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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:

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
«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؛
ّ
 .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 زبانشناسی کاربردی و اصول چهارگانۀ فوق .فعالیتهای آموزشی
موجود در کتاب حاضر ،برگرفته از منابع مختلف از جمله کتاب «سرگرمی با دستور» و تجربههای
مؤلفان در آموزش دستور زبان فارسی است که در دو جلد ارائه میشود؛ جلد نخست ،عمدتا
زمانهای دستوری 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 شده است مهمتر ین نکتههای ساختی و کاربرد ِی مرتبط با مباحث دستور ِی مورد نظر ارائه
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شود .بخش فعالیتها نیز مجموعهای از فعالیتهای ارتباطی را برای آموزش مبحث مورد نظر
ارائه میکند .تمامی فعالیتهای این بخش در قالبهای دونفره ،گروهی یا کالسی سامان داده
شده است .آموزش مباحث و ارائۀ فعالیتها لزوما بر اساس ترتیب آموزشی نیست و انتخاب هر
مبحث یا فعالیت ،به برنامۀ آموزشی مورد نظر مدرسان بستگی دارد .همچنین ،برخی از فعالیتها
را میتوان به عنوان یک تکلیف کامل در کالس اجرا کرد؛ برخی دیگر را به عنوان پیش تکلیف ،و
برخی نیز به عنوان پس تکلیف قابل اجرا هستند .در هر فعالیت ،مواد آموزشی ،دامنۀ فعالیت،
سطح ،زمان و نحوۀ اجرای فعالیت و سایر نکات مفید و کاربردی ذکر شده است .منظور از مواد
آموزشی وسایل یا تمهیداتی است که ضروری است مدرس پیش از آغاز کالس برای انجام آن
فعالیت فراهم کند .در این بخش و برای اکثر فعالیتها ،کاربرگهایی در نظر گرفته شده است.
تمامی کاربرگهای مرتبط با فعالیتهای مختلف ،در انتهای کتاب قرار دارد .محتوای در
نظرگرفتهشده برای این کاربرگها را میتوان از نظر حجم و سطح دشواری با توجه به سطح
فارسیآموزان ،زمان و شرایط کالس تعدیل کرد .منظور از دامنۀ فعالیت ،تناسب آن با سطح زبانی
فارسیآموزان است؛ در مورد برخی از فعالیتها دو یا سه سطح 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 کند .نحوۀ اجرای هر فعالیت بخش عمدۀ توضیحات آن را در برمیگیرد که در قالب یک
دستورالعمل ارائه شده است .همچنین در انتهای برخی از فعالیتها ،شیوههای دیگری نیز برای
اجرای فعالیت پیشنهاد شده است .همچون سایر موارد ،مدرسان با خالقیت خود میتوانند برای
هر فعالیت شیوههای مشابه دیگری نیز طراحی کنند تا با توجه به شرایط 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.
رضامراد صحرائی
دانشیار رشتۀ زبانشناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
دانشگاه عالمۀ طباطبائی

اسم و صفت
توضیحات دستوری
فعالیتها

اسم و صفت
نکتهها(اسم):

 توضیحات دستوری

 .3با عالمت جمع « ـ ها» ،تقریبا میتوان همۀ اسمها را جمع بست.
به عنوان نمونه:
کتاب -کتابها ،دریا -دریاها ،پسر -پسرها ،گل -گلها ،خوبی-
خوبیها
 .4عموما از عالمت جمع « ـ ان» ،برای جمع بستن بعضی جانداران و بعضی
از اعضای بدن استفاده میشود.
به عنوان نمونه:
زنان ،مردان ،دختران ،پسران ،کودکان ،دوستان ،درختان ،گیاهان ،چشمان،
انگشتان
 .5در صورتی که حرف آخر اسم ،مصوتهای «ا» یا «و» باشد ،بین اسم و
«ـان» واج «یـ» درج میشود.
به عنوان نمونه:
آقا +ان =آقایان ،دانشجو +ان= دانشجو یان
 .6در صورتی که حرف آخر اسم ،مصوت «ی» باشد ،بین اسم و «ان» صرفا
اسم جمع تغییری ایجاد
در تلفظ واج «یـ» درج میشود و در
ِ
نوشتار ِ
نمیکنیم.
به عنوان نمونه:
ماهی +ان= ماهیان
 .7در صورتی که حرف آخر اسم ،مصوت «ه ـه» باشد ،بین اسم و « ـ ان» از
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اسم و صفت /توضیحات دستوری

 .1اسم کلمهای است برای نامیدن شخص ،حیوان ،چیز ،مفهومی و غیره.
اسم میتواند جمع بسته شود؛ عالمت نکره بگیرد؛ پیش از آن صفت اشاره
آورده شود؛ و همچنین میتواند صفت یا مضافالیه بگیرد.
 .2اسم مفرد در فارسی عالمت خاصی ندارد اما اسم جمع را میتوانیم با
اضافهکردن عالمتهای «ـ ها»« ،ـ ان» « ،ـ ات» « ،ـ ین» « ،ـ ون» به
اسم مفرد بسازیم و یا در بعضی موارد ،میتوانیم از «جمع مکسر» استفاده
کنیم.

صامت «گ» استفاده میکنیم.
به عنوان نمونه:
پرنده +ان= پرندگان ،خزنده +ان = خزندگان ،درنده  +ان= درندگان،
*
ستاره  +ان = ستارگان
 .8در بعضی از اسمها که میتوانند هر دو عالمت « ـ ها» و « ـ ان» را بگیرند،
یکی از این عالمتها به دالیلی ،از جمله راحتتر بودن تلفظ ،ترجیح دارند.
به عنوان نمونه:
«کودکان» بر «کودکها»« ،بچهها» بر «بچگان»« ،آقایان» بر «آقاها» و
«خانمها» بر «خانمان» ترجیح دارند.
 .9عالمت جمع « ـ ات» ،عربی است و برای جمع بستن برخی از کلمههایی
به کار میرود که از عربی وارد فارسی شدهاند.
به عنوان نمونه:
انتخابات ،اختراعات ،امتحانات ،اعتقادات ،خدمات ،امکانات،
اشتباهات ،جمالت ،کلمات ،لحظات ،تحصیالت ،قطرات ،اثرات
رهنمودهایی برای آموزش دستور زبان فارسی
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 .12عالمت « ـ جات» در آخر واژههایی میآید که به مصوتهای « ه ـه»،
«ا»« ،ی» و «و» ختم میشوند و انواع آن چیز را نشان میدهد.
به عنوان نمونه:
ترشیجات (انواع ترشی) ،شیرینیجات (انواع شیرینی) ،کارخانهجات
(انواع کارخانه) ،داروجات (انواع دارو) ،سبزیجات (انواع سبزی)
 .11عالمتهای جمع « ـ ین» و « ـ ون» مخصوص کلمههای عربی است و
فقط در مورد برخی از کلمههای عربی رایج در فارسی استفاده میشود.
به عنوان نمونه:
معلولین ،ساکنین ،غایبین ،حاضرین ،مسئولین ،روحانیون
* واژۀ «ستاره» ظاهرا استثنایی بر قاعدۀ نکتۀ  4است.

