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آموزش زبان= آموزش صورت  +معنا

دستور آموزشی
برنامۀ درسی تکلیف -محور
آزمونهای ارتباطی و معناگرا

آموزش زبان= آموزش معنا (ارتباط)

آموزش زبان= آموزش صورت (دستور)

دستور توصیفی
برنامۀ درسی محتوا -محور
آزمونهای مهارتی

دستور تجو یزی
برنامۀ درسی ساختگرا
آزمونهای دستور -محور

نمودار شمارۀ  :1پیوستار تحول رو یکردها

همانگونه که نمودار شمارۀ  1نشان میدهد ،نوع نگاه پژوهشگران و مدرسان زبان به «دستور»،
برنامۀ درسی ،روش تدر یس و حتی نحوۀ آزمونسازی را تعیین میکند؛ پس میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که عصارۀ همۀ پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزۀ آموزش زبان دوم /خارجی ،طرح
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پیشگفتار
آموزش زبان دوم/خارجی ،در سدۀ اخیر ،شاهد چند تحول بنیادین بوده است که از مهمتر ین آنها میتوان
به موارد ز یر اشاره کرد:
های نو ی ِن
 .1حرکت از روشهای سنتی آموزش زبان مبتنی بر دستور زبان به رو یکردها و روش ِ
مبتنی بر ارتباط؛
 .2حرکت از برنامههای درس ِی دستور -محور به برنامههای درس ِی ارتباط – محور؛
 .3حرکت از آزمونهای ساختارگرا به آزمونهای ارتباطی و معناگرا
این سه تحول ،بر تمامی ساحتهای اصلی آموزش زبان دوم/خارجی تأثیر گذاشته است .مرکز ثقل
تمام این تحوالت ،نقش و جایگاه «دستور» در آموزش زبان دوم/خارجی است.
در ساحت روشهای آموزش ،ما از روشهایی که آموزش زبان را با آموزش دستور زبان برابر
میدانستند (مانند روش دستور -ترجمه و شنیداری – گفتاری) عبور کردیم؛ در ادامه ،به روشها و
رو یکردهایی رسیدیم که دستور زبان را به طور کامل از برنامۀ آموزشی حذف کردند (مانند روش طبیعی،
روش واژگانی ،روش پاسخ فیز یکی کامل ،و همۀ روشهای انسانگرایانه) .این روشها معتقد بودند که
«دستور» آموزشدادنی نیست و کالس ،کتاب و معلم ،نمیتوانند نقشی در یادگیری آن داشته باشند .
اکنون و از حدود سال  2222به بعد ،به رو یکردهای منطقی رسیدهایم که نه آموزش زبان را به معنای
آموزش دستور میدانند و نه آن را به طور کامل از برنامۀ درسی حذف میکنند .این رو یکردها که ذیل
عنوان کلی «دستور آموزشی» مطرح میشوند ،به «تمرکز بر صورت» تأکید میورزند ،اما آن را به خدمت
معنا و ارتباط در آوردهاند .این مسیر پیشرفت ،در دو ساحت برنامهر یزی درسی و آزمونسازی زبان نیز
رخ داده است و میتوان آن را در قالب پیوستار ز یر نمایش داد:

«دستور آموزشی» است .در این دستور عالوه بر رابطۀ بین صورت و معنی ،بر رابطۀ بین این دو و
نقش ارتباطی نیز تأکید میشود .این بدان معناست که رابطۀ خطی بین صورت و معنی (نمودار
شمارۀ  )2به رابطۀ فرایندی آنها با نقش منجر شده است (نمودار شمارۀ .)3
صورت

معنا

نمودار شمارۀ  :2رابطۀ خطی صورت و معنا
نقش

معنا

صورت

نمودار شمارۀ  :3رابطۀ فرایندی صورت ،معنا و نقش
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امروزه ،آموزش دستور در صورتی منجر به یادگیری زبان میشود که از اصول ز یر تبعیت کند:
 .1هم از روش قیاسی بهره بگیرد و هم از روش استقرایی؛
 .2هم بر توسعۀ دانش خبری/محض تأکید بورزد و هم بر توسعۀ دانش روندی/کاربردی؛
 .3از تکالیفی استفاده کند که به روشنی رابطۀ بین صورت دستوری و نقش ارتباطی آن را مورد توجه
قرار دهند؛
ا
 .4مبتنی بر فنون تجربی موفقی از این جمله باشند :الف) فنون بازتولیدی؛ ب) فنون خالق و
ابتکاری؛ پ) تکنیکهای تقو یت درونداد؛ت) تکنیکهای ارتقای آ گاهی.
کتابی که در دست شماست ،تالشی است برای آموزش دستور زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
مبتنی بر یافتههای نو ین زبانشننناسننی کاربردی و اصننول چهارگانۀ فوق .فعالیتهای آموزشننی
موجود در کتاب حاضر ،برگرفته از منابع مختلف از جمله کتاب «سرگرمی با دستور» و تجربههای
مؤلفان در آموزش دسننتور زبان فارسننی اسننت که در دو جلد ارائه میشننود؛ جلد نخسننت ،عمدتا
زمانهای دسنتوری را دربرمیگیرد و در جلد دوم ،به سایر موضوعات از جمله اسم ،صفت ،قید،
حروف ربط و اضافه ،معلوم و مجهول ،جملههای شرطی و موصولی پرداخته میشود .ساختار هر
فصل شامل دو بخش عمدۀ توضیحات دستوری و فعالیتها است .در بخش توضیحات دستوری
تالش شنده است مهمتر ین نکتههای ساختی و کاربرد ِی مرتبط با مباحث دستور ِی مورد نظر ارائه
شنننود .بخش فعنالیتها نیز مجموعهای از فعالیتهای ارتباطی را برای آموزش مبحث مورد نظر
ارائه میکند .تمامی فعالیتهای این بخش در قالبهای دونفره ،گروهی یا کالسننی سننامان داده
شنده است .آموزش مباحث و ارائۀ فعالیتها لزوما بر اساس ترتیب آموزشی نیست و انتخاب هر

رضامراد صحرائی
دانشیار رشتۀ زبانشناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
دانشگاه عالمۀ طباطبائی
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مبحث یا فعالیت ،به برنامۀ آموزشی مورد نظر مدرسان بستگی دارد .همچنین ،برخی از فعالیتها
را میتوان بنه عنوان یک تکلیف کامل در کالس اجرا کرد؛ برخی دیگر را به عنوان پیش تکلیف ،و
برخی نیز به عنوان پس تکلیف قابل اجرا هسنننتند .در هر فعالیت ،مواد آموزشنننی ،دامنۀ فعالیت،
سنط ،،زمان و نحوۀ اجرای فعالیت و سایر نکات مفید و کاربردی ذکر شده است .منظور از مواد
آموزشنی وسننایل یا تمهیداتی اسنت که ضننروری اسننت مدرس پیش از آغاز کالس برای انجام آن
فعالیت فراهم کند .در این بخش و برای اکثر فعالیتها ،کاربرگهایی در نظر گرفته شننده اسننت.
تمنامی کناربرگهنای مرتبط بنا فعنالینتهنای مختلف ،در انتهنای کتاب قرار دارد .محتوای در
نظرگرفتهشننده برای این کاربرگها را میتوان از نظر حجم و سننط ،دشننواری با توجه به سننط،
فارسیآموزان ،زمان و شرایط کالس تعدیل کرد .منظور از دامنۀ فعالیت ،تناسب آن با سط ،ز بانی
فارسنیآموزان است؛ در مورد برخی از فعالیتها دو یا سه سط ،زبانی به عنوان دامنۀ فعالیت ذکر
شده است و این بدان معنا است که بنا بر تشخیص معلم ،این فعالیت برای آموزش ،تثبیت یا مرور
آن موضوع در سطوح مختلف میتواند مورد استفاده قرار گیرد .زمانی که برای هر فعالیت پیشنهاد
شده ،یک زمان تقر یبی است و با توجه به شرایط کالس و نحوۀ اجرای فعالیت ،این زمان میتواند
تغییر کنند .نحوۀ اجرای هر فعنالیت بخش عمدۀ توضنننیحات آن را در برمیگیرد که در قالب یک
دسنتورالعمل ارائه شده است .همچنین در انتهای برخی از فعالیتها ،شیوههای دیگری نیز برای
اجرای فعالیت پیشننهاد شده است .همچون سایر موارد ،مدرسان با خالقیت خود میتوانند برای
هر فعالیت ش نیوههای مشننابه دیگری نیز طراحی کنند تا با توجه به شننرایط کالس ،بهتر ین نتیجۀ
ممکن از فعالیت حاصل شود.
در پایان ،ضمن تقدیم این کتاب به تمامی مدرسان ایرانی و غیرایرانی زبان فارسی ،مشتاق
در یافت نظرات و پیشنهادهای ارزشمند آنها خواهیم بود .در اینجا ،الزم میدانم از نشر نو یسۀ
پارسی ،به و یژه جناب آقای احمدی ،مدیر این انتشارات ،که به انتشار مجموعۀ آموزشی
«رهنمودهایی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» همت گماردهاند ،صمیمانه تشکر
نمایم .کتاب حاضر ،بخشی از مجموعۀ مذکور است که امید آن میرود به سادهسازی و اثربخشی
آموزشهای کالسی زبان فارسی کمک نماید.

حال اخباری
توضیحات دستوری
فعالیتها

حال اخباری

روش ساخت:

 توضیحات دستوری

فعل حال اخباری در زبان فارسی عموما به این شکل ساخته میشود:

حال «خوردن»« ،خور»
به عنوان نمونه ،از مصدر «خوردن» (ریشۀ ِ
است):
میخورم ،میخوری ،میخورد
نکتهها:

میخوریم ،میخور ید ،میخورند

 .1برای منفیکردن این فعل کافی است «نِـ» را به قبل از «می» اضافه کنیم.
به عنوان نمونه (از مصدر «خوردن»):
نمیخورم ،نمیخوری ،نمیخورد

نمیخور یم ،نمیخورید ،نمیخورند

 .2در فعلهای مرکب و پیشوندی این الگو روی قسمت دوم فعل ِاعمال
میشود.
به عنوان نمونه:
فعل پیشوندی «برگشتن» (ریشۀ حال« :برگرد»):
برمیگردم ،برنمیگردم
فعل مرکب «یاد گرفتن» (ریشۀ حال« :یاد گیر»):
یاد میگیرم ،یاد نمیگیرم
 .3فعل «بودن» استثناست و مثبت و منفی آن به صورتهای زیر صرف
میشود:
هستم ،هستی ،است /هست هستیم ،هستید ،هستند
نیستیم ،نیستید ،نیستند
نیستم ،نیستی ،نیست

حال اخباری /توضیحات دستوری

می  +ریشۀ حال +شناسه (َـ م - ،یَ ،ـ د  -یم - ،یدَ ،ـ ند)

15

 .4فعل «بودن» شکل مخفف هم دارد (به غیر از سوم شخص مفرد که در
فارسی رسمی شکل مخفف ندارد):
هستمَ :ـ م
هستیم :یم

هستی :ی
هستید :ید

است /هست- :
هستندَ :ـ ند

به عنوان نمونه:
من اهل آلمان هستم / .من اهل آلمانم.
 .5فعلهای «داشتن» و «دوست داشتن» بدون «می» صرف میشوند:
ندارم ،نداری ،ندارد نداریم ،ندارید ،ندارند
دوست ندارم ،دوست نداری ،دوست ندارد .....
 .6در فعلهای «نگه داشتن» و «برداشتن» باید از «می» استفاده کنیم:
نگه میدارم ....

برمیدارم ....

 .7معموال به همراه حال اخباری از قیدهای زیر استفاده میکنیم:
 هرروز ،هرشب ،هرهفته ،هرماه و ...من و دوستانم هرهفته به کوه میرویم.
رهنمودهایی برای آموزش دستور زبان فارسی
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 روزها ،شبها ،جمعهها ،شنبهها ،آخرهفتهها و ...او روزها استراحت میکند و شبها به سر کار میرود.
 روزی دو بار ،شبی یک بار ،هفتهای سه بار و ...من روزی دو بار مسواک میزنم.
 هر روز /روزی دو بار( ،هر) دو هفته یک بار( ،هر) چند وقت یک بار و...
او هر چند وقت یک بار به ایران میآید.
 یک روز در میان ،یک شب در میان ،دو هفته در میان و ....آنها یک روز در میان به دانشگاه میروند.

ا
 همیشه /همواره ،اغلب /بیشتر وقتها ،معمول ،گاهی /بعضی وقتها،ا
به ندرت ،هیچوقت /هرگز  /اصل
من گاهی به سینما میروم اما هیچوقت فیلمهای ترسناک تماشا
نمیکنم.

 .8در زبان فارسی فعل جملههایی که حاوی قیودی نظیر «هیچوقت /هرگز/
اصال» باشند ،منفی است.
ا
من اصل این غذا را دوست ندارم.
 .9برای ساختن حال اخباری از ریشۀ حال استفاده میکنیم .ریشۀ حال
مصدرهایی که به «-دن» یا «-یدن» ختم میشوند ،عموما با حذف این
عناصر حاصل میشود اما در سایر موارد فارسیآموزان باید این ریشهها را
بدانند (فهرستی از مصدرهای پرکاربرد و ریشههای حال این مصدرها در
انتهای کتاب داده شده است).
به عنوان نمونه:
ریشۀ حال «خوردن»« ،خور» ،و ریشۀ حال «پوشیدن»« ،پوش» است
اما ریشۀ حال «رفتن»َ « ،رو /رو».
 .12در فارسی گفتاری ،صرف فعلها دچار تغییراتی میشود .این تغییرات عالوه
حال برخی افعال نیز
بر اینکه شامل برخی شناسهها میشود ،گاه در ریشۀ ِ
رخ میدهد .شناسههای «سوم شخص مفرد»« ،دوم شخص جمع» و
«سوم شخص جمع» در فارسی گونۀ گفتاری و در اکثر افعال تغییر میکند
ولی سایر شناسهها در فارسی گونۀ نوشتاری و گفتاری یکسان هستند .به
عنوان نمونه ،در مورد فعل «خوردن» تفاوت دو گونۀ نوشتاری و گفتاری

حال اخباری /توضیحات دستوری

 فردا ،فرداشب ،پسفردا ،روز بعد ،هفتۀ بعد /آینده /دیگر و .....هفتۀ آینده به تهران میآیم.
 هنوزمن هنوز با پدر و مادرم زندگی میکنم.
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