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(دریافت 98/4/31 :ـ پذیرش)98/11/17 :

چکیده
کتـاب واژهشناسـی قـرآن مجیـد ،ابـر غالمعلـی همـایی از جملــه کتـابهـای تخصصـی در حــوزة
معناشناسی قرآن است که بر اساس سرفصـل وزارت علـوم ،و بـرای دانشـجویان کارشناسـی ارشـدِ
رشتة علوم قرآن و حدی نگـارش یافتـه و بـا نگـاهی جدیـد و نقادانـه ،شـش دیـدگا ِه متفـاوت از
زبانشناسان قدیم و جدید را تحلیل و بررسی کرده است .این جستار بر آن اسـت تـا بـا رویکـردی
توصیفیـتحلیلی ،ساختار و محتوای این ابر را بررسی کند .یافتههای تحقیق نشان میدهـد کـه ایـن
کتاب توانسته در سـاختار و محتـوا بـر اسـاس چـارچوب و سرفصـلهـای کتـابهـای آموزشـی و
دانشگاهی عمل کند ،اما کاستیهایی نیز دارد که از جمله مهمترین آنهـا مـیتـوان بـه ایـن مـوارد
اشاره کرد :عدم رعایت برخی اصول فنـی نگـارش ،و در حـوزة محتـوا ،در نـاهمگونی کمّـی ابـر،
تناقضگویی ،عدم تناسب آیات قرآن با محتوا ،ابهام ،عدم پردازش درستِ مفـاهیم ،و عـدم توجـه
به دستهبندی و توجه به بسامد واژگانی قرآن.

کلیدواژهها

واژهشناسی قرآن مجید ،غالمعلی همایی ،معناشناسی قرآن.
کتاب 

 .1استادیار دانشگاه علوم و معار
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مقدمه
تحقیق دقیق ،منسجم و جامع پیرامون زیرساختهای اندیشة دینی و لزوم آسیبشناسـی آن،
هــمزمــان بــا تحــوالت ســریع عصــر معاصــر در عرص ـة دیــن ،ضــرورتهــایی در عرصــة
معرفــتشــناختی دینــی ایجــاب کــرده اســت .ایــن موضــوع ،وظیفــة اهــل علــم و دانــش در
حقیقتطلبی و حقیقتمداری دینی را دو چندان میکند تا علم برخاسته از وجـدان پـاک و
سلیم ،در پرتو معار دینی ،به رشد معنوی و کمال انسان بینجامد .از سویی ،بومیسـازی و
بازتولید اندیشههای دینی معاصر متناسب با نیازها و با رویکرد دینـی از اهمیـت و ضـرورت
ویژهای برخوردار است که این مهـم را بایـد در موضـوعات مبنـایی قرآنـی و اندیشـهورزی
دینی جستوجو کرد.
1
موضوع زبان قرآن و زبانشناسی در بین دینشناسان و اهل زبان معاصر ،از مبـاحثی
است که مشتاقان علوم قرآن بـا بهـرهگیـری از ایـن دانـش بـه فهـم تـازهای از قـرآن دسـت
مییابند و پژوهندگان مفـاهیم قرآنـی بـا نگـاهی جدیـد ،موضـوعهـای زیباشـناختی آیـات
ومحتوای قرآن را درمییابند.
پرداختن به این نوع زبانشناسـی و معناشناسـی در زبـانهـای خـارجی نیـز در قالـب
مکاتب و سبکهای مختلف ظهور یافته است؛ از جمله نظریـات نـوآم چامسـکی 2در زمینـة
دانش واژگان که در موضوعات قرآن و واژگان کاربرد زیادی داشـته اسـت ( Firth: 1970:
 .)186چامسکی برای تبیین نظریة زبـان شناسـی خـود ،زبـان را در سـه سـاحت لفـظ ،معنـا و
قواعد بررسی میکند و معتقد اسـت دسـتور زبـان نمـیتوانـد بـه خـوبی از عهـدة توصـیف
واقعیات زبانی برآید و فقط به نشانهها و روابط عینی مـیپـردازد؛ در حـالی کـه بایـد بتوانـد
روابط نهفته در زیربنای جملههـای عینـی را کشـف کنـد (بـاطنی .)114 :1382 ،از دیـدگاه
چامسکی زبان از دو جنبة ژر ساخت یا نمود معنایی و روسـاخت یـا نمـود آوایـی شـکل
میگیرد؛ جمالت زبان از معنایی درونی و تعیین شده از طریق قواعد نحـوی برخوردارنـد و
فرد مسلط بر زبان میتواند نظام قواعدی را درونی کند کـه هـم شـکل آوایـی جملـه و هـم
محتوایی معنایی آن را تعیین میکند (چامسکی .)163 :1379 ،این دیدگاه در جهتدهی بـه
پردازش واژگان قرآنی در حوزههای مختلف تأبیر داشته است ،به گونـهای کـه موضـوعات
گوناگون زبانی ،همانند انسجام واژگانی در سطوح متن ،نحو و محتوا ،معناشناسـی واژگـان
1. philology
2. Noam Chomsky
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قرآنی و زبانشناسی آوایی همسو و متأبر از این نظریاتاند.
در مباح قرآنی ،معناشناسـی بـه عنـوان یکـی از شـاخههـای زبـانشناسـی اهمیـت
ویژهای دارد؛ زیرا زیرساخت تفسیر و مقدمة کاوش و فهم دقیق آیـات محسـوب مـیشـود.
معناشناسی حوزههای متفاوتی از علوم را در بر دارد و در مطالعات گوناگون ،بـه سـه شـاخة
عمده تقسیم میشود :معناشناسی فلسفی ،معناشناسـی منطقـی و معناشناسـی زبـانی .درواقـع،
معناشناسی به اعتبار زبانی آن اسـت کـه در آن معنـای واژههـا ،جملـههـا و مـتنهـا بررسـی
میشود (خسرویزاده .)12 :1378 ،آنچه در این پژوهش مورد نظر است معناشناسـی زبـانی
به اعتبار بررسی مفهوم و معنای واژگان است .در معناشناسی از تحلیل تعابیر قرآنی میتـوان
به اصول حاکم بر مفهومسازی دست یافت و به کمک آن ،اصـول نقشـة شـناختی قـرآن را
ترسیم کرد (قائمینیا.)24 :1391 ،
بنابراین ،توجه به کتابها و متون دینی در حوزة معناشناسی ،به ویژه منابع آموزشـی
دانشجویان و پژوهندگان حوزوی در راستای تأمین متون دینی ،باید برای اهل علم و دانـش
در اولویت باشد؛ زیرا پویایی و بهسازی مستمر ،شرط بقا و عامل مؤبر در ابربخشی محتوای
آموزشی است (مرادی .)48 :1388 ،به عبارتی ،بالندگی هر نظام آموزشـی در گـرو نظـامی
منسجم ،پویا ،هدفمند و براساس سنجش نیاز مخاطب تعیین میشود کـه یکـی از مهـمتـرین
شاخصهها و مؤلفههای اصلی آن ،متون و کتابهای آموزشی در راستای رسالت هـر واحـد
درسی است .عالوه برآن ،بازنگری متنها ،بهویژه منابع آموزشی دانشجویان و دانشپژوهان
حوزوی ،نه تنها سبب کیفیسازی محتوای متون آموزشی میشود ،بلکه روحیة نشاط علمی
در بــین پژوهنــدگان را حفــظ مــیکنــد و انگیــزة تحقیــق و پــژوهش در دانشــجویان و
دانشپژوهان را افزایش مـیدهـد کـه درنهایـت بـه همسـویی سـاختار و محتـوا بـا نیازهـای
مخاطبان میانجامد.
در کتاب واژه شناسی قرآن مجید (همـایی ،)1391 ،بـهعنـوان یکـی از منـابع اصـلی
معناشناسی دانشگاهها و حوزههای علمیه در مقطع کارشناسی ارشد ،نویسنده کوشیده اسـت
تا موضوعهای معناشناسی را در چارچوب نظام آموزشی و برمبنای سرفصـل وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری تألیف کند .این پژوهش میکوشد کتاب مذکور را بر پایة الگوی مـک
دانف و شاو 1ارزیابی کند تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد؛ نیز بـا نقـد آن از جنبـة
ساختار و محتوا به این سؤالها پاسخ میدهد )1 :آیا نویسنده توانسته اسـت هـد خـود در
1. McDonugh & Shaw
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راستای تألیف کتاب خود را براساس سرفصل تعیین شده برای دانشجویان کارشناسی ارشـد
و پژوهندگان حوزوی تأمین کند؟ و  )2نویسنده در بررسی سـاختار و محتـوا تـا چـه انـدازه
میعارهای الزم در حوزة سـاختار و محتـوا را رعایـت نمـوده اسـت و نقـاط قـوت و ضـعف
کتاب چه مواردیاند؟
پیشینة پژوهش

تعداد آبار موجود در حوزة زبانشناسی و همچنین مرتبط با موضوعات زبان قرآن در مقایسه با
زبانشناسی عربی اندک است و نقد و بررسی آنها نیز کمتر مورد توجه ناقدان و پژوهشگران
دینی واقع شده است .در ارتباط با کتابهای زبانشناسی قرآن و بهویژه کتابهای مفـردات
قرآنی ،برخی مقاالت در حوزة نقد کتابهای زبانشناسی و معناشناسی زبان عربـی نگاشـته
شده است که با زبانشناسی و معناشناسی قرآن نیز ارتباطی مستقیم دارد؛ از جمله:
 .1مقالة «جایگاه زبانشناسـی در بـین کتـابهـای دانشـگاهی رشـتة زبـان و ادبیـات
عربی :مطالعة موردی کتاب فقه اللغة العربية و علم اللغة الحدی » (حاجی قاسمی و کـاظمی
نجفآبادی .)1396 ،این مقاله ،موضوعی تخصصـی در حـوزة زبـانشناسـی زبـان عربـی و
قرآن است و در آن ،عالوه بر نقد مباح فقه اللغـه ،موضـوعاتی ماننـد تـراد  ،اشـتقاق ،و
تضاد ،از مباح زبانشناسی قرآن ارزیابی شده و با رویکرد انتقادی در دو حوزة سـاختار و
محتوا و همچنین براساس سرفصلهای آموزشی به نقد کتاب پرداخته و در بحـ محتـوایی
موضوعات مذکور را ارزیابی کرده است.
 .2مقالة «نقد و ارزیابی کتاب تفسیر یازده سوره از قرآن کریم» (معار و تقیپـور،
 .)1397کتاب تفسیر یازده سوره از قرآن کریم (مشـایخی )1392 ،را کـه سـازمان «سـمت»
برای دانشجویان رشتة علوم قرآن و حدی منتشر کرده است ،در مقالة مورد نظـر بـه لحـا
موضوعات زبانی ،واژگانی و مفهومی سورهها ،و نیز به لحا جامعیـت محورهـای تفسـیری
آن ،از جملـه اهمیـت و ضـرورت واژگـانشناســی و معناشناسـی واژگـان در تفسـیر ،نقــد و
بررسی شده است .نویسندة مقاله ،همچنین ،عالوه بر بیان اهمیت دانـش مفـردات و واژگـان
در زمینهسـازی علـم تفسـیر ،بـه بررسـی جنبـههـای لغـوی و واژهشناسـی و تحلیـل واژگـان
سورههای گوناگون کتاب پرداخته و در تحلیل محتوایی آنها را ارزیابی و نقد کرده است.
 .3مقالة «بررسی و نقد ترجمة کتاب معنیشناسی» (حاجیزاده )1395 ،کـه نگارنـده
به نقد کتاب علمالیاللة (معنیشناسی) (مختار عمـر )1982 ،پرداختـه اسـت .ایـن کتـاب بـه
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موضوعاتی مانند فقه اللغة ،واژهشناسی ،معناشناسی ،انواع روابط معنایی ،هماننـد اشـتراکات
لفظی و معنوی ،تراد و تضاد پرداختـه اسـت کـه همگـی در مباحـ زبـانشناسـی قـرآن
کاربردی مستقیم دارد؛ در نقد کتاب نیز به آن موضوعات قرآنی پرداخته شده است .عـالوه
بر این ،مؤلف کتاب تالش میکند تا اصالت پژوهشهای زبانشناسی اسالمی را نشان دهـد
و به نوعی پیشگامی زبانشناسان اسالمی را در مباح

زبانشناسی اببات کند .نویسندة مقاله

در تحلیل محتوایی ،موضوع را از نظر زبانشناسی عربی و جنبههای قرآنی آن بررسی کرده
و آنها را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.

 .4مقالة «زبانشناسی متن و مطالعات ترجمه ارزیابی و نقد کتاب علم النص و نظریـه
الترجمه» (قاسمی موسوی ،)1397 ،از جمله مقاالت دیگر در حوزة زبـانشناسـی ،ترجمـه و
واژگان قرآن است که به نقد نظریههـای زبـانشناسـی مختلـف ،ماننـد نظریـههـای زبـانی و
واژگان ،در بین دانشمندان اسالمی مانند عبـدالقاهر جرجـانی مـیپـردازد و از آن در حـوزة
ترجمه بهره میبرد؛ زیرا نظریة نظم ایشان در حوزة مطالعات زبانی و ترجمة متون و واژگان
قرآن تأ بیر زیادی داشـته اسـت .نویسـنده در ایـن مقالـه تـالش نمـوده تـا بـه نقـد و بررسـی
محتوایی مهمترین نظریات زبـانی و از جملـه نظریـة عبـدالقاهر جرجـانی بپـردازد و از نظـر
زبانشناسی متن موضوع را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف کتاب را بیان کند.
« .5آسیبشناسی درس آشـنایی بـا علـوم قرآنـی در رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی»
(رضاپور .)1398 ،این مقاله به ارزیابی کتابهای آشنایی با علوم قرآنی میپردازد که بـرای
دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی بـه منظـور آشـنایی و فهـم موضـوعات علـوم قرآنـی
تألیف شده است .نویسندة مقالـه ،عـالوه بـر نقـد موضـوعی علـوم قرآنـی در کتـابهـا ،بـه
موضوعات زبانی ،واژگانی و معنایی آنها از جنبة اعجاز ادبی توجه دارد و نمونههای زبانی
و بالغی به کار رفته در کتابها را نقد کرده اسـت .همچنـین در نقـد واژگـانی بـه مبـاحثی
مانند نظم واژگان ،چینش واژگان ،اسـتواری واژههـا در جملـههـا ،زیبـاییشناسـی آوایـی و

معنایی و موضوعات زیباییشناسیهای بدیعی آیات قرآنی میپردازد .
باتوجه به مطالعات انجام شده ،به نظر میرسد مقاله یا کتابی که به طور خاص به نقد
کتابهای زبانشناسی و معناشناسی قرآن و به ویژه کتاب واژهشناسی قرآن مجید (همـایی،
 )1391بپردازد نگاشته نشده است و دربارة کتاب واژهشناسی مفردات قـرآن مجیـد تـاکنون
نقدی صورت نگرفته و این پژوهش از این جهت جدید است.
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مبانی نظری پژوهش

طراحی و ارائة چارچوب علمی برای ارزشیابی کتابها امری ضروری است .توجه بـه ارائـة
الگوی جامع و در عین حال مختصر و کاربردی برای ارزیابی مواد آموزشی ضرورت دارد.
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
منابع دانشگاهی از این دیدگاهها و معیارها جهت سنجش و نقد کتابها بهره جستند.
در الگوی کـانینگزورث ( ،)Cunningsworth, 1995معیارهـایی بـرای ارزیـابی مـواد
آموزشی مطرح شده است .کانینگزورث معتقد است الگـوی پیشـنهادی بایـد شـامل تعـداد
محدودی از معیارها باشد ،در غیر این صورت در عمـل کـاربردی نخواهـد بـود .مهـمتـرین
معیارهای اصلی این الگو عبارتاند از :اهدا و نگرشها ،طراحی و سازمانبندی ،محتوای
زبانی ،مهارتهـا ،موضـوعات روش شناسـی و مالحظـات عملـی و کـاربردی .وی هرچنـد
میکوشد چارچوبی با این شرایط الگـویی ارائـه دهـد ،در عمـل الگـوی وی فاقـد اختصـار
است و به علت گستردگی سؤالها و جزئیات ،کارایی الزم جهت ارزیابی مواد آموزشـی را
ندارد.
دادلی ایوانز و جان ( )Dudley-Evans & John, 1998نیز ضمن ارائة الگوی جدیـد و
نقد الگوی کانینگزورث معتقدند ایـن الگـو ارزشـیابی منـابع آموزشـی را دشـوار و پیچیـده
خواهد نمود .در این الگو ،ارزیابیها در دو یا سه محور اصلی قرار دارند که بیشتر آنهـا بـا
رویکرد روانشناسی یادگیری بوده و فقط به یک جنبـة موضـوع پرداختـه شـده و از جـامع
بودن و عینیت داشتن موضوعات ارزیابی غفلت گردیده است .مهمتـرین معیارهـای الگـوی
دادلی ایوانز و جان را میتوان در دو معیار برشمرد )1 :آیا کتاب ترغیبکننده در یـادگیری
است و فرایند یادگیری در کتاب تا چه میزان خواهد بود و  )2کتاب تا چه اندازه با اهـدا
آموزشی و سطت یادگیری هماهنگ است .از این الگو نیـز بـه روشـنی مشـخص اسـت کـه
طراحان الگو معیارهای مذکور را بسیار کوتاه و مختصر آوردهاند.
دقت در الگوی تاملینسون ( )Tomlinson, 2003نیز گویای شـباهت ایـن الگـو بـا آن
دو الگوی قبل است .تاملینسـون سـعی نمـوده چـارچوبی ارائـه کنـد کـه در عـین اختصـار،
جامعیت الزم را نیز داشته باشد .مهمترین عوامل فرایند ارزیابی کتاب از نظر وی عبارتانـد
از :جذابیت کتاب ،اعتبار ،پایایی مطالب ،و تطابق بـا اهـدا آموزشـی .هرچنـد تاملینسـون
معیارها را مطرح نموده ،آنها را توضیت نداده و مفاهیم در ایـن الگوهـا نسـبتاً انتزاعـی و در
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مواردی ،بسیار کلی و مبهم است (محمودی و احمدی صفا.)1393 ،
با توجه به بررسی الگوهای موجـود بـه نظـر مـیرسـد الگـوی مـک دونـا و شـاو
( )McDonough & Shaw, 2003برای ارزیابی مواد آموزشی نسبت به سایر الگوها مناسبتـر
باشد؛ الگویی که یکی از معیارهای مطلوب در ارزیابی منابع آموزشی است .از ویژگیهـای
آن این است که الگوهای دیگر را نیز در بر دارد ،نسبت به سایر الگوهـا بـه عوامـل ارزیـابی
جامع کتاب آموزشی توجـه کـافی دارد و در عـین حـال ،جـامع ،مختصـر و ملمـوس اسـت
( .)McDonough & Shaw, 2003: 50براســاس نظریـة مــک دانــف و شــاو ارزیــابی مــواد
آموزشــی روشــی اســت کــه در آن ارزش یــا ارزش بــالقوة مجموعــهای از مــواد یــاددهی،
اندازهگیری میشود .برای ارزیابی ،عواملی همچون اهدا دورة آموزشـی ،اهـدا درس،
عوامل ساختاری و عوامل محتوایی بررسی میشود .برطبق مدل مک دانف و شـاو ارزیـابی
در سه بخش :ارزیابی بیرونی ،1ارزیابی درونی 2و ارزیابی کلی صورت میگیرد که در ایـن
بخش به طور کلی مهمترین نقاط قوت و کاستیهای کتاب مشخص میگـردد .در ارزیـابی
بیرونی ،به اجمال ،نمای بیرونی و ساختاری ،مانند جلـد کتـاب ،مقدمـه ،فهرسـت مطالـب و
اصول نگارشی مرور و پس از آن ارزیابی درونی کتاب به شیوة ارائة مهارتها و روشهای
آموزشی ،دستهبنـدی محتـوایی ،انسـجام و تناسـب موضـوعات و مفـاهیم بررسـی مـیشـود
( .)McDonough & Shaw, 2003: 58اجـرای ایـن روش مـیتوانـد راهکـاری مناسـب بـرای
تشخیص نقاط ضعف و قوت یک منبع آموزشی باشد تا فرایند برنامهریزی آموزشی اصالح
و عملکرد بهتری حاصل گردد.
پژوهش حاضر ،نگرش بر حوزة معناشناسی و زبانشناسی واژگان قـرآن و مفـردات
کتاب واژه شناسی قرآن مجید است که به ارزیابی و تحلیل آن کتاب بر پایـة الگـوی مـک
دونا و شاو و نیز براساس معیارهای مذکور میپـردازد .در ایـن پـژوهش ،ابتـدا جایگـاه و
اهمیت زبانشناسی قرآن ،اهدا و موضوعات کلی کتاب مشـخص و سـپس در دو حـوزة
ســاختار و محتــوا ،ویژگــیهــا و کاســتیهــای آن بررســی مــیگــردد .در حــوزة ســاختار،
موضوعاتی مانند موضوعات شـکلی و اصـول فنـی نگـارش و در حـوزة محتـوا ،جنبـههـای
مختلف مفهومی کتاب در راستای مبانی و اهدا آموزشی و دانشـگاهی بررسـی شـدهانـد.
در پایان نیز به ارزیابی کلی کتاب در قالب نتیجهگیری پرداخته شده است.
1. external evaluation
2. internal evaluation
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اهمیت و ضرورت موضوع

یکی از معیارهای مـک دونـا و شـاو در ارزیـابی بیرونـی ،بررسـی اجمـالی مـواد درسـی
نویسنده در مقدمه و معرفی کتاب است تا ارزیاب بتواند دریابد که کتاب دربـارة خـود چـه
میگوید و پلی ارتباطی میان توصیف بیرونی و محتوای درونی باشـد و چرایـی تولیـد مـواد
درسی مشـخص گـردد و در مراحـل بعـدی ارزشـیابی میـزان موفقیـت نویسـنده در نیـل بـه
اهدافش سنجیده شود ( .)McDonough & Shaw, 2003: 63براساس نظریـة مـک دونـا و
شاو در مقدمه و معرفی ابر مخاطب مورد نظر ،سطت مهارت اینکه هد ابر برای چه سـطت
و مخاطبی و بـرای چـه جامعـة هـدفی نگاشـته شـده اسـت بررسـی مـیشـود .همچنـان کـه
تاملینسون نیز میگوید در فرایند ارزیابی کتاب باید سنجش و قضاوت دربارة تأبیراتی باشد
که به استفادهکننـدگان مـیدهـد؛ ایـن امـر در مقدمـة کتـاب و شـرح هـد و سـاختار آن
مشخص میگردد ( .)Tomilson, 2003: 35براساس الگوی مک دونا و شاو دربارة مقدمه
و معرفی کتاب میتوان گفت کتاب واژه شناسی قرآن (همایی ،)1393 ،برآیند تالش چنـد
سالة تدریس نویسنده در مواد درسی واژهشناسی واژگان است .کتاب  367صفحه دارد کـه
موضوع آن شامل دو بخش نظری وکاربردی است .نویسنده در موضوعهای مبنایی و نظری
به محورهای پیشینة علم مفردات ،ارتباط لغات با یکـدیگر ،زبـان قـرآن ،وجـوه و نظـایر در
قرآن و معرفی واژگان قریبالمعنی میپردازد .در بخـش عملـی و کـاربردی ،بـا تنظـیم 36
واژة قرآن براساس حرو الفبا ،که این واژهها در  12بخـش و هـر یـک از  3واژه تشـکیل
شــده اســت ،نویســنده براســاس هــد کتــاب بــه تحلیــل وجــوه و نظــایر (تحلیــل لفظــی و
معنایی)آن واژگان میپردازد.
براساس سخن نویسنده در پیشگفتار ،ایـن کتـاب بـه عنـوان منبـع اصـلی بـه ارزش 2
واحد درسی و در راستای تألیف متون درسی و مبتنی بر نیازسنجی و در چـارچوب اهـدا
و برنامههای آموزشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فنـاوری تـألیف و عـالوه بـر طـالب
حوزوی ،مطابق با جلسة شورای گسترش آموزش عالی ،به عنـوان منبـع پیشـنهادی و اصـلی
در  2واحد درسی (یک واحد نظری و یک واحد عملی) برای دانشجویان کارشناسی ارشد
رشتة تفسیر و علوم قرآن تعریف شده است.
هد اصلی نگـارش یـک کتـاب ،بیـان محتـوا و زوایـای مفهـومی و معنـایی یـک
موضوع است تا هد ابـر را نشـان دهـد .اهمیـت موضـوع معناشناسـی را هـم مـیتـوان در
ریشهیابی تاریخی و هم در رویکرد زبانشناسی نوین دانست تا اهل علم با بهرهگیری از این
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دانش ،به فهم تازه ای از زبان عربی و زبـان قـرآن دسـت یابنـد .هرچنـد سـنگ بنـای دانـش
زبانشناسی را لغتشناسان و اندیشمندان فقهاللغه در قدیم گذاشتهاند ،امـا مباحـ جدیـدی
چون معناشناسی ،از مباح مهم برای اهل دین شده است (فهمی حجازی.)11: 1379 ،
ضرورت کتاب حاضر را باید در جایگاه معناشناسی و زبانشناسـی عصـر جدیـد بـه
ویژه در قرآن دانست؛ زیرا معناشناسی عالوه بر اینکه زیرساخت و مبنای تفسیری دارد و نیز
نسبت به آن بنیادیتر است ،مباحثش در خود تفسـیر تـأبیر مـیگـذارد و در تبیـین اخـتال
تعبیرها تواناییهای بسیاری دارد؛ زیرا در بررسی و تحلیل نکات ظریـف تفسـیر بسـیار مهـم
است ،خطاهای بسیاری از تحلیلهای ادبی را نشان میدهد و افق دید مفسر را وسیع میکنـد
(محمد العوّا .)26 :1389 ،عالوه بر آن ،رویکرد جدید کتاب در بررسی و تحلیل واژگان از
ویژگیهای آن به شمار میرود؛ زیرا در بـر دارنـدة نظـرات مختلـف زبـانشناسـان قـدیم و
جدید دربارة یک واژه و نقـد آنهاسـت و کمتـر کتـابی در عصـر معاصـر وجـود دارد کـه
عالوه بر جمعآوری نظرات مختلف ،بـه نقـد وتحلیـل آنهـا بپـردازد ،در حـالی کـه بیشـتر
کتابها رویکرد توصیفی و معنایی دارند.

ارزیابی ساختاری اثر
در فرایند ارزیابی کتابهای علمی و دانشگاهی ،توجه به معیارهای ظاهری و سـاختاری ،بـه
عنوان زمینه و ابزار محتوا اهمیت زیـادی دارد و از آنجـا کـه تـأبیر ویژگـیهـای ظـاهری و
نگارشی کتاب را نبایـد نادیـده گرفـت ،اسـتفاده از اصـول و معیارهـای مطلـوب در فراینـد
طراحی و نگارش کتاب ضروری است؛ مانند تنظیم جلد کتاب و زیبـاشـناختی آن ،رعایـت
تناسب در صفحهآرایی ،توجه به حجم کتاب ،نـوع فونـتهـا و نگـارش صـحیت و رعایـت
اصول ویرایشـی (منصـوریان .)16 :1392 ،براسـاس مـدل مـک دونـا و شـاو در ارزیـابی
بیرونی ،سازماندهی مطالب براساس ظاهر ابر صورت میگیرد .اینک ،کتاب مورد پـژوهش
از لحا مواردی چون طرح جلد ،صفحهآرایی ،پـاراگرا بنـدی و اصـول ویرایشـی مـورد
نقد قرار میگیرد ( .)McDonough & Shaw, 2003: 68بر این اساس ،در ارزشیابی توصـیفی
کتاب که مبنای آن معیارهای کمّی و فیزیکی است ،به جنبههـای ظـاهری کتـاب آموزشـی
توجه میشود .مهمترین موارد بررسی شکل یک ابر عبـارت اسـت )1 :از جامعیـت شـکلی
ابر ،از جمله مقدمة تخصصی ،هد و اهمیت ابر و شیوة ارائة آن؛ و  )2کیفیت چـاپ ابـر،
شامل مواردی مانند صـفحهآرایـی ،حـرو نگـاری ،و صـحافی .رعایـت قواعـد نگـارش و

ج

بایستگیها و سنجش کتابهای دانشگاهی :کتاب ...

244

ویرایش تخصصی ابر از معیارهای ساختاری الگوی مک دونا و شاو محسـوب مـیشـود.
کانینگزورث ( )Cunningsworth, 1995نیز که چارچوب الگویش در الگوی مک دونا و
شاو مشاهده میشود ،عوامل اصلی الگوی خود در زمینة ساختار را با عنـوانهـای اهـدا و
نگرشها ،طراحی و سازمانبندی میکند.
 .1طرح جلد

زیبایی ظاهری و بیرونی هر ابر (جلد کتاب) نشانهای از مفاهیم درونی آن اسـت کـه طـرح،
شکل ،عالمت ،نوع قلم و رنگ میتواند بهخوبی آن معناها را بیان کند (منصـوریان:1392 ،
 .)15در کتاب وجود نشانة انتشارات «بینالمللی المصطفی» در بـاالی سـمت چـپ کتـاب و
نیز نام انتشارات آن در پایین و به صورت عمودی ،تقارن آنها را بـهخـوبی نشـان مـیدهـد.
زمینة اصلی رنگ کتاب نیز سـفید اسـت کـه روشـنی ،پـاکی و سـعادتمندی کتـاب را بیـان
میکند .طبرسی در کتاب جوامع الجامع میگوید سفیدی از نـور اسـت و کسـانی کـه اهـل
نور حق باشند ،به رنگ سفید نامیده میشوند و چهرههایشـان درخشـان مـیشـود (طبرسـی،
.)195 :1377
 .2صفحهآرایی

ت ویراسـتار و تأمـل در
صفحه آرایی بسان طراحی ساختمان اسـت کـه گرافیسـت بـا مشـور ِ
فهرست و فصلبندی ،ساختار را مشخص میکند تا خواننده با دیدن آن احسـاس کنـد وارد
فضایی جدید شده است (انوری و شتدار .)7 :1377 ،اندازة قلمها در متن کتاب یکسـان و
در پاورقیها کوچکتر از متن اصلی است و نقل قولهای مستقیم در متن نیز ،با یک اندازه
کوچکتر از متن اصلی و تورفتگی (در اشپون کوتاه) آمده اسـت .امـا بـا وجـود تـالش در
ترتیب عنوانها و دقت در عنوانبندی ،در فهرست مطالب اندازة قلم بـه گونـهای اسـت کـه
عنوانهای اصلی و فرعی یکسان است .اما ،عنوانهای اصلی فقط با شـمارة اعـداد مشـخص
شدهاند و پیکره و الیهبندی مشخصی در فهرست مطالب دیده نمیشود.
 .9پاراگرافبندی

جذابیت و فهم مطالب با پاراگرا بنـدی ارتبـاط مسـتقیمی دارد .پـاراگرا بنـدی موجـب
همگونی معنایی و نظم در بین مطالب مـیشـود .فکـر اصـلی در هـر پـاراگرافی ،توضـیت و
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تفسیر و تأیید میشود (سمیعی .)37 :1378 ،در بخش اول کتاب که بیشتر رویکردی نظـری
و مبنایی دارد ،پاراگرا ها در مواردی ،بهویژه نقـل قـولهـای مسـتقیم ،طـوالنی و گـاه بـه
اندازة نصف صفحهاند که برای خواننده ماللتآور و خستهکننده اسـت .امـا در بخـش دوم
کتاب ،پاراگرا ها نسبت به بخش اول ،به تعـداد الزم و متناسـب بـا محتـوا در هـر صـفحه
آمده است.
 .5اصول ویرایشی

پاکیزگی نگارشی و ادبی ،عامل عمده در موفقیت انتقال مفهوم اسـت .بـیتردیـد شـفافیت،
درســتی کــالم در ابربخشــی یــک کتــاب کارآمــد مـؤبر خواهــد بــود .شــیوة نگــارش بایــد
بهگونه ای باشد که خواننده بدون کمتـرین ابهـام بـه اصـل مطلـب دسـت یابـد (منصـوریان،
 .)11 :1392با وجـود تـالش نویسـنده در رعایـت صـحیت قواعـد و اسـتفاده از ویراسـتاری
باتجربه در اصول ویرایش و رسمالخط عربـی و فارسـی مـواردی مشـاهده مـیشـود کـه در
کتــاب و بــه صــورت گســترده ،رعایــت نشــده اســت :در بح ـ تنــوین ،ایــراد اساســی در
حرکتگذاری تنوین فقط به واژههایی از آیات قرآن برمیگردد که نکره و منصـوبانـد و
آخر آنها با «الف» پایان مییابد .در همة واژهها و بدون استثنا ،حرکت تنوین بر حر قبـل
از «الف» آمده است ،مانند صفحة « :91أَتَتَّخذُ أصنامًا آلهًة» (أنعـام ،)74 /و صـفحة « :117إِنَّ
إبراهیمَ کان أمةً قانتًا هلل حنیفًا» (نحل .)121 /همچنین در بخشهـایی از کتـاب کـه مـتن آن
عربی است ،در حرکتگذاریها از شیوهای بابت و منظم پیروی نشده است .در بسـیاری از
صفحهها یک پاراگرا به طور کامل ،حرکتگذاری و در همان صفحه در پاراگرا های
دیگر ،کمتر حرکتگذاری شده است؛ برای نمونه ،در صفحة « :186أصلُ الرِّسْلِ االِنبِعَااثُ
عَلَی التُّؤَدَّةِ ،وَمِنهُ الرَّسُولُ المُنبَعِثُ تُصوِّرُ مِنهُ تارةً الرِّفقُ و تارةً االنبِعااثُ» و «رسـل :الرسسنـل:
القَطِیع من کلّ شیء و الجمع أرسال ،و الرسسل :قَطِیع بعد قَطِیع».

ارزیابی محتوایی اثر
کتابهای آموزشی باید دارای معیارهای الزم ساختاری و محتوایی در برآورده ساختن نیاز
پژوهندگان باشند و انتظارات الزم در کیفیسازی و یادگیری الزم به مخاطبـان را بـرآورده
سازند .بنابراین الزم است منـابع آموزشـی همـواره نقـد و ارزیـابی شـوند تـا بـا بـازنگری و
بازتحلیل آنها ،کارآمدی و ابربخشی آنها افزایش یابد .تمایز کتاب دانشـگاهی بـه عنـوان
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منبع درسی با کتابهای دیگر را باید در اهمیـت و هـد درس ،کمّیـت وکیفیـت محتـوا،
روش ارائه و استفاده از منابع معتبر بررسی کرد .در بح محتوا و مفهوم ،تناسـب محتـوا بـا
توان یادگیرنده ،سودمندی مطالب ،سـازماندهی مطالـب ،ارائـة مطالـب جدیـد وکـاربردی،
حجم متناسب با زمان آموزش و هماهنگی با اهـدا درس از مهـمتـرین معیارهـای تـدوین
متن درسی محسوب میشوند (رسولی .)62 :1393 ،براسـاس نظـر مـک دونـا و شـاو در
بخش ارزیابی درونی ،ارزیاب ملزم به بررسی نـوع و میـزان ابربخشـی یـک مـادة آموزشـی
است .به طور کلی ،کارکردگرایی محتوا ،پیوستگی منطقی مطالب ،و روشمندی آموزشـی
یک ابر ،از معیارهای مهم در ارزیابی محتوایی است.
 .1کارکردگرایی محتوا

توجه به تنوع بخشی ،جامع بودن و همچنین کـاربردی بـودن محتـوا و دسـتیابی بـه محتـوای
مناسب از ویژگیهای اصلی کتاب آموزشی مطلوب است .کـارکردگرایی محتـوای کتـاب
به منظور افزایش سطت یادگیری و انگیـزش مخاطبـان و ابرگـذاری بـر مخاطـب از اهـدا
محتوای کتابهای آموزشی است .در فرایند آموزش ،مفهوم و محتوا امری دائمی و درونی
است که باید زمینة اندیشیدن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کـردن و تفکـر نقادانـه را فـراهم کنـد
(فتحــی واجارگــاه .)81 :1384 ،از نظــر مــک دونــا و شــاو در ارزیــابی درونــی ،میــزان
هماهنگی ادعای نویسنده در مقدمه و معرفی ابر بـا معیارهـای چگـونگی ارائـة فعالیـتهـای
محتوایی و ارتباط آن با فراگیران و نوع مهارتهای به کار رفته بررسی میشـود .آنـان بیـان
میکنند که آیا نوع ارائة محتوا با معیارها وکارکردهای الزم برای یـک ابـر همـاهنگی الزم
را دارد و این نوع کاربردسازی محتـوا چگونـه اسـت؟ (.)McDonough & Shaw, 2003: 64
کتاب مورد پژوهش برآیند تدریس نویسنده در بین گروههای هد دانشگاهی و حـوزوی
است و مهمترین ویژگیهای کارکردی آن را مـیتـوان در محورهـای اندیشـة نقدگرایانـه،
رویکرد متن محـوری ،تأکیـد بـر اصـل اسـتمرار و مـداومت بـا تکیـه بـر تکـرار و رویکـرد
سنجشگری درون محتوایی و برون محتوایی کتاب برشمرد.
اندیشة نقدگرایانه :از رویکردهای مهم فرایندشناختی رویکرد تفکر نقادانه است کـه
یادگیرندگان میفهمند چگونه از طریق تفکر ،اطالعات خود را بیندوزند و در نتیجه به فهـم
دقیقی از موضوعات دست یابند (برک .)166 :1383 ،یکی از امتیازات کتاب مذکور ایجاد
روحیة نقدگرایانه در پژوهندگان به عنوان شیوهای نو در معناشناسی است .ایـن ویژگـی هـم
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در متن کتاب و هم در پرسشهای پایانی هر فصل به چشم میخورد و با عبـاراتی نظیـر «بـه
نظر میرسد ،تعریف صحیت نیست یا معنا کامل نیست» ،زمینة تحقیـق و نقـد بیشـتر را بـرای
دانشجو فراهم میسازد (برای نمونه ،صفحههای 115یا  246 ،158و  .)283بنابراین ،مهـارت
نویسنده تالش در جهت پرورش اندیشه و تحلیل محتوای منتقدانه است.
صراحتگویی نویسنده در نقد از امتیازات دیگر کتاب و نوعی شـیوة راهبردسـازی
آموزش است که در دو محور «ارزیابی دیدگاهها» و «نکتهها» به وفور دیده مـیشـود .بـرای
نمونه در صفحة 122دربارة واژه «أمن» چنین آمده است« :کالم ابن منظور مخـدوش اسـت،
چون کلمة امن را معنا نکرده و فقط میگوید امانت ضد خیانت و ایمان ضد کفر است» .یـا
در صفحة  145در نقد معناشناسی دامغانی در آیة «لقد تاب اهلل علی النبـی» (توبـه )117 /کـه
واژة «توبه» را بخشیدن و درگذشتن معنا کـرده چنـین مـیگویـد« :البتـه ایـن کـالم صـحیت
نیست ،چون توبه در اینجا به معنای بازگشتن است؛ یعنی خدا بـا نظـر رحمـتش بـه پیـامبر و
مهاجران نظر کرد» و در صفحة  191دیدگاه شش زبانشناس دربارة واژه «زکو» چنین آمده
است« :از آنجا که ماده زکو دو معنای لغوی و اصطالحی دارد ،درمییابیم که نظـرات ذکـر
شده به معنای لغوی اشاره کرده و به معنای اصطالحی نپرداختهاند».
رویکوورد مووتنمحوووری :طــر داران مــتنمحــوری معتقدنــد انــدازة دانشــی کــه بــه
دانشجویان منتقل میشـود معیـار بااهمیـت در محتـوای کتـابهـای درسـی اسـت (حقـانی،
 .)126 :1386رویکرد کتاب مذکور مبتنی بر تحلیل واژگان ،معنا و مفاهیم آنهـا در آیـات
مختلف براساس تلفیق نظریههای معنایی متفاوت بین لغـتشناسـان اسـت کـه دانشـجو بایـد
عالوه بر متن کتاب از کتابهای همراستا و تفاسیر برای درک بهتـر مـتن یـاری بجویـد .در
این زمینه ،محتوا به گونهای است که مهارت تحلیل متن را در دانشپژوه تقویت مـیکنـد و
زمینه را برای تحقیق بیشتر فراهم میسـازد .بازگذاشـتن موضـوع ،ذکـر مثـالهـای مختلـف
قرآنی و کاربردی سازی محتوا ،همگی به روند مـتن محـوری کمـک مـیکننـد .در کتـاب
حاضر و در بررسی نظرات زبـانشناسـان ،برخـی اوقـات موضـوع «دیـدگاههـای دیگـر» بـه
صورت خالصه و اشارهوار در پاورقی مطرح مـیشـود تـا ذهـن مخاطـب فراتـر از کتـاب و
محتوای آن درگیر موضوع شود .برای نمونه میتوان به صفحههـای ،212 ،196 ،157 ،143
 ،252 ،245 ،236و  299اشاره کرد.
تاکید بر اصل استمرار و مداومت مفهو  :اصل مداومت و تکرار در کتاب مذکور را
میتوان در چند موضوع یافت :اول اینکه نویسنده در بررسی معنای واژههـا ،دیـدگاه شـش
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زبانشناس را مجدد در بح ارزیـابی دیـدگاههـا و نکتـههـا بیـان و نیـز ،خالصـة مفـاهیم و
مطالب را فهرستوار در پایان هر فصل تکرار میکنـد .دوم ،بـرای تثبیـت مفـاهیم در ذهـن
دانشجو ،به تمرینهای متنوع و مختلف از هر بخش توجه مـیشـود کـه در پایـان هـر فصـل
میآید و هد از آن سنجشگزینی به منظور پایدارسازی مفاهیم نزد مخاطـب اسـت؛ ایـن
موضوع تقریباً در تمام کتاب به یک روش آمده است.
رویکرد سنجشگری درونمحتوایی و برونمحتوایی :از ویژگـیهـای دیگـر کتـاب،
تمرینها و پرسشهای گوناگون در پایان هـر بخـش اسـت .مـتن درسـی بایـد پرسـشهـای
جدیــدی در ذهــن دانشـجو ایجــاد کنــد و مهــارت حــل مسـئله را بــه او بیــاموزد و آمــوزش
کاربردی را به دانشجو منتقـل کنـد (سـلیمانپور .)84 :1383 ،نویسـنده عـالوه بـر پرسـش از
درونمحتوای هربخش ،پرسشهایی خارج از کتاب طرح میکند که ایـن شـیوه در مبحـ
«پرسش و پژوهش» هر بخش وجود دارد :برای نمونه ،در پرسش بخش ششم کتاب کـه بـه
سة واژة «امّ ،امن ،انس» میپردازد چنین آمده است« :با مراجعـه بـه کتـابهـای لغـت ،مـادة
عصی را هماننـد روش درس بررسـی کنیـد»؛ در صـفحة  148دربـارة واژه خـارج از کتـاب
«انابه» چنین میگوید« :با مراجعه به کتابهای لغت واژه انابه را بررسی کـرده و تفـاوت آن
را با توبه بیان کنید»؛ و در صفحة  167پرسش به اینگونه است« :بـا مراجعـه بـه کتـابهـای
لغت مادة نجو را بررسی کنید؛ تفاوت آن را با ماده خلص بیان کنید؛ با ذکر مثـال از قـرآن،
برخی مشتقات آن را توضیت دهید».
نکات مورد توجه در این زمینه اینکه ابتدا بهتر است از تعداد پرسشهـای نظـری در
برخــی بخــشهــا کاســت؛ ماننــد صــفحههــای  261 ،241 ،221 ،212 ،166و  321و دوم،
نویسنده در انتخاب برخی واژگان برون محتوا به گونهای عمل نماید که آن واژگان از نظـر
معنایی با واژگـان همـان بخـش همگـونی بیشـتری داشـته باشـد .بـرای نمونـه ،صـفحة 119
شایستهتر بود که در پرسشهای مربوط به واژة «إلـه» ،بـه جـای واژة «صـمد» واژة «رب» بـه
کار میرفت یا در صفحة  131در بح «ایمان» بهتر بود به جای واژة «خـو » ،واژة «سـلم»
را میآورد که با معنای ایمان هم معنایی بیشتر دارد.
همسویی مفاهیم کتاب با فرهنگ دینی پژوهندگان :فرهنگ و دین دو مقولة ابرگذار
و مهم برای جامعهاند که اساس و مایة اندیشه و کردار انسان تلقـی مـیشـوند .بنـابراین ،هـر
فکر واندیشه و هر ابری که مبتنی بر و همسو با مبانی دینی و فرهنگی آن جامعه باشد ،بسیار
ابرگذار خواهد بود .مک دونا و شاو معتقدند نویسنده باید در کتاب به جنبـة فرهنگـی و
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مذهبی جامعة مورد نظر در متون توجه داشـته باشـد و نیـز اینکـه آیـا در آن مـادة آموزشـی
متعصبانه نگاشته شده است و رویکرد جانبدارانه و نژادپرستانة خاصی در کتاب وجـود دارد
یا اینکه نویسنده به دور از تعصبات قومی یا فرهنگی به موضـوع علمـی توجـه داشـته اسـت.
کتاب واژهشناسی قرآن مجید که برگرفته از آموزههای دینـی و اعتقـادی جامعـه اسـت ،بـه
موضوعات از جنبة علمی میپردازد؛ نمونهها و مثال یا آیات آن نشان میدهـد کـه نویسـنده
بدون تعصب خاص و یا با رویکرد جانبدارانه مطالب را شرح داده است.
 .2پیوستار منطقی مطالب

اهدا اساسی کتابهای آموزشی و دانشگاهی دارای ویژگیهای محتوایی مختلفیاند کـه
ارتباط مطالب کتاب از مهمترین آنهاست؛ زیرا محتوای کتاب درسی باید به گونهای باشد
که امکان برقراری ارتباط با سایر دروس برای دانشجو فراهم شود (قراملکـی.)243 :1383 ،
در محتوا ،ارتباط زنجیرهوار بین مطالب موضوع مهمی است و چگونگی ارتباط موضوعات
و فصلها با یکدیگر در یادگیری و سازماندهی مفاهیم در بـین دانشـجویان اهمیـت بسـزایی
دارد .مطالعات نشان میدهد متنهای سازماندهی شـده ،امکـان فهـم و یـادگیری اطالعـات را
بیشتر میکنند (یارمحمدیان .)154 :1379 ،طبقهبندی و توالی مطالب کتاب یکی از معیارهـای
مدنظر مک دونا و شاو در ارزیابی محتوایی است .دستهبنـدی مطالـب و ترتیـبدهـی مـواد
آموزشی معیاری است که قاعدة آن به شکلهای مختلف از سخت به آسان یـا بـرعکس و یـا
از کل به جزء و یا از جزء به کل صورت میگیرد .مک دونا و شاو به میزان انسـجام علمـی
و منطقی بین مطالب توجه دارنـد؟ ( .)McDonough & Shaw, 2003: 66تاملینسـون نیـز معتقـد
است طبقهبندی معیارها به ارزیاب کمک میکند تعمیمهایی که در اصل مشابهاند گروهبنـدی
و در مباح خاص آن مقوله بیان کند ( .)Tomlinson, 2003: 166در این رابطه ،لیتل جـان نیـز
در الگوی خود توالی و تسلسل منطقی مطالب را از مهمترین معیارهای سنجش یک کتـاب بـا
هد آموزشـی معرفـی مـی کنـد و معتقـد اسـت ایـن معیـار یکـی از مهـمتـرین معیارهاسـت
(.)Littlejohn, 2011: 184
در ارتباط با سازماندهی و به هم پیوسـتگی محتـوا ،شـیوههـای گونـاگونی ،از جملـه
شیوة آسان به مشکل ،کـل بـه جـزء یـا بـرعکس و شـیوههـای عینـی یـا ذهنـی وجـود دارد
(معرو و یوسفزاده .)76 :1388 ،در این کتاب ،ارتباط بـه شـیوة کـل بـه جـزء و بـه هـم
پیوستگی آنها با یکدیگر از نوع یادگیری افقی است؛ یعنی محتوا بـه گونـهای سـازماندهی
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میشود که محتوای کتاب درسی باید با محتوای سایر کتابهـای مشـابه هماهنـگ باشـد و
مورد پشـتیبانی قـرار گیـرد (ملکـی .)96 :1379 ،نویسـنده در بخـش اول ،بـه پیشـینة دانـش
مفردات و غریبالقرآن میپردازد و در فصلهای  2تا  5بـه ارتبـاط بـین لغـات و زبـانهـا و
سپس به دو موضوع خاص معناشناسی وجوه و نظایر (تحلیل لفظ و معنا) کـه هـد اصـلی
کتاب است ،توجه دارد و درواقع ،هر فصل تکمیل کنندة فصل بعد است .در بخش دوم که
بخش کاربردی و بخش اصلی کتاب است ،هر بخش سه واژة مستقل و سه بحـ جداگانـه
دارد که نوع و روش تحلیل محتوا در سیری افقی و منطقی مشخص قرار دارد.
 .9روشمندی آموزشی

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
مؤلفههای مهم ارزیابی ،روشمندی کتاب است .انتخـاب روش درسـت در تحقیقـات علمـی،
گاهی بیشتر از استعداد و نبوغ پژوهشگر اهمیت دارد ،زیرا روش تعیینکنندة نحوة مواجهـه بـا
دانش است و میتواند باع توقف در رکود علم یـا سـرعت و پیشـرفت آن شـود (رضـی،
 .)131 :1386یکی از موضوعاتی که مک دونا و شاو در ارزیابی کتابها به صراحت بـه
آن پرداختهانـد ،روشمنـدی اصـولی آموزشـی کتـاب اسـت .آنـان ایـن پرسـش را مطـرح
میکنند که دروس قابل تـدریس چگونـه ارائـه و سـازماندهی شـدهانـد؟ ( & McDonough
 .)Shaw, 2003: 67بنابراین ،انتخـاب ،دسـتهبنـدی و تـدوین مـواد درسـی در آمـوزش زبـان
مهماند؟ زیرا در ارائة یک سری اطالعات به زبانآموزان برای آمـادهسـازی و تقویـت دانـش
مورد نیاز نقش دارند .همانطور که دادلی ایوانز و جـان ()Dudley-Evans & John, 1998: 125
معتقدنـد معیــار مناســب بـا هــد روش مناســب و پاسـخ بــه نیازهــای مخاطبـان نقــش مهــم و
تعیینکنندهای در هد های مواد درسی دارد.
رعایت اصول آموزشی کتـاب شـامل بیـان مقدمـه ،توضـیت مطلـب و مفهـوم ،بیـان
خالصه مطالب و پرسش و سنجش درون محتوایی و برون محتوایی اسـت (سـمیعی:1378 ،
 .) 49روش درس در ابتدای کتـاب و در بخـش پیشـگفتار توضـیت داده شـده اسـت .کتـاب
مورد پژوهش تـا حـد زیـادی اصـول و شـیوههـای آموزشـی کتـاب را محقـق سـاخته و در
هد گذاری درس بسیار موفق بوده است .نویسنده ابتدا دیدگاه شش زبانشناس را دربـارة
یک واژه معرفی میکند که ویژگی آن ،تلفیق دیدگاههـای متفـاوت زبـانشناسـان قـدیم و
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جدید است؛ سپس به ارزیابی آن دیدگاهها و توضیت نکات مربوط به هر واژه میپـردازد و
میکوشد در پایان به جمعبندی دربارة آن واژهها برسـد .در بخـش دیگـری نیـز بـه تحلیـل
معناهای واژه در آیات مختلف میپردازد و در پایان فصل ،چکیده و خالصه مطالب و چند
پرسش درونمتنی و برون متنـی بـه عنـوان کـار تحقیقـی و کالسـی مطـرح مـیکنـد کـه در
پایدارسازی مفاهیم به دانشجویان کمک کند.

کاستیهای محتوایی اثر
 .1تناقضگویی و ابها در مفاهیم

رسایی متن یکی از معیارهای مهم در ارزیـابی کتـاب محسـوب مـیشـود ،بـه گونـهای کـه
محتوای کتاب در عـین مفهـوم بـودن بایـد بـا انشـای فراخـور مباحـ علمـی و آراسـته بـه
اصطالحات و تدابیر خاص تهیه و تدوین گـردد (کـاردان .)19 :1382 ،یکـی از مهـمتـرین
ویژگی کتب درسی سلیسی و روانی مطالب است ،زیرا مؤلف در طـول تـدوین بایـد سـطت
علمی مخاطبان را بهدقت در نظر گیرد (حاجی قاسمی و کاظمی .)89 :1396 ،در این زمینـه
مــک دونــا و شــاو شــفافیت مطالــب را یکــی از معیارهــای کتــاب مطلــوب ومناســب
برمیشمارند و معتقدند مواد درسی باید به اندازة کـافی شـفا و جـذاب باشـند و موجـب
انگیزه در فراگیران و معلمان شود .از آنجـایی کـه برخـی مـواد درسـی ممکـن اسـت بـرای
مدرسان جذاب باشد ،ولی از نظر فراگیر اینگونه نباشد ،این سؤال مطرح میشـود کـه آیـا
شــفافیت محتــوای کتــاب ،هــد آموزشــی مــورد نیــاز مخاطبــان را تــأمین کــرده اســت؟
(.)McDonough & Shaw, 2003:92
تناقضگوییهای نویسنده کتاب مورد پژوهشی بیشـتر در کلیـات و محتـوای کتـاب
است .درحالی که براساس سرفصل پیشنهادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،منبع اصلی
آن کتاب کارشناسی ارشد تعریـف شـده و نویسـنده نیـز در صـفحة  18مخاطبـان کتـاب را
دانشجویان کارشناسی ارشد معرفی کرده ،اما در صـفحة ( 9مقدمـة پژوهشـگاه) بـرای دورة
کارشناسی معرفی شده است.
در زمینة محتـوا ،در بحـ «دیـدگاههـای مختلـف دربـارة زبـان و لغـات وارد شـده
قرآن» ،در صفحه  41چنین آمده است« :دیـدگاه اول :آنچـه از لهجـه حجـاز در قـرآن وارد
شده است» و در ادامه میگوید« :از آنجا که قسم اول قابل بح و مناقشه نیست به بح دو
قسم دیگر میپردازیم» .اما در همان صفحه ( )41چنین میگوید« :بعضـی مـیگوینـد قـرآن
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فقط به زبان قریش و بعضی دیگر میگویند به زبان تمام قبایل نـازل شـده اسـت» .تنـاقض و
اختال موضوع این است کـه در دیـدگاه اول ،زبـان قـرآن را از لهجـة حجـاز دانسـته ،در
حالی که در دیدگاه دیگر زبان قرآن را به زبان غیر قریش نیز نسبت داده است و زبان قرآن
را در بر دارندة زبان تمام قبایل میداند .یا در صفحة  292حاالت گوناگون وحی را در سـه
بخش :وحی خدا به پیامبران ،وحی خدا به اولیا که آن را الهام مینامد و وحی خدا به زنبـور
عسل ذکر میکند ،اما در صفحة  293در توضـیت معنـای واژگـان و در توضـیت آیـاتی کـه
وحی به معنای الهام است آیة «وأوحی ربک إلی النحل» (نحل )68/را برای مثال میآورد و
آن را دربارة واژة الهام توضیت میدهد و چنین ترجمه میکند« :خداوند به زنبور عسل الهام
کرد» ،در حالی که مفهوم الهام طبق تقسیمبندی مذکور خاص اولیاست.
عالوه بر آن ،در کتاب مذکور هرچند سبک و قلم نویسـنده در تمـام کتـاب رسـا و
علمی است و در ساختار ،جملههای آن کوتاه ،با معنا و قابل فهم است ،اما در برخی مـوارد،
جملهها مبهم و نامفهوماند ،مانند صفحة  45به دلیل ناقص بودن عبارت ،مفهوم ناآشـنا شـده
است« :ابرپذیری لغات عرب از زبانهای بیگانه مبتنی است ...قول وجود الفا غیر عربی در
قرآن نیز مورد پذیرش است و به تبع آن بابت میشود» که باید چنین میگفت :لغات عـرب
از زبانهای بیگانه ابر پذیرفتهاند ...واژگان غیر عربی در قرآن پذیرفته میشوند و قابل اببات
هستند.
همچنین ،سطت متفاوت متن عربی بر دشواری فهم کتاب افزوده اسـت .نویسـنده در
قسمت اول هر بخش ،ابتـدا نظـر زبـانشناسـان قـدیم و جدیـد را بـه صـورت مـتن عربـی و
براساس ترتیب تاریخی آورده است .با توجه به تفاوت ساختار و اسلوب هـر نویسـنده ،مـتن
عربی کتاب در سه سطت ساده ،متوسـط و دشـوار قـرار مـیگیـرد و از آنجـا کـه کاربسـت
واژگان قدیمی در متن پیشینیان زیاد و سبک آنها قدیمی است و از سویی ،مخاطبان کتاب
دانشجویان علوم قرآن و تفسیرند؛ لذا فهم بخشی از متنهای قدیمی برای دانشجویان دشوار
است و در برخی موارد فهمپذیر نیست .برای نمونه ،در صفحة 132چنین آمده است« :ویا
ابن سمیّة تقتله الفئة الباغیة ...إن أطعنکم الیبقی لکام علایهن طریاق إال أن یکاون ب یااً و
جوراً» ،در حالی که متن معاصر در مقایسه با اسلوب گذشته ،سلیستر و معنـای آن سـادهتـر
است؛ و نیز در همان صفحه ،دیدگاه مصطفوی از زبانشناسان معاصر آمـده کـه مـیگویـد:
«والتحقیق أن األصل فی هذه المادة هو الطلب الشدید و اإلرادة األکیدة».
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 .2تناسب نداشتن آیات قرآن با محتوا

مک دونا و شاو در ارتباط با نمونههای مذکور در کتـاب مـورد نقـد معتقدنـد مطالـب و
تمرینات استفاده شده باید با عنوان و محتوا همخوانی و بـا نیازهـای آموزشـی زبـانآمـوزان
همگونی داشته باشد که این موضوع را میتوان با دشواری و اشتباه بودن تمرینـات یـا مـبهم
بودن آنها نشان داد .به نظر آنـان آیـا تمـرینهـا ومهـارت زبـانی بـرای آمـوزش مخاطبـان،
کیفیت و کمیت الزم را دارد و با مطالب تدریس شـده همخـوانی دارد؟ ( & McDonough
 .)Shaw, 2003: 65نویسنده در بسیاری از موارد ،آیات ومثالهایی که مـیآورد بـا عنـوان و
موضوع همخوانی دارد ،اما در برخی موارد اشتباه در ذکر نمونه بـا محتـوا در کتـاب وجـود
دارد .نویسنده در صفحة  73در بررسی معنای قلـب ،عقـل و لـبّ آیـة «إنّ فـی ذلـک لعبـرة
ألولی األبصار» (آل عمران )13/را برای نمونه میآورد که ارتباطی با واژگان مذکور ندارد.
همچنین در صفحة  125در بیان معناهای مختلف واژة «ایمان» ،این واژه را بـه مفهـوم ایمـان
شرکآمیز معنا میکند و آیة  25سورة لقمان را که خداوند میفرمایـد« :ولَـئن سنـألتَهم منـن
خَلَق السمواتِ و األرضن لَینقُولنس اهللُ» .باتوجه به اینکه موضوع درس ،بررسی معناشناسی واژة
ایمان و مشتقات آن در آیات قرآن است ،در این آیه (لقمان )25/هـی واژه یـا مشـتقاتی از
واژة ایمان نیامده است و فقط بر مفهوم ایمان داللت میکند که نویسنده به اشتباه بـه مفهـوم
ایمان توجه کرده است نه به واژة ایمان .این موضوع در صفحة  161نیز مشـاهده مـیشـود و
نویسنده در معناشناسی واژة «حیات» به معنای زنده شدن زمین ،آیة «فتُثیرُ سنحنابا فَسُـقناه إلـی
بلد میّتٍ» (فاطر)9 /را ذکر و فقط به مفهوم حیات که همـان زنـده شـدن زمـین بـوده بسـنده
نموده است ،در حالی که هد از بح مطرح شده ،معناشناسی واژة حیات در آیه است نه
مفهوم آن.
 .9عد پردازشِ بایستة مفاهیم

یکی از معیارهایی که مک دونا و شاو در ارزیـابی یـک ابـر مطـرح مـیکننـد توضـیت و
شرح مناسب مطالب است و در این زمینـه مـیگوینـد کـه آیـا نسـبت ارائـة مطالـب بـا نیـاز
آموزشـی و عنـوان بحـ مناسـب اسـت؟ ( )McDonough & Shaw, 2003: 68نویسـنده در
ابتدای هر بخش اهدا و مطالب آن بخش را به طور دقیق و مفصل مشخص نموده ،امـا در
برخی موارد به صورت خالصه و در یک پاراگرا به مطالب و مفاهیم کلـی بسـنده کـرده
است .برای مثال ،درآمد بخش سوم در صفحة  51از  8سطر ،فقط از چند پرسش در ارتبـاط
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با موضوع زبان قرآن تشکیل شده است .هرچند موضوع کتاب ،واژهشناسی و معناشناسی بـه
مفهوم عام است ،اما از نظر حجـم مطالـب طـرح شـده در فصـل اول ،بـه جـز تعریـف علـم
مفردات و شاخههای آن ،در تمام فصل به دانـش غریـبالقـرآن (واژگـان ناآشـنا) پرداختـه
شده است؛ در حالی که واژگان غریب و ناآشنا بسیار کم است.
توضیت نامناسب و نـاقص محتـوا نیـز در برخـی مـوارد دیـده مـیشـود .نویسـنده در
تعریف و توضیت یک مفهوم گاه فقـط یـک بخـش از موضـوع یـا فقـط یـک نظـر را بیـان
میکند .مثالً در صفحة  32برای تعریـف مفهـوم «غریـب» در اصـطالح قـرآن فقـط بـه نظـر
ابوحیان اندلسی در مقدمة کتاب وی بسنده میکند که مشخص نبودن معنا و مفهوم را علـت
غرابت واژه میداند ،در حالی که عوامل دیگری در غرابت واژگان قـرآن تـأبیر دارنـد کـه
میتوان به واژگان دخیل و لهجهها ،واژگان کم کـاربرد و ناآشـنا ،تکامـد (یـکبـار آمـدن
واژه) و تداخل معنا اشاره کرد ،ولی الزم بود نویسنده با ذکر مثال و شاهدهایی از قـرآن بـه
این موضوع بیشتر میپرداخت.
چکیده نیز در بسیای از موارد در بر گیرندة تمـام مفـاهیم مهـم آن بخـش نیسـت یـا
اینکه در خالصة بح  ،نکات به صورت بسیار کلی و عمومی یـا بـدیهی آمـده اسـت .مـثالً
نویسنده در چکیدة صفحه  33میگوید « :غریـب در اصـطالح علـوم قرآنـی بـا علـم معـانی
تفاوت دارد» ،در حالی که باید تفاوتها را شمارهوار برمیشمرد .این موضـوع را مـیتـوان
در صفحة «( 119لفظ جالله اهلل مشتق است») ،صفحة «( 183خَلف یکی از جهات ششگانه
(پشت سر) است») و صفحة «( 279کفر در اصل به معنای پوشاندن است») مشاهده کرد.
اشکال دیگر در بیان نقل قول و سخنان مربوط به افراد است که کالم را بـه صـورت
ناقص و سه نقطه به پایان میبرد .مثالً در صفحة  37میگوید« :فقد انتقل إلی اليونانية و منهـا
الالتينية کثیرٌ »...که خواننده از عبارت ،مفهوم کاملی برداشـت نمـیکنـد .یـا در صـفحة 71
هنگام بررسی معناهای مختلف واژة «برهان» در آیة «ولقد همَّـت بـه وهـمَّ بهـا لـوال أنْ رأی
برهانَ ربِّه» میگوید :برای آن هفت وجه گفتهاند که بـه همـین کلیـات بسـنده مـیکنـد؛ در
حالی که الزم بود نویسنده چند نمونه از معناها را با ذکر دلیل تفسیری و علمی بیان میکـرد
و برخی دیگر را جهت تحقیق و بررسی بیشتر به دانشجو واگذار میکرد.
در بخــش پــنجم کتــاب ،هرچنــد نویســنده تــالش نمــوده در واژگــان قریــبالمعنــی
براساس حرو الفبا چند واژة قرآنی را گزینش نماید ،اما در بررسی واژههـا بـه جـز تعـداد
معدودی ،فقط به ترجمة کلی و مشترک بین واژگان بسنده کره است .برای نمونه :واژگـان
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بلس ،یأس ،قنط ،و خیب ،همگی ناامید ترجمه شدهاند ،در حـالی کـه الزم بـود بـه بررسـی
تفاوتها نیز اشاره میشد؛ در صفحة  123و  124دربارة واژه «أمن» و معنای آن بـا حـرو
مختلف جر ،آیههای گوناگونی با حر جر «لـ» و «بـاء» مـیآورد و بـدون بیـان تفـاوت یـا
ویژگی خاصی آن بخش را تمام میکنـد و محتـوا ناتمـام مـیمانـد؛ در صـفحة  311و 312
دربارة معناهای مختلف «اتقوا» پنج معنای «تـرس ،پرسـتش ،عـدم نافرمـانی خـدا ،توحیـد و
اخالص» را براساس آیههای مختلف بیان میکند ،در حالی کـه الزم اسـت بـا ذکـر دلیـل و
منابع علمی و تفاسیر ،علت تفاوتها را نیز بیان کند و فقط به معنای کلی آنها بسنده نکنـد.
مثالً ،در معنی اتقوا به معنای توحید میگوید« :اتقوا به معنای توحید اسـت .در سـورة نسـاء،
آیة  1آمده است« :واتقوا اهلل» (از خدا پروا کنید)؛ یعنی به یگـانگی خـدا ایمـان بیاوریـد .در
آیة مذکور فقط واژة اتقوا را آورده و الزم بود آیـه بـه طـور کامـل مـیآمـد و از تفاسـیر و
منابع قرآنی در توضیت موضوع استفاده میشد.
 .5ناهمگونی کمّی اثر

یکی از معیارهایی که مک دونا و شاو مطرح می کنند این است که باید تعادل منطقـی بـین
ساختار علمی و حجم مطالـب کتـاب درسـی وجـود داشـته باشـد و تناسـب حجـم بـا سـاعت
آموزشی هماهنگ باشد ( .)McDonough & Shaw, 2003: 73یکی از ایرادات کتـاب ،تناسـب
نداشتن حجم کتـاب بـا سـاعت اختصـاص یافتـه بـه آن اسـت .هرچنـد کتـاب از  17بخـش و
براساس برنامهریزی جهت یک نیمسال تحصیلی تألیف شـده ،امـا حجـم آن ،بـه ویـژه بخـش
دوم آن ،با دو ساعت کالس کارشناسی ارشد همخـوانی نـدارد .هـر بخـش شـامل سـه واژه و
میانگین آن  21صفحه است؛ بنابراین نه تنها تعداد واژگان با ساعت کالسی همـاهنگی نـدارد،
بلکه میانگین  3تا 4صفحه متن عربی بـا اسـلوبهـای مختلـف ،بـه زمـان ویـژهای نیـاز دارد تـا
دانشجو مفهوم آنها را درک کند .از سویی ،برخی واژگان مانند أله با  2963بار ،أمـن بـا 879
بار ،رب با 981بار ،رحم با  563بار ،رسل با  513بار واژگان پربسامد کتاب هستند کـه تحلیـل
لفظ و معنا و مشتقات هرکدام از آنها به بیش از یک جلسه زمان نیاز دارد.
عدم تناسب در حجم پردازش مطالـب و توضـیت واژگـان از ایـرادات دیگـر کتـاب
است .هرچند نویسنده به طور میانگین در  3تا  4صفحه به تحلیل مطالـب مـیپـردازد (ماننـد
صفحههای  111تا  115یا صفحههای  149تا  152و صفحههای  169تا  ،)172اما این تناسب
در تمام کتاب یکسان نیست .برای نمونه ،در مواردی ،دیدگاه یک زبـانشـناس را بـه طـور
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کامل با ترجمه بیان و در برخی موارد فقط به کلیات بسنده مـیکنـد :در صـفحة  86دربـارة
واژه «إله» از نظر ابن فارس فقط به ریشهیابی و معنای واژه بسنده میکند ،در حالی کـه نظـر
ابن منظور و راغب دربارة این واژه را در یک صفحه و نظر آقای طریحی را در یک صفحه
کامل دیگر شرح میدهد؛ در صفحة  194دیدگاه ابـن منظـور دربـارة واژه «سـلم» را در 14
سطر ،نظر فخرالدین طریحی را در  15سطر ،دیدگاه خلیل بن احمد را در  4سطر و دیـدگاه
ابن فارس را در یک سطرونیم توضیت میدهد؛ و برخیاوقات ،مجموع نظرات زبانشناسـان
را در یک صفحهونیم توضیت میدهد ،مانند صفحههای  263و  264یـا صـفحههـای  281و
 282و در واژگانی مانند «ربّ» که  981بار در قـرآن بـه کـار رفتـه ،فقـط بـه توضـیت یـک
صفحه بسنده میکند .حجـم بخـشهـا نیـز اشـکال دیگـر کتـاب اسـت .میـانگین صـفحات
بخشها  13تا  21صفحه است ،اما بخش پنجم کتاب  7صفحه است و نویسـنده بـه صـورت
فرهنگ لغت فقط به ذکر برخی واژگان قریبالمعنی در قرآن بسنده کرده است.
 .4عد تناسب منابع

منابعی که نویسنده از آنها بهره جسته ،تلفیقی از کتابهای فارسی و عربی است که اعتبـار

و اصالت علمی دارد ،مانند کتابهای تهذیب اللغة االزهـری ،مختصـر المعـانی تفتـازانی ،و
االتقان فی علوم القرآن سیوطی .همچنین از تعداد الزم و مناسب منابع استفاده کـرده اسـت.
هرچند رویکرد کتاب زبان فارسی است ،اما با توجه به حجم مطالب ،منابع فارسـی آن کـم
است .این موضوع نشان میدهد که مبح های عربی مسـتندتر و اعتبـار علمـی آنهـا بیشـتر
است و نویسنده در تحلیل و ارزیابی دیدگاهها ،از منـابع کمتـر اسـتفاده کـرده و مطالـب در
بیشتر موارد بدون ارجاعدهی است .از سوی دیگر ،با توجه به نـوع موضـوع ،از کتـابهـای
معناشناسی و زبانشناسی به ویژه کتابهای معاصر کمتر استفاده شده و غالب منابع در زمرة

کتابهای قدیمی و به زبان عربی است ،مانند کتاب الفروق اللغوية ابـوهالل عسـکری ،فقـه
اللغة بعالبی ،و االشباه و النظائر بلخی.

بحث و نتیجهگیری
در ارزیابی هر ابری ،به ویـژه منـابع آموزشـی دانشـگاهی ،الزم اسـت بـه دو بُعـد سـاختار و
محتوا توجه شود .کتاب واژهشناسی قرآن مجید ،نوشتة غالمعلـی همـایی ( )1393در حـوزة
ساختار ،با بهرهگیری از ویراسـتاری باتجربـه ،کمتـرین ایـرادات را در بخـشهـای مختلـف
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ساختاری ،از جمله اصول فنی نگارش و عالئم سجاوندی و نکـات ویـرایش دارد .در زمینـة
اصول فنی نگارش ،معیار علمی متخصصان در فاصلة سطرها ،واژهها ،حاشیة کتاب و تعـداد
سطرها به خوبی رعایت شده است؛ و شاید تنها ایراد بارز در کتـاب را بتـوان در نـاهمگونی
فهرست مطالب و بینظمی مشخص در پاراگرا بندیهای بح «وجـوه و نظـایر» مشـاهده
کرد که نویسنده در این دو موضوع به روش بابت و مشخصی عمـل نکـرده اسـت و درهـم
ریختگی ساختار به روشنی دیدنی است .در زمینة محتوا ،کتاب ویژگیهایی دارد کـه آن را
به معیارهای یک کتاب آموزشی و دانشگاهی نزدیک کـرده اسـت .کـارکردگرایی محتـوا
یکی از نکات بارز کتاب است؛ نویسنده میکوشد تا روحیة نقدگرایانه در پژوهندگان را به
عنوان شیوه و روشی آموزش محتواگرایانه تقویت کند .این ویژگی هم در متن کتاب و هم
در پرسشهای پایانی هر فصل به چشم میخورد .عالوه برآن ،رویکرد متن محـوری کتـاب
مبتنی بر تحلیل واژگان ،معنا و مفاهیم آنها براساس تلفیق نظریههای معنایی مختلـف اسـت
که دانشجو باید عالوه بر متن کتاب از کتابهای هـمراسـتا و تفاسـیر مختلـف بـرای درک
بهتر متن یاری جوید .در این زمینه محتوا بـه گونـهای اسـت کـه مهـارت تحلیـل مـتن را در
دانشپژوه تقویت میکند و زمینه را برای تحقیق بیشتر فراهم میسازد .روند منطقی مطالـب
و روشمندی آموزشی امتیاز دیگر کتاب است .نویسنده میکوشد معیارهـای الزم در یـک
منبع آموزشی را رعایـت نمایـد .کتـاب حاضـر توانسـته تاحـد زیـادی اصـول و شـیوههـای
آموزشی و هد گذاری درس را محقـق سـازد .طـرح و اهـدا کلـی درس در آغـاز هـر
بخش ،بیان دیدگاههای زبانشناسان مختلف و ارزیابی آن دیدگاهها ،نکـات مربـوط بـه هـر
واژه و تحلیل معنای آنها در آیات مختلف ،روش بابت نویسنده در فصلهای اصلی کتاب
اســت .همچنــین در پایــان فصــل ،چکیــده و خالصــه مطالــب و چنــد پرســش درونمتنـی و
برونمتنی به عنوان کار تحقیقی و کالسی مطرح میشود تا این امر در عمق بخشـی مفـاهیم
به دانشجویان کمک کند .کتـاب واژهشناسـی قـرآن مجیـد بـا وجـود امتیـازاتی ،نـواقص و
ایراداتی در محتوای کتاب دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .هرچند نویسنده تـالش
نموده آیات و مثالهایی که در کتاب میآورد با عنوان و موضوع همخوانی داشته باشد ،در
برخی موارد نمونههایی از آیات را ذکر میکنـد کـه بـا محتـوا همسـویی نـدارد .از سـویی،
کتاب ترکیبی از متنهای فارسی و عربی قـدیم و جدیـد براسـاس ترتیـب تـاریخی اسـت و
سطت متفاوت متنها در سه سطت ساده ،متوسط و دشوار بر دشواری فهم کتاب مـیافزایـد.
آنچه نویسنده به آن دقت نظر کافی نداشته است ،ناهمگونی کمّی ابر با سـاعات اختصـاص
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یافته برای این واحد درسی از یکسـو و عـدم بایسـتة شـرح مطالـب از سـوی دیگـر اسـت.
هرچند کتاب از  17بخش و براساس برنامهریزی یک نیمسال تحصیلی تألیف شـده ،حجـم
آن ،به ویژه بخش دوم آن ،با دو ساعت کالس کارشناسی ارشد همخوانی نـدارد .از سـوی
دیگر ،توضیت نامناسب و ناقص مطالب و محتوا سبب نوعی ابهام در فهم مطالب شده اسـت
به گونهای که نویسنده در تعریف و توضیت یک مفهوم گاه فقط به یک بخـش از موضـوع
یا فقط به یک نظر بسنده میکند یا عبارتها را با سه نقطه رها میکند .در موضوع گـزینش
واژگان نیز ،نویسنده در هر عنوان و بخـش سـه واژة مختلـف را در کنـار هـم مـیآورد کـه
ارتباط معنایی و اشتراک لفظی با یکدیگر ندارند و هر واژه به عنوان یـک موضـوع مسـتقل
بررسی میشود .بهتر است نویسنده واژگان هممعنا را در یک بخش ذکر کنـد تـا عـالوه بـر
بررسی شباهتهای معنایی ،تفاوت آنها و ویژگی هر واژه در مقایسه با یکـدیگر مشـخص
گردد و آن بخش به صورت یک بح منسـجم و هدفمنـد باشـد و تـأبیر و جـذابیت آن را
بیشتر کند .در زمینة استفاده از منابع هرچند زبان و متن کتـاب فارسـی اسـت ،امـا بـه نسـبت
حجم مطالب ،منابع فارسی اندک است .این موضوع نشان میدهـد کـه مبحـ هـای عربـی
مستندتر و اعتبار علمی آنها بیشتر است و نویسنده در تحلیل و ارزیابی دیدگاههـا ،از منـابع
کمتر استفاده کرده و مطالب در بیشتر موارد بدون ارجاعدهی است .از سوی دیگر ،با توجه
به نوع موضوع ،از کتابهای معناشناسی و زبانشناسی ،بـه ویـژه کتـابهـای معاصـر کمتـر
استفاده شده و اکثر منابع در زمرة کتابهای قدیمی و به زبان عربی است.

منابع
قرآن کریم.
ابن فارس ،احمد (1979م) .معجم مقائیس اللغة ،بیروت :دار الفکر.
ابن منظور ،محمد (1993م) .لسان العرب ،چاپ سوم ،بیروت :دار صادر.
انوری ،حسن و علمیمحمد شتدار ( .)1377آیین نگارش و ویرایش ،تهران :پیام نور.
باطنی ،محمّدرضا ( .)1382نگاهی تازه با دستورزبان ،چاپ دهم ،تهران :آگاه.
برک ،لورا ( .)1383روانشناسی رشد ،ترجمة یحیی سید محمدی ،تهران :انتشارات ارسباران.
تقــیپــور ،حســین و مجیــد معــار (« .)1397نقــد و ارزیــابی کتــاب تفســیر یــازده ســوره از قــرآن کــریم»،
پژوهشنامة انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،شمارة  ،)59( 7ص 222ـ .253
چامسکی ،نوآم ( .)1379زبان و ذهن ،ترجمة کورش صفوی ،تهران :هرمیس.
حاجیزاده ،مهین (« .)1395بررسی و نقد ترجمة کتاب معنیشناسی» ،پژوهشنامة انتقادی متون و برنامههای
علوم انسانی ،شمارة  ،6ص 85ـ.116

272

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،سال بیست و سو  ،شمارة  ،54پاییز و زمستان 1931

حاجی قاسـمی ،فرزانـه و سـمیه کـاظمی نجـفآبـادی (« .)1396جایگـاه زبـانشناسـی در بـین کتـابهـای
دانشگاهی رشته زبان و ادبیات عربی» ،دوفصلنامه پژوهش و نگـارش کتـب دانشـگاهی ،شـماره ،41ص
73ـ.93
حقانی ،نادر ( .)1386نظرها و نظریههای ترجمه ،تهران :امیر کبیر.
خسرویزاده ،پروانه ( .)1378نگاهی گذرا به تاریخچة معناشناسی ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (1992م) .المفردات فی غریب القرآن ،چاپ سوم ،بیروت :دارصادر.
رستمنژاد ،مهدی و مهدی نوید (« .)1389اعجاز رنگها در قرآن و علم ،اعجاز رنگ هـا در قـرآن» ،نشـریه
قرآن و علم ،سال چهارم ،شمارة هفتم ،ص 131ـ.134
رسولی ،مهستی و زهرا امیر آتشانی ( .)1393تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی ،تهران :جامعهشناسان.
رضاپور ،زینب (« ،)1398آسـیبشناسـی درس آشـنایی بـا علـوم قرآنـی در رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی»،
پژوهشنامة انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،شمارة  ،)67( 3ص 81ـ.111
رضــی ،احمــد (« .)1386روش در تحقیقــات ادبــی ایــران» ،مجلــه گــوهر گویــا ،ســال اول ،شــمارة  ،1ص
129ـ.141
سلیمانپور ،جواد ( .)1383برنامهریزی درسی با تأکید بر تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتـوا،
تهران :انتشارات احسن.
سمیعی ،احمد ( .)1378نگارش و ویرایش ،تهران :سمت.
طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1377تفسیر جوامع الجامع ،تهران :دانشگاه تهران.
طریحی ،فخرالدین (1999م) .مجمع البحرین و مطلع النیرین ،تحقیق :سید احمد الحسینی ،عـراق :دارالثقاف ة
العربية.
فتحی واجارگاه ،کورش ( .)1384اصول برنامهریزی درسی ،تهران :انتشارات ایران زمین.
فراهیدی ،خلیل بن احمد (1985م) .العین ،تحقیق :ابراهیم السامرائی ،بیروت :دار و مکتبة الهالل.
فهمی حجازی ،محمود ( .)1379زبانشناسی عربی ،ترجمة حسین سیدی ،تهران :سمت.
قائمینیا ،علیرضا ( .)1391معناشناسی شناختی قرآن ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه
اسالمی.
قاسمی مولوی ،سید اسماعیل (« .)1397زبانشناسی متن و مطالعات ترجمة ارزیابی و نقد کتاب علم النص و
نظریة الترجمة» ،پژوهشنامة انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،شمارة  ،)56( 4ص 191ـ.211
قراملکی ،احمد ( .)1383اصول و فنون پژوهش در گسترة دینپژوهی ،قم :حوزه علمیه.
کاردان ،علی محمـد (« .)1382نقـش کتـابهـای دانشـگاهی و ویژگـیهـای آن» ،سـخن سـمت ،سـال،17
شماره ،11ص 13ـ.21
متقیزاده ،عیسی (« .)1397نقد و تحلیل محتوا در تراز کتابهای درسی دانشـگاهی» ،پـژوهشنامـه انتقـادی
متون و برنامههای علوم انسانی ،سال  ،18شمارة  ،4ص 213ـ.231
محمد العوّا ،سلوی ( .)1389بررسی زبانشناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم ،ترجمة حسین سیدی ،مشهد:
به نشر.
مختار عمر ،احمد ( .)1982علم الیاللة ،مکتية دارالعربیه.

ج

271

...  کتاب:بایستگیها و سنجش کتابهای دانشگاهی

. آییژ: تهران، تحلیل محتوای کتاب درسی.)1388(  حسن،مرادی
. سمت: تهران، تفسیر یازده سوره از قرآن کریم.)1392(  قدرت اهلل،مشایخی
. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران، چاپ اول، التحقیق فی کلمات القرآن.)1368(  حسن،مصطفوی
 تحلیل محتـوا در علـوم انسـانی ( راهنمـای عملـی تحلیـل.)1388( ، یحیی و محمدرضا یوسفزاده،معروفی
. سپهر دانش: همدان،)کتاب درسی
. انتشارات اندیشه: تهران، راهنمای عمل: برنامهریزی درسی.)1379(  حسن،ملکی
 دوفصـلنامة پـژوهش و،» «صد ویژگی کتابهای دانشگاهی کارآمـد و ابـربخش.)1392(  یزدان،منصوریان
.17ـ1  ص،29  شمارة، سال هفدهم،نگارش کتب دانشگاهی
.) مرکز المصطفی (ص: قم، واژهشناسی قرآن مجید.)1393(  غالمعلی،همایی
. به نشر: مشهد، راهنمای نگارش و ویرایش.)1391(  محمد جعفر و محمد مهدی ناصت،یاحقی
. نشر یادواره کتاب: تهران، اصول برنامهریزی درسی.)1379(  محمدحسین،یارمحمدیان

Ansary, H. & E. Babaii ( 2002), “Universal characteristics of EFL/ESL textbooks: A step
towards systematic textbook evaluation”, The Internet TESL Journal, Retrieved
November 10, 2005.
Berk, Laura (2004). Developmental Psychology, trans by Yahya Seyd Mohammadi, Tehran:
Arasbaran.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook, Oxford: Heinemann.
Dudley-Evans, T., & M. J. St John (1998). Developments in English for Specific Purposes: A
multi-disciplinary approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Ebn Fars, Ahmad. (1979). Moajam Maghais-ol-loghat, Beirut: Darol-fekr.
Ebn Manzoor, Mohammad (1993). Lesan-ol-Arab, 3rd ed., Beirut: Darol-Sar.
Farahidi, Khalil Ebn Ahmad (1985). Al-Ayn (Ebrahim Al-samerai, research), Beirut: DarolMaktabe Al-helal.
Fathi Vajargah, Koorosh. (2005). Principles of Curriculum Planning, Tehran: Iran Zamin.
Firth, J. R. (1970), The Tongues of Men, Oxford University Press, London What’s is Branding
Rot vision: SA.، (2008), Matthew, Healey
Ghaemi Nia, Alireza. (2011). “The cognitive Semantics of The Quran”, Tehran: Organization
for Research in Islamic Culture and Thought. 1.
Ghara Maleki, Ahmad. (2004). Principles and Techniques of Research in Religious Studies,
Qom: Theological Seminary.
Haghani, Nader. (2007). Thoughts and Theories on Translation, Tehran: Amir Kabir.
Hejazi, Mahmood Fahmi. (2000). Arabic Linguistic, trans by Hossein Seyedi, Tehran: Samt.
Kardan, Ali Mohammad. (2003). “The Role of Academic Books and their features”, Sokhan
Samt 10, pp: 13-20.
Khosravi zade, Parvane. (1999). A glance at the history of semantics, Tehran: Islamic Azad
University.
Littlejohn, A. (2011). “The analysis of language teaching materials: inside the Trojan Horse”,
In B. Tomlinson (Ed.), Material Development in Language Teaching.
Maleki, Hassan. (2000). Curriculm: Practice Guide, Tehran: Andishe.
Mansourian, Yazdan. (2013). “One hundred effective and impressive characteristics of

1931  پاییز و زمستان،54  شمارة،  سال بیست و سو،پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

272

Academic Books”, Quarterly Journal of Academic Textbook and Research, 17th ed., 29,
pp: 1-17.
Marof, Y.,& Yousef zade, M. (2010). Content Analysis in Humanities, Hamadan: Sepehr
Danesh.
McDonough, J., & Shaw, C. (2003). Materials and Methods in ELT, Oxford: Blackwell.
Mohammad Al-Awwa, sallawi (2010). A Linguistic Study of the Properties and Theories in
The Holy Quran (Hossein Seyedi, Trans), Mash’had: Beh Nashr
Moradi, Hassan (2009). Textbook Content Analysis, Tehran: Aeezh.
Mostafavi, Hassan (1989). Study in Quranic Words, 1st ed., Tehran: Ministry of Culture and
Islamic Guidance.
Ragheb, E., & E. Mohammad Hossein, (1992). Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, 3, Beirut:
Dar Sar.
Rasooli, M., & Z. Amir Atashani (2014). Content Analysis with a Textbook Approach,
Tehran: Sociologists.
Razi, Ahmad. (2017). “Approaches in iranian literary research ˮ, Researches on Mystical
Literature (Gawhar-i Guya), 1st (1), pp. 129-141.
Rostam Nejad , M., & M. Navid (2010). “The Miracle of colors in the holy Quran and
Science, the miracle of colors in the holy Quranˮ, The Holy Quran and Science Journal,
pp. 131-134.
Samiee, Ahmad (1999). Writing and Editing, Tehran: Samt.
Tabarsi, Fazl Ebn Hassan (1998). Tafsir Jawam al-jame, Tehran: Tehran University.
Tarihi, Fakhrodin (1999). Majmaol-Bahrein va Matlaol-Nirin, (Al-Hosseini, Seyed Ahmad,
Research), Iraq: Darol-Saghafe Al-Arabie.
Tomlinson, B. (2003). “Materials development”, In R. Carter & D. Nunan (Eds.), The
Cambridge guide to TESOL.
Yahaghi, M. J., & M. M. Naseh (2011). Writing and Editing Guide, Mash’had: Beh Nashr.
Yar Mohammadian & Mohammad Hossein (2000). Principle of Curriculum Planning,
Tehran: Yadvareh Ketab.

ج

