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مقدمه :
زبان ،عمومی ترین ابزار برای بیان و انتقال مفاهیم ،اندیشه ها و اهداف
مختلف معنوی میان افراد بشر بوده است .استفاده از این ابزار هر چه
روشن تر ،گویا تر و منظم تر باشد  ،مفاهیم و اندیشه ها و مقاصد آسان تر
و صحیح تر منتقل می گردد.
به عبارت دیگر ،زبان همواره به عنوان اساسی ترین وسیله ارتباطی میان
جوامع بشری به شمار رفته است .در طی گذشت زمان بر اثر تالش دانش
پژوهان این رشته ارتباطی ،به تدریج سیر تکاملی یافته و متحول گشته
است.
پیشرفت شگفت انگیز تکنولوژی بشری ،روز به روز بیشتر از پیش
محدوده جغرافیایی جهان را کوچکتر ساخته و انسان را همچون خانواده
ای بزرگ بر کره خاکی گرد هم آورده است .
این تجمع که همزیستی و هم زبانی بهتر و بیشتری را طلب می کند،
ضرورت برقراری یک زبان واحد برای ارتباط بشری را هر چه بیشتر
نمایان می سازد .
امروزه زبان انگلیسی در بیشتر مناطق جهان به عنوان یکی از گویا ترین
زبان های بین المللی به شمار رفته و لزوم آموزش و مهارت یافتن بر این
زبان ،کامال نمایان گشته است .
کاربری زبان انگلیسی در صحنه ارتباطات جهان بویژه در زمینه
سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،مذهبی  ،صنعتی  ،اقتصادی ،فناوری،
علمی ،فنی و سایر امور را نمی توان انکار و یا مورد اغماض قرار داد  ،به
بیان دیگر زبان انگلیسی یکی از مهمترین عوامل برای هر گونه ارتباط و
گفت و شنود با اغلب مردم کشورهای جهان را فراهم ساخته است .و از

طرفی این زبان وسیله ای برای دستیابی دانشجویان و دانش پژوهان است
که به منظور تحقیق و مطالعه باید به منابع و مراجع انگلیسی زبان رجوع
کنند .
امروزه ما نیز در کشورمان به خاطر ابالغ پیام و آرمان مقدس فرهنگ
سرزمین خویش به جهانیان و نیز به منظور تبادل نظر ،تحقیق و مطالعه در
زمینههای علوم متنوع و پیشرفته عصر خود بویژه در حوزه ی روابط
دیپلماتیک ،ضرورت و اهمیت فراگیری زبان انگلیسی را بیشتر حس و
درک می کنیم .زیرا آموزش این زبان ،کار تبادل افکار را آسانتر می سازد.
بدیهی است هر شخصی متناسب با کار خویش باالخره ناگزیر است که از
زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی در رفع نیازمندی های خود استفاده
نماید .
مولف پس از سالها تحقیق  ،مطالعه درباره ادبیات زبان های خارجی و
تالیف دستور چند زبان خارجی از جمله فارسی ،انگلیسی ،اسپانیایی ،اردو
و ، ...به این نتیجه رسیده است که یکی از دالیل مهمی که دانشجویان و
محصلین در شیوهی نادرست فراگیری زبان خارجی بویژه انگلیسی دچار
مشکل و یاس میشوند این است که این گروه غالبا به قواعد دستور مادری
خویش یعنی به قواعد زبان فارسی آشنایی کامل ندارند .زیرا آشنا بودن به
قواعد زبان مادری ،شاه کلید درک بهتر فراگیری زبان های دیگر است.
لذا در خصوص درک عمیق تر زمان ها در انگلیسی ،می باید ابتدا به
فراگیری قواعد زبان فارسی پرداخت ،به همین منظور در این کتاب قبل از
ورود به هر بخش از زمان در انگلیسی ،ابتدا حتی المقدور به صورت
اختصار به شمهای از قواعد زمان ها در زبان فارسی با روش ساده اشاره

شده است .تا آن گروه از عزیزان زبان آموزی که به قواعد دستور زبان
فارسی آشنایی کامل ندارند دچار مشکل و عدم درک مطلب نگردند.
بدیهی است رعایت قواعد زمان ها ،اصوالً در ادبیات هر زبانی اعم از
مکالمه و یا نگارش از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار می باشد.
نگارنده در کتاب حاضر « 82زمان در انگلیسی» کوشیده است تا یکی
از مهمترین ارکان دستور زبان انگلیسی یعنی «زمان ها» را به صورت
جامع ،نموداری و مستقل ارائه نماید.
لذا امید است این اثر مورد استفاده ی اساتید محترم و زبان آموزان عزیز
واقع گردد .
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