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نقد و بررسی روش دستور -ترجمه در آموزش زبان فارسی
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نسرین بیرانوند

چکیده
برای آموزش زبان  ،بيش از بيست و هشت روش معرفي شده است كه همه آنها تحت عنوان نظريههای زباني يا
نظريههای يادگيری پديد آمدهاند .تمام روش های آموزش زبان  ،بر واژه و دستور استوار است؛ زيرا هيچ گفتماني
بدون واژه و دستور وجود ندارد .البته مقدار و چگونگي نگاه و اهميت به اين دو عنصر كالمي در شيوه های آموزش
متفاوت است .در بعضي روشها مقدار نگاه و اهميت به تدريس صريح دستور صفر و در روش دستور -ترجمه
مقدار نگاه و اهميت به تدريس صريح دستور به صد در صد ميرسد.
دستور -ترجمه آخرين اسمي است كه برای سنتيترين روش آموزش زبان خارجي انتخاب شدهاست.در اين مقاله
ويژگي ها  ،محاسن و معايب اين روش آموزش زبان بررسي و تحليل شده است.
کلید واژگان :روش دستور -ترجمه ،آموزش زبان  ،يادگيری
پیشگفتار
زبان شكرين و دالويز فارسي و ادبيات آن از ديرباز مشتاقان فراواني داشته است .آنان با پيوند به اين زبان نسبت به
ترويج و گسترش آن اهتمام داشته اند؛ زيرا ـ به طور ويژه ـ زبان فارسي زبان رسای معارف واالی انساني و ادبيات
فارسي گنجينه ارزشمند علم ،حكمت ،اخالق ،عرفان ،دين ،فلسفه و دانشهای بشری است .به طور عمومي ،جهت
يادگيری زبان فارسي مانند هر زبان ديگر انگيزه های متعددی وجود دارد كه در روابط اجتماعي و فرهنگي ،علمي،
آموزشي ،سياسي و اقتصادی بين ملل مختلف نقشي به سزايي دارد .بنابراين گسترش زبان فارسي در سياستهای
حكومتهای معاصر ايران قرار داشته است.
از سال  1336بخش هايي برای آموزش زبان و ادبيات فارسي به خارجيان در برخي دانشگاههای ايران داير شدهاست
و به علت استقبال و تقاضای روزافزون عالقه مندان خارجي ،مراكز آموزشي را در اقصي نقاط اين كشور افتتاح
كردهاند؛ مانند مركز بين المللي مطالعات زبان فارسي دهخدا كه وابسته به دانشگاه تهران است و هر ساله به آموزش
زبان فارسي و ارائه راهنمايي در زمينه نگارش پاياننامههای دانشگاهي به دانشجويان و اساتيد خارجي عالقهمند به
زبان وادبيات فارسي ميپردازد؛ و نيز شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي كه يكي از مراكز وابسته به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران است ،به كار تقويت مراكز آموزش زبان و ادبيات فارسي در سراسر جهان مي پردازد؛
عالوه بر آن دبيرخانه ستاد گسترش زبان فارسي و ايران شناسي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،به عنوان نهاد
اعزام كنند ه استاد زبان و ادبيات فارسي ،تا كنون بيش از صد و چهل استاد به سي و دو كشور مختلف اعزام نموده
است.
 1استاديار دانشگاه پيام نور همدانPnu.khanloo@yahoo.com
 2دانش آموخته ی كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي Pnu.adabiyat@yahoo.com
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درخور توجه است كه برگزاری همايش های گوناگون در داخل و خارج ،شوق دگرباره در امر گسترش زبان و ادب
فارسي ايجاد كرده است؛ زيرا گزارش تجربيات و يافتههای نو ،امكان تقدير از خادمان زبان و ادب فارسي در خارج
كشور و ارتباط آنان با پژوهشگران داخلي را فراهم آورده است.
بیان مسئله

1

ريچاردز و راجرز ( ) 1384برای آموزش زبان  ،بيش از بيست و هشت روش و رويكرد را بـا اشـاره و تشـريح
معرفي كردهاند كه همه آنها تحت عنوان نظريههای زباني يا نظريههای يادگيری پديد آمدهاند .تمام روشهای آموزش
زبان چه بر پايه اصول بوده و چه نبوده ،بر واژه و دستور استوار است؛ زيرا هيچ گفتماني بدون واژه و دستور وجود
ندارد .ليكن آيا اين روش ها واژه و دستور را به عنوان هدف نگاه ميكنند؟ در اينجا اختالف نظر پيدا ميشود؛ يعني،
مقدار و چگونگي نگاه و اهميت به اين دو عنصر كالمي در شيوه آمـوزش متفـاوت اسـت .بـرای م ـال ،در بعضـي

روش ها مقدار نگاه و اهميت به تدريس صريح دستور صفر است م ل روش طبيعـي تـرل 2 ،در حـالي كـه در روش
دستور ترجمه ،3مقدار نگاه و اهميت به تدريس صريح دستور به صد در صد ميرسد.

از زمان ظهور جنبش اصالحي يا انقالب در روش سنتي دستورـترجمه در جهان غرب برای آموزش زبـان دوم
در اواخر قرن نوزدهم تا به امروز ـ يعني زماني كه آموزش زبان خارجي در جهان غرب بـه عنـوان يـم امـر مهـم
مطرح شد ـ مفهوم «روش» تغييرات عديدهای داشته است و سؤاالتي مطرح شد كه موجب نـوآوری و جهـتگيـری
جديد در آموزش زبان شده است:
 1ـ آموزش زبان چه اهدافي بايد داشته باشد؟ آيا يم دوره آموزش زبان بايد سعي در تدريس مكالمه ،خواندن،
ترجمه ،و يا برخي مهارتهای ديگر داشته باشد؟
2ـ ماهيت اصلي زبان چيست و اين موضوع چگونه بر روش تدريس تأثير ميگذارد؟
 3ـ چه اصولي بر انتخاب محتوای زبان در تدريس زبان حاكم هستند؟
 4ـ چه اصولي از سازماندهي ،توالي سازی و ارائه مطلب به بهترين وجه يادگيری را تسهيل ميكند؟
5ـ زبان مادری چه نقشي بايد داشته باشد؟
6ـ زبانآموزان ب رای تسلط پيداكردن بر يم زبان چه فرآيندهايي را به كار ميبرند؟ آيا اين فرآيندها را ميتوان به
صورت يم روش ارائه كرد؟
7ـ كدام فنون و فعاليت های آموزشي به بهترين وجهي مؤثر هستند و تحت چه شرايطي؟ (ريچاردز و راجرز:1384،
)19
روشهای بعد از نهضت جنبش اصالحي در آم وزش زبان دوم دو عنصر اساسي معنا و فرهنگ را به واژه و دستور
افزوده اند و جزء عناصر اصلي زبان و آموزش آن شمرده مي شوند .اين چهار عنصر مهم آموزش زبان باعث شدند كه
راهبردهای جديدی جهت ارائه آنها ابداع شود و كتابهای درسي گوناگوني بر اساس روشهای تدريس متعدد
نگاشته شود.
استادان و كارشناسان آموزش زبان فارسي داخل و خارج ايران نيز از اين نهضت بسيار دور نماندهاند؛
كتاب های خودآموز و آموزش كالسي از كتابچه مسافر تا كتاب چهار پنج جلدی در زمينه آموزش زبان فارسي به
1
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 / Terrellرك :آموزش دستور ،فصل اول ،ص217
3
رك :روش دستور ترجمه ،فصل اول ،ص92
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خارجيان تأليف كردهاند .از جمله كتابهای آموزش كالسي كه در موارد مناسب اين مقدمه به عنوان پيشينه تحقيق
مورد بحث و بررسي پژوهشگر خواهند گرفت عبارتند از:

 آزفا (آموزش زبان فارسی) یداهلل ثمره ،از مشهورترين كتابهای آموزشي است كه در آموزشگاههای
داخلي متعددی مورد استفاده عمده قرار ميگيرد .اين كتاب كه در سال  1369به چاپ اول رسيد ،بر سه
سطح مقدماتي ،ميانه و پيشرفته در چهار مجلد نوشتهشده است؛

 فارسی امروز براي دانشجویان خارجی مؤید شیرازي ،كتاب دو جلدی كه در سال  1371به وسيله
انتشارات دانشگاه شيراز به چاپ رسيده است؛

 درس فارسی براي فارسیآموزان خارجی تقی پورنامداریان ،كتاب دوره مقدماتي كه در سال  1373به


چاپ رسيده است؛
فارسی عمومی  1احمد صفار مقدم ،در سال  1377منتشر شد و بر پايه آن مؤلف در سال  1386كتاب
چهار جلدی زبان فارسی را برای سه سطح مقدماتي ،ميانه و پيشرفته نوشت و به چاپ رساند؛

 تندآموز زبان فارسی مهدي ضرغامیان ،كتاب مقدماتي درسي و كار با نوار صوتي است كه از سال انتشار
 1381تا زمان نوشتن اين مقدمه مورد استفاده مربيان كانون زبان ايران قرار گرفته است؛

 فارسی بیاموزیم  ،كتاب پنج جلدی با سه كتاب كار و سه كتاب راهنمای معلم و سيدیهای صوتي ،به
دست حسن ذوالفقاري ،مهبد غفاري و بهروز محمودي بختیاري تأليف شده است كه چاپ اول آن در
سال  1381انجام گرفت.
هدف اصلي كتاب اخير ـ طبق بيان مؤلفان ـ تهيه « برنامه آموزش زبان فارسي برای ايرانيان مقيم خارج ازكشور»
است (ص )13با نگاه به روش طرح مطالب درسها ،به نظر ميرسد كه مخاطبان اين دورهها كودكان و نوجوانان
مهاجران ايراني خارج از كشور هستند .مؤلفان در نوشتن مطالب اين كتاب اصول روشهای جديد آموزش زبان دوم
را رعايت كردهاند.
روش دستور -ترجمه

1

دستور -ترجمه آخرين اسمي است كه برای سنتيترين روش آموزش زبان خارجي انتخاب شدهاست .پيش از
روشهای جديد تمام تمدنهای جهاني از اين روش استفاده ميكردند .زمان پيدايش اين روش تاريخ مشخصي
ندارد .در تاريخ تمدن اسالمي ايران اشاراتي وجود دارد كه پيش از اسالم در ايران يادگيری زبانهای خارجي مانند
سرياني ،يوناني و هندی اهميت خاصي داشت .با ورود اسالم به سرزمين ايران و استقبال ملت خردگرای ايراني از
اين دين جديد يادگيری زبان عربي قرآني امری مهم تلقي ميشد .بنا بر بيان ذبيح اهلل صفا «برای فهم قرآن و حديث
شناختن علم لسانيه الزم است و آنها عبارتند از علم لغت و نحو و بيان و ساير علوم ادبيه ،و اينها را مجموعا علوم
نقليه گويند كه مختص به ملت اسالمي است ( ».ذبيح اهلل صفا )66 :1372،
لذا ايرانيان از تمدن عظيم خود در پژوهش اين زبان بهره بردند و از آن برای خدمت به دين جديد استفاده كردند و
در نتيجه نهضت علمي و دستگاه سياسي اسالم به دست ايشان پيشرفت و به ويژه در دوران خالفت عباسيان
يادگيری زبان عربي عموميت يافت .در اين دوره ،دانشمندان به تربيت شاگردان مشغول بودند و به همت آنان رشته
تعليم در مراكز [علمي در جهان اسالمي] گسيخته نمي شد و از همين مراكز است كه مؤلفان و مترجماني در دوره
1
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اسالمي پديد آمده و به تأليف و نقل كتب از زبانهای سرياني و پهلوی و هندی به عربي مبادرت جستهاند ( ذبيح
اهلل صفا  .) 108 :1372،به وسيله مترجمان ايراني و غير ايراني ،كتب بسيار در منطق و ما بعدالطبيعه و طب و هندسه
و حساب و هيئت و تنجيم و كيمياء و فالحت و حكمت و غيره ،به زبان عربي درآمد و از اين راه علوم مختلف ملل
مشهور و آثار تمام علمای طراز اول دنيای قديم از هندوستان گرفته تا يونان و اسكندريه در دسترس علمای اسالمي
قرار گرفت و مسلمين از راه مطالعه و تحقيق در آن كتب به علـوم يوناني و هنـدی و ايراني و غيره آشنا شدند (
ذبيح اهلل صفا .) 114-113 :1372،
در حقيقت قسمت اعظم پيشرفت علمي و سياسي جهان اسالم در قرون متمادی مديون ايرانيان و تمدن بزرگ آنان
بود و يادگيری زبان عربي به م ابه پلي برای انتقال تمدن ايراني و يوناني و سرياني و هندی به دستگاه جديد اسالمي،
قلمداد ميشد .بنابراين يادگيری زبان عر بي برای ايرانيان به عنوان زبان دوم اهميت به سزايي يافت ( ذبيح اهلل صفا
 )123 :1372،ايشان با علم منطق خود ،زبان عربي را مانند علوم ديگر به علوم متنوع تقسيمبندی كردند .برخي از اين
علوم عبارتند از :

 علوم خطيه كه در كيفيت وضع خط و قوانين كتابت و وضع نقط و اعجام و تشكيل بسائط حروف و امالء
خط عربي و انواع مختلف آن؛

 علوم متعلق به الفاظ كه مهمترين آنها علم مخارج الحروف ،علم لغت ،علم اشتقاق و علم صرف؛

 علوم متعلق به مركبات كه مهمترين آنها نحو ،معاني ،بيان ،بديع ،عروض ،قوافي ،قرضالشعر ،مبادیالشعر،
علم اإلنشاء ،مبادی اإلنشاء و ادواته ،علم المحاضره ،علم الدواوين و علم التواريخ است (همان .)120-119
در نهايت مي توان گفت كه هدف اصلي آموزش زبان عربي در ايران فهم متون ديني و ادبي عربي و نوشتن صحيح
به اين زبا ن جهت استفاده در خواندن و نوشتن مكاتبات اداری و نگارش كتاب بود .اما برقراری ارتباط كالمي با
عربزبانان هدف عمده ای نبود و فقط برای سياستمداران و كاركنان دربار حكومت اسالمي اهميت داشت و آنها با
زندگي در ديار عرب به اين هدف نائل ميشدند.
اين شيوه تدريس زبان عربي به عنوان زبان دوم تا اين اواخر ادامه داشت و از اين روش برای تدريس زبان
فارسي به غير فارسيزبانان استفاده مي شد .اما در عرصه علوم غرب مدلي شبيه به اين شيوه به نام «روش پروسي» يا
«روش كالسيم» وجود داشته كه هماكنون به «روش دستورـ ترجمه» معروف است .در اواخر قرن هشتم ميالدی اين
روش در كشور پروس به كار گرفته شد .پس از توسعه كشور پروس در اوايل قرن نوزدهم ،اين روش به نام
كالسيم معروف شد .دليل اين نامگذاری اين بود كه اين روش در مدرسهای به نام «پروسجيمنازيوم» برای آموزش

زبانهای كالسيم التين و يوناني به كار ميرفت (فليكس سمون.)1907 1

«در واقع مطالعه زبان كالسيم التين  2و تحليل دستور زبان و فن بالغت آن ،الگويي برای مطالعه زبانهای خارجي
از قرن هفدهم تا نوزدهم شد (ريچاردز و راجرز  )4 :1384،زبان التين با روشي كه «روش كالسيم» ناميده شده
است آموزش داده ميشد كه در اين روش بر يادگيری قواعد دستوری ،حفظ لغات و گونههای مختلف صرفي آن،
ترجمه متون و انجام تمرينهای نوشتاری تأكيد مي شود .ضمن اينكه در قرون هيجدهم و نوزدهم آموزش ديگر
زبان ها در مؤسسات آموزشي شروع شد و اين روش قديمي و سنتي به عنوان روش اصلي برای آموزش زبانهای
خارجي به كار رفت .در آن زمان به آموزش كاربرد شفاهي زبان توجه كمي ميشد .در مجموع آموزش زبان اصوال
به منظور يادگيری ارتباط شفاهي (شنيداریـگفتاری) نبود بلكه به منظور يادگيری و «دانشمند شدن» و در مواردی به
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خاطر بهدست آوردن مهارت خواندن يم زبان خا رجي بود .از آنجا كه عموما تحقيق بسيار كمي پيرامون نظريههای
يادگيری زبان دوم و يا در مورد يادگيری مهارت خواندن صورت ميگرفت ،تصور ميشد كه ميتوان زبانهای
خارجي را همچون ديگر مهارتها آموزش داد (براون  )16 :1381 ،در مدرسه پيشدانشگاهي «پروس جيمنازيوم»
بر ای آموزش زبان التين و يوناني از تميرينات تكراری نوشتاری و ترجمه و از بركردن واژههای منفرد استفاده
ميشد؛ از اين روی كم كم اين اعتقاد قوت گرفت كه زبان التين و يوناني باعث انضباط يا پرورش ذهني ميشود
(براون 16 :1381 ،؛ الرسن فريمن)10 : 1386 ،
در اواخر قرن نوزدهم شيوه سنتي (كالسيم) به عنوان شيوه «دستورـترجمه» شناخته شده است .غير از تأكيدی كه
روش دستورـ ترجمه و قواعد دستوری به عنوان اساس ترجمه از زبان دوم به زبان مادری داشت ،به نظر ميرسيد
يادگيری زبان التين و يوناني باعث انضباط ذهني نيز ميگردد و مغز با اين روش كار آزموده ميشود .تجزيه و
تحليل منطقي زبان ،از بركردن قواعد دستوری پيچيده و فهرستي از افعال ،اسمها ،صفتها و ضماير و استفاده از آنها
در تمرينهای ترجمهای ،اين نظر را تأييد ميكرد .در يادگيری زبان التين و يوناني بيشتر بهدستيابي به فكر و

انديشه و ادبيات غني و كهن و تمدن انساني و فرهنگ ،توجه ميشد (ريورز )28 :1981 ،1با افول زبان التين توجيه
جديدی برای آموزش آن زبان بهوجود آمد؛ چنين گفته مي شد كه زبان التين توان عقالني را افزايش ميدهد و
مطالعه دستور زبان آن بهخودی خود و في نفسه به يم هدف تبديل شد (ريچاردز و راجرز  )5 :1384،در قرن
نوزدهم اين رويكرد كه بر مبنای يادگيری زبان التين بود ،به شيوه ای استاندارد برای تعليم و تعلم زبانهای خارجي
در مدارس تبديل شد .در نتيجه يم كتاب درسي معمول در اواسط قرن نوزدهم شامل فصلها يا درسهايي بود كه
بر اساس نكات دستوری تنظيم شده بود .هر نكته دستوری فهرستوار بيان ميشد و قواعدی درباره استفاده از آن
نكته دستوری ارائه و با جمالت نمونه توضيح داده ميشد .مؤلفين كتابهای درسي در قرن نوزدهم عمدتا بر آن
بودند تا زبان خارجي را در قالب قواعد ت بيت شده ساختواژه (صرف) و نحو ارائه دهند كه در نهايت زبانآموزان
بايد آنها را حفظ كنند .تمرين شفاهي به حداقل ممكن كاهش يافته ،در حاليكه تمرينهای نوشتاری زيادی كه بدون
هدف خاص طراحي شده بودند ،در قسمت ضميمه قواعد دستوری ارائه ميشدند .از كتابهای بيشماری كه در اين
دوره منتشر شد ميتوان به كتابهای نوشته شده توسط زيدين اشتوكر و پلوتز اشاره كرد .زيدين اشتوكر مطالب
آموزشي را به جمالت مجزايي تقليل داد تا قواعد معيني را نشان دهد .او متن كتاب خود را با دقت به دو بخش
تقسيم كرد ،بخشي شامل قواعد و م الهای الزم بود ،و بخشي ديگر حاوی جمالت فرانسوی با ترجمه به آلماني و
نيز جمالت آلماني با ترجمه به زبان فرانسوی بود .هدف بالفاصل و آني اين بود كه زبانآموزان قواعد ارائه شده را
در تمرين های مناسب آن به كار گيرند  . . .در كتب درسي پلوتز كه آن نيز به دو بخش تقسيم شده ،تنها شكل
آموزش همان ترجمه مكانيكي بود .در اواخر قرن نوزدهم ميالدی ،اين روش به دست استاد آلماني پلوتز جهت
تدريس زبان دوم گسترش پيدا كرد و ايدهها و نظرات وی به سرعت به كشورهای ديگر اروپا سرايت كرد( .رويورز
)28 :1981 ،
ویژگیها و اصول روش دستور – ترجمه
ميتوان ويژگيها و اصول اين روش را در هشت مورد خالصه كرد:
1ـ یادگیري ادبیات و هنرهاي زیبا به عنوان مؤلفههاي اصلی فرهنگ مقصد
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به عقيده ريچاردز و راجرز (ريچاردز و راجرز  )7 :1384،هدف اصلي از تدريس و تعليم زبان خارجي همانا
يادگيری يم زبان جهت خواندن ادب يات آن زبان برای بهره بردن از پرورش ذهني و رشد فكری است كه از مطالعه
زبان خارجي حاصل ميشود .در روش دستورـترجمه «زبان ادبي به زبان گفتاری ارجحيت داشته و فرهنگ به عنوان
پديده ای متشكل از ادبيات و هنرهای زيبا انگاشته ميشود» (الرسن فريمن )18-14 :1386،
2ـ تمرکز بر خواندن و نوشتن
بنا بر نكته قبلي كه زبان ادبي بر زبان گفتاری ارجحيت داشته (الرسن فريمن  )18-14 :1386،الرسن فريمن چنين
اظهار ميدارد كه «خواندن و نوشتن مهارتهای اوليهای هستند كه زبانآموزان ميآموزند .توجه بسيار كمي به
مهارتهای گفتاری و شنيداری مي شود و به تلفظ صحيح ،اگر توجهي صورت گيرد ،بسيار ناچيز خواهد بود( ».
پراتور و سلس مورشيا  )3 :1973 ،عدم توجه به تلفظ در روش دستورـترجمه يا كم توجهي به آن را ويژگي اين
روش دانستهاند (بروان )17-16 :1381 ،
3ـ از برکردن فهرست لغات زبان مقصد
پراتور و سلس مورشيا اظهار ميدارند كه «انتخاب واژهها صرفا بر مبنای متنهای مورد استفاده خواندني است و
كلمات از طريق فهرست دوزبانه واژهها ،خواندن فرهنگ لغت ،و حفظ كردن آموخته ميشود .در يم متن معمول كه
به روش دستورـترجمه نوشته شده است ،اول قواعد دستور ی و سپس چند م ال و همچنين فهرستي از عناصر
واژگاني و معادل ترجمهای آن و تمرينهايي ترجمه كردن ارائه مي شود  . . .معموال تدريس واژگان به صورت ليستي
از لغات جدا شده از متن صورت ميگيرد» (.پراتور و سلس مورشيا  3 :1973 ،؛ و ر .ک براون )17-16 :1381 ،
4ـ تأکید بر جمالت
ساختارهای دستوری و واژهها به عنوان قواعد دستوری از طريق ترجمه جملههای مجزا تمرين ميشوند .هدف
اصلي ساده كردن يادگيری زبان و تحليل دستوری به جای كاربرد متون طوالنيتر بود .برای رسيدن به جمله ،از
رويكرد «پائين ـ باال» استفاده ميشود ،يعني حروف و آواها پيش از واژهها و واژهها پيش از جمالت آموخته

ميشوند .هووات 1بيان ميدارد « :جمله ،واحد اصلي آموزش و تمرين زبان است .اك ر درس به ترجمه جمالت به
زبان مقصد و از زبان مقصد اختصاص دارد و اين توجه خاص به جمله ويژگي بارز اين روش محسوب ميشود.
پيش از آن د ر يادگيری زبان خارجي از دستور زبان به منزله ابزاری در راستای مطالعه متون زبان خارجي بهره
ميجستند .ولي تصور بر اين بود كه اين كار برای دانشآموزان مقطع متوسطه بسيار دشوار باشد و تأكيد بر روی
جمله در حقيقت تالشي بود برای تسهيل يادگيری زبان ( ».هووات  131 :1984 ،؛ ريچارد و راجرز )8-7 :1384 ،
5ـ استانداردهاي دقیق وضوح و تمرکز بر صورت
اشتباهات به هيچ عنوان پذيرفته نيست و فورا توسط معلم تصحيح مي شود .جواب صحيح بايد كامل و واضح باشد.
اگر زبانآموز جواب صحيح را نداند ،معلم پاسخ درست را در اختيار وی قرار ميدهد .به گفته هووات «در اين
روش صحبت و درستي زباني مورد تأكيد است .از زبانآموزان انتظار ميرود كه به استانداردهای بااليي در ترجمه
دست يابند؛ چرا كه اولويت زيادی به استانداردهای دقيق درستي زباني داده ميشود كه عالوه بر دارا بودن ارزش
Howatt
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اخالقي ذاتي ،همچنين پيش نيازی برای پشتسر نهادن امتحانات نگارش رسمي متعدد و روزافزون در طول آن زمان
محسوب ميشود ( ».هووات )134 :1984 ،
6ـ آموزش قیاسی قواعد دستوري
تجزيه تحليل مفصلي از قواعد دستوری ارائه و خود قواعد نشان داده ميشود .بدين معنا كه «ابتدا قواعد دستوری
ارائه و مورد بررسي قرار مي گيرد؛ سپس اين قواعد دستوری از طريق تمرينات ترجمهای مورد تمرين قرار ميگيرد.
در اك ر متن های متعلق به اين روش از يم برنامه درسي برای تواليسازی نكات دستوری در سر تا سر متن تبعيت
گشته و تالش مي شود تا دستور زبان به صورتي نظاممند و سازمان يافته تدريس شود» (ريچاد و راجرز-7 :1384 ،
 )8نكتهای شبيه به اين را الرسن فريمن ذكر ميكند كه «زبانآموزان اين روش دستور زبان را به صورت قياسي
ميآموزند؛ بدين معنا كه به آنها قواعد دستوری همراه با م الهايي ارائه ميشود و از آنها خواسته ميشود كه آن را به
حافظه بسپارند و سپس آن را در م الهای ديگری بهكار گيرند  . . .هرجا امكانپذير باشد ،صرف افعال و ساير
الگوهای دستوری بايد به حافظه سپرده شود(».الرسن فريمن )18-14 :1386 ،
7ـ کاربرد زبان مادري زبانآموز به عنوان رسانه کاربردي
تبيين پديدههای زباني به زبان اول صورت ميگيرد .زبانآموزان اصطالحات زبان مادری را برای توضيح قواعد از بر
شده به كار مي برند .پراتو و سلس مورشيا (پراتو و سلس مورشيا ،، )3 :1973 ،ريچاردز و راجرز (ريچاد و راجرز،
)8 :1384و الرسن فريمن (الرسن فريمن  )18-14 :1386 ،بر اين باورند كه زباني كه در كالس مورد استفاده قرار
ميگيرد ،عمدتا زبان بومي زبانآموزان است .ريچاردز و راجرز ( )1384:8توضيح ميدهند كه« :از زبان مادری برای
توضيح نكات و موارد جديد و همچنين برای مقايسه بين زبان خارجي و زبان مادری زبانآموز استفاده ميشود».
(ريچاد و راجرز)8 :1384 ،
8ـ کسب مهارت در ترجمه از یك زبان به زبان دیگر به عنوان هدف مهم زبانآموزان
يعني زبانآموزان زبان را به خوبي يادگرفتهاند ،اگر بتوانند متني را بهخوبي ترجمه كنند .الرسن فريمن بنا بر
مشاهدات ميداني خود بيان ميدارد« :اغلب از آزمونهای مكتوبي استفاده ميشود كه در آنها از زبانآموزان
مي خواهند از زبان مادری به زبان مقصد و يا بالعكس ترجمه كنند( ».الرسن فريمن )18-14 :1386 ،
فعالیتهاي کالسی
الف) تعامالت کالسی :تعامل اك را يكسويه است؛ يعني از معلم به سوی زبانآموزان است .تعامالت بسيار اندكي با
زبانآموز شروع ميشود و تعامالت ميان زبانآموزان نيز بسيار ناچيز است .الرسن فريمن بعد از بررسي ميداني خود
در به اين روش به اين نتيجه رسيده كه بسياری از ارتباطات در كالس درس از سوی معلم شكل ميگيرد .ابتكار
عمل ناچيزی در زبانآموز به چشم ميخورد و ارتباط زبانآموزان با يكديگر بسيار كم است .بيشتر تعامالت معلم با
شاگرد با طرح سؤال شكل ميگيرند؛ به اين صورت كه معلم از پيش جواب صحيح را ميداند .اين نوع سؤاالت در
تقابل با سؤاالت فيالبداهه قرار ميگيرد كه جواب آن از پيش تعيين نشدهاست .دريافت پاسخهای صحيح از
زبانآموزان بسيار مهم است .اگر زبانآموزان اشتباه كنند و يا پاسخي را ندانند ،معلم پاسخ صحيح را ارائه ميدهد .در
واقع معلم در كالس اين روش محور كل امور كالسي و قدرت مطلقه است( .الرسن فريمن )18-14 :1386 ،
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ب) دستور زبان :قواعد دستوری با م ال ارائه ميشوند .موارد است نائي هر قاعدهای نيز مورد توجه قرار ميگيرد.
هنگامي كه زبانآموزان قاعدهای را درک كردند ،از آنها خواسته ميشود كه آن را در م الهای گوناگوني به كار برند.
در مورد درک مطلب دستوری متون زبانآموزان بر اساس استنباط خود از متن ،به زبان مقصد پرسشها را پاسخ
ميدهند« .هرچند معلم درباره موضوع درس خوانده شده ،سؤاالتي را مطرح ميكند ،طبيعتا زبانآموزان از جمالت
خود درس يا متن برای جواب دادن استفاده ميكنند» (ريورز  )30 :1381تمرين پركردن جای خالي لغات نيز از
تمرينات دستوری بهشمار ميرود به زبانآموزان جمالتي داده ميشود كه بعضي از لغات آنها حذف شدهاند .آنها
جاهای خالي را با واژگان جديد و يا مواردی از يم قاعده دستوری از قبيل حروف اضافه يا افعالي با زمانهای
مختلف پر ميكنند.
ج) ترجمه :زبانآموزان متني را از زبان مقصد به زبان مادری ترجمه ميكنند .اين متن ،نكاتي را برای توجه در
چندين جلسه مهيا مي سازد ،واژگان و ساختارهای دستوری در دروس بعدی مورد مطالعه قرار ميگيرند .متن مذكور
ميتواند برگرفته از آثار ادبي زبان مقصد باشد و يا معلم ميتواند متني را به رشته تحرير درآورد كه برای گنجاندن
نكات دستوری و يا واژگاني خاص به دقت طرحريزی شده است .زبانآموزان نبايد معاني اصطالحات و مشابه آنها
را به صورت تحت اللفظي ترجمه كنند بلكه ترجمه بايد نمايانگر آن باشد كه آنها متن را فهميدهاند (الرسن فريمن ،
)18 :1386
د) واژه :چنانكه در اسم اين روش ميبينيم ،عمدهترين اصل شاخص دقت و تكيه بيش از حد بر قواعد دستوری و
كاربرد آن در ترجمه لغات از يم زبان به زبان ديگر است .فرهنگ لغات زبان مقصد به شيوه ترجمه مستقيم از زبان
بومي زبانآموزان يا بر عكس تدريس ميشود .برای م ال:
داستان
مال نصرالدين = مال
پشت بام
خواب ديدن
پرسيدن
جواب
جواب دادن
عصباني
كافي
نگاه
نگاه كردن
قبول كردن
بز
بازار
ديگری
بردن
كمر
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Story
Molla Nasreddin (a mythical character
of Persian stories who appears foolish
)but is very wise
Roof
To dream
To ask
Answer
To answer
Angry, nervous
Enough
Look
To look
To agree, to accept
Goat
Bazaar
The other
To carry, to take
Waist
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كمربند
بستن (بند)

Belt
To tie, to bind
(مؤيد شيرازی )29 :1992،

فهرستي از واژگان زبان مقصد همراه با معادل آنها در زبان مادری ،به زبانآموزان ارائه ميشود و از آنها ميخواهند
كه لغات را حفظ كنند .همچنين زبان آموزان ملزم هستند كه قواعد و الگوهای دستوری از قبيل صرف افعال را به
حافظه بسپارند.
گاهي نيز گروهي از لغات به زبانآموزان داده ميشود و از آنها خواسته مي شود كه متضادشان را در متن بيابند .با
درخواست از زبانآموزان كه ترادفهای گروه خاص از لغات را بيابند ،ميتوان تمرين مشابهي را انجام داد ،يا
ميشود از زبان آموزان درخواست كرد كه گروهي از لغات را بر اساس استنباط خود ،به صورتي كه در متن ظاهر
شدهاند ،توصيف كنند .استفاده از تمرينهای ديگر كه از زبانآموزان مي خواهد با اواژگان متن كار كنند نيز امكانپذير
ميباشد .در خصوص واژههای هم ريشه با يادگرفتن هجي لغات يا الگوهای آوايي مشابه در زبانها ،زبانآموزان
نحوه شناسايي همريشهها را ميآموزند ،همچنين از آنها خواسته ميشود لغاتي كه همريشه به نظر ميرسند ولي در
زبان مقصد دارای معاني متفاوتي با زبان مادری هستند را به حافظه بسپارند (الرسن فريمن )19 :1386 ،
هـ) تلفظ :زبانآموزان توقع دارند كه قواعد ارتباط صحيح ميان آواها و شكلهای نوشتاری را در سيستم نگارش
زبان دوم بدانند .اما آنها فرصت كمي دارند كه به اين ارتباط درست برسند يا در اين زمينه تمرين كنند .فقط گاهي
اوقات ،در خالل خواندن متون با صدای بلند در كالس و يا از طريق ديكته كه معموال از نوشتههای اديبانه يا از
ادبيات كهن گرفته شده اين كار را انجام ميدهند (ريورز )30 :1381
و) زبان بومی :زبان مقصد به ندرت برای تدريس به كار مي رود و به جای آن فقط جمالت ترجمه شده به زبان
مقصد خوانده مي شود .و سپس درمورد آن به زبان بومي بارها و بارها بحث ميشود و دو زبان باهم مقايسه ميشوند
تا اينكه مطلب مورد نظر در عمق ذهن زبانآموز قرار گيرد (الرسن فريمن )18 :1386 ،
ز) نوشتن :برای آنكه نشان دهند زبانآموزان مفاهيم و كاربرد واژههای جديد را يادگرفتهاند ،بايد جمالتي را بسازند
و در آنها از كلمات جديد استفاده كنند .گاهي معلم موضوعي را به زبانآموزان ارائه ميدهد تا درباره آن مطلبي را به
زبان مقصد بنويسند ،اين موضوع بر اساس نكته ای از متن درس است .در بعض از مواقع به جای نگارش انشا ،از
زبانآموزان ميخواهند كه خالصهای از متن تهيه كنند (الرسن فريمن )21-20 :1386 ،
اشکاالت روش دستور – ترجمه :
بنا بر آنچه درباره تعريف و اصول و فنون اين روش نوشتيم ميتوانيم در خصوص موانع و نكتههای منفي اين
روش بحث كنيم و به داليل اصرار دانشمندان و محققان و مربيان فعال برای ايجاد روشهای جايگزين ،برسيم.
اشكاالتي نظير:
 .1اين روش به علت تمركز بيش از حد روی مهارت خواندن و نوشتن ـ و در نظر نگرفتن مهارتهای ديگر
مانند مهارت گوش كردن و صحبت كردن ـ بار سنگيني بر دوش زبانآموزان مينهاد و در عين حال باعث
محرومسازی آنها از توليد ميشد.
 .2شكي نيست ،كه تأكيد افراطي بر نايل شدن به دستور صحيح و كمتوجهي به كاربرد آزاد گفتگو يا توليد
شفاهي ،يكي از بزرگترين معايب اين روش است.
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 .3كالس به زبانآموزان اجازه نميدهد كه جملههای خودشان را ارائه دهند .حتي كمترين وقت به ايشان داده
نميشود كه تمرين شفاهي كنند.
اين احتمال وجود دارد كه زبانآموزان در برقراری ارتباط با زبان دچار مشكل شوند ،چون تجربه كالسي
آنها را از مشخص كردن اين تمرينها باز مي دارد و امكان گسترش سبم مخصوص به خودشان را به آنها
نميدهد .در مجموع اغلب ،بافتمند سازی اندكي از گرامر وجود دارد هر چند اين بافتمندسازی دوره،
وابسته به متون انتخاب شده و سبم معلم است.
 .4فرهنگ زبان مقصد ،تنها از طريق متون برگزيده به زبانآموزان معرفي ميگردد .اما زبانآموزان با عناصر
فرهنگ خارجي رويارويي كميدارند .متون برگزيده در كالس محور فرهنگ قرار ميگيرند و اگر متون
قديمي باشند زبانآموزان از فرهنگ معاصر زبان مقصد محروم ميشوند .بنابراين تصورات اشتباه يا غير
واقعي درمورد فرهنگ اهل زبان در ذهنشان شكل ميگيرند.
 .5كتاب درسي تعداد بسياری از است نائات دستوری را در اختيار زبانآموز قرار ميدهد و بههمين جهت اين
شيوه به خاطر تعداد بسيار است ناءها ماللآور است.
 .6حتي اگر يادگيری زبان به روش دستورـترجمه  ،ذهن را برای تفكر منطقي آماده بسازد ،اما شواهد كمي
وجود دارد كه بتوانيم اظهار عقيده كنيم كه اين استعداد يا آمادگي به جنبههای ديگر زندگي فراتر از كالس
زبان قابل تسری است.
 .7اين روش ،به زبانآموزان تصور نادرستي از ماهيت زبان و رابطه بين زبانها ارائه ميدهد .زبان را
مجموعهای از واژههای مستقل و مجزا مي پندارد كه برای آن در زبان بومي حتما معادلي يافت ميشد.
 .8جای تأسف است اگر فرض كنيم كه زبان تنها از راه مهارتهای ترجمه آموخته ميشود و بههمين خاطر
مهارتهای شفاهي را قرباني كنيم.
 .9استاندارد ترجمه ضعيف از آنجا ناشي ميشود كه اين روش به تكنيمهای دستوری تكيه دارد كه زبانآموز
را وادار ميسازد ،جمله های زبان خارجي را با استفاده از مجموعه قواعد و است ناءهای چندگانه قياس كند
و واژه ها را ياد بگيرد ،و نتيجه طبيعي اين موضوع افت فرايند يادگيری زبان است.
 .10بدترين تأثير اين روش تأثير بر انگيزه زبانآموز است؛ زيرا زبانآموز به هدف واقعي خود نميتواند برسد و
در نتيجه ،به نااميدی ،كسالت ،و بينظمي دچار مي شود .در واقع يادگيری زبان بايد سرگرم كننده و لذت
بخش باشد و زبانآموز آن را با كمال ميل انجام دهد.
 .11اغلب كتب و مطالب برای آموزش زبان های خارجي در سطح دانشگاهي ،نمايانگر اصول اين روش هستند.
متن ها اغلب حاصل تالش افرادی هستند كه در رشته ادبيات تحصيل كردهاند و نه در رشتههای آموزش
زبان و يا زبان شناسي كاربردی .در نتيجه ،به گفته ريچارد و راجرز« :اگرچه ميتوان گفت كه روش
دستورـترجمه هنوزهم بهطور گستردهای به كار گرفته مي شود ،ولي ديگر طرفداری ندارد .اين روشي است
كه بر شالوده هيچ نظريهای استوار نيست ،هيچ پيشينه ای وجود ندارد كه توجيه يا استداللي برای اين روش
باشد .و يا اينكه اين روش را به موضوعات مطروحه در زبانشناسي ،روانشناسي ،و يا نظريه تعليم و
تربيت مرتبط سازد( ».ريچاد و راجرز)9 :1384 ،
با تمام اين ايراداتي كه بر اين روش وارد است ،ويژگي های م بتي هم دارد .بي آن كه بكوشيم از آن حمايت
كرده يا درستي آن را اثبات كنيم ،اغلب روش كالسها بر روش دستورـترجمه مبتني بود .با مقداری است نا در
ديالوگهای كتاب درسي ،در حقيقت ما احساس نميكنيم ايرادهای گرفته شده از اين روش ،مانع يادگيری زبان
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مقصد بوده است .اين روش در واقع به ما زمينه قوی از گرامر بخشيده بود .اما اين كافي نيست؛ سؤاالت زيادی
درمورد اين روش به ذهن ميآيد و قبل از ما نيز به ذهن دانشمندان و اساتيدی كه در راه پيشرفت روشهای آموزش
زبان دوم گام برداشتهاند ،رسيده است .سؤاالتي مانند:

 با كدام يم از اصول روش دستورـترجمه موافقيم و در آموزش از آن بهره ميبريم؟ آيا با اين اصول مزبور
زبان را ياد ميگيريم يا دانشي درمورد زبان را ياد ميگيريم؟

 آيا مي توانيم غير از اين راه شيوه ديگری جهت آموزش قواعد دستوری در نظر بگيريم؟

 از كدام تكنيمهای روش دستورـترجمه در كالس استفاده ميكنيم؟ آنها تا چه حدی كاربردیاند؟
عكسالعمل زبانآموزان در مقابل زباني كه با اين روش ياد ميگيرند چيست؟ آيا خسته ،نااميد و بيعالقه
به نظر ميرسند؟
 آيا با يكي از قربانيان اين روش برخورد كردهايم؟ آنهايي كه ميتوانند تمرينهای دستوری را پاسخ دهد اما
نمي تواند حرف بزنند؟ آنهايي كه هنگام صحبت كردن فكرشان را به يافتن پاسخ صحيح برای يم سؤال
ساده ،مشغول ميكنند؟ و جواب را به زبان مادری در ذهن خود ميسازند سپس به زبان مقصد ترجمه
مي كنند؟ داليل منطقي برای اين حالت را چگونه شرح و توجيه كنيم؟
 مدرس چند قاعده دستوری را ميتواند صورتبندی كند؟ برای م ال چه قاعدههايي در اين جملهها وجود
دارد« :آيا شما به بازار رفتيد؟»« ،آيا شما كالس فارسي را دوست دارد؟»« ،بايد ديروز اين كار را انجام
ميداديم ».چند اصطالح دستوری برای توضيح اين قواعد نياز داريم؟ آيا ممكن است يا نياز داريم تمام
پديدههای گرامری را توضيح دهيم؟
 آيا قواعد زيادی از دستور زبان مادری خود را ميدانيم؟ چقدر برای توليد جمله درست ،از آن قواعد
دستوری استفاده ميكنيم؟ آيا وقتي كه با زبان مادریمان صحبت ميكنيم دچار اشتباه ميشويم؟ اگر دچار
اشتباه شويم ،ديگران اشتباهات ما را تصحيح ميكنند؟

 آيا اعتقاد طرفداران روش دستورـترجمه درست است كه ميتوان برای هر كلمه از زبان مادری معادلي در
زبان مقصد يافت؟
 آيا فرهنگ فقط شامل ادبيات و هنرهای زيباست؟ اگر اين درست باشد ،معني فرهنگ چيست؟ و اگر
درست نباشد ،فرهنگ شامل چه مؤلفههای ديگری ميتواند باشد؟

 چطور توجيه ميكنيم كه روش دستورـترجمه مورد پسند عامه است ،در حاليكه به نظر هزاران دانشآموز
شيوهای نفرت انگيز به حساب ميآيد .برای اين زبانآموزان از بركردن فهرست قواعد ،واژهها و است ناءها و
تالش برای ترجمه دقيق متون ادبي غني و متكلف تجربهای لذتبخش يا ماللآور است.
اين پرسشها ،در ذهن خيلي از محققان و استادان پديد ميآمد و آنها ميكوشيدند تا از نظريات و تجربيات خود
استفاده كرده تا به روش مناسب برسند .روش دستورـترجمه  ،بنياني برای بحث و پيگيری روشهای درست و
استوار بود .روش دستورـترجمه نقطه شروع پيشرفت در روشهای آموزش زبان است.
نتیجه گیري:
دستور -ترجمه آخرين اسمي است كه برای سنتيترين روش آموزش زبان خارجي انتخاب شدهاست .در قرن
نوزدهم اين رويكرد كه بر مبنای يادگيری زبان التين بود ،به شيوه ای استاندارد برای تعليم و تعلم زبانهای خارجي
در مدارس تبديل شد .در نتيجه يم كتاب درسي معمول در اواسط قرن نوزدهم شامل فصلها يا درسهايي بود كه
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بر اساس نكات دستوری تنظيم شده بود .هر نكته دستوری فهرستوار بيان ميشد و قواعدی درباره استفاده از آن
نكته دستوری ارائه و با جمالت نمونه توضيح داده ميشد .در اواخر قرن نوزدهم ميالدی ،اين روش به دست استاد
آلماني پلوتز جهت تدريس زبان دوم گسترش پيدا كرد و ايدهها و نظرات وی به سرعت به كشورهای ديگر اروپا
سرايت كرد.
اين روش دارای ويژگي هايي است نظير :يادگيری ادبيات و هنرهای زيبا به عنوان مؤلفههای اصلي فرهنگ مقصد؛
تمركز بر خواندن و نوشتن؛ از بركردن فهرست لغات زبان مقصد؛ تأكيد بر جمالت؛ استانداردهای دقيق وضوح و
تمركز بر صورت؛ آموزش قياسي قواعد دستوری؛ كاربرد زبان مادری زبانآموز به عنوان رسانه كاربردی؛ كسب
مهارت در ترجمه از يم زبان به زبان ديگر به عنوان هدف مهم زبانآموزان
اشكاالت اين روش نيز شامل موارد زير است:
تاكيد بيش از حد به مهارت خواندن و نوشتن و در نظرنگرفتن مهارتهای ديگر ،تأكيد افراطي بر نايل شدن به
دستور صحيح و كم توجهي به كاربرد آزاد گفتگو يا توليد شفاهي ،عدم تمرين شفاهي ،اشكال در برقراری
ارتباط ،رويارويي غير مستقيم با فرهنگ زبان مقصد ،تعدد است نائات دستوری و مالل خاطر  ،عدم تسری به
ج نبه های ديگر زندگي فراتر از كالس ،ارائه ی تصور نادرستي از زبان  ،ناديده گرفتن مهارتهای شفاهي زبان ،
ناديده گرفتن واژه ها ،و...
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ذوالفقاري ،حسن؛ غفاري ،مهبد؛ محمودي بختیاري ،محمودي .الف .1383فارسي بياموزيم :آموزش زبان فارسي
دوره مقدماتي ،كتاب درس .تهران :انتشارات مدرسه.

www.SID.ir

Archive of SID

نقد و بررسی روش دستور -ترجمه در آموزش زبان فارسی 569 /

ذوالفقاري ،حسن؛ غفاري ،مهبد؛ محمودي بختیاري ،محمودي .ب .1383فارسي بياموزيم :آموزش ـزبان فارسي
دوره مقدماتي ،كتاب كار .تهران :انتشارات مدرسه.
ذوالفقاري ،حسن؛ غفاري ،مهبد؛ محمودي بختیاري ،محمودي .ت .1383فارسي بياموزيم :آموزش ـزبان فارسي
دوره مقدماتي ،كتاب راهنمای معلم .تهران :انتشارات مدرسه.
ذوالفقاري ،حسن؛ غفاري ،مهبد؛ محمودي بختیاري ،محمودي .ث .1383فارسي بياموزيم :آموزش ــزبان فارسي،
دوره ميانه ،جلد دوم :كتاب كار .تهران :انتشارات مدرسه.
ذوالفقاري ،حسن؛ غفاري ،مهبد؛ محمودي بختیاري ،محمودي .ج .1383فارسي بياموزيم :آموزش زبان ــفارسي،
دوره ميانه ،جلد دوم :كتاب راهنمای معلم .تهران :انتشارات مدرسه.
ذوالفقاري ،حسن؛ غفاري ،مهبد؛ محمودي بختیاري ،محمودي .1386 .فارسي بياموزيم :آموزش زبان ـفارسي،
دوره ميانه ،جلد سوم :كتاب درس .تهران :انتشارات مدرسه.
سلس مورسیا ،ماریان؛ هیلز ،شارون .1378 .فنون تدريس زبان .ترجمه سيد اكبر ميرحسيني و پرويز بيرجندی.
تهران :نشر آتيه.
صفا ،ذبیح اهلل .1372 .تاريخ ادبيات در ايران  ،جلد اول .تهران :انتشارات فردوس (چاپ سيزدهم).
صفار مقدم ،احمد .1377 .فارسي عمومي  ، 1ساختارهای پايه .تهران :شورای گسترش زبان و ادبيات ـفارسي.
صفار مقدم،احمد .1386 .زبان فارسي ،دوره ی چهار جلدی  .تهران :شورای گسترش زبان و ادبيات ـفارسي.
ضرغامیان ،مهدي .1381 .تندآموز زبان فارسي .تهران :كانون زبان ايران.
ضیاء حسینی ،محمد .1385 .روش تدريس زبان خارجي/دوم .تهران :رهنما.
الرسن فریمن ،دایان .1384 .اصول و فنون آموزش زبان .ترجمه منصور فهيم و مستانه حقاني .تهران :ـــانتشارات
رهنما.
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