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Abstract
The Composition skills as the latest language skills are important in teaching Arabic language,
so far, researchers have focused on researchers and researchers in Iran. The results show that
most students and students of Arabic language and literature face many difficulties in
Composition in Arabic language. One of the effective factors in this issue is the lack of access
to a perfect education which is based on the principles of language teaching. The present study
is based on descriptive method and qualitative and critical analysis, has been evaluated from
two aspects of form and content the book "Al-Raead fi ta'lim Al-lughah Al-'Arabiya" for Dr
“Masoud Fekri". The results show that due to increasing the proficiency of the learners, the
precise and appropriate use of color in the design of the volume and layout of the book and
Composition the text with clear and readable font is among the strengths of this resource. While
the numerous selection of literary texts and the inclusion of some practices that do not conform
to the language and cognitive level of students in Arabic language, they are considered weak
points.
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چكیده
مهارت نگارش بهمنزلۀ آخرين مهارت زبانی با وجود اهمیت بسزايی که در آموزش زبان عربی
دارد ،تاکنون در ايران نويسندگان کتابهای دانشگاهی و پژوهشگران کمتر بدان توجه کردهاند.
چنانچه شواهد نشان میدهد بیشتر دانشجويان و دانشآموختگان رشتۀ زبان و ادبیات عربی با
مشکالت فراوانی در زمینۀ نگارش به زبان عربی روبهرو هستند .يکی از عوامل مؤثر در اين
امر ،عدم دسترسی به منبع آموزشی کامل است که راهکارهای عربینويسی براساس اصول
آموزش زبان در آن ارائه شده باشد .پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی و تحلیل کیفی و
انتقادی ،مجموعۀ الرائد في تعليم اللغة العربية ـ کتاب اإلنشاء تألیف مسعود فکری را از دو جنبۀ
شکلی و محتوايی ارزيابی کرده است .نتايج تحلیل نشان میدهد که توجه به افزايش توانش
زبانی زبانآموز پس از مطالعۀ اين کتاب و يادگیری و بهکار بردن نکتههای آموزشی آن ،همچنین
استفادة دقیق و مناسب از رنگها در طراحی جلد و صفحهآرايی آن و نگارش متن با قلم واضح
و خوانا ازجمله موارد قوت اين کتاب است ،در حالی که گزينش متون ادبی فراوان و درج
برخی از تمرينها که بهدلیل عدم بسترسازی آموزشی الزم ،با سطح علمی و شناختی زبانآموزان
غیرگويشور به زبان عربی همخوانی ندارد ،از موارد ضعف آن بهشمار میرود.

کلیدواژهها :کتاب درسی ،ارزيابی کتاب درسی ،آموزش عربی به غیرعربیزبانان ،الرائد في تعليم
اللغة العربية.
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 .1مقدمه
بررسی و کنکاش در شیوة تدوين کتابهای درسی يکی از نیازهای مهم و اساسی در دنیای
معاصر است و اين امر از رهگذر ارزيابی دقیق و همهجانبۀ اين کتابها میسر میشود .پیش
از اقدام به ارزيابی کتابهای درسی بايد شناخت کافی و الزم از بخشها و ساختار ظاهری
و محتوايی آنها داشته باشیم .بهطور کلی کتاب درسی از بخشهای مختلفی ازجمله متن،
تمرين و تصوير تشکیل میشود که همگی در راستای تحقق اهداف آموزشی تعیینشده قرار
دارند .شیوة تدوين و چینش اين بخشها نقش بسیار مهمی در يادگیری آنها دارد و عدم
تناسب محتوای کتاب آموزشی با توانمندیهای فراگیران ،سبب کاهش کیفیت آموزش و در
برخی موارد ،سبب اختالل در اين روند میشود؛ به همین دلیل بهتر است محتوای اين گونه
از کتابها متناسب با توانمندیهای مخاطبان آنها و نیز در راستای اهداف آموزشی موردنظر
تدوين شود.
از آنجا که پژوهش حاضر در صدد ارزيابی يکی از کتابهای آموزشی در زمینۀ نگارش
به زبان عربی است ،يادآوری اين امر ضروری است که تسلط بر مهارت نگارش در وهلۀ
نخست منوط به توانمندی در ساير مهارتهای زبانی يعنی شنیدن ،گفتن و خواندن است.
توفیق در مهارت نگارش به زبان عربی ،سبب افزايش دايرة واژگان و بهبود شیوههای بیان
میشود و بهتدريج زمینههای الزم برای برقراری ارتباط با جهان عرب را فراهم میآورد.
«مهمترين عوامل ضعف زبانآموزان در مهارت نگارش عبارتاند از مسائل خانوادگی،
تربیتی ،اجتماعی و روحی» (جبايب ،1877 ،ص ،)5 .اما ضعف دانشجويان در يادگیری اين
مهارت بیشتر از دو عامل نشئت میگیرد« :نخست عدم توانايی در تشخیص نقش کلمات
برای قرار دادن آنها در جای صحیح خود در جمله و سپس عدم آگاهی از برخی ساختارهای
صرفی و يا ريشۀ کلمات جهت ساختن فعلها و اسمهای موردنظر و بهکار بردن آنها در
متن» (الجنزوری و عبدالغنی ،1877 ،ص .)11 .از اين رو ،در اين پژوهش با روش توصیفی
و تحلیل کیفی محتوا به ارزيابی انتقادی يکی از کتابهای دانشگاهی نگاشتهشده در اين زمینه
در ايران با عنوان مجموعۀ الرائد في تعليم اللغة العربية ـ کتاب اإلنشاء پرداخته شده است .کتاب
مذکور از دو جنبۀ شکلی و محتوايی در ترازوی نقد و بررسی قرار گرفت تا پاسخ سؤاالت
پژوهشی ذيل تبیین شود:
 .7کیفیت کتاب از نظر شکلی چگونه است؟
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 .1رويکرد آموزشی اتخاذ شده در متون ،درسنامهها و تمرينهای کتاب در راستای
تحقق اهداف آموزشی آن چگونه ارزيابی میشود؟
9ـ .9پیشینۀ پژوهش
در سالهای اخیر فرايند نقد و ارزيابی کتابهای آموزشی توجه بسیاری از پژوهشگران را به
خود جلب کرده و مقاالت متعددی با هدف واکاوی نقاط ضعف و قوت اين کتابها نگاشته
شده است؛ برای مثال کیانی ( )7900در مقالۀ «نقد ترجمۀ کتاب جواهرالبالغة» ،چنین استنتاج
کرد که نقاط ضعف اين کتاب در اشتباهات اماليی و نحوی ،کاربرد اشتباه عالئم سجاوندی،
وجود برخی جمالت ناقص و نیز ذکر شواهد نامتناسب با فنون بالغی موردنظر خالصه

میشود .دهقانیان و جمالی ( )7917در پژوهشی با عنوان «بررسی و نقد ترجمه و شرح مبادی
العربية ( 4قسمت نحو) شرح سید علی حسینی» به واکاوی خطاهای موجود در اين کتاب
پرداختهاند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که اين خطاها در سه دستۀ مربوط به قواعد ،نگارش
عبارتها و نیز خطاهای موجود در ترجمۀ متون جای میگیرد .متقیزاده و همکاران ()7911
در مقالۀ «تحليل محتوى کتب قواعد اللغة العربية في مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربية وآدابها
في ضوء معایير الجودة» با بررسی موارد ضعف و قوت در دو کتاب آموزش زبان عربی يعنی
مبادئ العربية از رشید الشرتونی و الجدید في الصّرف والنّحو از ابراهیم ديباجی به اين نتیجه
رسیدند که هر دو کتاب براساس معیارها و روشهای قديمی تألیف کتاب آموزشی نوشته
شده است و عدم توجه کافی به اهداف آموزشی و درج متون و تمرينهای متناسب با
مهارتهای زبانی دانشجويان از عیوب آنها بهشمار میرود .محمدی رکعتی ( )7915در مقالۀ

«مجموعة "العربية بين یدیك" في ضوء مبادئ تعليم اللغة لغير الناطقين بها» مزيت اصلی اين
کتاب را آوردن مفردات و تعابیر مختلف حسی و انتزاعی ،استفاده از گفتوگوها با موضوعات
متنوع و نیز استفاده از تمرينهای متعدد برشمرد .همچنین انحصار فرهنگ عربی در فرهنگ
دينی و عدم تناسب الفاظ و تعابیر جلد اول اين کتاب با سطح دانش زبانی زبانآموزان ايرانی
را از عیوب آن دانست .نتايج پژوهش محمدی رکعتی و زارعنژاد ( )7911با عنوان «سطوح
اهداف آموزشی در تمرينهای مجموعههای آموزشی "صدی الحياة" و "العربية بين یدیك"

(تحلیل محتوا براساس طبقهبندی اندرسون و کراثول در حیطۀ شناختی)» نشان داد که

 78نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی ،سال اول ،شمارة دوم ،پايیز و زمستان 7911

تمرينهای مندرج در هر دو کتاب به صورت استاندارد طراحی نشده و تمرکز آنها بر سطوح
آموزشی پايین يعنی «يادآوری»« ،فهم» و «کاربست» است.
با دقت در موارد مذکور چنین برمیآيد که تاکنون پژوهشی با محوريت نقد و ارزيابی
کتابهای آموزشی در زمنیۀ مهارت نگارش عربی به رشتۀ تحرير درنیامده است و مقالۀ

حاضر از اين جهت که به بررسی مجموعۀ آموزشی الرائد في تعليم اللغة العربية ـکتاب اإلنشاء
پرداخته است ،اقدامی نو بهشمار میرود.

 .2ادبیات نظری پژوهش
2ـ .9کتاب درسی و ارزیابی آن
کتاب درسی بهمنزلۀ نخستین و مهمترين منبع در آموزش ،تفاوتهای خاصی با ساير کتابها
دارد؛ ازجمله اينکه گفته شده
کتاب درسی اثر چاپشدهای است که برای يك دوره يا سال تحصیلی مهیا گرديده و
دربردارندة حقايق و ايدههايی دربارة يك موضوع خاص است .اين کتاب ابزار اصلی
يادگیری تلقی میشود که برای دستیابی به مجموعۀ خاصی از نتايج آموزشی طراحی و
از متن ،تصوير و يا متن همراه با تصوير تشکیل شده است (نوريان ،7919 ،صص 1 .ـ
.)9

از اين رو ،میتوان گفت کتابهای درسی بهمثابۀ مهمترين منابع آموزش و يادگیری در
مدارس و دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند و معلمان از آنها بهعنوان منبع اصلی محتوا،
برنامۀ درسی و ابزار اصلی تدريس در تعیین و جهتدهی فعالیتهای يادگیری دانشآموزان
بهره میبرند« .در صورت نبود هرگونه اطالعات از ديگر منابع موجود ،کتاب درسی اغلب
تنها منبع انتقال محتوا و اطالعات آموزشی برای استادان است .وجود اين کتابها برای
آموزش مفاهیم و محتوا و القای مهارتهای مورد نیاز برنامۀ درسی ضروری است» (قراگزلو
و همکاران ،7911 ،ص .)191 .در تعاريف جديدتر «کتاب درسی تنها شامل اطالعات نیست،
بلکه در بردارندة فعالیتهايی است که برای دستیابی دانشجو به نتايج يادگیری ضروری
مینمايد» ( .)Khutorskoi, 2006, p. 94به عقیدة اونیل «در تالیف کتابهای درسی توجه به
نیازهای فراگیر بسیار حائز اهمیت است و با توجه به وقت و هزينۀ صرفشده در تهیه و
تدوين آنها ،بايد متناسب با نیازهای دانشآموزان و دانشجويان باشند» (.)neill, 1982, p. 109
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با توجه به اهمیتی که کتابهای درسی دارند ،ضروری است که پیوسته مورد ارزيابی قرار
گیرند تا قوتها و معايب آنها آشکار شود.
ارزشیابی کتابها و مواد آموزشی از اساس فعالیتی ذهنی و منحصربهفرد است و هیچ
قاعدة متقن يا چهارچوبی که بهعنوان معیار ارزشیابی در همۀ شرايط مورد استفاده واقع
شود و مورد وثوق همگان قرار گیرد وجود ندارد .با اين حال ،به علت اهمیت فزايندة
کار ارزشیابی کتابها و مواد آموزشی ،ارائۀ الگويی جامع و در عین حال مختصر و
کاربردی که قابلیت انعطافپذيری و تطبیق با شرايط گوناگون را داشته باشد همواره
مدنظر متخصصان و کارشناسان امر تهیه و تدوين کتب درسی بوده است (محمودی و
صفا ،7919 ،ص.)775 .

به موازات اهمیت اين منبع ،واضح است که ارزيابی آن نیز بايد با دقت و ظرافت زيادی
صورت گیرد تا آموزش محتوای آن با بهترين کیفیت انجام شود.

 .9معرفی کتاب الرائد في تعليم اللغة العربية
کتاب موردبحث با نام الرائد في تعليم اللغة العربية تألیف مسعود فکری در سال  7911از سوی
انتشارات «سمت» (سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها) به زبان عربی چاپ
شده است .اين کتاب در سه جلد به رشتۀ تحرير درآمده و از آنجا که قصد نويسنده ،آموزش
نگارش به زبان عربی است ،ذيل عنوان اصلی کتاب ،تعبیر «کتاب اإلنشاء» قید شده است.
جلد اول کتاب برای آموزش نگارش عربی در سطح مقدماتی است .در جلد دوم به آموزش
اين مهارت در سطح متوسط و در جلد سوم به اين مهم در سطح پیشرفته پرداخته شده است.
در اين کتاب ،نويسنده پس از درج فهرست مطالب و بیان مقدمهای دربارة معرفی مجموعۀ
الرائد که کتاب حاضر يکی از بخشهای ششگانۀ آن بهشمار میرود ،به محور اساسی ،اهداف
آموزشی و روش اتخاذشده در آن اشاره کرده است .سپس در يك بخش جداگانه به نام «کتاب
اإلنشاء» به معرفی کامل کتاب موردبحث میپردازد .در ادامه ،رهنمونهايی برای مدرسان
کتاب مطرح ساخته و درنهايت اهداف مربوط به هر يك از بخشهای کتاب را يادآور شده
است .هر جلد از اين مجموعه شامل  78درس است که با متن درس آغاز میشود ،سپس
بخشی به نام «الحقل اللغوی» برای تثبیت معانی الفاظ و تعابیر موجود در متن آمده است .پس
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از آن بخش «وقفة مع قواعد اإلنشاء» به آموزش برخی فنون و راهکارهای مهم در يادگیری
مهارت انشا اختصاص يافته است و درنهايت شاهد بخش «التدریبات» هستیم.
 .4تحلیل شكلی کتاب
4ـ .9طرح روی جلد
در نگاه نخست به جلد اين کتاب ،درج لوگوی دانشگاه امام صادق(ع) در سمت راست و
لوگوی سازمان مطالعه و تدوين کتب (سمت) در سمت چپ بسیار جلب توجه میکند و
اين اقدام بهخوبی نشان میدهد که کتاب حاضر جنبۀ آموزشی دارد و برای تدريس در
دانشگاهها تألیف شده است .عالوه بر اين ،استفادة بجا و مناسب از رنگهايی که بر روی
جلد کتاب خودنمايی میکند ،از ديگر عوامل جذابیت آن است .در طرح جلد اول کتاب،
رنگ غالب بر زمینه ،قرمز است که بهصورت يك کادر مستطیلیشکل و ترکیبی از قرمز تیره
و قرمز مايل به آجریرنگ به چشم میخورد .در سمت چپ اين کادر ،عدد مربوط به اين
جلد در يك قاب با زمینۀ نارنجی تیره نوشته شده و در قسمت باال و سمت راست اين کادر
نیز نگارهای سنتی قرار دارد که ترکیبی از رنگهای آبی ،سبز ،نارنجی و زرد بسیار ماليم
است .درج اين نگاره بهويژه استفاده از رنگ نارنجی ماليم در بخش فوقانی آن و تناسبی که
میان اين رنگها وجود دارد ،سبب جلب توجه خواننده میشود ،زيرا هر يك از رنگها

داللت معنايی خود را دارند؛ برای مثال رنگ قرمز از نگاه روانشناسان« ،رنگی زنده ،پويا
و عاملی برای دستیابی به پیروزی و شور و نشاط زندگی است» (معروف و باقری،
 ،7917ص )401 .که «سبب تحريك اراده برای پیروزی ،قدرت ،رقابت و خالقیت
میشود» (لوچر ،7911 ،صص 01 .ـ  .)01از اين رو ،میتوان گفت استفاده از اين رنگ
بهمنزلۀ طیف رنگی غالب در طرح جلد اول اين کتاب و حواشی صفحات آن به خوبی توجه
خواننده را جلب میکند و احساس اشتیاق وی را به خواندن اين کتاب ،باال میبرد.
نويسنده در جلد دوم اين کتاب از رنگ بنفش استفاده کرده و برای کادر مستطیلی واقع
در میانۀ طرح جلد ،ترکیبی از دو رنگ تیره و ماليم برگزيده است .در سمت چپ باالی اين
کادر ،عدد  1که شمارة اين جلد است ،در قابی با رنگ زمینۀ بنفش ماليم نوشته شده و در
نگارة سمت راست نیز ترکیبی از رنگهای آبی ،سبز ،نارنجی و زرد ماليم ديده میشود که
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بخش فوقانی نگاره به رنگ بنفش و متناسب با رنگ غالب بر زمینۀ جلد است« .رنگ بنفش
سبب تحريك برخی از حاالت درونی ازجمله خودآگاهی ،هوشیاری معنوی و خالقیت در
انسان میگردد و وی را به سمت و سوی آرمانگرايی ،نظريهپردازی ،آيندهنگری و نوآوری
سوق میدهد .رنگ بنفش ،هم حالت هیجانی رنگ قرمز را دارد ،هم حالت آرامش رنگ آبی
را» (حدادگر ،7918 ،صص701 .ـ  .)701به همین دلیل ،میتوان گفت استفاده از رنگ بنفش
در طرح جلد اين کتاب و نیز حواشی صفحات آن به خوبی هوش ،قدرت تخیل و خالقیت
زبانآموزان را به سمت و سوی محتوای آموزشی جلب میکند.
اما درمورد جلد سوم ،از رنگ آبی بهمنزلۀ رنگ غالب در طراحی جلد استفاده شده است
و عدد مربوط به شمارة جلد را در کادری با رنگ سبز ماليم در سمت چپ نوشته و در
سمت راست نگارهای با رنگهای آبی ،سبز ،سفید و نارنجی ماليم درج شده است .رنگ
غالب بر اين نگاره نیز آبی است و با رنگ اصلی طرح جلد ،همسويی دارد .از آنجا که «رنگ
آبی انسان را به سوی دقیق شدن سوق میدهد» (مقدسی ،7911 ،ص ،)55 .بايد گفت کاربرد
رنگ آبی در طرح اين جلد از کتاب بهنوبۀ خود سبب دقیق شدن زبانآموزان و تمرکز آنها
بر محتوای کتاب میشود.
در پشت جلد کتاب نیز از همان رنگ غالب بر روی جلد استفاده شده و معرفی جامع و
در عین حال مختصری از کتاب و اهداف آن ارائه شده که اين امر ،بسیار ضروری و پسنديده
است ،زيرا دورنمايی کلی و واضح از آن فراروی زبانآموزان ترسیم میکند .همچنین ،در
پشت جلد در باالی صفحه تصوير سه جلد از کتاب با رنگ سفید و قهوهای کمرنگ درج
شده و از میان آنها تصوير مربوط به جلد موردنظر با اندازة بزرگتری برجسته شده است.
4ـ .2عنوان کتاب
عنوان هر کتاب بهمثابۀ شاهکلیدی است که خواننده به محض ديدن و تأمل در آن میتواند
اطالعات کامل و مناسبی از محتوا و اهداف آن کتاب کسب کند .حال اگر خواننده قصد
تحلیل و ارزيابی کتاب را نیز داشته باشد ،هیچ عنصری به اندازة عنوان نمیتواند در اين روند
به او کمك کند ،چراکه «عنوان در حقیقت يك يا چند لفظ محدود است که بر معانی فراوانی
داللت دارد و دورنمايی از ابتدا ،انتها و جوهر اصلی کتاب ارائه میدهد» (کعوان ،1887 ،ص.
 .)114عنوان برگزيده برای اين کتاب« ،الرائد في تعليم اللغة العربية» است که لفظ «الرائد» با قلم
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درشتتری نسبتبه ساير الفاظ نوشته شده و اين اقدام بیانگر تأکید بر اين واژه و داللت
معنايی آن است .کلمۀ «الرائد» در لغت به معنای «پیشرو و پیشگام» (مجموعۀ نويسندگان،
7411ق ،ذيل «ورد») است .در قسمت پايین طرح جلد نیز نويسنده با تعبیر «کتاب اإلنشاء» و
درج مجدد شمارة جلد و نیز سطح آموزشی کتاب ،به تبیین بیشتر آن پرداخته است .با اين
بیان انتظار میرود که کتاب موردبحث بهمنزلۀ منبعی پیشرو در آموزش زبان عربی باشد و
به کشف و ارائۀ راهکارهای مهم و اساسی برای تقويت اين مهارت زبانی بپردازد .با نگاهی
اجمالی به محتوای کتاب ،چنین مینمايد که آموزش تدريجی مهارت نگارش عربی از سطح
مقدماتی (جلد اول) تا سطح پیشرفته (جلد سوم) مدنظر نويسنده بوده که در مقدمۀ کتاب نیز
به اين موضوع اشاره شده است.
4ـ .9کیفیت کاغذ و صفحهآرایی
کتاب حاضر در قطع رحلی به چاپ رسیده است .کیفیت کاغذ آن چه از جهت ضخامت و
چه از جهت رنگ ،بسیار مناسب و مطلوب ارزيابی میشود .استفاده از حواشی متناسب با
رنگ جلد کتاب نیز همان تأثیر روانی و انگیزشی مرتبط با طرح جلد را در زبانآموزان تقويت
میکند .عالوه بر آن ،جدا کردن تمرينهای هر درس با استفاده از خطوط عريض و منقوش
عالوه بر اينکه سبب انسجام و تقسیمبندی دقیق تمرينها شده ،بر جذابیت صفحهآرايی کتاب
نیز افزوده است .نکتهای که درمورد سرصفحههای کتاب جلب توجه میکند آن است که هم
در سرصفحههای زوج و هم در سرصفحههای فرد ،شمارة درس موردنظر نوشته شده است،
درحالی که در کتابهای چاپشده از سوی انتشارات «سمت» نام کتاب در سرصفحههای
زوج و شماره و نام درس موردنظر در سرصفحههای فرد نوشته میشود و بايسته است که
عنوان کتاب در سرصفحههای زوج درج شود .نکتۀ ديگر اين است که اصوالً شمارهگذاری
کتابها از صفحۀ مقدمه شروع میشود و صفحات پیش از آن با حروف ابجد مشخص
میشود ،در صورتی که در هر سه جلد اين کتاب ،صفحۀ مربوط به عنوان کتاب تا صفحۀ
فهرست مطالب ،در شمارهگذاری مدنظر قرار گرفته است که ازجمله عیوب آن بهشمار
میرود.
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4ـ .4کیفیت نگارش حروف و واژگان
4ـ4ـ .9حروفنگاری و حرکتگذاری واژگان
حروف و واژگان مندرج در کتاب با قلم  Adobe Arabicو متناسب با متون عربی نگاشته
شده است .کیفیت چاپ آن نیز از نظر وضوح و اندازة واژگان در حد مطلوب ارزيابی میشود،
اما تنها در موارد بسیار انگشتشماری شاهد حرکتگذاری الفاظ هستیم که اين امر میتواند
از موارد ضعف آن بهشمار رود ،بهويژه در جلد اول که برای زبانآموزان مبتدی درنظر گرفته
شده است.
4ـ4ـ .2کیفیت کاربست قواعد صرفی و نحوی
از ديگر مواضع قابل نقد در کتاب حاضر ،پارهای اشتباهات صرفی در نگارش کلمات است
که بیشتر در نگارش همزة قطع و وصل ،پايۀ همزه و حرف ی و الف مقصوره ،اهمال در
درج برخی حروف و کاربرد نادرست نشانههای سجاوندی به چشم میخورد .در جدول 7
7

به نمونههايی از آن اشاره شده است:

جدول  :9خطاهای نگارشی مندرج در کتاب
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در ارتباط با خطاهای نحوی نیز میتوان به استفادة نادرست از ضماير ،اسمهای اشاره،
مفرد و جمع بودن اسمها ،عالمتهای رفع و نصب و جر اشاره کرد؛ برای مثال ،در صفحۀ
 71از جلد اول در عبارت «تلك الوادی» استفاده از اسم اشارة مؤنث نادرست است و
میبايست «ذلك» به جای آن قرار گیرد .در صفحۀ  70از جلد اول در عبارت «یعرف به جميع
المعاني والتأليف بينهما» با درنظر گرفتن مرجع ضمیر که واژة «المعانی» است ،میبايست
بهصورت «بینها» نگاشته شود .همچنین در صفحۀ  91از جلد اول (پاراگراف دوم) ،با توجه
به اينکه مرجع ضمیر «ه» در عبارت «ترکیبه» ،واژة «ألفاظ» است ،بايد اين ضمیر بهصورت
مؤنث نگاشته شود .در صفحۀ  781از جلد اول در عبارت «هي إن استخدام هذه المفاعيل
کالمتممات للجملة »...بايد به جای «إنّ» از «أنّ» استفاده شود ،زيرا جملۀ «أنّ استخدام هذه
المفاعيل  »...در نقش خبر و مرفوع قرار دارد و در آن کاربرد «أنّ» صحیح است (ابنعقیل،
7411ق ،ج/7.ص .)977 .در صفحۀ  781از جلد اول در سطر يازدهم عبارت «تنقسمُ هذه
الحروف إلي األصلي والزائد» دو کلمۀ «األصلي» و «الزائد» صفت برای موصوف محذوف يعنی
کلمه «الحروف» هستند .از اين رو ،بهتر است بهصورت مؤنث نوشته شوند« :األصلية والزائدة».

در صفحۀ  54از جلد دوم ذيل تمرين شمارة  1عبارت هفتم يعنی «هل من واجبات األمّ
أن یربين أبناءهنّ علي الشجاعة والتضحية» ،با توجه به استفاده از فعل «یربّين» و ضمیر «هنّ»
میباست جهت ايجاد مطابقت ،بايد مرجع ضمیر به حالت جمع مؤنث «األمّهات» تغییر يابد.
همچنین در صفحۀ  777از جلد دوم ،واژة «نوعان» در جملۀ «وهي علي نوعان» با توجه به
اينکه در جايگاه مجرور به حرف جر قرار دارد ،میبايست به صورت «نوعين» نوشته شود.
در صفحۀ  59از جلد سوم در جملۀ «أمّا اصطالحاً فهو الربط بين لفظين سواء کانا أفعال أو أسماء
أو جمل» از يك سو سه لفظ «أفعال»« ،أسماء» و «جمل» در حالت منصوب قرار دارند و بايد
تنوين نصب بگیرند و بهصورت مثنی نیز بهکار روند ،زيرا خبر برای «کانا» هستند .همچنین
با توجه به اينکه واژة «جملۀ» که مفرد «جُمَل» است ،مونث است و از نظر جنس با «لفظین»
تناسب ندارد ،ضروی است که اين عبارت به صورت «أمّا اصطالحاً فهو الربط بين لفظين سواء
کانا فعلينِ أو اسمينِ أو بين جملتينِ» نوشته شود و عبارت «أو بين جملتينِ» عطف بر «فهو الربط
بين لفظين» درنظر گرفته شود .همچنین ،در صفحۀ  784از جلد سوم در عبارت «یجب أن یتمّ
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تدوین اسم صاحب الرسالة کامالً ،حتي ال یُصبح غموض أو التباس في اسم المُرسل» دو واژة
«غموض» و «التباس» در جايگاه خبر «يصبح» قرار دارند؛ لذا بايد با تنوين نصب نوشته شوند،
هرچند پیشنهاد میشود به جای «يصبح» افعالی مانند «يُحدِث» يا «يوجِد» جايگزين شود.
4ـ .5فهرستها
4ـ5ـ .9فهرست مطالب
هر جلد از کتاب مورد بحث متشکل از ده درس است که شمارة صفحه ،نام و شمارة هر
درس و آن دسته از مقولههای مربوط به قواعد نگارش که مؤلف به دنبال آموزش آنهاست،
در فهرست مطالب ذکر شده است .اصوالً بهتر است شماره و نام درس ذکر شود و در مقابل،
شمارة صفحۀ مربوط به آن درج شود ،اما در فهرست مطالب اين کتاب ،ابتدا شمارة درس،
سپس شمارة صفحه و در ادامه عنوان هر درس قید شده است .در ستون آخر نیز قواعد
نگارشی مندرج در آن درس ،ذکر شده است .به نظر میرسد که بخش آخر يعنی اشاره به
قواعد و مقولههای مربوط به آموزش نگارش در بخش فهرست مطالب ،غیرضروری و تا
حدودی مبهم و کلی است .از اين رو بهتر است که يا عنوانهای مندرج در ستون چهارم
حذف شود يا آن دسته از قواعد و مقولههای کاربردی مربوط به آموزش نگارش که در متن
کتاب و ذيل اين عنوانهای کلی بررسی شده است ،بهصراحت ذکر شود.
4ـ5ـ .2فهرست منابع و شیوة ارجاعدهی
در پايان هر سه جلد کتاب موردبحث ،نويسنده  11منبع را با مشخصات کامل و بهمنزلۀ منابع
پیشنهادی برای بررسی و تدريس مهارت نگارش ذکر کرده است .نکتۀ قابل توجه اين است
که نويسنده در اين کتاب به صراحت بیان نکرده که آيا متنها و تمرينها را از ساير منابع
اخذ کرده يا اينکه همگی برخاسته از ذهن و قلم خود وی است .همچنین ،عدم ذکر
مشخصات کامل منابعی که متون برخی از درسها از آنها گرفته شده است (ازجمله آثار
می زياده ،توفیق الحکیم ،جبران خلیل جبران و  )...از ديگر موارد ضعف در اين زمینه بهشمار
میرود .از اين رو ،پیشنهاد میشود در پايان کتاب ،بخشی به فهرست منابعی اختصاص يابد
که متون کتاب از آنها استخراج شده است تا عالوه بر رعايت کامل اصل امانتداری ،برای
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دانشجويان و زبانآموزان اين امکان فراهم شود که در صورت تمايل به اين منابع مراجعه کنند
و با متون بیشتری آشنا شوند.

 .5تحلیل محتوایی کتاب
در سدههای اخیر نقد کتابهای درسی از کارهای رايجی است که در کشورهای پیشرفته
انجام میشود و مقاالت مربوط به اين حیطه نوعی تألیف بهشمار میروند که بهصورت
مختصر ارزيابی انتقادی محتوای کتاب را بر عهده دارند (آصفزاده ،7904 ،ص« .)711 .محتوا
عبارت است از مجموعۀ مفاهیم ،اصول ،مهارتها ،ارزشها و گرايشهايی که از سوی
برنامهريزان و به قصد تحقق اهداف ،انتخاب و سازماندهی میشود و از اين رو الزم است که
با اهداف آموزشی مشخصشده تناسب داشته باشد» (متقیزاده ،7911 ،ص .)171 .بهطور
کلی هر جلد از کتاب موردبررسی در اين پژوهش ،به چهار بخش اصلی متن درسها ،تمرين
های مربوط به واژگان ،اصول و قواعد مربوط به نگارش و تدريبات تقسیم میشود .در ذيل
بهطور جداگانه به تحلیل محتوايی هر يك از اين بخشها پرداخته شده است.
5ـ .9تحلیل محتوای متن درسها
با توجه به اينکه بر اساس آنچه روی جلد اول کتاب نوشته شده اين جلد در سطح مقدماتی
(القسم التمهيدی) نگاشته شده است ،گروه هدف و مخاطبان اصلی آن ،زبانآموزان مبتدی و
ناآشنا يا کمتر آشنا به ساختارها و واژگان زبان عربی هستند و بهتر است برای تسهیل امر
آموزش ،قبل از متن هر درس بخشی با عنوان «األلفاظ والتعابير» افزوده شود تا معنای واژگان
يا تعابیر جديد و پرکاربرد موجود در متن ،برای زبانآموزان روشن شود .عالوه بر اين ،انتخاب
متون ادبی که غالباً سرشار از واژگان و ساختارهای خاص -و در برخی موارد دشوار -هستند،
برای زبانآموز مبتدی مناسب بهنظر نمیرسد؛ برای مثال انتخاب واژة «المدلهمّة» در عبارت
«الليالي المدلهمّة» (فکری )11 /7 :7911 ،متناسب با سطح زبانآموز نیست و بهتر است واژة
سادهتر و پرکاربردتری مثل «المُظلمة» به جای آن استعمال شود .همچنین در متن درس دوم
از جلد اول کتاب با عنوان «شرقنا الجميل» در جملۀ «انحني الفينيقيون علي األرض ،فشقّوا أدیمها
( »...همان) از واژگان و عبارتهای ادبی ثقیل استفاده شده است .بهطور کلی رويکرد غالب
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بر ساختارهای زبانی بهکار رفته در متن درسها در هر  9جلد کتاب ،رويکردی ادبی است
که بهصورت پراکنده در درسهای مختلف نمايان است .برای تبیین بیشتر اين موضوع ،به
مثالهای جدول  1اشاره میشود:
جدول  :2پراکندگی ساختارهای زبانی ثقیل و ادبی در متون کتاب

توجه به سطح توانمندی ذهنی (شناختی) زبانآموزان يکی از مهمترين مشخصههای
محتوای کتابهای آموزش زبان بهشمار میرود .در اين راستا و در زمینۀ محتوای آموزشی
مرتبط با پیشبرد مهارت نگارش عربی يکی از فاکتورهای مهم اين است که زبانآموز اطمینان
حاصل کند که مدل نوشتاری خوبی در دسترس دارد ،به گونهای که بتواند با آن ارتباط برقرار
سازد .اين ارتباط زمانی محقق میشود که بین سطح ساختار زبانی محتوا و سطح شناختی
وی تفاوت زيادی نباشد ،زيرا در غیر اين صورت براساس آنچه «تاملینسون» از «هايلند» نقل
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میکند« ،اين احتمال وجود دارد که به مرور زمان از توانمند شدن در الگوبرداری از
ساختارهای زبانی متونی که در کتاب با آن مواجه است ،دلسرد شود» ( Tomlinson, 2014, p.

)396؛ در نتیجه امکان ايجاد بستر مناسب برای آموزشی پويا و ارتباطی اثربخش میان زبانآموز
و متن ازبین میرود و يا به کمترين حد خود میرسد.
با توجه به دادههای مندرج در جدول  ،1بهنظر میرسد اين گونه عبارتها برای
کالسهای تدريس متون ادبیات عربی و نه نگارش به زبان عربی کاربرد بیشتری داشته باشد
يا در خوشبینانهترين حالت ،برای آموزش زبانآموزان متوسط و پیشرفته مناسب است.
بنابراين ،در انتخاب برخی از متون با درنظر گرفتن سطح شناختی و زبانی زبانآموزان دقت
و توجه کافی نشده است .همچنین ،با توجه به آنچه روی جلد هر سه کتاب درج شده است،
اين انتظار میرود که از نظر سطح دشواری و پیچیدگی ساختارهای زبانی ،در متن درسها،
سلسلهمراتب منطقی از سطح آسان به دشوار وجود داشته باشد ،به گونهای که محتوای جلد
اول به شکل ساده ارائه شده باشد تا بهمنزلۀ پیشزمینهای برای ورود به جلد دوم باشد و به
همین شکل تا جلد سوم ادامه يابد ،اما اين مشخصه نهتنها در محتوای اين مجموعه نمود پیدا
نکرده است ،بلکه حتی ارائۀ تدريجی و زنجیرهوار مطالب در درسهای هر يك از کتابها
نیز به چشم نمیخورد.
عالوه بر موارد ذکرشده ،يکی از مهمترين جوانب ضعف در محتوای کتاب ،عدم استفاده
از تصاوير در البهالی متون و تمرينهاست .بهطور کلی هر محتوای آموزشی پويا با استفاده
از ابزارهای مختلف دارای مشخصۀ تنوع و برجستهسازی مطالب است که تصوير ازجمله
عوامل مؤثر در برجستهسازی اين محتوای آموزشی و درگیر کردن آن با ذهن زبانآموز بهشمار
میرود ،چرا که «تصوير بهعنوان يکی از ابزارهای بصری آموزش ،میتواند از طرفی سبب
افزايش ارتباط مؤثر بین محتوا و مخاطب گردد و از سوی ديگر يادگیری زبان را برای
زبانآموزان آسانتر کند» (.)Jahangard, 2007, p. 139

5ـ .2تحلیل محتوای کتاب بخش «التحليل اإلنشائي للنص»
نويسندة کتاب ذيل متن هر درس ،در يك پاراگراف با عنوان «التحليل اإلنشائي للنص» به
توصیف درونمايۀ متن ،برخی از ساختارهای زبانی موجود در آن و درمجموع به تحلیل
مختصری از روش نوشتاری اتخاذشده پرداخته است .حال سؤال اينجاست که توصیف
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درونمايۀ محتوايی و تحلیل ساختارهای زبانی هر متن تا چه حد میتواند زبانآموزان را در
فرايند آموزش نگارش ياری رساند؟ در ارتباط با توصیف و تشريح درونمايۀ محتوايی با
توجه به اينکه اين امر در راستای رمزگشايی و تبیین بیشتر انديشه (الفکرة )Idea :يا مضمون
کلی متن قرار دارد ،لذا در تسهیل انتقال پیام به زبانآموز و ايجاد بستر برای ارتباط بیشتر وی
با متن قابل تحسین است .اما تبیین کیفیت روش نوشتاریِ اتخاذشده و هدف از انتخاب متن
و نیز ماهیت آن رابطۀ مستقیمی با آموزش مهارت نگارش زبان عربی به زبانآموزان
غیرعربیزبان ندارد ،زيرا اگر قرار است متنی ادبی بهعنوان محتوای درس نگارش مورد استفاده
قرار گیرد با توجه به سطح توانش زبانی مخاطب ،به چنین متونی بايد بهمثابۀ ابزار نگريست؛
ابزاری برای بهبود توانش زبانی نه هدف به منظور بهبود توانش ادبی که میتوان آن را در
درسهای متون دنبال کرد.
5ـ .9تحلیل محتوای تمرینهای واژگان؛ بخش «الحقل اللغوي»
«الحقل اللغوی» نخستین بخش تمرينهای کتاب بهشمار میرود که زبانآموز بالفاصله بعد از
متن درسها با آن روبهرو میشود .در اين بخش که در همۀ درسها با رويۀ مشابهی طراحی
شده ،سه فعالیت از زبانآموز خواسته شده است؛ در بخش نخست تعدادی از واژگان بهکار
رفته در متن ذکر شده و در مقابلِ هر کدام ،يك جای خالی برای واژگان مترادف گذاشته شده
است .با توجه به اينکه بسیاری از مخاطبان کتاب در سطح مبتدی يا متوسط هستند ،لذا اينکه
بتوانند برای اين واژگان ،معادل عربی ذکر کنند ،کمی دور از انتظار است و برای يافتن واژگان
مترادف بهناچار يا از کسانی که آشنايی بیشتری به زبان عربی دارند ،میپرسند و يا به فرهنگ
لغت مراجعه میکنند که هر دو اقدام ،فاقد پويايی است ،زيرا معادل آن واژه بهصورت
کتابخانهای و جدای از ساختار زبانی کشف و بررسی شده است.
بخش دوم اين تمرينها به يافتن واژگان مفرد و جمعِ موجود در متن اختصاص دارد .با
توجه به اينکه از زبانآموز خواسته شده که در درون متن به جستوجوی واژگان بپردازد،
بنابراين هر واژه را در ساختار و بافت متن میيابد و با اين اقدام ،فعالیتی پويا در کالس رخ
میدهد .چنانچه در مقدمۀ کتاب نیز اشاره شده است ،فعالیت کالسی نقش بسزايی در تحقق
اهداف آموزشی و پیشبرد روند تدريس کتاب دارد ،به همین دلیل مشارکت زبانآموزان و
مساعدت مدرس به آنها در يافتن و استخراج واژگان مفرد و جمع از متن و تبديل واژگان
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از حالت مفرد به جمع و برعکس ،سبب میشود که اين تمرين با سطح شناختی/ذهنی
زبانآموزان همسو شود.
در بخش سوم نیز از زبانآموز خواسته شده که با مراجعه به متن درس و با الگوبرداری
از ساختارهای زبانی موجود در آن برای هر يك از افعال ذکرشده در تمرين ،يك حرف جر
مناسب ذکر کنند .از آنجا که پاسخگويی به اين تمرين نیز با اتخاذ رويکردی اکتشافی در متن
حاصل میشود ،از اين رو ،کامالً پويا و اثربخش ارزيابی میشود.
5ـ .4تحلیل محتوای بخش «وقفة مع قواعد اإلنشاء»
در هر يك از درسهای مجموعهکتابهای «الرائد» بخشی با عنوان «وقفة مع قواعد اإلنشاء»
وجود دارد .در اين بخش بهطور کلی بر اساس دو رويکرد به تشريح مطالبی در زمینۀ نگارش
عربی پرداخته شده است که میتوان آن را به «رويکرد نظری» و «رويکرد عملی» تقسیم کرد.
در بخش نظری ،نويسنده به مفاهیمی از قبیل« :اإلنشاء»« ،التعبير وأنواعه وأهميته في اللغة»،
«عناصر اللغة وشکلها»« ،توجيهات عامة في اإلنشاء»« ،مراحل الکتابة»« ،أساليب الکتابة ومهاراتها»،
«عالمات الترقيم» و «فنون اإلنشاء» پرداخته است .مفاهیم مذکور ماهیتی نظری دارد و هرچند
با ارائۀ چشماندازی کلی مخاطب را با نگارش عربی آشنا میسازد ،اما تأثیر چندانی در فرايند
تولید ساختارهای زبانی توسط زبانآموز ندارد.
افزون بر اين مطالب ،نويسنده در بخش عملی با ذکر مثالهای فراوان به معرفی برخی از
مهمترين ساختارهای موجود در زبان عربی پرداخته است که شامل «عناصر الجملة وأرکانها»،
«أنواع المفاعيل»« ،اقسام حروف الجر»« ،الروابط في العربية» و «أساليب اللغة العربية» میشود.
همچنین ،در چند بخش جداگانه با عنوان «األخطاء الشائعة» با ارائۀ مثالهای دقیق ،انواع
خطاهای نگارشی زبانآموزان بررسی شده که ذيل «األخطاء اإلمالئية»« ،األخطاء الصرفية»،
«األخطاء النحویة» و «داللة المفردات» طبقهبندی شده است .از آن جا که در پرداختن به انواع
ساختارهای زبان عربی در اين بخش به جنبههای نظری بسنده نشده و ظرافتهای موجود
1

در آن از گذر مثالهای ساده و عینی تبیین شده است ،بنابراين در افزايش توانش زبانی

زبانآموز يا همان «مهارت بالقوة وی در استفاده از زبان مقصد» (براون ،7114 ،ص )44
اثرگذار خواهد بود؛ به اين ترتیب که متوجه میشود يك عبارت يا متن چگونه است و
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ساختارهای زبانی موجود در آن را درک میکند« .بردفیلد و لتابی» نیز بر اين باورند که «واژگان
و متون در گام نخست ،هر يك نیازمند تمرکز و بررسی از سوی فراگیران است تا بتوانند از
طريق تجزيه و تحلیل ،نمونههايی از ساختارهای زبانی بهکار رفته در زبان مقصد را برای
خودشان کشف کنند» ) .)Bradfield & lethaby, 2010, p. 39از اين رو در بخش «وقفة مع قواعد
اإلنشاء» درسنامههايی که به ذکر نمونههايی از ساختارهای زبانی پرکاربرد عربی يا خطاهای
نگارشی پربسامد زبانآموزان پرداخته است ،بهصورت مستقیم يا غیرمسقیم توانش زبانی
مخاطب و آشنايی وی با ساختارهای بررسیشده را افزايش میهد.
5ـ .5تمرین های بخش «التدريبات»
در پايان متن هر درس ،تمرينهای مربوط به آن متن با عنوان «التدریبات» ارائه شده است.
اين بخش که در هر جلد از کتاب شامل  71تمرين است ،رويۀ مشخصی را دنبال میکند.
در «التّدریب األوّل» از زبان آموز خواسته شده است که ترکیبها و تعبیرهای موجود در
متن را استخراج کند .ماهیت اين تدريب کمی مبهم بهنظر میرسد ،زيرا منظور از ترکیبها و
تعبیرها مشخص نشده است .آيا منظور همان ترکیبهای زبانی است که در درسنامۀ مربوط
به قواعد نگارش که در برخی از درسها ــ و نه همۀ آنها ــ بدان پرداخته شده است؟ ضمن
اينکه زبانآموز ــ بهويژه مخاطبان جلد اول کتاب ــ حتی با اين ساختارها آشنا نشده است؛
از اين رو بدون پیشزمینۀ ذهنی چگونه میتواند دست به انتخاب و استخراج ترکیبهای
جديد بزند؟ اين تمرين به شکل کلی مطرح شده و در سطح مطلوب ارزيابی نمیشود.
در «التّدریب الثّاني» بدون فراهم آوردن بستر الزم ،آخرين و دشوارترين مهارت زبانی
يعنی «نوشتن» از زبانآموز خواسته شده است .در اين نوع تمرين ،عالوه بر وجود ابهام در
صورت سؤال ،همچنین انتظار اينکه زبانآموز در همان آغاز ،يك سبك يا روش خاص داشته
باشد ،واقعبینانه بهنظر نمیرسد.
«التّدریب الثّالث» نیز از دو جهت قابل نقد است؛ نخست اينکه آيا در هريك از درسها
نام ترکیبهای زبانی موجود در متن ،به زبانآموز آموزش داده شده است؟ دوم اينکه آيا بستر
آموزشی الزم برای جملهسازی يعنی تولید يك عبارت به زبان مقصد فراهم شده است؟ در
پاسخ به سؤال اول میتوان گفت در برخی از درسها به تعدادی از ترکیبها اشاره شده
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است ،اما اين رويه در همۀ درسها وجود ندارد ،لذا نمیتوان آن را پاسخ قانعکنندهای دانست
(با درنظر گرفتن اينکه به عنوان مثال در جلد اول کتاب از مجموع  78درس ،تنها در  9درس
آخر به برخی از ساختارهای زبانی اشاره شده است ،اما در تمرينهای همۀ درسها اين تمرين
وجود دارد).
تدريب چهارم و پنجم نیز با سطح علمی زبانآموزان همخوانی ندارد ،زيرا بدون آموزش
الزم ،مهارت «نوشتن» از وی خواسته شده است.
با توجه به اينکه سؤاالت «التّدریب السّادس» در سطح واژهگزينی است و زبانآموز با
تمرکز روی متن درس میتواند به سؤاالت پاسخ کوتاه دهد ،از اين رو با سطح توانمندی
زبانی متناسب است.
برای حلّ «التّدریب السّابع» زبانآموز با اتخاذ رويکرد اکتشافی به بررسی متن میپردازد و
آنچه را که در متن خوانده است ،دوباره بازيابی میکند .اين فرايند ذهنی از منظر رويکرد
شناختی آموزش زبان ،مقدمۀ تثبیت اطالعات آموختهشده نزد زبانآموز میشود ،به همین
دلیل اين تمرين را میتوان در سطح مطلوب ارزيابی کرد.
اما در «التّدریب الثّامن» نويسندة کتاب بدون ايجاد آمادگی قبلی ،آخرين مهارت زبانی يعنی
نگارش را از زبانآموز میخواهد .در «التّدریب التّاسع» نیز همین حالت وجود دارد ،به عالوه
اينکه زبانآموز بايد واژگانی را که برای اولینبار میبیند به شکل صحیح در کنار هم بچیند.
از اين رو با سطح توانمندی زبانآموزانِ مبتدی سازگار نیست.
در «التّدریب الحادی عشر» از اين جهت که واژگان موجود در تمرين ،با آنچه در متن
درسها آمده است ارتباط چندانی ندارد و در آن از ساختارهای زبانی جديد و متفاوتی استفاده
شده است ،متناسب با سطح زبانآموز مبتدی بهنظر نمیرسد و ممکن است در انتخاب اين
تمرين شتابزده عمل شده باشد.
«التّدریب الثّاني عشر» با يك شناخت اجمالی به معنای واژگان برای زبانآموزان قابل حل
است .اين تمرين بر اساس طبقهبندی شناختی بلوم 9در سطح کاربست 4قرار میگیرد که يکی
از سطوح میانی شناختی و متناسب برای زبانآموزان با سطح مبتدی و متوسط است.

ارزيابی انتقادی مجموعۀ الرائد في تعليم اللغة العربية 78

 .6بحث و نتیجهگیری
بهطور کلی در ارزيابی شکلی و ظاهری چنین استنتاج میشود که کتاب از نظر کاربست
رنگها و نوع کاغذ در سطح مطلوبی قرار دارد .همچنین ،نوع قلم و صفحهآرايی آن،
دانشجويان و زبانآموزان را به خواندن متن راغب میکند .عنوان کتاب نیز واضح و گوياست،
اما از نظر کاربرد صحیح عالئم سجاوندی و الفاظ و تعابیر به کار رفته در آن اشتباهات فراوانی
در متون و تمرينها ديده میشود؛ لذا نیازمند ويرايش اساسی است تا دانشجويان و زبانآموزان
از ابتدا بهخوبی با کاربرد صحیح عالئم سجاوندی ،الفاظ ،ترکیبها و بهطور کلی قواعد زبان
عربی آشنا شوند.
بر اساس آنچه در مقدمۀ کتاب ذکر شد ،اين مجموعه با اتخاذ روشی هدفمند بر آن است
تا بستر مناسبی برای تولیدهای زبانی توسط دانشجو (زبانآموز) فراهم آورد (فکری،7911 ،
ج/7 .ص .)77 .در اين راستا با توجه به اينکه مخاطبان اصلی کتاب ،زبانآموزان فارسیزبان
هستند که زبان عربی نزد آنها بهمثابۀ يك زبان خارجی است ،اشاره به يك نکتۀ مهم ضروری
است که براساس نظريۀ يادگیری زبان از منظر شناختی ،اصوالً تسلط بر مهارت نگارشِ هر
5

زبان خارجی در اولین گام مستلزم اين است که بستر الزم برای تولید ساختارهای زبانبینابینی

فراهم شود؛ بدين معنی که «ساختارهايی که يادگیرندگان زبان دوم تولید میکنند ،کامالً متأثر
از زبان مادری ايشان میباشد ،به نحوی که در برخی عناصر و ويژگیهای زبانی مشابه زبان
دوم و در برخی ديگر همانند زبان اول است» ( .)Ellis, 1985, p. 47به عبارت سادهتر ،ساختار
زبان بینابینی همچون پُلی است که میان زبان مبدأ زبانآموز (در اينجا :فارسی) و زبان مقصد
وی (عربی) ارتباط ايجاد میکند و تا زمانی که بستر الزم جهت تشکیل اين ساختار زبانی
ايجاد نشود ،نمیتوان انتظار داشت که زبانآموز در نگارش به زبان مقصد موفق عمل کند.
ترجمۀ ساختارهای زبانی از زبان مبدأ (فارسی) به زبان مقصد (عربی) که دراصطالح «تعريب»
نامیده میشود ،يکی از مؤثرترين راهکارهای افزايش توانمندی زبانآموز در تولید ساختارهای
زبانبینابینی است .همچنین ،برای اينکه زبانآموز بتواند در فرايند تعريب بهتدريج دچار
خطاهای کمتری شود ،میبايست از ساختارهای زبان مقصد (عربی) الگوبرداری و تقلید کند.
نويسندة کتاب نیز در بخش مقدمه با نام بردن از روش تقلیدمحور «طریقة محاکاتية» (فکری،
 ،7911ص )77 .بهطور ضمنی به اين موضوع اشاره کرده است .همچنین ،در برخی از
درسنامههای موسوم به «وقفة مع قواعد اإلنشاء» به شکل گذرا به برخی از مهمترين الگوهای
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ساختاری زبان عربی پرداخته شده است و چنانچه پیش از اين گفته شد در افزايش میزان
توانش زبانی زبانآموز مؤثر است ،امّا صِرف ارائۀ ساختارهای زبانی به زبانآمور جهت آشنايی
با زبان مقصد ،برای تقويت کنش زبانی وی کافی نیست1؛ از اين رو ،خأليی مشهود که در
اين زمینه خودنمايی میکند اين است که در تمرينهای کتاب بهعنوان اصلیترين بستر برای
ارائۀ تولیدات زبانی زبانآموزان ،تمرينهای مبتنی بر تعريب ساختارهای زبانی براساس
الگوهای آموزش دادهشده وجود ندارد 1.هرچند در برخی از تدريبات از زبانآموز خواسته
شده که معادل برخی از تعبیرهای کوتاه را به زبان عربی ذکر کند ،اما اين تمرين نیز فاقد
اثربخشی مورد نظر خواهد بود ،زيرا براساس الگوی معینی طراحی نشده است .اين در حالی
است که در پاسخ به برخی از تمرينها ،زبانآموز بايد دست به نوشتن جمالت عربی جديد
بزند و اين دور از انتظار است ،زيرا بستر الزم برای الگوبرداریِ وی از ساختارهای زبانی در
کتاب فراهم نشده است.
همچنین با توجه به اينکه ارائۀ الگوهای زبانی به زبانآموز ،نیازمند سلسلهمراتب تدريجی
از الگوهای ساده تا پیشرفته است ،لذا در انتخاب متن درسها نیز بهعنوان اصلیترين الگوهای
زبانی که در پیش روی زبانآموزان قرار میگیرد بايد اين فرايند تدريجی رعايت شود ،اما در
مجموعۀ «الرائد» نهتنها اين اصل مهم رعايت نشده ،بلکه با انتخاب متونی که غالباً ادبی و
دارای عبارتهای نسبتاً دشوار هستند ،فرايند بسترسازی جهت ايجاد ارتباط زبانآموز با
ساختارهای پرکاربرد زبان عربی و الگوبرداری از آن دچار اختالل شده است .از اين رو ،با
وجود همۀ موارد مثبتی که در تحلیل شکلی و محتوايی اين مجموعه بدان اشاره شد ،به نظر
میرسد ايجاد بستر مناسب برای نگارش صحیح زبانآموزان که در مقدمۀ کتاب از آن سخن
به میان آمده ،با چالشهای اساسی روبهرو است.
پینوشتها
 .7افزون بر موارد ذکرشــده ،تعداد فراوانی از اشــتباهات نگارشــی در زمینۀ تايپ حروف ،فاصــلهگذاری و نشــانههای
سجاوندی ،ايرادات نحوی و  ...در کتاب وجود دارد که در اين مختصر نمیگنجد.
2. language proficiency
3. Bloom's cognitive taxonomy
4. applying
5. interlanguage
 .1توانمندی فرد در تولید ساختارهای زبانی «کنش زبانی »language performance/نامیده میشود (براون،7114 ،
ص.)41 .
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 .1در آموزش زبان خارجی ،اين نوع از تمرينها به «تمرين الگو در ترجمه »pattern practice/شناخته میشود؛ برای
اطالعات بیشتر در اين زمینه رجوع شود به مقالۀ زارع ( )7911با عنوان« :بررسی اثربخشی تمرين الگو در ترجمه بر
پیشبرد مهارت نگارش عربیِ دانشجويان فارسیزبان» چاپ شده در مجلۀ جستارهای زبانی.
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