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امللّخص
تعــاين أقســام اللغــة العربّيــة يف إيــران مــن فقــداٍن لألطــر املرجعيــة التــي يمكــن االعتــّاد عليهــا ســواًء يف عمليــة التدريــس 
ــة  ــارات اإلنتاجي ــدى امله ــة إح ــر الكتاب ــة. وتعت ــارات اللغوّي ــم امله ــة يف تعلي ــاب خاص ــم ألداء الط ــة التقيي أو يف عملي
اهلامــة التــي بــدأ االهتــام هبــا يتضاعــف يف العقــود األخــرة، كــا تعــد »الكتابــة املتقّدمــة« آخــر حمطــة مــن حمطــات تعليــم 
الكتابــة يف مرحلــة البكالوريــوس، مــا يعنــي أّن الطالــب يف هــذه املرحلــة ُيتوقــع منــه أن يصــل إىل مســتوًى متقــّدم يســتطيع 
فيــه أن يــارس الكتابــة بشــكل ســليم؛ هلــذا تظهــر احلاجــة إىل وجــود معايــر يف شــكل إطــار مرجعــي أكثــر إحلاحــا مــن 
غرهــا لتيســر عملّيــة التدريــس وتقييــم أداء الطلبــة. جــاءت هــذه الدراســة لتقديــم جمموعــة مــن املعايــر لتقييــم للكتابــة 
املتقّدمــة، وحتقيقــا لذلــك اعتّمدنــا املنهــج  الوصفــي – التحليــي و املنهــج شــبه التجريبــي حيــث قمنــا باختيــار جامعتــن 
ــّم إعــداده وفــق حاجــات الدراســة وأهدافهــا علــی طــّاب  ــار ت حكوميتــن مهــا طهــران وشــهيد هبشــتي، إلجــراء اختب
اللغــة العربّيــة وآداهبــا يف مرحلــة البكالوريــوس. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى أداء الطــّاب مل يتجــاوز املتوســط 
املعيــاري حيــث بلــغ معــدل املجموعتــن %39. واســتنادا إىل نتائــج االختبــار ويف ضــوء املصــادر املعياريــة الســابقة خلــص 
ــة املتقّدمــة تتّمثــل  ــة العربّي الباحثــون إىل أّن أفضــل مقاربــة يمكــن أن نصــل مــن خاهلــا إىل إطــار معيــاري لتقييــم الكتاب
ــب  ــوى وجان ــب املحت ــكي وجان ــب الش ــي اجلان ــاد ه ــة أبع ــة" إىل ثاث ــة املتقّدم ــيم "الكتاب ــا تقس ــوات أّوهل ــدة خط يف ع
األســلوب، ثــم تفريــع كل ُبعــد مــن األبعــاد الثاثــة إىل  أبعــاد فرعيــة حيــث شــمل اجلانــب الشــكي يف اإلطــار املعيــاري 
ــا  ــرات، أم ــام الفق ــم، ونظ ــد الرتقي ــة، وقواع ــة والرصفّي ــة والنحوّي ــامة اإلمائي ــي؛ والس ــل املنطق ــد التسلس ــرتح بع املق
جانــب املحتــوى فقــد شــمل؛ القــدرة عــى توظيــف املفــردات والرتاكيــب، وتنظيــم األفــكار وتنســيقها حســب مــررات 
ــل؛  ــص مث ــلويب خصائ ــب األس ــن اجلان ــا تضم ــة، وختام ــدرة التحليلّي ــد، والق ــص والنق ــى التلخي ــدرة ع ــددة، والق حم
جــودة الوصــف والــرد، واملحســنات البديعّيــة والباغّيــة، وساســة العبــارات وعربيتهــا، والتنــوع التوظيفــي للجمــل 

واألســاء باإلضافــة إىل القــدرة عــى اإلقنــاع واالســتدالل.
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التمهيد

ــة،  ــارًة إنتاجّي ــّد مه ــث ُتع ــع حي ــة األرب ــارات اللغوّي ــم امله ــن أه ــن ب ــة م ــارة الكتاب ــرب مه تعت
ــة  ــر الرسع ــث، ع ــا احلدي ــيام يف عرن ــات الس ــراد واملجتّمع ــن األف ــل ب ــيلة للتواص ووس
والثــورة املعلوماتيــة والتواصــل عــن ُبعــد. وعــى هــذا األســاس أصبــح تعليــم مهــارة الكتابــة 
غايــًة هنائيــة مــن تعلــم اللغــة يف خمتلــف املســتويات. ويــرى الكثــري مــن اخلــرباء واملتخصصــن 
ــم  ــوف تعلي ــدّرس يف صف ــي ُت ــّية الت ــواد الدراس ــع امل ــة أن مجي ــة العربّي ــم اللغ ــج تعلي يف مناه
اللغــة هــي وســائل لنيــل هــذا اهلــدف املتّمثــل بإجــادة املحادثــة وإتقــان عملّيــة الكتابــة بشــكلها 
الصحيــح وبالطريقــة التــي يامرســها أهــل اللغــة. فمهارتــا املحادثــة والكتابــة مها مهارتــا اهلدف 
أو املقصــد - إن جــاز التعبــري- حيــث ُيــراد مــن املتعّلــم أن يصبــح ُمتقنــا هلاتــن املهارتــن حتــى 

ُيقــال إّن العملّيــة التعليمّيــة آتــت أكلهــا وأثمــرت أدواهتــا.
وذكــرت دراســات وبحــوث إيرانّيــة عــدة أّن املتعّلمــن اإليرانيــن يف أقســام اللغــة 
ــكل  ــة بش ــارات اللغوّي ــم امله ــم يف تعل ــة منه ــداف املطلوب ــق األه ــوا يف حتقي ــة مل يفلح العربّي
ــة عــى وجــه اخلصــوص، وأشــار متقــي زاده وآخــرون إىل عوامــل هــذا  عــام ومهــارة الكتاب
الضعــف وخلصــوا إىل أن »مناهــج التدريــس اخلاطئــة« و«عــدم وجــود حمتــوى مناســب 
لتدريــس املهــارات اللغوّيــة« مــن بــن أهــّم عوامــل الضعــف لــدى متعلمــي املهــارات اللغوّيــة 
)متقــي زاده وآخــرون، 1388: 134(،. كــام خلصــت دراســة حجــت رســويل إىل أّن أقســام 
تعليــم اللغــة العربّيــة مل تنجــح يف حتقيــق أهدافهــا املتّمثلــة بإعــداد طلبــة متخصصــن) رســويل، 
1384: 57(. واعتــرب ســليمي يف بحــث لــه أّن الطابــع التقليــدي املســيطر عــى مناهــج التعليــم، 
وكذلــك حموريــة تعليــم القواعــد يف اجلامعــات مهــا أهــم أســباب ضعــف الطلبــة يف اجلامعــات 
اإليرانّية)ســليمي،  1386: 39(. وذكــرت هيئــة اللغــة العربّيــة وآداهبــا يف أكاديميــة العلــوم 
اإلنســانية والدراســات الثقافيــة أّن خرجیــي أقســام اللغــة العربّيــة وآداهبــا يفتقــدون القــدرات 

ــي، 1393: 6(. ــدي ركعت ــة األربع)حمم ــارات اللغوّي ــتعامل امله ــة الس الالزم
ــوال  ــاك حت ــا إىل أن هن ــة وتعليمه ــم الكتاب ــة يف تعل ــات احلديث ــاث والدراس ــري األبح وُتش
ــا أو  ــث مفهومه ــن حي ــواء م ــة س ــر إىل الكتاب ــوي يف النظ ــوي/ الرتب ــوذج اللغ ــريا يف النم كب
مهاراهتــا أو اســرتاتيجياهتا أو جماالهتــا أو أنواعهــا أو أغراضهــا عــى املســتوين النظــري 
ــة التــي تتســم  والتطبيقي)ســامل العقيــي، 2009: 125(. وتأسيســا عــى مــا ســبق وإيامنــا باألمهّي
ــن، جــاءت هــذه الدراســة هبــدف  ــن اإلنتاجيت ــة باعتبارهــا إحــدى املهارت هبــا مهــارة الكتاب
مناقشــة األســس واملبــادئ الــالزم توفرهــا يف نــّص املتعّلــم هلــذه املــادة يف اجلامعــات اإليرانّيــة.
ــة حيظــى باهتــاّمم كبــري مــن املراكــز  وخــالل العقديــن األخرييــن بــاَت تعلــم املهــارات اللغوّي
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واملؤسســات العلمّيــة الدولّيــة احلريصــة عــى حتقيــق نجاحــات ملموســة يف جمــال تعليــم 
ــة متـّـْت صياغتهــا بعــد إجــراء اختبــارات  اللغــة، مســتندة يف ذلــك عــى أســٍس ومعايــري علمّي
وجتــارب ميدانّيــة، مــا جعــل هــذه املراكــز تنــال نســبًة عالّيــة مــن املوضوعّيــة والدقــة املدعومــة 

ــدا. ــة حتدي ــم اللغــات واللغــات األجنبّي ــة يف جمــال تعلي ــة واملعرفّي ــات العلمّي بالنظري
ــب  ــة للطال ــة املتقّدم ــا يف الكتاب ــالزم توفره ــري ال ــن املعاي ــة م ــة قائم ــا صياغ ويف حماولتن
ــة  ــري الكتاب ــة ملعاي ــة أّولّي ــا قائم ــتخرج منه ــادر لنس ــدة مص ــى ع ــز ع ــا أْن نرّك ــراين حاولن اإلي
الناجحــة لنقيــس عليهــا مــدى امتــالك أفــراد عينــة البحــث هلــذه املعايــري وذلــك بعــد إجــراء 
ــري واألســس  ــة للمعاي ــة قائمــًة هنائّي ــام بتحليلهــا لنصــوغ يف النهاي ــة، والقي ــار عــى العّين اختب

ــة. ــة املتقّدم ــة الكتاب ــوص طلب ــر يف نص ــب أن تتواف ــي جی الت
وعرضنــا هــذه املعايــري األولّيــة عــى املتعّلــم اإليــراين ملــادة الكتابــة املتقّدمــة ملعرفــة مــدى 
حتقيقــه هلــذه املعايــري، وهــل مــن الــوارد أن ُتصنـّـف هذه املعايــري  أو جــزٌء منهــا كأدوات صاحلة 
لتقييــم نجــاح الطالــب مــن عدمــه، ويف هــذا الصــدد ُقمنــا بإجــراء اختبــار عــى جمموعتــن مــن 
ــة  ــة العتاّمدهــا يف عملّي ــة هنائّي ــر مقرتحــات معيارّي ــل أن نذك ــة قب ــة هــذه الغاي الطــالب ملعرف

التقييــم لــألداء الكتــايب للطالــب اإليــراين.
ــه يســعى لتأطــري قائمــة مــن املعايــري التــي يمكــن  ــة البحــث الراهــن يف كون وتكمــن أمهّي
االنطــالق منهــا للقيــام بالعملّيــة التقييمّيــة ألداء الطالــب اإليــراين يف مهــارة الكتابــة املتقّدمــة، 
ــة يف إيــران لقائمــة  الســيام إذا اســتحرنا هــذه احلقيقــة املتّمثلــة بفقــدان أقســام اللغــة العربّي
موّحــدة للحكــم عــى مســتوى الطالــب ومــدى نجاحــه يف حتقيــق الغايــات واألهــداف 
ــة معتــربة، إضافــة  ــة يف اعتــامد البحــث عــى مراجــع علمّي ــة. كــام تتجســد هــذه األمهّي املطلوب
إلــی تصميــم اختبــار يف هــذا املجــال لتطبيقــه عــى جمموعتــن مــن الطــالب املتعّلمــن ملهــارة 
ــة مــن املصــادر  ــري األولّي ــن واســتخراج املعاي ــن اخلطوت ــام هبات ــة املتقّدمــة. وبعــد القي الكتاب
ــري نحــاول أن نســتخرج  ــا وعــرض أداء الطــالب عــى هــذه املعاي ــاول أيدين املوجــودة يف متن
ــة أن  ــت الدراس ــة. وحاول ــة املتقّدم ــتوى الكتاب ــة يف مس ــري الكتابّي ــن املعاي ــا م ــارا مدروس إط

ــة:  جتيــب عــن األســئلة التالّي
1- ماهي املعايري واملبادئ التي يمكن اعتامدها لتقييم الكتابة املتقّدمة؟ 

2- ما هي خصائص اإلطار املرجعي املقرتح لتقييم الكتابة املتقّدمة؟
3- مــا هــو واقــع مســتوى املتعّلــم اإليــراين يف الكتابــة املتقّدمــة يف ضــوء املعايــري التــي 

الســابقة ؟ املصــادر  مــن  الباحثــون  اســتخرجها 
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الدراسات السابقة

إن الدافــع احلقيقــي وراء هــذا البحــث هــو احلاجــة التــي شــعر هبــا الباحثــون وهــم حياولــون 
ــى  ــوب ع ــص املكت ــرض الن ــب وع ــم أداء الطال ــى تقيي ــاعدهم ع ــادر تس ــول إىل مص الوص
ــم  ــة املتعّل ــتوى كتاب ــى مس ــم ع ــل احلك ــن أج ــا م ــامد عليه ــن االعت ــري يمك ــن املعاي ــة م قائم
وتقييــم نّصــه. ومــع اإلقــرار هبــذا الشــحّ  يف الدراســات واملراجــع حــول آليــات تقييــم الكتابــة 
واحلكــم عليهــا، إال أّن هنــاك دراســات يمكــن اســتخراج بعــض اخليــوط املشــرتكة بينهــا وبــن 
بحثنــا الراهــن مثــل البحــث الــذي قــام بــه حممــدي ركعتــي واملعنــون بـــ »ختطيــط منهــج لتعليــم 
ــة و آداهبــا يف ضــوء املبــادیء  ــة يف مرحلــة البكالوريــوس لفــرع اللغــة العربّي املهــارات اللغوّي
احلديثــة«، وهــي دراســة جامعيــة مفصلــة نوقشــت عــام  1393 هـــ ش، هبــدف تقديــم منهــج 
عــام لتدريــس املهــارات اللغوّيــة كافــة بــام فيهــا مهــارة الكتابــة، وقــد اســتفدنا مــن بعــض مــا 
ورد فيهــا مــن توصيــات وإرشــادات خلــص إليهــا الباحــث. وكذلــك دراســة حتــت عنــوان 
ــة لغــري الناطقــن هبــا« للباحــث الفــوزان،  »مســتويات معياريــة مقرتحــة لتعليــم اللغــة العربّي
ــام  ــي عنواهن ــام يوح ــتان ك ــان الدراس ــام  2016 م. وهات ــرشت ع ــق ن ــار عبداخلال ــه خمت وزميل
ــة ككل وليــس كّل مهــارة عــى حــدة،  ــم اللغــة العربّي ــان تســتهدفان تعلي مهــا دراســتان عامت
ــت يســرية  ــة كان ــا ورد فيهــام مــن مالحظــات عــن مهــارة الكتاب ــايل يمكــن القــول إّن م وبالت
ــا.  ــتفادة منه ــا االس ــدة حاولن ــن فائ ــوان م ــك فإهنــام ال خيل ــال، مــع ذل ــذا املج ــي يف ه وال تغن
ــة  ــة العربّي ــم اللغ ــريب لتعلي ــاري الع ــار املعي ــوان »اإلط ــت عن ــر حت ــام آخ ــث ه ــاك بح ــام هن ك
للناطقــن بغريهــا، تعليــم تعّلــم تقويــم« )2016م(، وهــو بحــث مفصــل للكاتــب عــي أمحــد 
ــه بشــكل كبــري عــى اإلطــار املرجعــي األورويب إذ جــاءت أغلــب املعايــري  مدكــور اعتمــد في
ــا ملعايــري اإلطــار األورويب)احلدقــي، 2018: 198(. ولســوء احلــظ مل نتّمكــن  املقرتحــة تعريب
مــن احلصــول عــى هــذا الكتــاب الــذي يبــدو أن وجــوده كان يســّهل علينــا كثــريا ممــا نحــن يف 
ــه مــن معلومــات ومعايــري. كــام قــّدم هــاين إســامعيل رمضــان يف بحــث  صــدد احلصــول علي
لــه بعنــوان »معايــري مهــارة الكتابــة للناطقــن بغريهــا« نــرش عــام 2018م  بعــض اإلضافــات 
عــى معايــري اإلطــار املرجعــي األورويب لكــي يتــالءم مــع طبيعــة اللغــة العربّيــة وســوف نشــري 
ــت  ــرون حت ــاين وآخ ــرا لزم ــة مؤخ ــرشت دراس ــام ن ــان. ك ــا رمض ــي أورده ــات الت إىل اإلضاف
عنــوان »فاعليــة اســتخدام الطريقــة التكامليــة يف تعليــم مهــارة الكتابــة املتقدمــة لطــالب 
ــة شــمل  ــم الكتاب ــل لتعلي ــون إعطــاء مقــرتح بدي ــة البكالوريــوس« حــاول فيهــا الباحث مرحل

ــة. ــة يف اجلامعــات اإليراني ــة الكتابي ــة للعملي ــة تقييمي ــة وطريقــة تدريســية وآلي مــادة تعليمي
رضورة  إىل  التقييــم  بموضــوع  يتعلــق  فــام  الذكــر  ســالف  ركعتــي  بحــث  وخلــص 
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االعتنــاء بالكفايــة النحويــة والكفايــة اللغويــة االجتامعيــة وكفايــة حتليــل اخلطــاب والكفايــة 
ــن  ــدد م ــى ع ــامد ع ــم االعت ــث أن يت ــام رأى البح ــي،  2014: 143(. ك ــرتاتيجية) ركعت االس
األســاليب لتقييــم أداء الطالــب يف املهــارات اللغويــة مثــل التقييــم الشــخي والتقييــم الــذايت، 
وتقييــم األداء وتقييــم األقران)نفــس املصــدر: 144(. وذكــر الفــوزان وعبداخلالــق أنــه حتــى 
ــم  ــاوال تقدي ــة وح ــة العربي ــة للغ ــتويات املعياري ــد املس ــة لتحدي ــة عربي ــد دراس اآلن ال توج
ــع.  ــة األرب ــارات اللغوي ــالب يف امله ــة أداء الط ــتندت إىل دراس ــي اس ــري الت ــن املعاي ــة م قائم
كــام خلصــت دراســة زمــاين وآخــرون إىل فاعليــة الطريقــة التكامليــة التــي تدمــج بــن تعليــم 
املهــارات اللغويــة أثنــاء تعليــم الكتابــة، ومشــاهدة تقــدم ملحــوظ يف أداء املتعلــم ملهــارة 
ــات  ــوى كتاب ــزز حمت ــام تع ــلويب، ك ــكي واألس ــد الش ــة يف البع ــة التكاملي ــق الطريق ــة وف الكتاب

ــرون، 1442:  162 و 163(.  ــاين وآخ ــة  )زم ــذه الطريق ــق ه ــوا وف ــن تعلم ــالب الذي الط
ومــا يمّيــز دراســتنا عــن غريهــا مــن الدراســات هــو حماولتهــا الرتكيــز عــى مهــارة 
واحــدة وهــي الكتابــة وحتديــدا الكتابــة املتقّدمــة ومعاجلــة اخللــل الــذي يشــعر بــه القائمــون 
ــري  ــة املعاي ــرتح لقائم ــوذج مق ــم نم ــة وتقدي ــات اإليرانّي ــارة يف اجلامع ــذه امله ــس ه ــى تدري ع
ــب  ــع الطال ــن واق ــك م ــن يف ذل ــن، منطلق ــة املتقّدم ــات الطلب ــر يف كتاب ــب أن تتوّف ــي جی الت
ومــا ينقصــه يف هــذا املجــال، إضافــًة إىل ذلــك اعتّمدنــا عــى مراجــع ومصــادر ســابقة يف هــذا 

ــم. ــم والتعّل ــة التعلي ــن عملي ــب م اجلان

مراجعة األدب النظري
ــاح  ــيات النج ــن أساس ــو م ــة، وه ــد رضورة ماس ــة يع ــة تعلمي ــكل عملي ــري ل ــود معاي إن وج
ــرا  ــي متعث ــل التعليم ــار العم ــح مس ــري يصب ــذه املعاي ــدون ه ــودة، وب ــات املنش ــق الغاي يف حتقي

ــع.  ــل الذري ــددا بالفش ومه
 وقــد ذكــر حســن يف حديثــه عــن أمهيــة املعايــري يف العمــل التعليمــي أن املعايــري هــي التــي 
ــق  ــن أداؤه، وحتق ــى املتعلم ــب ع ــا جی ــدد م ــا، وحت ــدا واضح ــه حتدي ــب تدريس ــا جی ــدد م »حت
مفهــوم املســائلة لــدى القائمــن عــى العمليــة التعليمية«)فــوزان وعبداخلالــق، 2016: 5(، كام 
ذكــر فضــل اهلل أن» املعايــري تقــدم حمــكات للحكــم عــى تقــدم املتعلمن«)نفــس املصــدر: 5(. 
وفيــام يتعلــق بعمليــة تقييــم الكتابــة يف اجلامعــات اإليرانيــة فنــرى غيــاب املعايــري املشــرتكة 
لتقييــم الكتابــة بــن اجلامعــات، حيــث تســتقل كل جامعــة بمعايــري خاصــة هبــا وهــي يف 
الغالــب األعــم معايــري غــري مدونــة وال مضبوطــة يف كتــاب أو منشــور، وإنــام هــي عبــارة عــن 

ــة.  ــة يف اجلامعــات اإليراني اجتهــادات شــخصية ملــدريس وأســاتذة مهــارة الكتاب
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واملالحــظ يف عمليــة تقييــم الكتابــة يف اجلامعــات اإليرانيــة أن التقييــم يعتمــد عــى جوانــب 
دون أخــرى، حيــث جتــد االهتــامم باجلانــب الــريف والنحــوي أكثــر مــن االهتــامم باجلانــب 
ــم ونظــام  ــامم باجلانــب الشــكي كمراعــاة عالمــات الرتقي األســلويب واألديب، كــام يقــّل االهت
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــاء اإلمالئي ــامم باألخط ــل االهت ــر يف املقاب ــابه، ويكث ــا ش ــرات وم الفق
ــة تدخــل  ــم يف اجلامعــات اإليراني ــة التقيي ــامم هبــا يف عملي ــم االهت ــي يت ــب الت ــع اجلوان أن مجي
بالفعــل ضمــن معايــري التقييــم ومقاييســه إال أن االكتفــاء هبــا والرتكيــز عليهــا جیعــل عمليــة 
التقييــم ناقصــة وغــري مكتملــة األركان وبالتــايل فــإن ضــامن النجــاح يف عمليــة التقييــم للكتابــة 
ــن  ــة م ــاد الكتاب ــع أبع ــمل مجي ــة تش ــري تكاملي ــود معاي ــزم وج ــن يل ــر للمتعلم واألداء التحري

شــكل وأســلوب وحمتــوى.
ــا يف  ــة حاولن ــة يف اجلامعــات اإليراني ــم الكتاب ويف إطــار معاجلــة هــذا اخللــل يف جمــال تقيي
هــذا البحــث بدايــة التعريــف بأهــم املحــاوالت التــي أجريــت لضبــط املعايــري يف تقييــم أداء 
املتعلمــن للمهــارات اللغويــة ســواء يف اجلامعــات أو البحــوث اإليرانيــة أو تلــك التــي متــت يف 
العــامل العــريب والغــريب. وبطبيعــة احلــال ســوف نكتفــي هنــا باســتخراج املعايــري اخلاصــة بتقييــم 

الكتابــة حتديــدا وهــي الغايــة مــن وراء هــذا البحــث.

التعریف بأهم املراجع املعيارّیة لتعليم اللغات األجنبّية
ــم  ــا لتعلي ــد يف براجمه ــت تعتّم ــي أصبح ــة الت ــات العلمّي ــز واملؤسس ــن املراك ــري م ــاك الكث هن
اللغــات األجنبّيــة عــى خطــط ومعايــري مرســومة ســلفا، وهــي خطــط كانــت حصيلــة 
ــن  ــات. وِم ــم اللغ ــال تعلي ــون يف جم ــرباء ومتخصص ــا خ ــام هب ــة ق ــات معّمق ــوث ودراس لبح
ــي،  ــل التعليم ــار العم ــدث يف مس ــد حت ــي ق ــاء الت ــب األخط ــة جتن ــر املعيارّي ــذه األط ــأن ه ش
وكذلــك مــن حماســن وجــود هــذه األطــر توفــري الوقــت واجلهــد ومنــع التشــتت املحتمــل يف 
ــن  ــر نموذج ــا بذك ــنكتفي هن ــري. وس ــذه املعاي ــل ه ــتند إىل مث ــي ال تس ــة الت ــج التعليمي الربام
ــية  ــة وفارس ــات عربي ــج لدراس ــه بنتائ ــار أويل ندعم ــداد إط ــام يف إع ــتفادة منه ــن لالس عاملي

ــه. ــوع نفس ــول املوض ح

CEFR أ( اإلطار املرجعي األورويب املشرتك
ُيعــد اإلطــار املرجعــي األوريب مــن املصــادر التــي كثــريا مــا يراجعهــا املهتّمــون بتصميــم 
ــم  ــا قس ــمية أعّده ــٌة رس ــو وثيق ــة، وه ــات األجنبّي ــم اللغ ــية لتعلي ــج التأسيس ــة املناه وصياغ
السياســة اللغوّيــة يف إدارة الرتبّيــة بمجلــس أوربــا مــا بــن أعــوام 1993 و 1996 هبــدف توحيــد 
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 North ,(وتوصيــف مقــررات اللغــة األجنبّيــة ومناهجهــا واختباراهتــا يف دول املجلــس
1 :2017). وقــد ُوصــف اإلطــار بأنــه قــد َشــّكل ثــورة يف تعليــم اللغــات األجنبّيــة و»أصبــح 
املرجــع األســاس يف حتديــد مســتويات اللغــة، والــذي ال يمكــن جتــاوزه يف التخطيــط اللغــوي 
ــام  ــرة األوىل ع ــار للم ــدر اإلط ــد، 2014: 102(.  وص ــعيد، داود حمم ــاج س ــذه البلدان«)احل هل
2001 وُترجــم حتــى اآلن ألربعــن لغــة منهــا العربّيــة، ونــرشت التحديثــات يف شــكل 

ــع املجلــس.  ــة عــى موق إلكــرتوين باللغــة اإلنجليزّي
ودارت بحــوث اإلطــار املرجعــي األورويب حــول أربعــة حمــاور رئيســة، أمههــا حمــور 
ــة إىل ســتة مســتويات كل اثنــن منهــا ينــدرج ضمــن  تقســيم مســتويات تعليــم اللغــة األجنبّي
مســتوى رئيــي هبــذه الصــورة: A1, A2, B1, B2, C1, C2. وعــى هــذا األســاس 
ــة. وقــد أشــار اإلطــار إىل  يشــكل مســتويي C1, C2 املرحلــة املتقّدمــة مــن املهــارات اللغوّي
ــري  ــق بمعاي ــا يتعل ــا م ــنذكر منه ــتويات س ــن املس ــتوى م ــى يف كل مس ــي أن تتج ــري ينبغ معاي

ــّدم.1 ــتواها املتق ــة يف مس الكتاب

.ACTFL ب( معایري املجلس األمریكي للغات
تأّســس املجلــس األمريكــي لتعليــم اللغــات األجنبّيــة عــام 1967 لتلبيــة حاجــات املتعّلمــن 
ورســم خارطــة طريــق يمكــن االعتــامد عليهــا يف اإلعــداد والتدريــس والتقويــم، وقــام 
بوضــع معايــريه فريــٌق مــن املتخصصــن والعاملــن يف جمــال تعليــم اللغات)احلجــوري 
ــي(  ــس األمريك ــار األورويب واملجل ــاران ) اإلط ــذان اإلط ــد ه ــراج،2016: 87(. وُيع واجل
دليلــن مرجعيــن يف تعليــم اللغــات األجنبيــة ســواء يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا 
ــة وتعّلمهــا عــى وجــه العموم)املصــدر  ــم اللغــات األجنبي عــى وجــه اخلصــوص، أو يف تعلي
نفســه: 84(. وقــد قّســم املجلــس األمريكــي املســتوياِت اللغوّيــة بشــكل عــام إىل مخســة 
مســتويات رئيســة؛ هــي املســتوى املبتــدئ واملتوســط واملتقــدم واملتّميــز واملتفــوق، ينقســم كل 
 Goldfield,(ــى ــط وأع ــى وأوس ــتويات: أدن ــة مس ــتويات األوىل إىل ثالث ــن املس ــتوى م مس

.(2009- 2010: 12
ــار املســتوى الثالــث  ــران تقــّرر اختي ــة يف إي  وبعــد مقارنتهــا بمســتويات املهــارات اللغوّي
وهــو املســتوى املتقــّدم هبــدف مقارنتــه بالكتابــة املتقّدمــة حماولــَن معرفــة ماهّيــة املعايــري املــراد 

حتقيقهــا يف املســتوى املتقــّدم.
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ج( املصادر األخرى يف إعداد قائمة املعایري لتقييم الكتابة املتقّدمة

ــع وطبيعــة  ــي تتناســب مــع واق ــري الت ــا صياغــة وإعــداد قائمــة مــن املعاي مل نكتــف يف حماولتن
ــات يف  ــروق واختالف ــن ف ــاك م ــون هن ــد تك ــا ق ــن مل ــن الغربي ــن باملرجع ــن اإليراني املتعّلم
طبيعــة املتعّلــم الغــريب واألجنبــي واملتعّلمــن اإليرانيــن. وقــد راجعنــا يف هــذا الصــدد كتابــات 
أهــم الباحثــن العــرب يف جمــال تعليــم اللغــات األجنبيــة يضــاف إىل ذلــك دراســات الباحثــن 
اإليرانيــن التــي ُكتبــت يف العقــد األخــري ملــا فيهــا مــن جــدٍة وإدراك ملتغــريات مناهــج التعليــم 
ــور،  ــي أمحــد مدك ــات: ع ــي كتاب ــون ه ــا الباحث ــي راجعه ــادر الت ــن املص ــن ب ــاليبه. م وأس
ورشــدي طعيمــة، وكامــل الناقــة وكذلــك البحــوث املنشــورة يف املجــالت اإليرانّيــة وغريهــا 
ــارة  ــتهدف مه ــي تس ــك الت ــيام تل ــم الس ــن التعلي ــل م ــذا احلق ــى هب ــي ُتعن ــالت الت ــن املج م

ــات تطويرهــا. ــة وآلي الكتاب

تقسيم اجلامعات اإلیرانّية ملستویات الكتابة
إّن اجلامعــات اإليرانّيــة وأقســام اللغــة العربّيــة بالتحديــد قــد اســتطاعت أن تقــارب بــن 
تقســيمها للمســتويات التعليمّيــة وبــن التقاســيم املعتمــدة يف اجلامعــات واملؤسســات العلمّيــة 
املعتــربة يف العــامل، فقــد قّســمت معظــُم املراكــز واملؤسســات العلمّية يف إيــران مســتويات تعليم 
اللغــة إىل ثــالث مســتويات لــكل مســتوى أهــداف وغايــات حمــددة يعمــل مــن أجــل إيصــال 
الطالــب إليهــا بعــد إمتــام الفصــل. ونالحــظ أن التقســيم للمســتويات مل يكــن ناجحــا يف عــدد 
املســتويات فحســب بــل كذلــك يف توزيــع هــذه املســتويات عــى فصــول الدراســة، حيــث مل 
تــرشع اجلامعــات يف تعليــم الكتابــة يف الفصــول األوىل ملــا حتتاجــه الكتابــة مــن عمليــة إعــداد 
وتنميــة يف املهــارات األخــرى قبــل البــدء يف هــذه املهمــة؛ ولــذا جــاء توزيــع مســتويات الكتابــة 
يف اجلامعــات احلكوميــة كالتــايل:  »الكتابــة املبتدئــة » يف الفصــل الثالــث، »الكتابــة املتوســطة » 

يف الفصــل الرابــع، »الكتابــة املتقّدمــة » يف الفصــل اخلامس)نورســيده، 1394: 172(.  

الطریقة
بــام أن البحــث ينقســم إىل قســمن األول دراســة املصــادر الســابقة للبحــث هبــدف احلصــول 
عــى صــورة أولّيــة لقائمــة معيارّيــة نعتمــد عليهــا إلجــراء االختبــار، والثــاين قســم شــبه 
جتريبــي، فإّننــا اعتمدنــا يف القســم األول عــى املنهــج الوصفــي التحليــي حيــث قمنــا بعــرض 
ــا أن نســتخرج  ــة والفارســية وحاولن ــة أو العربّي ومراجعــة املصــادر الســابقة ســواء اإلنجليزي
ــا يف القســم  ــام اعتمدن ــار، في ــة لننطلــق منهــا يف إعــداد االختب ــري األولي منهــا قائمــة مــن املعاي



225 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد العارش، ربيع وصيف 1443/1400

الثــاين عــى املنهــج شــبه التجريبــي مــن أجــل احلصــول عــى املعلومــات الالزمــة ملعرفــة 
ــادر  ــاري يف املص ــتوى املعي ــتواهم باملس ــم ومس ــة واقعه ــن، ومقارن ــة املختربي ــتوى الطلب مس
والدراســات الســابقة، وأخــريا قمنــا بإعــداد هنائــي لقائمــة معايــري لتقييــم الكتابــة املتقّدمــة يف 

ــة. ــات احلكومي اجلامع

جمتمع وعينة الدراسة
وحتقيقــا للغايــة قمنــا بإجــراء اختبــار عــى جمموعتــن مــن املتعّلمــن بلغــت أعدادهــم 34 طالبــا 
ــة يدرســون مســتوًى واحــدا )املســتوى املتقــّدم( يف جامعتــن حكوميتــن مهــا جامعــة  وطالب
طهــران وجامعــة شــهيد هبشــتي. وقــد متـّـت صياغــة االختبــار ملعرفــة مســتوى الطــالب بنــاًء 
عــى الغايــات التــي نريــد الوصــول إليهــا مــن خــالل البحــث وهــي إعــداد قائمــة مــن املعايــري 
للكتابــة الناجحــة يف مرحلــة الكتابــة املتقّدمــة. وشــمل االختبــار ثالثــة جوانــب هــي اجلانــب 

الشــكي وجانــب املحتــوى واجلانــب األســلويب. 

إجراءات الدراسة
ومن أجل حتقيق غايات البحث قام الباحثون بعدة إجراءات:

ــب  ــوص الطال ــها يف نص ــب أن نلمس ــي جی ــري الت ــة املعاي ــة لطبيع ــة واضح ــم خريط أوال: رس
ــة  ــم نظرّي ــٍس علمّيــة ومفاهي ــى أس ــك ع ــن يف ذل ــة، معتمدي ــارة الكتابــة املتقّدم ــم مله املتعّل

وردت يف املصــادر والكتابــات املعنّيــة يف هــذا املجــال.
ــدف  ــار هب ــراء اختب ــرَب إج ــك ع ــة وذل ــة املتقّدم ــراين يف الكتاب ــم اإلي ــع املتعّل ــد واق ــا: حتدي ثاني
استكشــاف هــذا الواقــع ومقارنتــه باملعايــري املســتخرجة مــن املصــادر املذكــورة لكــي يتســنى 
لنــا معرفــة مــا إذا اســتطاع املتعّلــم اإليــراين للغــة العربّيــة حتقيــق مــا أراد حتقيقــه بعــد إهنــاء مــادة 
الدارســة. ويف هــذا الســبيل قمنــا بإجــراء اختبــار عــى جامعتــن كنمــوذج يتــّم تعميمــه عــى 
باقــي اجلامعــات اإليرانّيــة. ولقــد تــّم تصميــم اختبــار مشــرتك للطــالب الدارســن يف هاتــن 
اجلامعتــن، وأجــري االختبــار عــى طــاّلب الفصــل الــدرايس اخلامــس )الكتابــة املتقّدمــة( من 
أجــل معرفــة واقــع املتعّلمــن ومقارنتــه باألســس واملعايــري الالزمــة يف كتابــات َمــن يصلــون 
إىل هــذه املرحلــة مــن التعليــم. ومــن أجــل إعــداد االختبــار قــام الباحثــون بإعــداد قائمــة مــن 
األســئلة بلغــت أربعــن ســؤاال توّزعــت عــى األبعــاد الثالثــة )الشــكل، املحتوى، األســلوب( 
ــة ممــن  ــة ثــم ُعرضــت هــذه األســئلة عــى مخســة أســاتذة يف اجلامعــات احلكومّي ملهــارة الكتاب
ــة بعــد  ــار عــرشة أســئلة هنائي ــّم اختي ــة ليت ــم املهــارات اللغوّي هلــم خــربة وعمــل يف جمــال تعلي
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أخــذ آراء هــؤالء األســاتذة لتشــكل ورقــة االختبــار التقييمــي، وقــد اســتغرقت هــذه املرحلــة 

مــن اإلعــداد قرابــة شــهرين.
ــة  ــس النظرّي ــى األس ــا ع ــة تطبيقه ــارات وحماول ــن االختب ــة م ــج احلاصل ــة النتائ ــا: مناقش ثالث
ــا الواقــع  ــا أمامن واملبــادئ املطلوبــة وذلــك هبــدف قــراءة الواقــع عــى األرض بعــد أن وضعن
املأمــول الــذي تــّم رســمه ســلفا. وبعــد ذلــك حــاول الباحثــون تقديــم حلــول عملّيــة ملعاجلــة 
الفــارق واخللــل الــذي قــد يكــون موجــودا بــن الواقــع املوجــود والواقــع املطلــوب، وأعــدوا 

قائمــة مــن املعايــري التــي جیــب أن تكــون متوفــرة يف كتابــة الطــاّلب.

عرض النتائج
دراسة مصادر البحث املعيارّیة

أ( اإلطار املرجعي األورويب
ــا  ــن منه ــتوين فرعي ــي كل مس ــتة، ينتم ــتويات إىل س ــي األورويب املس ــار املرجع ــم اإلط  يقّس
ــث  ــط: الثال ــتوى املتوس ــاين، واملس ــدئ: األول والث ــتوى املبت ــي املس ــس، وه ــتوى رئي إىل مس
ــار  والرابــع، واملســتوى املتقــّدم: اخلامــس والســادس. ويمكــن بقليــل مــن غــّض النظــر اعتب
املســتوين اخلامــس والســادس مهــا املســتوين اللذيــن يمثــالن الكتابــة املتقّدمــة يف اجلامعــات 
اإليرانّيــة؛ حيــث أهنــام املرحلــة األخــرية يف مهــارة الكتابــة. ويف اجلــدول التــايل نحــّدد معايــري 

ــاين:  ــة املتقّدمــة بمســتوييها األول والث اإلطــار املرجعــي األوريب للكتاب
 )C1( تقسيم اإلطار املرجعي األورويب ملعایري الكتابة املتقّدمة إىل املستوى املتقّدم األول )اجلدول )رقم 1

واملستوى املتقّدم الثاين)C2( وخصائص كل مستوى

C1 املستوى املتقدم األولC2 املستوى املتقدم الثاين
يســتطيع الطالــب أن يعــرّب عــن نفســه بكتابــة 

نــٍص واضــٍح ومبنــي بنــاًء جّيــدا.
يســتطيع أن يكتــب نصــا واضحــا وسلســا 

ــوع ــع املوض ــلوبه م ــب أس يتناس

موضوعــات  حــول  يكتــب  أن  يســتطيع 
معقــّدة يف خطــاب أو مقــاٍل أو تقريــر مشــريا 

ــة. ــا مهّم ــرى أهن ــي ي ــاط الت للنق

وتقاريــر  خطابــات  حيــّرر  أن  يســتطيع 
واضحــا  بنــاًء  مبنّيــة  معقــّدة  ومقــاالت 
تســمح للقــارئ بفهمهــا واســتظهار نقاطهــا 

لرئيســة  ا
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مــع  يتامشــى  أســلوبا  يعتمــد  أن  يســتطيع 
)118 نفســه:  املتلقى)املصــدر 

ــب  ــة لكات ــد كتاب ــص وينتق ــتطيع أن يلّخ يس
مهنــي أو ملؤلــف أديب)احلــاج ســعيد، وداود 

حممــد، 2014: 120(
ــدة  ــة وجّي ــا واضح ــج نصوص ــن أن ينت يمك

التنظيم)حممــدي ركعتــي، 1393: 129(
ــب  ــال اجلان ــط، وإمه ــي فق ــب التواص ــى اجلان ــز ع ــار األوريب الرتكي ــري اإلط ــظ يف معاي نالح
اللغــوي وهــو مــا قــد ُيدخــل املتعّلمــن يف متاهــاٍت غــري حممــودة العواقــب؛ حيــث أن إمهــال 
اجلانــب اللغــوي مــن شــأنه أن ينشــئ متعّلــام يفتقــد للتامســك والرســوخ أثنــاء قيامــه بمهمــة 
الكتابــة، فرغــم األمهّيــة التــي حيظــى هبــا اجلانــب التواصــي إال أن التســاهل يف اجلانــب اللغوي 
قــة للغايــة الســيام إذا أخذنــا بعــن االعتبــار الطبيعــة اخلاصــة للغة  قــد يقودنــا إىل نتائــج غــري حمقِّ
العربّيــة وملــا قــد ُيوجــد مــن اختــالف بــن العربّيــة وبــن اللغــات األوربّيــة التــي صيــغ اإلطــار 
ــري وعــدم التعمــق يف  يف أبعادهــا ومناحيهــا. كــام يالحــظ يف اإلطــار الطبيعــة العامــة يف املعاي
بيــان هــذه املعايــري وتفصيلهــا تفصيــال يتيــح للقائمــن عــى العمــل التعليمــي االســتفادة منهــا 
بيــرٍس وســهولة. ومــع ذلــك فــإّن اإلطــار ال خيلــو مــن معايــري جّيــدة النفــع مثــل التأكيــد عــى 
أمهيــة التنظيــم الكتــايب، وكذلــك القــدرة عــى التلخيــص والنقــد وهــي معايــري أساســية الســيام 

لطــاّلب املرحلــة املتقّدمــة.

ب( معایري املجلس األمریكي لتعليم اللغات األجنبّية
ــة  ــمه إىل ثالث ــد أن يقّس ــدم بع ــتوى املتق ــداف يف املس ــّدد األه ــي فيح ــس األمريك ــا املجل  أم
مســتويات هــي األدنــى واألوســط واألعــى، كــام يــي:) احلجــوري، واجلــراح، 2016:  95(.
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اجلدول )رقم 2( تقسيم املجلس األمریكي لتعليم اللغات األجنبّية ملعایري الكتابة املتقّدمة بعد 

تقسيمها إىل مستوى أدنى وأوسط وأعىل وخصائص كّل منها
األعىلاألوسطاألدنى

ــرسد  ــم ال ــتطيع املتعّل - يس
يف  كتابــة  والوصــف 
وبعــض  الثالثــة  األزمنــة 
أشــكال  مــن  التّمكــن 
ــى  ــدرة ع ــع الق ــارع م املض
يف  ملّخصــات  صياغــة 

مألوفــة. موضوعــات 

كتابــة  املتعّلــم  يســتطيع   -
مراســالت اجتاّمعيــة عاديــة 
يف  اجلمــل  بــن  والربــط 
ضمــن  بســيطة  نصــوص 

مألوفــة. موضوعــات 

الكتابــة  املتعّلــم  يســتطيع   -
مــن  عــدد  يف  التفصيليــة 
ــة. ــٍة واضح ــات بدق املوضوع

ربــط  املتعّلــم  يســتطيع   -
ببعــض  بعضهــا  اجلمــل 
يف نصــوص حتــوي فقــرة 

واحــدة

ــف  ــم الوص ــتطيع املتعّل - يس
مجيــع  يف  كتابــة  والــرسد 
عــى  القــدرة  مــع  األزمنــة 
غــري  ملّخصــات  كتابــة 
معقــّدة يف موضوعــات ذات 

عامــة. صبغــة 

كتابــة  املتعّلــم  يســتطيع   -
معظــم املراســالت االجتامعّيــة 
قواعــد  وفــق  والتجارّيــة 

. ســبة منا

املتعّلــم  كتابــة  تتســم   -
عــدٍد  عــى  باحتوائهــا 
حمــدود مــن أدوات الربــط، 
التكــرار  إىل  يلجــأ  وقــد 

املناســب. غــري 

الكتابــة  املتعّلــم  يســتطيع   -
ربــط  أدوات  باســتخدام 
نصــوص  يف  متنوعــة 
بســيطة يصــل طوهلــا لعــدة 
أفــكاره  وتتســم  فقــرات 
والتوســع  بالوضــوح  غالبــا 

. لتنظيــم ا و

الكتابــة  املتعّلــم  يســتطيع   -
اجلوانــب  حــول  باســتفاضة 
ــات  ــن املوضوع ــة م املحسوس
باهتامماتــه  العالقــة  ذات 

ختصصــه. وجمــاالت 

مــن  املتعّلــم  يتّمكــن   -
ــض  ــتخدام بع ــة باس الكتاب
واملفــردات  الرتاكيــب 

. ئعة لشــا ا

الكتابــة  املتعّلــم  يســتطيع   -
الرتاكيــب  ملعظــم  بتّمكــن  
النحوّيــة الشــائعة وحصيلــة 
املفــردات  مــن  جّيــدة 

املتداولــة.

- يســتطيع املتعّلــم الوصــف 
مجيــع  يف  كتابيــا  والــرسد 
بتّمكــن  الرئيســة  األزمنــة 
ــة  ــب النحوّي ــن الرتاكي ــد م جي

العامــة. واملفــردات 
نجــد أّن اجلانــب اللغــوي يف معايــري املجلــس األمريكــي هــو املرتّبــع عــى قائمــة املعايــري، 
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واالهتــاّمم بــه كبــري إذا مــا قــورن باإلطــار األوريب. كــام أن التفصيــل هنــا أوســع وأشــمل ملــا 
ــب  ــردات والرتاكي ــب املف ــّم بجان ــد اهت ــك أّن الواضــع ق ــد كذل ــه. ونج ــه أن يتضمن ينبغــي ل
كــام اهتــّم بموضــوع القــدرة عــى كتابــة امللّخصــات واعتــامد نظــام الفقــرات والتنظيــم الســيام 
ــرسد  ــى ال ــم ع ــدرة املتعّل ــة ق ــّوه إىل أمهّي ــا ن ــى أيض ــتوى األع ــط، ويف املس ــتوى األوس يف املس
والوصــف. وهبــذا يكــون هــذا اإلطــار املعيــاري أكثــر قابلّيــة للتوظيــف يف جمــال تعليــم مهــارة 

الكتابــة العربّيــة ملــا فيــه مــن شــموٍل ومرونــة. 

ج( املعایري يف املصادر العربّية واإلیرانّية
ــا مل  ــال إال أهّن ــذا املج ــت يف ه ــة ُدّون ــّية وعربي ــاٍت فارس ــا وكتاب ــإّن بحوث ــابقا ف ــا س ــام ذكرن ك
ــا  ــا بلغــه اإلطــاران األورويب واألمريكــي، وحســب تقديرن ــغ مــن الشــيوع والتوظيــف م تبل
أّن مــا ورد يف هــذه املصــادر مــن معايــري قــد ال يقــّل أمهّيــة عــن تلــك املعايــري التــي جــاءت يف 
اإلطاريــن الســابقن إن مل يكــن أهــّم منهــام ملــا هلــا مــن خصوصيــة تنطلــق مــن فهــم ومعرفــة 
أعمــق باللغــة العربّيــة وطبيعتهــا. ومــع هــذه امليــزة إال أّن هــذه املعايــري مل يتــّم مجعهــا يف إطــار 
واحــد لكــي تتــاح االســتفادة منهــا جمتمعــة، وبقيــت منتــرشة بــن مصــادر خمتلفــة مــا قلــّل مــن 
حظهــا يف التوظيــف واالســتخدام. وبــام أننــا نقتــر يف بحثنــا عــى الكتابــة املتقّدمــة ســنذكر 
ــول  ــرب ح ــن والع ــب ودراســات اإليراني ــي وردت يف كت ــري الت ــن املعاي ــًة م ــي قائم ــام ي في

ــر فيهــا مــن خصائــَص وميــزات: ــة املتقّدمــة ومــا جیــب أن يتوّف الكتاب
- القدرة عى إنتاج كتابات رسمّية وغري رسمّية وامللّخصات والتقارير 

- القدرة عى رشح املسائل املعقّدة وتقديم ودعم اآلراء من خالل تطوير حجج مقنعة
- القدرة عى استخدام فّعال للمعجم

 القدرة عى تنظيم وترتيب أولويات األفكار)حممدي ركعتي، 1393: 159(.
- تكويــن تراكيــب ومجــل عربيــة يفهمهــا القــارئ يف نــّص املتعّلــم، وكذلــك اســتخدام 
ــة، 1985:  ــكار الكاتــب بوضــوح) الناق ــة يف فقــرات تعــرّب عــن أف الرتاكيــب واجلمــل العربّي

 .)235 و   234
- متّكــن الــدارس مــن معرفــة عالمــات الرتقيــم ودالالهتــا وكيفّيــة اســتخدامها)املصدر نفســه: 

.)236
ــالمتها  ــة وس ــة الكتاب ــا ورسع ــا صحيح ــا كتابي ــب تلخيص ــرأه الطال ــوع يق ــص موض - تلخي
ــة، 2004: 78(. ــا) طعيم ــة م ــكلة أو قضي ــول مش ــر ح ــة تقري ــرٍس، وكتاب ــه بي ــن نفس ــربا ع مع

ــه مقدمــة وعرضــا ونتيجــة  - يراعــي الطالــب التنظيــم املنطقــي يف كتاباتــه ويتضمــن نصُّ
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ــب أســلوب كتابــة الفقــرات) الفــوزان، وعباخلالــق،  2016: 26(. وكذلــك أن يعتمــد الطال
- أن يعــرّب تعبــريا صحيحــا عــن أحاسيســه ومشــاعره وأفــكاره يف أســلوب واضــح راق رفيــع 

ومؤثــر، فيــه التخيــل واإلبداع)جامعــة املدينــة العامليــة، 2011: 235(.
- متكــن الطالــب مــن كســب املهــارات الكتابّيــة والقــدرة عــى كتابــة شــتى أنــواع الفقــرات يف 

املســتوى املتقــّدم مــن اللغــة) ميثــاق وزارة العلــوم(.  
وأضــاف هــاين إســامعيل رمضــان) رمضــان،  2018: 240( بعــض املعايــري عــى اإلطــار 
األورويب لكــي تنســجم مــع خصوصّيــة اللغــة العربّيــة ومتعّلمهــا، وكانــت هــذه اإلضافــات 

ــايل: كالت
اجلدول رقم )3( معایري عربية مضافة عىل معایري اإلطار األورويب

املستوى )أ 
)1 –

- أستطيع أن أنسخ احلروف والكلامت واجلمل بطريقة صحيحة
- أســتطيع أن أكتــب مــا يمــى عــّي مــن كلــامٍت ومجــل تعلمُتهــا وحفظتهــا 

مــن قبــل بشــكل صحيــح املستوى )أ 
)2-

املستوى 
)ب-1(

- أســتطيع أن أكتــب مــا يمــى عــّي مــن كلــامت ومجــل وإن مل أتعلمهــا مــن 
قبــل بشــكل صحيــح

ــا  ــائي، مراعي ــن إنش ــّي أو م ــى ع ــارات مت ــل وعب ــب مج ــتطيع أن أكت - أس
ــم ــات الرتقي عالم

املستوى 
)ب-2(

املستوى )ج-
)1

- أستطيع أن أكتب مراعيا قواعد اإلمالء العريب
- أســتطيع أن أكتــب املوضوعــات مقســمة إىل مجــل وفقــرات بــدون 

أخطــاء إمالئيــة أو كتابيــة مراعيــا عالمــات الرتقيــم بدقــة املســتوى )ج-
)2

كــام نالحــظ أن املعايــري الــواردة يف الدراســات واملصــادر اإليرانّيــة والعربّيــة أكثــُر شــموال 
ــع  ــة م ــر مقارن ــة أكث ــم بمرون ــا تتس ــام أهن ــا، ك ــة وخصائصه ــة العربّي ــة اللغ ــن طبيع ــا م وقرب
املصدريــن الســابقن، الســيام فيــام يتعلــق بموضــوع رعايــة اجلانــب الشــكي للكتابــة والتأكيــد 
عــى صحــة اســتخدام عالمــات الرتقيــم والتنظيــم. مــع ذلــك فــإّن املدّقــق يف تفاصيــل هــذه 
املعايــري جیــد فيهــا كثــريا مــن املشــرتكات بينهــا وبــن اإلطاريــن األوريب واألمريكــي ملــا تتمتــع 

بــه عملّيــة تعليــم اللغــات األجنبّيــة مــن مشــرتكات عامــة.
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صياغة أّولية لقائمة املعایري لتقييم الكتابة
ــه يف  ــا علي ــذي اعتمدن ــا األّويل ال ــون إطارن ــري لتك ــن املعاي ــة م ــتخرج قائم ــي سنس ــا ي ويف م

ــة.  ــة املتقّدم ــارة الكتاب ــن مله ــن املتعّلمت ــاّلب املجموعت ــه ط ــع ل ــذي خض ــار ال االختب
ــمل  ــب تش ــة جوان ــة إىل ثالث ــب الكتاب ــيم جوان ــو تقس ــون ه ــا الباحث ــام هب ــوة ق إّن أول خط
كافــة أبعــاد النصــوص التــي يقــوم هبــا املتعّلمــون، وهــي: 1- اجلانــب الشــكي     2- جانــب 

ــلويب ــب األس ــوى   3- اجلان املحت
ــيم  ــذا التقس ــل ه ــام بمث ــن ق ــى م ــر ع ــة مل نعث ــة واإليرانّي ــات العربّي ــا للدراس ــالل تقصين وخ
ــن  ــه م ــي إلي ــا تنتم ــا وم ــد مراجعه ــري وحتدي ــر املعاي ــة ح ــّهل عملّي ــأنه أن يس ــن ش ــذي ِم ال
ــم  ــة وحتجي ــة أبعــاد الكتاب ــزة هــذا التقســيم اشــتامله عــى كاف ــات. ومــن مي أبعــاد وخصوصي
حالــة الشــتات والرتهــل التــي تعــاين منهــا املعايــري الســابقة. ويظهــر اجلــدول رقــم  3 قائمــة 

ــابقة. ــادر الس ــا ورد يف املص ــر مل ــص وحتوي ــي تلخي ــة وه ــة أولّي معيارّي
اجلدول )رقم 4( معایري األبعاد الثالث للكتابة ومميزات كّل منها

األسلوباملحتوىالشكل
القدرة الوصفّية والرسدّيةغناء املفردات والرتاكيباإلمالء 

تناسق األفكار وانسجامهاالسالمة النحوّية والرفّية
استخدام اخليال والتصوير 

واملحسنات البديعّية
عالمات الرتقيم

سالسة املفردات والعباراتالتلخيص والنقد

التسلسل املنطقي للنص 
)مقّدمة - عرض –نتيجة(

حترير اخلطابات والتقارير 
واملقاالت

املهارة يف التنوع التوظيفي 
للجمل الفعلّية واالسمّية

نظام الفقرات يف النص
القدرة عى توظيف أساليب 

اإلقناع واالستدالل

القدرة التحليلّية

ــة هــو عــى  ــري األولّي ــز الرئيــس لقائمــة املعاي ــات اجلــدول يتضــح أّن الرتكي وحســب بيان
املحتــوى، يليــه اجلانــب الشــكي مــن الكتابــة وأخــريا األســلوب. وهــو وإن مل خيــُل مــن 
مالحظــات إال إنــه ال جیانــب الصــواب يف كثــري مــن مناحيــه حيــث أّن حماولــة االرتقــاء بــأداء 

ــن. ــن اآلخرْي ــن اجلانب ــي بتحس ــد وأن ينته ــوى الب ــب املحت ــب يف جان الطال
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خصائص اختبار البحث

لقــد قــام الباحثــون بتصميــم ورقــة تقييميــة لســرب مســتوى طــالب املرحلــة املتقّدمــة للكتابــة يف 
جامعتــن إيرانيتــن ملعرفــة مــا هــم عليــه مــن تقــّدم أو تعثــر بالنســبة لألهــداف املــراد حتقيقهــا. 
واشــتّمل االختبــار عــى ثالثــة أقســام تضمنــت كافــة األبعــاد املســتخرجة مــن قائمــة املعايــري 

األولّيــة التــي قمنــا بصياغتهــا مــن املصــادر والدراســات الســابقة.
الشــكل: حّددنــا يف الشــكل معايــري واضحــة ينبغــي توفرهــا يف نــص الطالــب املتعّلــم يف 
الكتابــة املتقّدمــة: وهــي القــدرة التنظيمّيــة، ومراعــاة القواعــد النحوّيــة والرفّيــة واإلمالئّيــة، 
ــون الفقــرات، والتسلســل املنطقــي املشــتمل  ــة وفــق قان ــم، وكذلــك الكتاب وعالمــات الرتقي

عــى مقدمــة وعــرض ونتيجــة.
املحتــوى: نقصــد باملحتــوى هنــا هــو مــدى التطــور والغنــى املعجمــي والفكــري الــذي 
تتضمنــه كتابــُة الطالــب كزيــادة املفــردات، والقــدرة عــى االشــتقاق اللغــوي، وكذلــك 
الرتاكيــب النحوّيــة2، و قــوة االســتدالل يف الكتابــة، إضافــة إىل القــدرة عــى التحليــل والنقــد 

وانســجام واتســاق األفــكار وتلخيصهــا.
واألســلوب: أمــا األســلوب فــرياد منــه يف البحــث مــدى جــودة الطالــب ونجاحه يف اســتخدام 
األلفــاظ الرباقــة وذات الــروح األدبّيــة واســتخدام املحســنات البديعّيــة كالتشــبيه واالســتعارة 
واملجــاز وغريهــا مــن الفنــون، إضافــة إىل الصــور البالغّيــة واخليــال ومــا إىل ذلــك من أســلوب 
يمكــن اعتبــاره أســلوبا ناجحــا ومتقّدمــا يتناســب مــع املســتوى واملرحلــة الكتابّيــة، كــام يشــمل 
ــف  ــوع يف توظي ــرسد والتن ــف وال ــلوب الوص ــتخدام أس ــى اس ــدرة ع ــلوب الق ــب األس جان

اجلمــل االســمّية والفعلّيــة وقــوة االســتدالل واإلقنــاع.
تضمــن االختبــار عــرشة أســئلة شــملت األنــواع الثالثــة الســابقة لــكل منهــا حصــة مــن 
الدرجــات وكانــت حصــة املحتــوى هــي األكثــر مــن حيــث الدرجــات حيــث شــملت 40% 
مــن جممــوع األســئلة، فيــام شــمل كل مــن اجلانــب الشــكي واألســلويب %30 لتشــكل بذلــك 

جممــوع الدرجــات البالــغ 100.
دارت األســئلة الثــالث األوىل عــى ترمجــة املفــردات والرتاكيــب إىل الفارســّية وتعريبهــا 
وذلــك ملعرفــة مــدى قــوة قامــوس املتعّلــم ومعجمــه اللغــوي والرتكيبــي، وهــي تنــدرج 
ــدرج ضمــن  ــع فشــمل الُبعــد النحــوي املن ــا الســؤال الراب ــوى، أم بمجملهــا يف جانــب املحت
اجلانــب الشــكي، كــام اهتــّم الســؤال اخلامــس بمعرفــة أمهّيــة عامــل التداخــل اللغــوي 
ــاّلب  ــات الط ــى إجاب ــلبي ع ــري س ــه تأث ــل ل ــذا العام ــا إذا كان ه ــّية وم ــة والفارس ــن العربّي ب
ــصٍّ  ــرَب ن ــا ع ــث قّدمن ــالب حي ــة للط ــدرة النحوّي ــادس املق ــؤال الس ــاول الس ــن. وتن واملتعّلم
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ــأ  ــد اخلط ــب حتدي ــن الطال ــا م ــئ وأردن ــكل خاط ــة بش ــردة مكتوب ــطور 20 مف ــة س ــن مخس م
ــث  ــا الســؤال الســابع فقــد أردنــا منــه اجلانبــن املحتوائــي واألســلويب حي ــه. أم وتصحيح
طلبنــا مــن املتعّلمــن اختيــار عنــوان لقصــة النــّص الســابق كــام طالبناهــم بتلخيــص القصــة يف 
ســطر واحــد وكتابــة رأهيــم الشــخي بالنســبة ملــا بــدر مــن بطــل القصــة. فيــام تضمــن الســؤال 
الثامــن مطالبــة املتعّلمــن كتابــة مجــل تتضمــن بعضــا مــن املباحــث البالغّيــة والنحوّيــة. وأمــا 
الســؤاالن التاســع والعــارش ومهــا الســؤاالن الرئيســان يف االختبــار فشــمال كتابــة نّصــن عــن 
موضوعــن؛ األول وصفــي واآلخــر اســتداليل إقناعــي. وبطبيعــة احلــال فــإّن هذيــن الســؤالن 
ــاة  ــن مراع ــب م ــن الطال ــة متّك ــام معرف ــا منه ــا قصدن ــة ألنن ــب الثالث ــة اجلوان ــمال كاف ــد ش ق
اجلانــب الشــكي واألســلويب باإلضافــة إىل جانــب املحتــوى؛ وهلــذا خصصنــا هلذيــن الســؤالن 

ــم 1 إىل 8. ــئلة رق ــى األس ــات ع ــي الدرج ــا باق ــات ووزعن ــن الدرج ــن %65 م الرئيس

نتائج اختبار طالب جامعة طهران
ــار 14  ــراء االختب ــد إج ــة عن ــة املتقّدم ــادة الكتاب ــران يف م ــة طه ــالب جامع ــدد ط ــغ ع ــد بل لق
طالبــا وطالبــة، وقــد اســتغرق االختبــار قرابــة ســاعة والنصــف. وأرشف أحــد أســاتذة قســم 
ــار. ــة املتقّدمــة عــى االختب ــة يف جامعــة طهــران واملكّلــف بتدريــس مــادة الكتاب اللغــة العربّي

اجلدول )رقم 5(: متوسط درجات طالب جامعة طهران ألبعاد الكتابة وجمموع هذه الدرجات 
بالنسبة املئویة

املجموعاألسلوباملحتوىالشكل 

12/6421/5%7/5%41/5

كشــف االختبــار أن الطالــب يف جامعــة طهــران يتّمتــع بنســبة متوســطة ومــا دون املتوســط 
يف أدائــه الكتــايب بعــد خضوعــه لالختبــار، وكانــت نســبة اإلجابــات فيهــا يف اجلانــب الشــكي 
قــد بلغــت 64/%12 مــن جممــوع %30 التــي خصصناهــا للجانــب الشــكي، وكانــت النســبة 
ــت  ــن بلغ ــب %40، يف ح ــذا اجلان ــص هل ــد ُخّص ــت 5/%21 وق ــد بلغ ــوى ق ــب املحت يف جان
نســبة اإلجابــات يف قســم األســلوب 5/%7 مــا يعنــي أن املجمــوع قــد زاد عــى األربعــن باملئــة 
قليــال )5/%41( وهــي نســبة غــري مرضيــة علمّيــا الســيام وإذا عرفنــا أن جامعــة طهــران ُتعــد 

مــن أفضــل اجلامعــات اإليرانّيــة. 
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نتائج اختبار جامعة شهيد هبشتي 

ــار ووصلــت نســبة  ــاء االختب ــة أثن ــا وطالب بلــغ عــدد طــاّلب جامعــة شــهيد هبشــتي 20 طالب
اإلجابــة عندهــم أقــّل مــن جامعــة طهــران حيــث بلغــت هــذه النســبة 95/%36، وقــد أرشف 
ــت  ــار، وكان ــى االختب ــتي ع ــهيد هبش ــة ش ــة يف جامع ــة املتقّدم ــادة الكتاب ــدرس مل ــتاذ امل األس

اإلجابــات عــى حســب التقســيم املقــّرر كالتــايل:
اجلدول )رقم 6(: متوسط درجات طالب جامعة الشهيد هبشتي ألبعاد الكتابة وجمموع هذه الدرجات بالنسبة 

املئویة

املجموع األسلوباملحتوىالشكل 

%12/25%19%10/8%36/95

كشــف االختبــار أن أداء الطالــب يف جامعــة الشــهيد هبشــتي كان أقــل مقارنــة بــأداء 
الطالــب يف جامعــة طهــران فقــد كان متوســط اإلجابات بشــكل عــام 95/%36 وكانت أقســام 
املحتــوى والشــكل واألســلوب حســب الرتتيــب  25/%12 و %19 و 8/%10. وهــي نســب 
متوســطة القبــول، فالطالــب يمــّر يف آخــر مرحلــة مــن مراحــل التعليــم الكتــايب، وُيتوقــع منــه 
أن يكــون قــد حّقــق نســبة مــا فــوق املتوســط يف احلــد األدنــى. وكان متوســط اجلامعتــن 39%.

الصورة النهائّية للمعایري املقرتحة لتقييم الكتابة
ــة قمنــا بعــرض  وختامــا ومــن خــالل اعتــاّمد نتائــج االختبــار، وكذلــك قائمــة املعايــري األولّي

ــة مــن املعايــري. وهــذه القائمــة جــاءت كالتــايل: قائمــة هنائّي
اجلانب الشكي للكتابة

خــالل جتربــة االختبــار ومتابعتنــا لتجــارب مشــاهبة تبــّن لنــا أن املتعّلــم اإليــراين ملهــارة الكتابــة 
تعــوزه العنايــة هبــذا اجلانــب، فنّصــه يف معظــم احلــاالت غــري عــريب، وأن األخطــاء اإلمالئّيــة 
ــة تشــّوهه بشــكل كبــري. وعليــه فــإّن البحــث يقــرتح أن يتــّم  ــة والتنظيمّي ــة والرتقيمّي والنحوّي
ــا يف  ــى أمهيته ــب ع ــف الطال ــي يتوق ــردة لك ــص منف ــاّلب يف حص ــر للط ــذا األم ــس ه تدري

العملّيــة الكتابيــة. ويف مــا يــي ســنذكر معايرينــا يف اجلانــب الشــكي للكتابــة وهــي:
التسلســل املنطقــي: وجــود نظــام واضــح وحمــّدد يف العمــل الكتــايب بحيــث تتضــح للمصّحــح 
واملقّيــم مراحــل الكتابــة مــن مقدمــة وعــرض ونتائــج وهــي رضورة يف كل نــص يقدمــه 

ــة املعتــربة.  ــة األكاديمي ــد هلــم معرفــة الكتاب الطــاّلب كــام أهنــا متّه
ــة: ونظــرا إىل أّن الطالــب هــو يف مرحلــة متقّدمــة مــن  ــة والرصفّي الســالمة اإلمالئيــة والنحوّی
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ــب  ــام يتوج ــة، ك ــة والرفّي ــة والنحوّي ــالمة اإلمالئّي ــاة الس ــدد يف مراع ــي التش ــة ينبغ الكتاب
العنايــة الالزمــة بســالمة تعليــم كتابــة احلــروف العربّيــة مثــل) ك،ي،ى،ة،( بشــكل صحيــح 
ــواو  ــة إىل مهــزيت القطــع والوصــل واتصــال ال ــز عــن الكلــامت الفارســية باإلضاف لكــي تتّمي
العاطفــة بــام بعدهــا ومــا إىل ذلــك مــن مالحظــات إمالئّيــة تســاهم يف جــودة النــّص وســالمته.
ــن أدوات  ــتخدمون م ــالب ال يس ــم الط ــارات أّن معظ ــج االختب ــت نتائ ــم: بّين ــد الرتقي قواع
الرتقيــم ســوى أداتــن مهــا »النقطــة« و«الفاصلــة«، وبالتــايل فإّنــه ينبغــي تعليــم الطالــب هبــذا 

ــة وتأثــري يف حتســن الكتابــة وتطويرهــا. اجلانــب مــن الكتابــة ملــا لــه مــن أمهّي
ــدرة  ــربزه مــن ق ــا ي ــة بســبب م ــرية مــن األمهي ــب أيضــا حصــة كب نظــام الفقــرات: هلــذا اجلان
الطالــب عــى تنظيــم األفــكار واملواضيــع الفرعّيــة وعرضهــا كال عى حــدة لتحقيــق األغراض 

مــن الكتابــة والتدويــن.

الشكل رقم )1(: معایري تقييم الكتابة يف جانب الشكل
جانب املحتوى للكتابة

وُيعــّد جانــب املحتــوى أهــّم اجلوانــب الثالثــة التــي تــّم تقســيم الكتابــة عــى أساســها يف هــذا 
البحــث؛ هلــذا خصصنــا هلــا مــا نســبته 40 باملئــة مــن جممــوع الدرجــات التــي تعطــى للمتعّلــم 

أثنــاء تقييــم نّصــه. واملعايــري النهائّيــة هلــذا اجلانــب يف دراســتنا هــي:
املفــردات  اســتخدام  مــن  الطالــب  متّكــن  إّن  والرتاكيــب:  املفــردات  توظيــف  القــدرة يف 
والرتاكيــب بشــكل متواصــل يكشــف عــن وصولــه ملرحلــة الغنــى والثــروة يف املخــزون 
اللغــوي والرتكيبــي، وكلــام اســتطاع الطالــب أن حيــرز تقدمــا يف هــذا اجلانــب دّل ذلــك عــى 
ــو  ــة وه ــن الكتاب ــري م ــب األخ ــى اجلان ــك ع ــا لذل ــر تبع ــا يؤث ــو م ــه وه ــودة كتابت ــوره وج تط
ــة هــذا اجلانــب، كــام أكــدت  اجلانــب األســلويب. وقــد أكــدت املصــادر التــي اعتمدناهــا أمهي
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جتربــة االختبــار أمهيــة املفــردات والرتاكيــب وأن يمتلــك املتعّلــم خمزونــا غنيــا مــن هــذه 
املفــردات والرتاكيــب مــا يــربز رضورة االهتــامم هبــذا البعــد مــن جانــب املدرســن مــن خــالل 
ــة. ــب للكتاب ــردات وتراكي ــم بمف ــد املتعّل ــأهنا أن ترف ــن ش ــتامع م ــراءة أو اس ــج ق ــراء برام إج
 تنظيــم األفــكار وتنســيقها حســب مــربرات حمــددة: مــن العوامــل األخــرى التــي ينبغــي 
ــب  ــيقها حس ــكاره وتنس ــم أف ــى تنظي ــه ع ــو قدرت ــم ه ــوى املتعّل ــودة حمت ــم ج ــا لتقيي اعتامده
مــربرات حمــددة كأن يبــدأ الكاتــب باملواضيــع األهــم فاألهــم أو الــكل إىل اجلــزء ومــا شــابه 

ــّص. ــع الن ــن مواضي ــجام ب ــم واالنس ــربرات للتنظي ــن م ــك م ذل
القــدرة عــىل التلخيــص والنقد:كشــفت التجربــة مدعومــة بمصــادر القائمــة املعيارّيــة األّولّيــة 
أمهّيــة متكــن الطالــب مــن القــدرة عــى التلخيــص والنقــد ملــا يريــد الكتابــة عنــه، وقــد خلــص 
الباحثــون إىل أّن الــروح النقديــة لــدى الطــالب تعــاين تعثــرا كبــريا مــا يؤّكــد احلاجــة إىل تعزيــز 

هــذا اجلانــب الســيام وأن الطــاّلب يف مرحلــة هنائّيــة مــن مراحــل الكتابــة.
ــي  ــب التحلي ــة يف اجلان ــف الطلب ــو ضع ــار ه ــة االختب ــفته جترب ــا كش ــة: ومم ــدرة التحليلي الق
للكتابــة، بعبــارة أخــرى فــإّن أقالمهــم يف هــذا املجــال مــن الكتابــة تتســم بالضحالــة والضعف 
الشــديد، ويمكــن أن نعــزو هــذا الضعــف لكــون هــذه الصفــة تتجســد عــادة يف كتابــات 
ــية  ــاكل أساس ــن مش ــون م ــوا يعان ــة كان ــاّلب يف التجرب ــن أّن الط ــن، يف ح ــاّلب املتفوق الط

ــا. ــا ومتوقع ــرا بدهيي ــل أم ــل التحلي ــم لعام ــل فقداهن جتع

الشكل رقم )2(: معایري تقييم الكتابة يف جانب املحتوى
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جانب األسلوب للكتابة
نظــرا إىل أّن الكتابــة املتقّدمــة هــي آخر املراحــل الكتابيــة يف مرحلة البكالوريــوس يف اجلامعات 
اإليرانّيــة فقــد أدرجنــا جانــب األســلوب ملــا لــه مــن دور تكميــي ومجــايل يف العملّيــة الكتابيــة، 

وقــد جــاءت معايرينــا األســلوبّية كالتايل:
جــودة الوصــف والــرد: ُيعــد متّكــن الطالــب مــن إجــادة الوصــف والــرسد يف كتاباتــه عامــال 
ــاليب  ــن األس ــا م ــرسد مه ــف وال ــيام وأّن الوص ــريا الس ــا كب ــب نجاح ــراز الطال ــري إىل إح يش

التــي يامرســها يف الغالــب الطلبــة املتفوقــون واملتّميــزون.
ــة  ــنات البديعّي ــر واملحس ــال والتصوي ــوء إىل اخلي ــرب اللج ــة يعت ــة والبدیعّي ــنات البالغي املحس
والبالغّيــة مــن خصائــص الطــالب الناجحــن؛ ولــذا فــإّن وجــود هــذه العنــارص يف نصــوص 

ــارا لنجاحهــم وحتقيقهــم للغايــات واهلــادف. طــالب املرحلــة املتقّدمــة ُيعــّد معي
سالســة العبــارات وعربيتهــا: إّن عملّيــة اختيــار العبــارات املناســبة وكذلــك املفــردات حتتــاج 
إىل عنايــة مــن قبــل الكاتــب وامتــالك هــذه القــدرة ُتعــد صفــة إجیابيــة وانحيــازا ناجحــا مــن 

الطالــب ينــمُّ عــن اهتاّممــه بأســلوب كتابتــه ومجاهلــا الفنــي واألديب.
التنــوع التوظيفــي للجمــل واألســامء: إّن اللغــة العربّيــة هــي لغــة التنــوع والتعــدد؛ ولــذا فــإّن 
متّكــن الطالــب مــن التنــوع يف اختيــار اجلمــل واألفعــال واألســامء كّلهــا دالالت عــى جــودة 

األســلوب ومجالــه.
يعتــرب  واالســتدالل:  اإلقنــاع  عــىل  القــدرة 
متّكــن الطالــب مــن قــوة االحتجــاج واإلقنــاع 
واســتخدام اســاليب االســتدالل دليــل عــى 
القــدرة الكتابيــة املتقّدمــة، وبــام أن الطالــب 
ــم  ــل التعلي ــر مراح ــّر بآخ ــة يم ــذه املرحل يف ه
يف  امليــزة  هــذه  تتوفــر  أن  فينبغــي  الكتــايب 

وكتاباتــه. نصوصــه 

الشكل رقم )3(: معایري تقييم الكتابة 
يف جانب األسلوب
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ونــرى أّن هــذه املعايــري املندرجــة ضمــن األبعــاد الثــالث يف الكتابــة تنســجم مــع واقــع الطالب 

واملتعّلــم اإليــراين، لعــدة اعتبارات:
ــابقة  ــادر الس ــة املص ــث متّــت مراجع ــي، حي ــري وعم ــن نظ ــى أساس ــدت ع ــا اعتم أوال: إهن
ــا يف إعــداد املعايــري املقرتحــة عــى واقــع  ــة املتقّدمــة، كــام اعتّمدن التــي حــّددت معايــري الكتاب
املتعّلمــن اإليرانيــن بعــد ان أخضعنــا جمموعتــن مــن الطــالب لالختبــار الكتــايب يف املرحلــة 

املتقّدمــة مــن مراحــل الكتابــة.
ثانيــا: أخــذ اإلطــار املعيــاري بعــن االعتبــار األبعــاد املختلفــة للكتابــة فلــم يكــن حمصــورا عــى 
جانــب مــن اجلوانــب بــل قــد شــمل جانــب الشــكل واملحتــوى واألســلوب، وهبــذا نكــون قــد 

صغنــا قائمــة شــاملة تنــدرج فيهــا كافــة أبعــاد الكتابــة.
ــكل  ــل جانــب الش ــا أن حيص ــن األبعــاد اقرتحن ــا كّل م ــي حتتله ــا: نظــرا إىل األمهيــة الت ثالث
عــى ثالثــن باملئــة مــن الدرجــات وكذلــك اجلانــب األســلويب، فيــام خيتــص جانــب املحتــوى 
بأربعــن يف املئــة لتشــكل جممــوع األبعــاد الثالثــة %100، وجــاء هــذا التقســيم املئــوي نظــرا إىل 
األمهيــة التــي حيتلهــا جانــب املحتــوى يف املصــادر الســابقة كــام تــّم بنــاء عــى نتائــج اختبــارات 
الطــالب حيــث أظهــروا ضعفــا أكثــر يف جانــب املحتــوى مقارنــة مــع اجلانــب الشــكي 

ــلويب. واألس
كــام جــاء ترتيــب هــذه األبعــاد يف هــذا املقــرتح املعيــاري بنــاًء عــى األولويــة املنطقّيــة يف ترتيــب 
املــواد واألبعــاد التــي يلــزم وجودهــا يف نــّص املتعّلــم؛ حيــث أن أّول مــا يلفــت انتبــاه املصّحــح 
هــو شــكل وظاهــر النــّص؛ لــذا فــإّن رعايــة املعايــري يف هــذا اجلانــب ُتعــّد مقدمــة عــى املعايــري 
األخــرى كاملحتــوى واألســلوب. وأمــا تقديــم جانــب املحتــوى عــى األســلوب فســببه 
ــا أكثــر مــن األســلوب مــن حيــث  أمــران األول كــون املحتــوى يف هــذه الدراســة أخــذ نصيب
الدرجــات والعنايــة، والســبب الثــاين هــو األمهّيــة الثانوّيــة التــي حيتّلهــا اجلانــب األســلويب يف 
مــادة الكتابــة، حيــث يقــّل الرتكيــز عــى اجلانــب اجلــاميل واألديب مــن الكتابــة ويــزداد يف املقابــل 

االهتــامم والرتكيــز عــى جانــب الشــكل واملحتــوى.

االستنتاج واملناقشة
أّن  املنقســمون إىل جمموعتــن  الطــاّلب  اللذيــن خضــع هلــام  نتائــج االختباريــن  كشــفت 
متوســط الدرجــات بلــغ%39 فقــط وأن نصــوص الطــاّلب مل تســتطع أن تصــل إىل مــا فــوق 
املتوســط وهــو املســتوى املطلــوب مــن الطــالب يف املرحلــة النهائيــة ملهــارة الكتابــة. وبّينــت 
جتربــة االختبــار يف َضــوء املعايــري املســتخرجة أّن معظــم املتعّلمــن ورغــم جتاوزهــم للمرحلــة 
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ــة يف الكتابــة كعــدم جتنــب  األوىل والثانيــة مــن الكتابــة إال أهنــم يعانــون مــن مشــاكل جوهرّي
األخطــاء اإلمالئيــة، وعــدم وجــود تسلســل منطقــي يف نصوصهــم، وفقــداٍن للجوانــب 
ــى  ــات ع ــل نجاح ــظ باملجم ــم تالح ــّدم فل ــتوى متق ــاّلب مس ــم ط ــة بصفته ــة للكتاب الكاملّي
ــف  ــكار أو توظي ــيق يف األف ــال، وال تنس ــاع مث ــتدالل واالقن ــاليب االس ــتخدام أس ــد اس صعي
مبــدع للمفــردات والرتاكيــب. وقــد يعــزى ذلــك إىل عــدم حتديــد خطــة تدريســية شــاملة مــن 
اجلامعــات ترســم مــا هــو مطلــوب مــن املتعّلــم حتقيقــه يف النــّص املكتــوب، وأن يتضمــن كافــة 
أبعــاد الكتابــة كالُبعــد الشــكي واألســلويب وُبعــد املحتــوى، فغيــاب هــذه الصــورة مــن خميلــة 
املتعّلــم جتعلــه ال ينتبــه أثنــاء كتابتــه هلــذه املســائل اهلامــة، ويــأيت نّصــه مفتقــرا للتنظيــم الشــكي 
الســليم مهمــال لقواعــد الرتقيــم، كــام جیعــل النــصَّ بعيــدا كّل البعــد عــن العمــق يف املحتــوى 

ــلوب. ــامل يف األس واجل
كــام أظهــرت نتائــج االختبــار أّن كتابــات الطــاّلب خاليــة – إال يف حــاالت قليلــة جــدا مــن 
ُه إىل عــدم تلقــي هــؤالء الطــاّلب  األســاليب اجلاملّيــة يف الكتابــة، وهــذا األمــر قــد يكــون مــردَّ
هلــذه األنــواع اجلاملّيــة بشــكل وظيفــي بحيــث يتيــح هلــم اســتخدامها يف نصوصهــم وكتاباهتــم، 
كــام قــد يرجــع األمــر إىل عــدم انخــراط الطــاّلب يف القــراءة احلــّرة التــي متكنهــم مــن تــذّوق 

األســاليب اجلاملّيــة كالصــور والتشــبيهات واخليــال لكــي يقومــوا بتوظيفهــا عنــد احلاجــة.
ــة  ــم الكتاب ــري لتقيي ــن املعاي ــة م ــم قائم ــة تقدي ــة إمكاني ــة مناقش ــة احلالي ــت الدراس حاول
العربّيــة املتقّدمــة يف اجلامعــات احلكومّيــة اإليرانّيــة عــرب معرفــة ماهيــة املعايــري واملبــادئ التــي 
يمكــن اعتامدهــا لتقويــم الكتابــة املتقّدمــة. و يف هــذا الســبيل قمنــا أوال باســتخراج قائمــة أولّية 
ملعايــري الكتابــة الناجحــة وفــق مــا ذكرهتــا املصــادر اإلنجليزّيــة والعربّيــة واإليرانّيــة املعتــربة، 
ثــم خلصنــا هــذه املعايــري عــى ثــالث أبعــاد؛ الشــكل واملحتــوى واألســلوب. وبعــد اإلنتهــاء 
ــار مكــّون مــن عــرشة أســئلة  ــا بإعــداد ورقــة اختب ــة لقائمــة املعايــري قمن مــن الصياغــة األولي
ــة  ــة اإليرانّي ــات احلكومّي ــة يف اجلامع ــة املتقّدم ــي الكتاب ــن متعلم ــن م ــى جمموعت ــاه ع عرضن
)طــالب جامعــة طهــران وجامعــة شــهيد هبشــتي( لنعــرف مســتوى الطــالب اإليرانيــن يف 
ــتخرجة  ــة املس ــري األولّي ــق املعاي ــك وف ــة وذل ــة املتقّدم ــادة الكتاب ــوس يف م ــة البكالوري مرحل
مــن املصــادر املختلفــة. وبعــد االنتهــاء مــن االختبــار اكتشــف الباحثــون أن معظــم املتعّلمــن 
ــة  ــة مــن الكتاب ــة األوىل والثاني ــة املتقّدمــة ورغــم جتاوزهــم للمرحل اإليرانيــن يف مــادة الكتاب
ــة وعــدم  ــة كعــدم جتنــب األخطــاء اإلمالئي ــة يف الكتاب ــون مــن مشــاكل جوهرّي إال أهّنــم يعان
وجــود تسلســل منطقــي يف نصوصهــم وفقــدان للجوانــب الكاملّيــة للكتابــة بصفتهــم طــاّلب 
مســتوى متقــّدم، فلــم نالحــظ باملجمــل نجاحــات عــى صعيد اســتخدام أســاليب االســتدالل 
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واالقنــاع مثــال، وال تنســيق يف األفــكار أو توظيــف مبــدع للمفــردات والرتاكيــب، وباملجمــل 
ــف الطــاّلب يف خانــة مــا دون املتوســط اســتنادا إىل معــدل اإلجابــات حيــث بلــغ لــدى  يصنّ
ــتي  ــهيد هبش ــة ش ــات يف جامع ــدل اإلجاب ــام كان مع ــران )5/%41(، في ــة طه ــالب جامع ط
ــة يف  ــة املتقّدم ــالب يف الكتاب ــتوى الط ــع مس ــى واق ــا ع ــد وقفن ــون ق ــذا نك )95/ %36(. وهب
ــم  ــري املقرتحــة لتقيي ــم  املعاي ــون تقدي ــري املصــادر الســابقة.  وأخــري حــاول الباحث ضــوء معاي
ــالث  ــاد ث ــة إىل أبع ــيم الكتاب ــم تقس ــدد ت ــذا الص ــا. ويف ه ــان خصائصه ــة وبي ــة املتقدم الكتاب
هــي الشــكل واملحتــوى واألســلوب، شــمل اجلانــب الشــكي: التسلســل املنطقــي، والســالمة 
ــوى  ــب املحت ــا جان ــرات، أم ــام الفق ــم، ونظ ــد الرتقي ــة، وقواع ــة والرفّي ــة والنحوّي اإلمالئّي
املفــردات والرتاكيــب، وتنظيــم األفــكار وتنســيقها  القــدرة عــى توظيــف  فقــد شــمل: 
ــا  ــب مــربرات حمــددة، والقــدرة عــى التلخيــص والنقــد، والقــدرة التحليليــة، وختام حس
تضمــن اجلانــب األســلويب خصائــص مثــل: جــودة الوصــف والــرسد، واملحســنات البديعيــة 
والبالغيــة، وجــودة االنتقــاء للمفــردات والعبــارات األدبيــة والتنــوع التوظيفــي للجمــل 

ــاع واالســتدالل. ــة إىل القــدرة عــى اإلقن واألســامء باإلضاف

التوصيات
ــة  ــم الكتاب ــة يف تقيي ــه الدراســة هــو  أن تعتمــد اجلامعــات اإليراني ــا تــويص ب إن أول م
عــى معايــري علميــة عامليــة معتــربة أو تقــوم بنفســها بصياغــة قائمــة مــن املعايــري للعمــل 
هبــا وذلــك لتحديــد مهمــة الطالــب واألســتاذ وضبــط العمليــة التعليميــة والقضــاء عــى 

حالــة الالقاعــدة التــي تســود عمليــة تقييــم الكتابــة.
كــام تــويص الدراســة أن تتضمــن املعايــري املعمــول هبــا يف اجلامعــات أبعــاد الكتابــة 
مجيعهــا وأن ترســم خارطــة واضحــة لتشــعبات هــذه األبعــاد وفروعهــا، وقــد اقرتحــت 
الدراســة أن تكــون أبعــاد الكتابــة الرئيســة ثالثــة أبعــاد هــي بعــد الشــكل وبعــد 
األســلوب وبعــد املحتــوى ثــم تتفــرع منهــا فــروع تشــمل مجيــع جوانــب الكتابــة 

ومناحيهــا. 
ويســتحسن يف هــذا الصــدد تشــكيل دورات تدريبيــة ملــدريس وأســاتذة مهــارة 
الكتابــة للتعريــف بأهــم املعايــري يف تقييــم عمليــة الكتابــة لتعريــف بأمهيتهــا ومكانتهــا 
ــة. ــوف التعليمي ــري يف الصف ــذه املعاي ــف ه ــات توظي ــة، ورشح آلي ــة التعليمي يف العملي
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اهلوامش
ــد  ــة ونق ــي، مراجع ــي احلدق ــرسي، ع ــالم ي ــث:  إس ــع بح ــار راج ــذا اإلط ــة هب ــة الكامل 1- لإلحاط
لكتــاب : اإلطــار املرجعــي األورويب املشــرتك منشــور يف جملــة الدراســات اللغوّيــة واألدبيــة )ماليزيــا( 
ــد  ــد داود حمم ــعيد، وحمم ــاج س ــف احل ــث عاط ــك بح ــنة 7 (، وكذل ــدد 1لس ــو 6102 )ع ــدد يوني ع
ــه يف  ــتفادة من ــة االس ــاوره وكيفي ــه وحم ــات: أهداف ــرتك للغ ــي املش ــار األورويب املرجع ــوان اإلط بعن

ــة. تعليــم اللغــة العربّي
2- ليــس املقصــود بالرتاكيــب النحوّيــة هــي الرتاكيــب التــي تــدور يف فلــك علــم النحــو، وإنــام نقصــد 

بالرتاكيــب هنــا املعنــى العــام للمفــردة كاإلضافــات والصفــات و...
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امللّخص
يتمّثــل أهــّم عامــل يف تصميــم الكتــاب املــدريس يف األهــداف التــي مــن أجلهــا تــّم تعريــف املقــّرر الــدرايس. 
ــتخدم  ــرى، يس ــة أخ ــن ناحي ــب، وم ــوى املناس ــار املحت ــة، إىل اختي ــن ناحي ــداف، م ــذه األه ــق ه ــؤّدي حتقي ي
ــه  ــاًم، ألّن ــا لتحقيقــه. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن ُمراجعــة الُكتــب التــي ُدّونــت بالفعــل مفيــدة دائ منهًجــا خاصًّ
ــد نقــاط القــّوة والضعــف فيهــا، ويف هــذا الصــدد،  ــة ونقدهــا، يمكــن للمــرء حتدي مــن خــالل دراســة التجرب
ــة أجــزاء  ــة« يف ثالث ــادرة. ُاســُتخدم كتــاب »النحــو والــرف والقــراءة العربّي ــه أن ُيبــارش باإلبــداع واملب يمكن
ــي  ــة ه ــذه الثالثّي ــّد ه ــة. ُتَع ــة اإليراني ــدارس الثانوّي ــة يف امل ــة العربّي ــس اللغ ــام 1319هـــ.ق./1940م لتدري ع
اخلطــوة األُولــی لتأليــف كتــاب موّحــد للتدريــس يف مجيــع املــدارس الثانوّيــة يف إيــران، وتبحــث هــذه الدراســة 
يف أهــداف هــذه الُكتــب الثالثــة ومنهِجهــا وحمتواهــا مــن خــالل منهــج حتليــل املحتــوى. يرّكــز البحــث عــى 
حمتــوى الكتــاب وخاصــة مــن منظــار املقــوالت الثقافّيــة وكيفّيــة انعــكاس املكّونــات الثقافّيــة. أظهــرت 
ــة  ــوص األدبّي ــم النص ــة لفه ــة العربّي ــم اللغ ــو تعلي ــب ه ــذه الكت ــن ه ــايس م ــرض األس ــة أّن الغ ــذه الدراس ه
القديمــة. ويف هــذا الصــدد، تــّم الرتكيــز عــى التعّلــم العميــق لقواعــد اللغــة العربّيــة واختيــار النصــوص األدبّيــة 
والقديمــة. وعليــه فــإّن منهــَج الكتــاب يف تعليــم اللغــة الثانيــة هــو املنهــج التقليــدي لقواعــد الرتمجــة. أّمــا فيــام 
ــة، وقّدمــوا  ــا باملكّونــات الدينّي ــا بالًغ ــة، فقــد بّينــت النتائــج أّن املؤّلفــن َأولــوا اهتامًم يتعّلــق باملكّونــات الثقافّي
شــخصّيات خمتلفــة مــن حضــارة إيــران القديمــة وإيــران اإلســالمّية. ويف التعامــل مــع الشــخصّيات السياســّية 
والدينّيــة والقومّيــة، فقــد كانــت وجهــة نظــر املؤّلفــن خاليــة مــن التقييــم والتثمــن، وتــّم تقديــم الشــخصّيات 

بطريقــة ال تكــون ســلبّية قــدَر اإلمــكان أو مل يتــّم تناوهلــا مــن ِقبــل ديــن أو عــرق معــن.
الكلامت الدليلية: إيران، العر احلديث، تعليم اللغة العربية، الُكُتب املدرسّية، حتليل املحتوی. 
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التمهيد

ا. مــع التغــريات والتطــّورات التي حدثت  إّن لتعليــم اللغــة العربيــة يف إيــران تارخًيــا طويــاًل جدًّ
يف النظــام التعليمــي يف إيــران، شــهدت عملّيــة تدريــس اللغــة العربّيــة بعض التحــّوالت أيًضا. 
إذا كان تعليــُم اللغــة العربّيــة ُيَعــّد منــذ ُقــرون عديــدة رضورة لفهم النصــوص الدينّيــة ومقّدمة 
لتعّلــم العلــوم احلوزويــة، فــال يــزال تدريــس اللغــة العربّيــة حَيظــى باالهتــامم مــع إنشــاء 
مــدارس جديــدة. منــذ الَعهــد القاجــاري ومــا بعــده، دخلــت العالقــات مــع الــدول األخــرى، 
بــام يف ذلــك األوروبّيــة والعربّيــة، مرحلــة جديــدة ألســباب خمتلفــة. مــع تقــّدم التكنولوجيــا، 
ــة  ــامل الفكرّي ــرش األع ــة ون ــعت ترمج ــك، توّس ــة لذل ــع، ونتيج ــاالت أوس ــت االّتص أصبح
يف الُبلــدان األخــرى. يف ُغضــون ذلــك، تغــرّيَ نمــط املــدارس وســياقها، ونتيجــة لذلــك، 
تطــّورت الُكُتــُب املدرســّية أيًضــا. أصــدرت وزارة املعــارف “نظــام إدارة املطبوعــات« يف عــام 
ــة جملــس املعــارف وأضفــى عــى  1312هـــ.ق./1933م. وحصــل هــذا النظــام عــى موافق
ــًدا. يف العــام التــايل، ويف عهــد وزارة عــي أصغــر  ــة تأليــف الُكُتــب املدرســّية نظــاًم جدي عملّي
ــي،  ــّية )صاحل ــب املدرس ــض الُكُت ــف بع ــادة تألي ــن أو إع ــوة لتحس ــاذ خط ــّم اخّت ــت، ت حكم
1397، 313(. يف 27 شــهر ِمهــر 1317هـــ.ق. ]19 أكتوبــر 1938م[، صــدر قــرار مــن 
ــرشوط  ــق ال ــد حيّق ــق واح ــى نس ــة ع ــدارس الثانوّي ــب امل ــف كت ــي بتألي ــوزراء يق ــس ال جمل
ــم  ــت لدهي ــن كان ــن الذي ــاتذة واملعّلم ــن األس ــدد م ــاب ع ــّم انتخ ــك، ت ــا لذل ــة، ووفًق الالزم
ــة  ــداد وطباع ــة إع ــّميت بلجن ــة س ــكيل جلن ــس لتش ــم والتدري ــال التعلي ــربة يف جم ــة وخ خلفّي
الُكُتــب مــن أجــل وضــع األنظمــة التــي تؤّطــر عملّيــة تأليــف مجيــع ُكُتــب املــدارس الثانوّيــة 
بــام يتوافــق مــع املنهــج املطلــوب واملتــاميش مــع مبــادئ التعليــم والرتبيــة، باإلضافــة إىل املــواّد 
العلمّيــة واألدبّيــة التــي ترّســخ األخــالق الوطنّيــة وامللــكات الراســخة التــي تنبــع مــن العهــد 
ــل  ــن الفضائ ــا م ــالح وغريه ــدق والص ــاه والص ــن والش ــّب الوط ــل ح ــم، مث ــراين القدي اإلي
ــة تعليــم وتربيــة )هبمنيــار  واألخــالق احلميــدة، والتــي متّثــل الغــرض الرئيــي مــن أّي عملّي

ــة(. ــرون، 1319م، ج2: املقدم وآخ
العربّيــة«  والقــراءة  والــرف  »النحــو  كتــاب  ُأّلــَف  يف عــام 1319ش./ 1940م، 

للمرحلــة الثانوّيــة عــى يــد ثالثــة مــن املعّلمــن واألســاتذة اجلامعّيــن، وهــم:
ــى تعليمــه يف احلــوزة، وكان أســتاَذ  ــار )ت 1375 هـــ.ق / 1955 م(، تلّق - أمحــد هبمني

ــاًم يف املجمــع العلمــي لّلغــة الفارســّية. اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة طهــران، وعضــًوا دائ
- حممــد حســن فاضــل تــوين )ت 1380 هـــ.ق. / 1961 م(، جمتهــد وأســتاذ يف الفلســفة 

واللغــة العربّيــة وآداهبــا بجامعــة طهــران.
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- عبد الرمحن فرامرزي )ت 1392 هـ.ق. / 1972 م(، أكاديمي وحماٍم وصحفّي.
ُيعــّد هــذا الكتــاب أّول كتــاب ُكتِــَب للتدريــس يف مجيــع املــدارس الثانوّيــة يف إيــران. َقبــل 
ــم  ــة، وكان بإمــكان املعّل ــم اللغــة العربّي ــب لتعلي ــد مــن الكت ــاك العدي ــاب، كان هن هــذا الكت
ــاب  ــّم اســتخدام هــذا الكت ــاب، ت ــار أحدهــا للتدريــس. ومــن خــالل تأليــف هــذا الكت اختي

ــة. ــل مجيــع املعّلمــن يف تدريــس اللغــة العربّي فقــط مــن ِقَب
يف هــذه الدراســة، ســنقوم بمراجعــة هــذه املجموعــة مــن الكتــب والتعــّرف عــى أهــداف 
مؤّلفيهــا ومنهجهــا وحمتواهــا مــع الرتكيــز عــى املكّونــات الثقافّيــة. مــن خــالل هــذا البحــث 

ســنحاول اإلجابــة عــى األســئلة التاليــة:
1- ما هي أهداف مؤّلفي هذه الكتب من تدريس اللغة العربية؟

2- ما هو املنهج الذي اعتمده مؤّلفو هذه الكتب يف كتابتها؟  
3- علی أّي نوع من املحتوی رّكز املؤّلفون؟

الدراسات السابقة
نذكــر فيــام يــي عــددًا مــن البحــوث التــي درســت تعليــم اللغــة العربّيــة قبــل الثــورة اإلســالمّية 

وحّللــت وانتقــدت كتــب اللغــة العربيــة يف هــذه الفــرتة:
صدقــي )1424(، تطــّرق إلــی بيــان مكانــة اللغــة العربّيــة وتعليمهــا يف إيــران قبــل الثــورة 
اإلســالمّية وبعدهــا. وحتــّدث الباحــث عــن التعليــم يف احلــوزات واملــدارس الدينّيــة وكذلــك 
يف املــدارس واجلامعــات. وذكــر الباحــث مواصفــات كّل منهــا يف عملّيــة تعليــم اللغــة العربّية.
پروينــي )1389(، درس يف بحثــه خلفّيــة تدريــس اللغــة العربيــة يف الســتينات مــن القــرن 
ــة  ــف الطريق ــه ووص ــم أعامل ــام بتقدي ــاين وق ــن خراس ــامل حس ــى أع ــز ع ــع الرتكي ــايض م امل
املبتكــرة هلــذا املؤّلــف والتــي ُتســّمى الطريقــة املبــارشة، وقــام بدراســة حَماســن هــذه الطريقــة 

وَمســاوئها.
نيكوبخــت وآخــرون )1397(، درســوا تطــّور الُكُتــب املدرســّية ملــاّدة اللغــة العربّيــة مــن 
عــام 1340ش./1961م. إىل 1396ش./2017م يف ضــوء طرائــق تعليــم اللغــة األجنبّيــة. 
وتوّصلــت الدراســة إلــی أّن الطريقــة الشــائعة يف هــذه الُكُتــب هــي طريقــة النحــو والرتمجــة. 

املــدارس  املدرســّية يف  الكتــب  تأليــف  تاريــخ  صاحلــي )1397(، تطّرقــت لدراســة 
ــن  ــة ب ــرش هــذه املصــادر التعليمّي ــة ن االبتدائّيــة والثانوّيــة، وعــى وجــه اخلصــوص، عملّي
عاَمــي 1300هـــ.ق/1921م. و1332هـــ.ق/1953م. وألجــل حتديــد املســار الذي ســلكته 
ــفوي  ــخ الش ــادر التاري ــة مص ــتخدمت الباحث ــرتة، اس ــذه الف ــية يف ه ــب الدراس ــرّيات الكت تغ
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املتاحــة يف مؤسســة الوثائــق واملكتبــة الوطنّيــة، مشــريًة إىل روايــات الطــالب بصفتهــم القــّراء 
األساســّين هلــذه الكتــب. وَتعتــرب هــذه الباحثــة أّن فوائــد كتــاب »النحــو والــرف والقــراءة 
ــامم بعمــق املواضيــع، وصغــر حجــم قواعــد النحــو  ــايل: االهت ــة« هــي عــى النحــو الت العربّي
بجانبهــا، وتغيــري خــط وكتابــة  الكلــامت  ترمجــة  إدراج  العديــدة،  والــرف، والتامريــن 

ــاب. ــة الكت ــا يف هناي ــع َمعانيه ــة م ــامت العربّي ــع الكل ــريب، ووض ــاريس والع ــوى الف املحت
ــال  ــو مق ــا، ه ــّد م ــب إىل ح ــذه الُكت ــاول ه ــذي َتن ــد ال ــث الوحي ــظ أّن البح ــام ُيالَح وك

الســّيدة صاحلــي، وهــو بحــث خمتــر للغايــة. 

مراجعة األدب النظري
حتليل املحتوى 

ــا للمحتــوى الظاهــر لوســائل االّتصــال، وهــو  ــا وكّميًّ ــا منهجيًّ طريقــٌة تقــّدم وصًفــا موضوعيًّ
أســلوب للبحــث يســتخدم لوصــف املحتــوى الظاهــر وصًفــا موضوعيًّــا ومنطقيًّا منظــامًّ وكّميًّا 
ــمل  ــد يش ــن، 1990: 175(. ق ــد الرمح ــتخدمة )داوود وعب ــل املس ــدة التحلي ــوء وح يف ض
العمــل املعنــي كتًبــا أو صحًفــا أو حمــارضات أو برامــج تلفزيونّيــة أو أّي وثيقــة أو مســتند آخــر. 
ــرض  ــن ع ــامل، يمك ــل وش ــف كام ــك، يف تعري ــف زاده، 2009: 14( لذل ــرويف ويوس )مع
ــة التنظيــم والتصنيــف والتبيــن والتفســري واالســتدالل  حتليــل املحتــوى بطريقــة جتعــل عملّي
ــوب  ــة يف النــص املكت ــم الظاهــرة والكامن واســتخراج الرســائل والرمــوز واألعــامل واملفاهي
ــة. )املصــدر  ــة والنوعّي ــاًء عــى املناهــج الكّمّي ــة، بن والوســائط واملجموعــات األخــرى املعني
نفســه: 15( “أســلوب يســتخدم إىل جانــب أســاليب أخــرى لتقويــم املناهــج مــن أجــل 
ــيوع  ــدى ش ــل إىل م ــل للتوّص ــدة التحلي ــل ووح ــداف التحلي ــى أه ــد ع ــو يعتم ــا وه تطويره
ظاهــرة أو أحــد املفاهيــم أو فكــرة أو أكثــر للخــروج بمــؤرّشات حتــّدد اجّتــاه التطويــر فيــام بعد« 
)اللقــاين واجلمــل، 2003: 86(. أســلوب علمــي يمكننــا اســتعامله يف حتليــل حمتــوى الكتــاب 
املــدريس هبــدف حتويــل مــادة التواصــل املكتوبــة إىل بيانــات عدديــة إحصائيــة يمكــن قياســها 
ــة تكــرار التحليــل  )حممــد وريــم، 2012: 21(. إّن الســمة الرئيســة هلــذه التقنيــة هــي إمكانّي
وبالتــايل صّحــة بياناتــه )كريبنــدروف، 1383، 25(. أســلوب مــن أســاليب البحــث العلمــي 
الــذي يســتهدف الوصــف املوضوعــي واملنظــم والكمــي للمضمــون الظاهــر ملــادة االتصــال 
أو نقــص املعلومــات يف حمتــوى مــواد االتصــال املطبوعــة )ســامرة والعديــي، 2008: 53(. 
ــة للباحــث.  ــر بالعوامــل واملفاهيــم الذاتّي ومــن هــذا املنطلــق هــو أســلوب موضوعــي ال يتأّث
ــه أســلوب  ــه كثــرية، ألّن ــاول الشــكل واملضمــون. جمــاالت العمــل في ــه أســلوب منّظــم يتن إّن
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كّمــي وفيــه مجيــع املعلومــات وأدوات القيــاس صادقــة وثابتــة. )حســن، 1983: 38( 
ــّية  ــب املدرس ــداد الُكت ــن بإع ــون للمتخّصص ــم الع ــوی تقدي ــل املحت ــداف حتلي ــن أه وم
أثنــاء مرحلــة التخطيــط والتصميــم، وذلــك عــن طريــق تزويدهــم بــام جیــب أن يتضّمنــه 
ــكار  ــن األف ــي م ــوی التعليم ــات املحت ــی مكّون ــّرف عل ــه. التع ــب تضّمن ــا جیتن ــوی وم املحت
واملبــادئ واملفاهيــم والقوانــن واالجتاهــات. حتســن نوعّيــة الُكتــب املدرســّية ورفــع كفاءهتــا 
يف معاجلــة املوضوعــات التــي تتناوهلــا. إجیــاد موازنــة بــن ميــول الكتــاب املــدريس وبــن ميــول 
الطلبــة واهتامماهتــم ملعرفــة املســتوی الــذي يؤّديــه املحتــوی يف التنشــئة االجتامعّيــة والنفســّية 

ــن، 2009: 177(  ــمي وحمس ــة. )اهلاش للطلب

اللغة واملقوالت الثقافّية
اللغــة أداة لرتســيخ اهلوّيــة، وبالتــايل فهــي متّثــل رمــز هوّيــة اجلامعــة )داوري أردكاين، 2007: 
3(. هلــذا الســبب يبــدو أّن الدوافــع غــري اللغويــة لتخطيــط اللغــة أقــوى بكثــري مــن الدوافــع 
اللغوّيــة، ويمكــن تلخيــص اهلــدف النهائــي ملعظــم الدوافــع غــري اللغوّيــة يف اكتســاب اهلوّيــة 
ــة،  ــة الوطنّي ــاء اهلوّي ــل يف بن ــي تدخ ــات الت ــن املكّون ــد م ــاك العدي ــه: 5(. هن ــدر نفس )املص
حيــث تــّم تقســيم رمــوز اهلوّيــة الوطنّيــة مــن حيــث املســتجيبن إىل 19 فئــة، بعضهــا متداخــل 

ولبعضهــا اآلخــر فئــات فرعيــة نشــري إليهــا فيــام يــي: )املصــدر نفســه: 20-19(
ــابه  ــا ش ــامء وم ــة الُعظ ــال احلكوم ــلوك رج ــزي، س ــد، ال ــادات والتقالي ــة )الع 1- الثقاف

ــراين( ــام اإلي ــك، الطع ذل
2- اخلصائص األخالقّية والسياسّية اإلجیابّية أو السلبّية 

3- اهلوّية اإليرانّية 
4- اآلثار التارخيّية

5- األساطري اإليرانّية 
6- الراية

7- الرياضات اإليرانّية القديمة والرياضات الوطنّية املعارصة مثل املصارعة 
8 - الدين 
9 - الِعرق 

10 - النشيد الوطني 
11 - اجلغرافيا واألماكن 

12 - االقتصاد 
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13 - الفنون 

14 - اللغــة الفارســّية )مثــل عــدم اســتخدام الكلــامت األجنبّيــة، واملصطلحــات العاّمّيــة، 
واألمثــال، واخلــّط الفــاريس ومــا شــابه ذلــك(

15 - األدب
16 - العلوم والصناعة 

17 - تاريخ احلضارة 
18 - املشاهري اإليرانّيون 

19- السياسة
يف هــذه الدراســة، ُقمنــا بدراســة املكّونــات الثقافّيــة املنعكســة يف هــذه األجــزاء الثالثــة مــن 

الكتــاب والتعبــري عــن َمظاهرها.

الطریقة
يف هــذه الدراســة، اعتمدنــا منهــج حتليــل املحتــوى لدراســة الُكتــب ونقدهــا. وُدرســت مجيــع 

حمتويــات الُكتــب الثالثــة مــن منظــور األهــداف واملنهــج واملحتــوی.
جمتمع الدراسة وأداهتا

ــذي  ــة، وال ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربّي ــم اللغ ــب تعلي ــث يف ُكُت ــذا البح ــوع ه ــل موض يتمّث
ُنــرش عــام 1319ش./1940م. اقــرتح الرســن وأندرســون )2011( تســعة مــؤرّشات 
لدراســة ُكُتــب تدريــس اللغــة لغــري الناطقــن هبــا، وهــي: أهــداف الكتــاب، االهتــامم بمشــاعر 
املتعّلمــن، طبيعــة العالقــة بــن املعّلــم واملتعّلــم، العالقــة بــن املتعّلمــن مًعــا، طرائــق التقويــم، 
أدوار املعّلــم واملتعّلــم، املــؤرّشات املهّمــة يف العملّيــة التعليمّية-التعّلمّيــة، الرؤيــة إلــی اللغــة 

ــدة، واســتخدام اللغــة األّم يف التعليــم.  ــة املؤّك والثقافــة، املهــارات اللغوّي
تناولنــا يف هــذا البحــث ثالثــة مقــوالت، وهــي: أهــداف الكتــاب والرؤيــة إىل اللغــة 
والثقافــة واســتخدام اللغــة األّم يف التعليــم. ورّكزنــا عــى الُبعــد الثقــايف للكتــب خاّصــة، 

ــه. ــارزة في ــره الب ــا َمظاه وحّددن

عرض النتائج
أهداف الكتب

ــة  ــم وتقوي ــك تعلي ــرف، وكذل ــو وال ــد النح ــم قواع ــل يف تعلي ــارش يتمّث ــدف مب ــب ه للكت
مهــارات القــراءة والفهــم. ويتامشــى اهلــدف اآلخــر الــذي يســعى الكتــاب إليــه بشــكل 
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غــري مبــارش مــع املرســوم الــذي ُأعلــن يف 27 شــهر ِمهــر 1317/ 19 أكتوبــر 1938م. 
ــذه  ــن ه ــة. وم ــامت خاّص ــة بِس ــدارس الثانوّي ــب امل ــع ُكُت ــب أن تتمّت ــوم، جی ــذا املرس ــا هل وفًق
ــَة  ــالَق الوطنّي ــخ األخ ــب أن ُترّس ــة، فيج ــة واألدبّي ــواّد الِعلمّي ــة إىل امل ــه باإلضاف ــامت أّن الِس
ــاه  ــن والش ــّب الوط ــل ح ــم، مث ــراين القدي ــد اإلي ــن الَعه ــع م ــي تنب ــخَة الت ــكاِت الراس واملل
والصــدق والصــالح وغريهــا مــن الفضائــل واألخــالق احلميــدة )ج 2، املقدمــة(. لتحقيــق 
اهلــدف األّول، توَجــد ثالثــة َمباحــث مســتقّلة يف كّل حــزء خمّصصــة لغــرض تدريــس النحــو 
والــرف والقــراءة. ولتحقيــق اهلــدف الثــاين، اســتخدم املؤّلفــون جمموعــًة متنّوعــة مــن املــواّد 

ــي. ــام ي ــي ســنوّضحها في الت

منهج الكتاب
يف مقّدمــة الكتــاب، أبــدى املؤّلفــون بعــض املالحظــات حــول منهــج الكتــاب. الكتــاب 
مكتــوب باللغــة الفارســّية لتســهيل فهــم حمتوياتــه )ج 1، ص 2( كــام أّن ترمجــة الكلــامت 
والعبــارات العربّيــة مذكــورة بدافــع الســهولة معهــا أو مذكــورة يف فهــرس املفــردات يف هنايــة 
الكتــاب )ج 1، ص 3( ولتمييــز املحتــوى الفــاريس عــن املحتــوى العــريب اســُتعمل اخلّطــان 

ــه(.  ــدر نفس ــخ )املص ــق والنس التعلي
ــس  ــج تدري ــور مناه ــن منظ ــة م ــذه املجموع ــف ه ــج تألي ــة منه ــد دراس ــك، عن ــع ذل وم
اللغــة، جیــب االعــرتاف بــأن منهــج الكتــاب هــو نفســه منهــج النحــو - الرتمجــة التقليــدي. يف 
ــا لتعّلــم اللغــة األجنبّيــة« )ريچــاردز وراجــرز،  هــذا املنهــج »ُتعتــرب اللغــة األّم نظاًمــا مرجعيًّ
1392: 7(. يف هــذا املنهــج، اهلــدف الرئيــي هــو تعليــم لغــة أجنبّيــة وتعلــم تلك اللغــة لقراءة 
أدب تلــك اللغــة. يف هــذا املنهــج، ينصــّب الرتكيــز الرئيــي عــى القــراءة والكتابــة، وال يتــم 
إيــالء اهتــامم منتظــم للتحــّدث أو االســتامع. )املصــدر نفســه( ودراســة حمتــوى دروس القــراءة 
ــة أّواًل  ُتشــري بوضــوح إىل وجهــة نظــر املؤّلفــن. يف هــذا املنهــج، يتــّم تقديــم القواعــد النحوّي
ــة ومــا ُيعادهلــا يف الرتمجــة ومتاريــن  ثــّم أمثلــة عنهــا، كــام يتــّم توفــري قائمــة بالعنــارص املعجمّي
ح بذلــك يف هــذا الكتــاب، وإّن ختطيطــه يــدّل عــى هــذه  الرتمجــة. )املصــدر نفســه( وقــد رُصّ
النقطــة متاًمــا. إّن االهتــامم اخلــاّص باجلملــة هــو أحــد الِســامت اخلاّصــة هلــذه الطريقــة. أّواًل، 
س القواعــُد النحوّيــة، ثــّم يتــم التــدّرب عــى هــذه القواعــد النحوّيــة مــن خــالل متاريــن  ُتــدرَّ
ــب نتيجــة جهــود األشــخاص الذيــن درســوا يف جمــال  ــا مــا تكــون هــذه الُكُت الرتمجــة، وغالًب
األدب، وليــس يف جمــاالت تدريــس اللغــة واللســانّيات )املصــدر نفســه(. وال يســتثنى هــذا 

الكتــاب مــن ذلــك.
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ويــرى املؤّلفــون أّنــه مــن الــروري أن حيفــز املعّلــُم الطالــَب عــى حفــظ القصائــد 
واألمثــال الــواردة يف الكتــاب. )ج 1، ص 5( لذلــك، وبشــكل عــام، فــإّن منهــج هــذا الكتــاب 
ــل يف تعليــم قواعــد الرتمجــة ويتكــّون مــن ثــالث مراحــل: »تعليــم النحــو«، »تدريــب  يتمّث
ــب  ــم جی ــون أّن املعّل ــرى املؤّلف ــة األم« وي ــتخدام اللغ ــة«، »اس ــد النحوي ــردات والقواع املف
أن يبــدأ التدريــس مــن كتــاب الــرف وأاّل يتعامــل مــع مــواّد أخــرى يف األســابيع اخلمســة 

ــة )ج 1، ص 2(. ــراءة والرتمج ــل دروس الق ــّم يدخ األوىل، ث

حمتوى الكتاب ومنهج عرضه
دّونــت هــذه الكتــب يف ثالثــة أجــزاء للســنوات األوىل إىل الثالثــة مــن املرحلــة الثانوّيــة. يتكــّون 
كّل جــزء مــن ثالثــة مواضيــع: الــرف والنحــو والقــراءة، وقــد تــّم تأليفهــا بشــكل مســتقّل. 
بعبــارة أخــرى، تتــّم صياغــة هــذه املوضوعــات بشــكل منفصــل وال يتــّم التعبــري عنهــا مًعــا، 
ا ويف اجلزَأيــن  مــع وجــود اختــالف يكمــن يف أّن ترقيــم الكتــاب يف اجلــزء األّول كان مســتمرًّ
ــدد  ــزء وع ــات كّل ج ــّم رسد موضوع ــتقّل. يت ــكل مس ــوع بش ــم كّل موض ــّم ترقي ــن ت اآلخَري

الصفحــات املخّصصــة لــه يف اجلــدول التــايل:
القراءةالنحوالرفرقم اجلزء

1228140
2815855
34013456

ــا  ــن معه ــة ال يمك ــو، بطريق ــات النح ــص ملوضوع ــرب خمّص ــزء األك ــظ أّن اجل ــام ُيالَح وك
ــث. ــن األّول والثال ــراءة يف اجلزَأي ــرف والق ــع ال ــة مواضي مقارن

الرصف
ــرف.  ــة بال ــات اخلاّص ــن املوضوع ا م ــدًّ ــرًيا ج ــاًم كب ــون حج ــة، أدرَج املؤّلف ــذه الثالثّي يف ه
يتنــاول اجلــزء األّول أساســّيات هــذا العلــم، وقــد تــّم عــرض موضوعــات احلــروف العربّيــة 
ــة،  ــاب الســنة الثاني ــث واملفــرد واجلمــع باختصــار. يف كت ــر واملؤّن واألســامء واألفعــال واملذّك
تــّم التعبــري أّواًل عــن نفــس املوضوعــات املذكــورة يف اجلــزء األّول بمزيــد مــن التفصيــل، ثــّم 
ــة:  ــات التالي ــمل املوضوع ــي تش ــرف، والت ــم ال ــق بعل ــرى تتعّل ــات أخ ــت موضوع ُنوقش
تعريــف علــم الــرف، املتــّرف وغــري املتــّرف، املذّكــر واملؤّنــث، املفــرد واملثنـّـى واجلمــع، 
املقصــور واملمــدود املنقــوص، املنســوب واملصّغــر، النكــرة واملعرفــة، الضمــري وأنواعــه، اســم 
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اإلشــارة، االســم املوصــول، املعــّرف بـــ ال التعريــف وباإلضافــة، املنــرف وغــري املنــرف، 
مبحــث الفعــل، الســامل وغــري الســامل، الــالزم واملتعــّدي، املعلــوم واملجهــول، الفعــل املــايض 
واملضــارع واألمــر، تريــف الفعــل، مبحــث احلــرف. وبشــكل عــاّم، متّــت مناقشــة ُمعظــم 
ــة مــن علــم الــرف،  موضوعــات علــم الــرف يف الســنة الثانيــة. يتــّم رسد األقســام املتبقّي
ــّرف،  ــري املت ــّرف وغ ــي: املت ــث، وه ــزء الثال ــة، يف اجل ــات التالي ــمل املوضوع ــي تش والت
اجلامــد واملشــتق، املصــدر، املشــتّقات )اســم الفاعــل، اســم املفعــول، الصفــة املشــّبهة، الصيغــة 
املبالغــة، اســم التفضيــل، اســم الزمــان واملــكان، اســم اآللــة(، مبحــث الفعــل، وأقســام املايض 

واملســتقبل، ومبحــث احلــرف )أنــواع احلــرف العامــل وغــري العامــل(.
كان منهــج املؤّلفــن يف التعبــري عــن املوضوعــات الرفّيــة مــن النــوع الــذي يتــّم فيــه تقديم 
التفســريات أّواًل حــول القواعــد الرفّيــة باللغــة الفارســّية، كــام تــّم تقديــم أمثلــة لــكّل مســألة 
باللغــة العربّيــة. ويف هنايــة كّل درس، توَضــع أســئلة ومتاريــن وُيطلــب مــن الطالــب اإلجابــة 
ــات  ــون يف مقّدم ــه املؤّلف ــذي رّصح ب ــهيل ال ــل التس ــن أج ــه م ــارة إىل أّن ــدر اإلش ــا. وجت عليه

الكتــاب، فقــد ُترمجــت الكلــامت والتعابــري العربّيــة إىل اللغــة الفارســّية.

النحو
كــام ذكرنــا، يف مجيــع الُكتــب الثالثــة، املوضــوع الثــاين املســتقّل يف الكتــاب خمّصــص للنحــو. 
اســتخدم املؤّلفــون نفــس املنهــج التقليــدي لتعليــم النحــو. يف اجلــزء األّول تطّرقــوا إىل مباحث 
اجلملــة وأقســامها، املبتــدأ واخلــرب والفاعــل واملفعــول، اإلعــراب، املعــرب واملبنــي، املضــاف 
واملضــاف إليــه، املعلــوم واملجهــول. ويف اجلــزء الثــاين، َتناولــوا مواضيــَع رفــع املضــارع 
ونصبــه وجزمــه، اجلــوازم وأدوات جــزم الفعــل، املعــرب واملبنــي، الفاعــل، نائــب الفاعــل، 
ــدأ  ــم وتأخــري املبت ــة والنكــرة، تقدي ــدأ واخلــرب )املعرف ــدأ واخلــرب، مباحــث خمتلفــة يف املبت املبت
ــم وتأخــري االســم واخلــرب، أفعــال  ــدأ واخلــرب(، األفعــال الناقصــة، تقدي واخلــرب، حــذف املبت
املقاربــة أو الرجــاء، احلــروف املشــّبهة بالفعــل، احلــروف املشــّبهة بـــ ليــس، ال النافيــة للجنــس، 
أنــواع اإلعــراب. أمــا املوضوعــات الــواردة يف اجلــزء الثالــث فهــي: املفعــول املطلــق، املفعــول 
بــه، االشــتغال، املفعــول لــه، املفعــول فيــه، املفعــول معــه، احلــال )أقســام احلــال، تعــدد احلــال، 
حــذف عامــل احلــال(، التمييــز، املســتثنی، املنــادی وأنواعــه )إعــراب املنــادی، تابــع املنــادی، 
ــب،  ــال التعج ــوب، أفع ــال القل ــدوب( أفع ــادی املن ــتغاث، املن ــادی املس ــم، املن ــادی املرخ املن
أفعــال املــدح والــذم، شــبه الفعــل )اســم الفاعــل، اســم املفعــول، عمــل الصفــة املشــبهة، اســم 
ــد،  ــت، التوكي ــع )النع ــة، التواب ــا، اإلضاف ــر وَمعانيه ــروف اجل ــل(، ح ــم الفع ــل، اس التفضي
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البــدل، عطــف البيــان، العطــف باحلــروف(، خــرب األفعــال الناقصــة، احلــذوف النافيــة، 

األســامء املشــبهة بالفعــل، اســم ال النافيــة للجنــس. 
مــن الواضــح أّن الغــرض الرئيــي للمؤّلفــن هــو تضمــن مجيــع املوضوعــات التــي 
وردت يف كتــب النحــو التقليدّيــة. بالطبــع، يف تصميــم هــذه املواضيــع، جــرت حماولــة لتقليــل 
ــون أّواًل  ــاّذة. رشح املؤّلف ــاالت الش ــذف احل ــق ح ــن طري ــكان ع ــدر اإلم ــع ق ــم املواضي حج
املوضوعــات باللغــة الفارســّية وذكــروا عــّدة أمثلــة لــكّل موضــوع. يف هنايــة كّل درس، توَجــد 
أســئلة ومتاريــن للطالــب. واجلديــر بالذكــر أّنــه خالًفــا للمنهــج املّتبــع يف درس الــرف، فــإّن 

متاريــن درس النحــو مل ُترتجــم إىل الفارســّية واكتفــی بالنــص العــريب.

القراءة
ــَع خمتلفــة  ــار املؤّلفــون نصوًصــا خمتلفــة ألقســام القــراءة. تغّطــي هــذه النصــوص مواضي اخت
وال يوَجــد معيــار حمــّدد الختيارهــا. وكأّن ترتيــب التعبــري عــن هــذه القضايــا مل يكــن لــه 
ــد  ــراءة: املوب ــّية للق ــدروس األساس ــض ال ــن بع ــن عناوي ــال، م ــبيل املث ــى س ــّدد. ع ــار حم معي
ــك،  ــد، الّدي ــوء، األس ــار الس ــان، ج ــظ اللس ــّق األم، حف ــر، ح ــر البح ــن حف ــورشوان، م وأن
مــن كلــامت الرســول )ص(، طلــب العلــم وغريهــا. وتوجــد يف اجلــزء الثــاين مباحــث، مثــل: 
ــان،  ــن يف اإلحس ــل، التفنّ ــل الكام ــات الرج ــرم )ص(، صف ــول األك ــم للرس ــا وِحَك وصاي
ــث،  ــث مباح ــزء الثال ــن اجل ــا. ويتضّم ــورشوان وغريه ــة أن ــف، عدال ــيد، لطائ ــّراء والرش الف

ــا. ــف وغريه ــواب لطي ــاء اهلل، ج ــة، قض ــادرة، النميم ــة، ن ــل: الصدق مث
لذلــك، مــن الواضــح أّن القضايــا قــد ُأثــريت يف مواضيــع متفّرقــة. النقطــة األخــرى املهّمــة 
ــه مل يتــّم العثــور عــى أّي ســبب يــدّل عــى أّن املؤّلفــن اّتبعــوا معايــري خاّصــة لرتتيــب  هــي أّن
هــذه النصــوص، مــن األســهل إلــی األصعــب، وعــى ســبيل املثــال، أن تكــون نصــوص الســنة 

األوىل أقــّل صعوبــة مــن النصــوص الالحقــة.
يف عــّدة حــاالت، ذكــر املؤّلفــون املصــادر التــي اختــاروا منهــا النصــوص. لكن مل يتــّم ذلك 
ــران  ــي: إي ــوص ه ــذه النص ــادر ه ــإّن مص ــورة ف ــاالت املذك ــب احل ــث. وبحس ــزء الثال يف اجل
ــرى(،  ــات األخ ــن اللغ ــة م ــر )ترمج ــای ديگ ــه از زباهن ــفة، ترمج ــخ الفالس ــن، تاري ــن عهَدي ب
جواهــر األدب، احللقــات املدرســّية، ديــوان ابــن الــوردي، صناجــة الطــرب، علــم االجتــامع، 
العقــد الفريــد، عيــون األخبــار، كتــاب األذكيــاء، جمــاين األدب، َمــدارج القــراءة، املســتطرف، 

املعلومــات املدنّيــة، نفحــة اليمــن.
ــّم  ــريب أّواًل ث ــص الع ــر الن ــّم ذك ــل يف أن يت ــوص يتمّث ــذه النص ــرض ه ــلوب ع وكان أس
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ــار  ــع معي ــة إىل الفارســّية. ويف هــذا الصــدد مل ُيّتب ترمجــة الكلــامت التــي عّدهــا املؤّلفــون صعب
ــذه  ــاول ه ــّم تن ــّية. مل يت ــة إىل الفارس ــامت الصعب ــم الكل ــاالت مل ُترتج ــض احل ــد، ويف بع موّح
املســألة بشــكل كامــل يف اجلــزء الثالــث، ووردت نصــوص خمتلفــة فقــط دون أّي مالحظــات 

ــة. إضافّي

املقوالت الثقافّية
مــن الزوايــا التــي يمكــن للمــرء مــن خالهلــا الدخــول إىل حمتــوى الكتــب التعليمّيــة وحتليلهــا 
هــو دراســة املقــوالت الثقافّيــة. إّن دراســة حمتــوى هــذه الُكُتــب الثالثــة مــن الكتــب ُتشــري إىل 

أّن العنــارص التاليــة قــد تــّم أخذهــا بعــن االعتبــار مــن ِقبــل املؤّلفــن:

1 - اجلوانب الدینية 
يف تأليــف هــذا الكتــاب، َأوىل املؤّلفــون اهتامًمــا بالًغــا للقضايــا الدينّيــة، وهلــذا االهتــامم أســباب 
ــاء.  ــذا االّدع ــى ه ــة ع ــدى األدّل ــة إح ــات القرآنّي ــف لآلي ــتخدام املكّث ــّد االس ــّددة. وُيَع متع
ــال،  ــَد مــن األمثلــة والتامريــن مــن آي الذكــر احلكيــم. عــى ســبيل املث ــاَر املؤّلفــون العدي اخت
مجيــع العبــارات الــواردة يف الصفحــات مــن 30 إىل 32، و46، و47، و49 مــن اجلــزء األول، 
والصفحــات 5 و6 و12 مــن كتــاب النحــو يف اجلــزء الثــاين، وعبــارات الصفحــات مــن 36 
ــو يف  ــاب النح ــن كت ــن 5 إىل 10، و42 و43 م ــات م ــرف، والصفح ــاب ال ــن كت إىل 39 م
اجلــزء الثالــث، آيــات خمتــارة مــن القــرآن الكريــم. وتوَجــد، بالطبــع، حــاالت أكثــر بكثــري ممـّـا 
ُذكــر. باإلضافــة إىل االســتخدام املبــارش آليــات مــن القــرآن الكريــم، فقــد ُأدرجــت الِقصــص 
القرآنّيــة، مثــل »قابيــل قتــل أخــاه هابيــل« يف الصفحــة 35 مــن اجلــزء الثــاين، والعبــارات التي 
ُتشــري إىل املحتــوى الدينــي، مثــل »اهلل أكــرب خلــق اهلل العــامل« )ج 1، ص 38(، واألحاديــث 
ــن  ــد م ــزء األول، أو العدي ــن اجل ــة 71 م ــا ورد يف الصفح ــل م ــالم، مث ــي اإلس ــدة لنب العدي
أحاديــث اإلمــام عــي )ع( التــي تظهــر يف الصفحــة 78 مــن اجلــزء األّول، وهــي مثــال آخــر 

عــى اهتــامم املؤّلفــن بالقضايــا الدينّيــة.

2 - األماكن اجلغرافية
ــذه  ــدن. يف ه ــن وامل ــامء األماك ــر أس ــي ذك ــة ه ــة الثقافّي ــري إىل اهلوّي ــي ُتش ــرى الت ــة األخ املقول
ــة، ُذكــرت مــدن خمتلفــة يف إيــران مــّرات عديــدة. مهــدان مــن  السلســلة مــن الُكتــب التعليمّي
أّمهــات بــالد إيــران )ج 2، ص 12(، شــرياز )ج 2، ص 4 و78؛ ج 3، ص 3(، طهــران 
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)ج 2، ص 10 و78(، تربيــز، خراســان، مشــهد الرضــا، نيســابور ســبزوار )ج 2، ص 33(. 
ــدن  ــض امل ــامء بع ــاب أس ــل وردت يف الكت ــة، ب ــدن اإليرانّي ــون بامل ــِف املؤّلف ــع مل يكت وبالطب

ــد. ــريوت، دمشــق، القاهــرة، مكــة، العــراق، بغــداد، اهلن ــدان األخــرى ومنهــا: ب والبل

3 - الشخصيات
إحــدى املوضوعــات املهّمــة يف تقديــم املظاهــر الثقافّيــة هــي التطــّرق إىل الشــخصّيات األدبّيــة 
والثقافّيــة والتارخيّيــة وُحــّكام البــالد. يف هــذه األجــزاء الثالثــة مــن الكتــاب، اختــاَر املؤّلفــون 

هــذه الشــخصّيات مــن زوايــا خمتلفــة وَذكروهــا يف الكتــاب.

أ( الشخصيات الدینية
النقطــة التــي جتــدر اإلشــارة إليهــا يف هــذا الصــدد هــي اهتــامم املؤّلفــن بكبــار الديــن وُعظامئــه. 
وكــام ذكرنــا، اســتخدَم املؤّلفــون كالم نبــي اإلســالم واإلمــام عــي )عليــه الســالم( بالشــكل 
ــال، »عــي إمــام« )ج 1،  ــل، وُأشــري إليهــا يف حــاالت أخــرى كذلــك. عــى ســبيل املث األمث
ص 34( و »أحــّب عــّي حممــًدا« )ج1، 38(. كــام ُأشــري إىل أســامء الصحابــة اآلخريــن، فعــى 
ســبيل املثــال: »مّلــا ُأيت ُعمــر باهلرمــزان أراد قتلــه« )ج1، ص 39(، ُعمــر بــن اخلّطــاب )ج2، 
ــاء،  ــاء واألولي ــامُء األنبي ــرت أس ــام ُذك ــراءة، ص 8(. ك ــاس )ج3، ق ــن عّب ــراءة(، اب ص 43 ق

مثــل لقــامن )ج1، ص 84( وموســى )ج1، ص 114( يف مواضــع خمتلفــة مــن الكتــاب.

ب( الشخصيات إیران ما قبل اإلسالم
يتمّيــز تاريــخ احلضــارة اإليرانّيــة بالعراقــة، ويمكــن تقســيُمه عموًمــا إىل عَريــن: قبــل 
اإلســالم وبعــده. لقــد اهتــّم مؤّلفــو هــذه الُكُتــب بــكّل مــن العَريــن مــن تاريــخ هــذه 

احلضــارة. 
فيــام يتعّلــق بشــخصّيات إيــران مــا قبــل اإلســالم، فــإّن أنــورشوان هــو الشــخصّية 
التــي ُذكــرت مــن غريهــا يف هــذه الكتــب الثالثــة. ويف بعــض احلــاالت، ُذكــرت أقــوال 
أنــورشوان، مثــل: »العــدل ســور ال يغرقــه مــاء وال هيدمــه منجنيــق” )ج 1، ص 32(. ويف 
ــة  ــل: أنــورشوان العــادل )ج 1، ص 43(، عدال ــه، مث بعــض األوقــات، ُأشــريت إلــی عدالت
أنــورشوان )ج 2، ص 4 قــراءة(، أو حكايــات تــدور حولــه. عــى ســبيل املثــال: ســمع املوبــد 
ضحــك اخلــدم يف جملــس أنــورشوان )ج 1، ص 44(، املوبــد وأنــورشوان )ج 1، ص 64(، 

وأنــورشوان والفتــاة )ج 2، ص 12 قــراءة(، أنــورشوان )ص 36، ص 50 قــراءة(. 
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ومــن الشــخصّيات اإليرانّيــة األخــری يمكــن اإلشــارة إلــی كــوروش الكبــري يف الصفحــة 
107، ويزدجــرد بــن ســابور يف اجلــزء 3، الصفحــة 14 مــن كتــاب القــراءة. وُذكــرت قّصــة 
ــا ُأيت عمــر باهلرمــزان أراد قتلــه ... )ج1، ص  أرس هرمــزان أيًضــا يف أحــد دروس القــراءة: مّل
39( وُذكــر هبــرام أيًضــا يف أحــد الــدروس وُنقلــت عنــه حكايــة )ج 1، ص 67 قــراءة(. 
وُرِويــت قّصــة ِســناِّمر، أحــد أشــهر املهندســن املعامرّيــن اإليرانّيــن يف العــر الساســاين، يف 
هــذا الكتــاب، وتضّمنــت القّصــة حكايــة قتلــه عــى يــد النعــامن. )ج 3، ص 13 و14 قــراءة(. 

ج( شخصيات إیران اإلسالمية
بعــد أن اعتنــق اإليرانّيــون اإلســالم، نــرى حضــوًرا ملجموعــة واســعة مــن اإليرانّيــن يف بنيــة 
ــابع  ــرن الس ــايس يف الق ــم العّب ــة احلك ــى هناي ــر حّت ــذا األم ــتمّر ه ــالمّية. واس ــارة اإلس احلض
اهلجــري وشــهد العديــد مــن التقّلبــات. ظهــر العديــد مــن الشــخصّيات خــالل هــذه الفــرتة 
الطويلــة وتفّوقــت يف خمتلــف املجــاالت بــام يف ذلــك املناصــب احلكومّيــة واآلداب والعلــوم. 
ويف هــذه األجــزاء الثالثــة مــن هــذا الكتــاب التعليمــي، ذكــر املؤّلفــون أســامء بعــض هــؤالء 
الشــخصّيات. مــن العلــامء املســلمن اإليرانّيــن، ُذكــر أفــراد مثــل أبــو رحيــان املنجــم )ج 1، 
ــراءة(  ــرازي )ج 3 ص40 ق ــن ال ــر الدي ــب )ج 1، ص 43( فخ ــّا الطبي ــن زكري ص 43(، اب
ســهل بــن نوبخــت )ج3 ص 55 قــراءة( وابــن ســينا )ج3 ص 46 قــراءة(. وأشــار املؤّلفــون 
إىل جمموعــة أخــرى مــن الشــخصّيات اإليرانّيــة يف هــذا الكتــاب، وهــم ُوزراء إيرانّيــون شــغلوا 
مناصــب يف خمتلــف احلكومــات العربّيــة واملســتقّلة وشــبه املســتقلة، ومنهــم: حييــى بــن خالــد 
الربمكــي )ج3، ص 33 تــالوة(، والــذي ُذكــر لــه موضــوع بعنــوان: يف رثــاء الربامكــة )ج 3، 
ص 35 قــراءة( يتطــّرق فيــه ملــا حــدث للربامكــة، نظــام امللــك )ج 1 ص 86(، ابــن العميــد 
ــراءة(،  ــة )ج 3 ق ــامد الدول ــراءة(، ع ــث )ج 2 ص 39 ق ــوب لي ــراءة(، يعق )ج 3 ص 17 ق

ــة الديلمــي )ج 3 ص 42 قــراءة(. معّزالدول

د( احلكام والسياسّيون العرب
بســبب اعتنــاق اإليرانّيــن لإلســالم ومــن ناحيــة أخــرى انتشــار اإلســالم يف إيــران وســيطرة 
ــل  ــا قب ــرتة م ــن ف ــة م ــة العربّي ــخ والثقاف ــي التاري ــد َحظ ــران، فق ــى إي ــة ع ــات العربّي احلكوم

ــن.  ــامم اإليرانّي ــابع باهت ــرن الس ــايس يف الق ــم العّب ــة احلك ــالم إىل هناي اإلس
يف هــذا الكتــاب، ورد اســم النعــامن )ج3، ص 13( كأحــد احلــّكام العــرب يف عــر مــا 
قبــل اإلســالم واســم أيب ســفيان )ج1، ص 79( والــذي كان ُمعارًضــا لنبــي اإلســالم، وســبق 
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أن ورد ذكــر أســامء الشــخصّيات الدينّيــة مــّرات عديــدة يف هــذه الُكُتــب. الشــخصّية األخــرى 
التــي يمكــن ذكرهــا هنــا شــخصّية قيــس بــن ســعد )ج 3، ص 12( الــذي كان مــن أصحــاب 

النبــي )صلــی اهلل عليــه و آلــه( وأصحــاب اإلمــام عــي )عليــه الســالم(.
ومــع ذلــك، فــإّن معظــم الشــخصيات املذكــورة يف هــذا الكتــاب مرتبطــة بالعــر األمــوي 
ومــا بعــده، وتشــغل شــخصّيات العــر العّبــايس حّيــًزا كبــرًيا من الكتــاب. ومن الشــخصيات 
التــي ارتبطــت بالعــر األمــوي والتــي ُذكــرت يف الكتــاب يمكــن أن نذكــر معاويــة )ج 2 ص 
ــرة )ج2 ص 36  ــن أيب صف ــب ب ــراءة(، املهّل ــة )ج3 ص 8 ق ــن عتب ــد ب ــرف(، الولي 11 ال
ــراءة(،  ــري )ج 3 ص 10 ق ــن الزب ــروة ب ــراءة(، الع ــاج )ج3 ص 32 ق ــراءة(، احلّج ص 46 ق

والوليــد بــن يزيــد )ج 3 ص 14 قــراءة(.
ومــن شــخصّيات العــر العبــايس، يمكننــا أن ُنشــري إىل هــارون الرشــيد )ج 1، ص 75، 
ج 3، ص 34 قــراءة(، املأمــون )ج1 ص 111 وج2 ص 54 قــراءة وج3 ص 18 قــراءة(، 
ــّد  ــام ُيَع ــراءة(. ك ــن )ج 3 ص 31 ق ــراءة(، واألم ــور )ج1 ص 115 وج3 ص 48 ق واملنص
صــالح الديــن األّيــويب )ج 2، ص 16، ص 49 قــراءة( مــن الشــخصّيات املذكــورة يف هــذا 

الكتــاب.
النقطــة املهّمــة يف التعامــل مــع هــذه الشــخصّيات هــي أّن املؤّلفــن حاولــوا أاّل يّتخــذوا أّي 
موقــف دينــي أو عقائــدي جتــاَه هــؤالء األشــخاص، وبالتــايل فــإّن املــاّدة التــي اختــريت حــول 
هــذه الفئــة مــن الشــخصّيات إمــا حمايــدة وجمــّرد تعبــري عــن حــدث طبيعــي، خاّصــة يف التعامــل 
مــع اآلخريــن، أو أّنــه ذكــر ســامت إجیابّيــة هلــؤالء األشــخاص، ويف النهايــة، هنــاك القليــل مــن 
األشــخاص الذيــن مل تصــدر عنهــم مثــل هــذه الصفــات واألفعــال خــالل حياهتــم. عــى ســبيل 
املثــال، وعــى الرغــم مــن إمكانّيــة الُعثــور عــى العديــد مــن األمثلــة التارخيّيــة حــول ُمعارضــة 
ــالل  ــق بإح ــاب يتعّل ــذا الكت ــفيان يف ه ــن أيب س ــال ع ــا ُيق ــإّن م ــالم، ف ــي اإلس ــفيان لنب أيب س
الســالم بــن املســلمن والكّفــار )ج 1، ص 79(، أو عندمــا ُيذكــر معاويــة، يتــّم تقديمــه، ومــن 
دون أّي موقــف خــاص، باعتبــاره اخلليفــة األّول للدولــة األموّيــة: )كان معاويــة أّول اخللفــاء 
األموّيــن(، وعندمــا ُيذكــر احلّجــاج بــن يوســف الــذي حُيســب مــن الشــخصّيات ذات البطــش 
ويرتبــط اســمه بالقتــل وســفك الدمــاء وإراقتهــا، ُيشــار إىل وفاتــه نقــاًل عــن الشــاعر النمــريي 

الــذي وصــف أخــت احلّجــاج يف قصيــدة.
ُاّتبــع نفــس املعيــار بالنســبة للشــخصّيات األخــرى: الوليــد بــن عتبة بن أيب ســفيان ومســألة 
رعايــة الفقــراء ودفــع ديــون املدينــن وإطــالق رساح الغــالم املذنــب، املهّلــب بــن أيب صفــرة 
ــه  ــري وخضوع ــن الزب ــروة ب ــرب ع ــب، وص ــرم املهّل ــود وك ــد، وج ــق العبي ــى عت ــجيع ع والتش
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للقضــاء والقــدر اإلهلــي، الوزيــر املهّلبــي )ج 3، ص 42 قــراءة( وزيــر معّزالدولــة الديلمــي 
ومنزلتــه الســامية ورحابــة صــدره ومّهتــه العاليــة، وتعزيــة هــارون الرشــيد للكســائي، وأدب 
ــلوب  ــور وأس ــو املنص ــارب، وعف ــع األق ــل م ــه يف التعام ــه وتواضع ــه وعدالت ــون وحلم املأم

قضائــه، وشــهامة صــالح الديــن األيــويب وكرمــه وشــجاعته.
يف غضــون ذلــك، فقــط يف قّصــة برامكــة، تطــّرق املؤّلفــون إىل قضّيــة مقتــل عائلــة الربامكــة 
ــّم احلديــث عــن األمــن العبــايس، فقــد ُأشــري إىل  ــه عندمــا يت ــد هــارون الرشــيد. أو أّن عــى ي

جهلــه بكياســة املأمــون.

ه( األدباء العرب 
ســبق وذكرنــا أّن اإليرانّيــن ُيوُلــون اهتامًمــا كبــرًيا لــألدب العــريب ألســباب متعــّددة. 
ــة.  ــور التارخيّي ــف العص ــن خمتل ــة م ــة عربّي ــخصّيات أدبّي ــف بش ــاب التعري ــذا الكت ــن ه تضّم
فمــن العــر اجلاهــي ُذكــر امــرؤ القيــس )ج2ص21 نحــو(، األعشــی )ج2 ص21 نحــو(، 
عنــرتة بــن شــّداد )ج3 ص 44 قــراءة(، اخلنســاء )ج2 ص10(، كعــب بــن ُزهــري )ج3 ص 
ــو(، حاتــم الطائــي )ج2 ص22قــراءة(.  49 قــراءة(، أكثــم بــن صيفــي )ج 2 ص 34 نح
ومــن بــن أدبــاء العــر األمــوي ُذكــر نــر بــن ســّيار )ج2 ص 36 قــراءة(، الفــرزدق 
ــاء  ــن أدب ــن ب ــمقمق )ج1 ص 86(. وم ــو الش ــراءة(، أب ــراءة وج3 ص 25 ق )ج2ص 45 ق
العــر العّبــايس يمكــن اإلشــارة إىل الشــخصّيات التاليــة، حيــث كانــت معظــم الشــخصّيات 
ــظ )ج1  ــراءة(، اجلاح ــف )ج3 ص 51 ق ــو دل ــايس: أب ــر العب ــن الع ــاب م ــة يف الكت األدبي
ص74، ج3 ص 30 قــراءة(، الكســائي )ج1 ص75، ج2 ص 15 قــراءة(، الفــّراء )ج2 ص 
4 قــراءة(، أبــو العــالء املعــّري )ج2 ص 53 قــراءة(، املتنّبــي )ج3 ص 44 نحــو(، حييــی بــن 

ــراءة(.  ــام )ج3 ص 51 ق ــو متّ ــراءة(، أب ــم )ج3 ص 18 ق أكث
وال نری، يف هذه الُكُتب، ذكًرا لألدباء والشعراء العرب املتأّخرين واملعارصين.

و( الشخصيات الغربية 
ــكندر )ج 1، ص 50، ص  ــل اإلس ــهرية، مث ــة الش ــخصّيات الغربي ــض الش ــامء بع وردت أس
75، اإلســكندر( عــّدة مــرات يف الكتــاب. كــام ُذكــرت شــخصّيات مشــهورة، مثــل فرانكلــن 
األمريكــي )ج 2، ص 3 قــراءة(، إرنســت رونــان، الفيلســوف الفرنــي )ج 2، ص 35 

ــدود. ــكل حم ــراءة( بش ــرش )ج 2، ص 28، 40 ق ــادي ع ــس احل ــراءة(، لوي ق
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4 - حّب الوطن وحّب امللك

مــن األهــداف التــي تــّم ذكرهــا رصاحــة يف مقدمة الكتــاب تقويــة روح الوطنّية أو الشــعور 
ــة يف  الوطنــي، والتــي تــم تعريفهــا عــى أهّنــا األهــداف الُعليــا لتأليــف كتــب املــدارس الثانوّي
تلــك الفــرتة. ويف هــذا الصــدد، تــّم تضمــن مظاهــر اإلقنــاع والرتغيــب هبــذا األمــر يف طّيــات 
الكتــاب، عــى ســبيل املثــال، مصطلحــات مثــل إيــران وطننــا، وطننــا إيــران )ج1، ص 35( 
والوطــن عزيــز أهلــه )ج 2، النحــو، ص 15( ونصــوص بعنــوان: إيــران ال متــوت أبــًدا )ج1، 

ص 107( وفضــل إيــران عــى التمــّدن اإلســالمي )ج 2، النحــو، ص 15(.
هنــاك قضّيــة أخــرى ُأثــريت متاشــًيا مــع الشــعور بالوطنيــة ووفًقــا ملقّدمــة الكتــاب كانــت 
إحــدى األهــداف الُعليــا هلــذه الفــرتة مــن تأليــف الُكُتــب التعليمّيــة، وهــي قضّيــة حــّب امللــك. 
لذلــك، فــإّن مواضيــع مثــل الســلطان ظــّل اهلل )ج1، ص 43( ونــّص أحــد الــدروس حــول 

موضــوع اهلل، امللــك والوطــن )ج1، ص 108( مدرجــة هلــذا الغــرض.

َمصادر الكتاب وَمراجعه
كــام ُيشــاَهد بوضــوح يف هــذا الكتــاب، يف دروس الــرف والنحــو، جــرت حماولــة لتدريــس 
ــع  ــاز مجي ــاب بإجی ــدّرس الكت ــرى، ُي ــارة أخ ــو. بعب ــرف والنح ــع ال ــة يف مواضي دورة كامل
ــض  ــُتخدمت بع ــد اس ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــة العربّي ــدي لّلغ ــو التقلي ــرف والنح ــث ال مباح
املصــادر لتأليــف دروس القــراءة التــي تشــمل نصوًصــا نثرّيــة وشــعرّية. ُذكــرت هــذه املصــادر 
ــزء  ــوص اجل ــريت نص ــي اخت ــب الت ــوح الكت ــدم وض ــن ع ــم م ــى الرغ ــص. وع ــة الن يف هناي
ــاين. ــن األّول والث ــا نصــوص اجلزئ الثالــث منهــا، إاّل أّن طبيعــة النــص ونوعــه يشــبهان متاًم
أّدت هيمنــة النظــرة التقليدّيــة واختيــار النصــوص الرتبوّيــة مــن الُكُتــب األدبّيــة إىل 
ــن.  ــات الــدروس والتامري ــال يف طّي ــد القديمــة واحِلكــم واألمث ــري مــن القصائ إدراج قــدر كب
ــدار )ج1، ص  ــل ال ــار قب ــة: اجل ــة حكيم ــل أو مجل ــر َمَث ــدروس، ُذك ــن ال ــد م ــة العدي يف هناي
ــن  ــري م ــد خ ــور يف الي ــض )ج1، ص 69(، وعصف ــد راب ــن أس ــري م ــف خ ــب طائ 68(، كل
عــرشة يف اهلــواء، هــي أمثلــة عــى ذلــك. وبالطبــع جتــدر اإلشــارة إىل أّن بعــض النصــوص هلــا 
طابــع معــارص وتتنــاول قضايــا هــي مــن ابتــكارات العــر احلديــث. مواضيــع مثــل الســّياح، 
وســاعي الربيــد، واملستشــفى، واملرفــأ، واجلريــدة هــي مــن فئــة هــذه املواضيــع. ومــع ذلــك، 
ا بالنســبة  يف هــذه احلالــة، فــإّن اجلوانــب األدبّيــة والتقليدّيــة والقديمــة للنصــوص غالبــة جــدًّ

ــراءة.  ــدرس الق ــارة ل للنصــوص املخت
ــر األدب،  ــاين األدب، جواه ــي: جم ــوص ه ــذه النص ــا ه ــريت منه ــي اخت ــادر الت إّن املص
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ــن  ــة م ــامع، الرتمج ــم االجت ــار، عل ــون األخب ــوردي، ُعي ــن ال ــوان اب ــّية، دي ــات املدرس احللق
ــتطرف،  ــن، املس ــن عهَدي ــران ب ــراءة، إي ــدارج الق ــة، م ــات املدنّي ــرى، املعلوم ــات األخ اللغ
نفحــة اليمــن، كتــاب األذكيــاء، تاريــخ الفالســفة، صنّاجــة الطــرب، الغــزال، العقــد الفريــد.

االستنتاج واملناقشة
يمكــن متابعــة األهــداف التــي يســعى الكتــاب إىل حتقيقهــا عــى مســتوَين. أحدمهــا 
ــة لغــري  ــم اللغــة العربّي ــارش مــن خــالل تعلي ــي يّتبعهــا املؤّلفــون بشــكل مب هــو األهــداف الت
الناطقــن هبــا، يف هــذه احلالــة اإليرانّيــن، واآلخــر هــو األهــداف التــي ســعى املؤّلفــون ضمنيًّــا 
إىل حتقيقهــا. بالنســبة للمســتوى األّول، يمكــن أن نذكــر تعّلــم اللغــة العربّيــة لفهــم النصــوص 
الدينّيــة والنصــوص األدبّيــة، وخاّصــة النصــوص األدبّيــة القديمــة. وجتــدر اإلشــارة يف هــذا 
الصــدد إىل تدريــس مقــّرر كامــل يف قواعــد اللغــة العربيــة يشــمل مجيــع موضوعــات الــرف 

ــة القديمــة. والنحــو، وأّن معظــم نصــوص دروس القــراءة انُتخبــت مــن الكتــب األدبّي
وفيــام يتعّلــق باهلــدف الثانــوي للكتــاب، والــذي كان يف الواقــع اهلــدف األســمى جلميــع 
الُكتــب املدرســّية يف ذلــك الوقــت، أشــار املؤّلفــون إىل األهــداف التــي جیــب معهــا عــى 
ــة أن تؤكــد عــى ترســيخ اخلصــال الوطنّيــة وامللــكات الراســخة التــي  النصــوص التعليمّي
كانــت متأّصلــة يف نفــوس اإليرانّيــن منــذ القــدم، مثــل حــّب الوطــن وامللــك والصــدق 

ــدد.  ــذا الص ــاب يف ه ــات الكت ــض حمتوي ــار بع ــم اختي ــد ت ــه فق ــح. وعلي ــل الصال والعم
ــة،  ــات الثقافي ــز عــى املكّون ــوى والرتكي ــل املحت ــاب مــن منظــور حتلي ــا إىل الكت وإذا نظرن
ــار احلــاالت التاليــة مــن مظاهــر هــذه األهــداف: االهتــامم اخلــاص بالنصــوص  فيمكــن اعتب
الدينّيــة، ذكــر األماكــن اجلغرافّيــة التــي ُتَعــّد مــن الِســامت البــارزة ألّي ثقافــة، اإلشــارة 
والتعريــف بالشــخصّيات التارخيّيــة والثقافّيــة والتــي تشــمل شــخصّيات إيــران مــا قبــل 
اإلســالم وإيــران مــا بعــد اإلســالم وشــخصّيات عربّيــة إســالمّية وبعــض الشــخصّيات 
ــة والســلبّية  ــد مــن األحــداث اإلجیابّي ــة. وعلــی الرغــم مــن أّن األفــراد يمــّرون بالعدي الغربي
خــالل حياهتــم ومناصبهــم، لكــّن املؤّلفــن نظــروا إىل اجلوانــب املحايــدة أو اإلجیابّيــة هلــم ومل 
يرغبــوا يف اخّتــاذ مواقــف مبنّيــة عــى الديــن أو املذهــب أو العــرق. وهلــذا الســبب كانــت معظــم 

ــة. ــخصّيات إجیابّي ــرت للش ــي ُذك ــاف الت ــداث واألوص األح
ــة القديمــة، وعــى الرغــم مــن  إّن املصــدر الرئيــي الختيــار املحتــوى هــو الكتــب العربّي
أّن بعــض ظواهــر ومقــوالت العــامل احلديــث قــد نوقشــت أيًضــا يف نصــوص دروس القــراءة 
ــم  ــوى وتعلي ــم املحت ــاب يف تقدي ــج الكت ــاّم، كان منه ــكل ع ــن بش ــن، ولك ــة والتامري واألمثل
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ــة لقواعــد الرتمجــة، ويف هــذا الصــدد، اســُتعملت اللغــة  ــة هــو الطريقــة التقليدّي اللغــة العربي

ــة. ــم اللغــة العربي األّم، وهــي الفارســّية، لتعلي
املصادر واملراجع
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معيارهای پيشنهادی برای ارزيابی مهارت »نگارش پيرشفته« در دانشگاه 
های دولتی ايران با توجه به چارچوب های جهانی 

 عدنان زمانی، عيسی متقی زاده*، هادي نظری منظم، مجيد نعمتی
فارغ التحصيل دكتری، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تربيت مدرس، ايران.

استاد گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تربت مدرس، ايران.
استاديار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تربت مدرس، ايران

دانشيار گروه زبان و ادبيات انگليسی، دانشگاه تهران، ايران
چكيده

گروه هــای زبــان عربــِی در ايــران از نبــود چارچوبــی كــه بــه عنــوان يــك مرجــع مشــترک در فرآينــد آمــوزش 
و ارزيابــی عملكــرد دانشــجويان بــه ويــژه در مهــارات هــای زبانــی مــورد اســتفاده قــرار گيــرد،  رنــج می برنــد. 
مهــارت نــگارش يكــی از مهم تريــن مهارت هــای توليــدی زبــان بــه شــمار مــی رود، كــه اهميــت آن در دهــه 
هــای اخيــر دو جنــدان شــده اســت.  نــگارش پيشــرفته آخريــن مرحلــه ی آمــوزش نــگارش در مقطع كارشناســی 
می باشــد. در ايــن ســطح، از دانشــجو انتظــار مــی رود كــه بتوانــد بــه شــيوه ای صحيــح بنويســد. بنابرايــن نيــاز 
ــرد دانشــجويان در  ــی عملك ــس و ارزياب ــد تدري ــازی فرآين ــت آسان س ــتاندارد جه ــترِک اس ــه چارچــوِب مش ب
مهــارت نــگارش، دارای حساســيت بيش تــری نســبت بــه ســاير مهارت هــا اســت. ايــن پژوهــش در پــی ارائــه 
ــن هــدف از روش هــای توصيفــی- ــق اي ــرای تحق ــگارِش پيشــرفته می باشــد. ب ــرای ن ــی اســتاندارد ب چارچوب
تحليلــی و شــبه تجربــی اســتفاده نموديــم، وبــه انتخــاب دو دانشــگاه دولتــی تهــران و شــهيد بهشــتی اقــدام نموده 
و آزمونــی كــه براســاس نيــاز پژوهــش واهــداف آن طراحــی شــده بــود را بــر دانشــجوياِن مقطــِع كارشناســِی 
ــه ســطح نگارشــی  ــق نشــان داد ك ــج تحقي ــم. نتائ ــن دانشــگاه ها اجــرا نمودي ــی اي ــات عرب ــان و ادبي رشــته زب
دو گــروه آزمايشــی تنهــا 39  بــوده اســت كــه براســاس اســتناداردهای اوليــه ايــن تحقيــق ايــن ســطح نگارشــی 
پاييــن تــر از ســطح متوســط مــی باشــد. و بــا اســتناد بــه معيارهــای اوليــه بــه ايــن نتيجــه مــی تــوان يافــت كــه 
ــگارش پيشــرفته در گام اول  ــی ن ــرای ارزياب ــه يــك چارچــوب اســتاندارد ب ــرای دســتيابی ب بهتريــن رويكــرد ب
تقســيم نــگارش ســطح پيشــرفته بــه ســه بُعــد شــكلی و محتوايــی و ســبكی مــی باشــد كــه بُعــد شــكلی شــامل 
ــدی و  ــم نگارشــی، پاراگراف بن ــح از عائ ــتفاده صحي ــح، اس ــای صحي ــی، ام ــد تسلســل منطق ــی مانن معيارهاي
ــكار  ــم اف ــا، تنظي ــری واژگان و تركيب ه ــه كارگي ــدرت ب ــامل ق ــی ش ــد محتواي ــو؛ و بُع ــرف و نح ــد ص قواع
ــد  ــل؛ و بُع ــی تحلي ــد و تواناي ــردن، نق ــه ك ــدرت خاص ــخصی، ق ــای مش ــاس معياره ــازماندهی آن براس و س
سبك شناســی شــامل ويژگی هايــی از قبيــل: درســت توصيــف كــردن و روايــت نمــودن، بــه كارگيــری صحيــح 
ــه كارگيــری جمــات و  ــی و تنــوع ب محســنات بديعــی و باغــی، مهــارت انتخــاب واژگان و اصطاحــات ادب

اســامی، وتوانــی بــه كارگيــری فــن اســتدالل.

واژگان کليــدی: آمــوزش دســتور زبــان، ساده ســازی دســتور زبــان، الگو هــای زبانــی، دســتور زبــان كاربــردی، 

متــون دينــی.
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 Abstract

Arabic departments at universities in Iran suffer from the inadequacy 
of a framework to inform Arabic teaching and assessment process. 
Writing, as a productive skill in language learning, has been the focus 
of attention in recent decades. Advanced writing is the final stage of 
writing instruction in undergraduate program. At this level, students are 
expected to write accurately. Therefore, a common standard framework 
is needed to facilitate writing instruction and learners’ evaluation. 
This is study sought to present a standard framework for advanced 
writing. To achieve this goal, We used quasi-experimental, descriptive 
and analytical methods. After selecting Tehran and Shahid Beheshti 
universities, we used a test that was designed for MA students at these two 
universities. Results of this study showed that the level of writing  of the 
two experimental groups was 39% which was lower than intermediate 
level. Given the primary standards, it can be concluded that the best 
approach to achieve a standardized assessment of advanced writing is 
to divide advanced writing into from, style and content at first stage. 
The form of writing refers to the logical cohesion and coherence of 
the writing, accuracy of spelling and grammatical of structure. Content 
refers to appropriate word choice, writing, rhetorical techniques of 
writing, expressing thoughts and regulating thoughts based on personal 
criteria, the ability of criticizing and analysis. Style of writing refers 
to the accuracy of description, narration and using literal expression, 
variety of sentences, avoiding redundancy and argumentation ability. 

Keywords: Advanced Writing, Writing Evaluation Criteria, Iranian 
Universities
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