يسيطر عليهم احلزن والغضب ،ويشعرون بغصة من
إحساسهم بالضآلة ،ويخافون من أن يتح َّول إحساسهم هذا في النهاية إلى
سلبية مريرة ،باإلحباط والعداء – ضد السلطة واخلروج على اآلباء واألمهات
واملجتمع – ما النتيجة األخرى التي ميكن أن يصل إليها أطفال ظلوا طوال
حياتهم يسألون أسئلة ال يجدون لها إجابات ،مثل« :ملاذا ال يحبني أحد؟»
فعلت ألستحق كل
« ملاذا ال أستطيع أن أوفق في أي شيء أفعله ؟» «وماذا
ُ
هذا؟» النتيجة الوحيدة التي من املمكن أن يصلوا إليها هي« :البد أنَّني
طفل سيئ»(.)2
إيجاد منظومة قيم عائلية:
عندما يكون األطفال صغاراً ،أو غير قادرين على اجللوس في االجتماعات
العائلية ،بإمكان األبو ْين أن يرويا لهم قصص ًا تُختار بعناية لغرس القيم فيهم،
فبمجرد أن يتع َّلم األطفال ،ال ينسون أبداً املغزى وراء الشخصيات التي ترد
في القصص التي تروى لهم ،وعندما يصبحون قادرين على اجللوس في
االجتماعات العائلية ُيعد األبوان قائمة بالقيم واخلصال التي حتويها منظمة
( )1املرجع ال�سابق� :ص.691
( )2املرجع ال�سابق� :ص .791 ،691
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القيم العائلية يطالبان فيها أوالدهما ،وأهم القيم التي أقترح أن حتويها هذه
القائمة:
• •اإلميانّ :إن اإلميان باهلل مينحنا قدراً كبيراً من الشجاعة والرضا والقناعة
والصبر ،ومجاهدة النفس ،وهذا يباعد بيننا وبني املعاصي وارتكاب
احملرمات :كالزنا ،وتعاطي املخدرات واملسكرات ،والسرقة وارتكاب
اجلرائم ،وممارسة العنف ،أو اإلرهاب.
• •املواظبة على الصلوات اخلمس :ال يوجد في عائلتنا من يترك
الصالة ،فالصالة عماد الدين ،وهي تنهى عن الفحشاء واملنكر ملن
يؤديها خالصة هلل ال رياء وال سمعة.
• •الصدق :ال يوجد في عائلتنا من يكذب.
• •األمانة :األساس في تعامالتنا األمانة.
• •الشجاعة :أن تكون قادراً على مواجهة الصعوبات واإلميان بالنفس
لدرجة تدفعك للتقدم مدرك ًا أنَّك سوف تصل لغايتك بسالم.
• •الثبات على احلق :إن كنت على حق فاثبت عليه ،فاهلل احلق معك.
• •التواضع( :من تواضع هلل رفعه) ال يوجد في عائلتنا متكبر ،وال
مغرور.
• •الطموح :أن تكون لدينا رغبة جادة لإلجنازّ ،إن الطموحني من الناس
يعانقون احلياة ،ويتمكنون منها ،فهم يتمتعون بروح التفاؤل املشرق
لتحقيق ما نطمح إليه.
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•العمل التطوعي :إنَّنا نساعد اآلخرين طاملا كان ذلك في مقدرونا،
سواء كان ذلك بالتبرع مبالبس ،أو مال ،أو طعام ،أو بالعمل التطوعي
واخلدمات العامة اخليرية.
•الصراحة :فعندما تقول لنا ،أو ألحدنا شيئ ًا ما ،نستطيع أن نصدقه،
كما نستطيع أيض ًا أن نعتمد عليك أ َّال حتذف أي ًا من املعلومات املهمة
التي تعرف مدى أهميتها بالنسبة إلينا.
•املثابرة :إنَّنا ال نستسلم بسهولة ،فإذا واجهنا أمراً شاقاً ،نتوقع
أن نواصل احملاولة ،وإذا وصلت إلى طريق مسدود ،فارجع إلينا،
وسنحاول مساعدتك ،وإن عجزنا عن حل املشكلة ،فليكن ،ولكننا
نبذل قصارى جهدنا.
•املسؤولية :إنَّنا نحافظ على وعودنا في محيط البيت ،وفي املسؤوليات
املنوطة بنا إذا قلت :أنا وأنت إنَّنا سننجز أمراً ما في وقت محدد ،أو في موعد
محدد؛ فسنعمل على إجنازه في هذا الوقت ،أ َما إذا صادفتنا مشكلة،
ال لها ،فنحن
أو ضغطنا في الوقت؛ فسننبه الشخص املسؤول ،وجند ح ً
ال نستخف باملسؤولية.
•العطف على اآلخرين :في عائلتنا نحاول أن نضع أنفسنا في مكان
غيرنا من الناس ،أتوقع أن تهتم بأمر اآلخرين ،وتراعي مشاعرهم ،وأن
تتصرف على هذا األساس.
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•ال تسامح في التدخني وتعاطي املسكرات واملخدرات :من احملظور
على أي فرد من أفراد عائلتنا التدخني ،وتعاطي املسكرات واملخدرات
بأي شكل من أشكالها في أي حال من األحوال.
•األدب :سنحافظ على اإلطار األدبي في حوارنا معك ،حتى وإن كنا
متضايقينْ منك ،ومن َث َّم فإنَّا نتوقع املعاملة باملثل .قد ننجرف إلى
عما يبدر مني،
االنفعال في بعض األحيان ،ولكنني أعدك باالعتذار َّ
عما يبدر منك.
كما نتوقع منك أن تعتذر أنت اآلخر َّ
•احترام الكبار :على الرغم من أنَّنا وأجدادك قد نتصرف بطريقة
ساذجة إلى حد ما في بعض األحيان ،أو قد ال نتفق مع توجهاتك،
إ َّال أنَّنا نتوقع احترامك لنا ،يجب أن تتسامح مع حلظات نسياننا،
وأساليبنا االنضباطية عتيقة الطراز ،وتقيم وزن ًا لسنوات خبرتنا
وحكمتنا ،وفي املقابل ،سترى أنَّنا نحترم أفكارك وسلوكياتك أميا
احترام(.)1
•ال يوجد لدينا فرق بني ولد وبنت ،فاملمنوع على البنات ،ممنوع على
األوالد.
•إذا احتاج أخوك أو أختك إلى مساعدتك ال تتخلى عنه ،فأنت مسؤول
عنهما ،وال يوجد في عائلتنا من يتخلى عن والديه أو أحدهما ،أو
أحد من إخوته وأخواته.

( )1د .روث بيرتز :و�ضع القواعد « خم�س وع�شرون قاعدة للآباء والأمهات� ،ص  ،19 ،18الطبعة الأولى2004 ،م ،مكتبة جرير ،الريا�ض
– اململكة العربية ال�سعودية.
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•صلة األرحام من أهم الفضائل التي حترص عليها عائلتنا.
•احلوار أفضل وسيلة للتواصل والتفاهم فيما بيننا ،وفي حل ما نتعرض
له من مشكالت وأزمات.
•ال يوجد في عائلتنا من يسيئ معاملة اخلادمة املنزلية ،أو يهينها ،أو
يشتمها ،أو ميارس عنف ًا ضدها ،أو يتحرش بها.
•غير مسموح ألي فرد منا الدخول في اإلنترنت على مواقع إباحية ،أو
مواقع تنتمي إلى جماعات متطرفة ،وغير مسموح تكوين عالقات
غير شرعية مع شبان ،أو شابات ،وغير مسموح ابتزاز بنات ونساء،
مناف لتعاليم ديننا وأخالقياتنا وقيمنا.
وتهديدهن ،فهذا ٍ
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ثبت املصادر واملراجع
•ابن منظور :لسان العرب ،طبعة بدون رقم1410،هـ1990/م دار صادر،
بيروت – لبنان.
•أحمد معاذ اخلطيب :قضايا كبرى في بناء أطفالنا،كتاب ما ال نعلمه
ألطفالنا ملجموعة من املؤلفني ،ط1422 ، 1هـ2002 /م ،دار الراية
للتنمية الفكرية ،جدة – دمشق.
•اإلمام البخاري :األدب املفرد ،فضل اهلل اجليالني ،طبعة بدون رقم
وتاريخ ،املطبعة السلفية
•جريدة املدينة الصادرة يوم السبت  21فبراير 2009م.
•د .روث بيترز :وضع القواعد « خمس وعشرون قاعدة لآلباء
واألمهات،الطبعة األولى2004 ،م ،مكتبة جرير ،الرياض – اململكة
العربية السعودية.
•د .سعود املولى :احلوار اإلسالمي املسيحي ،الطبعة األولى ،سنة
1416هـ1991/م .دار املنهل اللبناني ،بيروت – لبنان.
•د .عبد الغني ع َّبود ،د .حسن إبراهيم عبد العال :التربية اإلسالمية
وحتديات العصر ،الطبعة األولى1990،م ،دار الفكر العربي ،القاهرة –
مصر.
•د .ماري بولس – لينش :حديث األوالد « كيف تساعد ابنك على
التعبير عن مشاعره ،ط2005 ، 1م ،مكتبة جرير – الرياض.
•د .محمود شريف بسيوني :الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان،
املجلد « الوثائق العاملية ،الطبعة الثانية 1426هـ 2005 /م ،دار الشروق،
القاهرة – مصر.
•د.آالن ديفيدسون وروبرت ديفيدسون :كيف ينشئ اآلباء األكفاء
أبناء عظاماً ،الطبعة الرابعة2007،م ،مكتبة جرير ،الرياض.
ً
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•دوجالس بلوك بالتعاون مع «جون ميريت» :قوة احلديث اإليجابي،
ط2005 ،1م ،مكتبة جرير – الرياض.
•رياض الصاحلني ،طبعة بدون رقم وتاريخ ،دار القلم بيروت ،ووكالة
املطبوعات بالكويت.
•سنن ابن ماجه.
•سنن أبي داود.
حماد :تنمية املهارات اللغوية لدى الطفل،
•سهيلة زين العابدين َّ
من ضمن بحوث كتاب « ماال نعلمه ألوالدنا» ،مركز الراية للتنمية
الفكرية ،جدة ،الطبعة األولى1423 ،هـ2003/م.
•صحيح البخاري.
•صحيح مسلم.
•عبد الرحمن نحالوي :التربية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة ،الطبعة
األولى1402،هـ1982/م ،املكتب اإلسالمي ،بيروت – دمشق.
•مالك :املوطأ.
•املجلس العربي للطفولة والتنمية :أطفال الشوارع ،الطبعة األولى ،عام
2000م ،القاهرة – مصر.
•مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،طبعة بدون رقم وتاريخ ،املكتبة
اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،استانبول – تركيا.
•محمد دمياس :فنون احلوار واإلقناع ،ط1420 ،1هـ1999 /م ،دار ابن
حزم ،بيـــروت – لبنان.
•مسند اإلمام أحمد.
•هاينز وآليسون بافرستوك :مهما حدث دليل عملي لتربية األطفال
املراهقني ،ط1997 ،1م ،مكتبة جرير – الرياض.
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ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1.1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2.2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3.3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4.4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق واملراجعة.
5.5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6.6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7.7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8.8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9.9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من
كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
هاتف+ 966 11 2665777 :
فاكس+ 966 11 2665778 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

