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 تنشئة الطفل على مساع الكالم الفصيح 

 حنو الفطرة..وحنو الفطنة 

 حسان الطيان  الدكتور

وذلك أبن خيضع الطفل لدورات منظمة من خالل رايض األطفال ال يسمع فيها إالّ  
الفصيح من الكالم، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها وآتت أكلها على خري وجه من خالل 
التجارب اليت أجراها األستاذ الدكتور عبد هللا دانن على طفليه أواًل مث على رايٍض لألطفال يف  

 كل من الكويت ودمشق، وهو بصدد تعميم هذه التجربة على أقطار الوطن العريب الكبري. 

الذي درس أصول الرتبية واكتساب اللغة يف بريطانيا وكان له مشاركة  –دانن  ويؤكد د.
أن فرتة اخلصوبة اللغوية إمنا تنحصر يف  –الربانمج التلفازي الناجح )افتح اي مسسم( فعالة يف 

املدة الواقعة بني السنة األوىل والسنة السادسة من عمر الطفل؛ إذ حياكي الطفل ما يسمعه من 
حوله وتكون لديه القدرة العجيبة على احملاكاة والرتكيب والتحليل والقياس والتوليد واالشتقاق  
والنحت، إىل حدٍّ جعل الرتبويني يفكرون بتلقني الطفل عدة لغات آبن واحد يف هذه السنِّ كما 
 جيري يف سدين أبسرتاليا، إذ تقوم إحدى املؤسسات الرتبوية بتلقني األطفال ست لغات آبن

 واحد!!. 

دانن قد حظيت بنصيب ال أبس به من النجاح، فقد مسعت حوارًا  وأان أشهد أن جتربة د.
سجاًل على الفيديو بينه وبني ابنه ذي السنوات الثالث فكانت العربية جتري طيِّّعة غضَّة على  م

لسان الطفل بال تكلف وال اصطناع، وإن تعجب فعجب أمره حني كان جييب أمه ابلعامية إما 
أمه  تدخلت يف ذلك احلوار مث يعود إىل عربيته مع أبيه، فما كانت العربية مبانعة له من حماكاة لغة

 العامية، فلكل مقام مقال، ولكل سؤال جواب.

م، وزرت الروضة اليت أسسها يف 1989مث زرت الروضة اليت أسسها يف الكويت عام 
م، فسمعت عجًبا من حديث األطفال ابلعربية الفصيحة، ومسعت طَُرفًا من 1995دمشق عام 
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بعض أوالدي يف حدود ضيقة   أفانني اشتقاقهم وتوليدهم وقياسهم، مما جعلين أجري التجربة مع
 وقد كان فيها نفع كبري وأجراها بعض أصحايب أيًضا فأثبتت جناًحا ابهرًا. 

وقد شهد بنجاح هذه التجربة رهط من أهل العلم وأرابب اللغة على رأسهم أستاذان العالمة  
التلقني على احلوار على أنه أبدى مالحظة جديرة ابالهتمام وهي اقتصار رمحه هللا، سعيد األفغاين 

وقص القصص ابلعربية الفصيحة، وعدم اشتماله على نصوص سهلة من عيون األدب العريب  
 تساعد الطفل على اكتساب اللغة وتنمية الذوق األديب الرفيع، وامتالك أدوات الفصاحة والبيان. 

ئفة من وأان مع أستاذان اجلليل يف كل هذا، فال بدَّ إىل جانب التلقني هذا من عرض طا
نصوص العربية تتخري من أسهلها لفظًا وأسلسها عبارًة وأيسرها حفظًا وأقرهبا فهًما، وأحالها  
إيقاًعا ووزاًن، ليسمعها الطفل فيطرب هلا، ويتغىن هبا، وحيفظها فتكون له رصيًدا وزاًدا لغوايا يرتقي  

 به إىل مرتبة الفصحاء واألبيِّناء. 

ة  صغار السور القرآنية، وهي مما   –على سبيل التمثيل  –أذكر من هذه النصوص املتخريَّ
ميكن أن يردِّّده جمموع األطفال مع معلمهم بصوت واحد جيعل حفظه سهالً، بل ينقشه يف  
ذاكرة الطفل نقًشا يصعب أن يزول مع الزمن، وميكن أن تتوسع دائرة هذه السور لتشمل جزء 

 لى ألسنة األطفال.عمَّ كلَّه وتضم إليه سورًا أخرى يسهل تردادها ع

ومن هذه النصوص أيًضا قصائد تُتخريَّ من أرق الشعر وأعذبه جرًسا وأخفِّه وقًعا، مما ميكن  
أن يتغىن به األطفال، كقصائد شوقي على ألسنة احليوان، وقصائد سليمان العيسى اخلاصة  

 بلغت الغاية يف  ابألطفال، بل إن املتتبِّّع للشعر العريب يقف على مناذج من عيون الشعر القدي 
 العذوبة والرقة والسهولة واخلفَّة، من مثل قول العباس بن األحنف: 

 ـورِّ يف الفردوس أحقااب  وكانت جارًة للحــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما أتلُف أَترابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأمَسْت وهي يف الدنيا

 تلقِّّبـُُهنَّ ألقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هلا لَُعٌب مصفَّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

 1من الغِّرَّة اي اببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ريعــــــــــــــــــــــــــتْ تنادي كلَّما  

 

، والبيت األخري دليل على أن  18ديوان العباس بن األحنف، حتقيق عاتكة اخلزرجي، طبعة دار الكتب املصرية، ص   1
 عربية أصيلة. لفظة )اباب( 
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وأمثاهلا كثرية يف أدبنا العريّب، وقد كان أستاذان العالمة أمحد راتب النفاخ حيفِّظ ولده من  
 غرر الشعر اجلاهلي واإلسالمي الشيء الكثري ومل يكن عمره يزيد على أربع سنوات!

وال بدَّ من التنبيه هنا على مالحظة يف غاية األمهية، وهي وجوب أن يكون املعلم متقًنا للغة 
 يلحن فيما يلقِّّن للطفل، وإالَّ ضاع اجلهد ُسدى وانقلب األمر ضررًا، ألن ما بين على فساٍد ال

 فإىل فساٍد يؤول، واللحن الذي يلقَّن للطفل سينقش يف ذهنه وسيؤدي إىل قياس فاسد عنده. 

سالمة  وينبغي أيًضا أن جيمع املعلم إىل إتقانه للغة، جتويًدا ألصواهتا، وإفصاًحا للنطق هبا، و 
من آفات النطق، ومن طغيان بعض اللهجات العامية على لسانه، ألن الطفل سيحاكي ما 
يسمعه، فإذا مسع اللفظ جمّوًدا فصيًحا خالًيا من اآلفات أدَّاه أحسن األداء، وإالَّ انطبع الفساد  

 يف دهنه وبـَُعد عن الفصاحة بـُْعَد معلمه عنها. 

لو له أن يكلمين ابلفصحى، سواء لقيين وجهاً  يل صاحب ملا يبلغ السابعة من عمره، حي
 لوجه، أو خاطبين ابهلاتف. 

يشدو هبا كما تشدو العصافري، فتخرج من فيه غضة طرية، ال تكلف فيها وال عسر، وال 
 حلن فيها وال خطأ، بل جتري على لسانه سليقة فطرية على حنو ما قال الشاعر: 

 ليقيٌّ يقوُل فيعربُ ولست بنحويٍّ يلوك لسانَُه       ولكْن س

فهو يعرب كلماته، أي يعطي كاّلً منها حركته املناسبة، ضمة كانت أو فتحة أو كسرة، دون 
أن يعلم شيئاً عن فن اإلعراب، ودون أن يدرس شيئاً من دروس النحو والقواعد، إنه حنُو الفطرة  

النحو. وهو_ أي  الذي جيري على ألسنة الفصاح، ال حنُو الفطنة الذي تشتمل عليه مصنفات 
 حنو الفطرة _ النحو الذي استقامت به ألسنة، وارتقت عليه أذواق، واستوت به ملكات.

  وإمنا ُيكَتَسُب من جمالسة الفصحاء، ومداومة الكالم معهم، وقراءة النصوص _ نصوص 
 العربية السليمة _ وختري اجلميل منها وحفظه، ومالزمة الكتب. 

 قنت العربية؟ وأىن لك هذه الطالقة فيها؟  قلت لصاحيب الصغري مرة كيف أت

فأجابين: من كالمي مع والدي، ومن أفالم الكرتون، ومن القصص اليت أقرأها صباح  
 مساء. 



 الطيان  حسان. د                                                                            الفصيح الكالم  مساع   على الطفل  تنشئة  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 4

وقد جربته يف هذا فوجدته قاراًئ هنماً، بل هو أسرع قارئ صغري عرفته، إذ زارين مع أبيه  
يلهيين عن والده فصرفته مبجموعة ذات يوم فتجاذبت معه أطراف احلديث، مث خشيت أن 

قصصية حتوي أربع قصص دفعتها إليه طالباً منه أن يقرأها ظاانً أنه سيبدأ هبا عندي ليكملها يف  
بيته، وما كان أشد عجيب حني أعلن بعيد برهة يسرية أنه أتى على تلك القصص، وجعل يعلق 

يريد صاحبه أن يبيعه يف سوق  على بعض شخصياهتا، فذكرين ابملتنيب حني أخذ يتصفح كتااًب 
الوراقني، فلما أطال النظر فيه هنره صاحب الكتاب قائاًل: إن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء هللا  
يكون بعد شهر فأجابه املتنيب: وإذا كنت قد حفظته فمايل عليك؟ قال: أهبه لك، وأقبل يتلوه  

 عليه إىل آخره، فعجب الرجل وترك له الكتاب. 

ت صاحيب الصغري جمموعة قصصية أخرى وأان أودعه على ابب املنزل، خشية  أما أان فأعطي
 أن أييت على جمموعات املكتبة كلها فال يبقي ألوالدي منها شيئاً! 

وحدثين والده وهو يقدم يل أطروحته اليت صنعها لنيل درجة املاجستري أن صاحيب الصغري 
  ،وقف له على تصحيح بيت من الشعر هذا _ وامسه إبراهيم _ كان يساعده يف إعدادها، وقد 

 كما أنه أسهم يف ترتيب مواد الفهرس على حروف اهلجاء ألنه حيفظ الرتتيب جيداً .  

واحلق أن صاحيب هذا ليس بدعا يف اببه، بل هو ميثل منطا من األطفال أخذهم آابؤهم 
ألستاذ الدكتور  هبذه اللغة الفطرية فأحسنوا فيها كل اإلحسان، وكان شيخنا وشيخهم يف ذلك ا

عبد هللا دانن الذي عمم هذه التجربة الرائدة، وأخرجها من حميطه الفردي إىل رايض لألطفال 
بدأها يف هذا البلد الطيب الكويت يف أواخر الثمانينيات من القرن الفائت، وانطلق هبا لتعم كثريا 

 مث ينهمر.  من بلداننا العربية كسورية ولبنان والسعودية وقطر...وأول الغيث قطر

ولعل من أبرز أبطال هذه املدرسة صاحبا يل آخر يدعى أمحد أمين ذو الغىن، أخذه والده  
أخذًا حازما هبذه اللغة الفطرية، فلم ُيسمعه إالها، ومل يرتضِّ أن يسمع منه سواها، فإذا رطن  

تغريد العنادل،   الولد ابلعامية، زعم الوالد أنه مل يفهم، فعاد الولد إىل فصحاه، وانطلق يغرد هبا
يرفع وينصب، وجير وجيزم، ويعطي كل ذي حق حقه فطرًة وسليقًة...يفعل ذلك كله دون أن 

 ينسى هلجته العامية ، تلك اليت يتكلم هبا مع أمه وأقاربه، وأصحابه وأترابه. 
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ومن طريف ما رواه يل والده أنه لقيه مرة يلعب مع أتراب له خارج املنزل، وكانوا من  
وفيهم احلليب، فجعل الولد يرتجم ألبيه ما   ، تلفة، فيهم السعودي، وفيهم املصريجنسيات خم

 ينطق به  هؤالء من هلجاهتم احمللية، ألنه موقن أن أابه ال يفهم إال هذه الفصحى الشريفة!

وزاد أبوه فجعل يّرويه من الشعر أجزله، ومن األدب أمجله، فضال عن حمفوظه من القرآن  
لنبوي الشريف، فنشأ الولد أديبا أريبا، يكتب القصة، وينشد الشعر، ويسهم يف الكري واحلديث ا

نشاطات صحفية خمتلفة، وملا جياوز العاشرة. بل إن أابه زفَّ يل منذ أايم بشرى انضمام أمحد  
من قبل هذا قد استضيف   وإجرائه احلوار األول له مع وكيل مدرسته. وكان  ،إىل اندي الصحفيني

 يف إحدى القنوات الفضائية ونوَّه بتجربته الرائعة.  

أكتب هذا الكالم وقليب يتفطر حسرة على الضعف املستشري بني أبنائنا وآابئهم   
وهو  ،مع أن العالج سهل ميسور ،وأعمامهم وعماهتم وكل من يلوذ هبم...  يف لغتهم العربية

ميكن أن نوفره هلم فيما يتابعونه من   ،إنه يكمن يف مساع صحيحعلى طرف الثُّمام من كل منا، 
ميكن أن نعودهم عليها بتقدي القصص اجلميلة بلبوس بديع   ،وقراءٍة هنمة ،أفالم الكرتون

وأسلوب شائق. مث نعتادهم ببعض النصوص األدبية القصرية من القرآن و احلديث و الشعر 
ويستغنون به عن   ،ويكتمل يف أذهاهنم نظام حنو الفطرة ،فيمتلكون انصية اللغة ،الرائق حيفظوهنا

 فهاّل بدأان!!  ،كثري مما نشغلهم به من حنو الفطنة

لقد شغلنا بنحو الفطنة _ أعين قواعد اللغة ونوها وصرفها _ أكثر مما ينبغي، وأمهلنا حنو 
فكانت   –يلة الفطرة _ أعين مساع اللغة السليمة وقراءة نصوصها الفصيحة وحفظ روائعها اجلم

 النتيجة ما حنن فيه من ضعف يف اللغة ونفور من دروسها، وعداء مستحكم بني أبنائنا وبينها. 

يقول األستاذ الدكتور سعد مصلوح: " إن األمد ال يزال بعيدا ما بني حنو الفطرة على ألسنة 
خر  وإن األول ينبغي أن يكون حاكما على اآل ،وحنو الفطنة يف مصنفات النحو ،الفصاح

 ومهيمنا عليه". 

واحلق أن هذه السبيل يف اكتساب ملكة اللغة _ أعين سبيل حنو الفطرة _ هي اليت   
سلكها أجدادان يف تعليم أوالدهم العربية و يف إكساهبم سليقة الفصاحة والبيان عن طريق  
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ة  احملاكاة والسماع ال عن طريق النحو والقواعد. ويف هذا يقول اجلاحظ يف فصل عقده لرايض
 الصيب من رسالته يف املعلمني:

"وأما النحو فال تشغل قلبه منه إال بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن 
مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه. وما زاد على ذلك 

والشاهد، واخلرب  فهو مشغلة عما هو أوىل به، ومذهل عما هو أرّد عليه منه من رواية املثل
 الصادق، والتعبري البارع.". 

وهي السبيل اليت اندى هبا ابن خلدون يف مقدمته عندما رسم خطة التعليم ملن ابتغى ملكة 
 مث انتهى إىل القول: ،اللغة

"وتعلم مما قررانه يف هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العريب إمنا هو بكثرة احلفظ من  
و يتنزل   ، خياله املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليهكالم العرب حىت يرتسم يف

بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط  عباراهتم يف كالمهم حىت حصلت له امللكة  املستقرة يف 
 العبارة عن املقاصد على حنو كالمهم". 

اب حني تصدوا ألمر اكتس  ،وهي السبيل أيضا اليت نبه عليها أرابب العربية يف عصران 
 فمن ذلك قول األستاذ إبراهيم مصطفى عضو جممع اللغة العربية ابلقاهرة:  اللغة،

"إن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيسرها وأقرهبا إىل مسايرة الطبيعة هي أن نستمع إليها فنطيل  
ونكل إىل موهبة احملاكاة أن تؤدي عملها يف  ،االستماع، وحناول التحدث هبا فنكثر احملاولة

للغة ومتلكها وتيسري التصرف هبا، وتلك سنة احلياة يف اكتساب األطفال لغاهتم من غري تطويع ا
معاانة وال إكراه وال مشقة فلو استطعنا أن نصنع هذه البيئة اليت تنطلق فيها األلسنة بلغة فصيحة 

سر إذًا مللكنا اللغة من أي ،صحيحة، نستمعها فتنطبع يف نفوسنا، وحناكيها فتجري هبا ألسنتنا 
هِّّد لنا كلُّ صعب يف طريقها ". 

ُ
 طرقها، ومل

ال شيء أجدى على من تاذ الدكتور رمضان عبد التواب: "ومن ذلك أيضا قول األس  
 وحفظ اجليد من نصوصها".   ، يريد تعلم لغة ما من االستماع إليها والقراءة الكثرية يف تراثها

واحلديث الشريف، والشعر العذب النبيل،  فلنعد إىل النحو الفطري، حنو القرآن الكري،  
 واملثل السائر، واحلكمة البليغة، واخلطبة املؤثرة، وطرائف األدب ولطائفه.


