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 چکیده
 ةآموزشـي در ه ـ   ةترین وسيل با ارزشآموزشي، كتاب درسي  ینبا وجود تنوع و تكثر ابزارهای نو

كنـد  كتـاب    آموزشـي نقـا اساسـي ایمـا مـي      هـدا  آید و در تحقق ا به ش ار مي تحصيلي مقاطع
بـرای    گيرنـد  يآموزش دانشجویان بـه كـار مـ    به منظوراست كه مدرّسان  ابزارىدرسي دانشگاهي 

هـای   از جنبـه  يـق دق يارهـای با استماده از معها  آني نقد و ارزیاب ،درسي های ابافزایا اثربخشي كت
( را كـه  1373)ماهيـار،   عربـي  ونحـو  صر  تا كتابكوشد  ميپژوها  ینا ضروری است مختلف 
اسـت،  در نظـر گرفتـه    يفارسـ  يـا  زبـان و ادب  ةرشـت  يكارشناسـ  یاندانشـجو  برای «س ت»سازمان 
 موضـوعي،  هدف نـدی  و گرایـي  تخصـ  : ةدر ده مقولـ  يدانشگاه یها كتاب یژگيصد و براساس

 روزآمـدی،  و جامعيـت  ای، رشـته  ميـان  ماهيـت  و استنادی توان كاربردی، های داللت و نظری توان
 سـاتتاری،  و محتـوایي  انسـجا   ادبـي،  و نگارشـي  پـاكيزگي  پدیدآورنـدگان،  كارنامة و صالحيت
، بـا  ظاهری و فيزیكي های ویژگي انگيزشي، توان و تعاملي ماهيت یادگيری، های نظریه با ه خواني

 ي ـي نؤلف اثـر مـذكور   است كه م ینا يانگرپژوها ب یج  نتادازدپرب يبررس تحليل انتقادی بهروش 
 ورزیـده )البته نه به طور كامـل( فملـت    دیگر ي يناز  كرده و یترا در كتابا رعا ةگان از اصول ده

موجود در آن مؤثر باشد تا در چـا  جدیـد،   تواند در رفع نواق   ميآن بازنگری ؛ در نتيجه، است
 وری از كتاب را داشته باشد   مخاطب بتواند بيشترین بهره

 یان اصول منصور يار، وعباس ماه ،يصر  ونحو عرب ي،دانشگاه ایه كتاب یژگيو: ها کلیدواژه
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Abstract 

Despite the variety of new educational tools, textbooks are the most valuable 

educational tools at all levels and play a fundamental role in fulfilling educational 

objectives. University textbooks are the tools that teachers use to educate students 

and to increase the effectiveness of textbooks they need to be critically evaluated by 

using accurate criteria. The aim of this study is to critically evaluate the textbooks 

on “Arabic Grammar” published by SAMT Publications for undergraduate students 

of Persian language and literature, based on the 100 features of university books 

summarized in 10 categories including specialization and topic purposefulness, 

theoretical strength, and functional argumentation, documentary evidence and 

interdisciplinary nature, inclusiveness and being updated, qualifications and résumés 

of authors, writing and literary decency, coherent content, and structure, 

compatibility with learning theories, interactive and motivating quality, as well as 

physical and visible features. by the descriptive-analytical method. The results show 

that the author has observed half of the ten principles in his book and has neglected 

the other half (though not completely). Re-reviewing the book can be effective in 

eliminating its shortcomings so that in the new edition, the readers can benefit from 

it to a greater extent. 
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 مقدمه
هـای   ثیرگذار در تعیین میـزان موفقیـت و شکسـت نظـام    أترین عناصر و عوامل ت یکی از مهم

که نقش غیر قابل انکاری در تحقق یـافتن یـا تحقـق     های درسی هستند برنامه ،زش عالیآمو
 . هـر برنامـة  (7: 1391)محمـودی،   دنـ نمای های آموزش عالی ایفا می نیافتن اهداف و رسالت

هـا، نیازهـا و تحـوالت بـوده و از جامعیـت       درسی در آموزش عالی بایستی مطابق با واقعیت
ها در دانشجویان مورد توجه  ها و مهارت باشد تا از طریق آن رشد قابلیتالزم نیز برخوردار 

 .(7: 1387لنگرودی،  ) علوی قرار گیرد
 آمــوزش محــور درســی هــای کتــاب وموضــوع مطالــب آموزشــی، مراکــز بیشـتر  در
 بـه  محـدود  اغلـب  هـا  ارزشـیابی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا . دهنـد  مـی  تشـکیل  را رسـمی  یادگیری
 هـای  موضـوع  تـرین  اساسـی  از یکـی  سودمند، و دقیق محتوای ارائة است، درسی های کتاب
 پیشـرفت  اصـلی  عوامـل  دانشـجویان  و آمـوزان  دانـش  کـه  آنجا از. است آموزش در مطرح
 دانـیم  مـی  کـه  گونـه  همـان  .اسـت  مهـم  بسیار آنان های آموخته به توجه هستند، آینده جامعة

ــازنگری، ــدنظر، ب ــه اصــالح و تجدی ــوای و برنام ــاب محت ــای کت ــة درســی ه ــد زمین  در رش
 مرتضـوی،  و همـائی ) آورد مـی  رافـراهم  تحصـیلی  پیشـرفت  و رشد آن تبع به و ریزی برنامه
 مرکـز  ارزشـیابی . اسـت  ارزشـیابی  هـدفی  چنـین  به رسیدن الزمة دیگر، عبارت به( 3: 1379
 عملیـاتی  بـه  را ارزشـیابی  امـر،  این و است آموزشی برنامة بهبود آن هدف و آموزش فرایند
 مفیـد  دربـارة  تـوان  نمـی  منـد  نظـام  ارزشیابی بدون که است روشن. است کرده تبدیل مستمر
 آزمـوده  شـوند؛  مـی  تهیـه  آموزشـی  هـای  برنامـه . کـرد  قضـاوت  آموزشـی  هـای  برنامه بودن
 وسـیع  سـطحی  در اجرا برای سرانجام و شوند می آزموده مجدداً شوند؛ می اصالح شوند؛ می

 ایـن  ضـعف  و قـوت  نقـاط  آموزشـی  هـای  برنامـه  دقیق ارزشیابی طریق از. شوند می پذیرفته
 هـا  نارسـایی  و ها کاستی توانند می اجرایی مسئوالن و ریزان برنامه و گردد می آشکار ها برنامه
 تعیـین  فراینـد  از اسـت  عبارت ارزشیابی دیگر، بیان به .نمایند تقویت را قوت نقاط و رفع را

 و ارزشدرمـورد   قضـاوتی  و توصـیفی  اطالعـات  سـاختن  فـراهم  و آوردن دست به کردن،
 نیازهـای  بـه  خـدمت  گیری، تصمیم هدایت منظور به نتایج و اجرا ها، طرح اهداف، مطلوبیت
 .(142ـ123: 1398 رمضانی،)است  بررسی مورد های پدیده از بیشتر درک و پاسخگویی

کشـور  هـای   بیشـتر دانشـگاه  در های درسـی   باهای کت تهیه و تدوین مواد و سرفصل
تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت و درمــان و  ،دو وزارتخانــه علــوم ةایــران بــر عهــد
های دیگر هر دانشگاهی به صورت مسـتقل وظیفـه    هرچند در کشور است؛آموزش پزشکی 
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ولی در کل بایـد در نظـر داشـت     ،ها را به تناسب هر رشته بر عهده دارد تعریف این سرفصل
ها و نگارش کتب در این راسـتا براسـاس یـک سـری اصـول و       همواد درسی دانشگا ةکه تهی

صـورت  متخصـ  در ایـن زمینـه     از سـوی اسـتادان  افتد که  های خاص اتفاق می چارچوب
توانند همچون سنگ محکمی در شناسـایی کتـب خـوب و مفیـد از      . این اصول میگیرد می

 قاعده و غیر مفید دانشگاهی عمل کنند. کتب بی
صـد   ،از جملـه  است؛ یادی برای کتب دانشگاهی تعریف شدههای ز تاکنون ویژگی

کـه بسـیاری از کتـب دانشـگاهی را      وجود داردکه در ده مقوله به صورت خالصه  یشاخص
ها از دیرباز یکی از  توان براساس آن ارزیابی کرد. تحول در دروس علوم انسانی دانشگاه می
شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی     ، در همـین راسـتا   هداف مهم انقالب فرهنگی بوده است وا

سـیس  أت 1363 در سـال را هـا )سـمت(    سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی دانشـگاه  
از جملـه کتبـی اسـت کـه سـازمان       دکتـر عبـاس ماهیـار    اثـر  عربی ونحو صرفکتاب  .کرد
در مقطــع  زبــانی هــای مهــارت بــر دانشــجویان چیرگــی هــدف بــا 1373آن را در « ســمت»

 کرد و به چاپ رساند.ان و ادبیات فارسی به عنوان منبع اصلی تدوین کارشناسی زب
بـا   عربـی  ونحـو  صرفکتاب چاپ  رغم علی که است این حاضر پژوهش اصلی مسئلة

 اثربخشـی  و کارآمـدی  و کیفیـت  خصـوص  در چندانی اطالع هنوز مشخصاتی که اشاره شد،
 و ها شاخ  از یک کدام در پی پاس  به این سؤال است که پژوهشلذا این  ؛ندارد وجود آن

 است؟   شده رعایتاثر مورد بررسی در  دانشگاهی درسی های کتاب ارزیابی معیارهای
 
 ضرورت پژوهشهدف و 
هـا، نیازهـا و تحـوالت بـوده و از      درسی در آموزش عالی بایستی مطابق با واقعیـت  ةهر برنام

هـا در دانشـجویان    هـا و مهـارت   تا از طریق آن رشد قابلیت جامعیت الزم نیز برخوردار باشد
هــای آموزشــی متمرکــز، کتــاب درســی از  از آنجــا کــه در نظــام .مــورد توجــه قــرار گیــرد

شـود، لـذا    ون تعلیم و تربیت محسوب مـی ترین ارکان یادگیری و محور مکتوب و مدّ اصلی
و به منظور اعتبار بخشـی بـه    در تدوین این کتب، معیارها، اصول و ضوابطی باید لحاظ شود

هایی باید در نظر گرفته شود تا کتاب مشتمل بر مطالبی باشد کـه متناسـب بـا     ها، شاخ  آن
باعـث ایجـاد رغبـت و انگیـزه در آنـان شـود        درنهایـت  ،سن و سطح علمی فراگیـران بـوده  

ین تـدو  ةبرای رسیدن به وضـعیت مطلـوب در زمینـ   پس  .(144: 1397 فر، و ایمانی )رحمانی
بایـد یـک اصـل و چـارچوب معیـار قـرار گیـرد و         ،ثرمـؤ دانشـگاهی کارآمـد و   کتب درسی 
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 بـه  دسـت  هـر  از اشـتباه  و خطـا  حـال  هـر  بـه  کـه  آنجـا  ازهـا تـدوین شـود.     براساس آن کتاب
 همـان  بـه  هـم  مکتـوب  اثـر  کیـ  هـای  ینادرست و ها یادکرد کاستی ،ابدی یم راه بشر های نوشته
 ضـعف  نقـاط  یمعرف با تاکند  لذا پژوهش حاضر ضرورت ایجاب می است. ریناپذ ریگز اندازه
 روی شیپـ  یعربـ  زبان دستور کتب نیتدو سازی نهیبه در کوتاه هرچند یگام اثر، نیا قوت و

 بـر  یلـ یدل  یهـ  ،یعلمـ  اثـر  کیـ  خطاهـای  اسـت ذکـر   روشـن د. دهـ  قرار محترم خوانندگان
 ست.ین اثر آن یارزش کم

 
 اهداف پژوهش

از  (1373، ماهیـار ) عربـی  ونحـو  صـرف پژوهش حاضر ارزیابی و نقد کیفیـت کتـاب   هدف 
در نظر گرفتن دو با  دکوش میپژوهش  لذا این، ست( ا1392)منصوریان  ةگان لحاظ معیار ده
 دانشـجویان  ن آنابیشـتر مخاطبـ   کـه  اثـر  این و ضعف های قوت جنبه به جزئی هدف کلی و
 .ب ردازداند  فارسی ادبیات و رشتة زبان

 در دانشگاهی، درسی های کتاب ارزیابی معیارهای و ها بررسی شاخ  :اصلی هدف
 (.1373) ماهیار عباس اثر ،عربی ونحو صرف کتاب

 و نظـری  کتـاب، تشـخی  تـوان    هدفمندی و گرایی تخص  تحدید فرعی: اهداف
 پـاکیزگی  روزآمـدی،  و ای،جامعیت رشته میان ماهیت و استنادی توان کاربردی، های داللت
 هــای نظریــه بــا مطالــب، همخــوانی بیــان طــرز در یک ــارچگی و انســجام ادبــی، و نگارشــی

 هـای  ویژگـی  مخاطـب، وهمچنـین بررسـی    بـا  ارتبـاط  شیوه برای برقراری یادگیری، تحدید
 .(1392) منصوریانده گانة  معیار با ظاهری کتاب و فیزیکی
 

 پژوهش سؤال
 است. بوده های اصلی و فرعی زیر سؤال بررسی پی در حاضر پژوهش ،اهداف به توجه با

 درســی هــای کتــاب ارزیــابی معیارهــای و هــا شــاخ  از یــک کــدام سووؤال اصوولی:
 است؟ شده رعایت ماهیار عباس اثر عربی ونحو صرف کتاب در دانشگاهی،

 سؤال فرعی:
 گرایی و هدفمندی موفق عمل نموده است؟  لف درخصوص تخص ؤآیا مـ 
 های کاربردی در کتاب چگونه است؟ داللتتوان نظری و ـ 
 ای کتاب چگونه است؟ رشته توان استنادی و ماهیت میانـ 
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 از نظر جامعیت و روزآمدی کتاب چگونه عمل کرده است؟   ـ
 ـ صالحیت و کارنامة پدید آورنده چگونه بوده است؟

 آیا پاکیزگی نگارشی و ادبی در کتاب رعایت شده است؟ـ 
 )محتـوایی و سـاختاری(   طـرز بیـان مطالـب    جام  و یک ـارچگی در آیا کتاب از انس ـ
 ؟استبرخوردار 
 های یادگیری چگونه است؟ همخوانی کتاب با نظریه ـ
)ماهیـت تعـاملی و تـوان     ای بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب      شیوهاز لف ؤآیا مـ 
 استفاده کرده است؟  انگیزشی(
 ؟های فیزیکی و ظاهری کتاب چگونه است ویژگی ـ
 

 پژوهش  پیشینةمبانی نظری و 
تواند گذشـته نـامطلوب را بـه     نقد به خصوص نقد کتب و متون دانشگاهی پلی است که می

 زبـان  یآموزشـ  کتـب  نقـد  نـه یزم در که ستین تردیدی دهد. سوق بهتر وضعیت ای با آینده
زیـر  تـوان بـه مـوارد     ها مـی  زیادی تاکنون صورت گرفته که از جمله آن های پژوهش یعرب

 اشاره کرد:
 ترجمـه و شـرح مبـادی    کتاب اصالح و بررسی به نقد، هدف با ،(1389) اشکوریـ 

نقـاط قـوت   تا  است نمودهاین زمینه تالش  پرداخته و در صرف قسمت چهارم، جلد :العربية
حـوزوی در شـاخة صـرف     به عنوان یکی از منابع مهم تدریس دانشـگاهی و را و ضعف آن 
همچنـین   اشـتباهات مربـوط بـه مؤلـف و     بـه متن کتـاب   بررسی دقیق در و با بیان کندعربی 

در ویـرایش   پژوهشـگر دریافتـه کـه   ایـن   .زد ـردا آن باشتباهات چاپی همراه با ذکـر دالیـل   
 هـا حـذف   تمـرین  دیگـر  مشکل بـه همـراه   های مفید و بی های کتاب، برخی از تمرین تمرین
بـرای برخـی از   همچنـین   ؛گنجانـده شـود   هـا دوبـاره درکتـاب    تمـرین  است این بهتر وشده 

بهتـر اسـت بـرای هـر      و نظر گرفته نشده است، مانند مباحث اعـالل  مباحث، تمرین مجزا در
  شود. آوردهای  های جداگانه نوع اعالل، تمرین

 :بیةةالعـر  مبـادی  شرح و ترجمه کتاب نقد و به بررسی ،(1392) دهقانیان و جمالی ـ
و بـا  انـد   پرداختـه  با روش توصیفی تحلیلی (حسینی سیدعلی شرح) نحو قسمت، جلد چهارم

 ، وچینـی ویرایشـی   حـروف ، کلی در سه دسته اشتباهات: علمی رویکرد ابتدا به صورت این
بنـدی   تقسـیم  با توجه بـه نیز اند.  نمودهمطرح و س س هر دسته به تفکیک بررسی  را نگارشی
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بـازبینی،   انـد کـه کتـاب نیازمنـد     یجـه رسـیده  به این نتگانه از اشتباهات موجود در این اثر  سه
. اسـت بـازبینی مـتن    اصالح، و اسـتفاده از نظریـات ویراسـتاری علمـی ادبـی در ویـرایش و      
نتیجـه   کیفیـت و در  ،همچنین توجه نکردن به نکات نگارشی واسلوب انشایی در ترجمة اثـر 

 دهد. چشمگیری کاهش می یادگیری نکات علمی را به نحو
 صـرف سـاده  ادی کتـاب  ـی انتقـ ـررسـ ـبـه ب  ،(1391) نیـا  ی و رخشندهزوینـقـ نعمتی 

 از رغــم برخــورداری بـه  کتــاب، ایــن کـه  اســت ایـن  بیــانگر انــد، و نتیجـه کارشــان  پرداختـه 
 و هـا  تمـرین  کـردن  همچـون کـاربردی   ها زمینه برخی در علمی، ارزش و م بت های ویژگی
 قبیـل  از پژوهش علمی روش اصولرعایت  و عربی الخط رسم صحیح نگارش ،ها آن تعدیل
 مباحـث،  برخـی  از ابهـام  رفع نیز و منابع فهرست ةارائ و مطالب درست ارجاع نویسی، مقدمه
 .بازنگری است و اصالح نیازمند است، متون علمی اصلی های ویژگی از یکی که

ه بـ  پرداختـه و  عربـی  زبـان  کـاربردی  قواعـد  نقد کتـاب  و به بررسی ،(1391) کیانی ـ
اشاره نموده است؛ و به این نتیجه رسـیده  های نگارشی و نگرشی این اثر  و کاستی ها ویژگی
روزآمـد بـودن و    منطقـی، نظـم   مطالب، رعایت انسجام هایی مانند: از ویژگی کتاباین که 

عربی، روان و رسا بودن عبـارات و مطالـب    نوآوری، جامعیت در بیان قواعد کاربردی زبان
هـای آن   جملـه ضـعف   و از ؛برخـوردار اسـت  ورت غیر مستقیم ص کتاب، آموزش قواعد به

 ،قطـع  و وصـل  همـزة  عالئـم  در همچنـین  و تـاء  و« یـاء » گـذاری  نقطه در ثابت رویة نداشتن
 نبـود  و حرکـات  جایی جابه و گذاری اعراب واشکاالت ها تطبیق و ها تمرین ها، نمونه چینش
در کیـانی   کاهـد.  می کتاب علمی اعتبار از کهاست  ارجاعات و اسناد ارائة در مناسب رویة

 آنبـه مطـالبی کـه بـه م ابـة کاسـتی در       مورد نظر، تا نویسندگان کتاب  نمودهپایان پیشنهاد 
چـاپ  بـه   ی آنها کاربردی برخی درس پس از تصحیح و برجسته کردن جنبة است توجه و
 اقدام کنند. مجدد اثر
 با هدف دستیابی بـه سـطح   العصری النحو کتاب نقد و به بررسی ،(1395سجادی ) ـ
 آمـوزش  و توضـیح  شرح، در نویسنده موفقیت میزان و آن آموزشی های  شیوه کتاب، علمی
از  النحـو العصـری  کتـاب   عربـی پرداختـه اسـت. پژوهشـگر دریافتـه اسـت کـه        زبان قواعد

 آیـات و احادیـث   فهرست منابع، مواردی چون جامعیتی نسبی برخوردار است، ولی نداشتن
آنجـا   اسـت، ولـی از   آید. شیوة آموزشی این اثر نسبتاً خـوب  نقاط ضعف آن به شمار می از

سـت؛ فقـدان تمـرین در    ه عربی به تمرین و تکرار نیـاز  ونحو صرفکه برای آموزش قواعد 
شده در این کتاب سطحی و  مطرح مباحث نیزآید.  این کتاب از نقاط ضعف آن به شمار می
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 توجـه  متوسط مناسب است و با توان گفت این کتاب فقط برای سطوح میبنابراین اند،  ساده
مطـرح باشـد یـا کتـابی      ونحـو  صـرف تواند به عنوان یک منبع  به برخی اشکاالت علمی نمی

 د.تخصصی به شمار آی
 بخـش  نقـد  ی وبـه بررسـ   تحلیلـی  ــ  توصـیفی  روش با ،(1396)صفیان  و سولالر ابن ـ
انـد. انطبـاق مطالـب کتـاب بـا       محـور پرداختـه   یندر چنـد  عربـی  ونحو صرف کتاب صرف
 هــای و م ــال یفتعــار ینادرســت یــا یدرســت یــزی،ر برنامــه یشــورای عــال مصــوب سرفصــل
 دسـتوری  ضـرورت و کـاربرد قواعـد    یـت، بـه اهم  یتوجه یب یادستوری، توجه  اصطالحات

 گـذاری  حرکـت  اعـراب و  یحتصـح  ی،فارسـ  یـات رشته زبان وادب یانشده برای دانشجو ارائه
 یـن از محورهـای ا  یپوشـ  مچشـ  قابـل  یـر غ یها و سرانجام اغـالط چـاپ   ینعبارات متن و تمر

داشـتن   مطابقـت ، پـژوهش  م بـت  دسـتاوردهای  ینتـر  مهم از آید. به شمار می نقادانه یبررس
قواعد  ةیان گستردب ی،درس یزیر برنامه یبا سرفصل مصوب شورای عال کتاببخش صرف 

های  یبحث، و از کاست یان هرآن در پا ةشد و نمونه حل ینمباحث، ذکر تمر یشتردر ب یعرب
گـذاری   حرکت ی،نگارش عالئمهای دستوری،  م ال قواعد و یف،از تعار یبرخ یآن نادرست
 .اند پیشنهاد دادهآن  بازنگری اصالح وبه که  استو اعراب 
 

 روش پژوهش
 نقـد  منظور به ها پژوهش از چشمگیری تعداد که یابیم یم در پیشین های پژوهش به نگاهی با
 کـه  هـایی  بررسـی  و نقـد  امـا  اسـت،  گرفته صورت دانشگاهی عربی قواعد کتاب ارزیابی و

 و قـوت  نقـاط  کلـی،  نگـاهی  بـا  ابتـدا  است، گرفته صورت قواعد های کتاب دربارة تاکنون
 از فهرسـتی  زمینـه  ایـن  در موجـود  آثـار  بـه  اسـتناد  بـا  سـ س  و انـد  کـرده  بیـان  را آن ضعف
 نکتـة  امّا. اند پرداخته ها آن رفع و اصالح به و اند داده ارائهرا  اثر ویرایشی و نحوی اشتباهات
 گانـة  هـای ده  شـاخ   براسـاس  عربی قواعد محتوای که است این حاضر پژوهش در جدید

 ،اثـربخش  دانشـگاهی  هـای  کتـاب  بـرای  نشـانگر  صد به جامع نگاهی با(، 1392) منصوریان
 عدم یا تطبیق براساس) کتاب این محاسن و معایب تشخی  با است امیدبررسی شده است؛ 

 .گردد تقویت آن محاسن و اصالح آن معایب( گانه ده اصول با ها آن تطبیق
ــل انتقــادی  ــوع تحلی ــژوهش حاضــر از ن ــیش از معیارهــای براســاس پ ــین پ ة شــد تعی

 و گرایـی  تخص این معیارها ) بودن بدیع و جامعیت به توجه باکه  است( 1392) منصوریان
ــدی ــوان موضــوعی، هدفمن ــت و نظــری ت ــای دالل ــاربردی، ه ــوان ک ــتنادی ت ــت و اس  ماهی
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 نگارشی پاکیزگی کارنامه پدیدآورندگان، و صالحیت روزآمدی، و جامعیت ای، رشته میان
 تعـاملی  ماهیـت  یـادگیری،  هـای  نظریـه  بـا  همخـوانی  سـاختاری،  و محتوایی انسجام ادبی، و
ــوان و ــی، ت ــی انگیزش ــای ویژگ ــی ه ــاهری و فیزیک ــی (ظ ــد م ــی کوش ــاب یک ــا از کت   یه
 ارزیـابی و   را یفارسـ  یـات زبـان و ادب  ةرشـت  یکارشناسـ  یاندانشـجو  بـرای  شـده  تهیـه  یدرس
    .  دکن نقد

 

 منصوریا   ةگان های ده شاخص
اثربخش  های دانشگاهی کتاب برای نشانگر صد به جامع نگاهی ( با17ـ1 :1392) منصوریان
 بندی کرده است. طبقه ذیل شرح به عامل ده در را ها ویژگی این و ،نموده اشاره و کارآمد

 دارای مشـخ   موضـوعی  حـوزة  یـک  در کتـاب  کـه  معنـا  بـدین  :گرایی تخصص .1
 کـه  دارد اصـل  ایـن  بر داللت نیز هدفمندی و باشد پژوهشی سرشت و علمی بنیان از ای درجه
 .کند دنبال را روشن و صریح هدفی باید دانشگاهی کتاب یک

 چـه  تـا  کتـاب  محتـوای  کـه  اسـت  آن منظـور : کواربردی  های داللت و نظری توا  .2
 برقـرار  پیونـد  عمـل  و نظریـه  میـان  اندازه چه تا و است متکی استوار نظری ةپشتوان بر اندازه
 .است میزان چه به عملی رویکرد سهم است؛ کرده

 بـه  ؛اسـت  پیشین آثار از ای مجموعه کتاب هر: ای رشته میا  ماهیت و استنادی توا  .3
 آن از بازتـابی  بایـد  کـه  اسـت  مختلف های رشته و پیشین آثار با پیوند در تازه اثر هر عبارتی
 .شود دیده کتاب متن در

 نظـر  مـورد  کتـاب  کـه  گونه این ؛است نسبی جامعیت منظور: روزآمدی و جامعیت .4
 داشـته  خـود  بحـث  محـور  با مرتبط منابع و مباحث به پرداختن در را ممکن پوشش بیشترین
 .است رشته یک جدید های پیشرفت با نویسنده همراهی روزآمدی از منظور و باشد

 و آموزشـی  کارنامـة  و نویسـنده  تـوان  منظـور  :پدیدآورنودگا   ةکارنام و صالحیت .5
 و باشـد  تجربه و تخص  دارای نظر مورد اثر موضوع ةزمین در باید مؤلف. اوست پژوهشی
 .باشد مند بهره زمینه این در الزم علمی صالحیت، از تر ساده بیانی به

 بـرای  که است ن ری سالست و سادگی شفافیت، منظور: ادبی و نگارشی پاکیزگی .6
 بـه  بایـد  کارآمـد  دانشـگاهی  کتـاب  یـک  نگـارش  شـیوة . اسـت  شده انتخاب مفاهیم انتقال
 .یابد دست مطلب اصل به ابهام کمترین بدون خواننده که باشد ای گونه



 169   اثر ...    ونحو عربی صرفارزیابی و نقد کیفیت کتاب 

 

 و خـرد  اجـزاءِ  میـان  منطقـی  پیونـد  انسجام، از منظور: ساختاری و محتوایی انسجا  .7
 در را نویسـنده  کـالم  پیوستة و طبیعی سیر بتواند خواننده که نحوی به ،است متن یک کالن
 در یکسـانی  بـه  اشاره هم سازگاری یا یکدستی از منظور و. کند دنبال را موضوع و ببیند آن
 .است کلمات ظاهری شکل و مفاهیم بیان

 آموزشـی  مـاهیتی  دانشـگاهی  کتـاب  کـه  آنجا از: یادگیری های نظریه با همخوانی . 8
 بـه  را او یـا  بیـاموزد  خواننـده  بـه  را مشخصـی  مهـارت  یـا  تخص  دانش، است قرار و دارد
 بـا  اسـت  ممکـن  که آنجا تا باید نویسنده شیوة و لحن بنابراین کند، تشویق موضوع پیگیری
 .باشد داشته همخوانی ها نظریه این عملی های توصیه و یادگیری های نظریه

 تعامـل  و گوو گفت ةنتیج ثمربخشی منظور درواقع: انگیزشی توا  و تعاملی ماهیت .9
 در انگیـزه  ایجـاد  توانـایی  کتـاب  میـزان  چـه  تـا  اینکـه  و است خواننده و نویسنده ذهن میان

 .دارد را دانشجویان
 از کتـاب  ظـاهری  و چـاپی  هـای  ویژگـی  منظـور  :ظواهری  و فیزیکی های ویژگی .10
 کیفیـت  بـا  انتشـار  و چـاپ  در ناشر فنی توان و تصاویر جلد، روی طرح آرایی، صفحه جمله
 .است غیره و تصاویر این

 

 مورد پژوهشکتاب  کلی معرفی
با گسترش اسالم در میان اقوام و ملل مختلف، زبان عربی از ملکیت قـوم عـرب خـارج شـد و     
متعلق به همه ملل و اقوامی گشت که اسـالم آورده بودنـد و بـرای فهـم قـرآن و درک اسـالم       
ناچار به آموختن زبان عربی بودند. در این بین ایرانیان مسلمان در تدوین دستور زبـان عربـی و   

 (.149: 1397و ایمانی فر،  اند )رحمانی یی داشتهبسزالمی به آن زبان، نقش تألیف کتب ع
 پـنج  و سی تجارب ةپای فارسی بر ادبیات زبان و ةرشت دانشجویان کتاب حاضر برای

 تـا  کند می تالشاست و  شده نگارش ها دانشگاه و ها دبیرستان در لفؤم عربی تدریسة سال
 بخـش  در. بیان کنـد  ونحو صرف اصلی بخش در دو روان ای شیوه به را ونحو صرف مفاهیم
 نگرشـی  دوم بخـش  در و داده توضـیح  حـرف  و اسـم  فعـل، درمورد  مبسوط طور به نخست
 آیـات  از را فراوانـی  های تمرین نمونه مبحث هر پایان در. است داشته کالم ساختار بر جامع
اسـت   کرده نقل عرب نام صاحب شاعران و( ع)منینؤامیرالم کالم و نبوی احادیث و قرآنی
  .  کند کمک مطلب صحیح درک به تا



 1400بهار و تابستا   ،48 شمارة ،پنجمو بیستدوره  دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش      170

 کتاب اصلی ةبدن
معیارهـای بسـیاری تعریـف و     ،در زمینه کارآمدی و اثر بخشی کتب به خصوص کتب درسی

تعیین شده است. باید در نظر داشت که این مفـاهیم از منظـر چـه کسـانی قـرار اسـت تعریـف        
نویسنده مؤلف یا خواننده کتاب؟ متأسفانه نگاه برخی از مؤلفان کتـب درسـی بـه بـازار      ،شوند
سازی و پرفروشی یک کتـاب  نگاهی مادی و سودجویانه است و کارآمدی را همان پول ،نشر
کننـد. امـا اگـر موشـکافانه بـه مفهـوم        دانند و اثربخشی را فدای این پـول پرسـتی خـود مـی     می

هـا ارائـه   تعاریفی سازنده نیز از سوی برخـی افـراد و سـازمان    ،اه شودکارآمدی و اثربخشی نگ
 شده که هرکدام به نوبه خود سهمی بسزا در پیشبرد و بهبود فضای آموزشی کشور دارند.

دوسویه است که یک سر آن به نویسنده وصل است و سـر دیگـر    فرایندکتاب یک 
بیه است که باید چنان محکم باشد که در واقع به نوعی ریسمان ش فرایندبه مخاطب. این آن 

نیازهـا و   ،بتواند مخاطب و مؤلف را در کنار هم نگاه دارد. اگر مؤلف دور از مخاطب باشد
عالیق او را نخواهد شناخت و تنها با برداشت ذهنـی خـود اقـدام بـه نگـارش کتـب درسـی        

را تضـمین و   کند. استحکام این ریسمان در واقع همان اصولی است که کارآمدی کتاب می
 کنند. پیام اصلی نگارنده از نگارش کتاب را به روشنی تبیین می

زیرا  ،مخاطبان خود دارد ةمنظور از اثر بخشی نیز بازتابی است که هر کتاب بر جامع
کنند. بنابراین کتابی که بتواند بازتابی م بـت   سرنوشت هر کتاب را خوانندگان آن تعیین می

 اثـر بخـش خواهـد بـود     ،ها ایجاد کنـد  د و تحولی در اندیشه آنبر جامعه مخاطب داشته باش
، ماهیـار ) عربـی  ونحـو  صـرف (. برای اینکه مشخ  شـود آیـا کتـاب    3: 1392، )منصوریان
گانـه منصـوریان بـر     نویسندگان مقاله به تطبیـق اصـول ده   ،کتابی اثربخش است یا نه (1373
 اند. پرداخته ، در موارد ذیل به نقد آن اثرآن

آنچه کتب درسی را از دیگـر کتـب جـدا     گرایی و هدفمندی موضوعی. تخصص. 1
تخصصی بودن به معنای محـور قـرار دادن    ؛کند مقوله تخصصی بودن و هدفمندی است می

 باید دانشگاهی کتاب یک که دارد اصل این بر داللت نیز هدفمندی ویک موضوع خاص، 
 .کند دنبال را روشن و صریح هدفی

هـدف   «سـمت » سـازمان  ،گرایی و هدفمندی معیار سنجش تخص در شرح و بسط 
با نگاهی بـه  د که دان می «زبان عربی ونحو صرف»مین منبع درس أترا از نشر کتاب مورد نظر 
ای اسـت بـر    گردد کتاب در سه فصـل )یعنـی کلیـات کـه مقدمـه      فهرست مطالب معلوم می
موضـوعی کتـاب    ةه و دامنـ ( این هدف را دنبـال کـرد  ونحو صرفمطالب اصلی و نیز فصل 



 171   اثر ...    ونحو عربی صرفارزیابی و نقد کیفیت کتاب 

 

هـای صـرفی نحـوی نیـز بـا      درست و روشـمند ترسـیم شـده اسـت. ولـی بسـیاری از کتـاب       
اند که باید گفت کتاب پیش رو با آثـار   بندی در اختیار مخاطبان قرار گرفته گونه فصل همین

محتـوای   .مشابه در این زمینه تفاوت چندانی ندارد و ابتکاری در آن صـورت نگرفتـه اسـت   
دهـد. نویسـنده در بخـش    تخصصی قواعد عربی را نشان می ةب روشنی تعلق آن به حوزکتا
از پرداختن فعل در بخشی جداگانه یا حتی قبل و یا بعد مبحث اسم خودداری کرده و  ،نحو

از این لحاظ در پوشش مطالب تخصصی کتاب موفق عمل نکـرده اسـت و نیازهـای اصـلی     
 ر نگرفته است.مخاطبان کتاب را به طور کامل در نظ

هـای   ویژگی بنا به کتب مختلف در حـوزه این  های کاربردی. . توا  نظری و داللت2
 ،فلسـفه یـا اخـالق باشـد     ةاگـر کتـابی در زمینـ    ،شود. برای م ال متفاوت تفسیر و تعریف می

 انمحور اصلی مطالب آن حول ذکـر آراء و نظریـات فیلسـوفان و شـرح و تفسـیر آنـ       مسلماً
کنـد و   وضـع فـرق مـی    ،آموزش قواعد زبان نگاشته شود ةاگر کتابی در زمینگردد. ولی  می

 های یادگیری دقت کرد.  باید به شیوه
ایـن رویکـرد بـر نقـش      .محـور اسـت   پرسـش  ةشـیو  ،ها یکی از این نمونه ،برای م ال

کید دارد و مهـارت در طـرح و   أآموزش ت فرایندمحوری و کلیدی پرسش و پرسشگری در 
رویکـردی   .(5: 1392 ،دانـد )منصـوریان   رسش را مبنای اصلی یادگیری مـی پاسخگویی به پ

شـان بایـد    تخصصـی  ةکه مؤلف در یک کتاب درسی دارد با توجه به نوع مخاطبان و حـوز 
بـا توجـه بـه     .سـازد  تر می ای است که کتاب را کاربردی مسئلههمان  این دقیقاً ،متفاوت باشد
یعنــی آمــوزش  ،بیــان داشــته( 1392، ماهیــار)از نگــارش ایــن کتــاب  «ســمت»هــدفی کــه 
بـر آن   اسـت؛ بنـابر ایـن، مؤلـف     نحو عربی به دانشجویان کارشناسی ادبیات فارسی و صرف

بـر آمـوزش    شقواعـد عربـی بحـث کنـد، بلکـه تمرکـز       ةنبوده که در باب تاری  و یا فلسـف 
 است. بوده نحو به دانشجویان ادبیات فارسی و صرف

مـان میـزان کـه مبنـای نظـری موجـود در ایـن موضـوع در         به ه، طبیعیپس، به طور 
مورد توجه  ،های کاربردی مطالب مؤلف داللت ،پیدایش کتاب مذکور سهمی نداشته است
های مختصـری را از آیـات قرآنـی و احادیـث      قرار گرفته و او پس از پایان هر بحث تمرین

در قسـمت   ؛ نیـز رده اسـت نبوی و ائمه اطهار)ع( و اشعار شاعران صاحب نام عرب را نقل ک
حاصل توجـه مؤلـف    ،های کتاب وارد را حل کرده است. تمرین های الؤبخشی از س ،نمونه

هـا کـافی نیسـت و در بسـیاری از      اما این م ال ،های کاربردی در قواعد عربی است به داللت
 اما تمرین در حد چند بیت بیشتر نیست. ؛ها طوالنی است نامه درس ،موارد
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هـای دیگـر بنـا شـده      هر دانشی بر پایة دانـش  ای. رشته نادی و ماهیت میا . توا  است3
های دیگران نیـز   توان اندیشید و بدون اشاره به نوشته ها نمی است. بدون کمک دیگر اندیشه

متون علمی نیز بر همـین  »نویسد:  ( نیز در این زمینه می7: 1392) توان نوشت. منصوریان نمی
آثار به هم پیوسته است که هر یک ماهیت و اصـالت خـود را در   ای از  اساس همچون شبکه

 ،توانـد در فضـایی خـالی    سازد. هـی  مقالـه یـا کتـابی نمـی      پیوندی که با آثار دیگر دارد می
 .«ناگهان تولید شود و نویسنده نیز تمامیت آن را یکسره متعلق به خود بداند

ایـن موضـوع بهـره جسـته     مؤلف در نگارش کتاب حاضر از منـابع پیشـین در    مسلماً
قاریان و مفسران و عالمان در قرائـت و تفسـیر و توضـیح     ،است. از زمان نزول قرآن تاکنون

ایـن علـوم نخسـت آمـوزش      ةنیـاز همـ   ای از خود به یادگار گذاشـتند. پـیش   آن آثار ارزنده
انـد و سـ س    گرفتـه  فـرا  ونحـو  صـرف اول  ةاسـت. دانشـمندان قرآنـی در وهلـ     ونحـو  صرف
کـه بـه عنـوان     ـهـای ادبـی مـا      اند که علوم قرآن را درک کنند. در بسیاری از کتاب توانسته

از آیـات مبـارک قرانـی و احادیـث      ـ  مواریث فرهنگی که از پیشـینیان بـه مـا رسـیده اسـت     
م ـال  االسالم و آثار صحابه و کالم بزرگـان متصـوفه و    علیه ةئمهدایت بخش نبوی و اخبار ا
هــا نیازمنــد یــادگیری قواعــد کــه فهــم آن، رگ انباشــته اســتبــزســائره و اشــعار شــاعران 

 (. 2: 1373، )ماهیار عربی است ونحو صرف
از آثـار معتبـر و مـرتبط پیشـین      ،عربـی  ونحـو  صرفدر کتاب  (1373) عباس ماهیار

تـألیف سـیوطی    األلفیةةفی شـرح  المرضيه البهجةمانند:  ،استفاده کرده و به آثار هسته و پایه
هـا را مـورد    امـا آن ، ( اسـتناد کـرده  1367) ابن مالک ألفیةشرح ابن عقیل بر.ق( و  ه 1408)

در را فهرستی دقیـق و مـنظم از منـابع مـورد اسـتفاده       گرچه ؛تحلیل و انتقاد قرار نداده است
 ،م ـال  است. برای دار بوده کتابش ارائه داده است. او در استفاده از آثار دیگران امانتپایان 
 آلَ إلّـا  بـه م ـالی ماننـد فـمَـالِــیَ     ،منه مقـدم شـود   هنگامی که بر مست نی ،مست نینصب برای 
ـ متعلق به کمیـت بـن زیـد      (167)ص  مـشـعـبُ الـحـق مـشـعـبُ إالّ ومـالـی شةیةعةةٌ وحـمـدَ

ای از  کـه خـود نمونـه   اشاره کرده  ... شرح ابن عقیل کتاب 601اسدی ـ به جلد یک از صفحة  
 است.داری  امانت

 پـاورقی  ارجاع شیوة از ،(APA) متنی درون ارجاع جای به که است نویسندگانی از وی
 بـه  نیـاز  کـه  جـایی  و ،اسـت  درسـت  و کـار بـرده صـحیح   ه ب ارجاعات و است، نموده استفاده
 بیشـتر  آشـنایی  بـرای  و داده اسـت  توضـیح  را آن پـاورقی  در نویسـنده  بـوده،  شـرح  یـا  ترجمه
( ع)علـی  امـام  دیوان از مطلبی 164 ةصفح در ،م ال رایب است؛ داده ارجاع آن منبع به خواننده
 .است داده ارجاع دیوان به س س وکرده  ترجمهآن را  پاورقی در و نموده بیان
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موافق و مخالف دیدگاه خود اشـاره نکـرده اسـت و دلیـل ایـن اقـدام        به آراءِ فمؤل
منبعی منسجم از قواعد عربی به دانشجویان ادبیـات بـوده تـا بـدون سـردرگم شـدن در        ةارائ
توانـد مـورد    نحو برسند. این کتاب مـی  و مخالف و موافق به یک درک کامل از صرف آراءِ
از منـابع علمـی همجـوار     ا؛ زیردانشجویان کارشناسی الهیات و حقوق نیز قرار گیرد ةاستفاد
 یح مسائل کتاب استفاده شده است.ن و حدیث در توضآم ل قر

همگامی مؤلـف   ،منظور از روزآمدی موضوعی و محتوایی.و روزآمدی . جامعیت 4
هـا و تغییراتـی اسـت کـه در دانـش مـورد نظـر ر  داده و آن         و کتابش با آخـرین پیشـرفت  

متفـاوت   ،است. تعریف روزآمدی بنا به علوم مختلـف  شده اعمال شده چاپ تغییرات در اثر
نیز از همین دسـته   (1373، ماهیار) عربی نحو و صرفآموزش قواعد که های  در کتاب است.
هـای روز در ارتقـای کیفیـت آمـوزش      روشروزآمدی یعنی اسـتفاده از جدیـدترین    ،است

 قواعد به دانشجویان.
 ةاولـین نسـخ   1373شود که در سال  در یک نگاه کلی به کتاب پیش رو مشاهده می

امـا بعـد از    ؛نیز به چاپ پانزدهم رسیده اسـت  1395و در سال  یدهسکتاب مذکور به چاپ ر
چاپ جدید هـی  تفـاوتی بـا چـاپ      ،سال 22با وجود گذشت  ،چاپ اول و پانزدهم ةمقایس

در حال  های مختلف دائماً اول ندارد و فقط رنگ جلد تغییر کرده است. دانش بشر در رشته
ترین اطالعات علمی مربوط بـه موضـوع    افزایش و تغییر است. از این کتاب درسی باید تازه

را در برداشته باشد و مطالب آن هرچند یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد و بـه روز شـود   
درمـورد   . امـا یسـت ن روزآمـد  ونحـو عربـی   صـرف کتاب این اساس  (. بر21: 1388 ،)رضی

این است که کتاب تمام مباحث و مطالب مرتبط با موضوع و محور کتـاب  جامعیت توقع بر 
را پوشش دهـد. منظـور از جامعیـت مباحـث یـک کتـاب پـرداختن آن بـه وجـوه مختلـف           

محـدودیت   دلیـل موضوع است. اما بدیهی است که تحقـق ایـن امـر بـه صـورت کامـل بـه        
هداف کلی و اهـداف  صفحات یک کتاب و نیز اهداف آموزشی ممکن نیست. با توجه به ا

تـوان گفـت کـه     شود و بـراین اسـاس مـی    های هر درس سنجیده می ویژه است که سر فصل
و مؤلـف در پوشـش   اسـت  موضـوعی خـود   ة جامعیت کـافی در حـوز  فاقد  ،کتاب پیش رو

و  هبـا کتـب هسـت    (1373، ماهیـار ) مؤلفوجوه مختلف موضوعی موفق نبوده است. هرچند 
امـا   ،عربی آشنا بود و به آثارشان در کتاب خود اشاراتی داشت ةرشت ةبه تبع آن مؤلفان هست

اثر حاضر گامی فراتـر نرفتـه و ایـن آرایـش      ،موضوعی ةدر مقایسه با آثار مشابه در این زمین
 نیز قابل مشاهده است. مبادی العربیهمطالب و فصول در کتبی م ل 
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از منـابع   ،دفعـات چـاپ  با توجه بـه تعـداد   ( 1373)ماهیار،  عربی ونحو صرف ؤلفم
حتی اگر در نظر گرفته شود کـه او فصـول کتـاب    است و  جدید و روزآمد عربی بهره نبرده

ولـی در   ،های یک دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تدوین کـرده  را براساس نیاز
طور کـه خـود در مقدمـه     همان ؛های بیشتری استفاده کند توانست از م ال ها می بخش تمرین

متوالی قابل تحقق و تمرین و تکـرار را پایـه و    یاه فراگیری گام به گام را با تمرین ،تابشک
 اساس فراگیری دانسته است.

اینکه تخص  مؤلف چیسـت و آیـا قبـل از اثـر      . صالحیت و کارنامة پدیدآورنده.5
 ،کنـد  تشر میتواند در موفقیت کتابی که من می ،مورد نظر نیز فعالیتی در این زمینه داشته یا نه

. اسـت ثر در تعیین کیفیت کتـاب  ؤآموزشی و پژوهشی نویسنده عاملی م ةثر باشد. کارنامؤم
تـوان بـه نقـش ناشـر اشـاره       کننده در باالترین مطلوبیت یک کتاب می از دیگر عوامل تعیین

توانـد در طـی    هـا مـی   های آن اند و توصیه کرد. ناشران درواقع به عنوان مشاوران نویسندگان
 ارش و ویرایش کتاب به بهتر شدن نتیجه کمک کند.نگ

 ونحـو  صرفقبل از  ،با نگاهی به آثار مکتوب تحقیقی و پژوهشی دکتر عباس ماهیار
خـوریم؛   برمـی  (1362)ماهیـار،   بـرای دانشـجو   ونحو صرفبه کتاب  (،1373، ماهیار) عربی

بـر   ،شـناس دانشـگاه تهـران    استاد خاقـانی در این اثر، بر  ؤلف،که اگرچه تمرکز م بدین معنا
قواعـد   ةاما در کارنامه خود کتبـی در زمینـ   ،گوست گشایی از آثار خاقانی شاعر پیچیده گره

اسـت و پـیش از ایـن    توان گفت که او در این زمینه کارشناس و متخصـ    عربی دارد و می
موضـوع  در حد مطلوبی با  اش کارنامه ،داشته ونحو صرفقواعد  ةآثار مشابهی در حوز ،کتاب

بـه عنـوان    «سـمت » سـازمان  کتاب مورد بررسی همخوانی دارد. عالوه بـر ایـن همکـاری او بـا    
 م بت دیگر کار اوست. ةقطننیز  دانشگاهی های درسی ترین ناشر کتاب موفق

 2 و 1 ونحـو  صـرف کتـاب   ،عربـی  ونحـو  صـرف کتـاب  از با توجه به اینکـه ماهیـار بعـد    
توان به این نتیجه رسید کـه او از ایـن حـوزه دور نمانـد و بـه فعالیـت        می ،را تألیف کرده( 1396)

در حـوزة آمـوزش زبـان و    مـذکور  خود ادامه داد. به همین خاطر و با وجـود داشـتن سـه کتـاب     
بـر  مورد نظر بـوده و  عملی و علمی در موضوع  توان گفت که او صاحب تجربة قواعد عربی، می
عربـی   ونحـو  صـرف ها کتاب  ها و دانشگاه س عربی در دبیرستاناش در تدری ساله 35پایة تجارب 

 را تدوین کرده است.
ای از موفقیـت هـر اثـر مـدیون      تردید بخـش عمـده   بی». پاکیزگی نگارشی و ادبی. 6

نشـر   شفافیت، سادگی و سالمت ن ری است که برای انتقال مفاهیم آن انتخـاب شـده اسـت.   
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را به مطالعه ترغیب کند و بـا کمتـرین واژگـان     یک کتاب کارآمد و اثربخش باید خواننده
هـای غیـر ضـروری مخاطـب را از      نه اینکه بـا پیچیـدگی   ،ممکن این آگاهی را به او برساند

 (.11: 1392 ،)منصوریان« خواندن پشیمان سازد و ذهنش را در ابهام و سردرگمی فروبرد
عد زبان عربـی  که همانا آموزش قوا مورد پژوهشموضوعی کتاب  ةبا توجه به حوز

ز هرگونـه غمـو  و صـناعات    اباید  ر مؤلف حتماًاث، استبه دانشجویان کارشناسی ادبیات 
از به کاربردن جمالت طوالنی پرهیز شود تا خواننده بـه راحتـی   در آن باشد و به دور لفظی 

اتفـاقی اسـت کـه در کتـاب مـورد بررسـی مشـاهده         مطلب مورد نظر را دریابـد. ایـن دقیقـاً   
 ؛انـد  صـریح و روشـن   ،ها کوتـاه  جمله و پیرایه است یعنی متن کتاب بسیار رسا و بی .شود می
نویسی آسیب زننده باشد و نه جمالت چنـان بلنـد    چنان کوتاه که دچار ایجاز یا کوتاهنه اما 

 کننده مبتال باشد.  و طوالنی که به اطناب ممل یا درازی خسته
به خـاطر ن ـر سـلیس و روان بـه خواننـده      و است متن کتاب به زبان معیار نوشته شده 

عوامل باعث پیشـگیری از ابهـام    ة اینهم ؛کند که با سهولت مباحث را دنبال کند کمک می
. اصول سجاوندی و نگارشی نیـز در کتـاب بـا دقـت رعایـت شـده       است در متن کتاب شده

وصـل   ةزهمـ  قطـع از  ةبه جـای همـز   ،م ال . برایهای امالیی خالی نیست ولی از غلطاست، 
که صـحیح آن   واحْسِنوا آدابَهُمکر مُوا ووالدَکُم ا :19فحة مانند تمرین ص ،ه استشد استفاده

بـه   قطـع  زةمـ ، هوصل ةهمز جایه دیگر ب جایو در  است ووحْسِنوا آدابَهُموکر مُوا ووالدَکُم 
علَمْ ونَّ النَّصرَ مع الصَّبر  کـه صـحیح آن واعلَـمْ ونَّ    وو :20فحة مانند تمرین ص ؛استکار رفته 

 .  استالنَّصرَ مع الصَّبر  
هـای   ها و اندیشه توان گفت که در مجموع مؤلف در بیان ایده در یک نگاه کلی می
 خود در کتاب موفق بوده است. 

دگان شناختی بـه یادگیرنـ   پردازان نظریه . نقد محتوای کتاب و میزا  انسجا  مطالب.7
 کننـد و بـرای    کسـانی کـه تجربـه مـی     ؛نگرنـد  کنندگان فعال اطالعات مـی  همچون پردازش
در ساختار ذهن آنچـه بـرای حـل مسـائل      ،پردازند ی اطالعات میوجو جستحل مسائل به 

 طـور انفعـالی تحـت    ه گیرند و بـه جـای اینکـه بـ     دهند به کار می جدید مناسب تشخی  می
 کننـد  پوشـی مـی   چشـم  از آن فعاالنـه انتخـاب، تمـرین، توجـه و یـا     ثیر محیط قرار گیرنـد  أت
(Anita, 1990: 230-228 .)نویسـنده بایـد بکوشـد بـا دقـت در انتخـاب محتـوای         ،ایـن رو  از

کتاب خود، دانشجویان را به عنوان یادگیرندگان قواعد زبان عربـی، تشـویق و جـذب کنـد     
 که اثر او را برای مطالعه برگزیند.
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هـا و   هـا، ارزش  مفـاهیم، اصـول، مهـارت    ةمجموعـ  :وا عبـارت اسـت از  محت ،درواقع
ریـزان و بـه قصـد تحقـق اهـداف، انتخـاب و سـازماندهی         هایی کـه از سـوی برنامـه    گرایش
( و بدین سبب ضروری است با اهداف تناسب داشته باشد. آنچـه  40: 1384 ،)ملکی شود می

کالم نویسنده را در  ةطبیعی و پیوستشود مخاطب با خواندن یک کتاب بتواند سیر  باعث می
. از اسـت آن ببیند و موضوع را دنبال کند، همان انسجام و پیوسـتگی مطالـب کتـاب بـا هـم      

جمله عواملی که می تواند تسلسل منطقی و سیر مطالب را بـه خطـر بینـدازد، شـا  و بـرگ      
بـه همـان   . استدادن به یک موضوع و بازماندن از توضیح موضوعات دیگر به شکل کامل 

توانــد مــتن کتــاب را از انســجام و یکدســتی دور کنــد، کوتــاه و   انــدازه کــه پرگــویی مــی
)پُرگـویی و   نویسی هم آسیب زننـده اسـت. کتـابی کـه هـر کـدام از ایـن دو مـورد         مختصر
نویسی( در آن اتفاق افتاده باشد، خواننده را از دنبال کردن موضوع مورد بحث دلـزده   کوتاه

 دارد.    می کند و باز می
شود که میان جمـالت   ، مشاهده میاثر مورد پژوهشبا توجه به مطالب هر درسی در 

های هـر درس یـک وحـدت معنـایی و یک ـارچگی محتـوایی وجـود دارد. بـا نگـاهی           بندو 
تـوان ترتیبـی را کـه مؤلـف در چیـنش دروس       های کتاب، میدرس ةتر و پس از مقایس کلی

چنــد تــا از دروس را تحــت عنــوان یــک فصــل پشــت ســرهم داشــته، درک کــرد. مؤلــف 
گذاری کرده است که با توجه به عناوین دروسی که در ذیـل هـر فصـل آمـده، گـواهی       نام

 است بر وجود انسجام و سیر منطقی مطالب.
هـای   بخـش برای بررسی انسجام مطالب، بایـد   ،به کتاب مورد نظر تر دقیق  در نگاهی

است کـه پـس   تقسیم شده  ونحو صرفدو فصل اصلی کتاب را با هم مقایسه کرد. کتاب به 
اختصاص داده و چون علم صرف عبارت اسـت از   از کلیات، مؤلف بخش اول را به صرف

تـوان گفـت کـه آوردن     پـس مـی   ،شناخت نوع واژه بدون در نظر گرفتن نقش آن در جمله
ی بـه سـه نـوع    صرف قبل از نحو، انتخابی درست و بجا بوده و با توجه به اینکه کلمه در عرب

را قبـل از اسـم و حـرف     فعـل  در بخـش، شـود، مؤلـف نیـز     )فعل، اسم و حرف( تقسیم مـی 
 ةپس از آشـنایی خواننـده بـا ریشـ     است ترتیب، مؤلف ترجیح داده توضیح داده است. بدین

 ةهـا در جملـه و رابطـ    )صرف( به توضیح نحو یا همان شـناخت عمـل واژه   کلمات در عربی
نحو عربی داشته این اسـت کـه تنهـا بـه      بخشاما کوتاهی که مؤلف در  ها با هم ب ردازد. آن

بـه   نداشـتن  اشـاره  دردلیل مؤلف  است. توضیح اسم پرداخته و به فعل و حرف اشاره نکرده
بخش نحو هرچه باشد، به هر حـال باعـث نـاق  مانـدن مطالـب در ایـن قسـمت        در این دو 
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 گردیده است. 
 ، میـان اجـزاءِ  (1373)ماهیـار،   عربـی  ونحـو  فصـر طبق آنچه که گفته شد در کتاب 

اما اجزاء  ؛یت استؤانسجام قابل ر ،ها یا مطالب یک فصل م ل مطالب درس ،خرد و جزئی
بندی مطالـب منطقـی    فصل ،ند. در کلا وحدت کافیفاقد های اصلی  کالن یا همان سرفصل

 توان استمرار منطقی فصول قبل دانست.  اما مطالب هر فصل را نمی ،و دقیق است
شاید مؤلف از اختصاص دادن قسمتی در فصل نحو به فعل و حـرف اجتنـاب کـرده    

هـم   بـاز  ،بـا وجـود ایـن   ؛ تا میان حجم مطالب دو فصل کتاب تناسـبی منطقـی برقـرار سـازد    
است که در  یکل مطالب ةاندازکه تحت یک عنوان )اسم( در فصل نحو آورده به را مطالبی 

و بـا ایـن اوصـاف فهرسـت      است )اسم و فعل و حرف( در قسمت صرف آمده سه موضوع
. مؤلـف در اسـتناد بـه    نیسـت مندرجات در فصل نحو به خوبی بیانگر دامنـه و عمـق مطالـب    

صفحه استفاده کرده کـه   ةپاورقی در حاشی ةاز شیو ه،بهره برد ها آن از شمنابعی که در کتاب
 مرسوم در زمان چاپ کتاب بوده است.ة شیو

در خصـوص   ،با توجه به اینکه کتاب مـورد نظـر   های یادگیری. . همخوانی با نظریه8
 ةهـایی اسـت کـه در زمینـ     تطبیـق کتـاب بـر نظریـه     مسـلماً  اسـت، آموزش قواعد زبان عربی 

کنـد. از  تواند به ارتقای کیفیت مطالب کتـاب کمـک    میو  ،گیری زبان دوم وجود دارددیا
تـرین بخـش در زبـان را     کـه مهـم   سـت ( اGTMروش قواعد و ترجمـه )  ،ها این روش ةجمل

بـرای آمـوزش    داند. یادگیری قواعد از کل به جزء است و م الً قواعد یا گرامر و ترجمه می
معلوم نوشته شده و مراحـل آن بیـان    ةمجهول کردن جمل ةقاعد ،مجهول به این روش ةجمل
 ،آمـوز خـود   گـردد و دانـش   معلـوم مقایسـه مـی    ةبا جمل ،چند م البا آوردن س س  ؛شود می

 کند. روش را برداشت می
 استاین که مؤلف توجه داشته  مورد پژوهش کتاب تألیفتوجه در  مورداز نکات 

خواهد خواند و طبیعی است کـه او هنگـام مطالعـه    آن را در زمان و مکان دیگری  شمخاطب
 و دقیقـاً  ودهت متن کتاب از گویایی و شفافیت الزم برخوردار بـ پس الزم اس ؛حضور ندارد

از موارد مؤثر در یـادگیری   .همین موضوع باشدهای یادگیری نیز ناشی از  همخوانی با نظریه
دانشمندان مختلف به آن اشـاره   از سویهای یادگیری زبان  که به صورت پراکنده در نظریه

تـا   عربی ونحو صرفدر کتاب  (1373) انه ماهیارسفأکه مت استبحث تمرین و تکرار  ،شده
مختصـر   ةنام یک درس توانست با ارائة حد زیادی از پرداختن به آن غافل مانده است. او می

خواننده را به یک دید کلی از قواعد درس مربوط برساند و یا حتی قبـل   ،در پایان هر درس
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 ال هدف از طرح درس مورد نظر را بیان نماید. ؤاز هر درس با ذکر چند س
ها در هر مبحـث نیـز بـه فهـم و درک مطالـب و نقـش بسـتن آن در ذهـن          تعدد م ال
االت بـه  ؤبیشـتر بـودن تعـداد سـ     ،هـا  در قسمت تمرینو نیز  کند بسیاری میمخاطب کمک 

کـدام از   سفانه مؤلـف هـی   أمتدهد.  مباحث را در ذهن خود می ةدانشجو فرصت تکرار دوبار
وار و بدون ابهام مطالـب بـا ن ـری سـاده و روان      این موارد را رعایت نکرده و تنها به بیان سلسله

از یـافتن  تنها اقدامی است که مؤلف برای اطمینـان   ،بیان مطالب به این شیوه؛ توجه داشته است
 انتقال صحیح و دقیق مطالب کتاب انجام داده است.  

هاست و روند تند و شتابی که در بیان مطالب اخذ  داده ای از کتاب مجموعه ،درواقع
 شـده را مل مخاطب و درنگ او برای اندیشیدن بیشتر به مباحـث وارد أای برای ت زمینه ،کرده
ایـن عامـل باعـث کـاهش اثـر کتـاب در پویـایی ذهـن و زبـان مخاطـب            دهد و طبیعتـاً  نمی
از بـه کمـک نتوانـد مطالـب     ممکن اسـت بـدون نیـ    ،گردد. مخاطب در بسیاری از موارد می

تواند الگویی کارآمد برای موارد  نگارش این کتاب نمی ةشیو ،کتاب را درک کند. در کل
 مشابه باشد.
یکی از مواردی که بـه بهبـود نـواق  موجـود در      انگیزشی. . ماهیت تعاملی و توا 9

امـروزه بـا    .خواننـده اسـت   بـا ارتبـاط مؤلـف    ،کنـد  ها کمک می کتاب و برطرف کردن آن
ی حاصــل شــده اســت امکــان برقــراری ایــن ارتبــاط از طریــق فنــاورهــایی کــه در  پیشــرفت
های الکترونیکـی و صـفحات شخصـی در فضـای مجـازی وجـود        های علمی یا پست سایت
همـان   ،کنـد  ثر متصل مـی اه مخاطب را به صاحب امکانی کتنها مورد پژوهش  در کتابدارد. 
بـه صـحبت مؤلـف بـا      ،مؤلـف  ةکتـاب را بـه عنـوان مقدمـ     است که بخشی از «سمت»سازمان 

خـود   ةبه انگیز ،در بخش پیشگفتار مؤلف( 1373)دهد. ماهیار  خوانندگان کتاب اختصاص می
از نگارش کتاب اشاره کرده و مسیری را که برای تدوین این کتـاب پیمـوده ترسـیم نمـوده و     

جویان کارشناسی ادبیات فارسی به خوبی ضرورت انتشار این اثر و امتیاز ویژه آن را برای دانش
هـای مهـم    خواننده را مخاطب قرار نـداده و یـا بخـش    ،ولی در هی  جای متن ؛بیان کرده است

رویکـرد   ،در مجمـوع  .که اهمیت آن برای خواننده روشن شوداست کتاب را برجسته نساخته 
 را الزم ندارد.و فضای تعاملی است کلی کتاب یک طرفه 

وجـود دو عامـل ظـاهر و     های فیزیکی و ظاهری )نقوش شوکلی کتواب(.    ویژگی. 10
سازد. پس گذشته از محتـوای کتـب   محتوا در کنار هم است که یک کتاب را خواندنی می
های ظاهری آن نیز غافل شد. جلـد کتـاب   درسی دانشگاهی و معیارهای آن نباید از ویژگی



 179   اثر ...    ونحو عربی صرفارزیابی و نقد کیفیت کتاب 

 

در هـر زمـانی بتوانـد     ،ی و رنـگ مناسـب  دروازه کتاب است کـه بایـد بـا دارا بـودن طراحـ     
هـا از   جلد کتاب عامل شناسـایی کتـاب  »مخاطب را برای گشودن و مطالعه آن ترغیب کند. 

 شـود. معمـوالً   نام نویسنده مترجم یا ناشـر درج مـی   ،عنوان ،یکدیگر است. روی جلد کتاب
هـای   کتـاب  های درسی از دو نوع شومیز یا گالینگور اسـت کـه گـالینگور بـرای     جلد کتاب

 (.63: 1385 ،)نصر و همکاران« حجیم مناسب است
از نـوع شـومیز    ،حجم کـم آن  دلیلبه ( 1373)ماهیار،  عربی ونحو صرفجلد کتاب 

در پـایین  اسـت  طراحی جلد  ام ناشر که جزءِو نام نویسنده نو روی آن عنوان کتاب و  است
 شود. دیده میکتاب 

. اسـت رنـگ جلـد    ،بـل مشـاهده اسـت   ااب قکه با اولین نگاه به جلـد کتـ   ای ویژگی
« شود که از سه رنگ و بیشتر اسـتفاده شـده باشـد    کتابی از نظر رنگ جلد مطلوب تلقی می»

آبـی   کـامالً مـورد پـژوهش   جلد کتـاب   ةرنگ زمین (.19: 1387 ،)جمالی زواره و همکاران
است و آرم انتشارات و نام مؤلف به رنگ سیاه در وسط جلـد و فقـط نـام کتـاب بـا رنـگ       

 (1387ی از جمـالی زواره و همکـارانش )  . طبـق تعریفـ  است سفید و حاشیه سیاه نوشته شده
از نوع مطلوب به حساب آورد.  ،انتخاب سه رنگ در جلد دلیلرو را به  توان کتاب پیش می

ثیرات ناشـی از  أثیرات و تـ أثیرات فرهنگی دارند و غیر از این تأها ترنگ» ،اما گذشته از این
 ،در مجمـوع و بـه طـور تقریبـی     ،هـای دیگـر  ها با رنـگ جنس و بافت رنگ و مجاورت آن

 ةرنگ آبی نشان (.190: 1392 ،افشارمهاجر« )ختی نیز هستندشنا روانثیرات أها دارای ترنگ
 اسـت، انتخـابی مناسـب    ،جلد به وسیله رنگ آبی ةپوشش تمام زمین است.آرامش و سکون 

کند و برای شروع آموزش و یادگیری قواعد با ذهنی آرام  چرا که ذهن مخاطب را آرام می
 سازد.   او را آماده می ،ای با ثبات و روحیه

حلقة مفقودة بسیاری از کتـب دانشـگاهی کـه بـا هـدف آمـوزش قواعـد زبـان عربـی          
یـادگیری ـ    فراینـد ترین عوامل تأثیرگذار بر  تصویر یکی از مهم» تصویر است. ،اند نگاشته شده
های درسی از آن استفاده شده اسـت و کتـب آموزشـی     است که از دیرباز در کتاب یاددهی

تـر   تـر و عینـی   توانند با استفاده از تصویر یادگیری مسائل را ملموس درسی دانشگاهی نیز می
 عربـی  ونحـو  صـرف سفانه تصویر در کتـاب  أمت (.26: 1395 ،)نظری منظم و موسوی« سازند

 بر این کتاب است.وارد  هی  کاربردی نداشته و این یکی از انتقادهای
آرایی کتاب شبیه طراحی ساختمان است. گرافیست بـا مشـورت ویراسـتار و     صفحه»

کـه  ـ   کنـد کـه در آغـاز هـر فصـل      بندی مشخ  می مل در فهرست مطالب کتاب و فصلأت
چه درگاه و دری بسازد تا خواننده با دیدن آن احساس کنـد کـه وارد   ـ   ون اتاقی استهمچ
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 (. 10: 1377 ،دار )انوری و پشت« فضای جدیدی شده است
وارد در با توجه به مباحث  ،ها نگاهی دقیق بر صفحات کتاب و کیفیت آرایش آنبا 
و بدون حتی خالی گذاشـتن   بالفاصله ،بخشکه پس از پایان مباحث هر  یابیم بخش، درمیهر 

نگاشته ه )برخالف صفحات دیگر( برگبیشتری از باالی  ةجدید تنها با فاصل، بخش یک برگ
هـا آمـده    فونت عنوان بـا قواعـدی کـه ذیـل آن     ةعنوان درس نیز تنها اندازدرمورد  است. شده

 است.تر نوشته شده وگرنه نوع فونت نیز یکسان  متفاوت است و کمی بزرگ
از حروف  ،نگاری )تایپ( از عوامل جذابیت کتاب است. برای م ال حروفکیفیت »

حروف و رنگ حروف( جهت برجسته کـردن   ةانداز ،متفاوت در متن )تفاوت نوع حروف
کنـد موجـب    برخی از نکات عالوه بر آنکه توجه دانشجو را به نکات اصلی متن جلـب مـی  

م ـل اسـتفاده   آمد، هایی که  ژگیوی ة(. هم28: 1388 ،)رضی« شود نوازی صفحات می چشم
رعایـت   عربـی  ونحـو  صـرف فونت و رنگ متفـاوت در کتـاب    ،از حروف متفاوت با اندازه
 Boldتـر و بـه صـورت     تـر و نیـز پررنـگ    ای بـزرگ  ها با اندازه عنوان ،شده است. برای م ال

تن کتـاب  الخطی غیر از مطالبی که به زبـان فارسـی در مـ    اند. اشعار عربی با رسم نگاشته شده
 نگـاری  حـروف اند و برخی از جمـالت مهـم قواعـد بـه صـورت ایتالیـک        نوشته شده ،آمده
کیفیت تایپ و به تبع آن ارتقای جـذابیت  ارتقای این عوامل در مجموع باعث  ةاند. هم شده

 کتاب هستند.
 و محتـوا  هـم  و دارد مـى  نگـه  محفوظ را کتاب هم که است جلدی دارای کتاب هر
 ةروحیـ  به توجه با طراح که است عنوانی دارایکند، و  می معرفی را داخلی مطالب موضوع
 عنـوان،  بـر  عـالوه  .نمایـد  مـی  انتخاب را آن مناسب فونت و آن، قلم مخاطبان و کتاب کلی
 تصـویر  از جلدی طراحی رو برای اصوالً بیشتر جذابیت ایجاد نیز و موضوع بهتر انتقال برای
 مـورد پـژوهش   جلد و صحافی کتاب .شود مى استفاده غیره و رنگ ،نقش ،(عکس و طرح)

 شـناختی در طراحـی جلـد    ولی معیارهای زیبایی ،از استحکام و کیفیت الزم برخوردار است
خوانـا   ،چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است. فونت انتخابی برای عنوان و متن کتابآن 

تانداردهای موجـود مطابقـت دارد.   نواز است و کیفیت کاغـذ و چـاپ کتـاب بـا اسـ      و چشم
اسـم و حـروف   درمـورد   درج مطـالبی ، حجم کتاب اگرچـه در بخـش نحـو از نظـر محتـوا     

با نیاز اغلب مخاطبان که دانشجویان کارشناسـی ادبیـات فارسـی را تشـکیل      ،ضروری است
کتب آموزشـی درسـی بـرای سـهولت در      ةمتناسب است. و طبق عادت مرسوم هم ،دهد می

 ت.شده اس بازیابی مطالب نمایه موضوعی تدوین
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 گیری نتیجهبحث و 
 جانبـه  همـه  ارزیـابی  مسـتلزم  آن دربـارة  داوریو  دارد گوناگونی های ویژگی درسی کتاب
 در کتاب آن که است امتیازهایی جمع حاصل نتیجة درسی کتاب یک نسبی توفیق و است،
 کتـاب  بـر ( 1392) منصـوریان ة گانـ  ده اصول تطبیق در د.آور می دست به مختلف های زمینه
حاصل شد کـه مطـابق تعـداد ایـن اصـول در ده مـورد بیـان         زیر نتایج( 1373) ماهیار عباس
با اینکه در بیـان   گرایی و هدفمندی، کتاب مورد پژوهش درخصوص تخص ( 1: گردد می

 ةامـا در عرضـ   ،طـب بـاقی نگذاشـته اسـت    ، جـای هـی  ارجـاعی بـرای مخا    تألیفهدف از 
جای ه چندان موفق عمل نکرده و ب ونحو صرفقواعد زبان عربی یا همان  ةمحتوایی در زمین

توان نظری که همـان  ( 2؛ اینکه مطالب را با زبان ساده بیان کند تنها از حجم آن کاسته است
ار نگرفتـه ولـی از   های یادگیری است، در ایـن کتـاب مـورد نظـر قـر      نگارش براساس نظریه

هایی که از اشـعار، آیـات و    مانند: تمرین است؛ های کاربردی کما بیش استفاده شده داللت
تـوان  ( درخصـوص  3؛ بسـیار مختصـر اسـت    هـا  آن اند، هرچنـد حجـم   احادیث انتخاب شده
در ابتـدا بـا اسـتناد بـه      ؛نویسنده بسیار موفق عمل کرده است ،ای رشته استنادی و ماهیت میان

است، بـه  ، به کتاب و مطالبش غنای بیشتری بخشیده ونحو صرفکتب بزرگان متخص  در 
هـایی چـون الهیـات، فقـه و حقـوق بـرای        کتاب بتواند منبع مشـترک میـان رشـته   طوری که 

سفانه کتـاب معیارهـای الزم   أاز نظر جامعیت و روزآمدی مت( 4؛ یادگیری قواعد عربی شود
 ،اسـت  مؤلـف عالوه بر اینکه کتاب مورد بحث به خوبی بیانگر صالحیت علمـی   (5؛ رددانرا 

پـاکیزگی  ( 6؛ گـذارد  نیـز بـر صـالحیت او صـحه مـی      ونحـو  صرف ةکارنامه و آثار او در حوز
طـرز بیـان   ( 7؛ اسـت کـه در کتـاب رعایـت شـده اسـت      این اثـر  نگارشی و ادبی از دیگر نکات 

و محتوای هر درس بدون نگـاه بـه دروس دیگـر نگریسـته      ءزمانی که به اجزا مؤلفمطالب 
اما اگر بخواهیم مطالب را بـه صـورت مـرتبط بـه      ؛شود، به صورت منسجم و یک ارچه است

 اسـت؛ انسـجام و وحـدت الزم   فاقـد  هم و کلی نگاه کنیم، می بینیم کـه در بعضـی مـوارد،    
بـه  کـه بـا توجـه     اسـت گانـه منصـوریان    هـای یـادگیری از شـروط ده    همخوانی با نظریـه ( 8

یـادگیری و خصوصـاً یـادگیری زبـان      ةهایی کـه در زمینـ   گستردگی مباحث آن و تعدد نظریه
چون این اصل بسیار کلی اسـت   ؛توان بر کتاب مذکور تطبیق داد مطرح شده، این مورد را نمی

ورد با اثر مـ اصل هشتم هرچند  ،و منصوریان هم، نظریه خاصی را مد نظر نداشته است. درواقع
بلکـه ایـن نقـد را     ؛دانسـت  اثـر ضـعف   نقطـه آن را تـوان   قابل تطبیق نیست، ولـی نمـی  پژوهش 
 ؛تــوان بــه منصــوریان وارد کــرد کــه اصــل هشــتم را تــا ایــن حــد کلــی بیــان کــرده اســت مــی
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ای بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب       از هـی  شـیوه  و کتاب فاقد ماهیت تعـاملی اسـت   ( 9
 ؛ ودوبـاره کتـاب برانگیـزد    ةخواننـده را بـرای مطالعـ    ةبتوانـد عالقـ   اسـت تـا   استفاده نکرده

 مـورد نظـر   های فیزیکی و ظاهری کتـاب  های زیادی در تعریف و ویژگی اگرچه مؤلفه( 10
کتاب در این مورد موفـق  این دهد که  تعریف شده است، ولی یک بررسی اجمالی نشان می
. در یـک  اسـت  ار مخاطـب قـرار داده  عمل کرده و کتابش را مطابق اصـل مـذکور در اختیـ   

را ( 1392)نیمی از اصول منصوریان  عربی ونحو صرفشود که  بندی کلی مشخ  می جمع
در کتابش رعایت کرده و نیمی از آن ده مورد را )البته نه به طور کامل( مـورد غفلـت قـرار    

در رفـع  توانـد   مـی  «سمت»مورد پژوهش از سوی سازمان کتاب  ةداده است. بازنگری دوبار
 آنوری از  نواق  موجود در آن مؤثر باشد تا در چاپ جدید، مخاطب بتواند بیشترین بهـره 

 را داشته باشد.
 

 منابع
، «یعربـ  ونحو صرف کتاب صرف بخش نقد و یبررس(. »1396محمدرضا و الهه صفیان )سیدابن الرسول، 
 .22ـ1 ص ،1شمارة  ،17 ةدور ،یانسان علوم های برنامه و متون انتقادی ةنام پژوهش
 نامـه  پـژوهش  ،«الصـرف  قسـم «: (4) بیةةمبـادی العـر  » کتاب انتقادی بررسی»(. 1389) سید عدنان اشکوری،
 .118 ـ103 ص ،1شمارة  ،10 ةدور ،انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی
 ، تهران: سمت.های درسی دانشگاهی عملکرد گرافیک در کتاب(. 1392) ، کامرانافشارمهاجر

 و متـون  انتقادی نامه پژوهش جلد دوم، ،«مبادیءالعربية» کتاب انتقادی بررسی»(. 1389) احمد سید زاده، امام
 .101ـ 89 ص، 20شمارة  ،10ة ، دورانسانی علوم های برنامه
 نور. تهران: دانشگاه پیام ،آیین نگارش و ویرایش دوم(. 1377دار ) حسن و علی محمد پشت ،انوری
مجلـه پـژوهش و   ، «هـای درسـی دانشـگاهی    معیارهـای ارزیـابی کتـاب   (. »1387و همکـاران ) زواره  جمالی،

 .7ـ13ص  ،1شمارة  ،13ة ، دورنگارش کتب دانشگاهی
 شـرح ( نحـو  قسـمت ) 4 العربيةة  مبـادی  شرح و ترجمه نقد و بررسی»(. 1392) صدیقه جمالی و جواد دهقانیان،

 .56ـ37 ص، 25شمارة  ،12 ة، دورانسانی علوم های برنامه و متون انتقادی نامه پژوهش ،«حسینی سیدعلی
براسـاس   1 سـنجش خوانـایی کتـاب متـون و قواعـد زبـان عربـی       »(. 1397فـر )  لیال ایمانی و اسحق ،رحمانی

 .161ـ142 ، ص43شمارة  ،22، دورة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،«تکنیک خوانایی کلوز
 ، تهران: سمت.های درسی دانشگاه و نقد کتابهای ارزیابی  شاخصه(. 1385احمد ) ،رضی
 آمـوزان  دانـش  سازی جمله و آموزی زبان معلم راهنمای و درسی کتاب ارزشیابی» .(1398، )احمد ،رمضانی
 .142ـ123 ص ،2شمارة  نوزدهم، سال ،است نایی فصلنامة کودکان ،«شنوا کم/ناشنوا
 و متـون  انتقـادی  نامـه  پـژوهش  ،«العصـری  النحـو » کتـاب  نقـد  و بررسـی »(. 1395) ابوالفضـل  سـید  سجادی،
 .135ـ123 ص، 43شمارة  ،16ة ، دورانسانی علوم های برنامه



 183   اثر ...    ونحو عربی صرفارزیابی و نقد کیفیت کتاب 

 

 کـارورزی  دروس شـده  اجـرا  و رسمی درسی برنامه ای مقایسه بررسی (.1387کاظم ) سید لنگرودی، علوی
 علـوم  دانشکده دکتری ةرسال ،پیشنهادی چهارچوب ةارائ و آموزشی ریزی برنامه و مدیریت کارشناسی
 .شیراز دانشگاهشیراز:  سی،شنا روان و تربیتی
 و متـون  انتقـادی  نامـه  پـژوهش  ،«عربـی  زبـان  کـاربردی  قواعـد  کتاب نقد و بررسی»(. 1391) حسین کیانی،
 .104ـ91 ، ص2شمارة  ،12ة ، دورانسانی علوم های برنامه

 مؤلفان.، تهران: برای دانشجو ونحو صرف (.1362ماهیار، عباس )
 ، تهران: سمت.عربی ونحو صرف(. 1373ماهیار، عباس )
 ، تهران: سمت.2و  1 ونحو صرف (.1396ماهیار، عباس )
 رشـته  ارشـد  کارشناسـی  دوره در مسـئله  بـر  مبتنـی  درسـی  برنامـه  الگـوی  طراحی (.1391فیروز ) محمودی،
تهـران:   دکتـری،  ةرسـال  ،ایـران  عـالی  آمـوزش  در آن سنجی امکان و اعتبارسنجی و آموزشی مدیریت
 مدرس. تربیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده
 .اندیشه پیام انتشاراتتهران:  ،عمل راهنمای ؛درسی ریزی برنامه (.1384) حسن ملکی،
مجلـة پـژوهش و   ، «هـای دانشـگاهی کارآمـد و اثـر بخـش      صـد ویژگـی کتـاب   (. »1392یزدان ) ،منصوریان

 .17ـ1ص  ،29شمارة  ،نگارش کتب دانشگاهی
هـای   های درسی در کتـاب  بررسی میزان تحقق معیارهای تدوین کتاب(. 1385احمدرضا و همکاران ) ،نصر

 ، تهران: سمت.ها (: ساختارها و ویژگی1کارشناسی علوم تربیتی، کتاب درسی دانشگاهی ) ةدور
 آموزش های کتاب در تصویر آموزشی نقش بررسی و نقد»(. 1395) رضا موسوی سید و هادی منظم، نظری
 ،«(الفـاخوری  حنـا  اثـر  العربـی،  األدب تـاری   کتـاب : مـوردی  بررسـی ) هـا  زبـان  عرب غیر به عربی زبان

 .44ـ26 ص ،39، شمارة 20دورة  ،دانشگاهی کتب نگارش و پژوهش
 و متـون  انتقادی نامة پژوهش، «ساده صرف کتاب نقد» .(1391)نیا  رخشندهسیده اکرم  و معصومه قزوینی، نعمتی

 .137ـ127 ص ، 2شمارة  ،12 ة، دورفرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انسانی علوم های برنامه
: تهـران  ،ناشـنوایان  ویژة ابتدایی دوم فارسی کتاب، محتوای تحلیل(. 1379) مسعود مرتضوی و رضا همائی،

 .است نایی کودکان پژوهشکده
Anita E. (1990). Educational Psychology, 4thed. New Jersey Englewood Cliffs, pp. 228-230. 

 
  




