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چكیده
مجموعه كتابهای «آموزش نوین زبان فارسی» تألیف د .احسان قبول ،یكی از منابع مهم آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان در چند دهه اخیر محسوب میشود .تفاوت عمده این مجموعه با مجموعههای آموزشی دیگر عالوه بر روش
نوین نظام ساختاری و محتوایی و طراحی رنگ و ظاهر كتاب ،آموزش مهارتهای چهارگانه زبان فارسی نیز در آن رعایت
گردیده است .این مجموعه شش جلدی دارای سه سطح آغازین ،میانی و پیشرفته میباشد و هر سطح شامل دو جلد
كتاب است .در این پژوهش برآنیم تا نقاط ضعف و قوّت جلد یك این مجموعه را به عنوان یكی از منابع آموزشی در
مراكز آموزش زبان فارسی در دانشگاههای اقلیم كردستان عراق بررسی نماییم .پیش از این مقاله دیگری تحت عنوان «نقدِ
كتاب آموزش نوین زبان فارسی» تهیه و تألیف گردیده كه در این جستار به نقد آن نیز خواهیم پرداخت .معیار ارزیابی ما
بر اساسِ چهار شاخصِ «محتوایی»« ،زبانی»« ،ساختاری» و «شكل ظاهری» كتاب صورت گرفته و یافتههای پژوهش حاكی
براین است كه بیشترین مشكالت كتاب به غیركاربردی بودن جمالت و واژگان،گفتوگوها و تلفّظ واجها و بی توضیح
ماندن مباحثی از قبیل (را) عالمت مفعول وحرف اضافه ،مربوط است .از سوی دیگر بخشهای دیگر كتاب مانند :متنها،
تمارین ،دستور زبان ،تصویرها و طراحی كتاب از نكات مثبت این مجموعه است.

كلید واژهها :آموزش نوین زبان فارسی ،نقد كتاب آموزش نوین زبان فارسی ،آموزش زبان فارسی.
 .1مقدمه
در طی سالهای اخیر شاهد پیشرفت مجموعه كتابهای آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ،هستیم .رفته رفته با پدید
آمدن تئوری و نظریههای آموزش زبان دوم كه موضوع بحث برانگیز عصر كنونی است ،مشكالت منابع آموزشی بهبود بیشتری
یافته است .لذا بررسی و واكاوی مجموعههای آموزشی زبان فارسی میتواند گامی دیگر در روند آموزشی زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان برداشته و به اهداف و خواستههای زبان آموزان بیشتر نزدیك شود .اگرچه امروزه مجموعههای آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان به طور گسترده تر از پیش ،به اكثر نقاط جهان نفوذ كرده و مجموعههای از قبیل«:آموزش زبان
فارسی برای فارسی آموزان اسپانیایی» یا «آموزش زبان فارسی به تركی آذربایجانی» و غیره ،تهیه و تدوین گردیده است ،اما هنوز
برخی اقوام و ملّیتها از كتابهای آموزشی زبان فارسی بی نصیب ماندهاند .برای مثال تا جایی كه نگارنده آگاه است هیچ
مجموعه تخصصی در ارتباط با آموزش زبان فارسی به زبان آموزان كرد به ویژه اقلیم كردستان عراق تألیف نشده است .با این
وجود امروزه نهادهای بسیاری مشغول تدریس زبان فارسی در این منطقه هستند ،اما مشكالت منابع آموزشی همچنان در میان
است .در این راستا مجموعه كتابهای«آموزش نوین زبان فارسی» در طی یكی دوسال اخیر با پشتیبانی خود نویسنده كتاب و
رایزنی فرهنگی ایران در اقلیم با استقبال گرم نهادهای آموزشی و حتی دانشگاههای اقلیم كردستان عراق مواجه شد و در عین
حال نتایج حاصل از كتبهای آموزشی پیشین زبان فارسی گوی سبقت را ربود .این مجموعه آموزشی در شش جلد ،توسط د.
احسان قبول ،بنام مجموعه«آموزش نوین زبان فارسی» ،همراه با لوح فشرده كتاب تألیف و منتشر گردیده است.
هدف اصلی این پژوهش ،با توجه به استقبال گرم نهادهای آموزشی از این مجموعه و از طرفی خواسته و نیازهای زبان آموزان
كرد در راستای آموزش زبان فارسی ،پاسخ به سواالت ذیل میباشد:
 .1برجسته ترین نقاط قوّت و ضعف جلد یك این مجموعه با در نظر گرفتن رویكردی ارتباطی و نیازهای زبان آموزان،
چیست؟
 .2چه راهكارهای برای بهبود بخشیدن به جلد یك كتاب میتوان ارائه نمود؟
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كتاب مورد بررسی این مقاله در نوبت چاپ چهارم ،دارای  150صفحه ،در سال  ،1393توسط خود نویسنده كتاب چاپ شده
است.

پیشینه تحقیق:
در عصر كنونی نقدها و ارزیابیهای كتاب های آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ،روزبه روز افزایش مییابند ،و این
خود نتیجه اهمیت موضوع در بین پژوهشگران و عالقمندان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان میباشد .بررسی و ارزیابی
مجموعههای آموزشی زبان فارسی از جنبههای مختلفی مانند نظام ساختاری و محتوای صورت گرفته و برای نمونه میتوان از
پژوهش آقای صحرایی و خانم شهبازی در باب «تحلیل محتوایی منابع آموزش زبان فارسی بر پایهی انگارهی نیل اندرسون» نام
برد ،كه نویسندگان به بررسی درك مطلب سه جلد نخست مجموعه «فارسی بیاموزیم» ،جلدهای دوم تا هفتم مجموعه «آموزش
فارسی به فارسی» ،مجموعه «زبان فارسی» و كتاب «بخوانیم» پایهی پنجم ابتدایی را بر اساس انگارهی اندرسون ،پرداختهاند.
در باب مجموعه كتابهای«آموزش نوین زبان فارسی» از آقای د .احسان قبول پیش از این مقالهای بنام «نقد كتاب آموزش
نوین زبان فارسی» بر جلد یك این مجموعه از آقای مهرآوران و ناطق در «دو فصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی»
سال اوّل ،شماره  ،1در سال 1394تدوین و نشر گردیده است .معیار نقد كتاب چنانكه نویسندگان محترم در چكیده مقاله اشاره
نمودهاند ،بر اساس در نظر گرفتن اصول آموزش زبان ،سطح كاربردی بودن محتوا ،رعایت نیازها و پیش نیازهای مباحث مانند
آن بوده است .معیار ارزیابی محقّق در این مقاله بر مبنای تجربه آموزش كتاب در مراكز و دانشگاهای اقلیم كردستان با توجه
نیازهای زبان آموزان بر اساس چهار شاخص زبانی ،محتوایی ،ساختاری و طراحی جلد یك كتاب و همچنین رویكرد ارتباطی
آن ،كه در برخی نكات با ارزیابیهای مقاله « نقدكتاب آموزش نوین زبان فارسی» مخالف بوده ،صورت گرفته است.

معرفی بخشهای كتاب:
جلد یك مجموعه كتاب «آموزش نوین زبان فارسی» ،كه به افراد آغازین دوره مبتدی اختصاص دارد شامل بخش هایی چون:
عنوان درس ،كلمههای جدید ،تلفّظ ،دستور زبان ،بشنوید و تكرار كنید ،متن و شعر ،گفتوگو ،نگارش ،اعداد ،تمرینها ،خالصه،
مرور ،فرهنگ و به همراه لوح فشرده صوتی میباشد .فهرست كتاب با مقدمهای سه صفحهای و فرهنگ پایانی كتاب و عنوان
ده درس كه دو درس آنها به مرور درسهای گذشته تعلق دارد ،آغاز می گردد .عنوان هر درس به شكل جمله خبری و حتی
پرسشی مانند :آیا دانش آموز در كتاب خانه ماند؟ نوشته شده كه به صورت صوتی ،هر درس در لوح فشرده كتاب آمده است.
آغاز درسها دارای مجموعهای از كلمههای جدید است كه زبانآموز تا پایان جلد نخست «با بیش از  350كلمه زبان فارسی
آشنا میشود»(.قبول .)4 :1393 ،بخش بندیهای صورت گرفته در این پژوهش با توجه به تجربه تدریس كتاب و همچنین
برجسته بودن نقاط قوّت و ضعف كتاب بر اساس چهار شاخص نامبرده میباشد.
 .1روش ارائه مطالب :مجموعه جلد یك كتاب «آموزش نوین زبان فارسی» از جمله مجموعههای موفق امروزی است كه
بر پایهی هر چهار مهارت زبانی نوشتاری ،خوانداری ،شنیداری و گفتاری زبان آموزان ،تألیف گردیده است .آموزش كتاب با
صورتهای زبانی نوشتاری آغاز گردیده و صورتهای گفتاری آن بیشتر به جلدهای میانی و پیشرفته دیگر كتاب سپرده شده
است .در واقع تفكیك زبان نوشتاری و گفتاری جلد یك این مجموعه ،بیانگر تأمل پیشین نویسنده بر اهمیت موضوع میباشد،
زیرا زبانآموز از هر گونه اختالل و سردرگرمی در فراگیری زبان نوشتاری و گفتاری بدور خواهد ماند .نگارنده بعد از اتمام هر
درس به تمارین متعددی در ارتباط با موضوع مورد آموزش پرداخته كه این موضوع خود كمك بسیاری به درك بیشتر مطالب
توسط زبانآموز سطح مبتدی میكند و به یكی از نكات مثبت این مجموعه محسوب میشود .اما تمركز بیش از حد نویسنده به
صورتهای ساختاری زبان در برخی از تمارین كتاب باعث بهجودآمدن محتوای تكراری جمالت و همچنین غیر كابردی برخی
از آنها شده است .همچنین گاهی تمارین كتاب پاسخگوی نیازهای برخی از مسائل بنیادی زبان آموزان نیست .برای مثال در
بحث مقوله حرف اضافه مانند( :از ،به ،در ،با) و غیره كه به یكی از معضالت برجسته زبانآموز مبتدی در شیوه كاربرد و حتی
تفكیك نمودن آنها از یكدیگر میباشد ،هیچ تمرینی در نظر گرفته نشده است.
 . 2تصویرها و طراحی كتاب :تصویر و طراحی كتاب های آموزشی نقش مؤثری در یاددهی و یادگیری آموزش زبان دوم
به طور غیر مستقیم دارند .چنانكه گفتهاند« :زبان تصویر قادر است مؤثرتر از هر وسیله ارتباطی دیگر ،دانش بشر را نشر

بررسی نقاطِ ضعف و قوّت كتاب آموزش نوین زبان فارسی (جلد یك) 233 /

دهد»(.زارعی و دیگران .)28 :1392 ،آموزشهای تصویری كلمات یا اشیاء در عصر كنونی نه تنها در حوزه آموزش زبان ،بلكه
وارد لغت نامهها و حتی كتابهای تاریخ ادبیات نیز شده است .زبان آموزان با دیدن عكسها و طرحهای كتاب آنها را در ذهن
خود به صورت ملموستر برجسته میكنند و مطالب سریع تر و بهتر در مغز آنها بایگانی میگردد و به گونهای ملكه ذهنشان
میشود .امرزه تصاویر و عكس كتابهای آموزشی نقش تزئینی ندارند و تنها ،به قصد آموزش و در ارتباط با متنهای كتاب
طراحی شدهاند .در جلد یك كتاب نقدی كه بر آن وارد گردیده حاكی بر این است كه «طراحی و نقاشی صفحات كتاب نشان
میدهد ،كه مخاطب این مجموعه باید كودكان باشند»(.مهرآورن و ناطق .)146 :1394 ،از نظر نگارنده ،كسانی كه تصمیم به
آموزش زبان دوم میگیرند در هر پایهی سنی كه باشند ،باری دیگر خود را به مانند نو آموزان مقطع ابتدایی خواهند یافت ،اگر
چه تمام تصاویر و عكسهای كتاب كودكانه نیست ،اما مطابق با همدلی و احساس مخاطب طراحی شدهاند .لذا نویسنده محترم
كتاب در طراحی عكسها و تصاویر كتاب دقت الزم را نموده و برخی از این تصاویر همانطور كه بر جلد كتاب مشاهده میشود
بر اساس تئورهای آموزشی طراحی شده است .اكثر تصاویر و طراحیهای كتاب واضح و ارتباطی مستقیم با متن كتاب دارند و
دارای استانداردهای آموزشی میباشند .شاید تنها ایرادی كه بر این تصاویر بتوان وارد نمود ،تفكر برانگیز نبودن برخی از آنها،
به ویژه در تمارینی كه از زبانآموز درخواست چندین جمله با توجه به تصاویر شده است ،باشد( .مانند درس دوم ،تمرین ،14
ص .)27اینگونه تمارین معموال نیاز به تصاویر و طراحیهای تفكر برانگیزتری دارند.
 .3دستور آموزشی :امرزه توجه به دستور زبان كمتر از پیش نظر نویسندگان كتابهای آموزشی را جلب كرده و تقریبا
نقشی فرعی بدان تعلق گرفته است .آلن ( )1974نخستین بار اصطالح «دستور آموزشی» را به كابرده است .وی بر این باور
است كه دستور آموزشی در برآورده ساختن نیازهای آموزشی زبان دوم مفید است( .رجوع كنید به والی و آمنه.)119 :1393 ،
بخش دستور كتاب مزبور ،از نكات دیگر موفق این مجموعه است و به صورت تدریجی با ساختاری ساده همراه با نیازهای
زبان آموزان حركت میكند .بر خالف نظر نویسندگان مقاله»:نقد كتاب آموزش نوین زبان فارسی» كه یكی از نقاط ضعف كتاب
را كاربرد «اصطالحات دستوری برای زبان آموزان مبتدی به طور مستقیم» دانستهاند(.مهرآورن و ناطق .)155 :1394 ،در
خودآزمایهای جلد یك كتاب ،زبانآموز به هیچ عنوان با تمارین سنتی دستوری از قبیل در جملههای زیر (نهاد ،حرف اضافه،
متمّم ،فعل) پیدا كنید ،مواجه نخواهد شد .خود نویسنده نیز در مقدمه كتاب اشاره نموده »بعضی مباحث دستور زبان به طور غیر
مستقیم آموزش داده شده است»(.قبول .)5 :1393 ،در واقع دانستن اصطالحات دستوری چون «نهاد ،حرف اضافه ،متمّم ،فعل»
برای زبانآموز مبتدی در این كتاب نقشی فرعی دارد و نقش بنیادی و اصلی دستور زبان به طور غیر مستقیم به تمارین كتاب
سپرده شده است:
(ص  32ـ  ،33درس سوم ،تمرین 7ـ8ـ )9درجای خالی فعل و ضمیر مناسب بگذارید.
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تو به مسجد..................
او روی صندلی............
 ............در اداره ماندم.
.......روی میز ایستادی.
 ..........آمدم
آمد

(آمدی ،آمدم ،آمد)
(نشستم ،نشست ،نشستی).

تو.............

او...............

آموزش (را) مفعولی یكی دیگر از معضالت زبان آموزان امروزی است .نویسنده تا درس ششم جلد یك ،آموزش خود را با
جمالت و افعالی آغاز نموده كه نیازمند به (را) مفعولی نیستند .درس ششم آغاز جمالتی است از قبیل :مادر غذا را پخت ،كه
(را) مفعولی در آنها كاربرد دارد( .را) مفعولی بدون هیچ مقدمه و توضیحی مستقیما وارد جمالت میشود و تنها در بخش
دستور زبان درس ششم به این جمله اشاره شده است« :عالمت مفعول معموال ظاهر است ،اما بعضی وقتها نیاوردن آن اشتباه
نیست»(.قبول .)68 :1393 ،درحالی كه قبل از شروع جمالت با (را) عالمت مفعول ،نویسنده میبایست درباره طریقه كاربرد آن
در جمله توضیحی مختصر ارائه نماید.
 .4مدت زمان تدریس هر درس :در كتاب «روشها ،فنون و الگوهای تدریس» تألیف آقای امان اهلل صفوی آمده است:
«طرح درس روزانه برنامهای است مدون و سنجیده كه معلم قبل از تدریس برای یك جلسه درس تهیه میكند» (.صفوی:1394 ،
 .)291نویسندگان مقاله «نقد كتاب آموزش نوین زبان فارسی» بر استناد این سخن این نقد را وارد نمودهاند كه «برای كل كتاب
ب
و هر درس مدت زمان معیّنی برای تدریس مشخص نشده است»(.مهرآورن و ناطق )148 :1394 ،در حالی كه فصل هشتم كتا ِ
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آقای صفوی كه برنامهریزی برای تدریس اختصاص داده شده ،بیشتر به حوزههای آموزشی در دانشگاهها و دیبرستان ها تعلق
دارد كه معلم یا استاد با توجه به برنامه درسی ساالنه خود به طور منظم هر جلسه كالس را از قبل برنامه ریزی میكند .در
كالسهای آموزش زبان فارسی به سختی می توان مدت زمان تدریس هر درس را مشخص نمود ،زیرا هر كالس دارای زبان
آموزانی با ویژگی خاص خود است .گاهی مدت زمان توضیح یك درس در یك كالس با توجه به سطح زبان آموزان با كالسی
دیگر به وقت بیشتری نیاز دارد .بسیاری از زبان آموزان قبل از وارد شدن به كالسهای آموزش زبان فارسی از طریق فیلم یا
كتابهای آموزش زبان فارسی زبان خود را قوّت بخشیدهاند ،بدون شك آموزش زبان با چنین زبان آموزانی در هر جلسه نیاز
به وقت كمتری دارد تا زبان آموزانی كه به طوركلی با زبان فارسی آشنا نیستند .عالوه بر این سطح فهم و درك زبان آموزان هر
كالس با كالسهای دیگر متفاوت است .گاهی برای درك یك مطلب استاد می بایست نمونههای بیشتری ارائه دهد و یا حتی
با تك تك زبان آموزان به تمرین بپردازد ،در حالی كه در برخی از كالسهای دیگر به علت مطالعه قبلی زبان آموزان نیاز به
نمونههای بیشماری نیست و این موضوع مدت زمان تدریس را تند یا سست میكند .نامتوازن بودن تعداد صفحات هر درس با
درسهای دیگر در این كتاب بستگی به سنگین و سبك بودن مطالب و اهمیت موضوع دارد و به هیچ وجه از نقاط ضعف این
مجموعه محسوب نمیگردد .همچنین تعداد زبان آموزان هر كالس تأثیر بسزایی در مدت زمان تدریس خواهد داشت.
 .5گفتوگوها ،كلمات و جمالت كابردی و غیرِ كابردی كتاب :در طراحی و تألیف كتابهای آموزشی توجه به كابردی
بودن كلمات و جمالت و گفتوگوها ،تأثیری مستقیم بر ذوق و شّم مخاطب خواهد داشت و حاصل آموزش را به خواستهها
و نیازهای زبانآموزان نزدیكتر میكند .در مقاله نقد جلد یك كتاب نیز به این موضوع اشاره شده است« :در آموزش زبان الزم
است جملهها و عبارات پر بسامد در ابتدا آموزش داده شوند و به ترتیب به سمت كم بسامد بروند»(.مهرآورن و ناطق:1394 ،
 .)148در نقاط ذیل به برجسته ترین جمالت و گفتوگوهای غیر كابردی كتاب اشاره شده است:
الف) یكی از بنیادیترین مشكالت كتاب استفاده از جمالت و كلماتی است كه چندان كابردی نیستند و حتی گاهی در
فرهنگ ملل دیگر ممكن است تعجب برانگیز نیز میباشند .برخی از جمالت كتاب گویی از زبانی دیگر به زبان فارسی ترجمه
شده است:
صفحه
118

درس
درس نهم

110
50
52

درس چهارم

نمونه جمالت
آیا شما از مهمانخانه تا حیاط خانه را میدویدید؟
پسر های مدرسه ما روی فرش خوابیدند.
ژاله با اتوبوس از دانشگاه تا ساحل دریا آمد.
من در دریا افتادم .آیا دیروز تو و حمید از كشتی در دریا افتادید؟
ستاره خوابید .ستاره در آسمان خوابید .ستاره و ماه در آسمان .....

ب) واژگان و جمالت برخی از تمرینهای كتاب با وجود اینكه كاربردی نیستند ،گاهی میتوان دو گزینه صحیح را برای
یك جای خالی انتخاب نمود ،برای مثال:
صفحه
29
42

تمرین
تمرین1
تمرین1

64

تمرین 1

 .............زیر میز نشست.
من روی ..........خوابیدم.
آیا تو روی ......................
آیا معلم ظهر ...............

نمونه
(كودك ،كتاب ،روی ،مهمان).
(ستاره ،دریا ،باغ ،كشتی).
خوابیدی؟ (برف ،ماه ،روز ،شب).
را در مدرسه خورد؟ (نان ،ناهار ،ستاره ،؟آب)

در جمله آیا تو روی  ......................خوابیدی؟ چون به صورت پرسشی طرح شده است میتوان هردو گزینه برف و ماه را
انتخاب نمود.
پ) برخی از گفتوگوهای كتاب گویی برای تدوین فیلم آموزشی نوشته شده است و زبانآموز را در درك مطلب دچار اختالل
میكند:
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صفحه 53ـ درس چهارم ـ گفتوگوی5
فاطمه:
مریم و زهرا:
فاطمه:
مریم:

ببخشید یا شما ناظم هستید؟
نه ،ما معلم هستیم.
آیا آنها ناظم و مدیر هستند؟
آره ،آنها ناظم و مدیر هستند

بخش اوّل گفتوگوی فوق در ارتباط با تصویر كتاب به خوبی هماهنگ گردیده است ،اما پرسش بعدی كه آیا آنها ناظم و
مدیر هستند؟ برای زبان آموزان كمی بی ربط به نظر میرسد كه چه كسانی و چرا در تصویر مشخص نیستند؟ لذا برای درك
بیشتر زبان آموزان در این گفتوگو می بایست صحنه گفتگو را به صورت نمایش بازسازی شود .تمرین صفحه  39كتاب نیز
مشابه این گفتوگو میباشد .در گفتوگوی صفحه  53كتاب علت به مسافرت نرفتن رضا و احمد ،افتادن از روی درخت است!!
ت) گاهی پاسخ به سؤاالتی كه در تمارین كتاب آمده است برای زبان آموزان غیر لبنانی كمی دشوار به نظر میرسد و محتوای
برخی از آنها تكراری نیز میباشد:
1
2
3
4

(درس نهم ـ تمرین 15ـ ص )124
لبنان چگونه كشوری است؟

1

(درس دهم ـ تمرین10ـ ص )131
اب و هوای لبنان چطور است؟

اب و هوای لبنان چطور است؟

2

ایا لبنان كشوری ساحلی است؟

اسم شهرهای بزرگ لبان چیست؟

3

زبان مردم لبنان چیه؟

مردم لبنان چطور مردمی هستند؟

4

اسم هنرمندهای معروف لبنان چیه؟

 .6مخاطب كتاب :نویسندگان مقاله «نقد كتاب آموزش نوین فارسی» مشخص نبودن یا تعیین نكردن مخاطب كتاب را یكی
از مشكالت این مقاله دانستهاند و با آوردن نمونههایی از قبیلِ:
صفحه
ص7
ص 14
ص 28
ص 12

درس
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس اول

نمونه
بابا آمد .مامان رفت .خواهر رفت .برادر رفت.
دانش آموز در حیاط دوید .ناظم با معلم در مدرسه ماند.
كودك ایستاد .مامان با زهرا به مسجد رفت.
مریم :سالم مامان صبح به خیر! مامان :سالم عزیزم! صبح به خیر

مخاطبانِ این جمالت را افراد زیر  12سال مشخص نمودهاند! در این باره باید پرسید ،افراد باالی  12سال آموزش زبان
فارسی را می بایست با چه جمالت مناسبی آغاز نمایند؟ آیا نویسندگان كتابهای آموزش زبان فارسی می بایست پس از این
سطح آموزش كودكان و بزرگ ساالن را در كتاب خویش مشخص نمایند؟ اگر این جمالت برای آموزش افراد  12سال است،
الزم بود نویسندگان محترم چندین جمله به عنوان جایگزین این جمالت بیان نمایند .در حالی كه نویسنده كتاب بسیار آگاهانه
كلمات و جمال ساده و در عین حال كابردی را انتخاب نموده است .این بخش از مقاله كه به مخاطب كتاب اختصاص داده شده
نویسندگان مقاله چندین سوال را طرح نمودهاند كه خود آنها در پاسخ به سواالت خویش عاجز ماندهاند برای مثال:
الف) سن این مخاطبان چقدر است؟ یعنی كسانی كه آشنایی با زبان فارسی ندارند در چه مقطع سنی هستند؟
ب) معیار پر كابرد بودن واژهها یا جمالتی كه باید به آنان آموزش داده شود و آنها بدانند در این كتاب چیست؟
خود نویسندگان محترم مقاله معیار مورد نظر خود را در باب انتخاب جمالت و واژگان آموزش زبان فارسی بیان ننمودهاند.
در مقدمه جلد یك كتاب آمده است«:جلد اول (شامل ده دهرس) به افراد دورهی آغازین اختصاص دارد كه آشنایی به زبان
فارسی ندارند»(.قبول .)68 :1393 ،بر اساس تجریبات نگارنده در كالس های آموزش زبان فارسی زبان آموزان كرد در مقطعات
سنی مختلف ،هنگام تدریس این كتاب با مشكل خاصی مواجه نشده و بلكه هیجان و شوق زبان آموزان را در یادگیری و بیان
یك جمله فارسی «بابا آمد» در اولین روز كالس مشاهده شده است .از جهتی دیگر انتخاب این افعال در بخش نخست توسط
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نویسنده تحسین برانگیز است زیرا زبانآموز را در همان درس اول با مشكالت (را) مفعولی مواجه نخواهد كرد .آموزش (را)
مفعولی در زبان فارسی یكی از مشكالت زبان آموزان امروز میباشد و این موضوع توسط نویسنده كتاب آگانه از درس ششم
آغاز گردیده ،هرچند شرحی درباره چگونگی كاربرد آن در جمله نیامده است.
 .7متنهای كتاب :متنهای كتاب یكی دیگر از نقاط مثبت این مجموعه است .در مقاله «نقد كتاب آموزش نوین فارسی»
اشاره شده ،متنهای كتاب غیر طبیعی و تصنعی هستند (رجوع كنید به مهرآورن و ناطق )153 :1394 ،در حالی كه تدوین اینگونه
متنها در جلد اول به شیوهای كه تمام فعل های متن دارای یك صیغه زمانی باشند ،از روش و متودهای مدرن آموزش زبان
است:
درس هشتم ـ متن  5ـ ص « :104دیروز معلم زبان فارسی به كالسمان آمد .او با كتاب فارسی به كالس آمد .معلممان یك
ساعت به ما زبان فارسی درس داد .او كتاب فارسی را هم برای ما خواند .ما هم بعد از او كتاب فارسی را خواندیم .ما صحبتهای
معلممان را خوب شنیدیم و همهی صحبتهای او را فهمیدیم.».......
تمام فعلهای متن دارای صیغه گذشته ساده هستند .تألیف این گونه متنها در سطح مبتدی به زبانآموز در روند آموزش صیغه
افعال و همچنین دستور زبان كمك بسیاری میكند و از روشهای نوین آموزش زبان میباشد .در جلد دوم اكثر متنها از
داستانهای معروف فارسی اقتباس گردیده است ،و به طور خالصه در خدمت زبان آموزان در آمده كه این خود جای تحسین
است.
 .8صیغه افعال كتاب :در مقاله «نقد كتاب آموزش نوین زبان فارسی» شروع درس اول كتاب را با فعل گذشته ساده به یكی
از مشكالت و ایرادهای این مجموعه محسوب نموده است .نویسندگان محترم مقاله در این باره چندین سوال را طرح نمودهاند:
 معیار آموزش فعلهای گذشته ساده و استمراری چه بوده و چرا از زمانهای پركابرد دیگر استفاده نشده است؟
 آیا زمان مضارع و شكل پركابرد آن مضارع اخباری در گفتار و نوشتار بسامد بیشتری ندارند؟ آیا این فعلها در
كالسهای درس و در زندگی و و مراودات و گفتوگوهای یك زبانآموز كابرد ندارند؟
با طرح سواالت فوق ،این پرسش به ذهن میرسد كه آیا نویسندگان محترم مقاله تجربه تدریس آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان ،را دارند؟ زیرا ساخت بن مضارع توسط زبانآموز مبتدی در درس اول چگونه ممكن است؟ زبان آموزی كه با
زبان فارسی آشنا نیست چگونه بن مضارع افعال را در جلسه اوّل پیدا كند .در حالی كه ساخت ماضی ساده با حذف (ن) مصدری
و اضافه نمودن شناسه فعل انجام میگیرد:
ساختار ماضی ساده
بن ماضی  +شناسه فعل
مثال :نوشتن نوشت  +م= نوشتم

ساختار مضارع اخباری
می +بن مضارع  +شناسه فعل مضارع
مثال :نوشتن می  +نویس  +م = مینویسم

ساخت كدام یك از افعال فوق برای زبانآموز مبتدی در جلسه اول درس سادهتر و قابل فهمتر به نظر میرسد .لذا شروع
این مجموعه با فعلهای گذشته ساده نه اینكه ایرادی برای آموزش جلسه اول ایجاد نكرده بلكه از نقاط مثبت كتاب نیز میباشد.
 .9آموزش تلفّظ واژگان :آموزش تلفّظ واژگان تا پایان درس ششم ادامه دارد ،در حالی كه زبانآموز در همان درس اول،
میبایست تلفّظ واژگان را آغاز نماید .پیش از این در مقاله مربوط به نقد كتاب به این موضوع اشاره شده است«:اولین درس
كتاب ،اول از خواندن كلمهها و جملهها شروع میشود  ....ولی با این حال میبینیم كه نویسنده در هر درس تا پایان در ششم
بعد از متن آموزشی به آموزش واجهای زبان فارسی میپردازد»(.مهرآورن و ناطق .)147 :1394 ،عالوه بر این آوردن صدها كلمه
برای آموزش تلفّظ قبل از هر چیز ذهن زبانآموز سطح مبتدی را كه خود شیفتهی حفظ كردن معنای كلمات جدید است كمتر
به سمت تلفّظ واژگان سوق میدهد:
درس سوم ـ  2تلفّظ ـ ص :30ت ،تـ = ط «تور ،طور ،است ،ربط ،تابوت ،طاغوت ،تار ،طاق ،تابع ،طالب ،تمام ،طعام،
تایر ،طائر ،تزریق ،تطمیع ،تاول ،طاقت ،تاجر ،طالب ،تائب ،طالع ،تقاص ،طراز ،تبار ،طالق ،دست ،ضبط».
چه بسا زبان آموزان از مدرس درخواست معنای كلمات را كرده كه عموما نیز چنین است و اكثر وقت جلسه به خوانش و معنای
كلمات تعلق خواهد گرفت .هرچند نویسنده محترم در مقدمه جلد نخست اشاره نموده است« :در آموزش تلفّظ واج ها صورت
صوتی واژهها اهمیت دارد ،نه معنای آنها»(.قبول )4 :1393 ،اما این امر ،زبانآموز سطح مبتدی را كه شوق و هیجان حفظ نمودن
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بیشترین كلمه را مدت زمانی كم دارد ،كم نمیكند .كلماتی كه در سطح مبتدی بار معنای آنها هیچ كمكی به زبانآموز نمیكند
و از طرفی ذهن خویش را بیهوده صرف حفظ كردن معنای این واژگان نیز خواهد كرد .تمام واجهای مصوت بلند و كوتاه و
همچنین واجهای صامت قبل از شروع درس اوّل با ارائه چند نمونه از هر واج در یك صفحه میتواند تهیه گردد .استفاده از
كلمات كابردی و روز مره برای نمونه هر واج ،بسیار مؤثرتر خواهد بود .تلفّظ واج هایی از قبیل (م ،ش ،ك ،ر ،ل) و غیره كه
مشابه آنها در زبان كردی و حتی عربی یافت میشود ،چندان ضروری به نظر نمیرسد.
نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش بررسی نقاط ضعف و قوّت جلد نخست مجموعه كتابِ« ،آموزش نوین زبان فارسی» بر مبنای دو پرسش
زیر بوده است:
 .1برجسته ترین نقاط قوّت و ضعف جلد یك این مجموعه با در نظر گرفتن رویكردی ارتباطی و نیازهای زبان آموزان،
چیست؟
 .2چه راهكارهای برای بهبود بخشیدن به جلد یك كتاب میتوان ارائه نمود؟
نقاط قوّت كتاب
 .1اولین نكته مثبت و تحسین برانگیز این مجموعه چگونگی روش ارائه مطالب ،بهرهگیری از روشهای نوین متكی بر
رویكرد ارتباطی ساختار و شكل ظاهری كتاب است .بدون شك استفاده از رنگها و طراحیهای گوناگون ،زبانآموز
را بیشتر به مباحث كتاب جلب میكند .ساختار ساده كتاب و ارائه تدریجی مباحث هر درس موجب عدم پراكندگی
ذهنی و تمركز زبانآموز میشود.
 .2استفاده از مهارتهای چهارگانه خوانداری ،نوشتاری ،شنیداری و گفتاری در این مجموعه ،زبانآموز را در آموزش
زبان فارسی به طور كامل پرورش میدهد.
 .3پرداختن به دستور آموزشی و كمتر برجسته نمودن اصطالحات دستوری از نكات مثبت دیگر این مجموعه است.
زبانآموز به طور غیر مستقیم از طریق تمارین كتاب مباحث دستوری را میآموزد.
 .4متنهای كتاب در مجموعه جلد یك اگرچه تصنعی به نظر میرسند اما نویسنده با به كارگیری روش صورت گرایی
و ساختار زبان در ارتباط با آموختههای پیشین دروس ،آنها را تدوین نموده و در بهكار گیری افعال و جمالت هر
متن از روشهای مدرن آموزشی استفاده كرده است.
 .5تمارین متعدد و مختلف كتاب به صورت صوتی و نوشتاری در ارتباط با موضوع هر درس ،از نكات مفید و چشمگیر
این مجموعه است .آغاز هردرس،كلمات جدید به صورت مستقل آمده است كه این خود به نوعی ابداع در تألیف
كتاب محسوب میگردد .زبانآموز نخست كلمات جدید و مهم درس را میآموزد و سپس به آموزش جمالت
میپردازد.
 .6تمام دروس وبرخی از تمرینات كتاب به صورت صوتی با صداهای متنوع در لوح فشرده مجموعه جلد یك آمده
است .استفاده از اشعار كوتاه به همراه موسیقی در لوح فشرده كتاب از دیگر نقاط مثبت و قوّت این مجموعه است.
 .7تفكیك زبانِ نوشتاری و گفتاری و آموزش گام به گام آن به صورت تدریجی در این كتاب به خوبی رعایت گردیده
است.
نقاط ضعف كتاب
 .1توجه نكردن به برخی از مباحث مهم دستوری از قبیل حرف اضافه و (را) عالمت مفعول كه از مشكالت بنیادی زبان
آموزان است.
 .2غیر كابردی بودن برخی از گفتوگوها و جمالت كتاب.
 .3اگرچه آموزش تلفّظ واژگان از نكات مثبت این مجموعه است اما پرداختن به تلفّظ صدها كلمه غیر كاربردی برای
زبان آموز سطح مبتدی هم غیر ضروری و هم باعث اتالف وقت مدت زمان تدریس میشود .استفاده از واژگان غی ِر
كاربردی ،زبانآموزِ سطح مبتدی را بیشتر به سوی دانستنِ معنای كلمات سوق میدهد نه تلفّظ آنها.
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راهكارها
 .1روشن ساختن چگونگی كابرد مقوله (را) عالمت مفعول در جمله و افزودن برخی از تمرینات در این مورد .البته در
كتابهای آموزشی دیگر نیز به این موضوع توجه خاصی نشده و شاید یكی از مشكالت نهادی و ذاتیِ زبان فارسی
باشد ،با این وجود طراحان و مؤلفان كتابهای آموزشیِ زبانِ فارسی میبایست در این زمینه راهكاری اساسی ارائه
نمایند.
 .2تمرینات بیشتر در بابِ كاربردِ حروف اضافه.
 .3استفاده از كلمات كابردی و كاهش تعداد كلمات در آموزش تلفّظ واجها .آموزش تلفّظ كلمات هر درس در این زمینه
مفیدتر است.
 .4بهرهگیری از گفتوگوهای واقعی و انتخاب جمالت كابردی تر.
 .5كمرنگ ساختن برخی از موضوعات مربوط به كشور لبنان و توجه نمودن به ملّیتها و اقوام دیگر (نه تنها مخاطبان
عرب) در شیوه تدوین جمالت و تمرینات كتاب.
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