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Abstract
Dictation is one of the most important writing skills in communicating; therefore, its training is
essential to eliminate errors in linguistic communication. Accordingly, strengthening this skill
should be considered in preparing the appropriate content for the educational courses. This study
reflects on the past compilations on dictation skills and attempts to examine the content of Adabal-Katib written by Ibn Qutayba al-Dinawari (213-267AH). Part of the book, entitled "Taqwimal-Yad" in 46 sections, teaches those scribers and writers who had a poor ability to write words
such as “Hamza” and “Alef”. The present study aims to study two cases, based on descriptive
method and content analysis (qualitative and quantitative method): The author's method of
presenting content in three stages (categorization, dictation at the morphological-syntactic level,
defining the rule and dictation error) and his method of checking the dictation errors. The results
of the research indicate that the errors are in two parts: dictation of letters in verbs and nouns and
dictation of names. According to graphs and statistical data, 59% of the educational content is
dedicated to dictation of letters and 41% is dedicated to dictation of names. Among the writing
principles, dictation of "Alef" had the most attention with 39%. The organization of the content
under investigation has its positive and negative points, including failure in the observance of
subject-alignment in content-segmentation. These data indicate the special attention of applied
linguists to dictation skills in old times, as if they represent their innovative educational
achievements as a significant advancement in the development of language skills for specific
purposes, which makes us to follow their pattern, as a precious legacy.
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امللخّص
يعدّ اإلمالء مهارة ذات أمهية يف مهارات االتصال الكتابية وجيب تعليم لسدّ األخطـاء اإلمالئيـة املانعـة مـن اإليصـال والتواصـل.
فمن الضروري أن يركَّز مدرسو اللغـة العربيـة علـى إعـداد املـوا ّد املناسـبة اهلادفـة إىل تعزيـز هـذ املهـارة لـدب املـتعلنيم يف املقـررات
التدريسية .اهتمج هذ الدراسة بالتمعن يف جتارب السلف الصاحل املرتبطة مبهـارة اإلمـالء مـن خـالل دراسـة "أدب الكاتـب" البـن
قتيبة الدينوري (213-276هـ) الذي اختص قسما من لتعليم اإلمالء مسميّا بـ"تقومي اليد" يف  46بابا ودوّن لكتّاب الدواوين الـذين
قد امرطوا يف الضعف يف الرسم السليم للمفردات حنو اهلمزة ،واأللف .فلذلك ،هدفنا إىل دراسة طريقة املؤلف يف تقـدمي مـوادّ
تقـوّم مهــارة اإلمــالء ومتّ البحـ متابعـا ــالث مراحــل :تصـنيف الكتابــة الســليمة يف املســتوب الصــريف والنحــوي ،وتعريــف القاعــدة،
وبيان اخلط اإلمالئي مبختلـف الطرائـق وهـدفنا إىل دراسـة األخطـاء اإلمالئيـة منتـهجني املنـهج الوصـفي وحتليـل احملتـوب الكيفـي
والكمّيّ .أظهرت النتائج أنّ األخطاء عرضج يف القسمني؛ إمالء احلـروف يف الفعـل واالسـم ،وإمـالء األ ـاء .أمـا تفسـري الرسـوم
صــص بـإمالء احلـروف مي ّطــل %59
البيانيـة الـل قـد حصــلنا عليهـا عـرب البيانـات اإلحصــائية الوصـفية ف شـارت إىل أ ّن القسـم املخ ّ
واحتل مساحة كبرية مقارنا بـإمالء األ ـاء مطلّـج  .%41وكانـج كتابـة األلـف أكطـر اهتمامـا يف رسـم احلـروف السـليم مـن األخـرب
تعادل نسبت  .%39ولتنظيم احملتويات إجيابيات وسلبيات؛ منها رعاية الترتيب املوضوعي وعدمها يف التبويب .تسـفر هـذ البيانـات
عن االهتمام الباليف لـدب علمـاء اللسـانيات الوظيفيـة مـن السـلف مبهـارة اإلمـالء وكمـا تـبني لنـا إجنـازاهتم التعليميـة املبكـرة والـل
ميكن اعتبارها تقـدما ملحوظـا يف جمـال تعلـيم املهـارات اللغويـة لألغـراض املهنيـة والـل تلـح علينـا أخـذها بعـني االعتبـار ملواصـلة
التجارب التعليمية لدب القدامى كإرث قيم.
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مقدمة
تض ــرب العالق ــات ب ــني الع ــرب والف ــرس ج ــذورها يف أق ــدم األزمن ــة مل ــا بين ــهم م ــن اجل ــوار
والعالقات التجارية والسياسية وهجرات كل منهم إىل بـالد اآلخـر .وأصـبحج هـذ العالقـات
وطيــدة حــىت عهــد الدولــة الساســانية وبلــيف أوجهــا بعــد الفتوحــات اإلســالمية حيـ أدّت هــذ
العالق ــات يف ذل ــك العه ــد إىل متس ــك األنظم ــة العربي ــة احلاكم ــة بتقالي ــد نظ ــام احلك ــم يف
اإلمرباطورية الساسانية واستخدام التجربة الفارسية يف شؤون الدولة؛ منها :انتقـال الـديوان
أو ديــوان الرســائل بوصــف ركنــا أساســيا يف الدولــة وكتّــاب الــديوان املتقــنني لغــل الفارســية
والعربية من إيران إىل عتبات العواصم العربية.
على مرّ الزمن ترجمج مصطلحات الديوان الفارسية إىل العربية ب يدي اإليرانيني الذين
كانوا جييدون اللغـة العربيـة وآداهبـا وعلومهـا املختلفـة اللغويـة وغريهـا؛ فصـارت العربيـة لغـة
السياســة يف إيــران وبعــض الــدول العربيــة فكانــج الرســائل تكتاــب باللغــة العربيــة بــني األمــراء
اإليــرانيني وغريهــم مــن العــرب؛ إضــافة إىل ذلــك ،أصــبح دور كاتــب الــديوان املــتقن اللغــة
العربية وآداهبا والعلوم العصرية ،وتعليم أكطر أمهية بني أمراء الدولة اإليرانيني واخللفاء.
وبذلك ،فقد وقع ت هيل الكتّاب وتعليمهم يف بؤرة اهتمام علماء اللغة واألدب فقـاموا بتـدوين
كتب تعليمية تلبّي حاجات هذ الفةة من املتعلمني حي ميكننا اليوم أن نعتربها الرزم التعليمية
األوىل ومن مجلتها "أدب الكاتـب" البـن قتيبـة الـدينوري (276-213هــ) املـ لف يف أربعـة أقسـام
رئيسة؛ كتاب املعرفة ،وكتاب تقومي اليد ،وكتاب تقومي اللسان ،وكتاب األبنية.
والشــك أنّ مهــارة اإلمــالء مــن أهــم مهــارات الكتابــة العربيــة الــل جيــب تعليمهــا وتعلمهــا
للعرب ولغريهم من متعلمي العربية إال أنّ النظام التعليمـي اإليـراين ال يلقـي بـاال لتعلـيم هـذ
املهارة ضمن املقررات الدراسية املخصصـة باللغـة العربيـة ـ ـ حسـب الدراسـات السـابقة الـل
سـنذكر يف الفقــرات التاليـة ـ ـ وذلـك ممــا يــطري األسـف إذا الحظنــا تلـك االهتمامــات املبكــرة
بتعليم اإلمالء لدب السلف الصاحل (من أمطال ابن قتيبة) منذ القرن الطال اهلجري ولرمبـا
قبل أيضا ،حي يفـرد هـذا اللغـوي البـارع بابـا مـن موسـوعت التعليميـة بـإمالء اللغـة العربيـة
وتعزيزها لدب املتعلمني ويعنون بـ "تقومي اليد" باعتبارها مهـارة مـن مهـارات اللغـة األساسـية
ويعتربه ا من مجلة مـا يؤهـل ك ّتـاب الـدواوين هلـذا االختصـاص لتكـون مـن حمتويـات حقيبتـ
التعليمية للغرض اخلاص.

موق المؤلفات التراثية من تعليم مهارة اإلمالء لألغراض المهنية (دراسة وصفية تحليلية :أدِ الكاتب)...
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من هذا املنطلق ،جيدر بنـا الت مـل والتمحـيص يف هـذا اإلرث التعليمـي القـيم واالسـتفادة
من جتارب السلف التعليمية ،فسعى هذا البح إىل دراسة وصفية حتليلية لطريقة ابن قتيبة
يف تقــدمي م ــوادّ تق ـوّم مه ــارة اإلمــالء أي رس ــم املفــردات الس ــليم ،كمــا توقفن ــا عنــد رص ــد
لألخطاء اإلمالئية ضمن حتليل احملتوب الكيفي والكمّيّ ل جابة عن السؤالني التاليني:
 .1ما أنواع األخطاء اإلمالئية الل قدّمها ابن قتيبة يف "أدب الكتاب" (تركيزا على كتاب
تقومي اليد)؟
 .2ما طريقة املؤلف يف تقدمي األخطاء اإلمالئية؟
خلفيّة البح :
هناك دراسات أكادميية بلغل الفارسية والعربية قد تناولج فاعلية اإلمـالء العـريب يف تقـومي
املتعلمــون النــاطقون بالعربيــة أم بغريهــا مــن األخطــاء
،
املهــارات اللغويــة األخــرب ومــا يواج ـ
اإلمالئية الشائعة؛ منها:
 فاعلية اإلمالء العريب على تقليـل األخطـاء الكتابيـة لـدب املـتعلمني النـاطقني بالفارسـيةيف املدارس الطانوية اإليرانيـة (طالبـات الصـف األول الطـانوي مبحافظـة يـزد منوذجـا)؛
ن ــرك كنج ــي وآخ ــرون1396 ،ه ـ ـ ش ،دراس ــات يف تعل ــيم اللغ ــة العربي ــة وتعلمه ــا :إنّ
الباحطني يف هذا املقال درسوا يف مشروع تطبيقي فاعلية اإلمالء العريب لدب الطالبـات
اإليرانية مبرحلة الطانوية دراسة إحصائية يف اجملمـوعتني الضـابطة والتجريبيـة يف عـام
دراسي كامل .تدل النتائج على أنّ اجملموعة الل كانج تدرب على اإلمالء العريب لـي
لــديها األخطــاء الكتابيــة إال قلــيال مقارنــة بتلــك اجملموعــة الــل مل تــدرب عليـ  .فــذلك
يعىل أ ّن للتدريبات اإلمالئيـة أ نـاء تعلـيم اللغـة األجنبيـة أ ـرا فاعليـا يف حتسـني مهـارة
الكتابة املتعلّم ،ويوج الباحطون النقد إىل إمهـال اإلمـالء العـريب أو تركهـا كنقيصـة يف
املقررات التعليمية يف إيران.
 حتليــل األخطــاء الكتاب يــة علــى مســتوب اإلمــالء لــدب متعلمــي اللغــة العربيــة النــاطقنيبغريها 2007 ،م ،حممـد أبـوالرب ،دراسـات العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة؛ لقـد تناولـج
هــذ املقالــة يف ضــوء علــم اللغــة التطبيقــي مــا يوجــد مــن األخطــاء اللغويــة معتمــدة علــى
حتليــل األخطــاء الكتابيــة يف االجتــا التكــاملي مبراحـل ــالث؛ تعــرف اخلط ـ  ،ووصــف ،
وتفسري مت كدة على أنّ قواعد اإلمالء مبنية على التحليـل الصـريف والنحـوي ،وامللحـظ
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اللفظ ــي وص ــلج إىل أنّ األخط ــاء الكتابي ــة ل ــدب عيّن ــة البح ـ م ــن امل ــتعلمني باملس ــتوب
اجلامعي ناجتة عن ضعفهم يف الكفاءة اللغوية واألكطر منها يف األداء اللغوي.
ومن الرسائل اجلامعية الل ألقج النظرة إىل "أدب الكاتب" هي:
 رسالة "ترمج وشرح ونقـد تقـومي اليـد وتقـومي اللسـان كتـاب أدب الكاتـب" ،حممدرضـاعزيزيبور حتج إشراف أ.د مهدي دهباشي ،جبامعة أصفهان1373 ،؛
 رســالة "ترمجـ وشــرح أبنيــة األفعــال وأبنيــة األ ــاء كتــاب أدب الكاتــب" ،علــي حــويزيحتج إشراف أ.د جعفر دلشاد ،جبامعة أصفهان1374 ،؛
 رسالة "ترمج وشرح ونقـد بـاب املعرفـة كتـاب أدب الكاتـب" ،عبـداألمري شـريفي جنـفآبادي حتج إشراف أ.د نصر اهلل شاملي ،جبامعة أصفهان1374 ،؛
ومــن األحبــاث الــل التفــج إىل دراســة أدب الكاتــب تعليميــا وحمتــوب ـ ـ ولــو دراس ـة غــري
معمقة ـ هي:
 طرائق شرح املعىن عند ابن قُتيبة (ت 276هــ) يف أدب الكاتـب2018 ،م ،حملمـد صـاحلياســني ،جملــة كليــة العلــوم اإلســالمية؛ قــد س ـلّط الباح ـ يف هــذا املقــال الضــوء علــى
منهجيــة ابــن قتيبــة يف شــرح معــاين األلفــاظ والتراكيــب وعلــى موضــوع األخــذ بالروايــة
والقياس يف الكتاب ،وعلى موقف املؤلف من أساليب علم البيان ،وعلـى رصـد األخطـاء
وتصحيحها ويف األخرية ،على اإلشكالية الل وقع فيها املؤلف.
أما ما يتميز ب حبطنا الوصفي -التحليلي عـن البحـوث األخـرب يف جمـال دور اإلمـالء العـريب
يف تقومي مهارة الكتابة وصيانة املتعل،م من وقوع يف األخطـاء اإلمالئيـة فهـو تركيزنـا علـى مؤلَّفـات
أسـالفنا قبــل أكطـر مــن ألـف ومــةل ســنة يف تعلـيم اللغــة العربيـة ألغــراض خاصـة ومــدب عنايتــهم
بتنمية مهارة اإلمالء لدب املتعلّم وطريقتـهم يف إعـداد وتقـدمي احملتويـات األساسـية للحصـول علـى
هذا املهمّ .وهذا هو ما فقدت دراساتنا األكادميية يف السنوات األخرية.

تعليم اللغة لألغراض اخلاصة
يتميز تعليم اللغة ألغراض خاصة عن تعليمهـا للحيـاة باقتصـار علـى مـوا ّد تعـزز مهـارة مـن املهـارات
اللغوية يف مقـرر تدريسـي أو تعليمـي يتبـع إطـارا ومنـهجا ال حتـدّد إال حاجـات الدارسـني اللغويـة فلـها
دور فــاعلي حبي ـ يعــرب هوتشســن وواتــرز عنــها« :قــل ل ملــاذا تريــد أن تعلّــم اللغــة اإلجنليزيــة ف نــا
أشرح لك تلك اللغة اإلجنليزية الل تكون حباجة إليها» (هوتشسن وواترز.)8 :1987 ،
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يتف ــرع تعل ــيم اللغ ــة ألغ ــراض خاص ــة إىل أن ــواع؛ من ــها :الغ ــرض األك ــادميي ،والغ ــرض
التجــاري ،والغــرض املهــىل أو الــوظيفي .يــتمّ تصــميم املقــررات التدريســية هلــا وتتفــرق مــن
الــبعض علــى أســاس احلاجــات ،واحملتــوب ،والغــرض أي اإلخصــائيون يع ـدّون املقــررات وهــم
ملتفتون النظر إىل هذ الوجو الطالث.

خلفيّة تعليم اللغة لألغراض اخلاصّة
يذهب الكطري من املنظرين يف جمال تعليم اللغات األجنبية إىل أنّ قضـية اهتمـام بـاألغراض
التعليمية وإعداد حمتوياهتا ليسج ب مر جديد (هوتشسن وواترز )8 :1987 ،؛ بل األمـر يعـود إىل
القرن السابع عشر للميالد وإىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسية حي شـهد العـامل تطـور العلـم
وتقــدم اللســانيات يف قــاريت أوروبــا وأمريكــا .آنــذاك أحسّــج أمريكــا ب نّهــا تفتقــر إىل تعلــيم
قواهتا العسكرية والبحرية اللغة اإلجنليزية للفوز يف احلرب العاملية األوىل والطانية والسيطرة
على أراضي الشرق األوسط (الرسن.)31-30 :1383 ،
هذا وإنّ دراسة الكتب التعليمية الترا ية لتعليم فنون اإلنشاء لكاتـب الـديوان ،تـدلنا علـى أنّ
تاريخ العنايـة ب قضـية تعلـيم اللغـة للغـرض احملـدّد وإضـافة إىل تلـك ،إعـداد احملتويـات ،وتـ ليف
الكتب التعليمية يعود إىل القرن التاسع للميالد /الطالـ للـهجرة بيـد املسـلمني اإليـرانيني الـذين
كانوا جييدون العربية وآداهبا والعلوم العصرية فضال عن لغتهم األم الفارسية.
والبعض اآلخر منهم إستريونز1977( 1م) يرب أنّ إعداد احملتويات وت ليف الكتـاب يف هـذا
اجملال ليسج هلا خلفية؛ بل هـي مولـودة النصـف الطـاين مـن القـرن العشـرين 1960م (هوتشسـن
4
وواتـرز )6 :1987 ،وانقسم أقسام متنوعـة كتعلـيم اللغـة للغـرض األكـادميي ،2والتجـاري ،3واملهـىل
يف حني أنّ تعليم اللغة العر بيـة للغـرض املهـىل أو الـوظيفي كـان قـد اهـت ّم هبـا منـذ ألـف ومـائل
سنة تقريبا وقد متّ ل تدوين مقرّر يلبّي حاجة املتعلمني إىل اللغة العربية.

أساسيات تعليم اللغة للغرض اخلاصّ
حتاول عملية تعليم اللغة ألغراض خاصة إىل أن جتيب عن األسةلة التالية:
1. Stevens
2. Academic Purpose
3. Baseness Purpose
4. Occupation Purpose
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 .1ماذا يعلَّم؟ واملـر اد هبـذا السـؤال أ ّن التعلـيم يشـمل املعرفـة ،واملهـارات ،والعـادات الـل
ينبغ ــي عل ــى امل ــتعلنيم أن يتعلّمه ــا؛  .2م ــا أغ ــراض التعل ــيم أي مل ــاذا يعلّ ــم؟؛  .3كي ــف يعلّ ــم؟
( )Taralunga; 2006: 169-188ولكنّنا يف هذ الدراسة ال نقصـد اإلجابـة عـن السـؤال الطالـ
ألنّنا ندرس احملتوب التعليمي فقط وال طريقة تعليم احملتويات.
أمــا املصــادر والنقــاط الرئيســة يف إعــداد احملتويــات لتعلــيم اللغــة ألغــراض خاصــة فهــي
حاجات املتعلّم ،واملوقف املسـتهدف ،واللغـة املسـتعملة يف ذلـك املوقـف؛ وتكـوّن معـايري اختيـار
احملتوب يف هذا اجملال ومواصفات يف املقرّر من املواطن التالية:
 .1مس ــتوب امل ــتعل،م يف امله ــارة؛  .2ن ــوع األنش ــطة؛  .3لغ ــة املب ــدأ واملقص ــد؛  .4تص ــنيف
املعلومات (.)Hudson & Brown, 2015: 2

ديوان اإلنشاء
كان ــج تطل ــق عب ــارة دي ــوان الرس ــائل أو الرس ــالة وباللغ ــة الفارس ــية دبريخانــ أو دفترخانـ ـ
(مجــواين173 :1357 ،؛ باســورث )88 :1382 ،علــى مكــان كــان الكتّــاب ـ بالفارســية كــانوا يُــدعون
دبريان ـ جيتمعون في لتنظيم املراسالت واحلفاظ على الو ائق.
كانــج الســيادة السياســية ل مرباطوريــة الساســانية تغطــي أقطــارا كــبرية مــن العــامل شــرقا
وغربــا فمطــل هــذ الســيطرة تطلــب نظمــا إداريــا واســعا شــامال؛ يتمطّــل هــذا النظــام اإلداري يف
دواويـن كانـج تعـ ّد مركـزا هامـا قـد اجتمـع الك ّتـاب فيـ لتنظـيم الرسـائل احلكوميـة ذات أمهيــة
بالغة من جانب امللك إىل األمراء الـداخليني واألجانـب ،والقضـاة ،والـوالة أو بـالعك منـهم إىل
امللك ،والرسائل احلكومية العامة الل كانـج توجـ إىل النـاس؛ منـها إصـدار القـوانني اجلديـدة
وفضــال عــن ذلــك ،مــن مهمّتــهم نســخ الرســائل األكطــر أمهيــة ،وإعــادة كتابتــها يف أحســن خـطّ،
وقراءهتا قبل اإلرسال ،وتقدمي تقرير عمّا جيرب يف خمتلف الشؤون ،وتسجيل األحدو ة املهمّـة،
وإعــداد مطلوبــات أبنــاء الــبالط والنــاس يف خمتلــف التصــانيف؛ علــى ســبيل التمطيــل معلومــات
عسكرية ،معلومـات لغويـة ،معلومـات فقهيـة (ك ّتـاب أقضـية) ،ومعلومـات هندسـية تسـتلزم صـنع
اجلسور ،وإنشاء الطرق ،ومعلومات زراعية فالتحدث عن كل واحد مما أشري إلي يكـون حباجـة
إىل التطلــع علــى مفرداتـ ومصــطلحات الشــائعة .إنّ الــدواوين مل تكــن إلّــا مركــز الكتّــاب الــذين
كــانوا جيي ـدون اســتعمال اللغ ــة الس ــائرة يف خمتلــف اجمل ــاالت وامله ــن .فنــرب يف ه ــذ الطبق ــة
االجتماعية كلٌّ منهم يعمل يف قسم من أقسام األمور حسب مقدرت اللغوية وخربت .
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فكــان الكتّــاب يــدعاون باســم حيـدّد مــوقفهم يف األقســام املتنوعــة مــن الــديوان حنــو كاتــب
السرّ ،وكاتب الرسائل ،وكاتب احملاسبات ،وكاتب السجالت ،وكاتب السري ،وكاتـب الشـروط،
وكاتب األقضية ،وكاتب الكورة (كاتب الضرائب) يف قسم اإلحصائيات.

لغة دواوين الرسائل واإلنشاء
اللغة الفارسية:
متّ انتق ــال النظ ــام ال ــديواين م ــن اإلمرباطوري ــة الساس ــانية إىل اخلالف ــة يف عه ــد عم ــر ب ــن
اخلط ــاب مبص ــطلحات الفارس ــية إذ املص ــطلحات الديواني ــة مل ت ــزل غ ــري معرب ــة يف بداي ــة
أمرهم؛ وإنّما كانج تستعمل كما كانج يف الفارسية لفترة حمددة.
اللغة العربية:
حتد نا سابقا عن "ديوان الرسائل" يف الدولة الساسانية والذي أخذ العرب بلفظت الفارسية
بعد سقوط هذ االمرباطورية .ظهرت دواوين الرسائل واإلنشاء وتفرعج على أساس حاجات
بالط اخلالفة؛ يف ذلك احلني ،قام صاحل بن عبد الران كاتب إيـراين كـان جييـد العربيـة
1
وآداهبا ويعمل يف الـديوان بتعريـب املصـطلحات الفارسـية يف عهـد ح ّجـاج بـن يوسـف الطقفـي
ويف زمن اخلليفة عبدامللك (تويسركاين.)50 :1350 ،
«مث عربج ا لدواوين الل كانج بفـارس والشـام يف عهـد عبـدامللك ،وعربـج دواويـن مصـر
يف عهد ابن الوليد ،فامتألت بالعرب ومبن أجادوا اللغة العربية من أبناء هذ األقاليم وصار
لكل ديوان أعمال الل ميارسها رجال » (احلوفـي ،ال تا.)224 :
العلوم الضرورية ملنصب الكاتب:
إنّ منصب الكاتب كاملناصب األخرب يتطلب شخصا قد تزين حبلية علوم تلبّي كافـة حاجـات
ذلك املنصب إىل معرفة املصطلحات والتعابري مبختلف اجملـاالت ممـا قـد شـاعج بـني العـوام
وما يستعمل أصحاب املهن إذ وظيفة من وظـائف هـؤالء الكتّـاب باعتبـارهم عمّـال الـبالط أو
مســاعدي احلــاكم ،هــي تــدوين أوامــر امللــك يف احلكــم اإليــراين وأوامــر اخلليفــة يف احلكــم
العريب (ابن مسكوي .)411-410 :1376 ،
 .1كان وال العراق وإيران آنذاك (تويسركاين.)50 :1350 ،
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أشار بعض العلماء القدماء إىل هـذ األساسـيات والضـروريات الـل جيـب علـى الكاتـب
أن يلتزم هبا من العلوم ،والفنون ،واألخالقيات؛ منهم ابن خلدون وهـو يقـول جلماعـة الكتّـاب
داعيــا« :فتنافســوا ـ ـ يــا معشــر الكتّــاب ـ ـ يف صــنوف اآلداب .وتفقهــوا يف الــدين وابــدؤوا بعلــم
كتــاب اهلل عــز وجــل ،والفــرائض ،مث العربيــة فإهنــا قافــة ألســنتكم .مث أجيــدوا اخلــط؛ فإنـ
حليــة كتــبكم ،وارووا األشــعار ،واعرفــوا غريبــها ومعانيهــا ،وأيــام العــرب والعجــم ،وأحاديطهــا
وسريها ،فإنّ ذلك معني لكم على ما تسمو إلي مهمكم؛ وال تضيّعوا النظر يف احلسـاب فإنـ
ق ــوام ك ّت ــاب اخل ــراج .وارغب ــوا ب نفس ــكم ع ــن املط ــامع س ــنيّها ودن ّيه ــا ،وسفس ــاف األم ــور
وحماقرهــا ،فإهنــا مذ ّلــة للرقــاب ،مف اســدة للك ّتــاب ،ون ّزهــوا صــناعتكم عــن الــدناءة واربــؤوا
ب نفسكم عن السعاية والنميمـة ،و مـا فيـ أهـل اجلهـاالت .وإ ّيـاكم والكـرب والسـخف والعظمـة،
فإنّهـا عــداوة جمتلبــة مـن غــري إحنــة ،وحتـابّوا يف اهلل عــز وجــل يف صـناعتكم وتواصــوا عليهــا
بالذي هو أليق ألهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم» (مقدمة ابن خلدون ،ج.)432/1
كان ديوان الرسائل أو اإلنشاء بوصف ركنا أساسيا ـ كما سبقنا القول ـ يف الدولة وانتظام
شــؤوهنا املختلفــة يف العديــد مــن اجملــاالت يفتقــر إىل كتّــاب يتقنــون اللغــة الر يــة وعلومهــا؛
"األوىل األلفــاظ الفصــيحة الصــرحية والطانيــة املعــاين والطالطــة إيــراد املعــىن بطــرق خمتلفــة
ومرجعها إىل الفصاحة وعلمي املعاين والبيان" (اهلاوي.)11-10 :2004 ،
مبـا أ ّننـا نقصـد دراســة مهـارة اإلمـالء العـريب وموا ّدهــا املعـدّة هـادفني إىل تنـاول طريقــة
سلفنا الصاحل يف هذا اجملال من تعليمات اللغة فنسلط الضـوء علـى الوحـدة املسـمّاة بــ"تقومي
اليد "1يف حقيبة أدب الكاتب التعليمية .من مثّ نعرف اإلمالء يف اللغة واملصطلح فيما يلي:

قيمة االمالء يف تعليم اللغة العربية
قــد جــاءت كلمــة اإلمــالء يف اللغــة مشــتقة مــن (ملل) أم (ملي) مبعــىن "أمـلّ الشــيء :قال ـ
فكُتـبا وأمــال " (ابــن منظــور .)1988 ،يف املصــطلح يعــادل  Dictationوهــي طريقــة جنــدها يف
تعلــيم اللغــات مــن اللغــتني األجنبيــة واألمّ لــدب أبنائهــا حبي ـ يقــرأ املعلنيــم املفــردات واجلمــل
ليكتبها املتعل،م سليمة على قدر اإلمكان .ولكنّ هنـاك أضـرابا ل مـالء وتعلـيم رسـم املفـردات
بشكل صحيح؛ منها هذا الذي يطلق علي اإلمالء املسموع ويستفاد من كطريا.
 .1كان يطلق على اإلمالء يف املسبق من الزمان؛ «كالرسم واخلطّ واهلجاء والكتابة والكتب وتقومي اليـد
والكتاب» (احلموز.)39 :1993 ،
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تعود أمهية مهارة اإلمالء ورسم حروف املفردات ر ا سـليما ،وموقفهـا يف تفـوّق مـتعلنيم العربيـة
كتابة إىل بناء الكلمة يف قواعد اللغة العربية ألنّها « جيـب فصـلها تـارة ووصـلها تـارة أخـرب ،واحلـرف
العريب يزاد مرة ويُحذف مرة أخرب أو يبدّل .وميكن حاالت الكتابية للحـروف والكلمـات العربيـة كمـا
يلي .1 :الكلمات الّل جيـب أن تُفصـل بعضـها عـن بعـض؛  .2الكلمـات الّـل جيـب أن تتصـل بعضـها
ببعض؛  .3احلروف الّل تضاف؛  .4احلروف الّل حتذف» (اخلوص ،ال تا.)13 :
ولكنّ دور اإلمالء الفاعلي ال يقتصر على الرسم السـليم للمفـردات؛ وإنّمـا هـو «يعتـرب مـن
األدوات الــل تســاعد علــى دراســة وترقيــة مهــارات اللغــة ،وال تق ـلّ عــن احملاد ــة أو القــراءة
أمهيــة ،إذ ُيســهم كــطريا يف تعميــق وإجــادة املهــارات اللغويــة كــالقراءة واحملاد ــة واالســتماع
والكتابة على الوج األخص» (كنجي وزمالؤها )78 :1396 ،كما أنّ تنميـة مهـارة اإلمـالء العـريب
بصفة خاصة واإلمالء يف أية لغة بصفة عامة لدب املتعل،مني تؤدي إىل تعرفهم علـى مـا يوجـد
يف قواعدها صرفا وحنوا من القوالب (دالوري فريوزآبادي وزمالؤها.)30 :1431 ،
انسياقا من هذا ،ل مالء أمهية بالغة يف عملية تعليم اللغة على وج العموم وتعليم اللغة
األجنبية على وج اخلصـوص حبيـ نـرب أنّ الصـميلي يعـدّ اإلمـالء فرعـا «مـن فـروع دروس
اللغة العربية ،أو وحـدة مـن وحـدات هـذ الـدروس ،مـتمم يف جـوهر لـدرس القواعـد وتطبيـق
عملي ل  ،من حي اشتمال على أهداف قواعدية( »... ،الصميلي.)159 :2002 ،

التراث االسالمي اإليراين والرزم التعليمية
هناك و ائق حتكي عن مكانـة اإليـرانيني يف إتقـاهنم اللغـة العربيـة وعلومهـا مبختلـف األضـراب؛
منها :أمرهم األمراء العرب بتدوين املصادر العربية ألبناء العـرب بصـفة عامـة ولكتّـاب دواويـن
اإلنشـاء ـ وهـم يعـدّون طبقـة فضـلى مـن الطبقـات االجتماعيـة آنـذاك ـ بصـفة خاصـة كمـا فعـل
هكذا الوزير خاقان يف القـرن الطالـ مـن اهلجـرة حينمـا طلـب مـن ابـن قتيبـة الـدينوري إعـداد
مصدر تعليمي يفيد الكتّاب يف ذلك احلني .فهذا يعود إىل سـيطرة الكتّـاب الـذين أفسـدوا اللغـة
العربية باعتبارها لغة الدولة والسياسة؛ قد أشار املؤلف يف مقدّمة ت ليف إلي قائال:
«فإنّي رأيج أكطر أهل زماننا هذا عن سـبيل األدب نـاكبني ،ومـن ا ـ متطيّـرين ،وألهلـ
كارهني؛ أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم ،والشادي تارك لالزدياد ،واملت دّب يف عنفـوان
س أو متناس؛ ليدخل يف مجلـة اجملـدودين ،وخيـرج عـن مجلـة احملـدودين فالعلمـاء
الشباب نا ٍ
مغمورون ،وبكرّة اجلهل مقموعون حني خوب جنم اخلري و( »...ابن قتيبة.)3 :1958 ،
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عرض البيانات وحتليلها
عرضــج املــوادّ التعليميــة لت ديــب كاتــب الــديوان يف هــذ احلقيبــة التعليميــة يف أربــع وحــدات
رئيســة؛ هــي املعرفــة ،1وتقــومي اليــد ،2وتقــومي اللســان ،3واألبنيــة .4كـلّ منــها قــد اعــتىن بتنميــة
مهــارة مــن مهــارات الكتابــة مطــل اإلمــالء العــريب ،وتلفــظ احلــروف ،ومــا يزيــدها مــن العلــوم
اللغويــة واألدبيــة حنــو الكفايــة املعجميــة ،والصــرف وبنــاء املفــردات ،والداللــة كمــا أنّ املؤلــف
نفس يشري إىل هذ النقطة يف مقدمـة الكتـاب قـائال« :فلمـا [أن] رأيـجُ هـذا الشـ نَ كـل يـوم
إىل نُقصاــان ،وخشــيج أن يــذهب راسْـمُ وياعْفُـوا أ ــر ؛ جعلـجُ لـ حظــا مــن عنــايل وجــزءا مــن
تـ ليفي؛ فعملـجُ ملُغْفــل الت ديــب كُتُبــا خفافــا يف املعرفــة ،ويف تقــومي اللســان واليــد ،يشــتمل كـلُّ
كتاب منها على فن ،وأعفيت من التطويل والتطقيل؛ ( »...ابن قتيبة.)8 :1958 ،
ال تقتصر تقوية مهارة الكتابة على املفردات واستخدامها الصـحيح ،ومعرفـة العلـوم اللغويـة؛
منها :علم الصرف ،وعلم النحو ،وعلم الداللة؛ بل هلا عمود فقري يتمطل يف تنمية اإلمالء الـل
تضمّ التعرف على رسم حروف الكلمة بشكل سليم ،ومعرفة األخطاء اإلمالئية مبختلف أنواعهـا
والل تصون الكاتب من الوقوع يف األخطاء الكتابية مما يقع فيها غري املختصني.
فجعلنا موقف التراث التعليمي ـ هنا نقصد كتاب تقومي اليد ـ على أمهيـة اإلمـالء العـريب
ومكانت ـ األساســية يف تقويــة مهــارة الكتابــة باعتبارهــا غرضــا تعليميــا حم ـدّدا (تعلــيم اللغــة
للغ ــرض ال ــوظيفي) أن ن ــدرس طريق ــة الس ــلف يف تنمي ــة تل ــك امله ــارة م ــن مه ــارات الكتاب ــة
املؤلـف علـى
الرئيسة ،وتقدمي ا ملوا ّد ذات الصـلة هبـا يف مصـدر مـرت عليـ آالف سـنني فوقـف ،
اإلمالء العريب بغض النظر عن لغـة األم لـدب املـتعلمني وعناصـرهم إذ إنّهـم كـانوا خمتـارين
آنذاك من البالد العربية وغريها خاصة من الناطقني بالفارسية.
مــن هــذا املنطلــق ،قــد اكتشــف ابــن قتيبــة أمهيــة مهــارة اإلمــالء لت ديــب الكتّــاب وهــو قــد
خصّص وحدة بالرسم السليم للكلمات ،والتطلع على األخطاء اإلمالئية الشـائعة تسـتقل هـذ
الوحدة عن الث وحدات أخرب وتتصل هبا يف نفـ الوقـج .يف الواقـع ،إنّ املؤلـف قـد اختـار
طريقــة هتــدب املــتعلم إىل الكتابــة الســليمة للمفــردات ،ومــا شــاع بــني النــاس مــن األخطــاء
ب ضراهبا املتنوعة إىل حدّما كما ست يت.
1. Knowledge
2. Dictation
3. Pronunciation
4. Structure
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من املوادّ الل قدِّمج لتنمية مهارة اإلمالء يف مقرر تقومي اليد هي كتابة اهلمزة مبختلف
أضـراهبا مـن الوصـل ،والقطــع حباالهتـا املختلفـة يف األفعـال مــن املاضـي واألمـر  ،واأل ــاء،
وحذف اهلمزة فيهما علـى نـوع الفعـل مـن املعتـل والصـحيح ،وأوزان االسـم الصـرفية ،ودخـول
اهلمزة على األلف والالم للتعريف ،وكتابة األلف يف احلاالت املختلفـة بنوعيهـا الـرئي ؛ مهـا
الفصـل والقطـع ،وحاالهتـا املتنوعــة يف الـدخول علـى املفـردات ،وعلــى األلـف والـالم للتعريــف،
وكتابــة األلــف يف األ ــاء بدايــة أم هنايــة أم يف اتصــال بكلمــة أخــرب أو حــذفها يف صــيغتها
اجلمــع .كتابــة احلــروف اللينــة يف األفعــال ،واأل ــاء؛ كتابــة األدوات؛ منــها :أداة االســتفهام
املختومة بالياء ،أداة الرجاء املختومة باأللف ،واحلروف اجلارة املختومة بالياء واأللف؛ كتابة
تطنية املفردات املبهمة ومجعها؛ كتابة النسبة يف املفردات؛ كتابة ما ال ينصرف من األ اء؛
كتابة هاء الت ني يف حالة الوقف واإلدراج؛ كتابة املفردات الل هلا علم للت ني أم لي هلا؛
كتابة حروف املدّ والقصر حباالت االسم املختلفة؛ كتابة املفردات الل تستعمل للذكر واألنطى
مع شواذّها؛ كتابة األوصاف ل ناث بغري هاء؛ كتابة العدد والتاريخ وما يتعلق هبما؛ كتابة ما
زيد يف رسم املفردات يف الث حاالت الرفع ،والنصب ،واخلفض؛ كتابة املوصوالت املختومة
بالساكن يف حالة االتصال مبفردات أخـرب؛ كتابـة املفـردات املتشـاهبة لفظـا واملختلفـة معـىن
وهي مكتوبة باأللف املمدودة واملقصورة.
ميكننا أن نصنف نوع الكلمات الل يتوقـع اخلطـ اإلمالئـي فيهـا ويكـون شـائعا وقـد أشـار
املؤلف إليها يف األبواب كما يلي:
اجلدول  :1النوع واإلحصاء الوصفي لألخطاء اإلمالئية الشائعة
املادة

نوع اخلط
العلة

الكلمة
فعل األمر

مزيد من املعلومات
بعْ ـ ش ْ

املضاعفة
كتابة اهلمزة

فعل األمر
يف الفعل
يف االسم

أشْدُدْ ـ أرْدُداا
ياقراأُ ـ يابْراأُ
ملء ـ أخذتُ دفةاا

تبديل اهلمزة

يف الفعل
يف االسم
يف الفعل
يف االسم

ـــــ
اهليةة ـ دفؤهم
كُل ـ سال
املرء ـ جاي ـ شاي

حذف اهلمزة

عدد األبواب اجلمع
1

4
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كتابة األلف
احلروف

يف االسم
حذف األلف
كتابة األلف
والياء والواو
حذف األلف
والياء والواو
املد والقصر
اجلارة وغريها
النافية (ال)
كتابة املوصوالت
املمنوع من
الصرف
الصفات

االسم

العدد والتاريخ
الت ني
والتذكري
التطنية

الزيادة يف
الرسم
كتابة اهلجاء
اجملموع

يف االسم

يف الفعل
يف االسم
يف الفعل
يف االسم
يف الفعل
يف االسم
يف االسم

املختومة
بالساكن

هباء الت ني
وغريها
النسبة
املؤن
املذكر
املطىن

ألف الوصل؛ ألف القطع:
يغزوا ـ كفروا ـ أأنذرهتم ـ آمن
ألف الوصل؛ ألف القطع؛ للتعريف:
اللجام ـ الذي ـ الدهانني
ـــــ
إبرهيم ـ السموات
قضيجُ ـ رميجُ
راميا ـ قفا ـ مشتريا ـ عصا
عّمَّ تس ل ـ قاضٍ ـ طاوس

11
27

4

الكرب ـ الشراء

5

لدب ـ مىت ـ بلي ـ كال
ألّا ـ هلّا ـ لةال
ممن ـ أينما ـ نعمّا ـ فيم

1
1
3

احلبارب ـ نوح

1

خضــيب ـ غســيل ـ ال َذ،بيحــة ـ
الفَريسة
صفراويّ ـ ندويّ

2
1

ال ة أيام ـ تسعة عشر يوما
القوس ـ السخلة
الذ،راع ـ املَتْن
يف املمــدودات واملقصــورات ،ويف
املوصوالت:
قفوان ـ مذراوايْن ـ اللّتان
عمرو ـ عامرا ـ مائة

2

احليوة ـ حيايت ـ أيها األمري ـ إذا

2

19

6
2
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إ ّن تصــنيف املــوا ّد التعليميــة وإحصــاء األبــواب املخصص ــة هبــا يف مقــرر تقــومي اليــد قــد م ّه ــدا
الطريق يف دخولنا الرسوم البيانية والنسب املةوية الل تشرح لنـا األخطـاء اإلمالئيـة والنقـاط األكطـر
أمهية يف اإلمالء العريب شرحا كميا إىل جانب حتليلنا الكيفي للمحتويات املعدّة للتعليم والت ديب:
;Series1
كتابة الحرف;
27

;Series1
كتابة االسم;
19
عدد األبواب

الكتابة

الرسم البياين ـ الرقم  :1الكتابة الصحيحة للمفردات

;Series1
كتابة الحرف;
%59 ;27

;Series1
كتابة االسم;
%41 ;19

الرسم البياين ـ الرقم  :2النسبة املةوية للكتابة الصحيحة للمفردات

قارنّــا املــوادّ املقدّمــة يف هــذا املقــرر بــني املوضــوعني الرئيســني؛ مهــا إمــالء احلــرف (يف
الكلمــة ب نواعهــا الــطالث) واالســم مقارنــة إحصــائية تشــري إىل أنّ املؤل،ــف قــد عــىل بالكتابــة
الصــحيحة للحــروف وه ــي متطّــل  59يف املةــة؛ من ــها :رســم اهلمــزة ،واألل ــف ،وحــروف العل ــة
واملضــاعفة يف الفعــل واالســم ،وكتابــة احلــروف اجلــارة وغريهــا ممــا يســتخدام ل جابــة ففــي
املوضــوع الطــاين متطّــل كتابــة االســم  41يف املةــة .مــن مثّ ميكننــا القــول إنّ األخطــاء اإلمالئيــة
األكطر شيوعا آنذاك كانج تدور حول رسم احلرف بشكل سليم.
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مبا أ ّن كتابة احلروف وأمهية ر هـا السـليم قـد احتلـج مسـاحة كـبرية بنفسـها فر نـا
لوحداهتا الر ني البيانيني كما يلي:
األلف; ;Series1
11

الجارة ;Series1
النافية; ;Series1
وغيرها; 1
1

عدد األبواب

المد ;Series1
والقصر; 5

;Series1
الهمزة; 5

األلف ;Series1
والياء والواو; 4

العلة ;Series1
والمضاعفة; 1

الحروف

الرسم البياين ـ الرقم  :5إمالء احلروف

الهمزة; ;Series1
18 ;5%

النافية; ;Series1
%4 ; 1

;Series1
األلف; ;11
39%

الجارة ;Series1
%وغيرها; 4 ;1
المد ;Series1
%والقصر; 18 ;5
العلة ;Series1
والمضاعفة; ;1
3%
األلف ;Series1
والواو والياء; ;4
14%

الرسم البياين ـ الرقم  :6النسبة املةوية إلمالء احلروف

ومن احلروف األكطر أمهية الل عرضج للمتعل،م على الترتيب هي :كتابة األلـف مطّلـج 39
يف املةـة ،وكتابـة اهلمــزة وحـروف املــد والقصـر  18يف املةــة ،وكتابـة اليــاء ،والـواو  14يف املةــة،
واحلروف اجلارة والنافية كالمها  4يف املةة ،وحروف العلة واملضاعفة  3يف املةة.

موق المؤلفات التراثية من تعليم مهارة اإلمالء لألغراض المهنية (دراسة وصفية تحليلية :أدِ الكاتب)...
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فتــدلنا هــذ النســب املةويــة علــى أ ّن رســم األلــف يف املفــردات بشــكل ســليم يف خمتل ــف
احلاالت وب نواع ؛ منها :الفصل ،والوصل ،والتعريف يتمتع ب مهية أكطر من احلروف األخرب
إذ جند يف املفردات األكطر استخداما.
بعد تسليط الضوء على الوحدات التعليمية املقدمة لرسـم احلـروف السـليم فنلفـج النظـر
إىل مقدار ما تنطوي كتابة األ اء علي من الوحدات ونسبها املةوية فيما يلي:
التأنيث ;Series1
والتذكير; 5

;Series1
الموصوالت; 3

;Series1
الصفات; 3

عدد األبواب

;Series1; ;Series1
; Series1التثنية
الهجاء; الزيادة
2
 2في االسم; 2

العدد ;Series1
والتاريخ; 1

الممنوع ;Series1
من الصرف; 1

الكتابة واإلمالء

الرسم البياين ـ الرقم  :3إمالء األ اء
;Series1
كتابة
الموصوالت;
16 ;3%
;Series1
الممنوع من
الصرف; ;1
5%
;Series1
الصفات; ;3
16%
;Series1
العدد والتاريخ;
5 ; 1%

;Series1
الهجاء; ;2
%11

;Series1
الزيادة في
الرسم; ;2
%11

;Series1
التثنية; ;2
10%
;Series1
التأنيث
والتذكير; ;5
26%

الرسم البياين ـ الرقم  :4النسبة املةوية إلمالء األ اء

616



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة السادس عشر ،العدد الرابع ،شتاء 2021

ومــن األ ــاء الــل قـدّم املؤلــف كتابتــها الســليمة وانتبـ إليهــا كتابــة األ ــاء ومــا يتعلــق
بالت ني ـ والتــذكري وقــد احتلــج مســاحة كــبرية بالنســبة لألخــرب متطّــل  ،%26وبعــدها كتابــة
املوصوالت ،والصفات بنسـبة  ،%16والزيـادة يف الرسـم واهلجـاء بنسـبة  ،%11والتطنيـة بنسـبة
 ،%10واملفردات املمنوعة من الصرف وما يرتبط بكتابة العدد والت ريخ بنسبة .%5

طريقة ابن قتيبة يف التقدمي
قد جاء ابن قتيبة باحملتويات املقسّمة يف أبواب تقـدّم بيانـا مـوجزا يف كـ ّل منـها عـن املوضـوع
وقاعدتـ اإلمالئيــة وباملطــال يف العبــارة ،أو اجلملــة ،أو يكتفـي بــنف املفــردة .فمــن املمكــن أن
نقول إنّ املراحل الل قد امتسك هبا املؤلف لتعليم اإلمالء؛ هي:
أ) تصــنيف الكتابــة الســليمة :يف هــذ املرحلــة نــرب املــوادّ املص ـنَّفة بنــاء علــى املســتويني
للمفردة ومها املستوب الصريف ،واملستوب النحوي؛ على سبيل املطال:
«هؤُالءة جاواارٍ» (ابن قتيبة )207 :1958 ،و«أخاذتُ دف َهاا» (ابن قتيبة.)213 :1958 ،
ب) تعريف القاعدة :يعرض تعريفا موجزا للمتعلنيم؛
«وكذلك كل مجع لي بين وبني واحـد إال اهلـاء مـن املقصـور ،حنـو :الحاصـى( »... ،ابـن
قتيبة.)206 :1958 ،

جـ) بيان اخلط اإلمالئي :مبا أنّ املؤلف قد ارتكز على الكتابة الصحيحة للكلمة بدال من
اإلشارة إىل كتابتها اخلاطةة فنجد املرحلة األخرية يف بعـض األحيـان وهـو يبـيّن الرسـم غـري
السليم للمفردة.
وطريقت يف اإلشارة إىل الكتابة الصحيحة للمفردة:
أ) يــذكر الرســم الســليم للمفــردة فقــط؛ ب) يــذكر الرســم الســليم اخلــاص باملصــحف
وغــري ؛ ج) يــذكر الرســم الســليم حبالتيـ ؛ د) يــذكر الرســم الســليم ملفــردة حبالتيـ وحيــدد
حالت احلسنة أم الرديةة؛ هـ) يذكر الرسم اخلاطئ للمفردة.

تقدمي األخطاء اإلمالئية
إ ّن دراسة طريقة املؤل،ف يف تقدمي مواد تع ّلـم الكاتـب رسـم الكلمـات السـليم تكشـف ع ّمـا كـان
مث نتنـاول املـوا ّد املختـارة وطريقـة عرضـها
القدماء قد اهتمـوا بـ مـن الوجهـة التعليميـة؛ مـن ّ
للمتعلّم ونصنف احملتويات اهلادفة إىل تقومي اليد وخطواهتا التعليمية كما يلي:

موق المؤلفات التراثية من تعليم مهارة اإلمالء لألغراض المهنية (دراسة وصفية تحليلية :أدِ الكاتب)...
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يبــدأ املؤلــف تعلــيم مهــارة اإلمــالء بالتحــدث عــن اهلجــاء مبــا يقــع علــى كتابــة املفــردة مــن
احلذف ،والزيادة ،وعدمهما يف حاالهتا املختلفة حسب تركيب احلروف يف كلمة واحدة وعلـى
موقفها يف اجلملة من اإلعراب الل حتملها وتغيّـر نطقهـا الـذي يتـرك بصـمات علـى الكتابـة؛
«ألنّ اخلط يف اهلجاء ـ أي اإلمالء ـ كاخلط يف الكالم» (البطليوسي :1966 ،ج.)137/1
يف الواقع ،ينبّ املتعلنيم إىل أنّ هناك ظروفا تؤ ر على رسم املفردة مبـا فيهـا مـن اهلمـزة،
واأللف ،واحلروف اللينة كلّها ،واحلروف اجلارة ،وهاء الت ني  ،والنسبة يف املقصورات ومجع
التكسري واألوزان األخرب لالسم ،وعالمة التطنية يف املبهمات واملفردات املمدودة واملقصـورة؛
على سبيل املطال «العـرب كـذلك يفعلـون ،وحيـذفون مـن اللفظـة والكلمـة ،حنـو قـوهلم :مل ياـكُ
وهــم يريــدون مل يكــن ،ومل أُباــل وهــم يريــدون مل أُباــال( »... ،ابــن قتيبــة )182 :1958 ،فــاالطالع
على هذ األمور ميكّن الكاتب من استخدام املفردات على حنو دقيق.
يشرح ابن قتيبة اختالفات كتابية توجد بني املكتوبات الشائعة ملفردة واحدة أو متشاهبات
يف الرسم على وزهنا السويّ وما يكتب يف املصحف وغـري ؛ أي يبـيّن القاعـدة فيـ يت مبطـال أو
أمطلة ترعاى فيها تلك القاعدة الكتابية يف العبـارة أحيانـا وأخـرب قـد اكتفـى بـاملفردة نفسـها؛
على سبيل التمطيل «تكتب الصلوة والزكوة واحليوة بالواو اتِّباعا للمصحف ،وال تكتب شيةا من
نظائرها إال باأللف مطل قطاة ( »...ابن قتيبة.)201 :1958 ،
فضال عـن ذلـك ،ي ّتضـح األمـور الصـرفية ع ّمـا مـ ّر بالكلمـة مـن اإلبـداالت واحملـذوفات يف
حني أنّ تعليم اإلمالء لـي مبفتقـر إىل مزيـد مـن املعلومـات الصـرفية إىل هـذا احلـد؛ مـطال؛
«كل مقصور على ال ة أحرف ناسابْجا إلي فإنك تقلـب ألفـ واوا ،حنـو قفـا وعاصاـا وناـداا» (ابـن
قتيبة.)219 :1958 ،

انية جتدر اإلشارة إليها هي أنّنا ال نرب األخطاء اإلمالئيـة الشـائعة بشـكل وسـيع؛ وإنّمـا جنـد
رسم املفردات السليم يف غالبية األحيان كما أنّ هناك أقـواال خمتلفـة ومكاتـب حنويـة مشـار إليهـا
يف مبح واحد وما فيها من احلالة الرديةة من منظور املؤلف بوصف لغويا شهريا فتعـرف املـتعلنيم
عليها؛ مطال « :وكذلك اختلفوا يف مطل لةيم ورئي وبةـي وزئـري فكتبـ بعضـهم بيـاء واحـدة اتباعـا
للمصحف ،وكتب بعضهم بياءين ،وهو أحابُّ إلّ» (ابن قتيبة.)212 :1958 ،
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دراسة ترتيب األبواب وحمتواها
اإلجيابيات:
ميكننا أن نعدّ إجيابيات ترتيب وتنظيم احملتوب يف مقرر تقومي اليد فيما يلي:
 .1بدء املقرر مبا يواجه الكاتب يف كتابة املفردات العربية من الزيـادة ،واحلـذف فبهـذ
الطريقة يظهر أمهية تنمية مهارة اإلمالء العريب أو كما دعو تقومي اليد؛
 .2يقـدّم مــا يكــون ذا الصــلة برســم األلــف يف األ ــاء أوال مث يف األفعــال أي ينقســما إىل
البابني املتتاليني؛
 .3يستمر التعليم برسم األلف القطع والفصل أي يراعي الترتيب؛
 .4يذكر حاالت األلف املختلفة يف األ اء من احلذف واإل بات؛
 .5مث جيري التعليم يف رسم املوصوالت املختومة بالسكون؛
 .6يعلّم رسم ما يتعلق باحلروف اجلارة بعضها؛
السلبيات:
ميكننا أن نعدّ سلبيات ترتيب وتنظيم احملتوب يف مقرر تقومي اليد فيما يلي:
 .1كان من املفضّل أن ي يت باب حـذف األلـف مـن األ ـاء وإ باهتـا ،فبـاب حـذف األلـف
من األ اء يف اجلمع؛
 .2ينفصــل بــاب األلفــات عــن بــاب "األلــف والــالم للتعريــف يــدخالن علــى ال ٍم مــن نف ـ
الكلمة" كما يفعل هكذا لبايب اهلجاء؛
 .3ولكنّ انفصال ما يتعلق برسم احلروف ،واأل اء ،واألفعال عـن الـبعض لـي مطلوبـا
من الوجهة التعليمية؛
 .4ومن نقا ط السلبية الل وجـدناها يف ترتيـب األبـواب وحمتواهـا لتعلـيم رسـم الكلمـات
الســليم هــو كتابــة الفعــل يف البــاب املخصــص بــاحلروف اجلــارة ومطلــها؛ «بــاب احلــروف الــل
ت يت للمعاين :تكتب عسى بالياء؛ ألنك تقـول عاساـيْجُ أن أفعـل ذاك قـال اهلل عـز وجـل﴿ :فَا َه ْال
س ْيت ْم َّل ْن تَا َولَّْيت ْم﴾ (حممد )22/قرئج بفتح السني وكسرها» (ابن قتيبة.)206 :1958 ،
َع َ
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النتائج
إنّ دراســة احملتــوب املختــار مــن كتــاب "أدب الكاتــب" يف جمــال مهــارة اإلمــالء باعتبــار رزمــة
تعليمية تدلنا على أنّ ابن قتيبة قدّم تلك احملتويات املناسبة لفنّ الكتابـة ويف دواويـن اإلنشـاء
والرســا ئل وقــد ركــز علــى القســمني مــن األخطــاء اإلمالئيــة؛ مهــا إمــالء احلــروف يف الفعــل
واالسم ،وإمالء األ اء .من احلروف قد انتب إىل ر ها السليم هي كتابة اهلمزة مبختلف
حاالهتــا يف الكلمــة ،ومهــزة االســتفهام ،واأللــف والــالم يف املعــارف ،واأللــف ،واليــاء والــواو،
واحلروف اجلارة املختومة بالياء أو األلف ،وحرف الرجاء ،وما جاء ب من األ اء هو كتابـة
الت ني والتذكري ،والصفات ،والعدد والتاريخ ،واملوصوالت ،الزيادة يف الرسم ،واهلجاء ،واملدّ
والقصر ،والتطنية ،وما ال ينصرف ،والنسبة.
قد عرضج هذ األخطاء للمتعلنيم متابعة املراحل التالية:
أ) تصنيف الكتابة السليمة؛ ب) تعريف القاعدة؛ ج) بيان اخلط اإلمالئي؛ وطريقت يف
اإلشــارة إىل الكتابــة الصــحيحة للمفــردة :أ) يــذكر الرســم الســليم للمفــردة فقــط؛ ب) يــذكر
الرسم السليم اخلاص باملصحف وغري ؛ ج) يذكر الرسم السـليم حبالتيـ ؛ د) يـذكر الرسـم
السليم ملفردة حبالتي وحيدد حالت احلسنة أم الرديةة؛ هـ) يذكر الرسم اخلاطئ للمفردة.
أشارت تفسري الرسوم البيانية الل قد حصلنا عليها عـرب البيانـات اإلحصـائية الوصـفية
إىل أنّ القسم املخصص بإمالء احلـروف ميطـل  59يف املةـة وقـد احتـل مسـاحة كـبرية مقارنـا
بإمالء األ اء مطلج  41يف املةة .ومن احلروف كانج كتابة األلف أكطر اهتمامـا مـن األخـرب
تعادل نسبت  39يف املةة .إ ّن هذ البيانات تـدلنا علـى أ ّن رسـم املفـردات ر ـا صـحيحا أمـر
يلزمنا االهتمام ب يف إعداد حمتويـات مقرراتنـا التعليميـة مطلمـا فعـل القـدامى فتركـ ينتـهي
إىل عدم التمكن مـن التواصـل الكتـايب بشـكل جيـد؛ ألنّ اإلمـالء كونـ ركنـا أساسـيا يف تعلـيم
اللغة يعزز مهارة الكتابة كما أنّ يطبّج معارف املتعلّم الصرفية والنحوية تطبيتا فتبيّن مسـتوب
الكاتب اللغوي.
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املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ابن خلدون (1930م) .مقدمة .مصر :حممد عبداخلالق املهد.
ابن قتيبة (1958م) .أدب الكاتب .القاهرة :املكتبة التجارية الكربي.
ابن مسكوي (1376ش) .جتارب األمم .ترمج علينقي مزنوي ،هتران :توس.
ابن منظور (1988م) .لسان العرب .بريوت :دار إحياء التراث العريب.
باسورث ،دارل دران ،وآخرون (1382ش) .سلجوقيان .ترمجة يعقوب  ،طهران :موىل.
البطليوسي ،عبداهلل بن حممد (1996م) .االقتضاب يف شرح أدب الكتّاب ،التحقيق :األستاذ
مصطفى السقا والدكتور حامد عبداجمليد ،اجمللد  ،1القاهرة :دار الكتب املصرية.
تويسركاين ،قاسم (1350ش) .تارخيي از زبان تازي در ميان ايرانيان پس از اسالم از آغاز
فرمانروايي تازيان تا برافتادن خالفج عباسيان ،هتران :دانشسراي عال.
احلمـوز ،عبــد املفتـاح (1993م) .فــن اإلمــالء يف العربيـة ،عمــان :دار عمـان للنشــر والتوزيــع.
(نقل من بوزي عمارة)
احلوفـي ،أاد حممد (ال تا) .تيارات قافية بني العرب والفرس.
اخلوص ،أاد (ال تـا) .قصّـة اإلمـالء (أسـلوب منظـور يف اإلمـالء والكتابـة العربيـة) .ط ،3
دمشق :املطبعة العلمية.
دالوري فريوزآبــادي ،رضــوان (2010م) .دراســة آ ــار اإلمــالء العــريب علــى املهــارات اللغويــة
لطالب املدارس الطانوية من الناطقني بالفارسية ،رسالة املاجستري بإشـراف الـدكتورة نـرك
كنجي ،جامعة أصفهان.
الصميلي ،يوسف (2002م) .اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا .بريوت :املكتبة العصرية.
عم ــارة ،ب ــوزي (2016م) .األخط ــاء اإلمالئي ــة والنحوي ــة يف التعل ــيم الس ــنة األوىل متوس ــط
أمنوذجــا .مــذكرة صــرج لنيــل شــهادة املاجســتري صصــص :لســانيات ،حتــج إشــراف الــدكتور
دكّار أاد ،جامعة أيب بكر بلقايد.
كنج ــي وزمالؤه ــا (1396ش) .فاعلي ــة اإلم ــالء الع ــريب علــى تقلي ــل األخط ــاء الكتابي ــة ل ــدب

املــتعلمني النــاطقني بالفارســية يف املــدارس الطانويــة اإليرانيــة (طالبــات الصــف األول الطــانوي
مبحافظة يزد منوذجا) .دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،العدد  ،1ص.84-71
 .15الرسن فرمين ،ديان (1383ش) .اصول وفنون تدري زبانهـاي خـارجي .متـرجم امـري علـي
راسترو ،ويراستار علي هبرامي ،طهران :رهنما.
 .16مجواين ،هندوشا بن سنجر صاحو (1357ش) .جتارب السلف .اهتمام وتصحيح :عباس
اقبال آشتياين ،ط  ،3ال مك :كتاخبان طهوري.
 .17اهلاوي ،أاد (2004م) .جواهر األدب .بريوت :املكتبة العصرية.
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