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چکیده
دستور زبان عبارت است از مجموعة قواعد مببدوب بدا بدارببد ع ا دب

اجزای تشکیلده ة گفتار ،یع ی قواع مببوب با ساخت بلما،گب ه اژه
جملا .ه ف ا لی این مقالا ،پی ببدن با نقد

جایاداه دسدتور زبدان

درآموزش زبان از دی گاه فبه ای یافتن پاسخ ببای این پبس ها است

با چا رابطاای بین فباگیبی زبدان ،دسدتور فبه د

جدود دارد آیدا

اساساً یادگیبی دستور زبان شبب ا لی ببای فباگیبی زبان میباش یا ندا.

ببای پاسخ با این پبس ها ،فبضیاهدایی مطدبگ گبدید ه اسدت .یکدی از

اه اف بخ های مهم آموزش زبان ،ش اختن ش اسان ن دستااه زبدان
درك تواندداییهددا قابلیددتهددای نمددا

ددبفی نيددوی آن اسددت .در

یادگیبی زبانهدای خدارجی ،الز اسدت در مبللدا یدا مبالدل خا دی از
د ران زبانآموزی با ساختهای دسدتوری زبدان مدورد نمدب آشد ا شدویم.
(س)

 1مببی عضو هیئت علمی گب ه زبان ر سی دانشااه الزهبا

؛ n.kalashi@alzahra.ac.ir
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هددمچ ددین ،یکددی از اهد اف آمددوزش زبددان د را باید یددادگیبی دقید ،

مع یدار بارببدی دستور زبان تعبیف ببد.

واژههای کلیدی :فباگیبی ،زبان غیببدومی ،دسدتور زبدان ،فبه د ،

آموزش

 .1مقدمه

در مبالدل

از آنجا با آموزش زبانهای خارجی ،باع وان نمونا زبدان ر سدی ،بداخصدو

مق ماتی ،در شبایط خارج از ميیط زبانی عموماً با تکیا بب آموزش دستور زبان انجا می
پذیبد ،لذا نیاز بدا یکردبی بتدا هدای آموزشدی بدا بدا تيلیدل ببرسدی نمدا دسدتوری
زبانهای خارجی بپبدازن  ،باخوبی قابللمس است .البتا بای خاطب نشان ساخت بدا لجدم
مطالب دستوری بداخصدو

شدیوة آمدوزش متییدب اسدت .ا دوالً در خصدو

آمدوزش

دستور زبان خارجی میتوان د دی گاه ر ش بلی آموزش را از یکد یاب متمدایز نمدود:
 )1ر ش آموزشی یا بارببدی )2 ،ر ش علمی یا نمدبی .مقصدود مدا از ر ش آموزشدی در
آموزش دستور زبان خارجی ،ر شها شیوههایی است با بدب اسداس آنهدا ،موضدو هدای
دستوری ،لتیالمق ر ب ن پبداختن با مرائل نمبی علمی زبان با ممکن اسدت باعد
ایجاد سختی مشکل در امب آموزش شون  ،مورد ببرسی قبار مدیگیبند

آمدوزش داده

میشون  .مهم تبین شدای ت هدا هد ف از آمدوزش دسدتور زبدان خدارجی بدب اسداس ر ش
آموزشی ،بمک با امب آموزش زبان یافتن راهکارهایی ببای ایجاد مهارت در زمی داهدای
مکالما ،تبجما ،درك مطلب باطور بلی آموزش بارببدی زبان است در این راستا ،از
شیوههای مختلفی با رسی ن با این اه اف را آسان میسازن  ،استفاده میشود .اما بب اساس
ر ش علمی ،موضو های دستوری زبان خدارجی ندا بدام زلدة یدک سدیلا راهکدار بدبای
بمک با ایجاد مهارت در زمی اهای مکالما ،تبجما آمدوزش عمدومی زبدان ،بلکدا بیشدتب
باع وان یک مبي

علمی مورد مطالعا ببرسی قبار میگیبن

سعی میشود تا با تکیا بب

نمبیاهای مختلف زبانش اسی ،تصویبی جامع قانونم از نما دستوری زبان ارائا گدبدد
(زهبایی .)25 :1382،ه ف از این پدو ه  ،ببرسدی نقد

دسدتور زبدان در تد ریس زبدان
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خارجی در ميیطهای آموزشی از بُع فبه ای است .این موضو بات هایی هیچ گونا پیشی ة
تيقیقی ن ارد اما در ارتباب با جایااه دستور زبان در آموزش در زبانهدای مختلدف مطالعدا
ش ه است .نتایج ببرسیها در این خصدو

لدابی از آن اسدت بدا دسدتور زبدان در بدل

فبای زبدانآمدوزی از جایاداه اهمیدت زیدادی ببخدوردار اسدت .شدیوة پدو ه

از ندو

تو یفی -تيلیلی متکی بب است ادهای مورد اتفاق پو هشابان این لوزه بوده است.
 .2دستور زبان

دستور زبان آنگونا با ببیرتال )1980( 1آن را تو یف مدیب د  ،تو دیف نمدا م د

زبان ،چاونای تببیب اژگان اجزای تشکیلده ة اژگان در شکلدهی با جمالت
ابددزار الاددویی بددبای سدداختن جمددالت یددک زبددان اسددت .اخیددباً ایددن تعبیددف در آثددار
پو هشابانی با دستور زبان را با ورت نمبی علمی مطالعا ببدهان  ،مورد تأبی قبار
گبفتا است .اغلب ،دستور زبان را باع وان مجموعاای از قواع با بدا مدا ایدن امکدان را
میده تا اژگان زبان را با هم تببیب ببده با ورت اجزای بدزر تدبی دربیدا ریم،

تعبیف ببدهان  .باع وان مثال ،گبین با  2دستور زبان را «مجموعاای از قواعد » مدیداند

با با ما اجازه میده تا بلمات یک زبان را در ال ی بزر تب تببیب ب یم (گبینبا ،

 .)1 :1991ار 3دستور زبان را مجموعاای از قواع در نمب میگیبد با چاونای تببیب یا

تیییب اژگان را ببای ساخت ال های قابلقبول مع ایی در یک زبان تعبیف میب (ار،
.)87 :1996
دستور زبان ،با مفهو عا یا خا  ،در مطالعات زبدانی جایاداه یدوهای را بدا خدود
اختصا

داده است .با ن

4

همکاران

با اشاره با ت و ببداشت از مفهو دسدتور زبدان

ببای پو هشابانی با اه اف مت وعی را در مطالعة دسدتور زبدان دنبدال مدیب د  ،اظهدار
میدارن با ببای تيقی دربارة دستور زبان از دی گاههای مختلدف ،جدود ا دطاللات
مت و ضب ری است (با ن .)163 :1985 ،بخشدی از ایدن ا دطاللات عبارت د از :دسدتور
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زبان تجویزی ،دستور زبان س تی ،دستور زبدان سداختاری ،دسدتور زبدان تو دیفی ،دسدتور
زبان توانشی ،دستور زبان ورتگبا ،دستور زبان مفهومی ،دستور زبان نق گبا ،دسدتور
زبان نما م

دستور زبان آموزشی.

ظهور راهببدهای ارتباطی در آموزش زبان در دهة  1970اهمیت آموزش دستور زبان
داد .بب اساس این راهببدها ببای موفقیت در ببقدباری ارتبداب ،فباگیدبی دقید

را باه

دستور زبان ضب ری نیرت .ببخالف این دی گاه افباطی در مورد دستور زبان ،ببناماهای
آموزش زبان در سالهای اخیب ببای دستور زبدان نقد

ميدوری قائدل شد هاند (علدوی،

.)1383

1

لیچ ضمن متمایز ببدن دستور زبان آبادمیک ،دستور زبان فباگیب دستور زبان معلدم
از یک یاب ،اظهار میدارد دستور زبان معلم از یک طبف نوعی دسدتور زبدان آبادمیدک

از طبف دیاب دستور زبان آموزشی با شمار میآی (لدیچ .) 17 :1994 ،جانردن 2نیدز نقد
دستور زبان را در آموزش دان

اظهاری

3

دان

لضوری 4مورد ببرسی قدبار داده اسدت

(جانرن.)15 :1994 ،
با نااه دقی تب ،ابعاد گوناگون دستور زبدان نقد

اساسدی آن در مطالعدات مببدوب بدا

زبان مشخص میشود .بوك 5دستور زبان را «ببجرتاتبین ج بة زبان» میدان
سایب اجزای زبان ،بفنمب از اهمیت خا
پی ا میب

مدیگوید

خود ،از طبی دستور زبان با یک یاب ارتبداب

(بوك .)9 :1991 ،ار معتق است با دستور زبان نات ها در چادونای تببیدب

ال های زبانی مؤثب است ،بلکا بب مع ی آنها نیز تأثیب میگذارد (ار .) 76 :1996 ،آنگوندا

با الرسن-فبیمن 6متذبب ش  ،تیییبی در نو نابش اساتی زبان آغداز شد ه اسدت .آندان
ضمن د ری جرتن از آموزش ج باهای مکانیکی تلفظ هجی ببدن بلمات ،با تأبی بدب

مع ددی مفهددو ر ی آ ردهاندد (الرسددن-فددبیمن .)279 -296 :1991 ،در ایددن ارتبدداب،
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ی سن 1سا نو مع ی «نشاناای»« ،شاخصی»« ،مفهومی» را مورد ببرسی قبار مدیدهد  .بدا
اعتقاد ی ،مع ی نشاناای از عالئم زبانش اختی نشأت گبفتا ثابت اسدت .مع دی شاخصدی
فقط با توجا با متن موقعیدت لا دل مدیشدون

زمدانی بدا عالئدم زبدانشد اختی اليداق

میشون با بارببان زبان آنها را در یک موقعیت خدا

مدورد اسدتفاده قدبار ده د  .مع دی

مفهومی آن است با از دستور زبان اسدتخباج مدیگدبدد ( ی سدن.) 1983،1984،1990 ،
همانگونا با ی سن میگوی  « :ما نمیتوانیم بفاً نق

موقعیت را در تکمیدل مفداهیم

مورد توجا قبار دهیم .در مواردی ،دقت بیشتبی ببای مشخص ببدن یوگیهای مدوقعیتی
الز است با با مع ی مفهومیِ اژهها مببوب میشون تا مع دی شاخصدیِ اژههدا بدا دسدت
در ای جاست با نق

آی

دستور زبان نمودار می شود ( ی سن.)83: 1990 ،

باطور خال ا ،دستور زبان هب گونا با تعبیف شود
نق

یوگیهای آن ببشدمبده شدود،

خا ی را در انتقال یک مع ی یوه در متن ایفا میب  .این مع ی یوه ،بفاً با تأبید

بب یوگیهای متن لا ل نخواه ش  .این امب شای یکی از دالیلی باش با لز آمدوزش
دستور زبان را در ببنامة آموزش زبان توجیا میب  .عال ه بدب ایدن ،ارتبداب متقابدل دسدتور
سدعت مع دی اژههدا را

زبان

اژه با یک یاب ،با این دلیل است با دسدتور زبدان دام دا

باه

میده تا آنها را در مشخص ساختن موقعیت متن مدؤثب سدازد ( ی سدن:1990 ،

.)92
 .3جایگاه دستور زبان

یکی از با رهای ر یکبد ارتباطی چ ین است با ش اخت قواع زبان د امکدان ارتبداب در

این زبان را فباهم نمیآ رد .ش اخت ا ول ،اژگان ساختارهای دستوری شدبب الز امدا
نابافی ببای ارتباب است .ایجاد ارتباطی مؤثب در زبدان خدارجی ،مردتلز شد اخت ا دول
قواع استفاده از این زبان است یع ی الز است ب انیم با در موقعیتهای متفا ت ،با افدباد
مختلف با توجا با م مور ارتباطی (مجا ساختن ،دستور دادن ،درخواسدت بدبدن  )...از
چا اشکال زبانش اختی بهبه جوییم زیبا نو رابطة طبفین گفتاو ،بب چادونای انتقدال پیدا

Widdowson

1
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تأثیب مرتقیم دارد .در تقابل با مت ها ر یکبدهای دیاب ،م افعان ر یکبد ارتباطی بدب ایدن
با رن با در یک ارتباب مؤثب ،انطباق اشکال زبانشد اختی بدا موقعیدت ارتبداب ( ضدعیت،
مخاطب ،سن ،مبتبة اجتماعی ،ميل فیزیکی )... ،م مور ارتباب (یا بارببد گفتاری :امدب،
اجازه )... ،ضب ری مینمای  .ب ین تبتیدب ،مهدارت ارتبداب ،لا دل دریافدت ر ابدط میدان
مباتب مختلف مؤلفاهای متع د زبانش اختی است (ژرمن.)8 :1991 ،1

در گذشتا ،آموزش س تی زبانها بب یادگیبی ورتهای زبانی قواعد اسدتوار بدود
ه ف ا لی ،یاددهی دستور زبان خارجی بود ،نا آموزش ایجاد ارتباب ،هد فی بدا الدزا
بفایت آن ببای یدادگیبی ایجداد ارتبداب در مبللدة مقد ماتی مدورد تبدید اسدت .گدویی
فباگیبیِ بف ساختارهای زبان بافی است تدا زبدان آمدوز بدا ه ادا نیداز ،آنهدا را بدا بدار
مع ایی آراستا م مور خود را ادا ب  .با تيول این نابش ،بازگشدت تد ریجی بدا دسدتور
زبان مفهومی تثبیت ش  .رجو با مع اش اسی ،تق

ورت بب مع دی را ار ندا مدیسدازد

نمم طبیعیتبِ مع ی ورت را جایازین آن میب  ،ر یکدبدی بدا در آغداز قدبن فبدی دان

بب نو 2در بتابی ب یادین زیب ع وان ان یشا زبان با بهتبین جا نشان مدیدهد  .بدا زعدم ا ،
ورتهای زبانی در خ مت سازماندهی بیان ان یشاان تا ارتباب را میرب سازن  .ب ابباین
ضب رت ش اخت ورتها ساختارهای زبان خارجی ،ببای ادای مفهدو

ایجداد ارتبداب

انجا میپذیبد .ضمن تأبی بب افتباق دغ غاهای زبان آموز زبانش اس ،ایدن نکتدا را نیدز
نبای ناگفتا گذاشت با مقصود نخرت زبانآموز ،ادای مطلب انتقال مفهو یا دریافدت
ادراك آن است .ب ابباین در ا لین مت های متأثب از زبانش اسی بارببدی با یوه شدیوههدای
ساختاری سمعیبصبی ،خا ا در ر یکبد ارتباطی ،آموزش اشدکال قواعد در خد یدا
در قالب عباراتی مجزا گررتا از بافت متن میرب نیرت.

بب بب 3با ق رت ،بیان میب با در بالسها غالب بتا های آموزشدی ،یدادگیبی

پ ی ههای وری در نخرتین مبتبا است .غالب اینها با آنچا مورد عالقة زبدانآمدوزان در
زمی ة ارتباب است ،چ ان ارتباطی ن ارن  .فعالیتها بدب اسداس ميتدوای آنهدا در تمدبینهدا
1
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پی بی ی نش هان ؛ مان قبار مالقات ببای آخدب هفتدا یدا نوشدتن نامدة اعتدبا ،،بلکدا غالبداً
مي د با یادسپاری گفتاوها ،پاسخگویی با پبس های معلم ،امالنویری ،یادگیبی قواع
دستور سیاهة اژگان غیبه است .متن بتب آموزشی ،نمونة یک متن ا یل نیردت بلکدا
مت ی است ساختای ببای برتاب ی باغایت ماهبانة دستور زبان( .بار ل.) 34 :2004 ،
دربارة آموزش بیح مردتقیم دسدتور زبدان در ر یکدبد ارتبداطی ،اتفداق آرا جدود
ن ارد .با گمان ببخدی طبالدان ر شهدای آموزشدی ،تيکدیم سداختارهای دسدتوری زبدان
شالودة برب مهارتهای ارتبداطی اسدت .ببخدی دیادب بدا فعالیدتهدای ارتبداطی ا لویدت
میده

بب این با رن با مهارت دستوری با خودی خود لا ل مدیشدود .میدان ایدن د

نهایت ،ر یکبدهای متع دی در
ر انی گفتدار از یدک سدو

د ببقباری تعادلی نردبی میدان فعالیدتهدای متمببدز بدب

دبالت

ديت دوری از دیادب سدوی  .باید افدز د بدا

آموزش زبان بای این د سویا را با توجا با دستور زبان مورد نمب ،بردط گردتبش دهد .
اگب آموزش بیح مرتقیم اشکال سادة دستوری بارآم اسدت ،سداختارهای پیچید هتدب
تابع چ ین قاع های نیرت  ،خا ا زمانی با رابطة شکل بارببد بدار شد ی آشدکار نیردت.
لذا آموزش اشکال دشوار مرتلز فعالیتهای گرتبدهتبی خواه بود .نکتة دیادب ایدن بدا
امت ا از تبجما ،در هب چهار شیوة آموزشی مورد ببرسی ،مورد تأبی اسدت .بدا ایدن لدال،
باع وان آخبین دستا یز ،آنگاه با نیاز با تبجمدا در تفهدیم مطلدب بدامالً الرداس شدود،
استفاده از زبان مادری زبانآموزان تو یا تبجما در ببخی شبایط پذیبفتا میشود .پدی
از پبداختن با مفهو یادگیبی /آموزش در د ر ش سمعیبصبی ارتباطی ،الز بدا کبدب
است با بابارگیبی تبجما در ر ن آموزشی میتوان خلدلهدایی ایجداد ب د ( د رزاده،
:)1384
 .1زبانآموز را تبغیب با یافتن پاسخ نمیب ؛
 .2باع

ببی ه تکاتکا ش ن عبارت میشدود کهدن را متوجدا توضدیح دسدتوری

میب  .در نتیجا کهن زبانآموز از توجا با ميتوای پیا م يبف میشود؛
 .3باع

میشود با زبان خارجی با ساختار زبان مادری يبت شود ایدن عمدل از

اهمیت تأثیب آموزش میباه ؛
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 .4سددبعت در انتقددال مفدداهیم بددا م د د تبجمددا ،مددانع ارتقددای ر لی دة جرددتجوگبیِ
زبانآموز میشود؛
 .5زبانآموز با ش ی ن سدخ ان م رسدی بدا فقدط بدا زبدان خدارجی تکلدم مدیب د ،
آموزههای ج بی بریاری برب مینمای ؛
 .6باعال ه زمانی میتوانیم م عی آموختن زبان د شدویم بدا بتدوانیم بد ن یداری
گبفتن از اژگان مفاهیم زبان مادری ،فکب ب یم ش ی هها را درك ب یم.
 .4اهمیت یادگیری دستور زبان

آموزش زبانهای خارجی طی سالهای متمادی دستخوش تیییدب تيدول گبدید ه زبدان

دیاب با ورت نمبی تيلیلی آموزش داده نمیشود مهارت استفاده از زبان بیشتب مورد
توجا قبار گبفتا است (تهبانی .)101 :1388 ،در یادگیبی زبانهای خارجی بداع دوان زبدان
د  ،الز است با زبانآموز در مبللا/مبالل خا ی از د ران زبانآموزی با ساختهدای
دستوری زبان مورد نمب آش ا شود .البتا دستورهایی با بدام مدور تد ریس آمدوزش تهیدا
میشون با دستورهای تو یفی علمی تفا ت دارن  .در این مقالا ه ف تأبی بب آمدوزش
زبان از طبی دستور نیرت بلکا هد ف بیدان لدز آشد ا سداختن زبدانآمدوزان بدا قواعد
الاوهای دستوری کبب چ نکتة راهببدی در آموزش دستور است .اضح است با هدیچ
بس ت ها با دادههایی از اژگان مجموعاای از قواع دستوری یک زبان را یاد نمیگیدبد.
زبان چیزی نیرت با بشود تمامی نمود آن را با ورت یدک ميصدول یدا شدیئی جامد در
بتا یا بتدا هدا جدای داد( .باندان دادقیان .)44 : 1384،امدب زه اسدتفاده از الاوهدای
دستوری در امب زبانآموزی نمیتوان موفقیت بامل با دنبال داشتا باشد  .از طدبف دیادب،
اهمیت دستور در آموزش زبان را هم نمیتوان نادی ه گبفت .با نمبی اجمالی بدا تاریخچدة
زبانآموزی درمییابیم با زبانش اسانی با در زمی ة آموزش زبدان د /خدارجی اهدل نمدب
هرت  ،هیچگاه ضب رت ش اخت دستور ساختارهای آن را ببای زبانآموزان رد نکبدهان
(ضیاءلری ی .)262 :1385 ،بي

دستور نمدا سداختارهای آن در آمدوزش زبدان همیشدا

مطبگ بوده است .دستور ستون فقبات زبدان اسدت یکدی از مهدمتدبین خصو دیات زبدان
جود دستور است یکی از ميوریتبین ظدایف زبدانش اسدان مطالعدا ببرسدی دسدتور

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 131 /

زبان میباش (الرنس تبسک .)42 :1379 ،ع های از زبانش اسان ت ین الاوهای دستوری
آموزش نما

دبفی نيدوی را در فبای د آمدوزش زبدان ضدب ری نمدیدان د چدبا بدا

نخرتین خصلت تیییب زبانی ،پیوستا بودن آن است .با عبارت دیاب ،فبای د تیییدب هدیچگداه
متوقف نمیشود در تما سطوگ آ ایی ،ساخت اژی ،نيوی مع ایی دائماً ت ا دارد
ب ابباین تما

ورتهای زبانی مورد بارببد دارای ارزش موازی یکردان خواه د بدود

ارائة یک الاوی غالب ثابت معتبب باع وان الاوی پببرام در دسدتااه زبدان هدیچگوندا
ببتبی نربت با دیاب الاوها ن ارد .ب ابباین «زبان قابلیت قاعد هپدذیبی جدامع بدا تبدع آن
قابلیددت تعمددیمپددذیبی ن د ارد» (جهددانایبی .)17 :1384 ،اسددتفادة ت هددا از ر شهددایی نمیددب
دستور -تبجما ر ش ش ی اری-گفتاری  ...در آموزش زبان د /خارجی بدا بیشدتب بدب
لفظ تکبار مفاهیم ساختارهای دستوری تأبی داشت

ع

موفقیت ایدن ر شهدا در

طول تاریخ آموزش زبان میتوان یکی از علل ب بی ی نربت با آمدوزش دسدتور ضدب ری
ن انرتن آن در آموزش زبان باش  .اما اگب «یکی از اه اف آموزش زبان خارجی ایدن باشد
با زبانآموزان دستور را باطور دقی  ،مع یدار بارببدی یاد بایبن  ،این هد ف مدیتواند
دلیل قانعب های ببای آموزش دستور باش  .با این تبتیب دستور باع وان یک نما پویدا
م طقی مطبگ میشود با متشکل از سا بُع

ورت ،مع ی بارببد است» (الرسن-فبیمن،

 .)6 :1997یک دلیل دیاب ضب رت آموزش دستور با زبانآموزان میتوان ایدن باشد بدا
مثالً یک سخ اوی بومی زبان ر سی بب اساس استع اد زبانی قبار گبفتن م ا در ميیط
زبانی قادر با تشخیص جملاهای درست نادرست زبان خود بالياظ دستوری می باش اما
اگب همین زبانآموز بخواه با جمالت درست م اسب خوشساخت یدک زبدان دیادب
باع وان زبان خارجی ترلط پی ا ب

بتوان در موقعیتهای مختلدف سداختارهای م اسدب

را با بار بببد ،الز است با ساختارهای درست الاوهای مت ا ل دستوری با با ا عبضدا
میشود ،آش ا گبدد تا رفتارهای زبانی م اسب در موقعیتهای ارتباطی از خدود بدب ز دهد .
«بددبخالف سددخ اویان بددومی ،زبددانآمددوزان غیببددومی ت هددا از طبی د یددادگیبی عم د ی
آموزشهای راهببدی نیز تمبینهای م اسب بارببد زبان در موقعیتهای م اسدب زبدان
خارجی را یاد می گیبن » (مشکوهال ی ی .)24 :1380 ،رش آگاهی دستوری زبانآموزان از
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زبان خارجی با درك فهم آنها از متون نوشتاری نیز بمدک مدیب د  .بدا عبدارت دیادب،
آگاهی دقی زبانآموز از ر ابط ساختهای دستوری موجود میان اژههدا گدب ههدا در
متن ،در فبای خوان ن درك متن میتوان بریار مدؤثب باشد  .ارائدة قواعد
دستوری ضب ری زبان خارجی با زبانآمدوزان بدا شدیوههدای ر شدم
توانداییهدای سداختی

میشود آن زبان را بهتدب درك بک د

سداختارهای

بدارببدی باعد

اژگدانی آن زبدان را بهتدب

بش اس « .زبانآموزان با مقایرة ساختارهای زبان خارجی با سداختارهای زبدان بدومی خدود،
میتوان آن زبان را بهتب بیاموزن

میزان دربشدان از هدب د زبدان بدب اثدب تيلیدل مقابلدا

بیشتب میشود میتوان تبجمة بهتدب دقید تدبی از آن زبدان داشدتا باشد (ابوميجدو ،
 ».)8 :1375ب ابباین آمدوزش دسدتور نمدا زبدان مدیتواند تردهیلب د ة یدادگیبی زبدان
خارجی باش  .اما نکتة مهم در این زمی ا توجا با تفا تهای یک دستور آموزشی با دسدتور
علمی است .دستور علمی تو یفی از نمب دان

زبانی با ببرسی یوگیهای طبیعدی زبدان

میپبدازد در پی آن است با جملاهای دستوری زبان را بدا دورت اقعدی قابدلقبدول
توجیا نمای

«چ ین دستوری سعی میب با ل سا نو بفایدت دسدت یابد  :شدهودی

تو یفی توجیهی ،چ ین دستوری یک دستور علمی بامدل خواهد بدود» (میبعمدادی،
 .)11 :1381اما «تاب ون دلیل قانعب های با چ ین دستوری جود داشدتا باشد بدا دسدت
نیام ه است» (چ شبما .)190 :2002 ،ایدن دسدتورها معمدوالً مبت دی بدب یدک نمبیدة خدا
زبانش اختی هرت

در پی اثبات س ج

نمبیة زبانش اختی تو یف زبان خا

اعتبدار نمبیدة خدود مدیباشد « .رابطدة آنهدا بدا

رابطة مرتقیم یکسدویا اسدت» (ر لدا:1371 ،1

 .)133دستور آموزشی هب چ بب پایاهای دستور /دستورهای علمدی قدبار دارد امدا دسدتور
آموزشی بب سودم ی ارزش دستور در متن آموزش زبان تأبی میب یع ی «ه ف ا دلی
در دستور آموزشی فدباهم بدبدن یدک چدارچو نردبتاً غیبرسدمی ارتبداطی از تعداریف
تمبینها همة آن مطالبی است با ببای زبدانآمدوزان مفید باشد تدا داند
بایبن

زبدانی را یداد

در بارببد آن مهارت الز را بردب ب د » (چ شدبما .)191 :2002 ،در دسدتور

آموزشی ،باجای تعاریف معمول مقولاهای دستوری ،از طبید کبدب یوگدیهدای آنهدا بدا
Roulet

1
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ش اسان ن تو یفشان اق ا میشود سپس از طبی شیوههای م اسب ،بارببد عملی آنهدا
را نشان میده  .معموالً هب ساختار فقط بیاناب یک مع ی نیرت .در دسدتور آموزشدی پدس
از ارائة سداختارها الاوهدای ا دلی بدا امکدان جدود سداختارهای مشدابا مدوازی نیدز
ورتهای ببجرتا نشاندار نیز بای اشاره ببد .بهبهگیبی از سادگی اختصار مقبدول
سعی در استفاده از بمتبین مفاهیم ابزارهای نمبی خودداری از طدبگ مبالد

انتزاعدی

پیچی ة دستورهای علمی نیز التباز از آ ردن نمودارهای تو در تو ببچربهدا قواعد
نمادهای بریار دشوار میتوان از دیاب یوگیهای چ ین دستوری باشد  .همدان طدور بدا
اشاره ش  ،رابطة مرتقیم بین نمبیة زبانش اختی تد ریس زبدان جدود ند ارد زیدبا در امدب
آموزش ت ریس زبان ،زبانش اسدی ت هدا متییدب نبدوده بلکدا نمبیداهدای یدادگیبی سدایب
عوامل نمیب عوامل جامعاش اختی زبان ر انش اختی شیوههای آموزش هم بای مد نمدب
قبار گیبن  .از سوی دیاب ،نمبیاهدای زبدانش اسدی بدا جدود دسدتا ردهای مهدم در زمی دة
ش اخت نما زبان یادگیبی آن تأثیب مرتقیم یا غیبمرتقیم بب ر شهدای تد ریس زبدان،
ت ها نما زبان را تو یف میب

نا بارببد آن را .هب ب ا از ایدن نمبیداهدا هدم خدالی از

عیب ایباد نیرت ؛ ببای نمونا ساختارگبایی اعتقاد با یادگیبی از طبی شبطی شد ن دارد
بب الاوهای وری توزیعی تأبی دارد از ارائة قواع
خالقیت زبانی قا ب است .در نمبیاهای زایشی نیز توجدا بدی

اطالعات بدافی بدبای توجیدا
از اند ازه بدا تدوان

زبدانی

ش ه اسدت بدا تدوان هدای دیادب توجدا بدافی نشدان داده نشد ه اسدت ارائدة قواعد
نمودارهای پیچی ه ببچربها بي های نمبی انتزاعدی بدب دشدواری بدابدارگیبی ایدن
نمبیا در آموزش زبدان افدز ده اسدت« .هد ف چامردکی پیدب ان ا از ارائدة فبضدیاهدای
ج ی  ،آزمودن بارایی این فبضیاهای نمبی بوده است ندا بردط گردتبش تو دیفهدای
نيوی نا افزای

دان

مدا از سداختارهای دسدتوری ( ر لدا« .»)119 :1371،دسدتور زبدان

آموزشی ماهیتی غیبخطی دارد؛ این دستورها باجای توجا با سلرلامباتب ،بلیناب هردت

ضمن آن با با نمب میرس سلرلامباتب آرمانی با بدارببد نمدا زبدان را تعبیدف ب د ،
جود ن ارد .این دستور معلم دان آموزميور است در این دسدتورها اعتقداد غالدب آن
است با آگاهی دستوری در یادگیبی زبدان الز اسدت امدا بدافی نیردت .چ دین دسدتوری
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ماهیتی غیبمکانیکی انعطافپذیب دارد (رادفدورد .») 154 :1988 ،شدیوههدای راهبدبدی در
آموزش ساختارهای دستوری با غیببومیزبانان در آموزش ساختارهای دستوری معموالً بدا
د گونددا اعمددال مددیشددود :الددف) شددیوة اسددتقبایی :نموندداه دای برددیاری را ارائددا ب ددیم تددا
زبانآموزان خود با قاع ة بلی ساختارها دست یاب د  ) .شدیوة قیاسدی :قاعد های بلدی را
ببای زبانآموزان شبگ میدهیم آنها را با ساختارهای دستوری آش ا میب یم« .بزرگرداالن
بیشتب عالقم ن با از قاع ة بلی شب
میبی

میخواه ب ان آنچا را با مدیشد ون

ب

از چا قاع های پیب ی میب (استای بب  .»)231 :1992 ،بودبان هم در آمدوزش

زبان بیشتب تمایل با ر ش استقبایی از خود نشان میده د

شدیوة اسدتقبایی در مدورد آنهدا

بهتب جوا میده  .سئوال مهم این است با آیا میتوان شیوه یا شدیوههدایی را اتخداک بدبد
با ت ها متکی بب یکی از این ر یکبدها نباش ؟ این امکان جدود دارد بدا در سدازماندهدی
یادگیبی مطلقاً تيلیلی یا تببیبی عمل نک یم باطور اضح گبای

بیشدتبی بدا یکدی از

د شیوه داشتا باشیم ( یلکی ز« .»)120 :1376 ،با این لال ر شهدای آموزشدی اسدتقبایی
قیاسی برتا با ميیط موقعیت خا

آموزشی هب د میتوان مؤثب باشد (بدبا ن:2000 ،

 .»)100ب ابباین میتوان با ر یکبد بلی گدبای

بیشدتب بدا یکدی از ایدن شدیوههدا مبالد

دستوری را مطبگ ببد در عین لال شیوة دیاب را باطور بلی رد نکبد در ورت نیداز
از آن استفاده ببد .در آموزش نما دستوری زبان فارسی میتوان نکات مهم را بدا دورت
جزءجزء الیاالیا طبگ نمود بات ریج با بل رسی

آنگاه خود بدل را بدب اجدزای آن

تقریم ببد الاوهای الز را از آن استخباج نمود تا بتوان بب اسداس آن الاوهدا در مدوارد
مشابا تعمیمهای الز را انجدا داد .بد ین تبتیدب از هدب د شدیوة اسدتقبایی قیاسدی بهدبه
گبفتاایم .میتوان ابت ا مقولاهای اژگانی را طدبگ بدبد بدا مقولداهدای گب هدی رسدی .
میتوانیم مقولاهای گب هی را هم با هرتا

ابرتاهایشان تقریم ب یم تدا بدا جملدا ببسدیم.

سپس جملا را هم بب اساس اجزای ا لی دستاب ی نماییم .مرئلة دیاب این است با تبتیب
سلرلا مباتب مبال

دستوری بب چا اساس با توجا با چا معیارهایی بای ارائا شود .آیا

بای بب اساس برام باش یا بب اساس میزان سادگی دشدواری مطالدب یدا بدب اسداس میدزان
اهمیت ارزش دستوری؟ البتا ممکن است با تصدور شدود بدا دورتهدای نشداندار بدا
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علت بمتب معمول بودن چشمایب بودن قابلتوجا باش

در نتیجا ز دتب یادگبفتا شون .

در ت ریس مقولاهای اژگانی گب هی میتوان اسدم گدب ه اسدمی را پدی تدب از سدایب
مبال

مطبگ ببد زیبا اسم با پ ی ههای فبا ان مادی غیبمادی داللت مدیب د

نیدز از

آن جهت با جدزء نخردتین دسدتا اژههدایی اسدت بدا در گفتدار نخردتین بدودك ظداهب
میشود برام

قو آن در گفتار بومیزبانان بیشتب است (مشکوهال ی ی.)32 :1380 ،

در اقع در میان زبانآموزان برانی بدا زبدانهدای خدارجی را مدیآموزند

اسداتی

زبانهای خارجی نقطانمبات دی گاههای متفا تی جدود دارد .سداال ا 1ضدمن ببرسدی
جهتگیبیهای پایاای نربت با مطالعة سیرتماتیک دستور زبان ،در ابت ا دالیدل مدوافقین
مخالفین را بیان میب

جوانب مثبت م فی هب یک ازآنها همچ ین گزی اهدای ممکدن

بدبای اسددتفاده در ارتبدداب بددا موقعیدت خددا

یددادگیبی زبددان خدارجی را تعیددین مددینماید .

(ساال ا .)85 :2005 ،طبف اران دستور زبان معتق ن با در پایة فعالیدت بالمدی فکدب قدبار
دارد اما ابزار طبالی افکار در زبانهای مختلف متفا ت است .این ر ش بطور گردتبده ای
در آموزش بخصو

در آموزش مق ماتی با تکیا بب زبان مادری لفظ ساختارهای زبانی

بکار گبفتا می شود .در لقیقت ،ما چا بخواهیم چدا نخدواهیم ،زبدانآمدوزان بدا دورت
غیبارادی در کهن خود بین بلمات ساختارهای زبان مادری زبان خارجی ارتباب ببقدبار

خواه نمود .ب ا بب دی گاه شببا 2ما میتوانیم زبان مادری را از بالس یدا آزمایشدااههدای
زبان د ر ب یم اما خارج ببدن آن از سب دانشجویان

زبانآموزان غیبممکن است ( شببا،

.)62 :1974
مخالفان دستور زبان ببای فباگیدبی زبدان یدک راه شدهودی مبت دی بدب ناخودآگداهی را
پیش هاد میب  :راه ان ختن «تجببة زبانی معکوس» ،راه آزمون خطا .این راه بدا دبف
زمان زیادی نیاز دارد .در ورت مي د ببدن تع اد ساعتهدایی بدا بدا یدادگیبی زبدان
خارجی در م رسدا اختصدا

داده مدیشدود (د سداعت در هفتدا) ،چ دین امکانداتی بدبای

ان ختن «تجببة زبانی معکوس» جود ن ارد ب ابباین خود ر ند فباگیدبی زبدان بدیثمدب
میشود .عال ه بدب ایدن در دورت اسدتفاده از چ دین شدیوهای ،گفتدار ت هدا سدیلا ای بدبای
Соловова
Щерба

1
2
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یادگیبی میشود آگاهی از مقولاها قوانین زبانی ج بة تصادفی متعارف پی ا مدیب د
با این جهت نمیتوان م اسب باش  .هیچ بس بدا دورت جد ی ادعدا نمدیب د بدا تمدا
جملاها را میتوان یاد گبفت .با گفتة پاسوف «اما ...در میز انران تما جملاهدای التمدالی

لفظ نمیشون ( پاسوف.)188 :1977،1

یکی از مشکالت آموزش دستور زبان در بالسهدای درس ایدن اسدت بدا زبدانآمدوز
نبای ساختارهای دستوری زبان را خارج از متن ب ن ارتباب با یکد یاب یداد بایدبد زیدبا
این امب با ماهیت زبان م افات دارد .با نمب میرس یکی از راههایی با میتوان از آن طبید
مطالب دستوری را در متن در ارتباب بدا بدارببد اقعدی آمدوزش داد ،آ ردن نمونداهدای
زن ه تمبینها فعالیتهای م اسب میباش  .فعالیتها تمبینهای بالسی یدک قردمت
مهم از آموزش است با اگب با درسدتی ه فم د تهیدا شدود ،نقد

مهمدی در یداددهی

یادگیبی آموزش خواه داشت .زبانآموز میتوان از طبی ایدنگوندا فعالیدتهدا رابطدة
میان ورت زبدان مع دی بدارببد آن را درك ب د ؛ مدثالً بدا ایدن نمونداهدا از طبید
اینگونا فعالیتها میفهم با ورتهای سئوالی فقط ببای سئوال ببدن با بار نمیر ن
بلکا میتوان مع ی بارببد متفا تی داشتا باشد  .ب دابباین تهیدة تمدبینهدا فعالیدتهدای
زبانی مع یدار ه فم با توجا با سا بُعد

دورت مع دی بدارببد «ندات هدا آگداهی از

توضیح دستوری ،زبانآموزان درك میب

با ببای انجا امدور اجتمداعی چدا اژگدان

الاوهای دستوری تمبین آنها را رد نمیب (ضدیاءلردی ی ،»)38 :1385 ،بلکدا در ب دار

ساختاری ،ببای چا م موری م اسب است .تمبینها فعالیتها بای بب پایة یافتداهدای اخیدب
آموزشی از متنهای طبیعی (نوشتاری گفتاری) تهیا شود نا از مدتنهدایی بدا بدام مدور
آموزش زبان دستور تهیا ش هان  .نکتاهدای دسدتوری نیدز در باید جاهدای متفدا ت مدتن
بیای تا با زبانآموزان فب ت ده با چ انچدا خدود بدا فبضدیاای رسدی ن  ،بتوان د آن را
آزمای

ب

یا در آن فبضیا تج ی نمب نمای  .ب ابباین الز نیرت با زبانآموزان ایدن

قواع یا مثالً یوگیهای بفی اسم را لفظ ب  .ه ف ،بدابدارگیبی درسدت م اسدب
این مقولاها در موقعیتهای ارتباطی اقعی است.
Пассов

1
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اژة فبه

ببگبفتا از بلمة «بولتور» در ا دل ریشداای التدین بدامع دای «بشدت بدار

بشا رزی» دارد در زبان التین بامع دای تکدازمدین شدخمخدورده بدوده آن گداه از قدبن
شانزدهم میالدی بامع ای پب رش ،اد  ،آدا  ،آموختن آدا

رفتار اجتماعی با شد ه

در قبن نوزدهم این اژه نخرت در زبدان آلمدانی بعد در فبانردا انالیردی در لدوزة
علو تاریخی علو انرانی ارد ش

در ل د  700تعبیدف مفهدو گداه مشدابا گداه

متضاد با ر یکبدهای متفا ت ( مادی ،مع وی) از دی گاه متخصصان
مختلف پی ا ببده است لی ابثب البنمبان بب این با فبه

البنمدبان علدو

تعد اد زیدادی از ع ا دب

در سطوگ متفا ت را درببمیگیبد یک بل تجزیاناپذیب پویا میباش  ،اتفاقنمدب دارند
میتوان مختصباً بیان داشت با فبه

نما پیچی ه پویای اجتماعی است با در ر ند

تکامل جود اجتماعی انران بدبای انطبداق سدازگاری هدب چدا بیشدتب بدا ميدیط طبیعدی
اجتماعی ادامة زن گی هب چا غ یتب خالقتدب ،از سدوی انردان جمعدی آفبید ه شد ه
پب رده میشود از نرلی با نرل دیاب باع وان میباثی اجتماعی انتقال مدییابد

بداع دوان

بل تجزیاناپذیب شامل خصو دیات ر لدی عقلدی ،با رهدا ،رسدو  ،رفتدار ،علدو  ،ه دب
مجموعا نما های نمادین مدیشدود .از دید گاه مدا ،بدبای مشدخص بدبدن بدل راه رسدم
زن گی ،اعمال ،فعالیتها ،با رها آدا
جامعا هم میتوان از اژة فبه

رسدو تعد ادی از مدبد  ،یدک گدب ه یدا یدک

استفاده ببد .در هب زبان ،علیالخصو

در بتدا هدای

دسددتور زبددان جمددالت بلی د ی بددبای آمددوزش زبددان جددود دارد؛ ب داع ددوان مثددال عبددارت
 Я читаю книгу.در زبان ر سی با مع ای «من بتا میخوانم» عبدارتی اسدت بدا بدبای
آموزش زبان ر سی بیان نکات دستور زبان از آن بهبه گبفتا مدیشدود چدبا بدا فبه د
مطالعا بتا خوانی در بین ر سها بریار ر اج دارد.
قبل از آموزش زبان الز است با بین م رس زبانآموز ارتباب جود داشتا باشد  ،بدا
همین دلیل نیاز با آشد ایی بدا فبه د

آن زبدان یدا زبدان مقصد

جدود دارد .از همدین ر ،

بام مور دستیابی با این ه ف در ت ریس آموزش مفاهیم فبه ادی هدم باید از ابزارهدای
بمکآموزشی همچون مواد وتی ،تصویبی ای تبنت استفاده نمود؛ آش ایی بدا فبه د
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ت ها از طبی متن امکان پذیب نخواه بدود لدذا در دورتی بدا بدا دسدتور زبدان بدا دورت
ابزاری نااه شود ،در آن ورت فبه
ر نابش گ جان ن فبه

از بین خواه رفت لياظ نخواه ش ؛ از همدین

در آموزش زبان خارجی باع وان زبان د مثبت ارزیدابی مدی

شود ضب رت گ جان ن آن الراس میشود.
از سوی دیاب با توجا با مطالب فوق میتوان رابطة بین فبه د

یدادگیبی زبدان را بدا

هویت هم پیون داد .زبان مهمتبین ابزار مطالعة هویت اجتماعی فبه ای افباد می باشد
رابط بین زمی ا

1

بیان 2میباش .البتا راسی سول هویت اجتماعی فبه ای را از هم متمایز

مینمای  .با اعتقاد ا هویت اجتماعی بیاناب رابطة بین فبد بافت اجتماعی در زمان لدال
اب ون است لی هویت فبه ای با مجموعاای از معانی فبه ای مشتبك با سازن ة تاریخ
افباد است ،داللت دارد .ای جاست با میتوان گفت هویت متشدکل از د بُعد اجتمداعی

تاریخی اسدت (راسدی سدول .)203 :2007 ،3رفتارهدای مدا در زند گی ر زمدبه اجتمداعی
نمادهایی از اقعیت تاریخی میباش

لذا فباگیبان زبان د در یدادگیبی انجدا چ دین

اعمالی ،در اقع اقعیات تاریخی -اجتماعی خا ی را ببای خود خل مینمای د بدا مدا از
آن باع وان هویتسازی نا میببیم .با عبارت دیاب ،میتوان گفت با فباگیبان زبدان د
لز ماً با ب ار گذاردن هویت ا ل خود اق ا با هویتسازی ج ی نمینمای بلکا بداع دوان
فعاالنی با فاعلیت خود را لفظ نمدوده در عدین لدال سدیال پویدا مدیباشد  ،اقعیدات
اجتماعی فبه ای ج ی را در یک قالب «چ د گانای فبه ادی» بدا همدباه هویدت اسدب
خود جا داده با نربت اه اف عملی خود با سدبک سد این بدبدن امدور پبداختدا بدا
ت اسب نیاز از یکی یا دیابی یا تببیبی از آنها بهبه می گیبد (گی.)218 :1996 ،
همانطور با گفتا ش  ،یکی از ا ول مهم در امب آموزش ،ا ل ارتباب است با الزمدة
آن ترلط علمی بدارببدی بدا زبدان بداع دوان ابدزار ارتبداطی اسدت .ابثدب مدبد در ر ند
ارتباطی ،با نيوی فعال از ا طاللات تعبیبات در گفتار خدود بهدبه مدیببند  .بداعبدارت
دیاب ،ا طاللات تعبیبات بخ

ضب ری از مجموعا ل اقلهای لیوی فبه ای زبدان
1

context
utterances
3
Ros I Sole
2
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ر سی باع وان م بع غ ی بشورش اسی فبه

ش اسی با شمار میر د بدا زبدانآمدوزان

خارجی بام مور ایجاد ارتباطی متعادل بای آنها را فباگیبن

دستیابی با این امب نیدز زمدانی

لا ل خواه ش با دانشجو یا زبانآموز با دستور زبان آش ایی بامل پی ا ببده باش .
 .6نتیجهگیری

زبان باع وان یک ابزار ببای انتقال اطالعات با بار میر د .بخشی از آمدوزش زبدان در هدب
فبه ای بب د ش نهادهای آموزشی شامل آموزشااهها ،م رساهدا دانشدااههدا مدیباشد .
آموزش زبان هم سیلا است هم ه ف .اگب نااه با زبان ناداهی سدیلاانااراندا باشد تدا
برتبی ببای جابجایی مفاهیم

سیلاای ببای رسی ن با ه ف باش  ،این ه ف باید بتواند

راه رسی ن با آن را نیز قانونم ب د  .در عدین لدال راز جدودی دسدتور زبدان در خد مت
تبجما قبار گبفتن است.
آموزش دستور زبان با زبانآمدوزان امدبی ضدب ری اسدت چدبا بدا یکدی از اهد اف
بخد هددای مهددم آمدوزش زبددان شد اختن ش اسددان ن دسدتااه زبددان درك تواندداییهددا
قابلیتهای نما

دبفی نيدوی آن اسدت .در جبیدان آمدوزش زبدان ،آمدوزش دسدتور بدا

شیوههای بارببدی ارتباطی از متنها موقعیتهای طبیعی اهمیت زیادی پی ا مدیب د .
ب ین م مور بب خالف نمب مخالفان آموزش دستور ،تهیدا تد ین بتدب دسدتور آموزشدی
م اسب مبت ی بب نمب یا نمبیاهای علمی زبانش اسی آموزشی اجت ا ناپذیب است.
در لال لاضب دستور زبان بخشی از ميتوای ببنامداهدای آموزشدی زبدانهدای خدارجی
میباش  ،با همین دلیل الز است با نق

جایااه آن از ج بة فعالیتهدای آموزشدی هدم

مورد ببرسی قبار گیبد .جایااه دستور زبان در فباگیبی مواد زبان ببای زبانهای خارجی
در شکلگیبی توسعة مهارتهای بالمی بریار مهم است .با عبارت دیادب ،دسدتور زبدان
نقد

لمددایتی در فعالیدتهددای بالمدی ایفددا مددیب د

قواعد دسدتور زبددان سدداختار آن

میبایرت باع وان اه اف ارتباطی آموزش با بار گبفتا شود.
فباگیبی دستور زبان با ایجاد پیون میانرشتاای ،پیادهسازی ج باهای توسعة آمدوزش
پب رش بمک میب  ،شبایطی را ببای قابلیت فباگیدبی زبدانهدا فدباهم مدیب د  ،امکدان
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سیرتماتیک ببدن تجار زبانی ،ایجاد ل س زبانی ،لافما ،م ط  ،انجا عملیات از سد تز
تجزیا تيلیل ،مقایرا ،است تاج ،یع ی توسعا افکار زبانآموزان را فباهم مینمای .
سخن در ارتباب با یادگیبی دستور زبان یک زبان خارجی ،در مورد نق

دسدتور زبدان

در آموزش زبان ،با ر ش ارائا طبقاب ی یدا سیردتماتیک بدبدن مدواد دسدتوری مدبتبط
میباش  .ر یکبد ارتباطی آموزش زبان خارجی در عمل ،اغلب م جدب بدا غفلدت نردبت بدا
دستور زبان میگبدد اما علیرغم تمدامی ایدن مردائل مطدبگشد ه در یدادگیبی یدک زبدان
خارجی ،اغلب از دستور زبان باع وان سیلة ببقباری ارتباب استفاده میشود.
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