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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400صيف ، 59الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 57-84 صص؛ م 2021

 ـ اسالمیدر میراث ایرانی آموزش زبان عربی هایکتاب بررسی

لفاظ األ»، «أدب الکاتب» مورد پژوهشی:) از منظر آموزش با اهداف ویژه
 («فقه اللغة وأسرار العربية»و « ةيالکتاب

 نوع مقاله: پژوهشی
 3، سعید کتابی2، نرگس گنجی1قاسمیفرزانه حاجی

 هاندانشگاه اصفی زبان و ادبیات عربی دکتر .1

 .دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان2

 .دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان3

 03/10/1399: پذیرشتاریخ  01/10/1398 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده
 ـعربی  های بزرگِزبانان با کشورداری امپراتوری ساسانی باعث احساس نیاز دولتبیآشنایی عر

-نیران ایراضور دبیساز حدبیران )کاتبان و منشیان دواوین دولتی( گردید و زمینه اسالمی به وجود طبقه

نشمندان ت و داهای رسائل شد. لذا تربیت نسلی از ادیبان دولتی ضرورت یافتبارِ دوزبانه در دیوان

نیشابوری  ـ؟هـ(، و ثعالبی327هـ(، عبدالرحمن همدانی )213ـ276قتیبه دینوری )ایرانی چون ابن 

أسرار قه اللغة وأدب الکاتب، األلفاظ الکتابیة و فهای آن شدند تا با تألیف کتاب هـ(، بر350ـ429)
 ند و باآیمار میشآموزشی به یهایبستهخود های ارزشمندی که این مهم را پاسخ گویند. کتاب ،العربیة

 کیهت بااین پژوهش  ی کرد.آموزشی پیشرفته و هوشمندانه تلقّبه زمان تألیف، باید آن را یک اقدام  توجه

ی سبت کمّنو  مورد توجه نویسندگان پرداخته مباحثبه بررسی ی و کیفی( بر روش تحلیل محتوا )کمّ

ود: شها میمینهآموزشی شامل این ز موادّاست. سنجیده آمدهدستهای آماری بهآنها را براساس داده

ا تکیه ها بامننویسی، اصالح خطاهای تلفظی، آشنایی با ساختارهای صرفی افعال و شناسی، درستواژه

-ژهواته، طبق بررسی آماری، هر سه بسبر نکات معنایی و برخی از مسائل کاربردی نحو و بالغت. 

 موضوعات ه( از مطالب اساسی آموزش کاربردی عربی دانسته و به ترتیب ب%81را به میزان ) شناسی

بیشتر  ابن قتیبهگانه طور جدااند؛ اما به( توجه داشته%6( و بالغت به میزان )%13انی به میزان )زب دستور

  اند.خته( پردا%85( و )%100به واژگان ) و همدانی و ثعالبی به ترتیب(، %74زبان ) به دستور
 

 .توالیل محتحآموزش زبان با اهداف ویژه، بسته آموزشی، زبان عربی، حرفه دبیری،  :هایدواژهکل

                                                                                                                                        
 نویسنده مسئول   ganji@fgn.ui.ac   
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 مقدمه 
ارجی/ خکه روند آموزش و یادگیری زبان  است از جمله مواردیها روابط همسایگی سرزمین

وه و نحان آشنایی با زبالزمه این پیوندها . دهدطور مداوم تحت تأثیر قرار میدوم را به

ق طری ها، ازروند آغازین و ساده آموزش زبان بین ملتاست.  کاربردش در میان اهل زبان

ه البت د.آمد بودنوکه دائما در حال رفت شدبازرگانان، مبلغان دینی و سیاستمدارانی انجام می

شود؛ ابق میها محدود به قرون سبدین معنا نیست که  نقش ایشان در انتقال عناصر زبانی بین ملت

  ند بودخواه تند وشان ـ هسصاحبان حرف حلقه پایه در داد و ستدهای زبانی ـ در سطح حوزه فعالیتی

تحت در طول تاریخ  نیز نفوذ زبان عربی و گستره یاددهی و یادگیری آن در بین ایرانیان

این دو محدوده زمانی روابط است. زبان بودهجغرافیایی ایران و کشورهای عربی موقعیتتأثیر 

و  رانیابلکه  1شودآغاز نمیپذیرش اسالم از سوی ایرانیان با  ـ برخی باورها برخالف ـ  ملت

آغاز نویسان، تاریخ .اندهای دور بایکدیگر ارتباط داشتهاش از زمانهیهمسا یِعرب یهانیسرزم

گفته اند. و دوران حکومتی هخامنشیان دانسته میالدمحدوده زمانی را قرن ششم پیش از 

ی در دوران فرمانروای؛ دگذارکه بر این ادعا صحه می است سندیمؤرخان قدیم یونانی 

همچنین داریوش  عرب در اردوی ایشان حضور داشتند کوروش اول و دوم، گروهی از اقوام

دوران اشکانی سیطره و در دانست اول، سرزمین عربستان را بخشی از ممالک خویش می

)محمدی پادشاهی ایران از محدوده عربستان گذر کرد و تا مرزهای شرقی یمن پیش رفت 

 .(154: 2، ج 1375مالیری، 
 

 بیان مسئله

دانستن در امپراطوری ساسانی،  «دیوان الرسائل»زبانان با نظام اداری یپس از آشنایی عرب

زبانانی شکل گرفت ینویس و عربمیان ایرانیان تازیاصطالحات و علوم دیوانی به زبان عربی، 

                                                                                                                                        
نخستین آشنایی ایرانیان با اسالم نه چنانکه معروف است در ایران و در خالفت عمر، بلکه چنانکه معروف » .1

نیست، در یمن و در زمان خود پیامبر ص صورت پذیرفت. در آن هنگام کم و بیش پنجاه سال از زمانی که یمن 

« گذشتشدند، میروایان آنجا از سوی پادشاهان ساسانی تعیین میقلمرو دولت ایران قرار گرفته بود، و فرماندر 

-ها وایرانیان منحصر به چارچوب همسایگی، آمیختگی، جنگارتباط عرب» ؛(316: 1، ج 1375، یریمال ی)محمد

  .(15الحونی، « )دهداریخ خبر از روابط دیگر میشد؛ بلکه تهای دوطرفه، رابطه بازرگانی و تنها از راه حیره، نمی
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دبیران گویی به نیاز طبقه فرهیخته که خواستار پرورش مهارت نوشتاری بودند. در جهت پاسخ

مانند ابن قتیبه دینوری، عبد الرحمن همدانی و ابو منصور  و کاتبان، برخی از بزرگان زمان

 تألیف کردند. را با هدف ویژه 1های آموزشی زبان عربیکتاب ثعالبی نیشابوری

 2توجه به اهمیت تالش و رویکرد ایرانیان در تدوین کتب آموزش کاربردی زبان عربی با

تکیه بر روش وصفی ـ تاریخی و  میراث ایرانی ـ اسالمی، با بررسیهدف  برآن شدیم تا با

آموزش زبان با اهداف ویژه،  بسته آموزشی و اصولبه  توجهتحلیل محتوا )کمّی و کیفی( و با 

-را براساس داده وأسرار العربية أدب الکاتب، األلفاظ الکتابية و فقه اللغة هایمحتوای کتاب

 بیابیم: زیرهای کنیم و از خالل آن، پاسخی برای پرسشبررسی کیفی و کمی های 

حتوای ارائه م در يةوأسرار العرب فقه اللغة ،دب الکاتب، األلفاظ الکتابيةأ هایکتاب. 1

 ؟هایی دارندچه تفاوتآموزشی 

زبانی  هایشبرای آموزش کاربردی زبان عربی به طبقه فرهیخته دبیران دواوین، چه دان .2

 است؟شدهضروری دانسته 

 است؟ ها به چه بحث زبانی، بیشتر پرداختههر یک از کتاب .3

 

 پیشینه پژوهش
 بهی حقیقاتت ،اهداف ویژه و اصول آموزش زبان با هدف ویژه با آموزش زبان دوم با در رابطه

یقات از تحق هاییدر ذیل به نمونهاست؛ انجام شده و عربی ، فارسیهایی مانند انگلیسیزبان

 :شودمیاشاره 

 پژوهش در زبان انگلیسی

 English Language،  عبداهلل الفریدن،Evaluation of Two ESP Textbooks» ،2012»ـ 

Teaching, Vol. 5, No. 6  پژوهشگر در این مقاله یک فصل از دو کتاب درسی زبان انگلیسی ،

                                                                                                                                        
 عنوان زبان سیاست و ادبیات بر گستره وسیعی از چغرافیا سیطره داشت.ای از زمان زبان عربی بهدر برهه .1

بازخوانی متون کهن عربی و دستاوردهای دانشمندان مسلمان عجم و عرب چون ابن قتیبه، ابن خلدون، ابن  .2

ائی را به جامعه علمی آر ن،دهد که ایشان در حوزه زبان، آموزش و یادگیری آمهم را دست میجنی و غیره این 

شناسی امروزه است؛ اما بسیاری از آنها از این حیث های دانش زبانهایی که اساس گفتهاند. اندیشهعرضه داشته

 مغفول اند.
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 Business Studies, Secondو  Business Objectives (1996) by Vicki Hollettتخصصی )

Edition (2002) by Alain Andertonهای بازرگانی است و برای افرادی ( را که ویژه فعالیت

دونا و شاو که خواهان اشتغال در مخابرات عربستان سعودی هستند، براساس نظریه مک

با  ارزشیابی درونی و بیرونی کرده است. نتیجه ارزیابی حاکی از این است که دو کتاب درسی

هدف آموزشی موردنظر تناسب دارند؛ اما باید بایکدیگر تلفیق و موادی به آن اضافه شود تا به 

 عنوان یک کتاب تخصصی در این زمینه استفاده شود.

 پژوهش در زبان فارسی

جی ، قدرت حاESP» ،1384سیری در تحوالت آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه »ـ 

ش سعی ؛ نویسنده در این پژوه58و شماره  14انسانی، سال رستملو، مجله دانشکده علوم 

گیری روند آموزش زبان تخصصی و مراحل پشت ای از شکلاست تاریخچهکرده

 اش در ایران گزارشی ارائه دهد؛ سرگذاشته

 پژوهش در زبان عربی

المية ابتو عة اإلساجلام ،نورلیلى« تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة: تطبيقه لطلبة التمریض»ـ 
 به نویسنده مقاله، این در ؛2016العداد السابعة، الرقم األول، یوين  ـسنكار، إندونيسيا، املانر 

 و کاربردی صورت به و پرداخته عربی زبان به پرستاری رشته دانشجویان نیاز با مرتبط مباحث

 است.ته پرستاری را آزمودهرش ویژه عربی آموزش پیمایشی

ه ن جهت کآاست. لذا، از تاکنون پژوهشی مرتبط با موضوع مقاله حاضر، انجام نشدهاما 

-بی کتاهدف شغلی دارد و محتوا رویکرد تاریخی ـ وصفی به آموزش کاربردی زبان عربی با

حائز  و، نو کندشده مرتبط با آن در میراث ایرانی ـ اسالمی را بررسی میهای آموزشی تدوین

 اهمیت است.

 

 و ضرورت پژوهش اهمیت
اسالمی فرصت آشنایی با دستاوردهای ـوزشیِ زبان عربی در میراث ایرانیبررسی پیشینه آم

گذشتگان، رویکردشان به مسئله آموزش کاربردی، انتخاب محتوای مناسب و تهیه کتاب 
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های سازد ضمن اینکه چنین پژوهشی، فاصله علمی ایجادشده میان نسلتعلیمی را فراهم می

 .دهدکاهش میقدیم و جدید را 

 

 ادبیات تحقیق 

  1بسته آموزشی
اصول آموزش »شود که براساس های یاددهی ـ یادگیری را شامل میای از فعالیتمجموعه

« استار داده شدهی بر اهداف آموزشی قریاب مبتنوزش تسلطای، یادگیری انفرادی و آمبرنامه

های شود. از ویژگینامیده می بسته آموزشیای، برنامه آموزشِاین مجموعه (. 20 :1375)مجدفر، 

بندی مطالب آموزشی به واحدهای کوچک و توان به دستههای آموزشی میبرای بسته برشمرده

طالب مباره مقابل حجم بسیار زیادی از ساده اشاره کرد. این ویژگی، یادگیرنده را به یک

 (.18ـ  19، همان)دهد آموزشی قرار نمی

د و آن، گذاشته ش 1920های آموزشی امروزی در دهه سنگ بنای بسته»طبق باور موجود، 

ئه ارا راهبردهایی است که برای انفرادی کردن آموزش، از سوی برخی علمای علوم تربیتی

  .(37، همان)« استشده

 

 تاریخ آموزش زبان با اهداف ویژه

ویژه به اوایل قرن بیستم میالدی و دو زبان به خالف این تصور که آموزش زبان با اهداف 

این نوع آموزش عمری ( Hutchinson & Waters, 1987: 6)رسد التین، انگلیسی و فرانسه می

شدن تر دارد؛ کما اینکه برخی معتقدند در قرن هفدهم میالدی با تخصصیبسیار طوالنی

همچنین باوری وجود دارد  (Gollin-Kies,12)است زبان انگلیسی و فرانسه آغاز شده آموزش

 و 3های آموزش زبان دوم/ خارجیزیرشاخهعنوان را به 2که آموزش زبان برای هدف ویژه

 (.trace, J.Hudson, T and Brown JD.2015, 2)داند ، با قدمت نمی4شناسی کاربردیزبان

                                                                                                                                        
1 Teaching Package 
2 Language for Specific Purpose (LSP) 
3 Teaching Second/ Foreign Language  تعليم اللغة الثانية\ األجنبية  
4 Applied Linguistic 
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را  آنساز رسد، زمینهافرادی که معتقدند سنگ بنای این گرایش، به اوایل قرن بیستم می

شناسی کاربردی و نیازهای سربرآورده در خالل ویژه زبانبه 1شناسیهای دانش زبانظهور پایه

این رویکرد سه (. 30ـ 31)الرسن،  نیاز نظامی ماننداند؛ انستهم( د1960جنگ جهانی اول و دوم )

و  3بازرگانی، 2دانشگاهی علمی ـ هدف زبان باآموزش کند: هدف آموزشی عمده را تعیین می

  .)2003Humidi, -Al :25( 4شغلی

باوری وجود دارد که آموزش زبان با هدف ویژه را مربوط به قرن  ،شدهگفته موارددر کنار 

 Sandra)گرداند در ایتالیا برمی 5های نخست رنسانسداند؛ بلکه آغاز آن را به دههبیستم نمی

Gollin, 12 پژوهش حاضر، بر روی متون کهن عربی با (؛ اما طبق مطالعاتی که نویسندگان

اند، شروع این نوع آموزش ، انجام دادهدواوین انهدف آموزش کاربردی زبان عربی ویژه دبیر

به منظور کسب مهارت تخصصی برای اشتغال، به زبان عربی، قرن نهم میالدی/قرن سوم 

 گردد. هجری و دانشمندان مسلمان ایرانی برمی

 ش زباناست که در اوایل قرن بیستم، صرفا به هدفمندسازی آموزل توجه این بنکته قا

 تندتوا داشید محتوان استدالل نمود نیاکان ما در این زمینه تولروی آورده شد؛ درصورتی که می

از ب با نیمتناس ترین طبقه اجتماعی گام مؤثریعنوان مهمو در راستای تربیت دبیران کارآمد به

 روز جامعه برداشتند.

 

 ویژگی آموزش با هدف ویژه
به یادگیری  7و نیاز وی 6آموزاساس کار خود را بر محوریت زبان« با هدف ویژه»آموزش زبان 

-Dudleyشود های آموزشی تعیین میاست و مطابق با آن، محتوا آماده و روشزبان قرار داده

                                                                                                                                        
1 Linguistic 
2 Academic purpose 
3 Business purpose   
4 Occupational Purpose األغراض املهنية\الوظيفية   

 قرن چهاردهم میالدی 5
6 Learner املتعلم 
7 Learner need حاجة املتعلم 
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Evans 1997:59 )  نقل از Sandra Gollin, 16)زشی، کاربرد موقعیتی . درواقع، این گرایش آمو

 داند. را هدف اصلی خود می 1زبان مقصد

 ی آموزشیمحتوانوعی دوم نیازمند زبان بنابراین، هدفمندسازی آموزش زبان بیگانه یا  

 ایبرگی کافی آماد ویای که گونهبهبرآورده سازد؛ آموز را کامال است که هدف و نیاز زبان

دی بنطبقه ها، گزینش ومیان تنظیم هدف»دست آورد. را به کارکردهای واقعیروشدن با وبهر

  (.470: 1393ن، )ژرم« شی رابطه بسیار نزدیکی وجود داردهای آموزمحتوای دوره و انتخاب شیوه

 

  2نیازسنجی
به محدوده مطالب آموزشی  ،آموزاننیازسنجیِ زبانهای آموزشی، ریزیدر تهیه محتوا و برنامه

هدف یادگیری را تعیین  وشود میدهی ، آماده و سامان3متناسب با نیاز زبانی ؛دهدمیجهت 

( به قرارگیری نیاز افراد به استفاده از زبان دوم در اولویت 2002اتکینسون و واترز )». کندمی

کنند در این روش تعیین اهداف و تهیه محتوای نمایند و بیان میریزی آموزشی اشاره میبرنامه

درنظرگرفتن رشته تحصیلی یا حرفه فراگیران انجام گرفته تا از این طریق نیاز آنان  آموزشی با

و آنچه ( 80: 1394فر و همکاران، )صدیقی« برای مطالعه منابع علمی به زبان هدف برطرف شود.

دهد، به اموری چون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مربوط سو میوآموزی را سمتاهداف زبان

 . (Alatis, James E and others, 1981: 70)شود می

 

 4فن دبیری
به معنای نوشته، خط  دانان سومری یا اکدی ـدبیر یک کلمه آرامی ـ البته به گفته برخی تاریخ

دبیر در اصل دوبیر بوده و بیر به معنای حافظه  استدر فرهنگ لغت دهخدا آمده. و لوحه است

است. از آنجا که چنین افرادی باید در هر دو زمینه نثر و نظم توانا باشند، بدانها دوبیر گفته 

                                                                                                                                        
1 Target Language لغة اهلدف  
2 Need Analysis 
3 Linguistics need احلاجة اللغویة  
4 Writing Skill/ Adab al Insha 
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مشتمل بر قیاسات »همچنین نظامی عروضی، دبیری را صناعتی  است )دهخدا، دبیر(شدهمی
 (.29: 1382)نظامی عروضی، است دانستهمی« خطابی و بالغی

و  خط خوش، توانایی نویسندگی، علوم گوناگون زماناز  آگاهی ،از ضروریات دبیری

: 1384کابنی، ؛ تن325 :5، ج1382)محمدی مالیری، بود  (دانستن علوم بالغت)و شیوایی کالم  خوانا

تألیف و عنوان طبقه ممتاز، باعث شد (. ضرورت تربیت طبقه دبیران به48: 1385؛ تفضلی، 64

اع ویژه در زمینه لغت، انوای از نیازها را بهکه مجموعه ای شدهای آموزشیکتابعرضه 
 .صورت فشرده مطرح کنند، امثال، عبارات متنوع و ... بهکنایات

ن دمت، داشتن اهمیت بیدبیری و انشاء که از لحاظ ق های آموزشیِ فنّاز میان کتاب

أدب »است، سه کتاب نویس به رشته تحریر درآمدهن تازیپژوهشگران و اینکه توسط ایرانیا
تخاب شد جری( انا پنجم هت)قرن سوم « فقه اللغة وأسرار العربية»و « األلفاظ الکتابية»، «الکاتب

حث آنها ب وزشیتا در راستای بازخوانی، احیاء، نگاه نو و تمدنی به آثار گذشتگان، محتوای آم
 و بررسی گردد.

 

 جامعه آماری روش تحقیق و 
-اولویت انتخاب و به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی عملکرد نیاکان در باتوجه

أدب الکاتب: )مطالب جامعه آماری است،  تربیت نیروی کاربندی محتوای آموزشی با رویکرد 

 کمّی و 1تحلیل محتوایبه روش  صفحه( 611: صفحه، فقه اللغة وأسرار العربية 339صفحه، األلفاظ الکتابية:  535
بندی، مقولهمشخص، از نظر موضوعی  ، مباحث تعلیمیپس از مطالعه. شدکیفی، بررسی 

 د. شفراوانی و درصد آنها رسم شمارش و نمودار 
شده به دادهاختصاصآموزشی، ابواب  هایکتابمحتوای  کمّی واحد برگزیده برای تحلیل

  است.هر مبحث تعلیمی 

ی شغل دبیرز که با نیا شودمیمباحث زبانی آن دسته از  شامل یادشده،بندی در کتب مقوله
ر ا که از نظرای از عناصری هایی هستند که هر یک مجموعهرده ،هامقوله»است؛ هداشت تناسب

ه هدف سازی بدهد. معیار مقولههای مشترکی دارند را در خود جای میشکل و عمق ویژگی

 .(367: 1375)کوی، « تحقیق بستگی دارد

 

                                                                                                                                        
1 Content Analysis 
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  بررسی
  أدب الکاتب
شود ـ دیده می أدب الکاتب و أدب الکتّابـ البته در برخی از منابع تردید بین  أدب الکاتب

نوشته ابن قتیبه دینوری دانشمند قرن سوم هـ ق که آن را برای ابومحسن عبیداهلل بن خاقان 

است. نکات ضروری را که هر کاتبی باید بداند و در نگارش درآورده وزیر متوکل عباسی به

1کتابکار گیرد، در چهار بخش اصلی هایش بهنوشته تقومی کتاب تقومی اللسان،  کتاب ملعرفة،  ا 
 است. گنجانده شده تقومی األبنيةکتاب اليد و  

دهد یاش از فرهنگ و ادب ارائه موی در مقدمه کتاب، تصویری از رویگردانی مردم جامعه

 :ندمان؛ باید بدان زیبنده باشد دست و هوشمندکه کاتب چیرهشمارد برمیهایی را سپس ویژگی

 صرف و نحو، حساب، هندسه، و نجوم اطالعات کلی از -

سازی، چون راه دولتی نگاری درخصوص امورنویسی و نامهکه برای گزارش هاییدانش -

 سازی و ... پل

 ایت، و تاریخفقه، اخبار و حک اطالعات عمومی درباره -

سازد  دامنی پیشهعالوه بر آن بایسته است کاتب دارای اخالق نیک باشد و بردباری و پاک

 . )ابن قتیبه، مقدمه(

 

 أدب الکاتبمحتویات 

 زبانینوع مبحث  فراوانی أدب الکاتب

 (شناسیواژهآموزش معانی واژگان )  63 کتاب املعرفة

 (2نویسی واژگانمهارت امالء )درست  46 کتاب تقومی اليد

  ان(زبان )آشنایی با ساختار آوایی و معنایی واژگستورد   35 کتاب تقومی اللسان

 زبان )ساختار واژگان و بافت معنایی( ستورد  99 کتاب األبنية

                                                                                                                                        
است، امروزه در علم آموزش زبان سیالبس نامگذاری کرده« کتاب»عنوان که مؤلف به را آنچه 1

 نامیم.( می /Syllabus)المقرر

-گیری از اعتبارش میطور چشمافزاید و درغیر اینصورت بهنویسی کلمات براعتبار متن میباتوجه به اینکه درست 2

 دارد.رود کاتب به این مسأله توجه شایان داشته باشد؛ چراکه امور مملکتی را بر همگان اذعان میکاهد؛ الزم می
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 های زبانیها و مهارت: دانش1ستونی شماره نمودار 

 

 
 أدب الکاتبهای زبانی ـ : دانش1نمودار کیفی شماره 

بندی مطالب آموزشی در جدول فوق پیداست، عمده بندی و موضوعهمانطور که از دسته

( است؛ اما نحوه گزینش و %55، تقویت مباحث دستورزبانی )دبیران تعلیمتوجه ابن قتیبه در 

تنها به ذکر ضروریات نگارش بسنده کرده است.؛ لذا که  استای گونهمحتوای دستوری به ارائه

که در اساسیات کتابت مهارت  کسانی استکتاب برای  آموزشیسطح که  کامال مشخص است

)چه از  از حجم مطالب را دربرگرفته %26که ی واژگانو تنها باید در گزینش  دارندالزم را 

های احتمالی و رایج نویسیِ ضعفاظ ساختار آوایی ـ معنایی( و در درستلحاظ معنا چه از لح

 مطالب أدب الکاتب بیشتر درباره» از مطالب را به خود اختصاص داده، آموزش ببینند. %19که 

درست نوشتن و  ،است که آنها را برای درست گفتن چیزهاییمسائل نحوی و لغوی و بیانی و 

اند و بدین سبب بیشتر مطالب آن با زبان عربی شمردهالزم می بازداشتن زبان و قلم از خطا
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-یابد و موضوعهای گوینده و نویسنده را در برگیرد ارتباط میبایستی اندیشهیعنی قالبی که می

هایی در آن مطرح است که دانستن آنها برای هر گوینده و نویسنده عربی از مقدمات ضروری 

گانه های چهاربه نظر برخی از علماء این کتاب یکی از رکنرود و از این لحاظ به شمار می

 .(409 :5، ج 1382)محمدی مالیری، « رفتهادب عربی به شمار می

کرد روی بیانگردر جداول زیر مباحث آموزشی محتوای هریک از بندی و شمارش مقوله

 :استته( دبیر )سطح متوسط و پیشرفکاربردی تربیت  مؤلف در انتخاب محتوا برای نیازسنجی

 مقوالت آموزشی در کتاب المعرفة: 1جدول شماره 

 مجموع فراوانی موضوع

  426 مباحث زبانی

 

 

2199 

 416 (آسمان و زمین) طبیعت

 441 حیوانات، پرندگان و حشرات

 245 انسان

 445 لغویفروق 

 103 خوراکی و نوشیدنی

 123 ابزارآالت

 

 1ددر کتاب تقویم الی( 1)مقوالت آموزشی : 2جدول شماره 

محتوای 

 آموزشی

 حروف

 
 

 اشتباه نگارشی

علة و 

 مضاعف

 

انواع همزه، 

تبدیل و حذف 

 همزه

انواع الف 

و حذف 

 آن

الف، یاء، 

واو و 

 حذف آنها

مد و 

 قصر

 نافیه جاره

 1 1 5 4 11 4 1 فراوانی

 27 مجموع

                                                                                                                                        
است؛ لذا برای جلوگیری از خطای احتمالی در ذاری شدهگدر برخی از ابواب، مطالب بدون تفکیک ارائه و نام 1

  اند.ها تحت تأثیر همین امر تعیین شدههای کمّی دقیق، تعدادی از مقولهشمارش و دسترسی به داده
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 ( در کتاب تقویم الید2آموزشی ): مقوالت 3جدول شماره 

 اسم محتوای آموزشی
 

 اشتباه نگارشی

ت
وال

وص
م

ف 
صر

 من
غیر

 

ت
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یخ 
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مؤن

 

نیه
تث

 

می
ه ن
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خوا
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ی ک

وف
حر

ود
ش

 

جاء
 ه

تن
وش

ن
 

 2 2 2 6 1 2 1 3 فراوانی

 46 مجموع

 

 مقوالت آموزشی در کتاب تقویم اللسان: 4جدول شماره 

 اسلوبی صرفی ـ نحوی آوایی صرفی لحننوع 

تغییر حرکتی ـ حذف و  ساختار فعل لحن محل

 ابدال ـ اضافه

حروف جاره ـ حروف 

 عطف ـ الزم و متعدی

 معنایی

 4 1 28 2 فراوانی

 35 مجموع

 

 األبنيةدر کتاب  (1) مقوالت آموزشی: 5جدول شماره 

 فعل و حرف جاره ابدال در افعال ساختار فعل موضوع

 2 4 6 فراوانی

 12 مجموع
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 األبنية ( در کتاب2: مقوالت آموزشی )6جدول شماره 

 استثناءات مصادر اوزان اسم )مشتقات و جوامد( موضوع

 2 3 46 فراوانی

 52 مجموع

 
 األلفاظ الکتابية
 369ـ  رکاربردبندی مفاهیم پاست تا با بابنویسنده سعی خود را بر آن گذاشتهدر این کتاب، 

ل و ستعممانند مفهوم اصالح فاسد، شجاعت، شمشیرکشیدن، غالف شمشیر و اشاره به م باب ـ

ز امروزه اسازی، در قالبی منظم ارائه دهد که بودنشان، آموزش واژگان را ضمن آسانمهمل

 رود. شمار میهای بارز یک بسته آموزشی بهیژگیو

، مخاطبا ای خویش متناسب بهبداند و در نوشته را اینباید هر کاتبی وی باور دارد 

گرفتند و به گفته کار میهایی را که کاتبان رسائل بهاستفاده کند. همدانی تمام واژگان و ترکیب

بت آموزان حرفه کتامایه مبرا بودند، برای آموزش نوخویش ایشان از کاربرد واژگان بی

 ، مقدمه(.همدانی)است آوری کردهجمع

 

 األلفاظ الکتابيةمحتویات کلی  1ـ 2ـ 3
 نوع مبحث زبانی فراوانی نام اثر

 آموزش معنای واژگان و عبارات  369 األلفاظ الکتابية
 

 
 های زبانی: دانش2نمودار ستونی شماره 
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ه و رداختهمانطور که گویا است این کتاب صرفا به آموزش عبارات و واژگان پرکاربرد پ

توسط  شدهسلیس و فصیِح آمده در رسائل نگاشتههای آوری عبارتاست با جمعسعی داشته

ن رورساختر بادبیران توانا، از اشتباهات رایج در بین دبیران عصر خویش بکاهد و ایشان را د

وزان نوآم این میزان اهتمام به بارورسازی دانش واژگانی در اندوخته واژگانی یاری بخشد.

رفه تابت و حکعنوان فردی که در حوزه  بهتواند نشان از آن باشد که همدانی شغل دبیری، می

غات، لترین گام در پرورش مهارت نگارش را وسعت دایره دبیری دستی توانا دارد، اصلی

 ند.دایدانستن محل استعمال و کاربست مناسب آنها در متن نامه و دیگر متون ارتباطی م

 است:و شمارش شده بندیمقوله ول زیردر جد شده،ارائه موضوعات واژگان

 

 األلفاظ الکتابية: مقوالت آموزشی در 7جدول شماره 

 عمومی نظامی اقتصادی اجتماعی مسائل دینی پزشکی جغرافیا اخالق و امیال خلقت موضوع

 134 22 4 88 11 3 25 80 2 فراوانی

 369 مجموع

مربوط به مسائل با اختالف قابل توجهی،  مطالب تعلیمیعمده  شودمالحظه میچنانچه 

 گذاری این موضوع، تنوع کاربردی کلمات و جمالتشود. علت نامغیرتخصصی میعمومی و 

به  األلفاظ الکتابيةهای مختلف است. ضمن آنکه در بررسی محتوای آموزشی کتاب در حوزه

  . 1قرار دادیم «عمومی»مواردی برخوردیم که در هر سیاقی قابل استعمال بود لذا در دسته 

 

 فقه اللغة وأسرار العربية
ه بیشابوری عالبی نثتوسط ابومنصور در دوره خالفت عباسیان  «فقه اللغة وأسرار العربية»کتاب 

قدمه با مدر  نویسنده د.شد و به ابوالفضل مکیالی فرمانروای خراسانی تقدیم مرشته تحریر درآ

ورش اهمیت زبان عربی، ضروت یادگیری آن و نقش پررنگ علوم بالغت در پر پرداختن به

تخاب وه اندارد و در کنار این نکات، به نح، رویکرد آموزشی خود را بیان میمهارت نگارش

  (.29ـ  39: 2000)ثعالبی، ای دارد محتوا و چینش مطالب نیز اشاره

                                                                                                                                        
 است.نیز مورد توجه بوده فقه اللغةبندی موضوعات واژگان در این نکته برای دسته .1
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 فقه اللغة وأسرار العربيةمحتویات کلی 

موزش آتماما به  ـ سی باب و تقریبا ششصد فصل ـ( فقه اللغهدر بخش نخست ) این کتاب

 رتبط با دستورممسائل ـ فصل  99ـ  (أسرار العربيةمباحث واژگانی پرداخته و در بخش پایانی )

 است.زبان و علوم بالغی را مطرح کرده

 نوع مبحث زبانی فراوانی نام اثر

 آموزش معنای واژگان   564 فقه اللغة

 
 

 أسرار العربية

 تدستورزبانی و علوم بالغ  99
 

26  
20 

6 
 نحو

 صرف

  73 بالغت

 

 
 های زبانی: دانش3نمودار ستونی شماره 
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 فقه اللغة وأسرار العربيةهای زبانی ـ : دانش2نمودار کیفی شماره 

ی به خش اندکبآموز بوده و در زباندر این بسته آموزشی نیز عمده توجه به تقویت واژگان 

 .استزبانی اختصاص داده شده مباحث بالغی و دستور

 
 های دستورزبان و بالغت در هر سه بسته آموزشی: دانش4نمودار ستونی شماره 

شخص است تا مدر این نمودار، مباحث دستورزبانی به دو بخش صرف و نحو تفکیک شده

 نیاحث زبااز مب کبه کدام ی در بخش دوم «اللغة وأسرار العربيةفقه »بسته آموزشی  شود مؤلفِ

 حث نحوی، مبااست. طبق داده آمارییر الزم دانستهبتوجه بیشتری داشته و در راستای تربیت د

ده، شبندی انجامطبق مقوله است.ای از مباحث صرفی مطرح شدهقابل مالحظه تفاوتبا 

 شود:میموضوعات واژگان در موارد زیر خالصه 
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 فقه اللغة: مقوالت آموزشی در 8جدول شماره 

 عمومی پزشکی مسائل نظامی مباحث زبانی طبیعت موضوع

 8 1 2 14 5 فراوانی

 30 مجموع

 ی محتویات سه بسته آموزشییفمقایسه ک
ـ و  استهای آموزشی  ـ که امروزه تعریف شدهدر این بخش با درنظر داشتن اصول بسته

-ن داشتهدمه بیاو آنچه مؤلفین در مق از بررسی محتویات آمدهدستهای کیفی بهتوجه به دادهبا

 مطالب بندیهای منبع آموزشی، انتخاب و اولویتورزی به ویژگی، عملکرد در اهتماماند

 شود.مقایسه می ارزیابی و 

به ا ای رهر سه بسته به واژگان و عبارات پرکاربرد و ضروری عنایت داشته و بخش عمده

ار ة وأسر فقه اللغ»و « أدب الکاتب»اند؛ اما از بین آنها تنها دو بسته آموزشی آن اختصاص داده
به « لعربيةا سرارأغة و فقه الل»اند؛ و از بین هر سه فقط بسته به مبحث دستورزبانی پرداخته« العربية

 است. شناسی( توجه داشتهتعلیم مباحث بالغی )زیبایی

دول است در جمتفاوتی که در آموزش واژگان بدانها پرداخته شدهموضوعات مشترک و 

 شود:زیر دیده می

 بندی موضوعی واژگان در سه بسته آموزشی: دسته9جدول شماره 

 فقه اللغة األلفاظ الکتابية أدب الکاتب موضوع
    مسائل اجتماعی

    مسائل اقتصادی

    جغرافیا

    مسائل سیاسی

    مسائل عمومی

    مسائل پزشکی

    مسائل نظامی

    خوراکی و نوشیدنی

    مباحث و فروق لغوی
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ط نقا لعربيةأسرار او  أدب الکاتب آموزشی بسته دو در شدهزبانی ارائهدستورمحتویات  

 اشتراک و اختالفی دارند که به قرار زیر است:

 مباحث دستوریبندی : دسته10جدول شماره 

 أسرار العربية أدب الکاتب مباحث دستورزبان
   آشنایی با اشتباهات تلفظی

   نویسی واژگاندرست

   صرف

   رابطه ساختار واژگان با معنا

   نحو
 

این سه بسته آموزشی بر توانش زبانی )دانش دستوری(  1شناسی،در واقع، از نگاه زبان

این »آموز ـ بودند؛ متمرکز شده و درصدد باالبردن سطح این توانش در کاتبان ـ به عنوان زبان

شود هرکس بداند در زبان خود کلمات را چگونه ادا کند )دانش آواشناسی(، توانایی موجب می

یم را القا کند )دانش ش نحوی( و چگونه مفاهچگونه کلمات را در جمالت مرتب کند )دان

است گرچه آنچه در این کتب آموزشی بدان توجه شده. (225: 1392نژاد، )صیادی« معناشناسی(

عنوان پیشینه ست داریم؛ اما در زمان خویش و بهکه امروزه در داست ای از چیزی شکل ساده

 اهمیت است.، ارزشمند و حائز 2شناسی کاربردیرویکردهای زبان

 یق بیانـ در ادبیات تحق یهای بسته آموزشاز لحاظ شاخصه یادشدهکتب  ،در جدول زیر

 اند:یکدیگر مقایسه شدهسنجیده و با شد ـ

 های تدوین در سه بسته آموزشی: شاخصه11جدول شماره 
 فقه اللغة وأسرار العربیة األلفاظ الکتابیة أدب الکاتب شاخصه سازماندهی بسته آموزشی

    بندیبخش

    عناوین اصلی و فرعی

    بندی مطالبدسته

    ای مطالبچینش سلسله

    های کاربردیارائه نمونه

                                                                                                                                        
1 Linguistics  
2 Applied Linguistics 
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قایسه مدیگر یکباارزیابی و در هر سه بسته آموزشی نیز در جدول زیر  معیارهای انتخاب محتوا

 اند:هشد

 محتوا در سه بسته آموزشیهای انتخاب : شاخصه12جدول شماره 
 فقه اللغة وأسرار العربیة األلفاظ الکتابیة أدب الکاتب شاخصه انتخاب محتوا

    تعیین اهداف آموزشی

    گروه آموزشیتعیین 

    آموزنیازسنجی زبان

    آموزتناسب با سطح زبانی زبان

    تناسب با اهداف آموزشی 

    مطالبکاربردی بودن 

    های اساسیتوجه به مهارت

ی بندستهصورت موضوعی ددانستند بههر سه کتاب، مباحثی را که الزمه حرفه دبیری می

و  امالء، تلفظ شناسی،بخش اصلی را به ترتیب به واژه 4نویسنده « أدب الکاتب»اند؛ در کرده

 تعابیر واژگان و که کامال به آموزش« الکتابيةاأللفاظ »است. در ساختار زبانی اختصاص داده

فقه » است. درپرداخته شده، عرضه مفاهیم و واژگان در قالب موضوعات مختلف انجام شده
غت نی و بالر زبابخش واژگان در جلد اول و بخش مرتبط با مباحث دستو« اللغة وأسرار العربية

 است. شناسی( در جلد دوم مطرح شده)زیبایی

م بسته های اصلی و مهتر از شاخصهبندی و تفکیک محتوا به واحدهای کوچکهاین دست

ی حتواشود؛ بلکه مآموزشی است؛ گیرنده به یکباره با حجم بسیاری از مطالب مواجه نمی

 ن حیث باکند. هر سه بسته آموزشی، از ایحجم دریافت میصورت مرتب و کم آموزشی را به

 یکدیگر تشابه دارند.

 

 کمّی محتویات سه بسته آموزشی مقایسه
رسی آمده از بردستی بههای کمّهای آموزشی براساس دادهدر این بخش، محتوای بسته

 شوند.عملکرد نویسندگان در میزان محتویات بایکدیگر مقایسه می
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 های در هر سه بسته آموزشی: مقایسه بین میزان دانش5نمودار ستونی شماره 

ی ای زبانهه حوزههای آموزشی را بباال، به تفکیک، میزان توجه هر یک از بستههای نمودار داده

 أدب»های زبانی را در محتوای آموزشی های سبزرنگ مقدار حوزهدهد. ستوننشان می
 فقه اللغة»حتوای های نارنجی در مو ستون« األلفاظ الکتابية»، ستون آبی در محتوای «الکاتب

ور طوزشی بههای آمدر دو نمودار کیفی و ستونی زیر، مقدار دانش کند.یبیان م« وأسرار العربية

 د.شومی شده در هر بسته آموزشی سنجیدهدادهمشترک از نظر درصد و تعداد ابواب اختصاص

 
 

 : دانش های آموزشی در هر سه بسته آموزشی1نمودار کیفی شماره 
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 سه بسته آموزشیهای زبانی در هر : دانش6نمودار ستونی شماره 

ه حوزه سبه دو نمودار فوق هر سه بسته آموزش کاربردی زبان عربی، از بین  توجه با

انش دفزایش اطور مشترک به بالغت( به میزان قابل توجه و به زبان و زبانی )واژگان، دستور

درصد  6درصد و در نهایت به بالغت  13درصد و در مرتبه دوم به دانش دستور  81واژگان 

 اند.اهتمام داشته

 
 های در هر سه بسته آموزشیمقایسه بین میزان دانش: نمودار خطی

واژگان، دستورزبان و دانش بالغی گویای  مقایسه هر سه بسته آموزشی در سه حوزه زبانیِ

أدب »و  «فقه اللغة وأسرار العربية» ،«األلفاظ الکتابية» هایآنست که در بخش واژگان کتاب
زبان به ترتیب اند. در بخش دستوراختصاص داده به خود ترتیب باالترین میزان رابه « الکاتب

بیشترین سهم را دارند. در پایان، « األلفاظ الکتابية»و « فقه اللغة وأسرار العربية»، «أدب الکاتب»

« أدب الکاتب»بیش از « فقه اللغة وأسرار العربية»مباحث مرتبط با دانش بالغت در کتاب 

0

200

400

600

800

1000

1200

واژگان دستور زبان بالغت

ها
ب 

با
د 

دا
ع

ت

63

180

0

369

0 0

564

26
73

واژگان دستور زبان علوم بالغت

ها
ب 

با
د 

دا
ع

ت

أدب الكاتب األلفاظ الكتابية فقه اللغة



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

78 

مشخص  باال و جدول پایین گونه که در نموداراست. همانمطرح شده« اظ الکتابيةاأللف»و

برخالف دو کتاب دیگر، به دانش دستورزبانی و بالغت « األلفاظ الکتابية»است، در کتاب 

 است.توجهی نشده

ضروریات 

مهارت 

 نگارش

أدب 

 الکاتب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

األلفاظ 

 الکتابیة
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی فقه اللغة

درصد 

 فراوانی

آشنایی با 

اشتباهات 

 تلفظی
 53 20%  ـــ ـــ  ـــ ـــ 

افزایش دایره 

 لغات
 62 24%  366 100%  564 58% 

  73 11% ـــ ـــ  ـــ ـــ  علوم بالغت

  26 4% ـــ ـــ  97 38%  قواعد زبانی

نویسی درست

 واژگان
 46 18%  ـــ ـــ  ـــ ـــ 

  663  366  258  مجموع

 

 نتیجه
-بانزکه  ست ا بیانگر آن های آموزشی منتخبو نحوه چینش مطالب در کتاب بررسی محتوا

 بیو ثعال حمن همدانیعبدالردینوری،  قتیبهابنزبانه در قرون سوم تا پنجم ) دوشناسان مسلمانِ

قه ية و فلکتاباأدب الکاتب، األلفاظ نیشابوری( برای آموزش مؤثر زبان عربی، تألیفات خود )
انیم، خومی« ه آموزشیبست»اند که امروزه آن را هددا به صورتی ارائهرا ( اللغة وأسرار العربية

 هکن است آدست داریم؛ اما نکته قابل توجه  ای است از آنچه اکنون درهرچند که شکل ساده

ات ـ آموزشی روزگار قدیم، گامی مهم در روند تألیفمتناسب با پیشرفت و سطح علمی

 اند. ویژه آموزش زبان برداشتهآموزشی به

است شامل سه های آموزشی، انتخاب شدهدر این بسته هایی که برای تربیت دبیراندانش

طور مشترک نویسندگان بهشود. بدین منظور حوزه زبانیِ واژگان، دستورزبان و بالغت می
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جداگانه متناسب با  اند؛ اماها جای دادهبستهدر  %81آموزش واژگان ضروری را به میزان 

أدب )»یا به دو دانش «( فقه اللغة وأسرار العربية)»رویکرد آموزشی اتخاذشده، به هر سه دانش 
 اند.پرداخته«( األلفاظ الکتابية)»و یا به یک دانش «( الکاتب

-الب میهای آموزشی کهن شامل این مطشده در بستهطور تفصیلی مواد آموزشی مطرحبه

ا نایی بنویسی واژگان پرکاربرد، اصالح خطاهای تلفظی رایج، آششناسی، درستشود: واژه

اربردی کسائل باتکیه بر نکات معنایی و آشنایی با برخی از م اسماءساختارهای صرفی افعال و 

 علوم نحو و بالغت.
ث به ترتیب به مباح« أدب الکاتب»های آماری پژوهش، بسته آموزشی یافته قطب

ر دبیر داهمیت داده و سعی خود را بر تقویت این دو دانش  %26و واژگان  %74دستورزبان 

انش دش را بر اتوجه مرکز« فقه اللغة وأسرار العربية»است؛ در حالی که بسته آموزشی قرار داده

ر قالب را د 4%و دستورزبان  %11و پس از آن به ترتیب، علوم بالغی  گذاشته %85واژگان 

وزش و ا به آمصرف« األلفاظ الکتابية»است و نهایتا بسته آموزشی واحدهای کوچک مطرح کرده

العات بر اطبنا است.بارورسازی دانش واژگان و تعابیر، در نوآموز حرفه دبیری عنایت داشته

 ای آموزشیهاز نکات اساسی در تدوین این بسته ،چیدمان محتویات نحوه ،آمدهدستکیفی به

-سمتقبندی محتوا به بندی موضوعی و تقسیمگذاری مطالب، دستهعنوان :شودمحسوب می

سی شنانکوشش این زباشناسان و ادیبان در تدوین محتوای آموزشی از نگاه زباهای کوچک. 

ی هابسته دوینکوششی ارزشمند برای ت اآن ر توانکاربردی دستاوردی مهم است و می

  با هدف ایجاد مهارت شغلی به حساب آورد. آموزشی

 

 هاپیشنهاد
  شود: پیشنهاد می بنا بر آنچه از نتایج پژوهش به دست آوردیم،

 در طول هتبیین گردد کیکدیگر مقایسه شود تا  آموزش واژگان در هر سه کتاب با روش ـ

 ؛استوسویی پیدا کردهسه قرن شیوه تدریس واژگان چه سمت

یستم هایی که از قرن بشناسی شود و با شیوهآموزش واژگان در هر سه کتاب روش ـ

 .ای صورت گیردمقایسه ،اندغربیان در تدریس کلمات ارائه داده
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 نظورمن م إلسالمييف الرتاث اإليراين ـ اللغة العربية ا تعليم کتبدراسة  
أسرار للغة و افقه "، و"األلفاظ الكتابية"، و"أدب الكاتب") غراض خاصةالتعليم أل

 (" منوذجاالعربية
  نوع املقالة: أصيلة

 3سعيد كتايب، 2، نرگس گنجي1قامسيفرزانه حاجي

 .دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان1
 . أستاذة مشاركة يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان2
 . أستاذ مشارك يف قسم اللغة اإلجنليزیة وآداهبا جبامعة أصفهان3

 صامللخ  
العرب علی  فمن تعرّ ض فنیالکربی علی ضرورة وجود طبقة الکّتاب واملنشئنی احملت  اإلسالمية ةالدولتعرفت 

الكّتاب غل فقد انش بذلكو شؤون الدولة يف اإلمرباطوریة الساسانية وما کانت متتلك من األنظمة اإلداریة 
نی يف شؤون ب املختصن الكّتاماحلاجة إىل أتهيل جيل ؛ وظهرت دواوین الرسائل يف ذوي اللساننی مناإلیرانينی 

الرمحن اهلمذاين  ، وعبد(هـ 213ـ276)ري قتيبة الدینو من أمثال ابن العلماء اإلیرانينی  بعض  لّبی هذه احلاجة  الدولة.
 بية و فقهکاتب، األلفاظ الکتاأدب ال)بتأليفات قيمة  (هـ 350ـ429)نيسابوري ال، وأيب منصور الثعاليب (ـ؟ هـ327)

عتمدا هذا البحث م هدفوظ. است ملحتدّل علی مهارة ابرعة وتقّدم تعليمي   تعليمية ا  تعّد رزم (اللغة وأسرار العربية
کما قام   ؤلفون الثالث،ليها املعرکز  املواد التدریسية اليتل و على منهج حتليل احملتوى )الكيفّي والكّمّي( إىل تنا

الء )تقومی فردات، واإلم: املاليةام التاألقس علىوهي لمواّد التعليمية املعروضة املئویة لالبحث مبقارنة تقومی النسب 
نب وظيفية جوا، و اللغویة دالالهتاو  اءاليد(، وتصحيح األخطاء اللفظية )تقومی اللسان(، ومعرفة أبنية األفعال واألمس

ابعتبارها  - ة الثالثملدروسالتأليفات ا نّ إلی أ لدراسة اإلحصائيةلوفقا من النحو والبالغة. ویتوصل البحث 
القواعد ف %81خاصة  ألهداف   أساسية يف تعليم العربية بوصفها مادة   رضت املفردات  قد ع   -قائب تعليمية ح

هلمذاين اأكثر من  %74اعد على قضااي القو  قد ارتكز إال أّن ابن قتيبة  التوايل؛على  6 %والبالغة  13%
 .على التتيب 85 %و %100 بنسبة تساوي على املفرداتا ركزّ  والثعاليب اللذین

 
 .توىابة، حتليل احملّن الكتفربية، تعليم اللغة ألغراض خاصة، احلقيبة التعليمية، اللغة الع الرئيسة: الكلمات
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Abstract 
After the establishment of the great Islamic governments in the 14th century, due to 

Arabs’ acquaintance with the Sasanian empire and their desire to use the Sasanian’s 

experience in the field of administrative structure, these Islamic governments began 

hiring Iranian officials who were proficient in Arabic as state scribes and epistlers. 

In addition, the need for educating state scholars became evident. Accordingly, 

Iranian scholars such as Ibn Qutaybah Dinawari (213-276 AH), Abd al-Rahman 

Hamedani (?-327 AH), and Tha'ālibī Neyshabouri (350-429 AH) embarked on 

writing books Adab al-katib, Al-alfaz al-kitabi-e, and Feq-h al-loqat wa Asrar al-

Arabi-e to train and educate scribes/clerks. This could be considered as teaching 

Arabic in a practical way and for specific purposes, and considering the era, it could 

be regarded an advanced method of teaching. The present study has made an attempt 

to identify the chosen linguistic subjects using a descriptive-historical and content 

analysis (quantitative and qualitative) design and has measured their quantitative 

ratio in three teaching packages based on their statistical data.  Each of the three 

packages contained: terminology, orthography, correcting pronunciation errors, 

familiarity with the morphology of the verbs and names based on semantics and 

with some practical subjects of syntax and rhetoric. Based on the statistical analysis, 

each package included 81% terminology in the essential and practical instructions 

on Arabic. Respectively, the rest of teaching materials in each package was 

consisted of 13% grammar and 6% rhetoric. However, the grammar subjects were 

prevalent in the first package. The second and third packages contained 100% and 

85% vocabulary subjects, respectively. 

Key words: teaching language for specific purpose, teaching package, Arabic 

language, secretary (clerical) profession, content analysis. 
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