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  چكيده
انسـجام و  بـه  كـه   ،آمـوزش يند افرمند و مطابق با  هدفموزشي آهاي  بستهتوليد 

هـاي تحـول و     ضـرورت ، از داشـته باشـد  توجـه   خـوبي  بـه هماهنگي ميان اجزا 
 ةعرصـ اين بايسـتگي در   .است سازي نظام و ساختار آموزشي در هر جامعه بهينه

ي هـا  دشـواري  تـر،  عالوه بـر اهميـت بـيش    ،از جمله زبان ،هاي مهارتي فراگيري
كمبـود   .طلبد ميتري در فراهم آوردن مواد آموزشي  فراوان دقتو  تري دارد بيش
هم در وجه مهارتي و هم در وجـه   ،زبان عربي ةعرصآموزشي در  گير منابع چشم

كه به ميزان بـااليي   ،زبان فارسي ةفراگيرندهاي  ويژگي دانشي آن با در نظر گرفتن
هـاي رايـج را    آمـوزش گيرد، بازدهي  ميبندي مشتركي با زبان عربي قرار  طبقهدر 

اخير كه در پديد آمـدن   ةدر دو ده در پيهاي پي  با وجود تالش .دهد ميكاهش 
هـا و   بررسـي كاسـتي   ،انجام شده اسـت  هاي آموزشي زبان عربي ها و بسته كتاب

چنـان   هـم  سـطح كيفـي آمـوزش ايـن زبـان،      يهتر براي ارتقـا هاي ب يافتن روش
ـ  .خـور اهميـت اسـت   موضوعي در حاضـر ضـمن بررسـي يكـي از منـابع       ةمقال

ـ كوشد نقاط ضـعف و قـوت آن بـه همـراه      مي اخير، هاي توليدشده در سال  ةارائ
بعـدي در راسـتاي توليـد مـواد     هـاي   گـام پيشنهادهاي مرتبط براي بهبود پيمودن 

  .ارائه نمايدآموزشي را 
مهـارت   زبـان رسـانه،   مـواد آموزشـي،   عدنان اشـكوري،  ،لغة االعالم :ها هواژديكل

  .فهم شنيداري شنيدن،
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  مقدمه .1
انتقال مفاهيم و پايدارسازي يند افرمنابع آموزشي در هر رشته و دانشي درصدد پديد آوردن 

اي از اطالعات مرتبط با آن دانش يا مهـارت را   مجموعهكه  طوريبه  .ندا آن براي فراگيرنده
چه مطابق با الگوهاي متعارف در  چنان. نمايند مياي قابل دريافت به فراگيرنده منتقل  شيوهبه 

آموختگـار و   آموزش را در سـه ضـلع آموزگـار،   يند افرتكنولوژي آموزشي اركان مرتبط با 
 سـه ركـن عينـي يادشـده،     موضوع آموزش محصور نماييم و روش آموزشي را بر خـالف 

هايي دارند كه  شاخصاز اين اركان وظايف و  ها به شمار آوريم، هر يك ارتباط حاكم بر آن
ضـريب كيفـي آن    يارتقـا هـا اهـداف آموزشـي و     از سازگاري ميان آن در صورت تحقق،

آمـوزش را  مـدي  اكاركاهش  هاي هر يك، ويژگيو در صورت عدم تحقق  شود ميحاصل 
  .)14/ 1 :2008 صياح،( داشتدر پي خواهد 

اي از اطالعات است كـه   مجموعهمواد آموزشي  .اين اركان مواد آموزشي است ةجملاز 
مند به مخاطب و آموزش گيرنده منتقـل   معيني از دانش يا مهارت با روشي هدف ةعرصدر 
انسـجام   اين مواد آموزشي بايد داراي سه وجه اساسي قابليت انتقـال،  .)15: همان( شود مي

   .دروني و تناسب با نياز فراگيرنده باشد
ـ  .معرفتي مشـتركي دارنـد   ةپاياالذهاني است كه  بينمنظور از قابليت انتقال مفاهيم   رايب

آموزش يند افرپيشيني در  ةشد شناختهمثال يادگيري واژگان جديد قابل بازگشت به واژگان 
  .هاست به معناي قابليت انتقال آن زبان

كه هر بخش به برقراري ارتباط  ،دروني در مواد آموزشي ياجزاافزايي  هم پوشاني و هم
نمونه ساختارشناسي  رايب .دومين ويژگي ضروري اين مواد است ،با بخش ديگر مدد رساند

كند و بالعكس فهم معاني واژگان در وضـع   مييا نحو هر جمله به دريافت معناي آن كمك 
  .)82 :1999 ،قباوة( ت تقديم و تأخير مؤثر استنحوي و ساختاري درست هر جمله از جه

سازگاري بـا نيازهـاي معرفتـي يـا      كه وجه انگيزشي در آن مشهودتر است، ،وجه سوم
هاي  ساخت ها و نمونهكارگيري عبارات و  بهآموزش زبان  ةزميندر  .مهارتي فراگيرنده است

  .آموزش براي فراگيرنده نقش بسزايي دارد تسهيلرايج و كاربردي در 
 ةآمـد  فراهمروش و ساختار به بررسي يكي از منابع  هاي هدف، مؤلفهبر اساس  اينك و

  .پردازيم ميآموزش زبان عربي 
 ،بـه عنـوان زبـان دوم    ،آموزش زبـان عربـي  عرصة از جمله مسائل و مشكالتي كه در 

تبيـين اهـداف    .منـابع آموزشـي اسـت   سـازوارة  بـه   نداشـتن  شود توجه كافي ميمشاهده 
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 ةدنده تشكيلقق اين اهداف و نيز سازگاري ميان عناصر حيافتن ساز و كارهاي ت ،آموزشي
مشـابه   اي يبوم ليدلبه  اما د؛يآ يمآن به شمار كارامدي هاي  ضرورتيك منبع آموزشي از 

 بـودن  نوظهـور  ليـ دل بـه ( يياروپـا  يها زبانبه خالف  ،يفارس زبان با يدانستن زبان عرب
 بهكشور  يآموزش يها دوره در ،)ريقرن اخ كيدر حد  ينظام آموزش نيا در ها آن آموزش
متـداول و   يالگوهـا  بـر  يمبتنـ  يكردهـا يرو و هـا  روشبـا   يآموزش زبان عرب يسازگار

 آمـوزش  عرصـة  در هـم  يكاسـت  نيـ ا. است شده توجه تر كم يكارامدبرخوردار از اعتبار 
بـه   يكلـ  ينگاه در واساس  نيهم بر. كند يم ييآن خودنما يها مهارتدانش زبان و هم 

 ديـ تول انـد،  شده كرديبه رو ليكه تبد ه،يفرض دو ةيپامنابع بر  نيا يمنابع آموزش زبان عرب
  .شده و فراهم آمده است

زبان  شود، ميگرا ياد  نظرية ساختآن به  يافته از عينيتكه در وضعيت  ،نخستفرضية 
گيرنده  آموزشهايي را در اختيار  قالب ،داند ميآن  ةكارگيرند و قصد به را تابعي از خواست

آن را  وكنـد  از زبان اقدام اجزايي ها و  گزارهدهد تا بر اساس آن بتواند به ساخت  ميقرار 
 ،بسياري از منابع آمـوزش زبـان عربـي    .در خدمت انتقال پيام از خود به ديگران قرار دهد

ساخت عرصة و چه در  )صرف( ساخت واژگانيعرصة چه در  ،ويژه منابع دستورمحور هب
شـوند از ايـن فرضـيه پيـروي      مـي هاي آموزشي به كار گرفته  دورهكه در  )نحو( اي گزاره
ـ  .اند   شدهو بر اساس چنين رويكردي توليد كنند  مي نمونـه اگـر در آمـوزش صـرف      رايب

ي تغييـرات آن در  چگـونگ  چنـين  هـم حذف فاعل از جمله و مجهول ساختن فعـل  شيوة 
معنا نيست كه در واقعيت زبان آن آموزش داده شود هرگز به  )ها صيغه( هاي مختلف قالب
اگر مجهول ساختن فعل ماضي  مثالً .و داراي معناي درستي استرود  ميها به كار  آنهمة 

به چون غَرَس  هايي هم نمونهآموز خواسته شود آن را در  زبانمجرد آموزش داده شود و از 
چـه   )غُرسـنا  غُرسـت، ( سـيزدهم و چهـاردهم ماضـي آن   صيغة در اين صورت  كار ببرد،

  .هاي ميان ساخت و كاربرد زبان بسيار است فاصلهكه از اين دسته  !معنايي خواهد داشت؟
تبديل شدن به رويكرد عيني در توليد مواد آموزشي، از آن  كه آن نيز پس از ،دوم ةفرضي

 ةپايـ كـه بـر    ،را زبـان  ةاسـتفاد كوشد تا واقعيت مـورد   ميشود  ميياد كاربرد زبان  ةنظريبه 
 ةجامعكارگيرنده و بر اساس توافق  بههاي فضاي بيرون از  بايسته ها و ضرورتها و  موقعيت

و ساخت زبان را تابع و ابـزاري   دهد رمحور اصلي آموزش قرا ،آن زبان شكل گرفته است
چند اين نظريه و رويكرد در بسياري از منابع آموزش  هر .براي مقاصد ارتباطي آن قرار دهد

امـا   گيرد، ميگرفته يا  تر آموزشي مورد استفاده قرار طوالني ةسابق دليلبه  ،هاي اروپايي زبان
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تمركز يـا نيـاز بـه     صرفاً چون شباهت با زبان فارسي و در آموزش زبان عربي به داليلي هم
هاي آموزشـي در   دوره در ها نيست، بازشناسي آنكه اكنون مجال ، هاي خاصي از آن مهارت

  .ه استشدتوجه  به آنتر  سطح كشور كم
كه البته با هويت و هدف كتاب به عنوان منبعي  ،دومنظرية در اين نوشتار بر اساس 
سـازگاري   )زبان رسانه( يا زبان براي اهداف خاصآن فهم  متمركز بر مهارت شنيدن و

ي آن پرداخته شده و كوشش شده است به ايـن پرسـش   تري دارد، به بررسي مورد بيش
هـاي زبـاني بايـد از چـه      مهـارت يـك منبـع آمـوزش مهـارت يـا       پاسخ داده شود كـه 

ها در منبـع مـورد بررسـي رعايـت شـده       ويژگيآيا اين و  هايي برخوردار باشد؟ ويژگي
  است يا خير؟

  
  معرفي اثر. 2

عضـو هيئـت علمـي دانشـگاه      ،تأليف سيد عدنان اشكوري ةيقيلغة االعالم دراسة تطبكتاب 
تشـارات دانشـگاه   نا از سوي 1390در سال  صفحه 346در  ،)خوارزمي كنوني( تربيت معلم
 ،مقدمـه  اين كتـاب داراي . استده شصوتي آن منتشر  ةفشردبه همراه لوح  )ع(امام صادق 

ت اجـزا برخـوردار   دروس اين كتاب از وحدت و مشـابه  .درس و فهرست منابع است 26
عبارات خبري  جمالت و فهرست واژگان و اصطالحات، ،و شامل اهداف درساست بوده 

ها از تعدادي جمله يـا   تمرينكه هر يك از  و سيزده گونه تمرين مشابه در هر درس است،
  .واژه تشكيل شده است

هاي فارسي براي  جمله از هاي ترجمه تمرين زبان اصلي كتاب عربي است و البته در
نيز در فهرست واژگان و اصطالحات در ابتـداي   ها استفاده شده و سازي عربي آن معادل

نوشتاري  و صرفاً ندارد كتاب تصويراين  .ها به فارسي آمده است هر درس نيز معادل آن
  .است
  

  هاي مثبت كتاب ويژگي. 3
هاي زبان عربي و نيز آموزش  مهارتآموزشي براي برخي  يبه عنوان منبع لغة االعالمكتاب 

كه به برخـي از   داردهايي  زبان رسانه ويژگي ةاي از اصطالحات پركاربرد در عرص مجموعه
  :كنيم ميها اشاره  آن
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  مندي نظام 1.3
درس اين كتاب از الگوي واحدي پيروي شده است كه اين الگو تا حـد زيـادي بـا     26در 

كنـد   ميمندي كمك  نظاماين  .داردسازگاري  ،كه در ابتداي آن آمده است ،اهداف هر درس
كه فراگيرنده با تكرار الگوهاي آموزشي و تمريني به دريافت پايداري از محتـواي آمـوزش   

كه  ،اي براي آموزش كتاب ويژهگونه كه در صورت وجود روش  همان .ديابشده دست  داده
منـدي   نظـام گيـري از ايـن    بهـره تواند بـا   ميآموزگار  كنيم، مي تعبيراز آن به روش تدريس 

  .)135 :2000 مدكور،( دكنخوبي ايفا  بهوظايف آموزشي خود را 
  
  ها رعايت تناسب ميان انتقال مفاهيم و پايدارسازي آن 2.3

در گـام   .شـود  مـي ديگـر پيمـوده    پيوسته به عنوان مكمل يك هم بهدر منابع آموزشي دو گام 
هايي براي تمرين  شود و در گام بعدي روش ميهاي جديدي به فراگير منتقل  دانستهنخست 

آمـوزش زبـان سـهم     ةعرصـ در  .شود ميها به كار گرفته  و ممارست جهت پايدارسازي آن
تـر از بخـش    برجسـته بسـيار مهـم و    ،ويژه در ابعاد مهارتي آن هب ،بخش تمرين و ممارست

 ةحافظات در چون واژگان و اصطالح اي كه انتقال اطالعات زباني هم گونهبه  .نخست است
فعـال قـرار    ةحافظـ مداوم و پرتكـرار در   ،غير فعال قرار گرفته و در صورت كاربرد مستمر

مثال ممكن است فردي معاني واژگان بسياري از يك زبان را بداند اما نتوانـد   رايب. گيرد مي
ايـن كاسـتي بـه ضـعف بعـد تمرينـي        .واژگان يادشده را در گفتار يا نوشتار به كـار گيـرد  

كتاب حاضـر از ايـن جهـت     .)38 :2003 دالحميد زيتون،بع( گردد هاي زبان باز مي تهآموخ
اصطالحات و  انتقال اطالعات آموزشي را در قالب واژگان،% 30 يازاتمرين در % 70نسبت 
  .خوبي رعايت كرده است بهاي  رسانههاي  جمله
  
  ها تمرينتنوع  3.3
هـايي اسـت كـه هـر يـك       تمرينتوجه در منابع آموزشي گوناگوني  درخورهاي  ويژگياز 

  .انجامد ميو به افزايش راندمان آموزشي است بخشي از اهداف آموزشي را تحقق بخشيده 
  :ست ازا سازي براي آموزش زبان عبارت تمرينهدف مهم در 

اين معنا  به .ويژه پركاربردهاي آن هسازي الگوي ساختارهاي زبان ب مشابهافزايش توان ـ 
 ،هاي مشابه نمونهكاررفته در هر درس به تكثير  به ةنمونكه فراگيرنده بتواند با مبنا قرار دادن 

  .بپردازد رساند، ميرا مدد  كه در انتقال پيام به مخاطب او
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بـدون نيـاز بـه     خودكار اين ساختارها از طريق تكرار، كارگيري سريع و بهايجاد توان ـ 
ها كه به اين ترتيب قدرت استفاده از زبان دوم به  دهي دستوري آن شكلتمركز بر چگونگي 
كـه   ،اين امر براي فراگيران زبان دوم .شود مياول يا مادري نزديك بان زسطح اين توان در 

زمان به تلفظ و اداي شفاهي واژگان و آواها تا ساخت تركيبـي و مطـابق بـا معـاني      بايد هم
  .اي دارد ويژهاهميت  د،كننتوجه گان ژواشده بر اساس انتخاب درست  اراده

ـ كتاب حاضر از اين جهت كوشيده است با  هـاي گونـاگون بعـد توانشـي      تمـرين  ةارائ
  .فراگيران آن را تقويت نمايد

هـا   جملـه از جمله درك و فهـم   ،اي ويژهشده در هر درس با اهداف  ارائهسيزده تمرين 
آمـوزش   ،)هفـتم  چهـارم و ، مـرين سـوم  ت(پايدارسازي مفهوم واژگان ) تمرين اول و دوم(

 ،)تمـرين ششـم  (آمـوزش كـاربرد حـروف در زبـان      ،)تمرين پنجم( ها جملهساختاربندي 
آموزش كاربردهاي متنوع  ،)تمرين هشتم و نهم( فارسي به عربي و بالعكس ةترجمآموزش 

و  )تمـرين يـازدهم و دوازدهـم   (تقويـت فهـم شـنيداري     ،)تمرين دهم( مشتقات واژگاني
هـا بـا    تمـرين هريك از ايـن   .اند تدوين شده، )تمرين سيزدهم(سازي و انشا  جملهآموزش 
را ارتباطي فراگيرنده با زبـان كـاربردي    ةگسترشده  دادههاي متعدد پوشش  نمونهها و  جمله

  .)13- 4 :1390ري، اشكو( دهد ميافزايش 
  
  توجه به بعد كاربردي زبان 4.3

هاي ساخته  عبارتها و  جملهها از  تمرينيا در  اصلي خود و ةپيكربرخي منابع آموزشي در 
ها از زبان كـاربردي و   كه گاهي اين امر موجب فاصله گرفتن آن اند و توليد شده بهره گرفته

 ،ها ممكن است از نظر دستور زبان درست باشند جملهبسياري از  .گردد ميدر متن واقعيت 
هايي  جملهشود كه صرفاً با  مياين امر سبب  .برند نميها را به كار  اما گويشوران آن زبان آن

 با توجه به تفاوت ساخت و و هاي زباني و نه كاربري آن آشنا شوند سازهاز جهت فراگيري 
منـابع   يبرخـ  آن را در ةنمونكه  رود ميآموزش از دست يند افربخش دوم در  كاربرد زبان،

ـ  زبـان  بـا  يدانيـ م ييآشـنا  دآورندهيپد كه افتي توان يم رانيا در دشدهيتول يآموزش  يعرب
 مـوز آ زبـان  كه شود يم سبب امر نيا. ...) و 46 و 40، 34/ 2 :1383، ياله فتح( است نداشته
  .بداند مداناكار و حاصل يب را زبان ةعرص در خود يها دانسته

 هـم  ،شوند مي استفاده ها رسانه در كه يعبارات و ها جمله از است دهيكوش لغة االعالم
 مؤلـف  كه آن برعالوه  .رديبگ بهره ها نيتمر در هم و) اخبار عنوان با( آموزش بخش در
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 يمكان ،يزمان يها تيمحدود از ها جمله نيا بر يمختصر اصالحات با تا است دهيكوش
  .زديبپره يتيموقع و

اي يا منطقه و كشور خاصـي و   ويژهچه خبري مربوط به سال و تقويم  نمونه چنان رايب
هميشـگي و عمـومي آن را آسـيب     ةجنبـ كه تأكيد بـر آن   ،اي بوده است ويژهيا در شرايط 

كه منجر به كهنه و قديمي شدن محتواي  ،ها محدوديتاز اين  با اصالح آن رسانده است، مي
  .پرهيز شده است گردد، ميكتاب 
  
  دقت در نگارش 5.3

ها و تأليفات  كتاب هاي آن با زبان فارسي، تفاوتي زبان عربي و هاي امالي ويژگيبا توجه به 
كـه خطاهـاي    عالوه بر آن .منتشرشده به اين زبان در ايران اغلب دچار اغالط اماليي هستند

خواني مـتن   نمونهو دستور زباني نيز گاهي به جهت ضعف دانش نگارنده و يا عدم ي يانشا
بـا ناديـده گـرفتن     لغة االعـالم كتاب  .بخشد مياين مشكل را شدت  توسط ويراستار زباني،

در آينده به حسن  و( شود ميهاي زبان عربي محسوب  ويژگيكه از  ،گذاري نشانهاعراب و 
از اين . آفت اغالط تا حد زيادي مصون مانده است از ،)يا عيب بودن آن اشاره خواهيم كرد

هـر چنـد در خصـوص     .ن بسـيار انـدك اسـت   دستوري و اماليـي در آ  ،ييانشارو اغالط 
موردي از اعراب و حركات مالحظاتي وجود دارد كـه بـه آن    ةاستفادهاي نگارشي و  نشانه

  .اشاره خواهيم كرد
  
  منابع شنيداري 6.3
هاي زبان  جا كه مهارت شنيدن و فهم شنيداري عالوه بر تقدم نسبت به ديگر مهارت از آن

منابع آموزشـي   كليدي در برقراري ارتباط با زبان دارد، ينقشاي بوده و  ويژهداراي اهميت 
امـا   .انـد  دادهدر دسـتور كـار قـرار     زبان دوم فراهم كردن منابع شنيداري را براي فراگيران

ـ الح يصـد  ةمجموعاغلب منابع آموزشي زبان عربي در ايران جز موارد اندكي همچون   اةي
اما كتاب حاضر عالوه بـر بخـش اصـلي هـر      .اند ورزيدهاز اين مهم غفلت  )1383 فكري،(

نيز بـه مـواد آموزشـي مـرتبط بـا       ها را تمرينبرخي از ) ها و عبارات آموزشي جمله(درس 
يـادگيري تلفـظ    خواني، درستاين امر به  .مهارت شنيدن و فهم شنيداري تبديل كرده است

حـروف و  عـالوه بـر تمييـز دادن     صحيح و نزديك شدن لحن و آهنگ گفتـار فراگيرنـده،  
  .كند ميها كمك  كلمات بدون ديدن آن
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  اي رسانهگوناگوني موضوعات  7.3
ورزشي  ،اقتصادي اجتماعي، چون سياسي، ها موضوعات گوناگوني هم رسانهجا كه در  از آن

هـا عـالوه بـر افـزايش      عرصهآشنايي با اصطالحات هريك از اين  د،شو  ميو هنري مطرح 
فراگيـري   ةانگيـز نـواختي موضـوع آمـوزش و در نتيجـه كـاهش       يـك  از دانش و آگـاهي، 

به اين موضوع توجه نويسنده با انتخاب موضوعات متنوع  لغة االعالمدر  .كند ميجلوگيري 
  .كرده است

كتـاب دو   ةدر پايان اين بخش الزم به يادآوري است كه عالوه بر نكات يادشده دربـار 
نخست آشنايي خـوب و قابـل قبـول    ؛ ود استايشان مشه ةويژگي نويسنده در اثر پديدآمد

الفاظ و ساختارهاي زبـاني و ديگـر    درستي استفاده ازدليل ايشان با زبان عربي كاربردي به 
  .صورت خاصه هاي عربي متداول ب رسانهآشنايي مناسب با 

  
  نقدهاي كتاب. 4
بلكه  ،يستنآن مد اكارگمان بررسي انتقادي يك اثر به معناي ناديده گرفتن نقاط قوت و  بي

  .هاي علمي و تحقيقاتي آينده است تجربهها در  ها و برطرف كردن آن براي يافتن كاستي
اول نقـد   ةدسـت  :دو دسته نقد است ةدربرگيرند لغة االعالمحاصل بررسي انتقادي كتاب 

هر چنـد ممكـن اسـت بخـش دوم اهميـت       .دوم نقد محتوايي ةدستشكلي و ساختاري و 
اما بر اساس تقدم منطقي متعارف ابتدا به نقد شكلي و سپس بـه نقـد    ،دباشداشته تري  بيش

  .پردازيم ميمحتوايي 
  
  نام كتاب 1.4

. اسـت  دهيـ را برگز »ةيقيدراسة تطب«آن  حيو در توض لغة االعالماثر خود نام  يمؤلف برا
 يا زبان رسـانه، مطالعـه  «نام كتاب  واژگان نيا از كي هر ياصطالح يمعنا اساس بر كه

 و يريفراگ دراسة ةاز واژ سندهيرسد مقصود نو يهر چند به نظر م. خواهد بود »يكاربرد
كـه   يهنگام مثالً. رود يبه كار م يمطالعه و بررس ياصطالح برا ني، اما غالباً اباشد آموزش

 »يمركز مطالعـات اقتصـاد  « يبه معنا ميكن ياستفاده م »ةيمركز الدراسات االقتصاد«از عنوان 
 يعني »الماضياالجتماع  يتمت دراسة هذا الموضوع ف«شود  يكه گفته م يهنگام زياست و ن

كتـاب   يآموزشـ  كـرد يبا توجه بـه رو . »شد انجام گذشته نشست در موضوع نيا يبررس«
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در زبـان   »يكـاربرد « ةعنـوان كتـاب معـادل كلمـ     حيدر توض »ةيقيتطب«منظور از اصطالح 
 ايـ  يفيامـا اصـطالح تـوظ    ،رود يبه كار م زيمعنا ن نيواژه به هم نيهرچند ا. است يفارس
اسـاس   نيـ بر ا. استتر  شده مناسب شده از عنوان انتخاب منظور احتمال داده يبرا يفيوظ

 سـت ياز ابهـام ن  ينام كتـاب خـال   يحيعنوان توض يبرا »ةيقيدراسة تطب« بياستفاده از ترك
  ).136: 2001 ،ةسماح ؛550/ 2: تا يب ،يمصطف(

چنـين   هـم  .عنـوان متعـارف نيسـت    ةصـفح كتاب پيش از  ياهدااز نظر شكلي ذكر 
تهران براي معرفي محل اشتغال مؤلف به شكل طهران در فارسي امروزي  ةكلمنگارش 

  .شود ميغلط محسوب 
معرفي آثار ديگر كـه ارتبـاطي بـا     آوردن گزارش عملكردي مربوط به يك مركز و

ـ . چندان مناسبتي نـدارد ناشر  ةمقدماين كتاب ندارد در  ويـژه اسـتفاده از واژگـاني     هب
 .كتـاب افـزوده اسـت   مد ادربر ضعف  ،كه در فارسي كاربرد ندارد ،»ترسيخ«چون  هم
كارگيري اصطالح متون شنيداري به جاي منابع يا مواد شنيداري نادرسـت   بهچنين  هم

آن اسـت كـه    شنيداري در همين مقدمه مسـتلزم  و هاي ديداري فايلذكر تعبير  .است
 كـه صـرفاً منبـع شـنيداري دارد     كتاب داراي بخش فيلم و تصوير هم باشد در حـالي 

  .)مقدمه :1390 اشكوري،(
  
  هدف اصلي 2.4

شود آن است كه ايـن اثـر بـا رويكـرد      ميرويكرد محتوايي كتاب دريافت  آنچه از عنوان و
 لحـاظ كه از  حالي در .آموزش زبان براي اهداف خاص يعني زبان رسانه تدوين شده است

ساختن آن بـراي تـدريس در    ةويژهاي گوناگون كتاب بر بعد شنيداري، وجه  تمركز بخش
  .نمايد ميبارزتر  ،كه درصدد تقويت مهارت شنيداري است ،را آزمايشگاه زبان

 .بر همين اساس كتاب از جهت هدف آموزشي در وضعيت دوگانگي قرار گرفته است
، توان از يك كتاب كاربردهاي متعدد و متنوعي را بهره گرفت ميهرچند در موارد فراواني 

چـه كتـاب    كـه چنـان   است  بر كتاب وارد است، اين زمينهاما آنچه به عنوان نقدي در اين 
هاي شنيداري ارتباط چنداني با اين رويكـرد   تمرينبراي آموزش زبان رسانه باشد طراحي 

 ،گـزينش صـرفاً متـون    راحي شده اسـت، ندارد و اگر كتاب براي تدريس در آزمايشگاه ط
عمـومي و   ،متون داستاني ماننداي و ناديده گرفتن متون ديگر  رسانهعبارات و اصطالحات 

اين نقد شايد با توجيه نويسنده كه كتاب در اصل بـراي   .موضوعي خالي از اشكال نيست



 ... هاي زبان آموزش مهارت ةعرصمندي مواد آموزشي در  انسجام و هدف   134

  

كه دانشجويان آموزش غيـر مسـتقيم    مجازي در نظر گرفته شده است، ةدانشكددرسي در 
ارچوب دوگـانگي در هـدف   هـ اما در خـارج از ايـن چ  ؛ پذيرفته باشد كنند، ميرا دريافت 

  .آموزشي كتاب قابل توجيه نيست
  
  اهداف هر درس 3.4

 نيـ ا. كنـد  يشش محـور را بـازگو مـ    »اهداف الدرس«درس با عنوان نويسنده در ابتداي هر 
هـا بـه صـورت     درس ةاسـت، در همـ   ديـ وط به واژگان جدبه جز بند دوم كه مرب اهداف،

كـه در   عـالوه بـر آن   .هـر درس نيسـت   در تكـرار آن در  يا دهيشود و فا يمشترك تكرار م
كتـاب   ةمقدمـ چه اهداف آموزشي مربوط به فراگيرنـده باشـد، در    هاي آموزشي چنان ب كتا

ديگر متفاوت شود كه در مگر هدف هر درس با درس (نه ابتداي هر درس  شود و ميآورده 
كارگيري مواد آموزشـي توسـط    بهو اگر مربوط به روش  )جا چنين امري متصور نيست اين

  .آورده شود گيري آن در تدريس پيمدرس است بايد در راهنماي معلم جهت 
كارگيري واژگان در جمله و حل  بهكه برخي موارد ذكرشده در اهداف مانند  عالوه بر آن

 آموزش اسـت يند افرجزء اهداف نيست بلكه بخشي از  توسط فراگيرندههاي درس  تمرين
  .)1: همان( انجامد ميهاي زباني  مهارتچون تقويت  كه به اهدافي هم

  
  محدوديت موضوعي 4.4

زبان براي  ةعرصيك از دو  كه براي كدام ،شده در رويكرد اصلي كتاب اشارهبا توجه به ابهام 
 )درس آزمايشـگاه (فهم شنيداري  يا آموزش درك و و )آموزش زبان رسانه(اهداف خاص 

هاي  جملهها و  متنمحدود شدن مؤلف به موضوعات معيني در انتخاب  تدوين شده است،
  .آغازين هر درس كامالً مشهود است

 فرهنگـي و  اجتمـاعي،  ورزشـي،  اقتصـادي،  هاي سياسي، جملهدر اين كتاب از متون و 
اي باشد الزم بود متون و  رسانهچه رويكرد  كه چنان حالي در .پزشكي بهره گرفته شده است

فنـاوري  ( رسـاني  اطـالع  ،)بـه معنـاي خـاص   ( اي رسانهديني،  هايي با موضوع علمي، جمله
گونه كه  همان .نيز مورد استفاده قرار گيرد ... هوا و آب و طبيعت، هنري، شغلي، ،)اطالعات

ضـرورت انتخـاب    ،)فهم شنيداري آموزش درك و(گيري دوم  جهتدر صورت تمركز بر 
  .نمود مياي با موضوعات متنوع بديهي  رسانهاي و غير  رسانهمتون 
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  استفاده از زبان واسطه 5.4
لزوم يا محاسن و معايـب اسـتفاده    آموزش زبان ضرورت، ةحوزاز جمله مباحث مهم در 

واسـطه بـراي    بسياري بر اين باورند كه اسـتفاده از زبـان   .از زبان واسطه در آموزش است
در مقابل برخي ديگر  .نزديك ساختن درك فراگيرنده از زبان مورد آموزش ضروري است

كه داراي اهميـت و تـأثير    ،ضرورت پديد آوردن فضاي مجازي در يادگيري زبان دليلبه 
استفاده از زبان واسطه را منجر به كـاهش ايـن تـأثير     قابل توجهي در يادگيري زبان است،

  .)66: 2008 ح،صيا( دانند مي
 ةهمـ كارگيري زبان واسـطه در   بههر چند ممكن است در دو طرف پذيرش مطلق 

ميانه و مدل نسبي نيز وجود  ةشيو موارد، ةهمهاي آموزش زبان و يا نفي آن در  عرصه
به ذكر  در كتاب حاضر نويسنده در بخش واژگان و اصطالحات هر درس .داشته باشد

صرف نظر از درستي يا نادرستي برخي . معادل فارسي براي اين واژگان پرداخته است
ها كه در بخش محتوايي به آن خواهيم پرداخت، استفاده از زبان واسـطه بـراي    معادل

بيان معادل در سطح كتابي با رويكرد آموزش زبان براي اهداف خاص چندان مناسب 
 فـرض آن اسـت كـه فراگيرنـده     موزش زبـان پـيش  زيرا در چنين سطحي از آ؛ نيست

داند و اينك درصدد يادگيري اصـطالحات   مياصطالحات عمومي و پايه را  واژگان و
كارگيري مترادف عربي  بهدر نتيجه بهتر آن بود كه اين قسمت با  .آن حوزه است ةويژ

 شـد و يـا فهرسـت    مـي و يا توضيح مختصر به همين زبان در آغاز هر درس گنجانده 
فارسي و  ةزبانجا و باز هم به شكل دو  دروس به صورت يك ةهمها براي  الفبايي آن
سازي آدرس هر درس بـه صـورت ضـميمه در آخـر كتـاب قـرار داده        نمايهعربي با 

 آمـوزش زبـان عربـي اسـت     ةعرصـ هـاي ديگـري در    كتاباين الگو متأثر از  .شد مي
 يا آموزش در آن منابع چنـين شـيوه  عمومي بودن  دليلكه البته به  )2 :1382 فكري،(

  .تري داشته باشد قابليت دفاع بيش
  

  بخش محتوايي. 5
نقـدهاي   ،هر چند در بخش محتـواي كتـاب  ، پديدآورنده ةگرفت صورتهاي  دقت دليلبه 
 برخـي از  توان يافـت كـه بـه    مياما مواردي از نقد محتوايي را  ،خورد ميتري به چشم  كم
  .كنيم ميها اشاره  آن



 ... هاي زبان آموزش مهارت ةعرصمندي مواد آموزشي در  انسجام و هدف   136

  

  ها تركيباصطالحات و  آميختگي 1.5
اما اغلـب  ، در آغاز هر درس مؤلف بخشي را با عنوان مفردات و مصطالحات آورده است

منظـور از   .اصطالحي و غيـر اصـطالحي تفـاوتي گذاشـته نشـده اسـت       يها تركيبميان 
مثـل  . رونـد  يشكل به كار م نياست كه همواره به هم ييها بيترك ياصطالح يها بيترك

 ياصـطالح  ريـ غ بيـ امـا ترك ). 74: 1390 ،ياشـكور ) (ينـژاد  ضيتبع( »يالعنصر زييالتم«
امر موجـب   نيا. به صورت مستقل هم كاربرد دارند اجزا از كياست كه هر  ييها بيترك
 بيـ مـثالً ترك . سـت ين ييجا جابه و رييشده قابل تغ تصور كند قالب ارائه رندهيشود فراگ يم
و العقوبـات  ) ليـ تحم(فـرض   ةاز دو واژ كيـ كه هر ) ها  تحريم ليتحم( »فرض العقوبات«
و با وجود  است ياصطالح ريغ بيبه صورت مستقل كاربرد دارند، از نوع ترك) ها ميتحر(

توانسـت   يدرس مـ  يواژگان ابتدا ستي، اما در لوستهيبه كار رفتن آن در درس به شكل پ
. خورد يدر كتاب به چشم م يگريد اريدر موارد بس وهيش نيا. به صورت مجزا آورده شود

ـ دائـرة االنـواء الجو  « ،)88: همان( »يحالة الطوارئ القصو«نمونه  يراب و ) 156: همـان ( »ةي
  ).170: همان( »انفاذ القانون«

كتاب روش خود را در انتخاب معادل فارسي  ةمقدمكه هر چند مؤلف در  ديگر آن ةنكت
جمله يا عبـارت همـان درس معرفـي    معناي كاربردي آن در و براي واژگان و اصطالحات 

كـه دو يـا چنـد     طـوري به  .بند نمانده است اما در موارد فراواني به اين امر پاي كرده است،
كارگيري در  بهها قابليت  آورد كه برخي از آن ميمعادل فارسي را براي يك اصطالح يا واژه 

و سـالگرد   ادبودي ينابه مع »يذكر«ة واژمثال در درس نخست  رايب .مذكور را ندارد ةجمل
 يآن معـادل فارسـ   يدرس بـرا  يابتـدا  يفارسـ  يها معادل ستياما در ل ،به كار رفته است

ـ حلول الع... « ةبا جمل يهم آورده شده كه تناسب »يادگاري«  »االسـتقالل  يذكـر  و يالـوطن  دي
 اسـت،  بوده واژه كي يفارس يها معادل ةچه قصد مؤلف آوردن هم چنان. ندارد) 3: همان(

 »يذكـر « ةواژبايد معناي خاطره را نيـز بـراي    كه بر خالف تعهد مذكور او در مقدمه است،
كه در درس دوم به معناي حدود و تقريباً به كار » نحو«ة واژكه در مورد  طور همان .آورد مي

 سـو « جا هم به معناي براي آن تناسبي نداشته و در اين» مانند« معناي )14 :همان( رفته است
  .به كار نرفته است »سمت و

كـه معـادل مناسـب آن     ،)24: همـان (» اتيتـداع «بـراي   »پسـماند «به كار بردن معنـاي  
  .از همين نمونه است پيامدهاست،

 ةواژمفـرد يـا مفـرد     ةواژچنين در بخش مفردات و اصطالحات مؤلف اغلب جمع  هم
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 88فحة در ص مثالً .استبند نمانده  اما در همه جا به اين روش پاي، است  كردهجمع را ذكر 
فحة در صـ  .نشده اسـت  گفته كه جمع مكسر دشواريابي است، ،»بيسراد« ةواژمفرد كتاب 

گونه كه برخي واژگان  همان .چنين اشكالي هستند دچارنيز » نظام« و »عقاقير« هاي هواژ 89
  .)90: همان(» ةياقب« مثل نيز از قلم افتاده است،

  
  نشينجامصطلحات  2.5

، آشنايي مناسب نويسنده با اصطالحات پركاربرد زبان عربي دليلبه  كه شد گفتهپيش از اين 
شده با كاربردهاي واژگـاني و اصـطالحي در حـد قابـل قبـولي       گزينشهاي  جملهمطابقت 

به جاي آنچه ايشان اسـتفاده   ،توان اصطالحات پركاربردتري را مياما در مواردي نيز ، است
  .يافت كرده است،
در زبان فصيح از  استفاده شده كه امروزه و» ةيتهو«از اصطالح  91 فحةدر ص مثال براي
بـراي كـولر در    »فيمك«ة واژالبته استفاده از (شود  ميبه جاي آن استفاده  »فييتك« اصطالح

 ةواژچنين نويسنده در مقدمـه از   هم و )مغفول نمانده كه از همين ريشه است، ،زبان عاميانه
  .است »يالتواصل« تر آن كه درست) مقدمه: همان( بهره گرفته» االرتباطي«

  
  عبارات فارسي 3.5

دچـار آسـيب    لغة االعالمساختار درست زبان فارسي و كاربردهاي آن در مواردي از كتاب 
امـا اگـر قصـد    اسـت،  وحـدت   نةنشـا در آخر اسم  »ي«در فارسي حرف  مثالً .شده است

 .شود از بازار كتابي خريدم ميمثالً گفته  .شود مييك استفاده  ةكلمشمارش در ميان باشد از 
تمركز بر عدد يـك بـه عنـوان عـدد شمارشـي      ، چه بگوييم از بازار يك كتاب خريدم چنان
كـه   )218: همـان ( يك پيام تسـليت دريافـت كـرد    ... :كنيمحال به اين جمله توجه  .است

 سؤال بردن چون زير تعابيري هم چنين هم. مناسب است گفته شود پيام تسليتي دريافت كرد
انتقـاد كـردن   ) 247: همان( بهتر است به جاي انتقاد به عمل آوردن نيز غلط رايج و) همان(

به هيچ وجه براي پيكرهاي قطعه قطعه  )270: همان( هاي پراكنده اندامتركيب  .استفاده شود
چهارده براي چهاردهم كـه عـدد   گونه كه به كار بردن عدد  همان .شده معادل مناسبي نيست

رسـانه در فارسـي    ةواژچنـين   هـم  .شـود  مـي خطـا محسـوب    )285: همـان ( ترتيبي است
گونه كه  همان. )297: همان( و نيازي به آوردن اين قيد نيستست امفهوم ارتباط  ةدربردارند
  ).325: همان( آيد ميدر فارسي غلط به شمار  »ضد يا عليه« به جاي »بر ضد«اصطالح 
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  منابع مورد استفاده 4.5
اي از سـاختار   گسـترده است كه در بخـش  ن آترين نقدهاي وارد بر اين كتاب  مهماز 

ـ الح يصدآموزشي  ةمجموعخود متأثر از الگوي  ـ  اةي آن  ةپيشـرفت  ةمرحلـ ويـژه در   هب
 ةدور مقدماتي و بخش مـع االعـالم در   ةدورواژگان و اصطالحات در  ،از نمايه .است

هاي مشابه آن در سـطوح مختلـف    گونهوضوح  بههاي تمريني آن كه  نمونه پيشرفته و
 معلمها كه در كتاب  تمرينچنين بيان اهداف  هم .شود مييافت  اةيالح يصد ةمجموع

تا حـد زيـادي از همـان     لغة االعالمكتاب  ةمقدمدر ، آمده )26-24، 12 :1389 فكري،(
هـا همگـي نشـان از ايـن دارد كـه مؤلـف        نمونـه اين  .الگوي تبييني استفاده شده است

البته  و بايست در مقدمه يا در فهرست منابع به اين اقتباس يا تأثيرپذيري اشاره نمايد مي
  داشـته آموزشـي يادشـده مشـاركت     ةبسـت اثر خود نيز در توليد  ةجا كه پديدآورند از آن
به ايـن   نكردن اما اشاره ؛نموده است ميشايد چنين موضوعي براي ايشان بديهي  ،است
ترديد نسبت به غفلت يـا تعمـد    ةبرانگيزندپوشاني در نگاه آشنايان به منابع آموزشي  هم

  .نگارنده خواهد شد
خـود از منـابع    ياجزانيز در فراهم آوردن  اةيالح يصدآموزشي  ةبستروشن است كه 

 اسـت ه شـد مجلدات آن اشاره  ةهم ةمقدماين موضوع در  به ديگري بهره جسته است كه
  .در اثر پيش روي ما مغفول مانده استكه 

  
  گيري و پيشنهاد نتيجه .6

كـه   ست از ايـن ا عبارت به دست آمد، لغة االعالمآنچه در بررسي به عمل آمده از كتاب 
هاي مختلف دانشي و مهارتي زبـان   عرصهمند در  با توجه به كمبود منابع آموزشي هدف

موفقيـت بـاالي اثـر بـا      قـدرداني اسـت و   ةشايسـت چنـين اثـري    تأليف، عربي در ايران
هاي آموزشـي   زمينهگيري از آن در  بهرهمطلوبيت ، هاي مورد اشاره كاستيپوشي از  چشم

عيني براي مؤلف  ةتجربتواند  ميهر چند  .نمايد نميرا مخدوش  ها و درسي در دانشگاه
از  .باشـد مـدتر  اكارهـاي بلنـدتر و    گران براي پيمودن گام و ديگر نويسندگان و پژوهش

، پيمودن چنين گـامي و پديـد آوردن آثـار مشـابه     ةادامهاي مناسب براي  پيشنهادجمله 
ي ارتقـا ها بـه   تجربهافزايي  تا با هم توليد مواد آموزشي به شكل همكاري گروهي است

  .كيفي آن بينجامدسطح 



 139   مسعود فكري

  

  منابع
  .)ع( دانشگاه امام صادق: تهران ،ةيقيلغة االعالم، دراسة تطب ).1390( عدنان ديس ،ياشكور

  .عالم الكتب: قاهرة ،مهاراته و نماذجه سيالتدر ).2003( ديكمال عبدالحم تون،يز
  .مكتبة سمير: بيروت ،القاموس المبسط ).2001( بيحس ليسماحة، سه

  .)ع( دانشگاه امام صادق: تهران ،دروس في لغة االعالم المسموع). 1380(حامد  ،يصدق
  .دار النهضة العربية ،ةياللغة العرب ةيميتعل). 2008(انطوان  اح،يص
  .نور اميدانشگاه پ ةنام ، درس3و  2و  1مكالمه و محاضره ). 1383( ميابراه ،ياله فتح
  .رانيكانون زبان ا: تهران ،كتاب معلم .)1389( مسعود ،يفكر
  .رانيزبان اكانون : تهران ،يجلد 13 ةمجموع ،اةيالح يصد ).1390(مسعود  ،يفكر
  .دار الفكر المعاصر: دمشق ،اللسان عروبة و ةيالمهارات اللغو ).1999( فخرالدين قباوة،

  .دارالفكر العربي: القاهرة ،ةيالعرب اللغة فنون سيتدر). 2000(احمد  يمدكور، عل
  .المكتبة االسالمية: استانبول ،طيالمعجم الوس ).تا يب( همكاران و ميابراه ،يمصطف

  



 

  


