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أثر القواعد النحوية على السالمة
اللغوية لدى أطفالنا

 بالل صبايحي:الطالب

 عبد المجيد عيساني:واألستاذ الدكتور

)جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر
Abstract
The topic of this article is (the affect or the influence of grammar on the perfect

language of our children) from the superimposed topics between the specialization :

linguistics , psychological and the social from the influence on each other and its
affect on the specimen of learning , the cause which push me to follow the reality of
acquiring the fluent Arabic language and how to use its combinations correctly among
children (today's young,

tomorrow's

men ) through the coherence of the sub-

competencies to achieve the final one (competency ) which appears in the simplicity
and the appropriately of language used to communicate .
Key words : language , grammar , child , the language acquisition.
Resume

Cet article, intitulé : l'effet des règles grammaticales sur le l'apprentissage de la

langue arabe chez nos enfants. On aborde un thème qui fusionne entre de multiples
disciplines linguistiques, psycholinguistiques et sociolinguistiques par rapport à leurs
interactions et leurs effets sur l'échantillonnage. Ces facteurs nous ont poussés
a suivre la réalité de l' apprentissage de la langue arabe et son bon usage chez les
enfants (futurs citoyens ).
Á travers la combinaison des compétences partielles on arrive à installer une
compétence finale sous forme d'une aptitude à la réalisation d'une communication
correcte.
Mots clés : la langue , la grammaire , l'enfant , l’acquisition du langage.
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الملخص

يعتبر موضوع هذا المقال الموسوم بـ( :أثر القواعد النحوية على السالمة اللغوية لدى أطفالنا) من المواضيع

المتداخلة بين التخصصات اللسانية والنفسية واالجتماعية ،من حيث تأثرها ببعضها وتأثيرها على عينة الدراسة؛
الحادي الذي دفعني إلى تتبع واقع اكتساب اللغة العربية الفصيحة ،واستعمال تراكيبها استعماال صحيحا لدى
األطفال  -صغار اليوم كبار الغد  -من خالل تظافر الكفاءات المرحلية لتحقيق الكفاءة الختامية المتجلية في
بساطة العملية التواصلية وسالمتها.
الكلمات المفتاحية :اللغة ،القواعد النحوية ،الطفل ،االكتساب اللغوي.
تشكل مرحلة الطفولة أهمية كبيرة في بناء الشخصيات المستقبلية لألفراد ،ألن محطات الحياة متكاملة زمنيا،

مت باينة واقعيا تباين النظريات النفسية واللغوية واالجتماعية التي سعت جاهدة لتفسير مراحل النمو المختلفة عند
اإلنسان ،وفق معايير علمية وصفت أنظمته التواصلية باالختالف جراء تعدد طرائق االكتشاف.
بيد أن هناك نظاما عجيبا حظي بالثبات ما تعاقبت السنوات ،فنال اهتمامـات الدارسـين علـى اخـتالف الفنـون وبقـي
األكثــر شــيوعا بــين النــا ؛ أال وهــو النظــام اللســاني الــذي تجســد اللغــة ذات االســتعماالت المتعــددة ،رغــم أنهــا أســهل
طرئـق تعلمهـا واسـتعمالها ،مسـخ ار كـل الوسـائل الممكنـة لـذلك)1(،حيـث نقـل
وسيلة في التبليغ  ،راح اإلنسان يفكـر فـي ا
هذا االهتمام باللغة وقضاياها عن كثير من األمم و الشعوب ،التي ترجع عنايتها باللغة

إلى عصور قديمة .

فقد أثـر عـن الهنـود مـثال اهتمـامهم بد ارسـة أصـوات لغـتهم ،ونحوهـا ،كمـا أنهـم ألوفـوا فـي المعـاجم  ،إذ يرجـع
أق ــدم م ــا وصــل م ــن ث ــارهم إل ــى ( القررررل الخررراما قبرررل المررريالد) ،وك ــذلك ك ــان للمصـ ـريين الق ــدماء  ،والسـ ـريانيين
والصينيين و اليونانيين اهتمام كبيـر بـالنحو واللغـة ،فـي حـين اهـتم العـرب قبـل اإلسـالم بالشـعر والخطابـة ،وغيـر ذلـك
مما أعلن  -ولم يعلن  -فـي أسـواقهم المشـهورة كسـوق (عكرا )،

()2

أمـا بعـد ظهـور اإلسـالم فأقـدم مـا روي عـنهم فـي

ذلك ما ذكر (السريوطي) فـي كتابـه " اإلتقرال يري علرول القرر ل " مـن محـاوالت لتفسـير غريـب القـرن كتلـك المسـائل
التــي دارت فــي فنــاء المســجد الح ـرام بــين (عبررد اب بررل عبرراا) – رضرري اب عنامررا – و(نررايب بررل األزرق) ،ومــن
بينهــا :س ـلال نــافع بــن األزرق لعبــد اس بــن عبــا
اليميل وعل الشمال عزيل >>

()3

– رضــي اس عنهمــا – عــن (العررزيل) فــي قولــه تعــالى << :عررل

إن كانت من كالم العرب أم ال.

فأجابه بقول(عبيد بل األبرص):
يجاؤوا يارعول إليه حتى

...

يكونوا حول منبره عزينا .

()4

وقال  ":إن (العزين) حلق الرياق ".

كل ذلك كان حفاظا على لغة القـرن مـن التغييـر ،إلـى أن ظهـر اللحـن فيمـا بعـد بفعـل ظهـور األعـاجم فـي اإلسـالم
واختالطهم بالعرب الخلوـ

 ،ممـا أدى إلـى المسـا

بلسـان الفـرد والجماعـة مـن حيـث سـالمة اإلبانـة التـي تبقـى وثيقـة

الصــلة بالفصــاحة الســليقية رغــم تفشــي ظــاهرة القواعــد اللغويــة .فــىلى أي مــدى يظهــر تــأثير هــذ الظــاهرة علــى اللغــة
العربية الفصحى وتأثرها بها؟
أوال :يساد األلسل:

()5

812

مجلة الذاكرة ،تصدر عن مخبر التراث اللغوي واألدبي في الجنوب الشرقي الجزائري ،العدد  :الحادي عشر جوان 8102
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكاد يجمع الدارسون على أن (القرل الثاني للاجرة ) ،هو بداية النشاط الفعلي لجمع اللغة والتأليف فيها ذلك

أن دخـول كثيــر مــن األعــاجم فــي ديــن اإلسـالم ،ومصــاهرتهم للعــرب ومعاشـرتهم لهــم؛ أســباب كافيـة النتشــار (اللحررل)

وسريانه على األلسن ،التي أصابها الفساد والخطأ ،فاضطر اللغويون إلى مشـافهة األعـراب وتـدوين اللغـة عـن طريـق
االرتحال إلى البوادي التي لم يختلط أهلها باألعاجم.
ومن بين اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة نجـد( :الخليل بل أحمد الفراهيدي ،ت  071هر)( ،عمررو برل عثمرال برل

قنبر المعروف بسيبويه ،ت  081هر)(،علي بل حمرزة الكسرائي ،ت  081هرر) (عبرد المالرب برل قريرب األصرمعي،
ت  302هررر)( ،أبررو زيررد القرشرري ،ت 302هررر) وغيــرهم ممــن كــان عملهـم مبنيــا علــى أســا

علمــي صــحي  ،مفــاد

سماع اللغة عن الموثوق بهم ثم تدوينها بأسلوب دقيق بعد ذلك.

كانت هذ الشواهد اللغوية – المجموعة عن القبائل العربية – باإلضافة إلى القر ل الكريل والحديث الشريف،

هي األسا

الذي بنيت عليه علوم اللغة من (نحو ،صرف و معاجم .)...

كما اعتبر كـل أسـلوب خـارل عليهـا شـاذا ،أو ضـعيفا يجـب إسـقاطه كتابـة ولفظـا ،أو يحفـظ

وال يقـا

ألن الهدف األسمى من تعلم اللغة والحفاظ عليها؛ هو التفقـه فـي الـدين ،ويتجسـد ذلـك جليـا فيمـا ذهـب إليـه

عليـه
(عمرر

بل الخطاب رضي اب عنره) ،حينمـا مـر بقـوم يتنافسـون فوقـف يشـهد ذلـك ،رأى بعضـهم يخطـ فـي رميـه فقـال عمـر
رضي اس عنه :أخطأت ،فرد الرامي:

(يا أمير الملمنين نحن متعلمين).

فقال سيدنا عمر رضي اس عنه " :واس لخطلك في كالمك أشد علينا من خطئك في نضالك .احفظوا القرن وتفقهوا

في الدين وتعلموا اللحن (اللغة)"

()6

فهل هذا التعلم مرهون بمعرفة قواعدها وقوانينها أم بحفظ القرن وكثرة المران على التراكيب اللغوية السليمة؟

وهل يمكن المقارنة مثال بين األعجمي والطفل العربي من حيـث اكتسـاب اللغـة العربيـة الفصـحى بقواعـدها وأسـاليبها؟
وان كان ذلك كذلك فما هي أوجه ال وشبه واالختالف؟.

ثانيا :اور القواعد النحوية:

تبقى الرغبة في إتقان اللغة العربية سببا رئيسا في تعلـم قواعـد النحـو ،ومـن ثـم فـالخرول عـن هـذا المبتغـى يعـد

تطــويال يصــرف المــتعلم عــن الغايــة المنشــودة ،ألن هــذا الــتعلم لــي
()7

والقلم،

غايــة فــي ذاتــه وانم ـا هــو وســيلة لتقــويم اللســان

ولعل هذا ما سعى علمالنا للوصول إليه أمثـال (علي بل أبي طالب رضي اب عنره) الـذي طلـب مـن (أبري

األسررود الرردؤلي ) وضــع قواعــد النحــو ،وممــا يقــال فــي هــذا الشــأن << اختص ـام رجلــين إلــى أميــر المــلمنين (علــي)،

فادعى أحدهما قبل اآلخر ماال :فأعذر (علي) إلى الم وـدعى عليـه ،فقـال :يـا أميـر المـلمنين مالُره عنـدي حـق (بضـم
و

الالم ) فقال سيدنا علي رضي اس عنـه :إذل يجب أل ترد عليه مالره .قـال الم وـدعى عليـه :كيـف ذلـك؟ وأنـا أقـر نفـي
المال عني ،فقال اإلمام علي " :يسد اللسال ورب الكعبة ".

وقال ألبي األسود الدللي  " :أنح للناا نحوا يعتمدول عليه "

()8

فقال كيف أقول يا أمير الملمنين ؟ قال له :قل الكالم كله اسم وفعل وحرف  ...الخ>>

باإلضافة إلى ما يروى في ذلك من عديـد الروايـات .كـل هـذ الـدواعي أسـهمت فـي ضـبط أسـ

نحويـة خلـ

إليهـا

(أبو األسـود الـدللي) مـن خـالل تتبعـه واسـتقرائه لكـالم العـرب ومحاورتـه لشـواهدهم ،إلـى أن انتهــى األمـر إلـى خيـر
عد إمـام النحـو ،وغيـرهم مـن اللغـويين الـذين عنـوا بجمـع
السلف أمثـال (الخليل بن أحـمـد الفراهيدي) و(سيبويه) الذي و
المادة اللغوية ،ووضع قواعدها األساسية اقتداء بسابقيهم ،ألن السـير علـى هـذا المـنهع مـع مـر األجيـال جعلهـا تصـل
إلى ما هي عليه اآلن.
وال شك في أن السعي نحو اكتساب هذا اللسان غرضه األول واألخير هو اإلفهام عن طريـق التواصـل وايضـاح
المقاصد ،دون إخالل بالتراكيب أو تأثير سلبي على الدالالت ،سواء كان المتواصل أعجميا أم عربيا.
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وال يفوتنــا التنويــه إلــى مــا شــهدته اللغــة العربيــة فــي العصــر ال ـراهن  ،مــن عوامــل أســهمت بشــكل أو ب ـ خر فــي
تداولها من طرف الذات العربية وغير العربية على اختالف األعمار ،أخ
 -انتشار التعليم.

()9

بالذكر منها:

 ظهور الصحافة ،ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة. إنشاء مجامع اللغة العربية في عدد من البلدان العربية. -االهتمام بعقد اللجان ،والملتمرات التي تبحث في مشكالت اللغة ،وتضع لها الحلول المناسبة.

أثر ال محالة على لغة المتواصلين بالسـلب (
لعل االهتمام البالغ بوسائل التواصل المختلفة في العصر الحالي و
كاالختصار المخل ،الهجين اللغوي ...الخ) ،أم باإليجاب ( مثل :التبسيط التلخي والتقلـي  ،اإلشـارة والرمـز.)...
والمتخصص ـين فــي اإلعــالم اآللــي والبرمجيــات ،التركيــز

ممــا حــتوم علــى أصــحاب البحــث اللغــوي وبــاحثي علــم الــنف
علــى مثــل هــذ الد ارســات المتداخلــة بــين الفنــون بغيــة التفــاني فــي التعلــيم األفيــد ،وحتــى ال يظــن مــتعلم اللغــة العربيــة
الفصحى أنها جامدة ،فعلى العك

من ذلك هي لغـة صـالحة لالسـتعمال بشـتى الوسـائل وفـي كـل مجـال ،كونهـا ثريـة

لذاتها ال بغيرها من اللغات ،وال كغيرها منهم ومن ثم نجد اتجاهات حديثة حاولت فهم اللغة وادراك طبيعتها أهمها:
االتجاه الو يفي:



يقـ وـر هــذا األخيــر أن اللغــة ليســت مجـرد كلمــات تعــرف معانيهــا وتراكيبهــا ،وال قواعــد نحويــة تســتظهر ،وانمــا يكمــن
تعلم اللغة في األفكار المتداولة ،والمشكالت االجتماعية المعالجة ،واالستخدام األنسب لها بحسب المقام ،وهي ترتبط
بموقــف اجتمــاعي تتجاذبــه أط ـراف ثالثيــة( :مرســل /رســالة مرســل إليــه) .الســيما حتميــة اختيــار التغيي ـرات المناســبة
()11

للموقـف اللغـوي االجتمـاعي ،مـن خـالل اإللمـام بـالمعنى االجتمـاعي للتركيـب اللغـوي

والميوالت الفردية والجماعية في ن.

دون إغفـال لـنمط االســتعمال

انطالقا من مبادئ االتجا الوظيفي أثبت عـدد مـن اللغـويين أن أكمـل اللغـات؛ هـي تلـك التـي انتظمـت قواعـدها
الصوتية والصرفية والتركيبية وفق نمط أدائي ميسر متداول ،وهذا الـذي نـ ار

فـي واقعنـا اليـومي مرهـون بالعمليـات

التعلميــة التعليميــة ،التــي لهــا مواضــيعها ومناهجهــا الخاصــة بهــا فــي خضــم مــا تتبنــا الهيئــة الوصــية ( و ازرة التربيــة
الوطنيــة) مــن ط ارئــق قابلــة لالســتبدال

 ( -المضــامين األهــداف /الكفــاءات /المقاربــة النصــية)  -تلقينيــة

المقعــدة لمظــاهر الــتعلم والتعل ـيم ،مــن خــالل
كانــت أم استكشــافية ،ألن اللغــة وثيــق الصــلة ب ـالعلوم األخــرى؛ المنظ ـرة و و
التحليـل والتحــديث ،رغبــة فــي إنجــاح العمليـة التعلميــة التعليميــة المرهونـة بعالقــة تكامليـة أذكــر مــن أطرافهــا (المــتعلم،
المادة التعليمية المعلم).
-

المتعلل :هو الذي تستند إليه مهمة التعلم ،كونه يمثل طرفا أساسيا في اكتساب مختلـف

-

فعاال يملك القدرة على أداء عمله بفعالية كبيرة،
المعلل :يجسد عملية التعليم ،بعد قطبا و
في كفاءاته يلثر سلبا على عملية التعليم ،لذا ينبغي عليه أن يتحلى بعدة شروط من بينها:
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المعارف والخبرات لتطوير قدراته الخاصة؛ هذ المعارف المسماة بالمادة التعليمية.
وأي نق



اإلحاطة الشاملة بمختلف جوانب المادة .



حسن االتصال بالمتعلمين ،واالستماع إليهم ،مع التصرف في إجاباتهم بحكمة وتبصر.



البراعة في النفاذ إلى قلوبهم .



م ارعـاة االنتمـاء والعمـر ،فـال يعقــل أن يتسـاوى الكبيـر والصـغير فــي تحصـيل المعـارف والمهـارات ،كمــا ال

يتماثل العربي بمحيطه مع غير .
إذن يمكــن القــول إن الفصــل بــين العناصــر التعليميــة ،أو تــرجي طــرف علــى خــر ،يــلدي حتمــا إلــى نق ـ

فــي

المســتوى ،ويعــود ســلبا علــى االكتســاب ،ممــا يلكــد تــالزم األط ـراف وتكاملهــا ،لتحقيــق النجــاح وضــمان الســير الحســن
801
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للعملية ،وبذلك نالت القضايا التعليمية فضل االهتمام والبحث كغيرها مـن المجـاالت المتعـددة لعلـم اللسـان باإلضـافة
إلى كونها فرعا من اللسانيات التطبيقية يهتم أساسا بدراسة اللغة.
ثالثا  :تقسيل اللغة العربية إلى يروع :

العامة أن اللغة العربية ذات فروع وأقسام ،لكل منها كتبه
يرى المتأمل في مناهع اللغة العربية بالمراحل التعليمية و
الخاصة وساعاته المحددة في الجدول التعليمي ،وهذ الفروع في الغالب هي :األدب ،البالغة والقواعرد..الـخ و رغـم

تعددها واستقاللها إالو أن فرضية توحدها وتكاملها تبقى قائمة لتحقق في النهاية هدفا لغويا عاما متمثال في فهـم اللغـة
و
العربية ،واستخدامها االستخدام األنسب ،ألن التقسيم إنما هو على سـبيل تيسـير الفهـم والد ارسـة ،واللغـة العربيـة ليسـت
مادة دراسية فحسب ،وإنما هي أيضا وسيلة للمواد الدراسية األخرى على جميع المستويات ،فقـد ثبـت بالتجربـة أن تقـدم
التالميذ في اللغة العربية يكون أحد أهم أسباب تقدمهم في المواد األخرى ،ألنه و إن تـم تصـور عـزل بعـ المـواد
الد ارسية عن بعضها ،فال يمكن تصور هذا االنفصال بين اللغة العربية وباقي المواد الدراسية األخرى علمية كانت أم
()12

أدبية.

وكذلك الشأن بالنسبة لمهارات اللغـة وفروعهـا المتعـددة والمتكاملـة فـي ن ،يتـأثر بعضـها بـبع

أيمـا تـأثير حيـث

أن االســتماع للفصــي والســليم يكســب المســتمع رصــيدا لغويــا ينتقــي منــه ال محالــة عنــد كالمــه ،دون إقصــاء لملكات ـه
األخــرى ،فالعمليــات مركبــة ومعقــدة تحكمهــا قواعــد وض ـوابط استعصــت علــى كثيــر مــن المتعلمــين؛ أخ ـ
األطفال التي هي بحاجة إلى رعاية أكبر ،وسط مجتمع يتبنى أكثر من ثـالث لغـات بغـ

مــنهم فئــة

النظـر عـن اللهجـات ،مـع

العلم أن البيئة اللغوية التي يشيع فيها اسـتعمال اللغـة الفصـحى ،وكثـرة المـران علـى التراكيـب السـليمة تشـكل أحـد أهـم
مقومات اللسان والقلم.
يرددهـا المشــتغلون بهـذا العلــم
يمكـن القـول إن "النحــو للكـالم كــالمل للطعـام " .عبــارة يجهـل قائلهـا لكــن غالبـا مـا و

وتعني أن النحو لي

هو الكـالم عينـه لكنـه ضـروري إلصـالحه ،كمـا أن الملـ لـي

هـو الطعـام نفسـه لكنـه ضـروري
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الحد مطلوب تلدي إلى الفساد.
الستكمال طهيه ،بيد أن زيادة كل واحد منهما عن و
والسلال المطروح :هل بات النحو وسيلة لضبط لسان األعجمي؟ أم غاية الطفل العربي؟
رابعا :صناعة اإلعراب :
يبقــى الغــر

مــن تــدري

النحــو – كمــا ســبق الــذكر – هــو تجنــب اللحــن فــي الكــالم ال حفــظ القواعــد المجــردة

فالعربي األول الذي أخذت عنه اللغة لم يكن يعرف مثال  :الحال والتمييز ،ولم يعرف الفـرق بـين الفاعـل و المبتـدإ -
أسسـوا قواعـد اللغـة العربيـة  -إال أنـه نصـب مـا يسـتحق
و
ألن هذ أسماء وضعها المتخصصون في علـم النحـو عنـدما و
النصب ورفع ما حقه الرفع.
فرحــت تبــالغ فــي مســائل الــذكر
أن طائفــة مــن علمــاء النحــو تــأثرت بأســاليب الفلســفة والمنطــق ا
لكــن المالحــظ و
والحذف ،التأويل والتقدير ،التقديم والتأخير ،حتـى وصـل بهـا األمـر إلـى إخضـاع الـن القرنـي للقواعـد النحويـة التـي

إن كلمـة
تم وضعها ،وكان األجدر إخضاع القواعد لهذا الن البليغ المعجـز بألفاظـه ومعانيـه ،مثـال ذلـك قـولهم  :و
( إذا) ال تدخل على االسم بل على الفعل ،وبالتـالي تصـب كلمـة (السـماء) فـي قولـه تعـالى  <<:إذا السرما انشرقت
>>( .)14فاعـل لفعـل محــذوف يفسـر الفعـل المــذكور بعـد  ،والتقــدير(:إذا انشـقت السـماء انشــقت ) .حيـث حــذف األول

وجوبا لتكرر الفعل.

ويعلق ( الشيخ علي الطنطاوي ) على هذا قائال  :هل سمع عربي يقول هذا الكالم ؟
لم ال نقول إن كلمة (السماء) في اآلية (مبتدأ) مثل سائر األسماء المرفوعة في بداية الكالم.
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ويبقى النحو العربي من حيث ط ارئـق تدريسـه و محتـوا  -كمـا هـو عنـدنا  -علـم تعلـم صـناعة هـذ القواعـد ممـا

وأدى إلى العزوف عنه ،وتدني مستوى األجيال الناشئة في اللغة بصفة عامـة فظهـرت الد ارسـات الراميـة إلـى التيسـير،
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والتــي قــام بهــا المشــتغلون فــي ميــادين اللغــة انطالقــا مــن خب ـراتهم ،وتجــاربهم الطويلــة التــي تجســدت فــي العديــد مــن
المللفات نحو :كتاب (المختصر الصغير) للكسائي ،ومختصر (الزجاج)...وغيرها مـن المللفـات الحديثـة ،بعـدما تنبـه
النحاة قديما إلى ضرورة التيسير على المتعلمين من النا

العاديين والصغار كما هو الحال في هذا العصر ،ويتـأتى

هذا من خالل التدرل في دراسة العلوم شيئا فشيئا ،ألن البداية بالمسائل المستعصية مباشرة تلدي فـي غالـب األحيـان
بالمتعلم إلى االنحراف والهجران على حد قول ( ابل خلدول).
خالصــة البحــث مجملــة فــي استكشــاف الغــر
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مــن تعلــم النحــو وتعليمــه للعجــم والعــرب علــى اخــتالف أعمــارهم

النحويـة لألطفـال العـرب خـالل المرحلـة
إلدراك أثر عليهم ،وتأثير علـى ألسـنتهم ،فمـن بـين أهـم أهـداف تعلـيم القواعـد و
()17

اإلعدادية ما يلي:

مســاعدة التالميــذ علــى اكتســاب العــادات اللغويــة الســليمة عــن طريــق محاكــاة األســاليب

-

النحو .
الصحيحة ،وكثرة االستعمال في حدود قدراتهم دون التعر لمصطلحات و
تنمية قدراتهم على المالحظة الدقيقة ،وفهـم العالقـات المتحكمـة فـي التراكيـب المتشـابهة
.

التدريب على اكتساب المهارة في النطق وتقويم اللسان ،وعصمته من الخطى في الكـالم

وتحسين الكتابة.
-

النحويــة تعــد بمثابــة
وقــوف التالميــذ علــى أوضــاع اللوغـة وصــيغها المتعــددة ،ألن القواعــد و

الوصف العلمي لهذ األوضاع والصيغ .

أما عن غير األطفال فيتقاطعون معهم في تحقيق الفهم واإلفهام ،واإلعـراب عـن أفكـارهم دون عنـاء ببسـاطة اسـتغالل
القواعـد النحويـة كـأداة طيعــة للغـة العربيـة الفصـحى ،التــي هـي بمثابـة قاسـم مشــترك بـين أطـراف دارة التواصـل كيفمــا
كانت الطرائق واألساليب ،ألن الهدف األسمى من دراسة النحو هو النأي عن اللحن في المنطوق والمكتوب ،وأصفى
صورة لذلك اإلتقان تتجلى في التخل

من التعقيدات والتفريعات المملة ،وكثـرة األقـوال والخالفـات النحويـة ،والتمسـك

الس ــاكن  -حس ــب مقتض ــى الك ــالم ،لتبي ــين ال ــدالالت ال للخ ــو
بالتراتبي ــة التركيبي ــة م ــع التش ــكيل – المتح ـ وـرك و و

ف ــي

الخالفات اإلعرابية للنحاة.
كانت هذ حصيلة جزئية لمقاربات تم
غير ؛ من حيث األداء الخا

حقائق وتحديات الواقع اللغوي للطفل الناطق باللغة العربية موازاة مع

والعام في خضم تنوع البيئات واختالف الشخصيات ،وكذا تداول أدوار الهيئات

الوصية بين العمليات التعلمية التعليمية ،في ظل رهانات المناهع والطرائق والوسائل التكنولوجية الحديثة.
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