ـکتابهاي درسي آموزش زبان فارسي در کشور

پاـکستان*

غالمرضا عمراني
ـکتابهايي ٬که شرح و نقد آنها پيش روي شما نهاده ميشود ٬رسمًا در شمار کتابهاي
درسي دانشآموزان پاـکستاني است و چاپ و پخش و تدريس آنها ٬با نظارت و موافقت
وزارت تعليم حکومت پاـکستان و به سفارش مؤسسه پنجاب تيکست بک بورد  ٬در الهور انجام
ميشود .برخي از اين کتابها که در اختيار ماست تا مـارس  ١٩٩٨بـه چـاپ يـازدهم
رسيده و هر بار با شمارگاني بين  ٢٠٠٠تا  ١٨٠٠٠نسخه به بازار رسمي تعليم و تربيت
شمارگان هجدههزاري ٬که احتماًال تا امروز افزونتر شده است٬
عرضه شده است .اين
ِ
مقام پرچمداران زبان فارسي سـنگين و سـنگينتر مـيسازد و هشـدار
تکليف ما را در ِ
ميدهد که تا دير نشده کاري انـجام دهـيم وگـرنه بـعدها نـظارهـگـرانـي خـواهـيم بـود
ـکارـازـدستـشده و ناتوان در تأثيرگذاري.
فهرست کتابهايي که در اين مقاله بررسي ميشود به شرح زير است:
ــ کتاب جديد فارسي ٬کالس ششم )تجديد نظر شده(؛
ــ کتاب جديد فارسي ٬کالس هفتم؛
ــ کتاب جديد فارسي ٬کالس هشتم )نظام جديد(؛
ــ کتاب جديد فارسي ادب ٬کالسهاي نهم و دهم؛
* ــاين متن فشرده مقاله مفصلي است )در  ٣١صفحه( ٬که جا دارد جداـگانه براي استفاده بيشتر اردوزبانان منتشر
شود.
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ــ کتاب فارسي ٬کالس دوازدهم.
فارسي ششم ابتدايي ٬داراي دو بخش متمايز است که در بخش اول
نخستين کتاب٬
ِ
دو مين بخش ويژه
دستور زبان فارسي و تطبيق آن با دستور اردو آموزش داده ميشود و ّ
بقي ه کتابها ٬که تدريس آنها تا سال دوازدهـم دبـيرستان
ايجاد مهارت خواندن استّ .
ادامه مييابد ٬بـدون داشـتن فـصول دسـتوري ٬تـنها شـامل بـخشهايي از نـظم و نـثر
فارسياند.
اين آثار را ٬براي بررسي بهتر ٬به حوزههاي کوچکتري تقسيم ميکنيم و ٬سپس ٬به
بررسي برخي از نارساييهاي آنها ميپردازيم.

 .١زبان
مبحث تلفظ  ٬دستور زبان و واژگان بررسي ميکنيم:
زبان را با در نظر گرفتن سه
ِ
ّظ بـرخـي از واژگـان فـارسي ٬چـنانکه در ايـن کـتابها آمـده ٬مـعمول
الف( تلفظـــ تلف ِ
امروز ايرانـــ که صاحبان اصلي اين زباناند و حق دارند درباره آن اظـهار
زبانان
فارسي
ِ
ِ
نظر کنندـــ نيست؛ از جمله
و ْرق ) = و َرق(

َمادر ) = مادر(
اُن ُگ شت ) = اَنگشت(

خودنَويس ) = خودنِويس(
ع ّمو ) = عمو(

باالۤخره ) = باالخره(

مايُ حتاج ) = مايَ حتاج(
ظُلُمت ) = ُظ ْل َمت(

َپ َسرک ) = ِپسرک(
مشوره ) = مشورت(

حسن خلقي ) = حسن خلق(
لُوازم ) = َلوازم(

ب( دستور زبانـــ دستور زبان را در دو مبحث مسائل نظري و مسائل کـاربردي بـررسي
ميکنيم.
مسائل نظري دستور زبان شامل تعاريف و اصطالحات دستوري که در کـتاب نـخست
درس دستوري چنين
)ـکالس ششم( در بيست و يک درس تدريس ميشود .ساختار هر ِ
است:
تدريس مباحث دستوري با واژهآموزي آغاز ميشود .در مرحله دوم ٬همان واژههـا در
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جمالتي منفرد و گسسته از يکديگر ارائه ميشوند بي آن که کمترين توضيحي در اين باره
مبحث جملههاي نمونه ٬نوبت به مبحث فرهنگ مـيرسد کـه٬
داده شود .پس از پايان
ِ
توج ه به جملهها ٬تنها به واـگفت معناي واژهها به زبان اردو ميپردازد .تمرينهاي
بدون ّ
زبان
هر درس شامل دو تا سه تمرين يا پرسش به زبان اردوست که غالبًا جملههايي به ِ
اردو داده شده و ترجمه آنها به زبان فارسي خواسته ميشود .صورت تمرينها به زبان
اردو باعث کندي رونـد زبـانآموزي مـيشود .تـدريس دسـتور در هـمين کـتاب پـايان
ميپذيرد و تا پايان دوره هفتساله تـحصيلي ٬فـقط دسـتورالعـملهايي بـراي سـاختن
جملههايي ميآيد که نوعي مهارت دستوري در آن گنجانده شده است و ٬چون بسيار
سطحي و با يک مثال همراه است ٬قطعًا نميتواند پاسخگوي نياز زبانآموزان باشد.
برخي از مباحث دستوري اين کتابها فاقد پشتوانه علمي کافي است و برخي نيز با
يافتهها و نظريّ ههاي امروزي بيگانه است .موارد زير از آن جملهاند:

ــ حروف جار :در اين کتابها حروف
فارسي در  ٬بر  ٬زير  ٬کنار  ٬از  ٬تا  ٬پـيش  ٬پس  ٬بـا
ِ

حروف جار ناميده شدهاند ٬حالـآنـکه حروف جار مختص زبان عربي است.

ــ تذکير و تأنيث :مفهوم تذکير و تأنيث نيز ٬چون در شبکه فعلهاي فـارسي بـيتأثير
است ٬مبحث قابل طرحي در زبان به حساب نميآيد؛ در صورتيکه در کتاب سال ششم٬
بدون هيچ توضيحي که مقصود مؤلفان را برساند ٬آورده شده است.
ــ نامگذاريهاي غيرمعمول :تغيير اصطالحات دستوري در صورتيـکه با اصول پذيرفته
زبان ديگر مغاير باشد پذيرفتني و جايز نيست .از جمله ٬تغيير نام ماضي نقلي به ماضي
ِ
قريب ٬تغيير نام ماضي التزامي به ماضي شکّيّ ه و تغيير نام ماضي استمراري به مـاضي
شرطي يا تمنّ ايي.

مسائل کاربردي دستور زبان که آنها را به دو بخش تقسيم ميکنيم:
فـارسي
ــ جملههاي خارج از معيار :اين جملهها ٬با تـوجه بـه جـملههاي مـتداول در
ِ
امروز ٬نادرستاند .برخي از آنها در شواهد زير آمده است:
حميد پسر خوب است = ) .حميد پسر خوبي است(.
دوات بر ميز است = ) .دوات روي ميز است(.
در ايران و پاـکستان روز جمعه در دبستان تعطيل است = ) .در ايران و پاـکستان روز جـمعه دبسـتان
تعطيل است(.
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آيا درس امروز خوب خواندي؟ ) = آيا درس امروز را خوب خواندي؟(
پسري جوان ميداشت = ) .پسري جوان داشت(.
اـگر گوييم که پاـکستاني هستيم بايد ميهن خود را با جان و دل محبت کنيم = ) .اـگر بگوييم که پاـکستاني
هستيم بايد ميهن خود را با جان و دل محبت کنيم(.
چرا به باغبان نگفتي که برايت گلها بچيند = ) .چرا به باغبان نگفتي که برايت گل /گلها را بچيند(.
مکه از تمام شهرهاي دنيا محترم و مقدس است = ) .مکه از تمام شهرهاي دنيا محترمتر ومقدستر است(.
من از کساني تنبل و هيچکاره مثل شما شفاعت نميتوانم بکنم = ) .من از کساني که تنبل و هيچکاره
هستند مثل شما شفاعت نميتوانم بکنم(.
ورزش کجا بايد کرد = ) .کجا بايد ورزش کرد(.
اين بيست و چهار ساعت بايد طوري قسمت کنيم = ) .اين بيست و چهار ساعت را بايد طوري قسمت
ـکنيم(.
اسم پدرش ...و اسم جدّ ش ...بودند = ) .اسم پدرش ...و اسم جدّ ش ...بود(.
ِ
چه قرار شد اـگر کسي کتابي را گم کرد چه کند؟ ) = اـگر کسي کتابي را گم کرد چه کند؟(
او را به عقد حضرت علي )ع( دادند = ) .او را به عقد حضرت علي )ع( درآوردند(.
اـگر مسلمانان علوم جديد ميخوانند پيشرفت نخواهند کرد = ) .اـگر مسلمانان علوم جديد بخوانـند
پيشرفت نخواهند کرد(.
اميدوارم از آن خوشتان ميآيد = ) .اميدوارم از آن خوشتان بيايد(.
اين فقط حرفهاست ...چرا راهمان را دور کنيم؟ ) = اينها فقط حرف است ...چرا راهمان را دور کنيم(.

ــ واژههاي خارج از معيار :مقصود واژههايي است که ساخت آنها مطابق قواعد زبـان
فارسي نيست ٬مانند جمع بستن واژههاي زير:
فرمودات )= فرمودهها(
مرکبات اصلي )= ترکيبهاي اضافي(
احسانات )= احسانها(
سالخوردان )= سالخوردگان(

همچنين کاربرد نادرست حروف اضافه  ٬که در اين کتابها زير عنوان حروف جار آمده
است .حروف اضافه در همه زبانها جايگاه ويژهاي دارد و بـياطـالعي از عـملکرد و
ـکاربر ِد نابهجاي آنها مشکالت معنايي ايجاد ميکند .جـمالت زيـر نـمونههايي از ايـن
اشکاالت است.
در آن وصل کردند =) .به(
نردبان متحرک را با ِ

ـکارخانهها و ...در خارج از شهر منتقل شود =) .به(
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امروز چرا به دير بيدار شديد؟ )حرف اضافه زائد است(.

در بخش تمرينهاي کتاب نيز مشکالتي از اين قبيل را مشاهده ميکنيم .در تمريني از
دانشآموزان خواسته شده است تا فعل خواندندي را در يک جمله بهـکار ببرند؛ کاربردي
ـکه سالهاست متروک شده است.
در ذيل تمريني ديگر واژه »مر« ٬در شعر ٬کلمهاي زايد و فقط بـراي پـر کـردن وزن
اطالق شده است؛ در حاليکه ٬اين واژه ٬در گذشته ٬يکي از دو نشانه مفعول بوده است
ـکه پيش از آن ميآمده ٬و ٬بهتدريج ٬مهجور مانده است.
نکته ديگري که توجه به آن ضروري به نظر ميرسد تغيير ترتيب معمول قرار گرفتن
ضميرهاي پيوسته و صيغههاي فعل است .مثًال ضماير پيوسته ملکي به ترتيب زير مرتب
شده است :اش ٬ات ٬ام /شان ٬تان ٬مان )به جـاي ام ٬ات ٬اش /امـان ٬اتـان ٬اشـان( و
صيغههاي فعل ماضي به اين ترتيب آمده است :رفت ٬رفتند ٬رفتي ٬رفتيد ٬رفتم ٬رفتيم
)به جاي رفتم ٬رفتي ٬رفت ٬رفتيم ٬رفتيد ٬رفتند( .اين تغيير ترتيب ٬حتي اـگر به قـصد
انطباق با زبان اردو هم صورت گرفته باشد ٬نه معمول است و نه مشکلي را ميگشايد؛
چنانکه ٬براي فر اـگيري چهارده صيغه فعل در زبان عربي ٬بر هم زدن ترتيب جايز نيست.
هوي ت آن زباناند .هر زباني ميکوشد ٬براي
ج( واژگانـــ واژگان بنيادي هر زبان از ارکان ّ
ّ
مستقل خود را حفظ کند .اـگر
هويت
همه معاني و مفاهيم واژه بسازد و ٬به اين ترتيبّ ٬
زباني ٬به هر دليلي ٬براي مفهومي واژه در اختيار نداشته باشد گاهي به عاريت آن را از

زباني ديگر ميستاند و رفع نـياز مـيکند و غـالبًا هـم ٬پس از مـدّ تي ٬آن را از خـويش
ميشماردّ .ام ا برخي از واژههاي بيگانه را به داليل متعدّ د زباني و فرهنگي نميپذيرد.

ـکهنگي الفاظ نيز گاهي باعث ميگردد که از گردونه کاربرد خارج شوند و ٬تا مدتها و گاه
براي هميشه ٬از ذهنها پاـک شوند .بنابراين ٬سـاختن و پـذيرفتن واژههـا هـميشه تـابع
قانونهاي پيدا و پنهان دستوري ٬زباني ٬سنّ تي ٬عرفي و فرهنگي هر م ّلت است و ايـن
مـقدم ه ٬بـه نـظر
قابلي ت اشاعه ندارند .بـا ايـن
واژگان ٬بدون تأييد استفاده
ّ
ـکنندگان آنّ ٬
ِ
ميرسد که واژههاي زير در مواضع به کار رفته در کتابها خوش ننشستهاند:
قديم ) = قديمي(

فطرانه ) = فطريه(

ماماجان ) = مادر جان ٬ماماجان در پاـکستان

شوفر ) = راننده(

به کلفت و خادمه اطالق ميشود(.

بيشبهايي ) = گرانقيمت(
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برشگال ) = باران؛ که در فارسي نيست(.

تعميل ) = عمل کردن؛ که در فارسي نيست(.

 .٢دستور خط
نمونههاي زير ٬اشکاالت رسمالخط را در اين کتابها نشان ميدهد.
نهشد ) = نشد(

ضائع ) = ضايع(

نهرفته باشند ) = نرفته باشند(

دانشکده ) = دانشکده(

پيشوايي ) = پيشواي(

آذربائيجان ) = آذربايجان(

دوچار ) = دچار(

مريضام ) = مريضم(

بهبينند ) = ببينند(
روزنامهاي ) = روزنامهاي(

آئينهدار ) = آئينهدار(

ساءير ) = ساير(

مؤ ّرخ ) = مو ّرخ(
مؤفقيّت ) = موفقيّت(

 .٣امال
به نظر ميرسد که بخشي از ايرادهاي اخير سهوي باشد؛ امّ ا ٬از آنجا که الزم است اين
موارد در چاپهاي بعدي بازبيني شود ٬ذيًال ميآيد:
ميگزشت ) = ميگذشت(

زهراء ) = زهرا(

بادشاه ) = پادشاه(

بدي ) = بد(

غيور ) = غيور(
ّ
بيست دوم ) = بيست و دوم(
ـکارگرد ) = کارگر(

ـگزرگاه ) = گذرگاه(
خوش بگزرد ) = خوش بگذرد(

اسعدآباد همدان ) = اسدآباد همدان(

نگهداشتن ) = نگه داشتن(

بفرمائيد توي ) = بفرماييد تو(

 .٤مهارت
کـافي
مهارتآموزي در اين کتابها ناظر بـه مـقاصد مشـخصي نـيست؛ زيـرا آشـنايي
ِ
نداشتن مؤلّ فان با خود زبان به عنوان يک پديده قابل مطالعه و روشن نبودن انتظاراتي که
پس از آموختن زبان بايد از آموزنده داشت به آنان اجازه نداده است تا برنامهريزي خود
را با اهداف سنجيده و از پيش تعيينشده هماهنگ سازند .به همين دليل است که گاه بر
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اهمي ت تأـکيد فراوان ميشود و گاه مسائل مهم مـورد بـياعـتنايي و
موضوعي بسيار کم ّ
بيمهري واقع ميشوند .در يک نگاه اجمالي ٬سهم ترکيبهاي وصفي و اضافي در اين

ـکتابها بيش از حدّ لزوم است ٬بهطوريکه تقريبًا جا را براي ديگر تمرينهاي الزم تنگ
ـکرده است.
مهم ديگرـــ که پيش از اين نيز به آن اشاره شدـــ آن است کـه بـخش اعـظم
مسئله ّ
آموزش دستور زبان فارسي به کتاب ششم منحصر شده است .اين موضوع از دو جهت
توج ه است :يکي آن که ٬در ابتداي زبانآموزي ٬هنوز دانشآموز براي فراـگرفتن و
درخور ّ
دوم آن که ٬در سالهاي بعد٬
به خاطر سپردن تعاريف دستوري آمادگي الزم را ندارد؛ ّ
ديگر دستوري ضمن پرسشها و خودآزماييها مطرح مـيشوند ٬درـحـاليـکـه
مفاهيم
ِ
دستوري مربوط به آن را نياموخته است.
زبانآموز پيشتر قواعد
ِ

درباره شناخت حاصل مصدر و اسم فاعل هم در اين کتابها بحثي به ميان نيامده

است؛ امّ ا ٬گهـگاه ٬پرسشهايي از اين دست به چشم ميخورد ٬بي آن که توضيحي درباره

اصل قضايا داده شده باشد .همچنين ٬مباحث دستوري ديگري از قبيل اسم مصدر ٬اسم
معرفه و نکره ٬اسم جامد و مشتق و انواع صفتهاي فاعلي و مفعولي ٬اسم موصول و
صفت حاليّ ه ٬که در جايجاي کتاب از آنها پرسشهايي به عمل آمده ٬معلوم نيست در

ـکجا آموخته شده است.

 .٥معنا

خوشبختانه ٬در اين حوزه ٬دقّت نظر مؤلّ فان موجب شده است کمترين اشتباه و خطا رخ

دهد .برخي از اين خطاها عبارتاند از:
مامان = امي )»امي« در پاـکستان به معناي کلفت است(.
دوردست = دور دراز )به جاي دور از دسترس(
نادرستکاري = بدديانتي )معناي »نادرستکاري« تنها بدديانتي نيست(.
دردسري = يک مصيبت )»ي« را »يک« معنا کردهاند(.
نظافت = صفائي )در کنار پاـکيزگي و براي تکميل معناي آن آمده است(.
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