آموزش زبان فارسی برای چه هدفی ،و چگونه؟
فرشته مؤمنی
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چکیده
آموزش و مطالعة یک زبان ،بر پایة آموزش دستور آن استوار است و رویکرد تدوین دستور را هنجار هدف تعیین
میکند .از سوی دیگر ،هر آموزهای با تعاریف و مبانی نظری آغازمیشود تا بر اساس آن ،ساختاری منسجم و
همگن یابد ،قابلیت استدالل پیداکند و توضیح دادهشود .به نظر میرسد یکی از مهمترین کاستیها در آموزش
زبان فارسی نقص و نقض تعاریف است که به نابسامانی تحلیل دستوری میانجامد و البته پیامدهای خود را دارد.
از سویی نیز توضیح تعاریف نیازمند آموزش دروسی است که بازنویسی برنامة درسی یا دستکم سرفصل
دروس در رشتة زبان و ادبیات فارسی را میطلبد .این مقاله بر آن است که با ارائة شواهدی از متون درسی و
پژوهشی ،به کاستیهایی در آموزش زبان فارسی اشاره ،و تأثیر نقض تعاریف را بر آموزش زبان فارسی بویژه در
دانشگاه ،بیاننماید .نتایج این بحث در زمینههای گوناگون مربوط به آموزش و گسترش زبان فارسی در سطوح
خُرد و کالن آن کاربرد دارد.
کلیدواژهها :هنجار تجویزی ،هنجار توصیفی ،دستور زبان فارسی ،زبان معیار ،توان ریشه
مقدمه
تا کنون دربارة اهمیت آموزش زبان فارسی به همة دالیلی که در زیرمجموعة علل و اسباب علمی و فرهنگی
درونمرزی و برونمرزی قرارمیگیرد ،سخن بسیار گفته شده ،و خواهدشد؛ اما آنچه پیش از هر گونه برنامهریزی
آموزشی مورد نیاز است موضوعی است که برنامة آموزش آن ریختهمیشود .بنیادیترین موضوع در آموزش یک
زبان دستور آن زبان است؛ آموزش قواعدی که نخست ،رویکرد آن باید به فراخور زمینه و هدف آموزش اتخاذ
شود و آنگاه بر پایة مبانی نظری و کاربردی مربوط استوارگردد .به این ترتیب ،مقالة پیش رو با تعیین این که چه
دستور زبانی برای آموزش در چه سطحی الزم است و با نگاهی گذرا به وضعیت کنونی آموزش دستور زبان در
بیشترِ دانشگاهها و همة مدارس کشور ،به معرفی عواملی میپردازد که هم بر آموزش این زبان (رهیافت خُرد) و
هم بر دستگاه آموزش آن (رهیافت کالن) اثر گذاشتهاست.
رویکردهای آموزش بر پایة هنجار
 چه دستور زبانی برای چه هدفیدستور یک زبان در دو مفهوم بکار میرود؛ یکی مجموعهایاز قواعد زبان بصورت دانش ناخودآگاه در ذهن
گویشور یک زبان است که او بطور شمّی آن را برای تولید یا درک مفاهیم سازههای زبانیاش بکارمیبرد؛ و
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دیگر ،مجموعهای از قواعد زبانی است که زبانشناسان ،آموزگاران زبان و یا زبانپژوهان برای اهداف متفاوت با
آن سروکار دارند .هر یک از این اهداف ،نیازمند رویکردی مناسب به دانش و بیان قواعد (دستور) آن زبان است.

چامسکی )1964( 1با طرح سطوح کفایت ( ،)levels of adequacyسه سطح مطالعاتی را برای دستور

برمیشمارد .در نخستین سطح که آن را کفایت مشاهدهای ( )observational adequacyمینامد ،به سطحی از
دستور اشاره دارد که جملههای درست را از نادرست تشخیصمیدهد .هر گویشوری از این سطح دستور در
دانش ناخودآگاه خود نسبت به زبانش برخوردار است .در دومین سطح ،با دستور دارای کفایت توصیفی
( )descriptive adequacyروبرو هستیم که به گفتة چامسکی (همان) راهی برای توصیف پدیدههای متعلق
به هر یک از زبانهاست؛ این دستور در توصیف دانش زبانی گویشور ،توانایی توضیح و استدالل برای درستی یا
نادرستی سازههای زبان او را دارد .و سرانجام در سومین سطح ،دستور دارای کفایت تبیینی ( explanatory
 )adequacyمیشود و در این سطح ،قادر است دانش زبانی را در مفهوم عام آن ،تبیینکند ،به این معنی که
چگونگی پیدایش قوة نطق در ذهن آدمی و کارکرد آن را توضیحمیدهد (چامسکی.)3 :1995 ،
نگاه این مقاله به آموزش زبان فارسی است؛ بنابراین ،کفایت تبیینی که موضوع یک زبان خاص نیست از
بحث کنار میرود .پیش از دستیابی به سطح یا سطوح کفایت مورد نیاز دیگر ،الزم است به رویکردهای
دستورنویسی به دو منظور آموزش یک زبان و مطالعة آن اشارهشود .برای این مقصود ،از تعریف دو نوع هنجار
مطالعاتی بهرهمیبریم که به دو نوع دستور زبان مربوط میشود :هنجار توصیفی و هنجار تجویزی.
هنجارهای توصیفی به راهو روشها یا رفتارهایی گفتهمیشود که بیشتر اعضای گروه آن را پذیرفته یا
اتخاذکردهاند و در مقابل ،هنجارهای تجویزی شیوهها و رفتارهایی است که اعضای گروه باوردارند که باید با

همتایان خود همساز باشند (چالدینی ،رنو و کالگرن1990 ،2؛ پرنتیس و میللر .)1996 ،3بر پایة همین تعاریف،
ماهیت دستور زبانی که بیشتر کاربران یک زبان آن را پذیرفتهاند« ،توصیفی» میشود و در نتیجه ،رویکرد
مطالعاتی آن ،یک دستور توصیفی است؛ در مقابل ،ماهیت دستور زبانی که کاربران به هدف همسانی با همتایان
خود (کاربران همان زبان) به آن نیاز دارند ،یک دستورزبان تجویزی است .به بیان دیگر ،هنگامی که دستور زبان
به قواعدی اشاره دارد که بیشتر گویشوران یک زبان آن را بکار میبرند ،هنجار توصیفی پیدامیکند زیرا بنا دارد

آن قواعدِ مورد استفاده را تشریحکند .4چنین دستور زبانی بر پایة یک رویکرد یا نظریة زبانشناختی ،به توصیف و
تحلیل ساختار و قواعد زبان مورد نظر میپردازد .روشن است که چنین دستور زبانی ،جنبة تخصصی و
کارشناختی دارد و درواقع ،آنچه را که «هست» برای شناسایی ،واکاوی ،بررسی و توصیفمیکند .این «بودن» می
تواند مربوط به گذشتهای دور باشد و کاربران آن زبان اکنون دیگر وجود نداشتهباشند؛ مثالً قواعد زبانی یک متن
کهن از دورة میانه را -که مردم آن روزگار بکارش میبردند -میتوان با چنین رویکردی توصیفکرد .بنابراین،
دستور زبان توصیفی ،یک زبان (یا گونهای از آن) را همان گونه که هست (بدون هیچ تجویزی) ،توصیف و بر
پایة یک رویکرد نظری که در آن تعاریفی برای شناخت عناصر زبان ارائه شدهاست ،تحلیلمیکند .در سوی
دیگر ،وقتی افرادی برای همانندی با دیگر گویشوران یک زبان ،خود را ملزم به دانستن دستور آن زبان میبینند،
هنجار چنین دستوری ،تجویزی میشود .بدینترتیب ،برای آموزش یک زبان (مثالً فارسی) در پایههای نخستین
و میانی تحصیلی ،نیازمند دستور تجویزی هستیم تا با نشان دادن بایدها و نبایدها ،زبانآموز یادبگیرد که به گونة
معیار آن زبان بگوید و بخواند و بنویسد؛ گونهای که جامعه آن را بعنوان یک زبان معتبر پذیرفتهاست و بنا بر
تعریف ،آن را بیشتر ،گویشوران تحصیلکردهدر مراکز فرهنگی و سیاسی یک کشور بکارمیبرند و غالباً زبان
رسمی در آموزش ،رسانههای گروهی ،نوشتار و سایر موقعیتهای مشابه است (مدرسی .)232 :1368 ،سپس،
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هنگامی که زبانآموز به شناخت ساختار آن زبان نیاز پیداکرد ،آنگاه دستور توصیفی با تحلیل قواعد آن ،دربارة
ویژگیهای ساختار و محتوای آن شرحمیدهد .بدین ترتیب هرگاه هدف ،آموزش یک زبان باشد ،دستور
تجویزی بکار میآید؛ و هر گاه هدف ،شناختن دستور یک زبان باشد ،دستور توصیفی پاسخگوست.
گفتهمیشود که دستور توصیفی «قواعد کاربران» را دنبالمیکند در حالیکه دستور تجویزی را «کاربران
قواعد» دنبالمیکنند.
 آموزش دستور زبان فارسی در مدرسه و دانشگاهزبانآموزان برای یادگرفتن شیوة پذیرفتهشدة استفاده از زبان در اجتماع (زبان معیار) ،نیاز به دستور تجویزی
دارند .این دستور تا هنگامی که خودِ زبان باید آموزش دادهشود الزم است .دستور تجویزی ،نه تنها به یک بیگانه
زبان قواعد گونة معیار زبان مورد نظر را یاد میدهد (مثالً شیوة ساخت جملههای خبری ،سوالی و منفی ،یا
ترتیب قرارگرفتن هسته و وابستههای یک گروه) و به گویشور یک زبان میآموزد که چه صورتهایی در گونة
معیار زبانش پذیرفته نیست (مثالً حشو ،یا حذفهای ناهمگون در افعال پیاپی) ،بلکه شیوة یکدستی از ویرایش
زبانی را هم در اختیار ویراستاران قرارمیدهد .این دستور به کاربران یک زبان ،بیشتر ،صورتهای ناپذیرفته در
چهارچوب زبان معیار را آموزشمیدهد تا کاربر بر اساس آن ،مرز اختیارات زبانی خود را بشناسد .افزون بر این،
دستور تجویزی است که به کمک نشانههای سجاوندی ،نقش مهم آموزش درست نوشتن و درست خواندن را
بر عهده دارد.
پس از این مرحله ،هنگام نیاز به شناخت عمیقتر از ساختار قواعد و درک چگونگی ساخت آن زبان ،دستور
توصیفی است که باید آموزش دادهشود .بدینترتیب ،دانشآموزان سالهای پایانی دبیرستان و دانشجویان تا دورة
کارشناسی ،با حجمی به تناسب رشتة تحصیلی خود میتوانند از آن بهرهمند شوند .روشن است که این دستور
درس اصلی همة رشتههای مرتبط با زبان است.
وضعیت کنونی دستور زبان فارسی در مدرسه و دانشگاه
چندی و چونی آموزش دستور زبانفارسی در مدرسه و دانشگاه ،نشاندهندة وضعیت کنونی آن است .اشاره
به اندکی از شواهد بسیار ،چشماندازی از وضعیت آموزش دستورزبان فارسی را پیش رو خواهدگذاشت.
هماکنون دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی در دورة کارشناسی ،تنها با چهار واحد درسی (دستور
1و ،)2یعنی عمالً با میانگین حدود  40ساعت در طی دو نیمسال از چهارسال دورة کارشناسی ،دستور زبان
ناهمگنی را میخوانند که کم و بیش هنوز در بسیاری از دانشگاههای شهرستانها ،در چهارچوب دستور سنتی و
تقریباً بطور سلیقهای و ناهماهنگ ،اغلب بدون پایگاه نظری ،با خلط مباحث و نقص و نقض تعاریف ،آموزش
دادهمیشود .با توجه به توضیحات باال ،دانشجویان این رشته به دستور توصیفی نیاز دارند .دستور یک زبان
دربردارنده موضوعات اصلی یعنی واجشناسی (و آواشناسی) ،تکواژشناسی (و صرف) ،نحو و معنیشناسی است.
افزون بر این ،برای دانشجوی رشتة زبان و ادبیات ،آشنایی با ریشهشناسی و واژگانشناسی مورد نیاز است ولی
به جای همة اینها ،در چهار واحد درس دستور ،تنها ،اشارهای به صرف و نحو میشود؛ آن هم ،معموالً به همان
شیوة سنتی (و البته ،نه تجویزی!) .اگر اتفاقاً بخت یار دانشجو باشد که با دستور توصیفی زبان فارسی آشنا گردد،
مشکل تازهای پیدا میشود و آن ،سردرگمی دانشجویان دبیر آموزش این درس بهسبب ناهمخوانی مفاهیم دستور
زبان در دانشگاه با دستور مدرسه است که گاهی در نقدهای نوشته شده(از جمله :دامنی1384 ،؛ علوی مقدم
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1386؛ نجفی پازوکی 1389 ،و بسیاری دیگر) و حتی نقد بر نقدها (که آنها هم نشانهایی از سردرگمی دارند)،
گاه در پایاننامهها و گاه در گلهگزاریهای دبیران در کالسهای دانشگاه یا آموزش ضمن خدمت بازتاب مییابد.
اشکاالت در آموزش دستور زبان فارسی و علل آن
در دستگاه آموزش ما ،هم در تجویز دستور و هم در توصیف آن ،حتی در چهارچوب یک رویکرد مناسب
هم ،مشکل وجود دارد .مشکلی که شاهد تجربی آن را در میزان استقبال دانشآموزان و دانشجویان از این درس،
و ضعف بسیاری از کاربران در خواندن و نوشتن میتوان یافت .به نظر میرسد بخشی از این مشکل ،ناشی از
ناپایبندی به تعاریف از سوی دستورنویسان و در نتیجه آموزگاران باشد و بخش دیگر ،یادگیری بیچونوچرا
بجای یادگیری تحلیلی .مشکل دوم به نظام پرورش آموزشدهنده (تربیت معلم و مدرس) بازمیگردد؛ نظامی که
گرچه برنامهریزی شدهاست ولی اجرای درست آن کمتر مشاهدهمیشود .بهرهمندی آموزگار و استاد از مهارتی که
بتواند دانشآموز و دانشجو را کنجکاو ،پرسشگر و تحلیلگر بار بیاورد ،نه تنها جایی را برای یادگیری سرسری و
سطحی و در نتیجه ،بیعالقگی به درس باقینمیگذارد بلکه یادگیرنده را شائق و مشتاق یادگیری و چهبسا نقاد و
نکتهبین میسازد .به هر روی ،این موضوع به بحث مقاله مربوط نمیشود ،بنابراین به مشکل دیگر میپردازیم؛
یعنی ناپایبندی به تعاریف.
نقش تعاریف در آموزش
هر دانشی با تعاریف مبانی آغاز میشود .تعریف هر چیز ،تنها آن چیز را معرفینمیکند ،بلکه دربارة فضای
بیرونی و درونی ،یعنی جهانی که آن چیز بعنوان یک «نوع یا مقوله» به آن تعلق دارد و دربارة زیرمجموعههای
محاطی آن نیز اطالعات میدهد .به بیان دیگر ،تعریف نسبت به یک پدیده ،شناختی میدهد که بتوان در هر
فضایی آن را تشخیصداد و اثباتیا تأییدکرد .تعاریف دقیق در دستور زبان و پایبندی به آنها پشتوانة شناخت و
تشخیص درست ساختار زبان است .ارائه و آموزش این تعاریف برای توصیف و تحلیل درست زبان ضرورت
دارد ولی کافی نیست و برای کفایت ،باید به تعاریف پایبند بود .همین پایبندی باعثمیشود در برخورد با
ناهمخوانیها و تناقضها ،کاستی یا نادرستی یک توصیف برطرفیا تصحیحشود .در مقابل ،بیتوجهی به تعاریف
به سردرگمی و سپس به دلزدگی دستورآموز میانجامد.
 شواهد نقص و نقض -1ناهمگونی و نابسامانی اصطالحات فنی
یکدست نبودن اصطالحات فنی دستور زبان یکی از عوامل مشکلساز در آموزش و یادگیری دستور زبان
فارسی است .بخشی از این ناهمگونی به نظر میرسد گاهی ناشی از تکروی و ناسازگاری با دستاوردهای
کارشناسانة موجود باشد و گاهی به سبب شناخت نادرست یا ناکافی از آنها .این ناهمگونیبیش از آن است که
فوراً نمونههای فراوانی از آن به ذهن خوانندة این سطور متبادر نشدهباشد؛ مورد زیر نمونهای از این ناهمگونی
است.
در کتابهای درسی متداولتر که اتفاقاً منبع بیشتر سؤاالت کنکورهای مقاطع مختلف نیز هستند ،برای
اصطالح «تکواژ ( ،»)morphemeصرفنظر از تعریف (که بسیار هم در کتابها نقضو مشکلساز میشود)،
فرشیدورد ( )74 :1375اصطالح «سازه» را میآورد که در دستور زبان فارسی معادل  constituentبهکارمیرود
و به مفهوم آن واحد زبانی است که در یک ساخت فراگیرتر قرارمیگیرد؛ برای مثال ،در یک جمله ،آن گروه

آموزش زبان فارسی برای چه هدفی ،و چگونه؟ 637 /

اسمی که در جایگاه نهاد قرارمیگیرد یک سازه برای آن جمله است ،و در همان گروه اسمی ،اسم و هر یک از
وابستههای آن یک سازه برای آن گروه اسمی هستند؛ از همین روست که موضوع «ساخت سازهای زبان» شکل
میگیرد .همین اصطالح «تکواژ» را انوری و گیوی (« )1375واژک» مینامند و در تعریف وندها (ص ،)272می
نویسند «واژکهایی هستند که به ترتیب در اول ،وسط یا آخر تک واژهها یا واژهها میآیند »...؛ بدون این که در هیچ
جای دیگری «تک واژه» تعریف شدهباشد ،از مثالها به نظر میرسد تک واژه هم ،نام دیگری برای تکواژ در نظر
گرفته شدهاست (گذشته از این که اساساً تکواژها فقط از منظر جایگاهشان با ریشه «وند» نامیدهمیشوند و به
همین سبب میانوند در فارسی نداریم؛ وگرنه دلیلی وجود ندارد که در زبانهای مختلف ،دو اصطالح علمی
 morphemeو  affixیک مفهوم داشتهباشند).
افزون بر این ،گاهی در میان چند اصطالح ،معنای یک لفظ به شفافیت داللت بر معنیاش آسیب میرساند
و همین میتواند یادگیری را دشوار نماید .برای مثال ،اصطالح «بن» بجای «ستاک ( ،»)stemبه سبب هممعنایی
با دو اصطالح علمی «پایه» و «ریشه» ،دستورآموز را بویژه هنگام جداکردن ریشه از ستاک به اشتباه میاندازد و
این در حالیست که اصطالح «ستاک» در زبانشناسی جا افتاده است.
 -2جای خالی برخی از مباحث
گذشته از نبود یا کمبود درسهای مورد نیاز فارسیآموزان که پیشتر آنها را برشمردیم ،در همة الیههای
زبان فارسی ،از واجشناسی گرفته تا معنیشناسی ،جای برخی از نکات اساسی خالی است .برای اشاره به فقط
یک نمونه از هر الیه میتوان از این موارد نام برد :در واجشناسی ،واکة مرکب  owکه در تقابل با شش واکة
معروف دیگر است؛ در صرف ،مقولة واژگانی عدد که ساختار آوایی ،صرفی (اشتقاقی و تصریفی) ،نحوی،
معنایی و کاربردی مستقل و ویژة خود را دارد؛ در نحو ،تفکیک نقشهای ساختاری از معنایی؛ و سرانجام ،اساساً
درس مستقل معنیشناسی زبان .در ادامه برای روشنشدن اهمیّت مفاهیم غایب ،با تفصیل اندکی بیشتر برای
نمونه به موضوع «ریشه» از الیة تکواژشناسی میپردازیم.
انعطافپذیری یک زبان برای زایایی و بازسازی ،آن را برای روزآمدی ،گسترش و فراگیرشدن ،توانمندمی
کند و بر پایایی و تازگی زبان میافزاید .یکی از راههای رسیدن به این منظور ،افزایش توان واژهسازی است.
شناختن ریشه بعنوان پایة اصلی ،ساخت واژههای نو با شفافیت معنایی را میسر میسازد؛ بویژه ریشههای زبان
فارسی که از مختصة توان (صورتهای قوی ،متوسط و ضعیف) برخوردار هستند .نگرش درست به زبان فارسی
نه تنها راههای بیشتر ،سادهتر و کارآتری را برای بهرهگیری از توانمندیهای آن فراروی اهل زبان قرارمیدهد
بلکه تحلیل و توصیف آن را نیز استداللپذیر میکند .اگر در آموزش زبان فارسی ،مطالعات ریشهشناختی بدرستی و
بر اساس رهیافت همزمانی ( )synchronicصورتمیگرفت ،ریشهشناسی نوین زبان فارسی میتوانست دری
بزرگ را به دانشهای واژهسازی ،تکواژشناسی و ردهشناسی بگشاید ،و از این رهگذر ،فارسی را برای زبان علم
فعالکند .گردش واکهها یک ویژگی واژواجی بازمانده از زبان هندواروپایی است که محصول توان ریشه است و
در شماری از زبانهای دختر همچنان دیدهمیشود .این ویژگی مغفول در دستور توصیفی فارسی ،افزون بر
تقویت توانایی واژهسازی میتواند دگرگونیهای آوایی در ستاکها و شناخت صورتهای اشتقاقی ممکن و
تکواژگونههای تصریفی را توضیحدهد .گردش واکهها در ریشة برخی فعلهای فارسی ،برای مثال ،هم
خانوادگی واژههایی مانند «گپ» و «گفتن» یا «مرگ»«،مردن» و «میرا» ،همچنین ریشههای متفاوت همآوا مانند

( √borریشة ضعیف  )barدر «بردن» و  √borدر«بریدن» را توضیحمیدهد (مؤمنی .)30 :1387 ،بهرهگیری
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از دستگاه ساخت مقولههای واژگانی مشخص بر اساس توان ریشه (مثالً اسم یا صفت فاعلی بر اساس ریشه
های قویتر و ستاک گذشته و صفت مفعولی بر پایة ریشة ضعیف) ،میتواند یک دستگاه واژهسازی را برای
زبان علم راه بیندازد؛ که البته خود نیازمند شکلگیری کارگروهی مستقل و همگراست.
پیامدهای ناپایبندی به تعاریف
تعاریفی علمی بنا بر جامعیت و مانعیت ،حدود تشخیص را ترسیممیکنند؛ از این رو ،نقض این حدود
پیامدهایی خواهدداشت که از جملة آنها میتوان به خلط در مباحث صرف و نحو ،در موضوع واحدهای زبانی
و واحدهای غیرزبانی و در مفهوم نقش و رابطه ،یا به تشخیص نادرست مقولههای واژگانی اشارهکرد .نمونههای
زیر شواهد این مدعا هستند .هدف این مقاله نقد نوشتة کسی نیست ،بنابراین ارجاعی نیز به منابع صورتنمی
گیرد؛ گرچه که برای اهل دستور ،بسیارند و شناختهشده و در دسترس.
یکی از نمونههای خلط مبحث صرف با نحو تشخیص «قید» و «نقش قیدی» از یکدیگر است .اصطالح
«قید» ،هم در صرف وجود دارد و هم در نحو؛ همین موضوع باعث شدهاست که بهاشتباه ،بسیاری از واژههای
مربوط به مقولههای دیگر یا حتی بسیاری از واحدهای بزرگتر از واژه (یعنی یک سازة نحوی) را در این طبقه
قراردهند .قید ،فقطو فقط یک کلمه است نه بیشتر ،هر چند که یک کلمة مشتق-مرکب پیچیده و به صورت
عبارت باشد ،مانند :هرازگاهی ،رویهمرفته ،خرج در رفته و غیره ،ولی به هر حال ساختمان آن از یک واژه
فراتر نیست .اصطالح نادرست «قید مشترک» که تقریباً در همة کتابهای درسی دیدهمیشود هم ،ناشی از همین
اشتباه است که به خلط موضوع نقش در پیام (موضوع نحو) با طبقة یک واژه (موضوع صرف) انجامیدهاست
(مؤمنی 1387 ،و  .)1377علت این اشتباه ناشی از آن است که هر واژهای در ترکیب (در ساختار نحوی) می
تواند به جای واژهای از طبقة دیگر بنشیند و همة ویژگیهای جایگاه جدید را بهخود بگیرد ولی طبقة یک واژه،
شناسنامة آن است و در یک معنی ،ثابت میماند و همین موضوع باعثمیشود که بتوان انواع کلمهها را از هم
بازشناخت .اشتباه طرح موضوع قید مشترک ،نه تنها در مورد هر مقولة واژگانی دیگر بلکه در سازههای نحوی
هم قابل تسری و تکرار است زیرا بسیاری از سازهها نیز قابلیت جانشینی دارند و مثالً ممکن است گروه اسمی
«یک روز صبح» را یک گروه قیدی مشترک(!) ،یا مثالً جملهوارة پیرو شرطی را یک جملهوارة قیدی مشترک (!)
بشمارآورد زیرا هر دو نقش قیدی میگیرند.
نمونة دیگر ،ناشی از نشناختن واژهبستها به عنوان «تکواژهای نحوی» است .این تکواژها ،رفتارهای بسیار
مشخص و تعیینکنندهای در زبان دارند و یگانه تکواژهایی هستند که واژه را وارد الیة نحوی میکنند .به همین
سبب بسیار پیچیدهاند .همین موضوع باعثمیشود که درتحلیل آنها ،یا اشتباه مشاهدهمیشود یا تقلید نادرست.
برای مثال ،یای تخصیص نکره (نکرة مخصصه) در کتابهای درسی بهاشتباه تکواژ تصریفی و گاهی صرفی
معرفی و تدریسمیشود؛ یا کسرة اضافه به تقلید از  ofانگلیسی de ،فرانسوی یا  diایتالیایی (و غیره در زبان
های غربی) ،تقریباً در همة کتابها و مقالههای فارسی یا به اشتباه میانوند معرفی شده یا بصورت نمودار درختی،
پیشاضافة مضافالیه (و حتی با مفهوم مالکیت) در نظر گرفته شدهاست در حالیکه هر دو نادرست هستند .اولی
این تعریف توصیفی و پذیرفتهشده را نقضمیکند که میانوند در میان ریشه واردمیشود (ریشه را میشکافد) و
در نتیجه یک جزء تکواژساز است نه یک وند گروهساز .در مورد دوم هم ،بسته به واحدهای دو سوی این تکواژ
نحوی ،دالیل گوناگون وجود دارد از جمله حضور این تکواژ میان موصوف و صفت ،که پیشاضافگی آن به
هیچوجه قابل دفاع نیست؛ و این خود ،هم نقص تعریف بر اساس توصیف است و هم نقض تعاریف موجود.
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نمونة دیگر ،خلط واحدهای زبانی (واج ،تکواژ ،واژه ،جملهواره و جمله) با واحدهای غیرزبانی مانند
واحدهای آوایی (همخوانها و واکههای میانجی) و موسیقایی زبان (هجاها) است .برای مثال ،گذشته از نادیده
گرفتن واکههای میانجی ،میتوان به اشتباهِ واج یا تکواژ دانستنِ همخوانهای میانجی اشارهکرد که بنا بر الگوی
هجایی در همنشینی میان تکواژها ظاهر میشوند .این اشتباه که همواره در آزمونهای درسی سرنوشتساز هم
دیدهمیشود و اتفاقاً پاسخ نادرست ،درست فرضمیشود و از موضوعات گیجکنندة دستورآموزان است نیز
موردی دیگر از نقص و نقض تعاریف است.
از دیگر پیامدهای ناپایبندی به تعاریف ،تشخیص نادرست مقولههای واژگانی است .برای نمونة این مورد،
فقط به مقولة صفت میپردازیم که دستکم دو مقولة حروف تعریف و اعداد را به اشتباه در آن میگنجانند .این
اشکال ممکن است ناشی از مقایسة معادل «صفت» در دستور غرب باشد .adjective :این کلمه در انگلیسی
میانه ،از  adjectالتین به معنی «اضافهشده» آمدهاست و در التین هم این کلمه با اسم میآمده ( nomen
 )adjectivumکه برگردان  onoma epithetonو تحتاللفظ به معنی اسم اسنادی ()attributive name

است (فرهنگ وبستر .)1989 ،5بدینترتیب ،همة آنچه در طبقة اجکتیو در زبانهای غربی قرار میگیرد ،به اعتبار
معنی این کلمه است .در زبان فارسی ،اجکتیو را «صفت» معنی کردهاند و حروف تعریف مبهم ،سورها و کمیت
نماها ،اعداد ،حروف اشاره و خالصه هر وابستة اسم را به تقلید نابجا از زبانهای غربی ،در دستور فارسی بهغلط
صفت معرفیمیکنند در حالیکه این طبقه در زبان فارسی تعریف دیگری دارد که بر اساس آن ،صفت دانستنِ این
وابستهها توجیهپذیر نیست .به همین سبب ،در آموزش ،گفتهمیشود «هرگاه این کلمهها با اسم بیایند ،صفت
هستند(!)» .بدتر این که همین روند نادرست هم نقضمیشود زیرا بیتوجهی اول ،بیراهههای بیشتری را درپی
دارد؛ مثالً هنگامی که مثالً همین صفتهای اشاره (!) وقتی در ساختی قرارمیگیرند که اسم همراهشان به قرینه
حذفمیشود ،ناگهان ضمیر میشوند! این هم نمونة دیگری از ناپایبندی به تعریف ضمیر است :ضمیر جانشین
است و «جا» تا هنگامی که پر باشد ،امکان «حضور دیگری» وجودندارد و اسم در چنین جایی امکان بازگشت

نباید داشتهباشد .مثالً در هر دو جملة :او همینکه کتاب میخرد ،آن را میخواند ،و کتاب دوست ماست ،آن را از
خوددورنکنیم ،واژة «آن» را ضمیر معرفیمیکنند در حالیکه در جملة نخست ،امکان حضور اسم (کتاب) هست
ولی در جملة دوم این امکان وجودندارد زیرا در اولی حرف تعریف است و در دومی ضمیر .در زبان فارسی،
این واژهها در طبقات دیگری طبقهبندی میشوند و تعریف خود را دارند و الزمست به آن تعاریف پایبند باشیم.
این اشتباه نشانمیدهد که دستکم در مورد تعاریف مربوط به هر یک از این طبقات هم ،اشکال وجود دارد.
نمونة دیگر خلط سازهها (جمله و گروه) ،نقش ساختاری و نقش معنایی با یکدیگر است .در زبان فارسی،
جملة ساده از دو بخش تشکیلمیشود :نهاد و گزاره ،و «نقش» به وظیفهای گفتهمیشود که یک گروه درون جمله
ایفامیکند ،چه در جایگاه نهاد و چه در جایگاه گزاره .نقشها یا ساختاری هستند یا معنایی .بنابراین ،اوالً ،طرح
نقش نهادی ،بویژه آنجا که باید نقشهای معنایی مشخصشوند ،مشکلساز میشود زیرا نهاد ،خود بخشی از
جمله است که نقشهای مختلفی میگیرد؛ دیگر این که در یک گروه ،نقش صفتی یا اضافی/مضافی /مضافالیهی
نداریم (بلکه رابطة وصفی و اضافی داریم) زیرا تا جمله نباشد ،نقش هم شکل نمیگیرد؛ و این نمونة دیگری از
نقض تعریف است که پیامد آن ،ضمن خلط مباحث ،مشکلساز و گیجکننده است.
با آنکه نمونههای بسیاری از ناپایبندی به تعاریف میتوان آورد ،آخرین مثال به منظور اشاره به یک پیامد
میانرشتهای برای زبان فارسی ارائهمیشود .در مهندسی زبان و زبانشناسی رایانشی ،شناخت کارکرد واژگان در
ساختمان جمله (پیام) بسیار اهمیت دارد .مهمترین و پرکاربردترین فعل هم ،فعل «بودن» است که یکی از
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کاربردهای آن در جایگاه فعل ربطی است .در تعریفی همگانی و مشترک برای فعل ربطی داریم :فعلی است که
معنای واژگانی ندارد و رابط یا پیوند دهندة یک گروه صفتی یا یک گروه اسمی به عنوان مسند ،به نهاد جمله
است (ازجمله :احمدی گیوی و انوری1385 ،؛ فرشیدورد1382 ،؛ مشکوةالدینی1374 ،؛ ناتل خانلری1382 ،؛
وحیدیان کامیار .)1383 ،معنای واژة التین  copulaنیز به معنی پیوند یا گرة میان دو چیز متفاوت است .کم و

بیش همین تعریف را در متون انگلیسی نیز میتوان یافت (مانند :پوستت2005 ،6؛ مورو1997 ،7؛ ژیوون،8
 .)2001اگرچه گاهی گروه حرفاضافهای ( )PPرا نیز به عنوان مسند ،به همین تعریف میافزایند ولی متون
بسیاری ،بدرستی با جداکردن فعل وجودی ( )existential verbsکه مفاهیمی چون «وجودداشتن»،
«قرارداشتن» و «حضورداشتن» را دارند ،نقش این گروه را همانگونه که باید باشد ،متمم میدانند .شمس فرد و
عبداهللزاده بارفروش ( )1381برای مطالعهای هستیشناختی در پی استخراج دانش مفهومی از متون فارسی برای
مهندسی اطالعات ،در برخورد با فعل ربطی ،به نقل از مشکوةالدینی ( )1374میآورند که مسند میتواند بصورت
گروه اسمی ،گروه صفتی و گروه حرفاضافهای باشد .دو مورد نخست روشن است ،ولی مورد سوم در مثالهای
این سینی از مس است و گربة مریم زیر میز اتاق بود ،اشکال دارد .در این باره بدون هیچ توضیحی دربارة
ساخت جملة پایه (زیرساخت جمله) ،آمده است که گروه حرفاضافهای میتواند در جایگاه مسند قرارگیرد:
الف) مار از خزندگان است ،ب) علی از انقالبیون است ،ج) این انگشتر از طالست .پذیرفتن چنین قاعدهای
مجموعهای از نظامی را برهم میزند که در آن ،طبقهبندی فعل ،ساختار جمله و نقشهایی که یک گروه حرف
اضافهای میتواند بپذیرد دگرگون میشود ،این در حالی است که برای چنین تحلیلی الزم است جملة پایه یا
زیرساخت چنین جملهای مشخصشود و مثالً نشان دادهشود که دو گروه حرفاضافهایِ «از خزندگان» و «از
انقالبیون» در جملههای الف وب ،متممی برای یک گروه اسمی (بهترتیب مثالً بصورت «جانوری از (نوع /دستة)
خزندگان ،و «یکی از انقالبیون») بودهکه در آن ،حذف صورت گرفتهاست (حذف هستة حشو) .همچنین در
ساخت جملة ج (هرچند چنین ساختی در زبان فارسی معمول نیست و مثالً گفتهمیشود که «این انگشتر طال
است» یا در مثال مشابه قبلی «این سینی مسی است») ،مسند یک گروه صفتی است که «از طال» متمم هستة
محذوف آن گروه صفتی است (ساختهشدهاز طال).
به این ترتیب مشاهدهمیشود که هر یک از نکات یادشده میتواند در سطوح خرد و کالن آموزش زبان
فارسی اثرگذار باشد .این تأثیرات میتوانند به پیامدهای نامطلوب ولی ناگزیری در آموزش ،گسترش و کارآیی
مناسب زبان فارسی بیانجامند؛ بویژه اگر در دستگاه آموزش ،پرورشِ تفکر تحلیلگر ،نقاد و خالق صورت نگیرد.
در چهارچوب این مقاله ،به نظر میرسد که پیش از هر گامی ،نخست باید شیوههای راهبردی متناسب با
هدف و مبتنی بر هنجار آن اتخاذ شود .برای این منظور ،تشکیل کارگروه مطالعات و برنامهریزی دستور زبان
فارسی در زیرمجموعة انجمن مطالعات برنامة درسی ایران پیشنهادمیشود که با نشستهای ثمربخش منظم و
پایدار کارشناسان زبدهای که بتوانند به فراخور هدف آموزش زبان (مثالً به غیرفارسیزبانان ایرانی یا خارجی در
معرض یا به دور از زبان فارسی؛ به کودکان یا بزرگساالن ،و یا با هر هدف دیگر پیش رو) ،درسنامههای دستور
تجویزی تدوینکنند و برای دورة دوم دبیرستان بویژه رشتة علوم انسانی ،نواقص دستور توصیفی را برطرف
نمایند .همچنین برای تقویت سطح آموزش بویژه در شهرستانها نشستهای دورهای با آموزگاران و مدرسان
برگزار شود.
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های درسنامههای کنونی دستورزبان ،تألیفاتی متناسب با اهداف آموزش و با رویکردی مناسب و در راستای
هنجار هدف ارائهگردد .یکی از علل مشکلسا ز در تدوین دستور زبان فارسی و در نتیجه در آموزش آن پایبند
نبودن به تعاریفی است که در شناخت و تشخیص درست ساختار زبان نقش بنیادین دارند .به نظر میرسد
تشکیل کارگروههای تخصصی فعال در زمینههای مربوط بتواند به پیشرفت مطالعات و برنامهریزی آموزش و
گسترش زبان فارسی کمکنماید.
پینوشت

1- Chomsky

2- Cialdini, Reno & Kallgren
3- Prentice & Miller

4- account for the observations

5- The Merriam-Webster Dictionary of English Usage (Merriam-Webster, 1989), pp. 566- 67.
6- Pustet
7- Moro
8- Givón

منابع
احمدی گیوی ،احمد و حسن انوری؛ دستور زبان فارسی  ،2مؤسسه فرهنگی فاطمی ،چاپ اول ،ویرایش سوم،
تهران.1385 ،
انوری ،حسن و حسن احمدی گیوی؛ دستور زبان فارسی  ،2ویرایش دوم؛ تهران :انتشارات فاطمی.1375 ،
دامنی ،سعید؛ «نگاهی انتقادی به دستور زبان فارسی  ،»2دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی؛ دوره

جدید ،شماره پنجم ،پاییز و زمستان  ،1384ص .101–120

شمسفرد ,مهرنوش و احمد عبداله زاده بارفروش« ،استخراج دانش مفهومی از متن با استفاده از الگوهای
زبانی و معنایی» ،تازههای علوم شناختی ،سال  ،4شمارة  ،1381 ،1ص .48-66

علوی مقدم ،سید بهنام؛ «پژوهشی در کتابهای فارسی مقطع دبیرستان» ،نامه فرهنگستان ،ویژه نامه
دستور؛ ،1386ش .3

فرشیدورد ،خسرو؛ جمله و تحول آن در زبان فارسی؛ تهران :انتشارات امیرکبیر.1375 ،
فرشیدورد ،خسرو؛ دستور مفصل امروز ، ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سخن. 1382 ،
مدرسی ،یحیی؛ درآمدی بر جامعهشناسی زبان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.1368 ،
مشکوه الدینی ،مهدی؛ دستور زبان فارسی بر پایة نظریةگشتاری؛ مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.1374 ،

مؤمنی ،فرشته؛ «سخنی دربارة قید» ،مجموعه مقاالت پنجمین همایش علمی -پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد چالوس -نوشهر :1377 ،ص .1-9

________ ؛ دستور مختصر زبان فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس .مازندران.1387 :
ناتل خانلری ،پرویز؛ دستور زبان فارسی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات توس.1365 ،

1393  نخستین همایش آموزش زبان فارسی اسفند/ 642

،» معصومه؛ «نقد و بررسی مباحث فعل مرکب در کتابهای زبان فارسی دورة متوسطه،نجفی پازوکی
. 66-88  ص،1389  پائیز، سال نهم، 35 فصلنامه نوآوریهای آموزشی؛ شمارة
.1383 ، سمت: تهران،؛ چاپ ششم1 تقی؛ با همکاری غالمرضا عمرانی؛ دستور زبان فارسی،وحیدیان کامیار
Chomsky, Noam; "Current Issues in Linguistic Theory", in Fodor, J. A. and J. J. Katz
(eds.), The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language,
Englewood Cliffs, Prentice Hall: 1964, pp. 50-118.
Chomsky, Noam; The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1995
Cialdini, Robert B., Raymond R. Reno and Carl A., Kallgren; "Focus theory of
normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in
public places", Journal of Personality and Social Psychology. Vol.58, 1990, (6),
pp. 1015-1026.
Givón, Talmy; On Understanding Grammar. New York: Academic Press,1979.
Moro, Andrea; The Raising of Predicates. Predicative Noun Phrases and the
Theory of Clause Structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Prentice, D. A. & D. T. Miller. "Pluralistic ignorance and the perpetuation of social
norms by unwitting actors". In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental
social psychology. 1996, 28, 161-209.
Pustet, Regina; Copulas: Universals in the Categorization of the Lexicon. Oxford
studies in typology and linguistic theory, Oxford University Press, 2005.

