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 :های دانشگاهی کتاب ها و سنجش بایستگی
 شناسی قرآن مجید کتاب واژه

 
 1مجید صادقی مزیدی

 (17/11/98 پذیرش:ـ  31/4/98 دریافت:)
 

 چکیده
هـای تخصصـی در حــوزة    ابابـر غالمعلـی همـایی از جملــه کتـ     ،دیــمج قـرآن  یشناسـ  واژهکتـاب  

و بـرای دانشـجویان کارشناسـی ارشـدِ      ،معناشناسی قرآن است که بر اساس سرفصـل وزارت علـوم  
رشتة علوم قرآن و حدی  نگـارش یافتـه و بـا نگـاهی جدیـد و نقادانـه، شـش دیـدگاِه متفـاوت از          

ا بـا رویکـردی   شناسان  قدیم و جدید را تحلیل و بررسی کرده است. این جستار بر آن اسـت تـ   زبان
دهـد کـه ایـن     های تحقیق نشان می تحلیلی، ساختار و محتوای این ابر را بررسی کند. یافتهـ  توصیفی

هـای آموزشـی و    هـای کتـاب   کتاب توانسته در سـاختار و محتـوا بـر اسـاس چـارچوب و سرفصـل      
بـه ایـن مـوارد    تـوان   هـا مـی   ترین  آن هایی نیز دارد که از جمله مهم دانشگاهی عمل کند، اما کاستی

در نـاهمگونی کمّـی ابـر،     ،اشاره کرد: عدم رعایت برخی اصول فنـی نگـارش، و در حـوزة محتـوا    
و عـدم توجـه    ،گویی، عدم تناسب آیات قرآن با محتوا، ابهام، عدم پردازش درستِ مفـاهیم  تناقض
 بندی و توجه به بسامد واژگانی قرآن.   به دسته

 
 ها کلیدواژه
 قرآن. معناشناسی، غالمعلی همایی، دیمج نقرآ یشناسواژهکتاب 
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 مقدمه
شناسـی آن،   های اندیشة دینی و لزوم آسیب زیرساختپیرامون تحقیق دقیق، منسجم و جامع 

ــ   هــم ــا تحــوالت ســریع عصــر معاصــر در عرص ــان ب ــن، ضــرورت ةزم ــایی در عرصــة  دی ه
در شــناختی دینــی ایجــاب کــرده اســت. ایــن موضــوع، وظیفــة اهــل علــم و دانــش   معرفــت
کند تا علم برخاسته از وجـدان پـاک و    مداری دینی را دو چندان می طلبی و حقیقت حقیقت

سـازی و   سلیم، در پرتو معار  دینی، به رشد معنوی و کمال انسان بینجامد. از سویی، بومی
با رویکرد دینـی از اهمیـت و ضـرورت     و های دینی معاصر متناسب با نیازها بازتولید اندیشه

 یورز خوردار است که این مهـم را بایـد در موضـوعات مبنـایی قرآنـی و اندیشـه      ای بر ویژه
 وجو کرد.   دینی جست

 یشناسان و اهل زبان معاصر، از مبـاحث  در بین دین 1شناسی موضوع زبان قرآن و زبان
ای از قـرآن دسـت    گیـری از ایـن دانـش بـه فهـم تـازه       مشتاقان علوم قرآن بـا بهـره  است که 

زیباشـناختی آیـات   هـای   موضـوع  ،ندگان  مفـاهیم قرآنـی بـا نگـاهی جدیـد     یابند و پژوه می
 یابند.  میومحتوای قرآن را در

هـای خـارجی نیـز در قالـب      شناسـی و معناشناسـی در زبـان    پرداختن به این نوع زبان
زمینـة  در  2از جمله نظریـات نـوآم چامسـکی    ؛است یافتههای مختلف ظهور  مکاتب و سبک
 :Firth: 1970وضوعات قرآن و واژگان کاربرد زیادی داشـته اسـت )  در م کهدانش واژگان 

شناسـی خـود، زبـان را در سـه سـاحت لفـظ، معنـا و         زبـان  ةچامسکی برای تبیین نظری .(186
توصـیف   ةتوانـد بـه خـوبی از عهـد     معتقد اسـت دسـتور زبـان نمـی     کند و قواعد بررسی می

بایـد بتوانـد   کـه   در حـالی   ؛پـردازد  مـی ینی ها و روابط ع واقعیات زبانی برآید و فقط به نشانه
(. از دیـدگاه  114: 1382)بـاطنی،   کنـد  کشـف  ارهـای عینـی    روابط نهفته در زیربنای جمله
نمود معنایی و روسـاخت یـا نمـود آوایـی شـکل       ژر  ساخت یا ةچامسکی زبان از دو جنب

ی برخوردارنـد و  جمالت زبان از معنایی درونی و تعیین شده از طریق قواعد نحـو  ؛گیرد می
کـه هـم شـکل آوایـی جملـه و هـم        ندنظام قواعدی را درونی کتواند  می فرد مسلط بر زبان

دهی بـه   این دیدگاه در جهت .(163 :1379)چامسکی،  کند محتوایی معنایی آن را تعیین می
ای کـه موضـوعات    به گونـه  ،بیر داشته استأهای مختلف ت پردازش واژگان قرآنی در حوزه

نحو و محتوا، معناشناسـی واژگـان    همانند انسجام واژگانی در سطوح متن، ،زبانی گوناگون

                                                                                                                                        
1. philology 

2. Noam Chomsky 
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  د.نا بر از این نظریاتأتمشناسی آوایی همسو و  قرآنی و زبان
اهمیـت   شناسـی  هـای زبـان   معناشناسـی بـه عنـوان یکـی از شـاخه     در مباح  قرآنی، 

 شـود.  آیـات محسـوب مـی   کاوش و فهم دقیق  ةای دارد؛ زیرا زیرساخت تفسیر و مقدم ویژه
 ة، بـه سـه شـاخ   گوناگوندر مطالعات  و دارد از علوم را در برفاوتی های مت حوزهمعناشناسی 

 ،د: معناشناسی فلسفی، معناشناسـی منطقـی و معناشناسـی زبـانی. درواقـع     شو عمده تقسیم می
رسـی  هـا بر  هـا و مـتن   هـا، جملـه   معنـای واژه در آن معناشناسی به اعتبار زبانی آن اسـت کـه   

آنچه در این پژوهش مورد نظر است معناشناسـی زبـانی    (.12: 1378زاده،  )خسروی شود می
تـوان   می. در معناشناسی از تحلیل تعابیر قرآنی استمعنای واژگان  به اعتبار بررسی مفهوم و
را شـناختی قـرآن    ةو به کمک آن، اصـول نقشـ   سازی دست یافت به اصول حاکم بر مفهوم

 (. 24: 1391نیا،  ی)قائم کردترسیم 
به ویژه منابع آموزشـی   ،معناشناسی ةمتون دینی در حوز ها و توجه به کتاب ،بنابراین

دانـش   اهل علم وبرای دانشجویان و پژوهندگان حوزوی در راستای تأمین متون دینی، باید 
ای زیرا پویایی و بهسازی مستمر، شرط بقا و عامل مؤبر در ابربخشی محتو ؛در اولویت باشد

بالندگی هر نظام آموزشـی در گـرو نظـامی     به عبارتی، .(48: 1388آموزشی است )مرادی، 
ین تـر  مهـم کـه یکـی از   شود  تعیین میمنسجم، پویا، هدفمند و براساس سنجش نیاز مخاطب 

واحـد  های آموزشی در راستای رسالت هـر   متون و کتاب ،های اصلی آن ها و مؤلفه  هشاخص
پژوهان  ویژه منابع آموزشی دانشجویان و دانش به ،ها بازنگری متن ،. عالوه برآناستدرسی 

نشاط علمی  ةبلکه روحی، شود سازی محتوای متون آموزشی می حوزوی، نه تنها سبب کیفی
ــی    ــظ م ــدگان را حف ــین پژوهن ــز  در ب ــد و انگی ــجویان و    ةکن ــژوهش در دانش تحقیــق و پ

ی سـاختار و محتـوا بـا نیازهـای     همسـوی دهـد کـه درنهایـت بـه      مـی افزایش را پژوهان  دانش
 .  انجامد میمخاطبان 
عنـوان یکـی از منـابع اصـلی      بـه  ،(1391)همـایی،   واژه شناسی قرآن مجیدکتاب در 

ه اسـت  کوشیدنویسنده ، های علمیه در مقطع کارشناسی ارشد و حوزه ها معناشناسی دانشگاه
، سرفصـل وزارت علـوم   های معناشناسی را در چارچوب نظام آموزشی و برمبنای تا موضوع

الگوی مـک   ةبر پایرا کتاب مذکور  کوشد میتألیف کند. این پژوهش  تحقیقات و فناوری
آن از جنبـة  بـا نقـد   نیز  ؛تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد کندارزیابی  1دانف و شاو

آیا نویسنده توانسته اسـت هـد  خـود در     (1دهد:  ها پاسخ می به این سؤالساختار و محتوا 
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دانشجویان کارشناسی ارشـد   برایاستای تألیف کتاب خود را براساس سرفصل تعیین شده ر
نویسنده در بررسی سـاختار و محتـوا تـا چـه انـدازه       (2 و و پژوهندگان حوزوی تأمین کند؟

و نقـاط قـوت و ضـعف    اسـت  محتـوا را رعایـت نمـوده     سـاختار و  ةالزم در حوزمیعارهای 
 ؟اند کتاب چه مواردی

 
 پژوهشة پیشین

شناسی و همچنین مرتبط با موضوعات زبان قرآن در مقایسه با  تعداد آبار موجود در حوزة زبان
پژوهشگران  ها نیز کمتر مورد توجه ناقدان و شناسی عربی اندک است و نقد و بررسی آن زبان

 های مفـردات  ویژه کتاب شناسی قرآن و به های زبان دینی واقع شده است. در ارتباط با کتاب
شناسی و معناشناسی زبان عربـی نگاشـته    های زبان قرآنی، برخی مقاالت در حوزة نقد کتاب

 شناسی و معناشناسی قرآن نیز ارتباطی مستقیم دارد؛ از جمله: شده است که با زبان
زبـان و ادبیـات    ةهـای دانشـگاهی رشـت    شناسـی در بـین کتـاب    جایگاه زبان» ةمقال .1
)حاجی قاسمی و کـاظمی   «الحدی  اللغةو علم  العربية اللغة فقهموردی کتاب  ةمطالع :عربی
شناسـی زبـان عربـی و     زبـان  ةموضوعی تخصصـی در حـوز  (. این مقاله، 1396آبادی،  نجف
و موضـوعاتی ماننـد تـراد ، اشـتقاق،      ،عالوه بر نقد مباح  فقه اللغـه است و در آن، قرآن 
سـاختار و   ةحوز رویکرد انتقادی در دوبا ارزیابی شده و  شناسی قرآن از مباح  زبان، تضاد

در بحـ  محتـوایی    و های آموزشی به نقد کتاب پرداخته محتوا و همچنین براساس سرفصل
 کرده است.ر را ارزیابی وذکمموضوعات 
پـور،   معار  و تقی) «تفسیر یازده سوره از قرآن کریمنقد و ارزیابی کتاب »ة مقال. 2
 «سـمت »کـه سـازمان   را ( 1392، مشـایخی ) قرآن کریم از یازده سوره تفسیر(. کتاب 1397
لحـا   بـه   مورد نظـر  ةدر مقال، منتشر کرده استعلوم قرآن و حدی   ةدانشجویان رشتبرای 

 جامعیـت محورهـای تفسـیری   لحا  به  و نیز ،ها موضوعات زبانی، واژگانی و مفهومی سوره
نقــد و  ،ن در تفسـیر شناســی و معناشناسـی واژگـا   از جملـه اهمیـت و ضـرورت واژگـان     ،آن

عالوه بر بیان اهمیت دانـش مفـردات و واژگـان     همچنین،نویسندة مقاله، ده است. ش بررسی
شناسـی و تحلیـل واژگـان     هـای لغـوی و واژه   بـه بررسـی جنبـه    ،سـازی علـم تفسـیر    در زمینه
 است.  کرده را ارزیابی و نقد ها  آنو در تحلیل محتوایی  پرداخته کتاب گوناگونهای  سوره

نگارنـده  ( کـه  1395زاده،  حاجی) «شناسی معنیکتاب  ةبررسی و نقد ترجم»ة مقال. 3
پرداختـه اسـت. ایـن کتـاب بـه      ( 1982عمـر،   مختار)( شناسی معنی) الیاللة علمبه نقد کتاب 
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هماننـد اشـتراکات    ،شناسی، معناشناسی، انواع روابط معنایی ، واژهاللغةموضوعاتی مانند فقه 
شناسـی قـرآن    در مباحـ  زبـان   همگـی د  و تضاد پرداختـه اسـت کـه    معنوی، ترا لفظی و
در نقد کتاب نیز به آن موضوعات قرآنی پرداخته شده است. عـالوه   ؛مستقیم دارد یکاربرد
شناسی اسالمی را نشان دهـد   های زبان کند تا اصالت پژوهش مؤلف کتاب تالش می ،بر این

مقاله  ةشناسی اببات کند. نویسند مباح  زبان شناسان اسالمی را در و به نوعی پیشگامی زبان
 کردههای قرآنی آن بررسی  شناسی عربی و جنبه در تحلیل محتوایی، موضوع را از نظر زبان

 را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.  ها آن و
کتاب علم النص و نظریـه  شناسی متن و مطالعات ترجمه ارزیابی و نقد  زبان»ة مقال. 4
شناسـی، ترجمـه و    زبـان  ةاز جمله مقاالت دیگر در حوز ،(1397قاسمی موسوی، )« الترجمه

هـای زبـانی و    نظریـه  ماننـد  ،شناسـی مختلـف   هـای زبـان   نقد نظریه است که بهواژگان قرآن 
 ةپـردازد و از آن در حـوز   در بین دانشمندان اسالمی مانند عبـدالقاهر جرجـانی مـی    ،واژگان

متون و واژگان  ةمطالعات زبانی و ترجم ةنظم ایشان در حوز ةزیرا نظری ؛برد ترجمه بهره می
بیر زیادی داشـته اسـت. نویسـنده در ایـن مقالـه تـالش نمـوده تـا بـه نقـد و بررسـی            أقرآن ت
عبـدالقاهر جرجـانی بپـردازد و از نظـر      ةین نظریات زبـانی و از جملـه نظریـ   تر مهممحتوایی 
 و ضعف کتاب را بیان کند. شناسی متن موضوع را ارزیابی و نقاط قوت زبان

 «زبـان و ادبیـات فارسـی    ةشناسی درس آشـنایی بـا علـوم قرآنـی در رشـت      آسیب. »5
پردازد که بـرای   های آشنایی با علوم قرآنی می این مقاله به ارزیابی کتاب (.1398رضاپور، )

زبان و ادبیات فارسی بـه منظـور آشـنایی و فهـم موضـوعات علـوم قرآنـی         ةدانشجویان رشت
بـه   ،هـا  مقالـه، عـالوه بـر نقـد موضـوعی علـوم قرآنـی در کتـاب         ةألیف شده است. نویسندت

های زبانی  و نمونه رداعجاز ادبی توجه دا ةاز جنب ها آن موضوعات زبانی، واژگانی و معنایی
در نقـد واژگـانی بـه مبـاحثی      را نقد کرده اسـت. همچنـین  ها  و بالغی به کار رفته در کتاب

شناسـی آوایـی و    هـا، زیبـایی   هـا در جملـه   ، چینش واژگان، اسـتواری واژه مانند نظم واژگان
پردازد. های بدیعی آیات قرآنی می شناسی معنایی و موضوعات زیبایی

رسد مقاله یا کتابی که به طور خاص به نقد  به نظر می ،باتوجه به مطالعات انجام شده
همـایی،  ) مجید شناسی قرآن واژه شناسی و معناشناسی قرآن و به ویژه کتاب های زبان کتاب
شناسی مفردات قـرآن مجیـد تـاکنون     کتاب واژه ةنشده است و دربارنگاشته بپردازد ( 1391

 است. نقدی صورت نگرفته و این پژوهش از این جهت جدید
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 مبانی نظری پژوهش
 ةارائـ است. توجه بـه  ها امری ضروری  ارزشیابی کتاببرای چارچوب علمی  ةطراحی و ارائ

ضرورت دارد. ارزیابی مواد آموزشی برای گوی جامع و در عین حال مختصر و کاربردی ال
در عصر حاضر، به منظور ارزیابی علمـی منـابع دانشـگاهی و آموزشـی، نظریـه و الگوهـای       
مختلفی مطرح شدند و ناقدان به آن الگوها توجه خاصی یافتند، به طوری که در بسـیاری از  

 ها بهره جستند.   ها و معیارها جهت سنجش و نقد کتاب دگاهمنابع دانشگاهی از این دی
(، معیارهـایی بـرای ارزیـابی مـواد     Cunningsworth, 1995الگوی کـانینگزورث ) در 

تعـداد  شـامل  معتقد است الگـوی پیشـنهادی بایـد    آموزشی مطرح شده است. کانینگزورث 
تـرین   مهـم  .اهـد بـود  وی نخدر غیر این صورت در عمـل کـاربرد  باشد، محدودی از معیارها 

محتوای  ،بندی طراحی و سازمان ،ها اهدا  و نگرش :از اند معیارهای اصلی این الگو عبارت
وی هرچنـد  کـاربردی.   و عملـی  مالحظـات  و شناسـی  روش ضـوعات مو ،هـا  مهارت ،زبانی
 در عمـل الگـوی وی فاقـد اختصـار     ،چارچوبی با این شرایط الگـویی ارائـه دهـد   کوشد  می

را کارایی الزم جهت ارزیابی مواد آموزشـی   ها و جزئیات، ت گستردگی سؤالاست و به عل
 .ندارد

الگوی جدیـد و   ةارائ نیز ضمن (Dudley-Evans & John, 1998ن )ادادلی ایوانز و ج
را دشـوار و پیچیـده   منـابع آموزشـی   ایـن الگـو ارزشـیابی     ندمعتقد زورثکانینگالگوی نقد 

بـا  هـا   بیشتر آنه ک دارند قرار اصلی محور سه یا دو در ها بی، ارزیاالگو این در .خواهد نمود
جـامع  از و شـده  موضـوع پرداختـه    ةیادگیری بوده و فقط به یک جنبـ  شناسی  رویکرد روان

تـرین معیارهـای الگـوی     مهم .استگردیده غفلت یت داشتن موضوعات ارزیابی عینبودن و 
کننده در یـادگیری   آیا کتاب ترغیب (1رد: در دو معیار برشمتوان  را میایوانز و جان لی داد
کتاب تا چه اندازه با اهـدا   ( 2 و و فرایند یادگیری در کتاب تا چه میزان خواهد بود است

نیـز بـه روشـنی مشـخص اسـت کـه        ز این الگوا. آموزشی و سطت یادگیری هماهنگ است
 .اند ر را بسیار کوتاه و مختصر آوردهوذکمعیارهای م طراحان الگو
نیز گویای شـباهت ایـن الگـو بـا آن     ( Tomlinson, 2003در الگوی تاملینسون ) دقت
 ،کنـد کـه در عـین اختصـار     هسـعی نمـوده چـارچوبی ارائـ    تاملینسـون  قبل است. ی دو الگو

نـد  ا عبارت ویترین عوامل فرایند ارزیابی کتاب از نظر  مهم. شته باشدجامعیت الزم را نیز دا
. هرچنـد تاملینسـون   تطابق بـا اهـدا  آموزشـی   و  ،یایی مطالبپا ،اعتبار ،جذابیت کتاب :از

مفاهیم در ایـن الگوهـا نسـبتاً انتزاعـی و در     ها را توضیت نداده و  معیارها را مطرح نموده، آن
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 (.1393صفا،  احمدی و محمودیاست )بسیار کلی و مبهم  ،مواردی
و شـاو   دونـا  رسـد الگـوی مـک     با توجه به بررسی الگوهای موجـود بـه نظـر مـی    

(McDonough & Shaw, 2003 )تـر   مناسبنسبت به سایر الگوها ارزیابی مواد آموزشی  برای
هـای   از ویژگی است. در ارزیابی منابع آموزشی طلوبمیکی از معیارهای یی که الگو؛ باشد
دارد، نسبت به سایر الگوهـا بـه عوامـل ارزیـابی      بر این است که الگوهای دیگر را نیز درآن 

 اسـت مختصـر و ملمـوس    ،جـامع  ،و در عـین حـال  دارد اب آموزشی توجـه کـافی   جامع کت
(McDonough & Shaw, 2003: 50براســاس نظریــ .)مــک دانــف و شــاو ارزیــابی مــواد  ة

ــالقو  ای از مــواد یــاددهی،  مجموعــه ةآموزشــی روشــی اســت کــه در آن ارزش یــا ارزش ب
آموزشـی، اهـدا  درس،    ةدور شود. برای ارزیابی، عواملی همچون اهدا  گیری می اندازه

ارزیـابی  مک دانف و شـاو  برطبق مدل د. شو میعوامل ساختاری و عوامل محتوایی بررسی 
که در ایـن   گیرد صورت میو ارزیابی کلی  2ارزیابی درونی ،1ارزیابی بیرونی: سه بخشدر 
ارزیـابی  . در گـردد  مشخص میهای کتاب  ترین نقاط قوت و کاستی به طور کلی مهم بخش
و فهرسـت مطالـب    ،مقدمـه  ،مانند جلـد کتـاب   ،و ساختارینمای بیرونی  ،اجمال به ،بیرونی

های  و روش ها مهارت ةارائ ةشیو به کتابو پس از آن ارزیابی درونی رور اصول نگارشی م
 شـود  بررسـی مـی  موضـوعات و مفـاهیم   و تناسـب  بنـدی محتـوایی، انسـجام     دسته آموزشی،

(McDonough & Shaw, 2003: 58 .)   بـرای  مناسـب  یراهکـار  توانـد   مـی اجـرای ایـن روش 
ریزی آموزشی اصالح  یند برنامهفراتا  باشد آموزشی منبع یک قوت و ضعف نقاط تشخیص

 حاصل گردد. و عملکرد بهتری
شناسی واژگان قـرآن و مفـردات    معناشناسی و زبان ةنگرش بر حوز ،پژوهش حاضر

ی مـک  الگـو  ةکتاب بر پایـ آن زیابی و تحلیل به اراست که مجید  واژه شناسی قرآنکتاب 
ابتـدا جایگـاه و    ،. در ایـن پـژوهش  پـردازد  می مذکوربراساس معیارهای نیز دونا  و شاو و 
 ةسـپس در دو حـوز  مشـخص و  شناسی قرآن، اهدا  و موضوعات کلی کتاب  اهمیت زبان

ــوا، ویژگــی  ،ارســاخت ة. در حــوزگــردد مــیهــای آن بررســی  هــا و کاســتی ســاختار و محت
هـای   جنبـه ، محتـوا حـوزة  مانند موضوعات شـکلی و اصـول فنـی نگـارش و در      یموضوعات

 انـد.  شـده بررسـی  اهدا  آموزشی و دانشـگاهی   مختلف مفهومی کتاب در راستای مبانی و
 گیری پرداخته شده است. به ارزیابی کلی کتاب در قالب نتیجهنیز در پایان 

                                                                                                                                        
1. external evaluation 

2. internal evaluation 
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 اهمیت و ضرورت موضوع 
مـک دونـا  و شـاو در ارزیـابی بیرونـی، بررسـی اجمـالی مـواد درسـی          یکی از معیارهای 

خـود چـه    ةکتاب دربـار بتواند دریابد که تا ارزیاب  استنویسنده در مقدمه و معرفی کتاب 
گوید و پلی ارتباطی میان توصیف بیرونی و محتوای درونی باشـد و چرایـی تولیـد مـواد      می

میـزان موفقیـت نویسـنده در نیـل بـه      و در مراحـل بعـدی ارزشـیابی    درسی مشـخص گـردد   
مـک دونـا  و    ةبراساس نظریـ  .(McDonough & Shaw, 2003: 63) اهدافش سنجیده شود

شاو در مقدمه و معرفی ابر مخاطب مورد نظر، سطت مهارت اینکه هد  ابر برای چه سـطت  
. همچنـان کـه   شـود  مـی بررسـی   اسـت هـدفی نگاشـته شـده     ةو مخاطبی و بـرای چـه جامعـ   

بیراتی باشد أت ةگوید در فرایند ارزیابی کتاب باید سنجش و قضاوت دربار ون نیز میتاملینس
کتـاب و شـرح هـد  و سـاختار آن      ةایـن امـر در مقدمـ    ؛دهـد  کننـدگان مـی   که به استفاده
مقدمه  ةبراساس الگوی مک دونا  و شاو دربار (.Tomilson, 2003: 35گردد ) مشخص می

تالش چنـد   برآیند(، 1393، همایی) واژه شناسی قرآن توان گفت کتاب و معرفی کتاب می
 کـه دارد صفحه  367کتاب  است.شناسی واژگان  تدریس نویسنده در مواد درسی واژه ةسال

نظری  های مبنایی و نویسنده در موضوع .شامل دو بخش نظری وکاربردی است موضوع آن
ن قـرآن، وجـوه و نظـایر در    یکـدیگر، زبـا   علم مفردات، ارتباط لغات با ةبه محورهای پیشین

 36 بـا تنظـیم   پردازد. در بخـش عملـی و کـاربردی،    المعنی می قرآن و معرفی واژگان قریب
واژه تشـکیل   3یـک از  بخـش و هـر    12در  ها هاین واژکه قرآن براساس حرو  الفبا،  ةواژ
ر )تحلیــل لفظــی و ینظــا نویســنده براســاس هــد  کتــاب بــه تحلیــل وجــوه و  ،اســتشــده 
 پردازد. آن واژگان میمعنایی(

 2کتـاب بـه عنـوان منبـع اصـلی بـه ارزش       ایـن   ،براساس سخن نویسنده در پیشگفتار
واحد درسی و در راستای تألیف متون درسی و مبتنی بر نیازسنجی و در چـارچوب اهـدا    

عـالوه بـر طـالب     و تـألیف  تحقیقات و فنـاوری  های آموزشی مصوب وزارت علوم و برنامه
اصـلی  پیشـنهادی و  به عنـوان منبـع    ،شورای گسترش آموزش عالی ةجلسا مطابق ب، حوزوی
دانشجویان کارشناسی ارشد  ( براییک واحد نظری و یک واحد عملی) واحد درسی 2در 
 تفسیر و علوم قرآن تعریف شده است. ةرشت

معنـایی یـک    هد  اصلی نگـارش یـک کتـاب، بیـان محتـوا و زوایـای مفهـومی و       
تـوان در   را نشـان دهـد. اهمیـت موضـوع معناشناسـی را هـم مـی        موضوع است تا هد  ابـر 

گیری از این  شناسی نوین دانست تا اهل علم با بهره یابی تاریخی و هم در رویکرد زبان ریشه
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ای از زبان عربی و زبـان قـرآن دسـت یابنـد. هرچنـد سـنگ بنـای دانـش          دانش، به فهم تازه
 ی، امـا مباحـ  جدیـد   اند اللغه در قدیم گذاشته شناسان و اندیشمندان فقه لغت راشناسی  زبان

 (.11: 1379)فهمی حجازی،  شده استاهل دین برای از مباح  مهم  ،چون معناشناسی
شناسـی عصـر جدیـد بـه      ضرورت کتاب حاضر را باید در جایگاه معناشناسی و زبان

نیز و  ی داردویژه در قرآن دانست؛ زیرا معناشناسی عالوه بر اینکه زیرساخت و مبنای تفسیر
و در تبیـین اخـتال    گـذارد   تـأبیر مـی  در خود تفسـیر  ش ، مباحثاست تر بنیادیآن نسبت به 

در بررسی و تحلیل نکات ظریـف تفسـیر بسـیار مهـم     ؛ زیرا های بسیاری دارد تعبیرها توانایی
کنـد   دهد و افق دید مفسر را وسیع می های ادبی را نشان می خطاهای بسیاری از تحلیل ،است
بررسی و تحلیل واژگان از  دررویکرد جدید کتاب  ،(. عالوه بر آن26: 1389محمد العوّا، )

شناسـان قـدیم و    نظـرات مختلـف زبـان    ةدارنـد  بـر  زیرا در ؛رود به شمار می آنهای  ویژگی
و کمتـر کتـابی در عصـر معاصـر وجـود دارد کـه        هاسـت  آن یک واژه و نقـد  ةجدید دربار
بیشـتر  در حـالی کـه    ،بپـردازد  هـا  آن مختلف، بـه نقـد وتحلیـل   آوری نظرات  عالوه بر جمع

  ها رویکرد توصیفی و معنایی دارند. کتاب
 

 ارزیابی ساختاری اثر

بـه   ،معیارهای ظاهری و سـاختاری توجه به  ،های علمی و دانشگاهی کتابدر فرایند ارزیابی 
هـای ظـاهری و    ویژگـی بیر أتـ از آنجـا کـه   محتوا اهمیت زیـادی دارد و   عنوان زمینه و ابزار

در فراینـد  مطلـوب  ی هـا از اصـول و معیار  اسـتفاده  ،نگارشی کتاب را نبایـد نادیـده گرفـت   
رعایـت  شـناختی آن،   جلد کتاب و زیبـا تنظیم مانند ضروری است؛ طراحی و نگارش کتاب 

رعایـت  هـا و نگـارش صـحیت و     فونـت نـوع  حجم کتاب، توجه به آرایی،  صفحهدر تناسب 
مـدل مـک دونـا  و شـاو در ارزیـابی       براسـاس  .(16: 1392منصـوریان،  اصول ویرایشـی ) 

اینک، کتاب مورد پـژوهش   .گیرد صورت می سازماندهی مطالب براساس ظاهر ابر ،بیرونی
و اصـول ویرایشـی مـورد    بنـدی   آرایی، پـاراگرا   صفحهچون طرح جلد، مواردی از لحا  

در ارزشیابی توصـیفی   ،ر این اساسب (.McDonough & Shaw, 2003: 68) گیرد نقد قرار می
هـای ظـاهری کتـاب آموزشـی      به جنبهاست،  معیارهای کمّی و فیزیکیآن که مبنای کتاب 
از جامعیـت شـکلی    (1: ین موارد بررسی شکل یک ابر عبـارت اسـت  تر مهم شود. توجه می

 ،رکیفیت چـاپ ابـ   (2 ة آن؛ وارائ ةتخصصی، هد  و اهمیت ابر و شیو ةاز جمله مقدم ،ابر
صـحافی. رعایـت قواعـد نگـارش و     و نگـاری،   آرایـی، حـرو    شامل مواردی مانند صـفحه 
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شـود.   ارهای ساختاری الگوی مک دونا  و شاو محسـوب مـی  یویرایش تخصصی ابر از مع
و در الگوی مک دونا   ش( نیز که چارچوب الگویCunningsworth, 1995) کانینگزورث

هـای اهـدا  و    ساختار را با عنـوان  ةخود در زمینعوامل اصلی الگوی  ،شود مشاهده میشاو 
 .کند بندی می ها، طراحی و سازمان نگرش
 
 جلد  طرح. 1

ای از مفاهیم درونی آن اسـت کـه طـرح،     نشانه (جلد کتاب) زیبایی ظاهری و بیرونی هر ابر
: 1392خوبی آن معناها را بیان کند )منصـوریان،   تواند به شکل، عالمت، نوع قلم و رنگ می

و کتـاب  سـمت چـپ    یدر بـاال  «المللی المصطفی بین»انتشارات  ةنشاندر کتاب وجود (. 15
 دهـد.  مـی نشـان  خـوبی   را بـه ها  آندر پایین و به صورت عمودی، تقارن آن انتشارات نیز نام 
کتـاب را بیـان   کـه روشـنی، پـاکی و سـعادتمندی     اسـت  اصلی رنگ کتاب نیز سـفید   ةزمین
گوید سفیدی از نـور اسـت و کسـانی کـه اهـل       می الجامع امعجوطبرسی در کتاب کند.  می

شـود )طبرسـی،    هایشـان درخشـان مـی    شوند و چهره نور حق باشند، به رنگ سفید نامیده می
1377 :195 .) 
 
 آرایی صفحه. 2

آرایی بسان طراحی ساختمان اسـت کـه گرافیسـت بـا مشـورتِ ویراسـتار و تأمـل در         صفحه
کند تا خواننده با دیدن آن احسـاس کنـد وارد    ا مشخص میبندی، ساختار ر فهرست و فصل

و  ها در متن کتاب یکسـان  قلم ة(. انداز7: 1377، دار و شت ی جدید شده است )انورییفضا
متن نیز، با یک اندازه  های مستقیم در و نقل قولاست تر از متن اصلی  ها کوچک در پاورقی
آمده اسـت. امـا بـا وجـود تـالش در       تاه()در اشپون کوتر از متن اصلی و تورفتگی  کوچک

ای اسـت کـه    قلم بـه گونـه   ةبندی، در فهرست مطالب انداز ها و دقت در عنوان ترتیب عنوان
مشـخص  اعـداد   ةهای اصلی فقط با شـمار  عنواناما، . استهای اصلی و فرعی یکسان  عنوان
 .  شود دیده نمی بندی مشخصی در فهرست مطالب و الیه  اند و پیکره شده
 
 بندی گرافاپار. 9

موجـب  بنـدی   گرا ادارد. پـار  یبنـدی ارتبـاط مسـتقیم    گرا اجذابیت و فهم مطالب با پار
گرافی، توضـیت و  ا. فکـر اصـلی در هـر پـار    شـود  مـی همگونی معنایی و نظم در بین مطالب 
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نظـری   ی(. در بخش اول کتاب که بیشتر رویکرد37: 1378شود )سمیعی،  تفسیر و تأیید می
هـای مسـتقیم، طـوالنی و گـاه بـه       ویژه نقـل قـول   به ،در مواردیها  گرا اپاردارد،  و مبنایی
. امـا در بخـش دوم   کننده اسـت  خستهآور و  ماللتبرای خواننده که  اند نصف صفحه ةانداز
نسبت به بخش اول، به تعـداد الزم و متناسـب بـا محتـوا در هـر صـفحه       ها  ، پاراگرا کتاب

 آمده است. 
 
 شیاصول ویرای. 5

تردیـد شـفافیت،    بـی  اسـت. عامل عمده در موفقیت انتقال مفهوم ، پاکیزگی نگارشی و ادبی
نگــارش بایــد  ةشــیوخواهــد بــود. بر ؤدرســتی کــالم در ابربخشــی یــک کتــاب کارآمــد مــ

)منصـوریان،   ای باشد که خواننده بدون کمتـرین ابهـام بـه اصـل مطلـب دسـت یابـد        گونه به
 یرعایـت صـحیت قواعـد و اسـتفاده از ویراسـتار     در ده (. با وجـود تـالش نویسـن   11: 1392

شـود کـه در    الخط عربـی و فارسـی مـواردی مشـاهده مـی      باتجربه در اصول ویرایش و رسم
ــه صــورت گســترده  ــوین: رعایــت نشــده اســت ،کتــاب و ب ــراد اساســی در  ،در بحــ  تن ای

و  انـد  نصـوب گردد که نکره و م هایی از آیات قرآن برمی گذاری تنوین فقط به واژه حرکت
ها و بدون استثنا، حرکت تنوین بر حر  قبـل   واژههمة . در یابد پایان می «الف»با  ها آن آخر
إِنَّ : »117 ةصـفح و (، 74)أنعـام/   «أَتَتَّخذُ أصنامًا آلهًة: »91ة صفح ، مانندآمده است «الف»از 

آن ی از کتـاب کـه مـتن    هـای  (. همچنین در بخش121)نحل/  «إبراهیمَ کان أمةً قانتًا هلل حنیفًا
. در بسـیاری از  نشده استبابت و منظم پیروی  ای هها از شیو گذاری حرکتدر ، استعربی 
های  گرا ادر همان صفحه در پارگذاری و  حرکت ،گرا  به طور کاملاها یک پار صفحه

ثُ أصلُ الرِّسْلِ االِنبِعَاا : »186 ةصفحدر  ،نمونه رایب ؛استشده گذاری  دیگر، کمتر حرکت
رسـل: الرسسنـل:   »و « وَمِنهُ الرَّسُولُ المُنبَعِثُ تُصوِّرُ مِنهُ تارةً الرِّفقُ و تارةً االنبِعااثُ ، عَلَی التُّؤَدَّةِ

 «.قَطِیعالقَطِیع من کلّ شیء و الجمع أرسال، و الرسسل: قَطِیع بعد 
 

 ارزیابی محتوایی اثر

آورده ساختن نیاز  بردر ی و محتوایی های الزم ساختاردارای معیارهای آموزشی باید  کتاب
سازی و یادگیری الزم به مخاطبـان را بـرآورده    و انتظارات الزم در کیفی باشندپژوهندگان 

تـا بـا بـازنگری و     شـوند اره نقـد و ارزیـابی   وسازند. بنابراین الزم است منـابع آموزشـی همـ   
کتاب دانشـگاهی بـه عنـوان     افزایش یابد. تمایز ها آن ، کارآمدی و ابربخشیها آن تحلیل باز
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های دیگر را باید در اهمیـت و هـد  درس، کمّیـت وکیفیـت محتـوا،       منبع درسی با کتاب
روش ارائه و استفاده از منابع معتبر بررسی کرد. در بح  محتوا و مفهوم، تناسـب محتـوا بـا    

 مطالـب جدیـد وکـاربردی،    ةتوان یادگیرنده، سودمندی مطالب، سـازماندهی مطالـب، ارائـ   
تـدوین  عیارهـای  ین متـر  مهـم حجم متناسب با زمان آموزش و هماهنگی با اهـدا  درس از  

(. براسـاس نظـر مـک دونـا  و شـاو در      62: 1393شوند )رسولی،  متن درسی محسوب می
آموزشـی   ةمیـزان ابربخشـی یـک مـاد     بخش ارزیابی درونی، ارزیاب ملزم به بررسی نـوع و 

مندی آموزشـی   ، پیوستگی منطقی مطالب، و روشمحتوا گراییبه طور کلی، کارکرد است.
 یک ابر، از معیارهای مهم در ارزیابی محتوایی است.

 
 محتوا گراییرد. کارک1

محتـوا و دسـتیابی بـه محتـوای     بـودن   توجه به تنوع بخشی، جامع بودن و همچنین کـاربردی 
اب محتـوای کتـ   کردگراییکـار مطلوب است. اصلی کتاب آموزشی های  ویژگیمناسب از 

ذاری بـر مخاطـب از اهـدا     به منظور افزایش سطت یادگیری و انگیـزش مخاطبـان و ابرگـ   
 دائمی و درونی یمحتوا امر مفهوم و ،. در فرایند آموزشاستهای آموزشی  محتوای کتاب

 اندیشیدن، تحلیل کردن، ارزیابی کـردن و تفکـر نقادانـه را فـراهم کنـد      ةکه باید زمین است
ــی  81: 1384)فتحــی واجارگــاه،  ــابی درون ــا  و شــاو در ارزی ــزان  ،(. از نظــر مــک دون می

هـای   فعالیـت  ةهماهنگی ادعای نویسنده در مقدمه و معرفی ابر بـا معیارهـای چگـونگی ارائـ    
بیـان   آنـان  شـود.  های به کار رفته بررسی می محتوایی و ارتباط آن با فراگیران و نوع مهارت

ا وکارکردهای الزم برای یـک ابـر همـاهنگی الزم    محتوا با معیاره ةآیا نوع ارائ که کنند می
 .(McDonough & Shaw, 2003: 64) را دارد و این نوع کاربردسازی محتـوا چگونـه اسـت؟   

های هد  دانشگاهی و حـوزوی   برآیند تدریس نویسنده در بین گروه مورد پژوهشکتاب 
نقدگرایانـه،   ةتـوان در محورهـای اندیشـ    را مـی آن های کارکردی  ین ویژگیتر است و مهم

تکیـه بـر تکـرار و رویکـرد      اصـل اسـتمرار و مـداومت بـا    تأکیـد بـر   رویکرد متن محـوری،  
 و برون محتوایی کتاب برشمرد.  ییگری درون محتوا سنجش

از رویکردهای مهم فرایندشناختی رویکرد تفکر نقادانه است کـه  اندیشة نقدگرایانه: 
و در نتیجه به فهـم   بیندوزنداطالعات خود را  ،فهمند چگونه از طریق تفکر یادگیرندگان می

ایجاد  مذکور (. یکی از امتیازات کتاب166: 1383)برک،  دقیقی از موضوعات دست یابند
. ایـن ویژگـی هـم    است ای نو در معناشناسی نقدگرایانه در پژوهندگان به عنوان شیوه ةروحی
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بـه  »رد و با عبـاراتی نظیـر   خو های پایانی هر فصل به چشم می در متن کتاب و هم در پرسش
را بـرای  نقـد بیشـتر    تحقیـق و  ةزمین ،«رسد، تعریف صحیت نیست یا معنا کامل نیست نظر می
مهـارت   ،. بنابراین(283و  246، 158یا 115 های صفحه ،نمونه)برای  سازد فراهم میدانشجو 

 است.نویسنده تالش در جهت پرورش اندیشه و تحلیل محتوای منتقدانه 
راهبردسـازی   ةویی نویسنده در نقد از امتیازات دیگر کتاب و نوعی شـیو گ صراحت

 رایشـود. بـ   به وفور دیده مـی « ها نکته»و « ها ارزیابی دیدگاه»که در دو محور  استآموزش 
 ،کالم ابن منظور مخـدوش اسـت  » آمده است:چنین « أمن»واژه  ةدربار122 ةنمونه در صفح
یـا  «. گوید امانت ضد خیانت و ایمان ضد کفر است میامن را معنا نکرده و فقط  ةچون کلم
( کـه  117)توبـه/   «لقد تاب اهلل علی النبـی » ةدر نقد معناشناسی دامغانی در آی 145ة در صفح
البتـه ایـن کـالم صـحیت     »گویـد:   را بخشیدن و درگذشتن معنا کـرده چنـین مـی   « توبه» ةواژ
نی خدا بـا نظـر رحمـتش بـه پیـامبر و      یع ؛چون توبه در اینجا به معنای بازگشتن است ،نیست

آمده  چنین« زکو»واژه  ةشناس دربار زبان ششدیدگاه  191 ةدر صفحو « مهاجران نظر کرد
یابیم که نظـرات ذکـر    از آنجا که ماده زکو دو معنای لغوی و اصطالحی دارد، درمی: »است

 «.اند شده به معنای لغوی اشاره کرده و به معنای اصطالحی نپرداخته
ــداز داران مــتن طــر  محوووری: یکوورد مووتنرو ــد ان ــه  ةمحــوری معتقدن دانشــی کــه ب

هـای درسـی اسـت )حقـانی،      اهمیـت در محتـوای کتـاب   باشـود معیـار    دانشجویان منتقل می
در آیـات   هـا  آن مبتنی بر تحلیل واژگان، معنا و مفاهیم مذکوررویکرد کتاب  (.126: 1386

کـه دانشـجو بایـد     اسـت شناسـان   بین لغـت اوت متفهای معنایی  مختلف براساس تلفیق نظریه
درک بهتـر مـتن یـاری بجویـد. در     برای راستا و تفاسیر  های هم عالوه بر متن کتاب از کتاب

کنـد و   پژوه تقویت مـی  ای است که مهارت تحلیل متن را در دانش محتوا به گونه ،این زمینه
هـای مختلـف    ع، ذکـر مثـال  سـازد. بازگذاشـتن موضـو    زمینه را برای تحقیق بیشتر فراهم می
کننـد. در کتـاب    همگی به روند مـتن محـوری کمـک مـی     ،قرآنی و کاربردی سازی محتوا
بـه  « هـای دیگـر   دیـدگاه »شناسـان، برخـی اوقـات موضـوع      حاضر و در بررسی نظرات زبـان 

شـود تـا ذهـن مخاطـب فراتـر از کتـاب و        وار در پاورقی مطرح مـی  صورت خالصه و اشاره
، 212، 196، 157، 143هـای   توان به صفحه نمونه میرای موضوع شود. ب محتوای آن درگیر

  اشاره کرد.    299 و ،252، 245، 236
را  مذکوراصل مداومت و تکرار در کتاب   مداومت مفهو : و تاکید بر اصل استمرار

 شـش هـا، دیـدگاه    اول اینکه نویسنده در بررسی معنای واژه :توان در چند موضوع یافت می
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مفـاهیم و   ةخالصـ  ،و نیـز هـا بیـان    هـا و نکتـه   شناس را مجدد در بح  ارزیـابی دیـدگاه   زبان
تثبیـت مفـاهیم در ذهـن    دوم، بـرای  کنـد.   وار در پایان هر فصل تکرار می مطالب را فهرست
کـه در پایـان هـر فصـل      شـود  مـی  توجههای متنوع و مختلف از هر بخش  دانشجو، به تمرین

ایـن   ؛اسـت زینی به منظور پایدارسازی مفاهیم نزد مخاطـب  گ و هد  از آن سنجش آید می
 در تمام کتاب به یک روش آمده است. موضوع تقریباً

هـای دیگـر کتـاب،     از ویژگـی  محتوایی: و برون ییمحتوا گری درون رویکرد سنجش
هـای   در پایان هـر بخـش اسـت. مـتن درسـی بایـد پرسـش        گوناگونهای  ها و پرسش تمرین

را بــه او بیــاموزد و آمــوزش  ئلهجو ایجــاد کنــد و مهــارت حــل مســجدیــدی در ذهــن دانشــ
(. نویسـنده عـالوه بـر پرسـش از     84: 1383کاربردی را به دانشجو منتقـل کنـد )سـلیمانپور،    

مبحـ   کند که ایـن شـیوه در    ی خارج از کتاب طرح مییها محتوای هربخش، پرسش درون
کتاب کـه بـه    ششمرسش بخش در پ ،نمونهرای ب :هر بخش وجود دارد« پرسش و پژوهش»
 ةهـای لغـت، مـاد    با مراجعـه بـه کتـاب   »پردازد چنین آمده است:  می« امّ، امن، انس»ة واژ ةس

واژه خـارج از کتـاب    ةدربـار  148 ةدر صـفح  ؛«عصی را هماننـد روش درس بررسـی کنیـد   
وت آن های لغت واژه انابه را بررسی کـرده و تفـا   با مراجعه به کتاب»گوید:  چنین می« انابه»

هـای   بـا مراجعـه بـه کتـاب    »گونه است:  پرسش به این 167 ةدر صفح؛ و «را با توبه بیان کنید
نجو را بررسی کنید؛ تفاوت آن را با ماده خلص بیان کنید؛ با ذکر مثـال از قـرآن،    ةلغت ماد

 «.  برخی مشتقات آن را توضیت دهید
هـای نظـری در    تعداد پرسشبهتر است از ابتدا که این در این زمینهات مورد توجه نک

ــی بخــش  ــت  برخ ــا کاس ــد صــفحه  ؛ه ــای  مانن دوم،  و 321 و 261، 241، 221، 212، 166ه
ای عمل نماید که آن واژگان از نظـر   نویسنده در انتخاب برخی واژگان  برون محتوا به گونه
 119ة صـفح  ،نمونـه رای داشـته باشـد. بـ    یمعنایی با واژگـان همـان بخـش همگـونی بیشـتر     

بـه  « رب» ةواژ« صـمد » ةبـه جـای واژ   ،«إلـه » ةهای مربوط به واژ در پرسش که تر بود یستهاش
 «سـلم » ة، واژ«خـو  » ةبهتر بود به جای واژ« ایمان»در بح   131 ةیا در صفح رفت کار می
 که با معنای ایمان هم معنایی بیشتر دارد.  آورد  می را

ابرگذار  ةو دین دو مقولفرهنگ همسویی مفاهیم کتاب با فرهنگ دینی پژوهندگان: 
هـر   ،شـوند. بنـابراین   اندیشه و کردار انسان تلقـی مـی   ةکه اساس و مای اند جامعهبرای و مهم 

 ، بسیارو همسو با مبانی دینی و فرهنگی آن جامعه باشدبر فکر واندیشه و هر ابری که مبتنی 
فرهنگـی و   ةه جنبـ د. مک دونا  و شاو معتقدند نویسنده باید در کتاب ببوابرگذار خواهد 
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آموزشـی   ةمـاد در آن اینکـه آیـا   نیـز  مورد نظر در متون توجه داشـته باشـد و    ةمذهبی جامع
خاصی در کتاب وجـود دارد   ةو رویکرد جانبدارانه و نژادپرستاناست متعصبانه نگاشته شده 

اسـت.  داشـته  یا اینکه نویسنده به دور از تعصبات قومی یا فرهنگی به موضـوع علمـی توجـه    
بـه   اسـت،  های دینـی و اعتقـادی جامعـه    که برگرفته از آموزه شناسی قرآن مجید واژهتاب ک

نویسـنده  کـه  دهـد   نشان می آنها و مثال یا آیات  نمونه ؛پردازد علمی می ةموضوعات از جنب
 را شرح داده است.رویکرد جانبدارانه مطالب با بدون تعصب خاص و یا 

 
 . پیوستار منطقی مطالب2

کـه  اند  محتوایی مختلفیهای  ویژگیهای آموزشی و دانشگاهی دارای  سی کتاباهدا  اسا
ای باشد  زیرا محتوای کتاب درسی باید به گونه ؛ستها آن ینتر مهمارتباط مطالب کتاب از 

(. 243: 1383د )قراملکـی،  شوارتباط با سایر دروس برای دانشجو فراهم برقراری که امکان 
چگونگی ارتباط موضوعات  موضوع مهمی است ومطالب  بین ارو ارتباط زنجیره، محتوادر 

ها با یکدیگر در یادگیری و سازماندهی مفاهیم در بـین دانشـجویان اهمیـت بسـزایی      و فصل
های سازماندهی شـده، امکـان فهـم و یـادگیری اطالعـات را       دهد متن دارد. مطالعات نشان می

ندی و توالی مطالب کتاب یکی از معیارهـای  ب (. طبقه154: 1379کنند )یارمحمدیان،  بیشتر می
دهـی مـواد    بنـدی مطالـب و ترتیـب    مدنظر مک دونا  و شاو در ارزیابی محتوایی است. دسته

های مختلف از سخت به آسان یـا بـرعکس و یـا     آموزشی معیاری است که قاعدة آن به شکل
میزان انسـجام علمـی   گیرد. مک دونا  و شاو به  از کل به جزء و یا از جزء به کل صورت می

(. تاملینسـون نیـز معتقـد    McDonough & Shaw, 2003: 66و منطقی بین مطالب توجه دارنـد؟ ) 
بنـدی   اند گروه هایی که در اصل مشابه کند تعمیم بندی معیارها به ارزیاب کمک می است طبقه

ل جـان نیـز   (. در این رابطه، لیتTomlinson, 2003: 166و در مباح  خاص آن مقوله بیان کند )
ترین معیارهای سنجش یک کتـاب بـا    در الگوی خود توالی و تسلسل منطقی مطالب را از مهم

تـرین معیارهاسـت    کنـد و معتقـد اسـت ایـن معیـار یکـی از مهـم        هد  آموزشـی معرفـی مـی   
(Littlejohn, 2011: 184.) 

لـه  از جمگونـاگونی،  هـای   در ارتباط با سازماندهی و به هم پیوسـتگی محتـوا، شـیوه   
هـای عینـی یـا ذهنـی وجـود دارد       آسان به مشکل، کـل بـه جـزء یـا بـرعکس و شـیوه       ةشیو

کـل بـه جـزء و بـه هـم       ة(. در این کتاب، ارتباط بـه شـیو  76: 1388زاده،  )معرو  و یوسف
ای سـازماندهی   محتوا بـه گونـه  ؛ یعنی با یکدیگر از نوع یادگیری افقی است ها آن پیوستگی
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هـای مشـابه هماهنـگ باشـد و      رسی باید با محتوای سایر کتابشود که محتوای کتاب د می
دانـش   ة(. نویسـنده در بخـش اول، بـه پیشـین    96: 1379مورد پشـتیبانی قـرار گیـرد )ملکـی،     

هـا و   زبـان  لغـات و  بـین  بـه ارتبـاط   5تا  2های  پردازد و در فصل القرآن می مفردات و غریب
هـد  اصـلی   کـه  معنا(  تحلیل لفظ و) ریسپس به دو موضوع خاص معناشناسی وجوه و نظا

. در بخش دوم که استفصل بعد  ةهر فصل تکمیل کنند ،و درواقع، توجه دارد است کتاب
مستقل و سه بحـ  جداگانـه    ةهر بخش سه واژکتاب است، بخش کاربردی و بخش اصلی 

 قرار دارد.افقی و منطقی مشخص  یکه نوع و روش تحلیل محتوا در سیر دارد
 

 آموزشی  مندی . روش9
مؤلف کتاب درسی باید عالوه بر پردازش محتوای درس به روش مناسـب و مشـخص محتـوا    
توجه نماید تا مفاهیم را براساس اصول و ضوابط آموزشی سازماندهی نماید؛ بنـابراین یکـی از   

مندی کتاب است. انتخـاب روش درسـت در تحقیقـات علمـی،      های مهم ارزیابی، روش مؤلفه
نحوة مواجهـه بـا    کنندة تعیین ستعداد و نبوغ پژوهشگر اهمیت دارد، زیرا روشگاهی بیشتر از ا

توقف در رکود علم یـا سـرعت و پیشـرفت آن شـود )رضـی،      باع  تواند  و می استدانش 
ها به صراحت بـه   در ارزیابی کتابمک دونا  و شاو (. یکی از موضوعاتی که 131: 1386

کتـاب اسـت. آنـان ایـن پرسـش را مطـرح        منـدی اصـولی آموزشـی    انـد، روش  آن پرداخته
 & McDonoughانـد؟ )  کنند که دروس قابل تـدریس چگونـه ارائـه و سـازماندهی شـده      می

Shaw, 2003: 67  بنـدی و تـدوین مـواد درسـی در آمـوزش زبـان        (. بنابراین، انتخـاب، دسـته
ویـت دانـش   سـازی و تق  آموزان برای آمـاده  یک سری اطالعات به زبان اند؟ زیرا در ارائة مهم

( Dudley-Evans & John, 1998: 125)طور که دادلی ایوانز و جـان   مورد نیاز نقش دارند. همان
معتقدنـد معیــار مناســب بـا هــد  روش مناســب و پاسـخ بــه نیازهــای مخاطبـان نقــش مهــم و     

 های مواد درسی دارد. ای در هد  کننده تعیین
طلـب و مفهـوم، بیـان    رعایت اصول آموزشی کتـاب شـامل بیـان مقدمـه، توضـیت م     

: 1378خالصه مطالب و پرسش و سنجش درون محتوایی و برون محتوایی اسـت )سـمیعی،   
(. روش درس در ابتدای کتـاب و در بخـش پیشـگفتار توضـیت داده شـده اسـت. کتـاب        49

و در خته هـای آموزشـی کتـاب را محقـق سـا      حـد زیـادی اصـول و شـیوه     تـا  مورد پژوهش
 ةشناس را دربـار  زبان شش  بوده است. نویسنده ابتدا دیدگاهموفق بسیار گذاری درس  هد 

 شناسـان قـدیم و   زبـان متفـاوت  هـای   کند که ویژگی آن، تلفیق دیدگاه میمعرفی یک واژه 
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و  پـردازد  مینکات مربوط به هر واژه توضیت ها و  آن دیدگاهبه ارزیابی سپس  ؛است جدید
ها برسـد. در بخـش دیگـری نیـز بـه تحلیـل        آن واژه ةبندی دربار در پایان به جمع کوشد می

پردازد و در پایان فصل، چکیده و خالصه مطالب و چند  معناهای واژه در آیات مختلف می
کنـد کـه در    متنـی بـه عنـوان کـار تحقیقـی و کالسـی مطـرح مـی         و برون یمتن پرسش درون

 پایدارسازی مفاهیم به دانشجویان کمک کند.  
 

 های محتوایی اثر کاستی
 در مفاهیم و ابها  گویی اقض. تن1

ای کـه   بـه گونـه   ،شـود  مهم در ارزیـابی کتـاب محسـوب مـی    عیارهای رسایی متن یکی از م
محتوای کتاب در عـین مفهـوم بـودن بایـد بـا انشـای فراخـور مباحـ  علمـی و آراسـته بـه            

تـرین   (. یکـی از مهـم  19: 1382اصطالحات و تدابیر خاص تهیه و تدوین گـردد )کـاردان،   
در طـول تـدوین بایـد سـطت     مؤلف زیرا است، مطالب  یو روان یکتب درسی سلیس ویژگی

در این زمینـه  . (89: 1396)حاجی قاسمی و کاظمی، گیرد دقت در نظر  علمی مخاطبان را به
ــاب      ــای کت ــی از معیاره ــب را یک ــفافیت مطال ــاو ش ــا  و ش ــک دون ــوب م ــب مطل ومناس

کـافی شـفا  و جـذاب باشـند و موجـب       ةزشمارند و معتقدند مواد درسی باید به اندا برمی
معلمان شود. از آنجـایی کـه برخـی مـواد درسـی ممکـن اسـت بـرای          انگیزه در فراگیران و
آیـا  شـود کـه    این سؤال مطرح می ،گونه نباشد نظر فراگیر این ولی از ،مدرسان جذاب باشد

ــأمین کــرده اســت؟    شــفافیت محتــوای کتــاب، هــد  آموزشــی مــورد نیــاز مخاطبــان را ت
(McDonough & Shaw, 2003:92). 

بیشـتر در کلیـات و محتـوای کتـاب     کتاب مورد پژوهشی های نویسنده  گویی تناقض
 منبع اصلی تحقیقات و فناوری،درحالی که براساس سرفصل پیشنهادی وزارت علوم،  است.

مخاطبـان کتـاب را    18 ةکارشناسی ارشد تعریـف شـده و نویسـنده نیـز در صـفح      آن کتاب
 ةبـرای دور  (پژوهشـگاه  ةمقدمـ ) 9 ةاما در صـفح کرده، ن کارشناسی ارشد معرفی دانشجویا

 کارشناسی معرفی شده است.
زبـان و لغـات وارد شـده     ةهـای مختلـف دربـار    دیـدگاه »محتـوا، در بحـ     ةدر زمین

دیـدگاه اول: آنچـه از لهجـه حجـاز در قـرآن وارد      » :چنین آمده است 41 ، در صفحه«قرآن
مناقشه نیست به بح  دو  از آنجا که قسم اول قابل بح  و»گوید:  مه میو در ادا« شده است

گوینـد قـرآن    بعضـی مـی  »گوید:  ( چنین می41اما در همان صفحه )«. پردازیم قسم دیگر می
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تنـاقض و  «. گویند به زبان تمام قبایل نـازل شـده اسـت    فقط به زبان قریش و بعضی دیگر می
در  ،حجـاز دانسـته   ةزبـان قـرآن را از لهجـ    ،اول کـه در دیـدگاه  است اختال  موضوع این 

و زبان قرآن  داده استحالی که در دیدگاه دیگر زبان قرآن را به زبان غیر قریش نیز نسبت 
سـه  در وحی را گوناگون حاالت  292 ةداند. یا در صفح زبان تمام قبایل می ةدارند بر را در
نامد و وحی خدا به زنبـور   ن را الهام میوحی خدا به پیامبران، وحی خدا به اولیا که آ :بخش

در توضـیت معنـای واژگـان و در توضـیت آیـاتی کـه        293ة اما در صفح ،کند عسل ذکر می
آورد و  مثال میرای ( را ب68)نحل/ «وأوحی ربک إلی النحل» ةآی استوحی به معنای الهام 

ند به زنبور عسل الهام خداو» :کند دهد و چنین ترجمه می الهام توضیت می ةواژ ةآن را دربار
 ست.خاص اولیامذکور بندی  در حالی که مفهوم الهام طبق تقسیم ،«کرد

و  هرچند سبک و قلم نویسـنده در تمـام کتـاب رسـا    عالوه بر آن، در کتاب مذکور 
اما در برخی مـوارد،   ،است ، با معنا و قابل فهمکوتاهآن های  جمله ،و در ساختاراست علمی 
به دلیل ناقص بودن عبارت، مفهوم ناآشـنا شـده    45 ةصفح، مانند اند مفهومناها مبهم و  جمله
های بیگانه مبتنی است... قول وجود الفا  غیر عربی در  ابرپذیری لغات عرب از زبان»است: 

لغات عـرب   :گفت که باید چنین می« شود قرآن نیز مورد پذیرش است و به تبع آن بابت می
و قابل اببات شوند  میاند... واژگان غیر عربی در قرآن پذیرفته  فتههای بیگانه ابر پذیر از زبان
 هستند.

سطت متفاوت متن عربی بر دشواری فهم کتاب افزوده اسـت. نویسـنده در    همچنین،
بـه صـورت مـتن عربـی و     را شناسـان قـدیم و جدیـد     قسمت اول هر بخش، ابتـدا نظـر زبـان   
مـتن   ،تفاوت ساختار و اسلوب هـر نویسـنده  توجه به  براساس ترتیب تاریخی آورده است. با

کـه کاربسـت    گیـرد و از آنجـا   عربی کتاب در سه سطت ساده، متوسـط و دشـوار قـرار مـی    
مخاطبان کتاب  ،قدیمی است و از سویی ها آن واژگان قدیمی در متن پیشینیان زیاد و سبک

دانشجویان دشوار های قدیمی برای  تفسیرند؛ لذا فهم بخشی از متن دانشجویان علوم قرآن و
ویا   : »است چنین آمده132 ةصفحدر  ،نمونهبرای  .پذیر نیست و در برخی موارد فهماست 

ابن سمیّة تقتله الفئة الباغیة... إن أطعنکم الیبقی لکام علایهن طریاق إال أن یکاون ب یااً و      
تـر   هسـاد  ی آنتر و معنـا  در حالی که متن معاصر در مقایسه با اسلوب گذشته، سلیس ،«جوراً
گویـد:   شناسان معاصر آمـده کـه مـی    دیدگاه مصطفوی از زبان ،در همان صفحه؛ و نیز است

 «.والتحقیق أن األصل فی هذه المادة هو الطلب الشدید و اإلرادة األکیدة»
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 با محتوانداشتن آیات قرآن تناسب  .2
طالـب و  معتقدنـد م مـورد نقـد   در کتـاب   روذکمهای  مک دونا  و شاو در ارتباط با نمونه

آمـوزان   بـا نیازهـای آموزشـی زبـان     وتمرینات استفاده شده باید با عنوان و محتوا همخوانی 
یـا مـبهم    تمرینـات و اشتباه بودن توان با دشواری  میرا همگونی داشته باشد که این موضوع 

مخاطبـان،  هـا ومهـارت زبـانی بـرای آمـوزش       آیـا تمـرین  به نظر آنـان   داد.نشان ها  آن بودن
 & McDonough) و کمیت الزم را دارد و با مطالب تدریس شـده همخـوانی دارد؟  کیفیت 

Shaw, 2003: 65). آورد بـا عنـوان و    هایی که مـی  آیات ومثال ،در بسیاری از موارد نویسنده
موضوع همخوانی دارد، اما در برخی موارد اشتباه در ذکر نمونه بـا محتـوا در کتـاب وجـود     

إنّ فـی ذلـک لعبـرة    » ةدر بررسی معنای قلـب، عقـل و لـبّ آیـ     73 ةدارد. نویسنده در صفح
ندارد. مذکور آورد که ارتباطی با واژگان  نمونه میرای ( را ب13)آل عمران/ «ألولی األبصار

، این واژه را بـه مفهـوم ایمـان    «ایمان» ةدر بیان معناهای مختلف واژ 125 ةهمچنین در صفح
ولَـئن سنـألتَهم منـن    » :فرمایـد  مان را که خداوند میلق ةسور 25 ةکند و آی آمیز معنا می شرک

 ة. باتوجه به اینکه موضوع درس، بررسی معناشناسی واژ«خَلَق السمواتِ و األرضن لَینقُولنس اهللُ
هـی  واژه یـا مشـتقاتی از     (25)لقمان/ در این آیه است،ایمان و مشتقات آن در آیات قرآن 

نویسنده به اشتباه بـه مفهـوم    کهکند  م ایمان داللت میایمان نیامده است و فقط بر مفهو ةواژ
شـود و   نیز مشـاهده مـی   161 ةایمان. این موضوع در صفح ةواژبه ایمان توجه کرده است نه 
فتُثیرُ سنحنابا فَسُـقناه إلـی   » ةبه معنای زنده شدن زمین، آی« حیات» ةنویسنده در معناشناسی واژ

ه مفهوم حیات که همـان زنـده شـدن زمـین بـوده بسـنده       (را ذکر و فقط ب9)فاطر/  «بلد میّتٍ
نه است حیات در آیه  ةدر حالی که هد  از بح  مطرح شده، معناشناسی واژ ،نموده است
 مفهوم آن.

 
 مفاهیم ة. عد  پردازشِ بایست9

کننـد توضـیت و    یکی از معیارهایی که مک دونا  و شاو در ارزیـابی یـک ابـر مطـرح مـی     
مطالـب بـا نیـاز     ةگوینـد کـه آیـا نسـبت ارائـ      و در این زمینـه مـی   استشرح مناسب مطالب 

نویسـنده در  ( McDonough & Shaw, 2003: 68) آموزشـی و عنـوان بحـ  مناسـب اسـت؟     
امـا در  وده، مشخص نمبه طور دقیق و مفصل را اهدا  و مطالب آن بخش بخش ابتدای هر 

مفاهیم کلـی بسـنده کـرده    گرا  به مطالب و ابرخی موارد به صورت خالصه و در یک پار
چند پرسش در ارتبـاط  از فقط ، سطر 8از  51 ةصفحسوم در  درآمد بخشبرای مثال، است. 
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شناسی و معناشناسی بـه   است. هرچند موضوع کتاب، واژهتشکیل شده با موضوع زبان قرآن 
اما از نظر حجـم مطالـب طـرح شـده در فصـل اول، بـه جـز تعریـف علـم          است، مفهوم عام 
القـرآن )واژگـان ناآشـنا( پرداختـه      تمام فصل به دانـش غریـب  در های آن،  و شاخهمفردات 

 است.ناآشنا بسیار کم  شده است؛ در حالی که واژگان غریب و
شـود. نویسـنده در    توضیت نامناسب و نـاقص محتـوا نیـز در برخـی مـوارد دیـده مـی       

را بیـان  تعریف و توضیت یک مفهوم گاه فقـط یـک بخـش از موضـوع یـا فقـط یـک نظـر         
در اصـطالح قـرآن فقـط بـه نظـر      « غریـب »مفهـوم  تعریـف  برای  32 ةصفحدر  مثالً .کند می

که مشخص نبودن معنا و مفهوم را علـت   کند کتاب وی بسنده می ةابوحیان اندلسی در مقدم
عوامل دیگری در غرابت واژگان قـرآن تـأبیر دارنـد کـه     در حالی که  ،داند غرابت واژه می

بـار آمـدن    )یـک ها، واژگان کم کـاربرد و ناآشـنا، تکامـد     ان دخیل و لهجهواژگتوان به  می
نویسنده با ذکر مثال و شاهدهایی از قـرآن بـه    اشاره کرد، ولی الزم بود و تداخل معناواژه( 

 خت.پردا میاین موضوع بیشتر 
تمـام مفـاهیم مهـم آن بخـش نیسـت یـا        ةگیرند چکیده نیز در بسیای از موارد در بر

 اسـت. مـثالً  آمـده  بح ، نکات به صورت بسیار کلی و عمومی یـا بـدیهی    ةر خالصاینکه د
غریـب در اصـطالح علـوم قرآنـی بـا علـم معـانی        » :گوید می 33صفحه  ةنویسنده در چکید

تـوان   این موضـوع را مـی  شمرد.  وار برمی ها را شماره در حالی که باید تفاوت ،«تفاوت دارد
گانه  خَلف یکی از جهات شش») 183 ةصفح ،(«شتق استلفظ جالله اهلل م») 119 ةصفحدر 

 . ( مشاهده کرد«کفر در اصل به معنای پوشاندن است») 279 ةصفحو  («)پشت سر( است
اشکال دیگر در بیان نقل قول و سخنان مربوط به افراد است که کالم را بـه صـورت   

و منهـا   اليونانيةد انتقل إلی فق» :گوید می 37ة در صفح برد. مثالً ناقص و سه نقطه به پایان می

 71ة در صـفح یـا  کنـد.   خواننده از عبارت، مفهوم کاملی برداشـت نمـی  که  «کثیرٌ... الالتينية
ولقد همَّـت بـه وهـمَّ بهـا لـوال أنْ رأی      » ةدر آی« برهان» ةهنگام بررسی معناهای مختلف واژ

؛ در کنـد  لیـات بسـنده مـی   بـه همـین ک  که اند  برای آن هفت وجه گفته :گوید می« ربِّه برهانَ
کـرد   الزم بود نویسنده چند نمونه از معناها را با ذکر دلیل تفسیری و علمی بیان میحالی که 

 کرد. و برخی دیگر را جهت تحقیق و بررسی بیشتر به دانشجو واگذار می
المعنــی  هرچنــد نویســنده تــالش نمــوده در واژگــان قریــب ،کتــابپــنجم در بخــش 

هـا بـه جـز تعـداد      اما در بررسی واژه ،قرآنی را گزینش نماید ةند واژبراساس حرو  الفبا چ
واژگـان   :نمونهرای ب .بسنده کره استکلی و مشترک بین واژگان  ةمعدودی، فقط به ترجم
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در حـالی کـه الزم بـود بـه بررسـی      اند،  شدهناامید ترجمه همگی  ،خیب ، وبلس، یأس، قنط
و معنای آن بـا حـرو    « أمن»واژه  ةدربار 124 و 123ة در صفح شد؛ میها نیز اشاره  تفاوت

آورد و بـدون بیـان تفـاوت یـا      مـی « بـاء »و « لـ»های گوناگونی با حر  جر  مختلف جر، آیه
 312 و 311ة در صـفح  ؛مانـد  کنـد و محتـوا ناتمـام مـی     ویژگی خاصی آن بخش را تمام می

فرمـانی خـدا، توحیـد و    تـرس، پرسـتش، عـدم نا   »معنای  پنج «اتقوا»معناهای مختلف  ةدربار
در حالی کـه الزم اسـت بـا ذکـر دلیـل و       ،کند های مختلف بیان می را براساس آیه« اخالص

بسنده نکنـد.   ها آن ها را نیز بیان کند و فقط به معنای کلی منابع علمی و تفاسیر، علت تفاوت
، نسـاء  ةدر سـور  .اسـت اتقوا به معنای توحید »گوید:  در معنی اتقوا به معنای توحید می ،مثالً
؛ یعنی به یگـانگی خـدا ایمـان بیاوریـد. در     (از خدا پروا کنید) «واتقوا اهلل»: آمده است 1آیة 
آمـد و از تفاسـیر و    اتقوا را آورده و الزم بود آیـه بـه طـور کامـل مـی      ةفقط واژ ة مذکورآی

 شد. منابع قرآنی در توضیت موضوع استفاده می
 

 . ناهمگونی کمّی اثر 5
معیارهایی که مک دونا  و شاو مطرح می کنند این است که باید تعادل منطقـی بـین   یکی از 

ساختار علمی و حجم مطالـب کتـاب درسـی وجـود داشـته باشـد و تناسـب حجـم بـا سـاعت           
(. یکی از ایرادات کتـاب، تناسـب   McDonough & Shaw, 2003: 73آموزشی هماهنگ باشد )

بخـش و   17بـه آن اسـت. هرچنـد کتـاب از     نداشتن حجم کتـاب بـا سـاعت اختصـاص یافتـه      
امـا حجـم آن، بـه ویـژه بخـش       ،سال تحصیلی تألیف شـده  ریزی جهت یک نیم براساس برنامه

دوم آن، با دو ساعت کالس کارشناسی ارشد همخـوانی نـدارد. هـر بخـش شـامل سـه واژه و       
هنگی نـدارد،  بنابراین نه تنها تعداد واژگان با ساعت کالسی همـا  ؛صفحه است 21میانگین آن 
ای نیـاز دارد تـا    هـای مختلـف، بـه زمـان ویـژه      صفحه متن عربی بـا اسـلوب  4تا  3بلکه میانگین 

 879بار، أمـن بـا    2963ها را درک کند. از سویی، برخی واژگان مانند أله با  دانشجو مفهوم آن
کـه تحلیـل   بار واژگان پربسامد کتاب هستند  513بار، رسل با  563بار، رحم با  981بار، رب با

 ها به بیش از یک جلسه زمان نیاز دارد.   لفظ و معنا و مشتقات هرکدام از آن
 عدم تناسب در حجم پردازش مطالـب و توضـیت واژگـان از ایـرادات دیگـر کتـاب      

ماننـد  ) پـردازد  صفحه به تحلیل مطالـب مـی   4تا  3 . هرچند نویسنده به طور میانگین دراست
، اما این تناسب (172 تا 169های  و صفحه 152تا  149ای ه یا صفحه 115تا  111 های صفحه

شـناس را بـه طـور     دیدگاه یک زبـان در مواردی،  ،نمونهرای در تمام کتاب یکسان نیست. ب
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 ةدربـار  86 ةصـفح : در کنـد  کامل با ترجمه بیان و در برخی موارد فقط به کلیات بسنده مـی 
در حالی کـه نظـر    ،کند معنای واژه بسنده مییابی و  از نظر ابن فارس فقط به ریشه« إله»واژه 

یک صفحه  دررا این واژه را در یک صفحه و نظر آقای طریحی  ةابن منظور و راغب دربار
 14را در « سـلم »واژه  ةدیدگاه ابـن منظـور دربـار    194ة در صفح؛ دهد کامل دیگر شرح می

سطر و دیـدگاه   4در  دیدگاه خلیل بن احمد را ،سطر 15در را نظر فخرالدین طریحی  ،سطر
شناسـان   مجموع نظرات زبان ،اوقات برخی؛ و دهد نیم توضیت می ورابن فارس را در یک سط

 و 281هـای   یـا صـفحه   264 و 263های  مانند صفحه ،دهد نیم توضیت می و در یک صفحهرا 
بار در قـرآن بـه کـار رفتـه، فقـط بـه توضـیت یـک          981که « ربّ»و در واژگانی مانند  282
. میـانگین صـفحات   اسـت هـا نیـز اشـکال دیگـر کتـاب       کند. حجـم بخـش   بسنده می صفحه
نویسـنده بـه صـورت     است وصفحه  7کتاب پنجم  اما بخشاست، صفحه  21تا  13ها  بخش

 است.بسنده کرده المعنی در قرآن  فرهنگ لغت فقط به ذکر برخی واژگان قریب
 

 منابععد  تناسب . 4
که اعتبـار   استهای فارسی و عربی  ره جسته، تلفیقی از کتاببه ها آن منابعی که نویسنده از
و االزهـری، مختصـر المعـانی تفتـازانی،      اللغةتهذیب های  مانند کتابدارد، و اصالت علمی 

. همچنین از تعداد الزم و مناسب منابع استفاده کـرده اسـت.   االتقان فی علوم القرآن سیوطی
آن کـم  ه حجم مطالب، منابع فارسـی  ا توجه بب اما ،هرچند رویکرد کتاب زبان فارسی است

بیشـتر   هـا  آن های عربی مسـتندتر و اعتبـار علمـی    که مبح دهد  می  . این موضوع نشاناست
ها، از منـابع کمتـر اسـتفاده کـرده و مطالـب در       و نویسنده در تحلیل و ارزیابی دیدگاهاست 

هـای   ه نـوع موضـوع، از کتـاب   با توجه ب ،دیگرسوی . از استدهی  بیشتر موارد بدون ارجاع
 ةهای معاصر کمتر استفاده شده و غالب منابع در زمر شناسی به ویژه کتاب معناشناسی و زبان

ابـوهالل عسـکری، فقـه     اللغويةالفروق مانند کتاب است، های قدیمی و به زبان عربی  کتاب
 .  االشباه و النظائر بلخی و اللغة بعالبی،

 

 گیری نتیجهبحث و 
دو بُعـد سـاختار و   بـه   به ویـژه منـابع آموزشـی دانشـگاهی، الزم اسـت      ،بی هر ابریارزیادر 
 ةدر حـوز  (1393) نوشتة غالمعلـی همـایی   مجید، شناسی قرآن واژهکتاب  توجه شود. محتوا

هـای مختلـف    گیری از ویراسـتاری باتجربـه، کمتـرین ایـرادات را در بخـش      با بهرهساختار، 
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ة در زمینـ ارش و عالئم سجاوندی و نکـات ویـرایش دارد.   ساختاری، از جمله اصول فنی نگ
کتاب و تعـداد   ةها، حاشی سطرها، واژه ةعلمی متخصصان در فاصلمعیار اصول فنی نگارش، 

و شاید تنها ایراد بارز در کتـاب را بتـوان در نـاهمگونی    سطرها به خوبی رعایت شده است؛ 
مشـاهده  « وجـوه و نظـایر  »بح   های بندی نظمی مشخص در پاراگرا  مطالب و بی فهرست

کرد که نویسنده در این دو موضوع به روش بابت و مشخصی عمـل نکـرده اسـت و درهـم     
هایی دارد کـه آن را   ریختگی ساختار به روشنی دیدنی است. در زمینة محتوا، کتاب ویژگی

به معیارهای یک کتاب آموزشی و دانشگاهی نزدیک کـرده اسـت. کـارکردگرایی محتـوا     
در پژوهندگان را به نقدگرایانه  ةروحی کوشد تا ز نکات بارز کتاب است؛ نویسنده مییکی ا

. این ویژگی هم در متن کتاب و هم تقویت کند عنوان شیوه و روشی آموزش محتواگرایانه
 رویکرد متن محـوری کتـاب   ،عالوه برآن خورد. هر فصل به چشم می های پایانی در پرسش
 اسـت  های معنایی مختلـف  براساس تلفیق نظریهها  نا و مفاهیم آنل واژگان، معمبتنی بر تحلی

درک مختلـف بـرای   راسـتا و تفاسـیر    های هـم  که دانشجو باید عالوه بر متن کتاب از کتاب
ای اسـت کـه مهـارت تحلیـل مـتن را در       بهتر متن یاری جوید. در این زمینه محتوا بـه گونـه  

 روند منطقی مطالـب . سازد قیق بیشتر فراهم میکند و زمینه را برای تح پژوه تقویت می دانش
یـک  در کوشد معیارهـای الزم   مندی آموزشی امتیاز دیگر کتاب است. نویسنده می و روش

هـای   کتـاب حاضـر توانسـته تاحـد زیـادی اصـول و شـیوه       منبع آموزشی را رعایـت نمایـد.   
هـر  طـرح و اهـدا  کلـی درس در آغـاز     را محقـق سـازد.   گذاری درس  و هد آموزشی 

نکـات مربـوط بـه هـر     ها،  آن دیدگاهارزیابی مختلف و  شناسان زبان های بخش، بیان دیدگاه
های اصلی کتاب  روش بابت نویسنده در فصل ،در آیات مختلفها  آن یو تحلیل معناواژه 

و  یمتنــ در پایــان فصــل، چکیــده و خالصــه مطالــب و چنــد پرســش درون اســت. همچنــین
مفـاهیم   این امر در عمق بخشـی  شود تا یقی و کالسی مطرح میمتنی به عنوان کار تحق برون

نـواقص و   ،بـا وجـود امتیـازاتی    شناسـی قـرآن مجیـد    واژهکتـاب  به دانشجویان کمک کند. 
هرچند نویسنده تـالش   را نادیده گرفت. ها آن توان که نمی داردایراداتی در محتوای کتاب 

عنوان و موضوع همخوانی داشته باشد، در آورد با  میدر کتاب هایی که  مثال نموده آیات و
، همسـویی نـدارد. از سـویی    کنـد کـه بـا محتـوا     ا ذکر میهایی از آیات ر برخی موارد نمونه
اسـت و  های فارسی و عربی قـدیم و جدیـد براسـاس ترتیـب تـاریخی       کتاب ترکیبی از متن
افزایـد.   مـی  بر دشواری فهم کتاب سط و دشوارها در سه سطت ساده، متو سطت متفاوت متن

با سـاعات اختصـاص   کمّی ابر  ناهمگونی ،نویسنده به آن دقت نظر کافی نداشته استآنچه 
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 شـرح مطالـب از سـوی دیگـر اسـت.      ةسـو و عـدم بایسـت    از یکیافته برای این واحد درسی 
حجـم  ، سال تحصیلی تألیف شـده  نیم  ریزی یک بخش و براساس برنامه 17هرچند کتاب از 

از سـوی  . با دو ساعت کالس کارشناسی ارشد همخوانی نـدارد  ،دوم آنبه ویژه بخش آن، 
سبب نوعی ابهام در فهم مطالب شده اسـت   مطالب و محتوانامناسب و ناقص  توضیتدیگر، 
یک بخـش از موضـوع   به نویسنده در تعریف و توضیت یک مفهوم گاه فقط ای که  به گونه
در موضوع گـزینش  کند.  با سه نقطه رها می ها را یا عبارت کند میبسنده یک نظر به یا فقط 
آورد کـه   مختلـف را در کنـار هـم مـی     ةسـه واژ نویسنده در هر عنوان و بخـش  ، نیز واژگان
با یکدیگر ندارند و هر واژه به عنوان یـک موضـوع مسـتقل     معنایی و اشتراک لفظیارتباط 

تـا عـالوه بـر     ر کنـد معنا را در یک بخش ذک هم واژگان هنویسند بهتر است شود. بررسی می
و ویژگی هر واژه در مقایسه با یکـدیگر مشـخص    ها آن های معنایی، تفاوت بررسی شباهت

تـأبیر و جـذابیت آن را    گردد و آن بخش به صورت یک بح  منسـجم و هدفمنـد باشـد و   
امـا بـه نسـبت     ،کتـاب فارسـی اسـت   بیشتر کند. در زمینة استفاده از منابع هرچند زبان و متن 

هـای عربـی    کـه مبحـ   دهـد   می. این موضوع نشان استلب، منابع فارسی اندک حجم مطا
هـا، از منـابع    و نویسنده در تحلیل و ارزیابی دیدگاه استبیشتر  ها آن مستندتر و اعتبار علمی

با توجه  ،دیگر سوی. از است دهی کمتر استفاده کرده و مطالب در بیشتر موارد بدون ارجاع
هـای معاصـر کمتـر     بـه ویـژه کتـاب    ،شناسی های معناشناسی و زبان به نوع موضوع، از کتاب

 است.های قدیمی و به زبان عربی  کتاب ةمنابع در زمراکثر استفاده شده و 
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