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چکيده
زبان فارسي به عنوان زبان دوم جهان اسالم با معارف اين دين الهي رابطه تنگاتنگي دارد بنابراين يادگيري زبان فارسي
در كنار آموزههاي اسالمي و شيعي براي طالب غيرفارسي زبان راهگشاست .با توجه به اين رابطه مهم ،جامعة المصطفي
العالمية ميكوشد در بستر زبان فارسي به پرورش پژوهشگر اسالمي ،مترجم و مبلغ اسالمي بپردازد .در همين راستا مركز
آموزش زبان و معارف اسالمي كه زير مجموعه جامعة المصطفي محسوب ميشود ،مجموعهاي به نام آموزش فارسي به
فارسي در هشت كتاب منتشر كرده است كه هم اكنون در مراكز مختلف جامعة المصطفي در داخل و خارج از كشور
تدريس مي گردد .اهداف واالي اين كانون شيعي ،اهميت و حساسيت تأليف و تحليل كتابهاي آموزشي آن را جلوهگر
ميكند در نتيجه درستي و دقت آنها توجه و پژوهش بيشتري را نياز دارد .هدف از نگارش اين مقاله توصيف و نقد
دستوري اين مجموعه آموزشي است .پژوهش حاضر پس از معرفي جامعة المصطفي العالمية ،به اهميت و شيوههاي
دستورآموزي به غير فارسي زبانان ميپردازد و در كنار معرفي مباحث دستوري الزم براي فارسي آموزان ،كتابهاي
هشت جلدي آموزش فارسي به فارسي را از لحاظ دستوري توصيف ميكند .سپس مشکالت دستوري اين كتابها را در
ده بخش جداگانه با ارائه نمونه بررسي مينمايد .مقاله با ارائه راهکارهايي براي بهبود مباحث دستوري اين مجموعه
آموزشي و نيز ساير كتابهاي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان ،پايان مييابد.
کليدواژهها :جامعة المصطفي العالمية ،آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان ،مجموعه كتابهاي آموزش فارسي به
فارسي ،دستور زبان فارسي
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زبان عربي دومين زبان اسالم شناخته ميشود ،زبان فارسي نخست خود از دين اسالم تأييرات عميقي پذيرفت ولي نرر به
ديرينگي ،پويايي ،پيشينه فرهنگي و حجم واژگاني فراوان توانست پيام اسالم را به شرق و غرب جهان برساند ،پس آشنايي با آن
براي مسلمانان جهان راهگشا و پيشبرنده پژوهش هاي اسالمي و استوار كننده انديشه هاي آييني و سازمان دهنده آراي آنهاست.
اهميت يادگيري و آموزش زبان فارسي در جهان اسالم از ديدگاه هاي زير ارزشمند است:
8ـ بارور بودن معارف اسالمي بويژه مضامين عرفاني در زبان فارسي
1ـ وجود گنجينه هاي پر ارزش نسخه هاي خطي به زبان فارسي در سراسر جهان
3ـ پيام آور اسالم در بسياري از كشورهاي جهان چون هند ،چين و تركيه
چينيان در ابتدا اسالم را با زبان فارسي شناختند" ،تعليمات اسالمي در چين كه «تعليمات مسجدي» نيز ناميده ميشود ،از اولين
سال هاي ورود مسلمانان به آن كشور سابقه دارد ،در مدارس مسجدي حدود چهارده كتاب درسي مرجع تدريس مي شود كه
شش جلد آن به زبان فارسي است" (اميدوارنيا .)39 :8311 ،همبستگي بين آيين اسالم و زبان فارسي موجب گرديد كه تازه
مسلمانان چين زبان فارسي را بياموزند و بسياري از اصطالحات مذهبي اين دين را به فارسي نام گذاري كنند" .در دوران سلطنت
قراخان ،اولين حاكم مسلمان منطقه سين كيانگ چين ،مدارس ديني در سراسر منطقه گسترش يافت كه تعداد آن بالغ بر 1181
باب بود و در تمامي اين مدارس تدريس و آموزش زبان فارسي از دروس اصلي به حساب ميآمد( ".سابقي ،)19 :8314 ،حتي از
نرر تعدادي از صاحبنرران (پور نعمت رودسري8311 ،و جانگ لي مينگ )8314 ،قديميترين دستور زبان فارسي به فارسي به
نام «منهاج الطلب» در چين توسط فردي به نام محمد بن الحکيم الزينيمي الشندوني الصيني نوشته شده است.
در كشورهاي منطقه غرب جهان اسالم نيز چون الجزاير ،تونس و مغرب زبان فارسي نقش بسزايي در نشر فرهنگ اسالمي و
تمدن آن ايفا كرده است و چون " اين زبان با زبان قرآن مشتركات فراواني دارد بدون فهم آن احاطه بر گنجينه عريم و ميراث
گرانبهاي منابع ديني و علمي اسالم ميسر نميشود" (موسي.)881 :8311 ،
در ميان اقوام مسلمان آسياي صغير نيز اصطالحات اسالمي فارسي فراوان به چشم ميخورد (قيرالنگيچ.)8311 ،
تأسيس جامعة المصطفي العالمية
در سال هاي نخستين پس از پيروزي انقالب برخي فراگيران خارجي براي تحصيل علوم اسالمي به ايران روي آوردند ،در سال
 8391شوراي سرپرستي فراگيران غير ايراني براي پاسخگويي و ساماندهي وضعيت تحصيلي و معيشتي ايشان تشکيل شد .در
سال  8389اين شورا با تحول ساختار و گسترش حوزه ماموريت به «مركز جهاني علوم اسالمي» تغيير نام داد و به يبت رسيد.
سال  8318مركز جهاني علوم اسالمي با سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج از كشور تلفيق گشت و «جامعة المصطفي
العالمية» بنيان نهاده شد كه مركز اصلي آن در شهر قم است و در چند شهر ديگر چون تهران ،اصفهان و گرگان شعبه دارد.
" اهداف اين نهاد علمي عبارتند از:
8ـ تربيت مجتهدان ،پژوهشگران ،مدرسان و مبلغان پارسا و متعهد
1ـ تبيين و تعميق انديشه قرآني و گسترش نرريه هاي اسالمي
3ـ گسترش اسالم ناب محمدي (ص) ،مبتني بر آموزههاي اصيل اسالمي" (شناسه)1 :8311 ،
در جامعة المصطفي اين اهداف در بستر زبان فارسي گسترده شده است .تنوع زباني طالب و وجود نداشتن استادان آشنا با
زبان هاي مختلف ،عدم امکان تهيه متون درسي ويژه هر زبان ،نياز طالب به زبان رسمي كشور و نيازهاي آموزشي ،ارتباطي و
فعاليت هاي فرهنگي ايشان ايجاب ميكند در گام اول زبان فارسي را بياموزد.
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مركز آموزش زبان و معارف اسالمي كه زير مجموعه جامعة المصطفي است ،مجموعهاي به نام آموزش فارسي به فارسي در
هشت كتاب تدوين كرده است كه هم اكنون در مراكز مختلف جامعة المصطفي در داخل و خارج از كشور تدريس ميشود .هدف
از نگارش اين مقاله توصيف و نقد دستوري اين مجموعه آموزشي است.
اهميت دستور زبان در آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
هر انساني بسياري از اصول و قواعد زبان مادري خود را در محيط زباني از گويشوران به صورت غريزي ميآموزد ،بنابراين در
آموزش هاي اوليه براي سخن گفتن و نوشتن نيازي به آموختن دستور زبان مادري و قواعد آن ندارد اما براي زبان خارجي چنين
نيست .زيرا زبان آموز بر زبان بيگانه تسلط كافي ندارد در نتيجه براي يادگيري نراممند مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي بايد به
دستور زبان هم توجه بسياري داشته باشد.
شکي نيست اگر بخواهيم فارسي را بهعنوان زبان خارجي به بيگانگان بياموزانيم ،دستور فارسي براي اين كار الزم خواهدبود.
البته شيوه آموزش دستور فارسي به ايشان و مواد درسي آن با آنچه و آنطور كه به اهل اين زبان درس داده ميشود ،تفاوت
فراواني دارد .هر زبان آموز به هر شيوه كه فارسي را بياموزد بايد توانايي برقراري ارتباط و انديشيدن با آن را داشتهباشد و اين
دستور زبان است كه درستي و كاربرد اين تواناييها را نرام ميبخشد و راهي براي كشف راز زبان فارسي فراروي زبانآموز
ميگشايد تا از طريق آن بتواند به لطف سخن گفتن دري پي برد .كمک زيبا نويسي ،كوتاه نويسي و آسان سازي پيام رساني
اهميت آموزش دستور زبان را بيشتر جلوه ميدهد.
مهارت هاي دستوري كه از يک زبان آموز غير فارسي زبان در يادگيري زبان فارسي انترار ميرود ،عبارتند از:
« -8توان تشخيص بين اقسام گوناگون كلمه و اجزاي آن
1ـ تشخيص جايگاه و نقش صرفي و نحوي كلمه
3ـ تشخيص صحيح انواع جمله از لحاظ وجه ،زمان و ...
4ـ توليد جمله هاي مختلف طبق قواعد زبان دوم» (ذوالفقاري)33 :8314 ،
شيوههاي دستور نويسي در زبان فارسي
هيچ زباني از داشتن دستور زبان بي نياز نيست و تدوين و تنريم آن براي زبان و اهلش اجتناب ناپذير است .خواندن ،نوشتن،
شنيدن و گفتن مهارت هايي زباني هستند كه با علم دستور زبان نرام مي يابند و راه صحيح و روشن را ميپيمايند .آشنايي و فهم
درست متون كهن هر زباني كه ميراث فرهنگي آن است به كمک دستور زبان صورت ميپذيرد .مقابله با هرج و مرج زباني و نيز
نفوذ زبانهاي بيگانه كاري است كه از عهده دستور زبان بر ميآيد .واژه سازي هدف ديگر دستور است و از همه مهمتر آموزش
هر زباني چه براي اهل آن و چه بيگانگان به دستور زبان نياز دارد.
متناسب با هدفي كه دستور زبان فارسي دنبال ميكند ،دستور نويسي انواع مختلفي دارد ،در يک تقسيم بندي كلي ميتوان
دستور زبان را به دو نوع آموزشي و توصيفي تقسيم كرد " .دستور زبان توصيفي هدفش توصيف سيستم زباني و اجزاي آن است
بي آن كه هدفي مبتني بر چگونگي كاربرد صحيح زبان در ارتباطات ميان انسان ها براي چنين توصيفي منرور شود و دستور زبان
آموزشي هدفش ارائه روش هاي صحيح كاربرد سيستم زباني در ايجاد ارتباط ميان انسان ها ميباشد" (لطفي پور ساعدي:8381 ،
.)881
زندي مقدم ( )8319غير از دو نوع توصيفي و آموزشي ،نوع سومي را هم معرفي كرده است كه هر دو جنبه آموزشي و توصيفي
را با هم دارد و براي هر كدام از ميان دستور زبان هاي فارسي نمونه هايي ذكر كرده است:
ـ آموزشي :دستور زبان فارسي امروز از غالمرضا ارژنگ ،دستور زبان فارسي( )8از حسن احمدي گيوي و حسن انوري ،دستور
زبان فارسي از پرويز ناتل خانلري.
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ـ توصيفي :توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي از محمد رضا باطني ،مباني علمي دستور زبان فارسي از احمد شفايي ،دستور
امروز از خسرو فرشيدورد.
ـ توصيفي ـ آموزشي :دستور زبان جامع فارسي از عبدالعريم همايونفرخ ،راهنماي دستور زبان فارسي براي همه از محمدرضا
دايي جواد.
باطني ( )8311معتقد است دستور زبان به سه روش نوشته مي شود :سنتي ،ساختاري و گشتاري ـ زايشي.
تاج الدين و عشقوي ( )8338در آموزش زبان فارسي به خصوص بخش دستوري روش ساختاري و رويکرد ارتباطي را معرفي
ميكند .ايشان رويکرد ارتباطي را ترجيح مي دهند زيرا كاربرد دستور زبان در آن ملموستر است.
اگر ترتيب تدوين دستور به شکلي باشد كه زبان آموز ابتدا قاعده دستوري را بياموزد و سپس از طريق استفاده از مثال هاي
متعدد ،آن قواعد را تمرين كند ،با روش «قياسي» (نوروزي خياباني )14 :8311 ،يا «انتزاعي يا از كل به جزء» (ميرطباطبايي:8311 ،
 )33ر وبرو هستيم و اگر بر عکس زبان آموزان مثال ها را بشنوند يا بخوانند و در ذهن خود تجزيه و تحليل نمايند و از اين طريق
قواعد حاكم بر آن مثال ها را خود كشف كنند ،روش آموزش دستور روش «استقرايي» (نوروزي خياباني )14 :8311 ،يا «غير
انتزاعي يا از جزء به كل» (ميرطباطبايي )33 :8311 ،خواهد بود.
بديهي است كه روش قياسي كه به استفاده از شرح و توضيح دستوري خارج از متن برتري ميدهد و زبان آموز را با معماي
حل شده رو برو ميكند ،با نگرش هاي جديد دستوري هماهنگ نيست و مهمترين اشکال آن اين است كه دستور زبان به صورت
كاربردي در ذهن زبان آموز نهادينه نميشود و تنها انباشتي از قواعد و بايدها و نبايدها را براي او به ارمغان ميآورد .در روش
استقرايي ،زبان آموزان مسير از جزء به كل را دنبال ميكنند و در پايان هر درس از قواعد و مفاهيم دستوري مورد نرر آگاهي
مييابد .توانايي استفاده از نکات دستوري مهمترين هدف اين روش است.
مباحث دستوري الزم براي زبان آموزان غير فارسي زبان
تعيين مباحث دستوري براي زبان آموزان غير فارسي زبان كار دشوار و مشکلآفريني است .در اين زمينه ديدگاههاي متفاوتي ارائه
ميشود ،اما آنچه در تعيين اين محدوده جاي بحثي ندارد ،اين است كه مقولههاي دستوري بايد به نسبت بسآمد و كاربرد آنها در
زبان مشخص و ارائه شود و به قواعد نادر و استثنايي كمتر توجه شود.
فرشيدورد معتقد است " :مهمترين مباحث دستور براي دانشجويان زبان خارجي اين مباحث است :فعل ،واجشناسي ،حرف
اضافه ،حروف ربط ،ضمير و ساختمان جمله" (فرشيدورد.)188 :8398 ،
مشکوة الديني به اين نتيجه رسيدهاست كه "هفت دسته سازهها و ساختهاي نحوي به سبب بسآمد كاربردي آنها ،در آموزش
زبان فارسي به زبان آموزان غيربومي اهميت خاص دارد :گروه اسمي ،گروه فعلي ،گروه صفتي ،گروه حرف اضافهاي ،گروه قيدي،
جمله ساده و جمله مركب( ".مشکوة الديني.)811 :8311 ،
وي در همان مقاله مهمترين مقولههاي گروه اسمي و فعلي را كه پربسآمدترين مباحث دستوري هستند ،چنين طبقهبندي ميكند:
گروه اسمي :صورتهاي جمع اسم ،نشانه نکره ،حروف وابسته پيشين و ضماير.
گروه فعلي :فعل رابط يا وجودي بودن ،فعل داشتن ،فعل هاي ديگر با ارائه بن حال و بن ماضي ،شناسه فعل ،فعل حال ساده ،فعل
ماضي ساده ،فعل امر ،فعل حال استمراري ،فعل آينده ،فعل ماضي نقلي ،فعل ماضي بعيد ،صورتهاي فعل مركب ،فعل حال
التزامي در صورت ساختي و فعل مجهول.
ذوالفقاري نيز در طرح برنامه درسي آموزشي زبان فارسي به ملل مسلمان ،وسعت و توالي مفاهيم زباني را به سه سطح
مقدماتي ،ميانه و پيشرفته تقسيم كردهاست و مباحث و مقولههاي دستوري را بر اساس بسآمد ،سادگي و ترتيب منطقي در اين سه
سطح چنين ميآورد:
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سطح مقدماتي :جمالت ساده و كوتاه ،نشانههاي آوايي و خطي ،ضمير شخصي جدا و پيوسته ،اسمهاي اشاره ،صرف فعل
داشتن ،جملههاي سوالي بله و خير ،فعل هاي است و نيست ،اعداد يک تا صد ،حروف اضافه پركاربرد ،قيد زمان و مکان ،مثبت و
منفي كردن فعل ،جملههاي امر و نهي ،صفت ،مضارع مستمر ،عاليم جمع ،برخي پيشوندهاي پركاربرد ،ادوات پرسش ،تركيب
سازي ،ي ميانجي ،كسره اضافه ،تشديد ،هم نويسهها ،مترادف و متضاد.
سطح ميانه :جملههاي ساده و بلند ،نهاد و گزاره ،ضمير پرسشي و مبـهم ،تركيبهاي وصفي و اضافي ،صامتهاي ميانـجي،
همخانواده ،تنوين ،اعداد صد تا هزار ،حروف اضافه ساده ،قيد ،الف مقصوره ،جمعهاي عربي ،صفت ،مضارع اخباري و التزامي،
عالئم تصغير ،نام آواها ،پسوند و پيشوند ،ادامه ادوات پرسش ،تركيب سازي ،تبديل جملههاي بلند به كوتاه ،فعل گذرا و ناگذرا،
مشتق و حروف اضافه  +فعل.
سطح پيشرفته :جملههاي ساده ،مركب و بلند ،ضمير تعجبي و اشاره ،نقل قول مستقيم و غير مستقيم ،هم خانواده ،اعداد هزار به
باال ،حروف اضافه مركب ،قيد ،جمع مکسر ،صفت ،پيشوند و پسوند ،ادوات پرسش ،تركيب سازي ،انواع فعل گذرا ،معلوم و
مجهول ،كلمات مشتق ،حروف اضافه  +اسم (ذوالفقاري.)34 :8314 ،
توصيف کتابهاي آموزش فارسي به فارسي
آموزش زبان فارسي در كتاب هاي آموزش فارسي به فارسي به روش مستقيم و بدون استفاده از زبان واسطه يا ترجمه انجام
ميپذيرد .هدف از آموزش فارسي به زبان آموزيان جامعة المصطفي پرورش پژوهشگر اسالمي ،مترجم و مبلغ است و آمادگي
طلبههاي خارجي براي حضور در جامعه ايراني و تحصيل در مقاطع باالتر در حوزههاي اسالمي مهارت ايشان را نمايش ميدهد.
در نرر گرفتن چنين هدفي در نگارش كتابهاي آموزش فارسي به فارسي حساسيت را در تأليف و تحليل آنها باال خواهد برد .در
نتيجه درستي و دقت آنها توجه و پژوهش بيشتري را نياز دارد.
الزم است پيش از ورود به مباحث دستوري ،كتابهاي آموزش فارسي به فارسي از لحاظ صوري توصيف شوند:
كتاب اول در دو جلد با قطع رحلي ،تمام رنگي و صفحات گالسه در  381صفحه به چاپ رسيده است ،جلد اول آن هشت
درس دارد و با هدف آموزش مهارتهاي شنيداري و گفتاري زبان فارسي با استفاده از واژهها و جمالت پايه و تصاوير آموزشي
در  881صفحه تهيه و تدوين گرديدهاست .جلد دوم كتاب اول شامل دوازده درس در  199صفحه با همان ظاهر جلد اول و با
هدف تقويـت و تثبيت مهارت شنيداري و گفتاري زبانآمـوزان به آموزش مـهارتهاي نوشتاري و خوانداري ميپردازد.
كتاب دوم ،سوم و چهارم در قطع رحلي و تصاوير رنگي با هدف آموزش چهار مهارت زبان آموزي هر كدام در بيست درس به
چاپ رسيده است .پايان هر كتاب از واژه نامه تصويري بهرهمند است.
كتابهاي پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم در قطع وزيري و با تصاوير سياه و سفيد بيشتر بر خواندن ،نوشتن ،درک مطلب و ادبيات
فارسي تکيه دارد .اين چهار كتاب هم هر كدام به بيست درس تقسيم ميشود .هر هشت جلد اين مجموعه كتاب كار دارد.
مباحث دستوري کتاب هاي آموزش فارسي به فارسي
از لحاظ شيوه دستوري كتاب هاي آموزش فارسي به فارسي رويکردي آموزشي ،سنتي و استقرايي دارند .قواعد دستوري در اين
مجموعه در بخشي از كتاب به نام نکتهها ارائه ميشود .مثالهاي هر بخش در قالب جمله و نه متن ميآيد و معموالً در ادامه به
تمرينهايي مرتبط ختم ميگردد .در جدول زير مفاهيم زباني و قواعد دستوري هر كتاب توصيف ميشود .الزم به ذكر است كه
كتاب هشتم اين مجموعه اصالً به دستور زبان نپرداخته است.
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جدول .8مباحث دستوري كتاب هاي يک تا سه
كتاب اول

كتاب دوم

كتاب سوم

ـ صفت هاي اشاره اين و آن

ـ فعل منفي نيست

ـ مصدر و عالمت آن

ـ واژه پرسشي چيست ،آيا

ـ فعل منفي ندارم

ـ بن ماضي

ـ پاسخ كوتاه

ـ جمله پرسشي منفي

ـ شناسه ماضي

ـ جمله سازي با فعل هاي دارم ،داري ...

ـ واژه يا در جمله پرسشي

ـ گذشته ساده منفي

ـ واژه پرسشي چه

ـ جمله محترمانه

ـ گذشته استمراري

ـ جمله سازي با فعل هاي داريم ،داريد ...

ـ ضميرهاي پيوسته

ـ گذشته استمراري منفي

ـ جمله سازي با فعل هاي هستم ،هستي ،ـ فعل منفي نيستم ،نيستي ...

ـ بن مضارع

هست ،هستيم ...

ـ تشديد

ـ شناسه مضارع

ـ آموزش اعداد از يک تا صد

ـ حرف اضافه از ،به

ـ فعل مضارع اخباري

ـ جمله سازي با فعل هاي مي خوانم ،ـ جانشين فعل هستم

ـ فعل پيشوندي

ميخواني ...

ـ نشانه اضافه

ـ مضارع اخباري منفي

ـ واژه پرسشي كجا

ـ نشانه جمع ها و ان

ـ بن مضارع بعضي از مصدرها

ـ جمله سازي با فعل هاي مي خورم ،ـ نهاد جمع و فعل آن
ميخوري ...

ـ واژه پرسشي كيست

ـ جمله سازي با فعل هاي مي نويسم ،ـ واژه پرسشي چه چيزي ،چه كسي

ـ فعل امر
ـ فعل امر منفي
ـ مضارع التزامي

مينويسي ...

ـ داراي  ...است

ـ مضارع التزامي منفي

ـ صفت

ـ نوشتن و خواندن عددها

ـ مضارع مستمر

ـ واژه پرسشي كدام

ـ واحدهاي شمارش

ـ ماضي مستمر

ـ نشانه هاي جمع ها

ـ واژه پرسشي چند

ـ گذشته نقلي

ـ صفت هاي ساده ،برتر و عالي

ـ واژه پرسشي چند شنبه

ـ گذشته بعيد

ـ قيدهاي زمان ديروز ،امروز ،فردا

ـ فعل آينده

ـ فعل گذشته بودم ،بودي... ،
ـ واژه هاي بعد و قبل
ـ قيد زمان ديشب ،امشب ،فردا شب
ـ فعل گذشته رفتم ،رفتي ...
ـ قيد زمان پارسال ،امسال ،سال بعد
ـ فعل گذشته آمدم ،آمدي ...
ـ عددهاي ترتيبي
ـ واژه پرسشي چندم
ـ واژه پرسشي چه وقت ،ساعت چند ،چند ساعت
ـ هم  ...هم  ...و نه  ...نه ...
ـ فعل امر
ـ صفت هاي ساده ،برتر و برترين
ـ چرا ،چون
ـ همكرد خوردن و زدن
ـ فعل ها و حروف اضافه
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جدول .1مباحث دستوري كتابهاي چهار تا هفت
كتاب چهارم

كتاب پنجم

ـ اجزاي جمله (نهاد و فعل)

ـ پيشوند با و بي

ـ اسم مصدر

ـ پسوند ستان

ـ پسوند مند و گين

ـ منادا

ـ تركيب وصفي و اضافي

ـ جمله هاي عاطفي

ـ نشانه سببي

ـ فعل

ـ نهاد و گزاره

ـ مـ نهي

ـ ضمير مشترک

ـ پيشوند هم

ـ پيشوند با و بي

ـ پسوند انه

ـ مخالف و مترادف

ـ هم خانواده

ـ هم خانواده

ـ انواع «ي»

ـ پيشوند هم

ـ اسم ساده

كتاب ششم
ـ اهميت فعل
ـ توصيف شنيدستم
ـ صفت نسبي
ـ كاربرد مگر
ـ معاني چون
ـ همي استمراري
ـ فعل وصفي
ـ جمع مکسر
ـ مصدر مرخم
ـ پيشوند نا

كتاب هفتم
ـ واژههاي بيان استثنا
ـ يکي از
ـ پسوند زدگي
ـ جمع كلمات منسوب با
ياي نسبت
ـ ات جمع
ـ پسوندهاي آسا ،وار ،انگيز

ـ اجزاي جمله (نهاد ،مسند ،ـ اسم مركب
فعل)

ـ مترادف

ـ انواع «ي» در فارسي

ـ ي مصدري

ـ پسوند گاه
ـ صفت و موصوف
ـ يکي از ،بعضي از
ـ اسم و فعل ساده
ـ اسم و فعل مركب
ـ مفرد و جمع
ـ نهاد  +مفعول  +فعل
ـ انواع جمله
ـ ه بيان حركت

مشکالت دستوري کتاب هاي آموزش فارسي به فارسي
 .1نادرستيهاي دستوري
گاهي مؤلفان كتاب در توضيح و شرح قواعد دستور به راه نادرستي رفتهاند .در اين بخش اين نادرستيها در محتواي بخش
نکتههاي كتاب با ذكر نمونههايي بررسي ميشود:
8ـ .8در كتاب سوم صفحه  81براي معرفي شناسه در فعل ماضي ،فعل رفتن صرف شده و شناسه هر صيغه با خط تيره مشخص
شدهاست .از آن جايي كه فعل ماضي در صيغه سوم شخص مفرد شناسه ندارد و اين نکته در متن كتاب هم ذكر شده است با اين
حال باز زير فعل رفت خط كشيده شدهاست .اين كار سبب ابهام زبان آموز ميشود.

شکل .8معرفي شناسه در فعل ماضي

 / 11فنون ادبي ،سال هفتم ،شماره( ،1پياپي )83پاييز و زمستان8334

1ـ .8در كتاب چهارم آمدهاست كه "ساده ترين و كوتاه ترين جمله در زبان فارسي از دو بخش نهاد و فعل درست ميشود".
(زهرايي ،فردي.)88 :8313 ،
اين تعريف با جمله هاي يک جزئي در زبان فارسي سازگار نيست" ،در پارهاي از جملهها براي رعايت اختصار يا به حکم
ساختمان جمله و عرف زبان ،فعل حذف ميشود يا جمله اصال فعلي ندارد( ".احمدي گيوي و انوري ،8331 ،ج .)331 :1
از اين نمونه جمله هاي ميتوان به جمله هايي كه در تعارف ،دعا ،نفرين ،قسم و امثال آن به كار ميرود اشاره كرد؛ سالم ،به
سالمت ،افسوس ،به به ،به خدا.
3ـ .8در كتاب چهارم براي توضيح نقش مفعولي ذكر شدهاست كه "هر واژهاي كه پيش از «را» بيايد يا بتوان پس از آن «را» اضافه
كرد ،نقش مفعولي دارد( ".زهرايي و فردي.)891 :8313 ،
چنين قانوني وقتي صحيح است كه «را» در جمله از نوع راي مفعولي باشد و شامل انواع «را» ،چون راي حرف اضافه و راي
فک اضافه نباشد مانند اين مثال ها؛ تو را گفتم ،خدا را خوش نميآيد ،گيتي را جمله در شرر گرفت.
4ـ .8در كتاب پنجم ،درس دوازدهم اهميت فعل در تکميل جمله يادآوري ميشود و جمالتي كه فعل ندارند ،ناقص معرفي
ميگردند ولي جمله «امام خميني مردم را دعوت كرد» يک جمله كامل شناختهشدهاست در صورتي كه فعل كامل جمله «دعوت
كرد به» و گذرا به متمم است؛ پس حذف متمم غير ممکن است و به معناي جمله آسيب ميرساند.
 .2نقص تعريف قواعد و نکات دستوري
تعريف قواعد دستوري بايد جامع و مانع باشد به طوري كه به دقت محدوده معقوله دستوري مورد نرر را مشخص كند .زبان
تعريف بايد ساده و خالي از ابهام باشد تا ذهن زبانآموز دچار آشفتگي نشود.
اين بخش قسمتي از نارساييها و نادرستيهاي تعريفي اين مجموعه آموزشي را بررسي ميكند:
8ـ .1در كتاب سوم در تعريف شناسه آمده است كه "شناسه نشانه فعل است و همانند نهاد ،شخص فعل را مشخص ميكند".
(فردي و زهرايي.)81 :8331 ،
اين تعريف كامل نيست زيرا شناسه به جز شخص ،شمار و عدد فعل را هم تعيين ميكند .تعريف كامل و ساده آن چنين است:
«شناسه جزئي از فعل است كه در هر صيغه تغيير ميكند و مفهوم شخص و عدد را به فعل ميافزايد( ".خانلري.)19 :8318 ،
مشکل ديگر مبحث شناسه در اين كتاب جداسازي و در نررگرفتن دو نوع شناسه ماضي و مضارع است .در صورتي كه در زبان
فارسي تنها يک نوع شناسه وجود دارد و تفاوت شناسه در صيغه هاي ماضي و مضارع اين است كه شناسه سوم شخص مفرد در
فعل ماضي ظاهر نميشود.
1ـ .1مؤلفان در كتاب چهارم در تعريف ضمير مشترک چنين نگاشتهاند "ضمير مشترک كلمهاي است كه ميتواند به جاي همه
ضميرهاي شخصي استفاده شود( ".زهرايي و فردي.)81 :8313 ،
تعريف گويا و كامل نيست زيرا خصوصيت ممتاز ضمير مشترک صورت يکسان و تغيير ناپذير آن براي همه اشخاص فعل
است .تعريف كاملتر چنين است" :ضمير مشترک كلمهاي است كه هميشه يک صورت دارد ،اما جاي شش صيغه ضمير ممکن
است بهكار رود( ".خانلري.)113 :8318 ،
3ـ .1.در كتاب چهارم تعريف مسند ناقص است" :مسند به صفت يا حالتي ميگويند كه به مسنداليه نسبت ميدهند( ".زهرايي و
فردي.)34 :8313 :
اوالً حالت نوع دستوري نيست و يانياً اسم و ضمير هم ميتوانند نقش مسندي بپذيرند .پس "مسند ،صفت يا اسم يا ضميري
است كه فعل اسنادي به آن نياز دارد و آن بهتنهايي يا همراه وابستههايي به كمک يکي از فعلهاي اسنادي به نهاد نسبت داده
ميشود( ".گيوي و انوري ،8331 ،ج .)814 :1
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8ـ4ـ .1در كتاب چهارم تعريف جمله چنين آمده است" :جمله مجموعهاي از واژهها است كه پيامي را از گوينده به شنونده يا از
نويسنده به خواننده ميرساند( ".زهرايي و فردي.)881 :8313 ،
اين تعريف ناقص و مبهم است .زيرا جمالتي در فارسي وجود دارد كه تنها از يک واژه ساخته شدهاند .تعريفهاي پيشنهادي
چنين است:
"جمله يک يا مجموعه چند كلمه است كه بر روي هم پيام كاملي را برساند( ".خانلري.)81 :8318 ،
"جمله بزرگترين واحد زباني است كه دربردارنده پيام است( ".وفايي.)81 :8331 ،
1ـ4ـ .1در همين بخش جمله امر جملهاي معرفي شده است كه "به انجام يا ترک كاري دستور مي-دهد( ".زهرايي و فردي،
.)881 :8313
جملهاي كه به ترک كاري دستور مي-دهد ،جمله نهي است .پس تعريف درست چنين پيشنهاد مي-شود" :در جمله امري از
كسي ميخواهيم كاري را انجام بدهد يا حالتي را بپذيرد( ".خانلري.)838 :8318 ،
9ـ .1در درس دوازدهم كتاب پنجم ،در تعريف فعل آمده است كه "فعل جزء اصلي جمله است كه انجام گرفتن كاري و يا روي
دادن حالتي را نشان ميدهد( ".فردي)14 ،
اين تعريف مفهوم زمان فعل را فروگذاشتهاست .ميتوان تعريف را چنين ارائه داد" :فعل آن كلمهاي است كه داللت ميكند بر
كردن كاري ،يا روي دادن امري يا داشتن حالتي در زمان گذشته ،اكنون يا آينده( ".خانلري)81 :8318 ،
 .3کاستيها و نارساييهاي دستوري
تعيين برنامه و طرح دستوري مناسب سبب ميشود مؤلفان كتابهاي آموزش زبان فارسي نکته الزمي را فروگذار نکنند .در اين
هشت كتاب كه هدف مؤلفان آنها فراگيري چهار مهارت اصلي زبان آموزي براي فارسي است ،جاي پرداختن يا توجه بيشتر به
ساختارها و قواعد دستورياي چون فعل گذار و ناگذر ،جمله مركب ،جمله شرطي ،جمالت معلوم و مجهول ،كلمه مشتق ،ضمير
تعجبي ،نام آواها ،عالمت تصغير و بدل خالي است.
از طرف ديگر در توضيح مطالب دستوري ذكر شده در اين مجـموعه آموزشي كاستيها و نارساييهايي ديده ميشود.
نمونههاي زير انواع اين كاستي را را نشان ميدهد:
8ـ .3در كتاب دوم صفحه  38ضمير منفصل سوم شخص جمع «آنها» تعيين شده است .بايد گفت كه صورت متداولتر اين
ضمير در كتابهاي دستوري و زبان فارسي معيار «ايشان» است و در كتابهاي دستوري اندكي چون دستور زبان فارسي معاصر
ژيلبر الزار ،دستور زبان فارسي مهدي مشکوة الديني و دستور مفصل امروز خسرو فرشيدورد «آنها» نيز بعد از ايشان ذكر شده
است كه براي تکميل اين بخش بهتر است در اين مجموعه آموزشي «ايشان» هم به عنوان ضمير سوم شخص جمع معرفي شود،
همچنان كه در متن اين مجموعه نيز از ضمير «ايشان» بسيار استفاده شده است.

شکل .1ضمير منفصل سوم شخص
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1ـ .3در كتاب پنجم صفحه  814در تعريف اسم ساده از «تکواژ» براي توضيح «يک جزء» استفاده شده است در صورتي كه قبالً
توضيحي درباره آن نيامده است.
 .4تکرار مطالب
تکرار در آموزش زبان وقتي مفيد است كه دامنه بحث نسبت به پيش از آن گسترش يابد .برخي از ساختارهاي دستوري در يک
جلسه و يک درس جذب ذهن نميشوند و زبانآموز آنها را در مراحل متعدد و با فواصل زماني و به كمک ساختارهاي مياني
ميآموزد .در تکامل تدريجي مباحث دستوري با كمک تکرار به زبانآموز فرصت ميدهيم ،الگوهاي دستوري را چندين بار در
متن هاي اصيل مرور كند و در عين حال به تثبيت مطالب قبلي در ذهن بپردازد و كمي مبحث مورد نرر را ،پيشرفتهتر مدنرر قرار
دهد .اما در اين مجموعه آموزشي به تکرارهايي برميخوريم كه ويژگيهاي مطلوب تکرار يعني تکامل يا گسترش را ندارند و
حتي ممکن است برعکس سبب كسالت زبان آموز گردد .به عنوان مثال:
8ـ .4مبحث اسم مركب در كتاب چهارم صفحه  834و در كتاب پنجم صفحه  814تکرار شده است.
1ـ .4كاربرد «يکي از» همراه با صفت عالي در كتاب چهارم صفحه  818و در كتاب هفتم صفحه  99توضيحي كامالً تکراري دارد.
 .5بيتوجهي به توالي و نظم منطقي مباحث دستوري
در كتاب هاي آموزشي سازماندهي محتوا بايد به شيوه منطقي انجام پذيرد ،براي رسيدن به اين هدف توجه به معيارهايي همچون
سير ساختار منطقي مطالب ،حركت از ساده به مشکل ،توجه به اصل گسترش تدريجي و توجه به پيشدانستههاي آموزندگان راه-
گشاست.
بر اين پاي ه آموزش دستور در خالل اين مجموعه آموزشي از اين قاعده جدا نيست ،سلسله مراتب منطقي مباحث دستوري
وقتي بهدست ميآيد كه قبل از تأليف كتاب آموزشي ،طرح استوار و قدرتمندي براي هر مهارت برنامهريزي شود" .در تعيين تقدم
و تأخر و ترتيب گزينش ساختهاي دستوري براي تدوين و ارائه به زبان آموزان الزم است ،همواره سه اصل بسآمد كاربردي،
ملموس بودن و سادگي مورد توجه قرار گيرد و بر پايه آن به ترتيب از هر دسته ساختها ،بخش مناسب انتخاب و تدوين شود".
(مشکوة الديني)813 :8311 ،
به هر صورت نداشتن نرم و ترتيب منطقي در بيان مباحث و ساختارهاي دستوري مهمترين نارسايي اين مجموعه آموزشي
است .مؤلفان كتابهاي آموزش زبان فارسي بايد به اين نکته توجه كنند كه متنهاي درسي را به صورتي تدوين نمايند كه در
تناسب و هماهنگي مستقيم با معرفي ساختهاي دستوري باشد .ابهام و دلسردي زبانآموز مهمترين پيآمد اين مشکل است.
نمونههاي زير قاعده توالي منطقي را نقض كردهاند:
8ـ  .9تشديد در صفحه  49كتاب دوم تدريس شده است ولي در كتاب اول با واژههايي رو برو ميشويم كه مشدّد هستند« :مثلّث»
كتاب اول بخش دوم صفحه « ،91ذّره بين» در همان كتاب صفحه .38
1ـ .9فعل پيشوندي در كتاب سوم صفحه  13درس داده ميشود ولي نمونههاي آن در متن كتاب دوم به چشم ميخورد« :در
آوردن» كتاب دوم صفحه « ،18برداشتن» در همان كتاب صفحه .11
3ـ .9تركيب اضافي و وصفي در كتاب دوم صفحه  83بررسي شده ولي در متن كتاب اول صفحه « 131خانم الغر» و در صفحه
 199همان كتاب «غذاي محمد» به كار رفته است.
4ـ  .9غير از چنين نمونههايي گاهي قاعده و ساختار دستوري اي توضيح داده ميشود در صورتي كه به قواعد پيش نياز آن هنوز
پرداخته نشده است .مثال:
8ـ4ـ  .9كتاب سوم در كل درباره فعل فارسي و زمان هاي مختلف آن است ولي فعل و اهميت آن در كتاب پنجم صفحه 14
تدريس شده است و ميدانيم شناخت فعل پيشنياز آشنايي با زمان هاي مختلف آن است.
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1ـ4ـ  .9فعل سببي در كتاب چهارم صفحه  48تدريس ميشود ولي زبان آموزان با مفعول در اواخر همين كتاب در صفحه 891
آشنا ميشوند.
 .6آشفتگي در نامگذاري اصطالحات دستوري
مهمترين ويژگياي كه بايد در نامگذاري اصطالحات دستوري و آموزش آن به زبانآموزان غيرفارسي زبان رعايت شود ،يکساني و
هماهنگي آنها در همه كتاب يا مجموعه آموزشي است .اين هماهنگي ذهن زبانآموز را انسجام ميبخشد و به اعتماد وي به
كتاب لطمهاي نميرساند.
8ـ .8در كتاب سوم در توضيح فعل ماضي  ،مرتب از دو اصطالح گذشته و ماضي استفاده ميشود .مثالً روش ساخت ماضي ساده
چنين آورده شده است" :بن ماضي  +شناسه ماضي => گذشته ساده» (فردي و زهرايي.)81 :8331 ،
1ـ .8در كتاب چهارم صفحه  31نقش نماي اضافه چند بار با نام نشانه اضافه و چند بار با نام عالمت اضافه معرفي شده است.
3ـ .8همين مشکل در كتاب ششم صفحه  91براي پرسش انکاري و استفهام انکاري وجود دارد.
4ـ .8البته مواردي هم وجود دارد كه اصطالح دستوري نامتداول و نادرست است ،مثالً صفت عالي در كتاب چهارم صفحه 881
صفت «ترين» نام گذاري شده است كه بايد «برترين» ميبود يا در كتاب ششم صفحه  11اصطالح «جمع شکسته» بهجاي «جمع
مکسر» آمده است.
 .7الگوهاي دستوري
"الگو نمايشي صوري و نمونه مانند از فقط و فقط يک الگوي دستوري مشخص است( ".ضرغاميان )118 :8311 ،همان طور كه
از تعريف الگو برميآيد ،الگوها بايد طوري تنريم و برنامه ريزي شوند كه حاوي تنها يک اطالع دستوري باشند و بايد چنان
واضح و ملموس طراحي شوند كه به توضيحي نياز نداشتهباشند ،اين ويژگي ها سبب ميشود الگو با انتقال سريع داده دستوري
مهارتهاي زباني مخاطب را نيرو و گسترش بخشد .اين الگوهاي دستوري به صورت «تمرين الگويي يا انگارهاي" (باطني،
 )131 :8393نيز ميتوانند ارائه شوند .زبان آموز با جايگزين كردن واژههاي آموخته شده يا پيشنهاد شده توسط كتاب ميتواند
جمالت بسياري توليد كند و نکته دستوري مطرح شده در آن را در ذهن خود يبات بخشد .البته تمرين بسيار با اين روش بايد به
صورت يک قاعده خالق و بارور در ذهن جايگير شود.
8ـ .1در پارهاي از قسمتهاي مجموعه آموزش فارسي به فارسي دقت كافي در طراحي الگوهاي دستوري و تمرينهاي آن مبذول
نشده است كه نمونه هايي از آن را ارائه ميدهيم:
8ـ8ـ .1در كتاب دوم تمرين الگويياي ارائه شده است كه حرف اضافه متعلق به افعال نمونهها با اصل الگو يکسان نيست« .استاد/
هشت /كالس /آمدن :استاد سر ساعت هشت به كالس ميآيد( ".فردي و زهرايي )883 :8331 ،فعلهاي خوابيدن و استفاده كردن
هر كدام به ترتيب به حروف اضافه «در» و «از» نياز دارند كه با حرف اضافه «به» در اصل الگو همسان نيست.

شکل .3يکسان نبودن حرف اضافه متعلق به افعال نمونهها با اصل الگو
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1ـ8ـ .1گاهي در تمرينهاي الگويي مصاديق ارائه شده براي به كار رفتن در الگو كامل نيست .مثالً در كتاب دوم "من /چلوكباب/
برادرم /خوردن :من چلوكباب ميخورم ،برادرم هم چلوكباب ميخورد( ".فردي و زهرايي )811 :8331 ،در زير اين الگو از زبان-
آموزان خواسته شده مانند نمونه جمله بگويند و براي هر جمله طبق الگو واژههايي پيشنهاد شده است .در نمونه اول پيشنهاد واژه
فعل فراموش شده است؛ آن كودكان /سوپ /آن بيماران.
يا:
(نه  ...نه) احمد /ديشب /شام /خوردن /ميوه :احمد ديشب نه سوپ خورد نه ماكاروني ،او ميوه خورد( .همان) در اين الگو
كلمات پيشنهاد شده با جمله الگويي هماهنگ نيست.
يا:
(نه  ...نه) آن ها /ديروز /پالتو /پوشيدن /كاپشن :جاي كلمه پيشنهادي براي جاي گذاري در قسمت مفعول جمله آخر خالي
است .البته در همين الگو از قانون يک قاعده دستوري در يک الگو پيروي نشده است و از زبان آموزها خواسته شده است بر
اساس همان مصداق با «هم  ...هم» نيز جمله بسازند.

شکل .4نقصان مصاديق ارائه شده براي به كار رفتن در تمرينهاي الگويي
1ـ .1هدف از ارائه الگو و تمرين با آن ،سادگي ،دقت و كاربردي شدن مبحث دستوري است .اما در اين مجموعه با الگوها و
تمرينهايي روبرو ميشويم كه ابهام آن حتي براي اهل زبان هم مشخص است.
8ـ1ـ" .1من /برنج /ارزان /خريدن :من برنج ارزان ميخرم ،برنج گران نميخرم( ".همان )833 :حال به مثالهاي الگويي آن هم
توجه كنيد؛
او /لباس تميز /اتو زدن :در اينجا قسمت صفت حذف و در قسمت اسم ادغام شده است.
انسان ترسو /حيوان /ترسيدن :نکته دستوري كه بايد در تمرين اعمال شود از قسمت گزاره به نهاد منتقل شده است .چنين بي
دقتيهايي الگوي دستوري را به معما تبديل ميكند.
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شکل .9ابهام تمرينهاي الگويي
3ـ .1در تعدادي از الگوها ،نام گذاري اجزاي آن علمي و دستوري نيست .در كتاب چهارم آمده است:
"نهاد  +يکي از  +صفت عالي  +واژه جمع  +فعل
محمدعلي يکي از مؤمن ترين طلبههاي مدرسه است( ".زهرايي و فردي.)818 :8313 ،
وا ژه جمع در اين الگوي دستوري نامي دقيق و علمي نيست در عين حال كه غير از همين مثال براي اين الگو مثال ديگري نيامده
است .الزم است ذكر شود كه همين الگوي نادرست و ناكامل در كتاب هفتم ،صفحه  99هم تکرار شده است.
 .8آشفتگي در پانوشتهاي دستوري
در مجموعه آموزش فارسي به فارسي ،در بخش نکتهها به تناسب موضوع ،پانوشتهايي وجود دارد كه حاوي توضيح يا تعريفي
دستوري است .مشکل اصلي اين پانوشتها آشفتگي و ناهماهنگي در طرح و تنريم و حتي وجود آنهاست .با دقت در روند كلي
اين پانوشتها چنين استنباط ميشود كه مؤلفان در آوردن نکته و قانون دستوري در متن و يا پانوشت سردرگم بودهاند ،حتي
مشخص نيست مخاطب اين پانوشتها زبان آموزان هستند يا مدرسان .براي مثال گاهي تعريف دستوري در پانوشت ميآيد و
گاهي در خود متن اصلي .اگر هدف اين كتابها تدريس دستور زبان به صورت كاربردي است بايد همه تعاريف در پانوشت ها
مطرح گردد يا كتاب روش تدريس جداگانهاي براي مدرسان تدوين شود.
در كتاب چهارم صفحه  31به پانوشتي برخورد ميكنيم كه خود ستارهدار است ،در واقع اين ستاره مخاطب را به پانوشت
پانوشت ارجاع ميدهد .حتي پانوشت هايي وجود دارد كه حاوي نکتهاي است كه در خود متن هم آمدهاست .براي نمونه در
همان كتاب چهارم صفحه  81ذكر ميشود كه ضمير خويش و خويشتن بيشتر در شعر و نثر ادبي استفاده ميشود و همين مطلب
در خود متن اصلي هم آمده است .پس ديگر نيازي به اين پانوشت نبود.
 .9اشکاالت نگارشي و ويرايشي در بيان مباحث دستوري
نکته بيني و درستي نگارش متن كتاب آموزش هر زباني بايسته و گريزناپذير است .در نوشتن مثالهاي دستوري مجموعه آموزش
فارسي به فارسي ،اشکاالت ويرايشياي وجود دارد كه نمونههايي از آن ارائه ميشود:
8ـ .3در كتاب اول آمدهاست" :من كتاب اول ميخوانم .او كتاب سوم ميخواند و آنها كتاب هفتم ميخوانند( ".فردي ،زهرايي و
ناطق.)898 :8313 ،
وجود «را» بعد از مفعولي كه وابسته پسين صفت يا مضاف اليه دارد ،الزامي است .ولي چون «را» تدريس نشده است مؤلفان از
آوردن آن اجتناب كرده اند و همين امر سبب نقص نگارشي جمالت فوق شده است.
1ـ .3در كتاب ششم يک اشکال ويرايشي يعني جمع مکسر كلمات فارسي ،به عنوان نکتهاي دستوري مطرح شدهاست]" :جمع
مکسر[ مخصوص كلمههاي عربي است ولي گاهي كلمههاي غيرعربي (فارسي يا غيرفارسي) نيز جمع شکسته ميآيند؛ دراويش،
دهاقين ،بساتين( ".فردي.)11 :8311 ،
3ـ .3در قسمت هايي از كتاب نيز غلطهاي اماليي وجود دارد كه با خواندن دقيق و دوباره متن برطرف ميشود:
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8ـ3ـ .3در كتاب سوم آمدهاست" :تکواژ منفي ساز «نـ» اگر پيش از «مي» بيايد« ،نـ» بيايد« ،نـِ» خوانده ميشود .مثال نميرفتم".
(فردي و زهرايي .)43 :8331 ،بخش مشخص شده زائد است.
1ـ3ـ .3در كتاب چهارم صفت به جاي موصوف ذكر شده است« :اگر حرف آخر مضاف يا صفت «ه ،ـه» ناخوانا باشد ،عالمت
اضافه حرف «ي» مي باشد كه از ( "...زهرايي و فردي.)31 :8313 ،
 .11تصاوير نارسا
در كتابهاي مصور آموزشي تصوير بخشي از محتواي كتاب است و در صورت طراحي درست ميتواند در انتقال مفاهيم،
مهارتها و نگرشها ياريرساند و يادگيري را بهتر و عميقتر كند .تصوير در عين حال اين قابليت را دارد كه از ميزان تجريدي
بودن يک مفهوم بکاهد و در ضمن جذاب كردن آموزش ،يادگيري را براي مخاطب آسان كند.
در كتابهاي آغازين مجموعه آمو زش فارسي به فارسي از تصاوير براي انتقال و يادگيري بهتر نکات دستوري استفاده شده-
است .اين تصاوير مهارت دستوري مورد نرر را درونيتر و ملموستر ميكند .اما گاهي نيز به علت بي دقتي در انتخاب يا طراحي
آنها ،پيام بهروشني منتقل نميشود و يا تصوير با پيام هماهنگي الزم را ندارد .نمونههاي زير از اين گونهاند:
8ـ .81در كتاب اول صفحه  48در جمله «اين بستني است ».ضمير اشاره «اين» مفرد است در حالي كه تصوير شش بستني را نشان
مي دهد.

شکل .8ناهماهنگي تعداد بستنيها با ضمير اشاره اين
1ـ .81گاهي پيام دستوري در تصوير انعکاس نيافته است .در صفحه  113كتاب اول مفهوم و تفاوت اين و آن با نشان دادن
نزديک يا دور بودن تصاوير به چشم نميخورد .همين نارسايي در صفحه  138همان كتاب نيز وجود دارد.

شکل .1عدم انعکاس نزديک يا دور بودن كفشها در تصاوير

شکل .1رعايت نکردن دوري و نزديکي توپها
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نتيجه
با توجه به پرداختهاي اين مقاله ،موارد زير براي بهبود ساختار دستوري آموزش فارسي به فارسي پيشنهاد ميشود:
 8ـ بازنگري طرح و برنامه درسي بخش دستور زبان و سازگاري آن با مطالب روزآمد با بهره گيري علمي از هيأتي از متخصصان
دستور زبان فارسي
1ـ آموزش زبان فارسي و دستور آن بر اساس نيازهاي فراگيران اين كتابها در زمينه استفاده از متون فارسي ،فرهنگ ها و كسب
مهارتهاي چهارگانه زبان آموزي
3ـ هماهنگي مفاهيم دستوري و اتخاذ روشي يکسان در طرح و پيشبرد آنها
4ـ تکيه بر يادگيري مباحث دستوري بر اساس الگوها و انگارههاي دستوري ساده ،علمي و تک قانوني
9ـ ارائه مباحث دستوري كاربردي براي تقويت مهارتهاي چهارگانه زبان آموزان
8ـ بهره گيري از متن بهخصوص متون ارتباطي و مکالمهاي مناسب زبان آموزان در آموزش دستور زبان فارسي براي شناخت
ارزش و نقش ساختارهاي دستوري
1ـ توالي مطالب و ساختارهاي دستوري بر اساس بسآمد آنها در زبان
1ـ بي توجهي به موارد استثنايي و نادر در طرح مباحث دستوري
 3ـ رعايت و تأكيد بر شيوه آموزش از آسان به مشکل براي ايجاد انگيزش و اعتماد به نفس در زبان آموزان و آمادگي آنها براي
يادگيريهاي بعدي
81ـ به تأخير افتادن مطالعه منرم دستور تا مراحل پيشرفته.
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