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منصورهجنابي
كارشناس ارشد و دبير دبيرستا ن هاي خوانسار

چکیده
کتاب زبان فارسی که با عنوان درس کسب 
مهارت های زبانی، فرهنگی و ادبی در برنامة 
درسی دانش آموزان دورة متوسطه گنجانده 
شــده، حاوی مطالب و محتویــات فراوان 

آموزشی، نگارشی و دستوری است.
از آنجا که زبان فارسی عاملی برای یافتن 
عنصر هویت بخــش ایرانيان و درک بهتر و 
واالتر آن است، ضرورت دارد که برای بسط 
و گســترش آن تــالش افزون تری صورت 

گيرد و به آن اهميت بيشتری داده شود.
زبان شــيرین و دیرین فارســی بهترین 
سرمایة ملی و عامل هویت ما ایرانيان است. 
این امانت گران بها ميراثی اســت که سينه 
به سينه و نسل به نسل به دست ما رسيده 
است و باید برای تقویت و حفظ آن در تمام 

نسل ها کوشيد.
هدف از نگارش مقالة حاضر، بررسی و نقد 
کتاب های فارســی متوسطة دوم در زمينة 
نقش های دستوری اســت. نگارنده در این 
مقاله ضمن بررسی نقش کتاب های حاضر 
در بر طرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان 
در دستورزبان فارسی، ساختار دروس را به 

چالش می کشد.
کلیدواژهها: دســتورزبان فرسی، قلمرو 

زبانی، گروه اسمی، جمله، فعل، قيد

مقدمه
دســتور زبان توصيف قانون مند یك زبان 
است كه از گذشــته تا به حال مورد توجه 
فعاالن در زمينة زبان و ادب فارســي قرار 

جمله نياز به شناخت دقيق و روشن دارد. 
همان طور كه در شــناخت هر ساختماني 
الزم اســت كه اجــزاي آن به طــور كامل 
شناخته شــوند و ارتباط ميان آن ها آشكار 
گــردد. بنابراین الزم اســت ایــن قواعد و 
دستورات از پایه هاي ابتدایي و متوسطة اول 
كامل و دقيق براي دانش آموزان بيان شود 
تا با حضور ذهن و آمادگي در ســال دهم 
پایة متوسطه دوباره براي آن ها تداعي گردد.

نگارنده با اســتناد بــه مباحث قلمروهاي 
زباني و خودارزیابي ها در پایة دهم، یازدهم 

و دوازدهم مواردي را مطرح مي كنم:
متأسفانه بدون هيچ مقدمه و پيش درآمدي 
در این زمينه در كتاب فارسي )1( در درس 
اول، صفحة 15، قلمرو زباني سؤال 3 آمده 

است:
بيت زیر را براساس ترتيب اجزاي جمله در 
زبان فارسي، مرتب كنيد و نام اجزاي آن را 

مشخص نمایيد:
گشت یكي چشمه ز سنگي جدا

غلغله زن، چهره  نما، تيز پا
در ایــن بيــت قيدهایي آمده اســت كه 
دانش آموز هنوز شــناختي از آن ها ندارد و 
در بســياري از موارد آن ها را به جاي نقش 

اصلي مي گيرد.
در صفحة 41 سؤال 3 و صفحة 138 سؤال 
4 و صفحة 144 ســؤال 3 دوباره بررســي 
همين موارد از دانش آموزان خواسته شده 

است.
1. تنها قســمتي از كتاب فارسي پایة 11 

 تازه تأليف دورة متوسطة دوم، با تكيه بر بررسي اجزاي جمله

گرفته و توجه بــه حفظ آن خود دليلي بر 
ارزشــمندي و درك واالي این زبان كهن و 

آشنا ساختن غيرفارسي زبانان با آن است.
دستور زبان فارسي مجموعه قواعدي است 
كه ویژگي ها و توانایي هاي زبان فارســي را 
نشان مي دهد و كاربرد صحيح آن و نيز ُبعد 
جامعه شــناختي، فرهنگي، ملي و فراملي 
آن در آموزش وپــرورش كشــور مقوله اي 
بســيار مهم اســت و همواره مــورد توجه 
دست اندركاران امر، متفكران و ادیبان قرار 

داشته است.
كتب فارسي متوسطه براساس آنچه كه در 
پيشگفتار كتاب آمده است رویكردي مهارتي 
مبتني بر آموزش و تقویت مهارت هاي زباني 
و فرازباني دارد و مقولة مهم دستور زبان در 
این كتاب ها در قلمرو زباني در دو قســمت 
ســطح واژگاني و سطح دستوري یا نحوي 
)تركيبات و قواعد دســتوري، كاربردهاي 
دســتور تاریخي، كوتاهي و بلندي جمله( 

مورد بررسي قرار مي گيرد.
یكي از مهم ترین و شــاید اساســي ترین 
قســمت هاي دســتور زبان فارســي، كه 
دانش آموزان با درك و فهم صحيح آن نقش 
و كاربرد هر كلمه را مي آموزند، گروه اسمي 

و نقش هاي دستوري آن است.
این گروه )اسمي( سازه اي است كه جایگاه 
نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل را آشكار 
مي كند و بيشترین بسامد را در جمله و زبان 

دارد.
گروه اسمي به عنوان یكي از عناصر اصلي 
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صفحة 140 و در كتاب فارســي پایة نهم 
صفحة 116 به كلمة قيد اشــاره شــده و 

مختصراً توضيح داده شده است.
مسئلة مهم این اســت كه دبير باید تمام 
قيدها را چه بي نشانه و چه با نشانه خصوصًا 
متمم قيدي را بــراي دانش آموزان توضيح 
دهد كه این خود یك جلسه را مي طلبد. آیا 
به راستي بدون شناخت كامل قيد مي توان 

اجزاي جمله را شناخت؟
و باز نمونه هایي از این دست در فارسي )1( 

قابل تأمل است:
در قســمت قلمرو زبانــي درس اتاق آبي 
سؤال )3( نقش دستوري كلمات مشخص 

شده را بنویسيد.
صياد هرگز جانوري  جز از پهلو نكشيد.

در این جمله نقــش »هرگز« و »از پهلو« 
براي دانش آموزان مبهم است.

در صفحة 85 سؤال )3( در بيت زیر ضمير 
»م« به ترتيب در نقش دســتوري .......... و 

............ قرار گرفته است:
تنم گر بسوزي به تيرم بدوزي ........

در صفحــة 138 درس خيــر و شــر باز 
جمله اي در سؤال 4 قلمرو زباني خودنمایي 

مي كند:
»ناگهــان جواني را دید كه بر خاك افتاده 

است«
الف. نقش دستوري واژه هاي مشخص شده 

را بنویسيد.
در درس 18 عظمت نگاه در قسمت قلمرو 
زباني ســؤال 3، صفحة 144 مطرح شــده 
است: نقش دستوري واژه هاي مشخص شده 

را بنویسيد.
ناتانائيل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت.

و آن گاه در فارسي )2( این مسئله )اجزاي 
جملــه( فرامــوش مي شــود. آن گاه بدون 
پيش نویس در پایة 12، فارســي 3، درس 
7، صفحة 54 درباره نقش هاي دســتوري 

توضيح داده شده است.
یكي دیگر از ســرفصل هاي دســتور زبان 
فارسي مقولة »فعل« است )گذرا و ناگذرا( 
و دانش آموزان به واسطه این تقسيم بندي 
انواع جمله ها را از نظر دوجزئي، ســه جزئي 
و چهارجزئــي به خوبــي درك مي كردند، 
همچنين دانش آموز از ساده و مركب بودن 
فعل، شناختي ندارد، مباحثي كه از كتاب ها 

تخصصي ارائه گردد تــا دانش آموز تنها با 
خواندن آن ها به اهداف آموزشي دست یابد.

گروه اســمي و نقش دستوري در فارسي 
2 پایة 11 خيلي كمرنگ دیده مي شــود و 
این یك فاصله ذهني براي دانش آموز ایجاد 
مي كند و دوباره در پایــة دوازدهم مطرح 
مي گردد. ولي این مبحث هيچ اشاره اي به 

مرتبط بودن آن با جمله ندارد.
یكــي دیگر از نقاط ضعف و اساســي این 
كتاب ها تناسب نداشتن حجم كتاب درسي 
با ساعت تعيين شده براي تدریس آن است؛ 
موضوع مهمي كه برنامه ریزي سنجيده اي 

براي آن در نظر گرفته نشده است.
مباحث دستور زبان از دورة دوم متوسطه 
حذف نشــده و در یك كتاب مستقل هم 
نيامده است. به صورت یك فصل مستقل هم 
در كتاب فارســي ارائه نشده، بلكه به شكل 
جســته و گریخته در خالل پرســش هاي 
درسي ارائه گردیده، كه شيوه اي غيرمتعارف 

و گيج كننده است.
ادغام زبان فارسي در ادبيات فارسي لذت و 
لطافت ادبي متون را از بين مي برد و چه بسا 

ذهن مخاطب را از التذاذ ادبي دور سازد.
مؤلفان كتاب!

اگر واقعــًا ادبيات را دوســت دارید زبان 
فارسي را از فارســي جدا نمایيد و اگر این 
امكان پذیر نيســت الاقــل در ابتداي كتب 
فارســي پيشــنهاد نمایيد كــه دبيران در 
درس هاي آزاد به جــاي دروس بومي )كه 
مشــكلي را حل نمي نمایــد( مباحث زبان 

فارسي را با ذكر مباحث بررسي نمایند.

در سه پایه حذف شده است.
2. اگر دانش آموزان گذرا و ناگذرا بودن فعل 
را در متوسطة اول فرا نگيرند، بعدها توضيح 
آن نيز كاري بس دشــوار خواهد بود. من 
مطمئنم دانش آموزان افعال مركب و ساده 
و نقــش مهم آن ها را در جمله تشــخيص 
نمي دهند. دردسري عظيم كه قلمرو زباني 
را دچــار اختالل مي كند و التذاذ ادبي را از 

كتب فارسي مي گيرد.
من به عنوان دبير فارســي اگر افعال ساده 
و مركب و افعال معين را مطرح نكنم حق 
درس را ادا نكرده ام. لذا مجبورم براي كمك 
به آنان الاقل پيوست آخر شمارة )1( زبان 
فارسي )3( رشتة انساني نظام قدیم را كپي 

كنم و در اختيارشان قرار دهم.
پيوست شمارة یك زبان فارسي نظام قدیم 
این مهم را گوشــزد مي نماید كه شناخت 
فعل یعني شــناخت اجزاي جمله، اگرچه 
ممكــن اســت در امتحانــات نهایي براي 
دانش آموز مشكل آفرین نباشد ولي آشنایي 

با آن ها در كنكور سراسري ضروري است.
به هر جهــت مي دانيم كــه در كنكور از 
جمله هاي نثر و روان خواني مندرج در كتاب 

استفاده مي شود.
براي نمونه از فارسي )2( صفحة 48 جملة 
زیر را مطرح كردم تــا دانش آموزان نقش 
اجزاي جمله را بيابند، كه در شــناخت این 

مهم درماندند.
مثــال: »در باغ، زیر یــك درخت تنومند 
سيب، پس از چند ساعت نشستيم و از هر 

دري سخن به ميان آوردیم.«
مي دانيم فعل »نشستن« ناگذراست و باقي 
اجزاي جمله قيد محســوب مي شود ولي 
دانش آموزان ایــن را نمي دانند. در »جملة 
دوم« به ميان آوردن فعل مركب اســت كه 

اصاًل در كتاب به آن اشاره نشده است.
آزمون هــاي  در  مــواردي  چنيــن  بــه 
چهارگزینــه اي پایــة دوازدهــم از جمله 
ســنجش، قلم چي، گزینــة )2( و در دیگر 
آزمون ها مثل آزمون هاي تســتي سازمان 
معارف اســالمي پرداخته شده است و این 
در حالي است كه آموزش وپرورش درصدد 
حذف نهادهاي رانتي و پولي و مؤسســات 
غيرانتفاعي اســت. بنابراین بهتر است زبان 
فارســي در كتاب درســي به صورت كاماًل 
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