
 

 
 
 

 چگونه؟ و ،یهدف چهی برای فارس زبان آموزش

 1یمؤمن فرشته

 دهیچک
نییتع هدف هنجار را دستور نیتدو کردیرو و است استوار آن دستور آموزش ةیپا بر زبان، کی مطالعة و آموزش

 و منسجمی ساختار آن، اساس بر تا شودیآغازمی نظری مبان و فیتعار بای اآموزه هر گر،یدی سو از. کندیم
 آموزش در هایکاست نیمهمتر ازی کی رسدیم نظر به. شودداده حیتوض و داکندیپ استدالل تیقابل ابد،ی همگن

. دارد را خودی امدهایپ البته و انجامدیمی دستور لیتحلی نابسامان به که است فیتعار نقض و نقصی فارس زبان
 سرفصل کمدست ای یدرس برنامةی سیبازنو که استی دروس آموزش ازمندین فیتعار حیتوض زینیی سو از

 وی درس متون ازی شواهد ارائة با که است آن بر مقاله نیا. طلبدیم رای فارس اتیادب و زبان رشتة در دروس
 در ژهیبوی فارس زبان آموزش بر را فیتعار نقض ریتأث و اشاره،ی فارس زبان آموزش دریی هایکاست به ،یپژوهش

 سطوح دری فارس زبان گسترش و آموزش به مربوط گوناگونی هانهیزم در بحث نیا جینتا. دینماانیب دانشگاه،
 .دارد کاربرد آن کالن و خُرد

 توان ریشه، اریمع زبان ،یفارس زبان دستور ،یفیتوص هنجار ،یزیتجو هنجار: هادواژهیکل
 
 مقدمه
ی فرهنگ وی علم اسباب و علل رمجموعةیز در کهی لیدال همة بهی فارس زبان آموزش تیاهم دربارة کنون تا
ی زیربرنامه گونه هر از شیپ آنچه اما خواهدشد؛ و شده، گفته اریبس سخن رد،یگیقرارمی مرزبرون وی مرزدرون
 کی آموزش در موضوع نیتریادیبن. شودیمختهیر آن آموزش برنامة که استی موضوع است ازین موردی آموزش

 اتخاذ آموزش هدف و نهیزم فراخور به دیبا آن کردیرو نخست، کهی قواعد آموزش است؛ زبان آن دستور زبان
 چه که نیا نییتع با رو شیپ مقالة ب،یترت نیا به. استوارگردد مربوطی کاربرد وی نظری مبان ةیپا بر آنگاه و شود

 در زبان دستور آموزشی کنون تیوضع به گذرای نگاه با و است الزمی سطح چه در آموزشی برای زبان دستور
 و( خُرد افتیهر) زبان نیا آموزش بر هم که پردازدیمی عواملی معرف به کشور، مدارس همة و هادانشگاه شترِیب

 . استگذاشته اثر( کالن افتیره) آن آموزش دستگاه بر هم
 

 هنجار ةیپا بر آموزشی کردهایرو

 یهدف چهی برای زبان دستور چه -
 ذهن در ناخودآگاه دانش بصورت زبان قواعد ازیامجموعهی کی رود؛یم بکار مفهوم دو در زبان کی دستور

 و برد؛یبکارم اشیزبان یهاسازه میمفاه درک ای دیتولی برا را آنی شمّ بطور او که است زبان کی شوریگو
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 با متفاوت اهدافی برا پژوهانزبان ای و زبان آموزگاران زبانشناسان، که استی زبان قواعد ازی امجموعه گر،ید
 .     است زبان آن( دستور) قواعد انیب و دانش به مناسبی کردیرو ازمندین ،اهداف نیا از کی هر. دارند سروکار آن

 دستوری برا رای مطالعات سطح سه ،(levels of adequacy) تیکفا سطوح طرح با( 1964) 1یچامسک
 ازی سطح به ،نامدیم( observational adequacyی )امشاهده تیکفا را آن که سطح نینخست در. شماردیبرم

 در دستور سطح نیا ازی شوریگو هر. دهدیمصیتشخ نادرست از را درستی هاجمله که دارد اشاره دستور
ی فیتوص تیکفای دارا دستور با سطح، نیدوم در. است برخوردار زبانش به نسبت خود ناخودآگاه دانش

(descriptive adequacy )متعلقی هادهیپد فیتوصی برای راه( همانی )چامسک گفتة به که میهست روبرو 
 ای یدرستی برا استدالل و حیتوضیی توانا شور،یگوی زبان دانش فیتوص در دستور نیا هاست؛زبان از کی هر به

 explanatoryی )نییتب تیکفای دارا دستور سطح، نیسوم در سرانجام و. دارد را او زبانی هاسازهی نادرست

adequacy )کهی معن نیا به کند،نییتب آن، عام مفهوم در رای زبان دانش است قادر سطح، نیا در و شودیم 
 (. 3: 1995 ،یچامسک) دهدیمحیتوض را آن کارکرد وی آدم ذهن در نطق قوة شیدایپی چگونگ

 از ستین خاص زبان کی موضوع کهی نییتب تیکفا ن،یبنابرا است؛ی فارس زبان آموزش به مقاله نیا نگاه
ی کردهایرو به است الزم گر،ید ازین مورد تیکفا سطوح ای سطح بهی ابیدست از شیپ. رودیم کنار بحث

 هنجار نوع دو فیتعر از مقصود، نیای برا. شوداشاره آن مطالعة و زبان کی آموزش منظور دو بهی سیدستورنو
 ی.   زیتجو هنجار وی فیتوص هنجار :شودیم مربوط زبان دستور نوع دو به که میبریمبهرهی مطالعات

 ای رفتهیپذ را آن گروهی اعضا شتریب که شودیمگفتهیی رفتارها ای هاروش وراه بهی فیتوصی هنجارها
 با دیبا که باوردارند گروهی اعضا که استیی رفتارها و هاوهیشی زیتجوی هنجارها مقابل، در و انداتخاذکرده

 ف،یتعار نیهم ةیپا بر(. 1996 ،3للریم و سیپرنت ؛1990 ،2کالگرن و رنو ،ینیچالد) باشند همساز خود انیهمتا
 کردیرو جه،ینت در و شودیم« یفیتوص» اند،رفتهیپذ را آن زبان کی کاربران شتریب کهی زبان دستور تیماه

 انیهمتا بای همسان هدف به کاربران کهی زبان دستور تیماه مقابل، در است؛ی فیتوص دستور کی آن،ی مطالعات
 زبان دستور کهی هنگام گر،ید انیب به. استی زیتجو دستورزبان کی دارند، ازین آن به( زبان همان کاربران) خود

 دارد بنا رایز کندیدامیپی فیتوص هنجار برند،یم بکار را آن زبان کی شورانیگو شتریب که دارد اشارهی قواعد به
 و فیتوص به ،یزبانشناخت ةینظر ای کردیرو کی ةیپا بری زبان دستور نیچن. 4کندحیتشر را استفاده مورد قواعدِ آن

 وی تخصص جنبة ،یزبان دستور نیچن که است روشن. پردازدیم نظر مورد زبان قواعد و ساختار لیتحل
یم« بودن» نیا. کندیمفیتوص وی بررس ،یواکاو ،ییشناسای برا« هست» که را آنچه درواقع، و داردی کارشناخت

 متن کی یزبان قواعد مثالً باشند؛نداشته وجود گرید اکنون زبان آن کاربران و باشد دوری اگذشته به مربوط تواند
 ن،یبنابرا. کردفیتوصی کردیرو نیچن با توانیم -بردندیم بکارش روزگار آن مردم که- را انهیم دورة از کهن

 بر و فیتوص ،ی(زیتجو چیه بدون) هست که گونه همان را( آن ازی اگونه ای) زبان کی ،یفیتوص زبان دستور
ی سو در. کندیملیتحل است،شده ارائه زبان عناصر شناختی برای فیتعار آن در کهی نظر کردیرو کی ةیپا
 نند،یبیم زبان آن دستور دانستن به ملزم را خود زبان، کی شورانیگو گرید بای همانندی برای افرادی وقت گر،ید

 نینخستی هاهیپا دری( فارس مثالً) زبان کی آموزشی برا ب،یترتنیبد. شودیمی زیتجو ،یدستور نیچن هنجار
 گونة به که ردیادبگی آموززبان ،دهاینبا و دهایبا دادن نشان با تا میهستی زیتجو دستور ازمندین ،یلیتحصی انیم و
 بر بنا و استرفتهیپذ معتبر زبان کی بعنوان را آن جامعه کهی اگونه سد؛یبنو و بخواند و دیبگو زبان آن اریمع

 زبان غالباً و برندیبکارم کشور کی یاسیس وی فرهنگ مراکز درلکردهیتحص شورانیگو شتر،یب را آن ف،یتعر
 سپس،(. 232: 1368 ،یمدرس) است مشابهی هاتیموقع ریسا و نوشتار ،یگروهی هارسانه آموزش، دری رسم
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 دربارة آن، قواعد لیتحل بای فیتوص دستور آنگاه داکرد،یپ ازین زبان آن ساختار شناخت به آموززبان کهی هنگام
 دستور باشد، زبان کی آموزش هدف، هرگاه بیترت نیبد. دهدیمشرح آنی محتوا و ساختاری هایژگیو

 . پاسخگوستی فیتوص دستور باشد، زبان کی دستور شناختن هدف، گاه هر و د؛یآیم بکاری زیتجو
 کاربران» رای زیتجو دستور در حالیکه کندیمدنبال را« کاربران قواعد»ی فیتوص دستور که شودیمگفته

  کنند. می دنبال «قواعد
 
  دانشگاه و مدرسه دری فارس زبان دستور آموزش  -

ی زیتجو دستور به ازین ،(اریمع زبان) اجتماع در زبان از استفاده شدةرفتهیپذ وةیش ادگرفتنی یبرا آموزانزبان
گانهیب کی به تنها نه ،یزیتجو دستور. است الزم شودداده آموزش دیبا زبان خودِ کهی هنگام تا دستور نیا. دارند
 ای ،یمنف وی سوال ،یخبری هاجمله ساخت وةیش مثالً) دهدیم ادی را نظر مورد زبان اریمع گونة قواعد زبان
 گونة دریی هاصورت چه که آموزدیم زبان کی شوریگو به و( گروه کی یهاوابسته و هسته قرارگرفتن بیترت
 شیرایو ازی کدستی وةیش بلکه ،ی(اپیپ افعال در ناهمگونی هاحذف ای حشو، مثالً) ستین رفتهیپذ زبانش اریمع

 در رفتهیناپذی هاصورت شتر،یب زبان، کی کاربران به دستور نیا. دهدیقرارم راستارانیو اریاخت در هم رای زبان
 ن،یا بر افزون. بشناسد را خودی زبان اراتیاخت مرز آن، اساس بر کاربر تا دهدیمآموزش را اریمع زبان چهارچوب

 را خواندن درست و نوشتن درست آموزش مهم نقش ،یسجاوندی هانشانه کمک به که استی زیتجو دستور
 . دارد عهده بر

 دستور زبان، آن ساختی چگونگ درک و قواعد ساختار از ترقیعم شناخت به ازین هنگام مرحله، نیا از پس
 دورة تا انیدانشجو و رستانیدبی انیپای هاسال آموزاندانش ب،یترتنیبد. شودداده آموزش دیبا که استی فیتوص

 دستور نیا که است روشن. شوند مندبهره آن از توانندیم خودی لیتحص رشتة تناسب بهی حجم با ،یکارشناس
 . است زبان با مرتبطی هارشته همةی اصل درس

 
  دانشگاه و مدرسه دری فارس زبان دستوری کنون تیوضع

 اشاره. است آنی کنون تیوضع دهندةنشان دانشگاه، و مدرسه دری فارسزبان دستور آموزشی چون وی چند
 . خواهدگذاشت رو شیپ رای فارس دستورزبان آموزش تیوضع ازی اندازچشم ار،یبس شواهد ازی اندک به

 دستوری )درس واحد چهار با تنها ،یکارشناس دورة دری فارس اتیادب و زبان رشتة انیدانشجو اکنونهم
 زبان دستور ،یکارشناس دورة چهارسال از مسالین دوی ط در ساعت 40 حدود نیانگیم با عمالًی عنی ،(2و1

 وی سنت دستور چهارچوب در ها،شهرستان یهادانشگاه ازی اریبس در هنوز شیب و کم که خوانندیم رای ناهمگن
 آموزش ف،یتعار نقض و نقص و مباحث خلط با ،ینظر گاهیپا بدون اغلب ناهماهنگ، وی اقهیسل بطور باًیتقر
 زبان کی دستور. دارند ازینی فیتوص دستور به رشته نیا انیدانشجو باال، حاتیتوض به توجه با. شودیمداده

. استی شناسیمعن و نحو ،(صرف وی )تکواژشناس ،ی(آواشناس وی )واجشناسی عنی یاصل موضوعات دربردارنده
ی ول است ازین موردی شناسواژگان وی شناسشهیر بایی آشنا ات،یادب و زبان رشتةی دانشجوی برا ن،یا بر افزون

 همان به معموالً هم، آن شود؛یم نحو و صرف بهی ااشاره تنها، دستور، درس واحد چهار در ها،نیا همةی جا به
 گردد، آشنای فارس زبانی فیتوص دستور با که باشد دانشجو اری بخت اتفاقاً اگری!(. زیتجو نه البته، وی )سنت وةیش

 دستور میمفاهی ناهمخوان سبببه درس نیا آموزش ریدب انیدانشجوی سردرگم آن، و شودیم دایپی اتازه مشکل
 مقدمی علو ؛1384 ،یدامن: جمله از)شده نوشتهی نقدها دری گاه که است مدرسه دستور با دانشگاه در زبان
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 ،(دارندی سردرگم ازیی هانشان هم هاآن که) نقدها بر نقدی حت و( گریدی اریبس و 1389 ،یپازوکی نجف ؛1386
 . ابدییم بازتاب خدمت ضمن آموزش ای دانشگاهی هاکالس در رانیدبی هایگزارگله در گاه و هانامهانیپا در گاه

 آن علل  وی فارس زبان دستور آموزش در اشکاالت
 مناسب کردیرو کی چهارچوب دری حت آن، فیتوص در هم و دستور زیتجو در هم ما، آموزش دستگاه در

 درس، نیا از انیدانشجو و آموزاندانش استقبال زانیم در را آنی تجرب شاهد کهی مشکل. دارد وجود مشکل هم،
 ازی ناش مشکل، نیا ازی بخش رسدیم نظر به. افتی توانیم نوشتن و خواندن در کاربران ازی اریبس ضعف و

 وچراچونیبی ریادگی گر،ید بخش و باشد آموزگاران جهینت در و سانیدستورنوی سو از فیتعار بهی بندیناپا
 کهی نظام گردد؛یبازم( مدرس و معلم تیترب) دهندهآموزش پرورش نظام به دوم مشکلی. لیتحلی ریادگی یبجا

 کهی مهارت از استاد و آموزگاری مندبهره. شودیممشاهده کمتر آن درستی اجرای ول استشدهی زیربرنامه گرچه
 وی سرسری ریادگی یبرا رایی جا تنها نه اورد،یب بار لگریتحل و پرسشگر کنجکاو، را دانشجو و آموزدانش بتواند
 و نقاد بساچه وی ریادگی مشتاق و شائق را رندهیادگی بلکه گذاردینمیباق درس بهی عالقگیب جه،ینت در وی سطح
 م؛یپردازیم گرید مشکل به نیبنابرا شود،ینم مربوط مقاله بحث به موضوع نیا ،یرو هر به. سازدیم نیبنکته

 . فیتعار بهی بندیناپای عنی
 

 آموزش در فیتعار نقش
ی فضا دربارة بلکه کند،ینمیمعرف را زیچ آن تنها ز،یچ هر فیتعر. شودیم آغازی مبان فیتعار بای دانش هر

ی هارمجموعهیز دربارة و دارد تعلق آن به« مقوله ای نوع» کی بعنوان زیچ آن کهی جهانی عنی ،یدرون وی رونیب
 هر در بتوان که دهدیمی شناخت ،دهیپد کی به نسبت فیتعر گر،ید انیب به. دهدیم اطالعات زین آنی محاط
 و شناخت پشتوانة هاآن بهی بندیپا و زبان دستور در قیدق فیتعار. دکردییتأ ایاثبات و دادصیتشخ را آنیی فضا
 ضرورت زبان درست لیتحل و فیتوصی برا فیتعار نیا آموزش و ارائه. است زبان ساختار درست صیتشخ
 با برخورد در شودیمباعثی بندیپا نیهم. بود بندیپا فیتعار به دیبا ت،یکفای برا و ستینی کافی ول دارد

 فیتعار بهی توجهیب مقابل، در. شودحیتصح ایبرطرف فیتوص کیی نادرست ای یکاست ،هاتناقض و هایناهمخوان
 . انجامدیم دستورآموزی دلزدگ به سپس وی سردرگم به
 
 نقض و نقص شواهد -
 یفن اصطالحاتی نابسامان وی ناهمگون -1

 زبان دستوری ریادگی و آموزش در سازمشکل عوامل ازی کی زبان دستوری فن اصطالحات نبودن کدستی
ی دستاوردها بای ناسازگار وی تکرو ازی ناشی گاه رسدیم نظر بهی ناهمگون نیا ازی بخش. استی فارس

 که است آن از شیبیناهمگون نیا. هاآن ازی ناکاف ای نادرست شناخت سبب بهی گاه و باشد موجود کارشناسانة
ی ناهمگون نیا ازی انمونه ریز مورد باشد؛نشده متبادر سطور نیا خوانندة ذهن به آن ازی فراوانی هانمونه  فوراً

 . است
ی برا هستند، زین مختلف مقاطعی کنکورها سؤاالت شتریب منبع اتفاقاً که ترمتداولی درسی هاکتاب در

 ،(شودیم سازمشکل ونقض هاکتاب در هم اریبس که) فیتعر از نظرصرف ،(«morpheme) تکواژ» اصطالح
 رودیکارمبه constituent معادلی فارس زبان دستور در که آوردیم را« سازه» اصطالح( 74: 1375) دوردیفرش

 گروه آن جمله، کی در مثال،ی برا رد؛یگیقرارم رتریفراگ ساخت کی در که استی زبان واحد آن مفهوم به و
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 از کی هر و اسم ،یاسم گروه همان در و است، جمله آنی برا سازه کی ردیگیقرارم نهاد گاهیجا در کهی اسم
شکل« زبانی اسازه ساخت» موضوع که روست نیهم از  هستند؛ی اسم گروه آنی برا سازه کی آنی هاوابسته

یم ،(272ص) وندها فیتعر در و نامندیم« واژک( »1375ی )ویگ وی انور را« تکواژ» اصطالح نیهم. ردیگیم
 چیه در که نیا بدون ؛...« ندیآیم هاواژه ای هاواژه تک آخر ای وسط اول، در بیترت به که هستندیی واژکها» سندینو
 نظر در تکواژی برای گرید نام ،هم واژه تک رسدیم نظر به هامثال از باشد،شده فیتعر« واژه تک»ی گریدی جا

 به و شوندیمدهینام« وند» شهیر با گاهشانیجا منظر از فقط تکواژها اساساً که نیا از گذشته) استشده گرفته
ی علم اصطالح دو مختلف،ی هازبان در که ندارد وجودی لیدل وگرنه م؛ینداری فارس در انوندیم سبب نیهم

morpheme و affix باشندداشته مفهوم کی .) 
 رساندیم بیآس اشیمعن بر داللت تیشفاف به لفظ کی یمعنا اصطالح، چند انیم دری گاه  ن،یا بر افزون

یی معناهم سبب به ،(«stem) ستاک»ی بجا« بن» اصطالح مثال،ی برا. دینما دشوار رای ریادگی تواندیم نیهم و
 و اندازدیم اشتباه به ستاک از شهیر جداکردن هنگام ژهیبو را دستورآموز ،«شهیر» و« هیپا»ی علم اصطالح دو با
 .است افتاده جای زبانشناس در« ستاک» اصطالح که ستیحال در نیا

 
 مباحث ازی برخی خالی جا -2

ی هاهیال همة در م،یبرشمرد را هاآن شتریپ که آموزانیفارس ازین موردی هادرس کمبود ای نبود از گذشته
 فقط به اشارهی برا. استی خالی اساس نکات ازی برخی جا ،یشناسیمعن تا گرفتهی واجشناس از ،یفارس زبان

 واکة شش با تقابل در که ow مرکب واکة ،یواجشناس در: برد نام موارد نیا از توانیم هیال هر از نمونه کی
 ،ینحو ،ی(فیتصر وی اشتقاقی )صرف ،ییآوا ساختار که عددی واژگان مقولة صرف، در است؛ گرید معروف

 اساساً سرانجام، و ؛ییمعنا ازی ساختاری هانقش کیتفک نحو، در دارد؛ را خود ژةیو و مستقلی کاربرد ویی معنا
ی برا شتریبی اندک لیتفص با ب،یغا میمفاه تیّاهم شدنروشنی برا ادامه در. زبانی شناسیمعن مستقل درس
 .میپردازیمی تکواژشناس ةیال از« شهیر» موضوع به نمونه
یتوانمندم رشدن،یفراگ و گسترش ،یروزآمدی برا را آن ،یبازساز ویی ایزای برا زبان کی یریپذانعطاف 

. استی سازواژه توان شیافزا منظور، نیا به دنیرسی هاراه ازی ک. یدیافزایم زبانی تازگ ویی ایپا بر و کند
 زبانی هاشهیر ژهیبو سازد؛یم سریم رایی معنا تیشفاف با نوی هاواژه ساخت ،یاصل ةیپا بعنوان شهیر شناختن

ی فارس زبان به درست نگرش. هستند برخوردار( فیضع و متوسط ،یقوی هاصورت) توان مختصة از کهی فارس
 دهدیقرارم زبان اهلی فرارو آنی هایتوانمند ازی ریگبهرهی برا رای کارآتر و ترساده شتر،یبی هاراه تنها نه

 وی بدرست یشناختشهیر مطالعات ،یفارس زبان آموزش در اگر. کندیم ریپذاستدالل زین را آن فیتوص و لیتحل بلکه
ی در توانستیمی فارس زبان نینوی شناسشهیر گرفت،یمصورت( synchronicی )همزمان افتیره اساس بر

 علم زبانی برا رای فارس رهگذر، نیا از و د،یبگشای شناسرده وی تکواژشناس ،یسازواژهی هادانش به را بزرگ
 و است شهیر توان محصول که استیی هندواروپا زبان از بازماندهی واژواجی ژگیو کی هاواکه گردش. کندفعال

 بر افزون ،یفارسی فیتوص دستور در مغفولی ژگیو نیا. شودیمدهید همچنان دختری هازبان ازی شمار در
 و ممکنی اشتقاقی هاصورت شناخت و هاستاک دریی آوای هایدگرگون تواندیمی سازواژهیی توانا تیتقو

هم مثال،ی برا ،یفارسی هافعلی برخ شةیر در هاواکه گردش. دهدحیتوض رای فیتصری هاتکواژگونه
  مانند آواهم متفاوتی هاشهیر نیهمچن ،«میرا» و« مردن»،«مرگ» یا« گفتن» و« گپ» مانندیی هاواژهی خانوادگ

bor√ (فیضع شةیر bar )و« بردن» در bor√ ی ریگبهره(. 30: 1387 ،یمؤمن) دهدیمحیتوض را« دنیبر»در
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شهیر اساس بری فاعل صفت ای اسم مثالً) شهیر توان اساس بر مشخصی واژگانی هامقوله ساخت دستگاه از
ی برا رای سازواژه دستگاه کی تواندیم ،(فیضع شةیر ةیپا بری مفعول صفت و گذشته ستاک و تریقوی ها

 . همگراست و مستقلی کارگروهی ریگشکل ازمندین خود البته که ندازد؛یب راه علم زبان
 
 فیتعار بهی بندیناپای امدهایپ

 حدود نیا نقض رو، نیا از کنند؛یممیترس را صیتشخ حدود ت،یمانع و تیجامع بر بنای علمی فیتعار
ی زبانی واحدها موضوع در نحو، و صرف مباحث در خلط به توانیم هاآن جملة از که خواهدداشتیی امدهایپ
ی هانمونه. کرداشارهی واژگانی هامقوله نادرست صیتشخ به ای رابطه، و نقش مفهوم در وی رزبانیغی واحدها و
ینمصورت منابع به زینی ارجاع نیبنابرا ست،ینی کس نوشتة نقد مقاله نیا هدف. هستند مدعا نیا شواهد ریز
 .دسترس در و شدهشناخته و ارندیبس دستور، اهلی برا که گرچه رد؛یگ

 اصطالح. است گریکدی از« یدیق نقش» و« دیق» صیتشخ نحو با صرف مبحث خلطی هانمونه ازی کی
ی هاواژه از بسیاری اشتباه،به که استشده باعث موضوع همین نحو؛ در هم و دارد وجود صرف در هم ،«قید»

 طبقه نیا در رای( نحو سازة کی یعن)ی واژه از بزرگتر واحدهای از بسیاری حتی یا دیگر هایمقوله به مربوط
 صورت به و پیچیده مرکب-مشتق کلمة یک که چند هر بیشتر، نه است کلمه یک فقط وفقط قید،. قراردهند

 واژه یک از آن ساختمان حال هر به ولی ره،یغ و رفته در خرج رفته،همروی گاهی،ازهر: مانند باشد، عبارت
 نیهم ازی ناش هم، شودیمدهیدی درسی هاکتاب همة در باًیتقر که« مشترک قید» نادرست اصطالح. نیست فراتر
 استدهیانجام( صرف موضوع) واژه یک طبقة با( نحو موضوع) پیام در نقش موضوع خلط به که است اشتباه

می( نحوی ساختار در) ترکیب در ایواژه هر که است آن ازی ناش اشتباه نیا علت(.  1377 و 1387 ،یمؤمن)
 واژه، کی طبقة ولی بگیرد خودبه را جدید جایگاه هایویژگی همة و بنشیند دیگر طبقة از ایواژه جای به تواند

 هم از را هاکلمه انواع بتوان که شودمیباعث موضوع همین و ماندمی ثابت ،یمعن کی در و است آن شناسنامة
ی نحوی هاسازه در بلکه گریدی واژگان مقولة هر مورد در تنها نه مشترک، دیق موضوع طرح اشتباه. بازشناخت

ی اسم گروه است ممکن مثالً و دارندی نیجانش تیقابل زین هاسازه ازی اریبس رایز است تکرار وی تسر قابل هم
)!(  مشترکی دیق وارةجمله کی رای شرط رویپ وارةجمله مثالً ای ،)!(مشترکی دیق گروه کی را« صبح روز کی»

 . رندیگیمی دیق نقش دو هر رایز آوردبشمار
 اریبسی رفتارها تکواژها، نیا. است« ینحوی تکواژها» عنوانه ب هابستواژه نشناختن ازی ناش گر،ید نمونة

 نیهم به. کنندیمی نحو ةیال وارد را واژه که هستندیی تکواژها گانهی و دارند زبان دری اکنندهنییتع و مشخص
. نادرست دیتقل ای شودیممشاهده اشتباه ای ها،آن لیدرتحل که شودیمباعث موضوع نیهم. ندا دهیچیپ اریبس سبب

ی صرفی گاه وی فیتصر تکواژ اشتباهبهی درس یهاکتاب در( مخصصه نکرة) نکره صیتخصی ای مثال،ی برا
زبان در رهیغ ویی )ایتالیا di ای یفرانسو de ،یسیانگل of از دیتقل به اضافه کسرة ای شود؛یمسیتدر وی معرف

 ،یدرخت نمودار بصورت ای شدهی معرف انوندیم اشتباه به ای یفارسی هامقاله و هاکتاب همة در باًیتقر ،ی(غربی ها
ی اول. هستند نادرست دو هر کهیحال در استشده گرفته نظر در( تیمالک مفهوم بای حت و) هیالمضاف اضافةشیپ
 و( شکافدیم را شهیر) شودیواردم شهیر انیم در انوندیم که کندیمنقض را شدهرفتهیپذ وی فیتوص فیتعر نیا

 تکواژ نیای سو دوی واحدها به بسته هم، دوم مورد در. سازگروه وند کی نه است تکواژساز جزء کی جهینت در
 به آنی اضافگشیپ که صفت، و موصوف انیم تکواژ نیا حضور جمله از دارد وجود گوناگون لیدال ،ینحو

 .        موجود فیتعار نقض هم و است فیتوص اساس بر فیتعر نقص هم خود، نیا و ست؛ین دفاع قابل چوجهیه
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 مانندی رزبانیغی واحدها با( جمله و وارهجمله واژه، تکواژ، واج،ی )زبانی واحدها خلط گر،ید نمونة
دهیناد از گذشته مثال،ی برا. است( هجاها) زبانیی قایموس و( یانجیمی هاواکه و هاهمخوانیی )آوای واحدها
ی الگو بر بنا که کرداشارهی انجیم یهاهمخوان دانستنِ تکواژ ای واج اشتباهِ به توانیم ،یانجیمی هاواکه گرفتن

 هم سازسرنوشتی درسی هاآزمون در همواره که اشتباه نیا. شوندیم ظاهر تکواژها انیمی نیهمنش دریی هجا
 زین است دستورآموزان کنندةجیگ موضوعات از و شودیمفرض درست نادرست، پاسخ اتفاقاً و شودیمدهید

 . است فیتعار نقض و نقص از گریدی مورد

 مورد، نیا نمونةی برا. استی واژگانی هامقوله نادرست صیتشخ ف،یتعار بهی بندیناپای امدهایپ گرید از
 نیا. گنجانندیم آن در اشتباه به را اعداد و فیتعر حروف مقولة دو کمدست که میپردازیم صفت مقولة به فقط

ی سیانگل در کلمه نیا. adjective: باشد غرب دستور در« صفت» معادل سةیمقا ازی ناش است ممکن اشکال
 nomen) آمدهیم اسم با کلمه نیا هم نیالت در و استآمده« شدهاضافه»ی معن به نیالتadject  از انه،یم

adjectivum )برگردان که onoma epitheton اسناد اسمی معن به اللفظتحت و( یattributive name )
 اعتبار به رد،یگیم قراری غربی هازبان در ویاجکت طبقة در آنچه همة ب،یترتنیبد. (1989، 5ت )فرهنگ وبستراس
تیکم و سورها مبهم، فیتعر حروف و اندکردهی معن« صفت» را ویاجکت ،یفارس زبان در. است کلمه نیای معن

 غلطبهی فارس دستور در ،یغربی هازبان از نابجا دیتقل به را اسم وابستة هر خالصه و اشاره حروف اعداد، نماها،
 نیا دانستنِ صفت آن، اساس بر که داردی گرید فیتعری فارس زبان در طبقه نیا کهیحال در کنندیمیمعرف صفت
 صفت ند،یایب اسم با هاکلمه نیا هرگاه» شودیمگفته آموزش، در سبب، نیهم به. ستین ریپذهیتوج هاوابسته
یدرپ رای شتریبی هاراههیب اول،ی توجهیب رایز شودیمنقض هم نادرست روند نیهم که نیا بدتر)!(«. هستند
 نهیقر به همراهشان اسم که رندیگیقرارمی ساخت دری وقت)!(  اشارهی هاصفت نیهم مثالً کهی هنگام مثالً دارد؛

 نیجانش ریضم: است ریضم فیتعر بهی بندیناپا ازی گرید نمونة هم نیا! شوندیم ریضم ناگهان شود،یمحذف
 بازگشت امکانیی جا نیچن در اسم و وجودندارد« یگرید حضور» امکان باشد، پر کهی هنگام تا« جا» و است

 از را آن ماست، دوست کتاب و ،خواندیم را آن خرد،یم کتاب نکهیهم او: جملة دو هر در مثالً. باشدداشته دینبا
 هست( کتاب) اسم حضور امکان نخست، جملة در کهیحال در کنندیمیمعرف ریضم را« آن» واژة ،میخوددورنکن

 ،یفارس زبان در. ریضمی دوم در و است فیتعر حرفی اول در رایز وجودندارد امکان نیا دوم جملة دری ول
. میباش بندیپا فیتعار آن به الزمست و دارند را خود فیتعر و شوندیمی بندطبقهی گرید طبقات در هاواژه نیا
 .دارد وجود اشکال هم، طبقات نیا از کی هر به مربوط فیتعار مورد در کمدست که دهدیمنشان اشتباه نیا

 ،یفارس زبان در است. ها )جمله و گروه(، نقش ساختاری و نقش معنایی با یکدیگر خلط سازه گرید نمونة 
 جمله درون گروه کی که شودیمگفتهی افهیوظ به« نقش» و گزاره، و نهاد: شودیملیتشک بخش دو از ساده جملة

 طرح اوالً، ن،یبنابرایی. معنا ای هستندی ساختار ای هانقش. گزاره گاهیجا در چه و نهاد گاهیجا در چه کند،یفامیا
 ازی بخش خود نهاد، رایز شودیم سازمشکل شوند،مشخصیی معنای هانقش دیبا که آنجا ژهیبو ،ینهاد نقش
ی هیالمضافی/ مضافی/اضاف ای یصفت نقش در یک گروه، که نیا گرید رد؛یگیمی مختلفی هانقش که است جمله
 ازی گرید نمونة نیا و رد؛یگینم شکل هم نقش نباشد، جمله تا رایز( میداری اضاف وی وصف رابطة بلکه) میندار

 .است کنندهجیگ و سازمشکل مباحث، خلط ضمن آن، امدیپ که است فیتعر نقض

 امدیپ کی به اشاره منظور به مثال نیآخر آورد، توانیم فیتعار بهی بندیناپا ازی اریبسی هانمونه آنکه با
 در واژگان کارکرد شناخت ،یانشیرای زبانشناس و زبانی مهندس در. شودیمارائهی فارس زبانی برای ارشتهانیم

 ازی کی که است« بودن» فعل هم، فعل نیپرکاربردتر و نیترمهم. دارد تیاهم اریبس( امیپ) جمله ساختمان
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 که استی فعل: میداری ربط فعلی برا مشترک وی همگانی فیتعر در. استی ربط فعل گاهیجا در آنی کاربردها
 جمله نهاد به مسند، عنوان بهی اسم گروه کی ای یصفت گروه کی دهندة وندیپ ای رابط و نداردی واژگانی معنا

 ؛1382 ،یخانلر ناتل ؛1374 ،ینیالدةمشکو ؛1382 دورد،یفرش ؛1385 ،یانور وی ویگی احمد: ازجمله) است
 و کم .است متفاوت زیچ دو انیم گرة ای وندیپی معن به زین copula نیالت واژةی معنا(.  1383 ار،یکام انیدیوح

 ،8وونیژ ؛1997 ،7مورو ؛2005 ،6پوستت: مانند) افتی توانیم زینی سیانگل متون در را فیتعر نیهم شیب
 متونی ول ندیافزایم فیتعر نیهم به مسند، عنوان به زین را( PPی )ااضافهحرف گروهی گاه اگرچه(. 2001

 ،«وجودداشتن» چونی میمفاه که( existential verbsی )وجود فعل جداکردن بای بدرست ،یاریبس
 و فرد شمس. دانندیم متمم باشد، دیبا که همانگونه را گروه نیا نقش دارند، را« داشتنحضور» و« قرارداشتن»

ی برای فارس متون ازی مفهوم دانش استخراجی پ دری شناختیهستی امطالعهی برا( 1381) بارفروش زادهعبداهلل
 بصورت تواندیم مسند که آورندیم( 1374ی )نیالدةمشکو از نقل به ،یربط فعل با برخورد در اطالعات،ی مهندس
ی هامثال در سوم موردی ول است، روشن نخست مورد دو. باشدی ااضافهحرف گروه وی صفت گروه ،یاسم گروه

 دربارةی حیتوض چیه بدون باره نیا در. دارد اشکال بود، اتاق زیم ریز میمر گربة و است مس ازی نیس نیا
: ردیقرارگ مسند گاهیجا در تواندیمی ااضافهحرف گروه که است آمده ،(جمله رساختیز) هیپا جملة ساخت

ی اقاعده نیچن رفتنیپذ. طالست از انگشتر نیا( ج است، ونیانقالب ازی عل( ب است، خزندگان از مار( الف
حرف گروه کی کهیی هانقش و جمله ساختار فعل،ی بندطبقه آن، در که زندیم برهم رای نظام ازی امجموعه

 ای هیپا جملة است الزمی لیتحل نیچنی برا که استی حال در نیا شود،یم دگرگون ردیبپذ تواندیمی ااضافه
 از» و« خزندگان از» یِااضافهحرف گروه دو که شودداده نشان مثالً و شودمشخصی اجمله نیچن رساختیز

( دستة/ نوع) از یجانور» بصورت مثالً بیترتبهی )اسم گروه کی یبرای متمم وب، الفی هاجمله در« ونیانقالب
 در نیهمچن(. حشو هستة حذف) استگرفته صورت حذف آن، در کهبوده«( ونیانقالب از یکی» و خزندگان،

 طال انگشتر نیا» که شودیمگفته مثالً و ستین معمولی فارس زبان دری ساخت نیچن هرچند) ج جملة ساخت
 هستة متمم« طال از» که استی صفت گروه کی مسند ،«(استی مسی نیس نیا»ی قبل مشابه مثال در ای« است

 (. طال ازشدهساخته) استی صفت گروه آن محذوف

 زبان آموزش کالن و خرد سطوح در تواندیم ادشدهی نکات از کی هر که شودیممشاهده بیترت نیا به
یی کارآ و گسترش آموزش، دری ریناگزی ول نامطلوبی امدهایپ به توانندیم راتیتأث نیا. باشد اثرگذاری فارس

 .   ردینگ صورت خالق و نقاد گر،لیتحل تفکر پرورشِ آموزش، دستگاه در اگر ژهیبو انجامند؛یبی فارس زبان مناسب
 با متناسبی راهبردی هاوهیش دیبا نخست ،یگام هر از شیپ که رسدیم نظر به مقاله، نیا چهارچوب در

 زبان دستوری زیربرنامه و مطالعات کارگروه لیتشک منظور، نیای برا. شود اتخاذ آن هنجار بری مبتن و هدف
 و منظم ثمربخشی هانشست با که شودیشنهادمیپ رانیای درس برنامة مطالعات انجمن رمجموعةیز دری فارس

 دری خارج ای یرانیا زبانانیرفارسیغ به مثالً) زبان آموزش هدف فراخور به بتوانند کهی ازبده کارشناسان داریپا
 دستوری هادرسنامه ،(رو شیپ گرید هدف هر با ای و بزرگساالن، ای کودکان به ؛یفارس زبان از دور به ای معرض

 برطرف رای فیتوص دستور نواقص ،یانسان علوم رشتة ژهیبو رستانیدب دوم دورةی برا و کنندنیتدوی زیتجو
ای با آموزگاران و مدرسان  دورههای  ها نشست همچنین برای تقویت سطح آموزش بویژه در شهرستان. ندینما

   برگزار شود.
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 یریگجهینت

یکاست رفع و اشکاالت اصالح با است الزم ،یفارس زبان زیآمتیموفق گسترش و آموزش بهی ابیدستی برا
ی راستا در و مناسبی کردیرو با و آموزش اهداف  با متناسبی فاتیتأل دستورزبان،ی کنونی هادرسنامهی ها

 بندیپا ز در تدوین دستور زبان فارسی و در نتیجه در آموزش آن سامشکل علل ازی ک. یگرددارائه هدف هنجار
 رسدیم نظر به .دارند نیادیبن نقش زبان ساختار درست صیتشخ و شناخت در که استی فیتعار به نبودن
 و آموزشی زیربرنامه و مطالعات شرفتیپ به بتواندهای مربوط  در زمینه فعالی تخصصهای  کارگروه لیتشک

 .دینماکمکی فارس زبان گسترش

 نوشتیپ
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 
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