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 شناختی آموزش زبان فارسی به دانش آموزان غیرفارس )در مناطق دوزبانه ایران(: رویکرد 
1دکتر زهرا عباسی

 

 چکیده
یهاستکهآموزشزبانفارسیبهغیرفارسیزبانانبهعنوانیکرشتهتخصصیجایخودرادرمیانرشتههاسال

دیگرآموزشیتثبیتکردهاستودراینخصوصنیزمنابعمختلفآموزشیتهیهوتدوینشدهومدرسانزبان
یدرسخودبهکارهایخارجیرادرکالسهایجدیدآموزشزبانهافارسیبهغیرفارسیزباناناصولوروش

هاییبهغیراززبانفارسیدرمیانمردمبومیازسویدیگردربسیاریازمناطقغیرمرکزیایرانزبانگیرند.می
فارسیروبروتکلممی زبان مطالبدرسیبه مشکلفهم با مدرسه به ورود هنگام اینمناطقبه کودکان و شود

می دانشازشوند. به بلکه خارجیان، به تنها نه فارسی اهمیتاینرویآموزشزبان از فارسنیز غیر آموزان
یآموزشیتأثیربهسزاییهایعلمزبانشناسیدرتحولشیوههادراینمیانمسلماًیافتهسزاییبرخورداراست.به

دراینمقالهسعیشدهرویکرددستورتیاست.یکیازرویکردهایجدیدزبانشناسی،رویکردشناخداشتهاست.
معرفی مناطقدوزبانه فارسیدر راهکاریبرایآموزشزبان عنوان به دوم زبان آموزشدستور زبانشناختیبه

گردد.


زبانشناسیشناختی،آموزشزباندوم،آموزشزبانفارسی. : ها کلیدواژه


 مقدمه
هایدورموردپذذیرشوتأییذدهمذهزبانفارسیبهعنوانزبانرسمیومایهاتحاداقواممختلفایرانیازگذشته

هذایاینزباندرهمهمناطقایرانبهعنوانزبانمعیاردرآموزشومکاتبذا رسذمیورسذانهاست.ایرانیانبوده
هذاییبذهزبذانمحلذیهایمختلفرادیو،تلویزیونوروزنامهنهرچنددراستاگیرد.مختلفمورداستفادهقرارمی

گیردوایذنمووذوبباعذ وجوددارد،اماآموزشدرمدارسدولتیوخصوصیصرفاَبهزبانفارسیصور می
درتدوینکتابهایدرسیدورهابتداییفرضبرایناستکذههمذهدانذشاست.یمتعددیشدههاایجاددشواری

درمناطقیکهزبانمادریکودکانبازبانرسمیکشوریکسذاناسذت،بازبانفارسیگفتاریآشناهستند.آموزان
اریمهار زبذانذدونیوسخنگفتنهستندواکردنوفهمیدننوآموزاندربدوورودبهدبستان،قادربهگوش

ولیدرمناطقدوزبانهکهزبذانگیرند.فرامیکسبکردهاندودومهار دیگریعنیخواندنونوشتنرادرمدرسه
رسمیآموزشگاهیبازبانمادریمغایراست،دانشآموزاندریادگیریزبانآموزشگاهیبامشذکالتیمواجذهمذی

کودکانترکیاعربزبانبهویژهدرروسذتاهاوشذهرهایکوچذکبذهشوندکهبهافتتحصیلیآنانمیانجامد.
انبایدخواندن،نوشتنودرسریاویوعلومرابهزبانییادبگیرند،کهباآنآشناییچندانیمحضورودبهدبست

اینموووبدردرکمطالبودانند.نویسند،نمیهاییراکهمیهاوجملهندارندوحتیدراغلبمواردمعنایواژه
تزبانفارسی،اینکودکذاندربذهکذارگیریبهدلیلعدمدرکدرسپیشرفتتحصیلیآنانتأثیرچشمگیریدارد.

                                                             
 .ac.irabasiz@modaresدانشگاهتربیتمدرس؛عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقا زبانوادبیا فارسی1
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گردندودرمواردیاینعدمدرکموجبتحقیرخجالتوایمیصحیحوبجایزبانفارسیدچارمشکال عمده
اگراینکودکاندرمناطقیکهزبانفارسذیزبذانغالذباسذتبذهمدرسذهبرونذد،شود.درنتیجهانزوایآنانمی
برایرفعاینمشکلبهترینومتداولترینراهحلدرکشورهایمختلفآموزشدشد.مشکال آنانبیشترخواه

کنذدودردوزبانهاست،بهاینصور کهدرسالابتداییورودبهمدرسهکودکبازبانمادریآموزشراآغازمی
ودودرسذالهایچهذارموشذیبعدمحتوایآموزشیهمبهزبانمادریوهمبهزبانرسمیکشورارائهمیهاسال

گرددوبهایذنترتیذبکذودکپنجمبهبعدصرفاًمحتوایآموزشیبهزبانرسمیکشور)زباندومکودک(ارائهمی
اماازآنجاکهدرایرانتنهاکند.یزبانیدرزبانرسمیکشورخودراپیدامیهاوقتکافیبرایدستیابیبهمهار 

زبانمهار کافیپیدااینتازمانیکهکودکدررود،درتمامیمقاطعآموزشیبهکارمیزبانفارسیبرایآموزش
ینذوینوکارآمذدبذههابنابراینلزومآموزشزبانفارسیباشیوهننماید،تعلیموتربیتدراومؤثرنخواهدافتاد.

شود.یاولابتداییدرمناطقغیرفارساحساسمیهاطورویژهبرایدانشآموزانسال
امروزهزبانشناسیجایگاهخودرادرعرصهآموزشزباندوم/خارجییافتهوتحقیقا بسیاریدراینزمینه،بذه

آموزشوپرورشودوزبانگیصور گرفتهاست؛بااینحال،متأسذفانهدرخصذوصآمذوزشخصوصدرمورد
گیریازنظریا زبانشناسیبهویذژهزبذانزبانان،بهویژهکودکانغیرفارسایرانیبابهرهزبانفارسیبهغیرفارسی

بانشناسیشناختیدرآمذوزشکارگیریزمقالهحاورسعیدارد،بهشناسیشناختیپژوهشیصور نگرفتهاست.
زبانفارسیبهدانشآموزانغیرفارسرامعرفیکند.


 پیشینه تحقیق

هایدنیاستودرمناطقمختلفایراننیذزدوزبذانگیامذریایرایجدراکثرکشورزبانهیاچندزبانهبودنپدیدهدو
ردودستهقرارداد:تواندکودکاندوزبانهایرانرامیرود.متداولبهشمارمی

یایرانینشأ گرفتذههااززبانهاکنند،کهاینگویشگروهاولکودکانیهستندکهبهگویشیغیرفارسیتکلممی
هاشباهتسذاختاریونیذزاینگویشاند،مانندگویشگیلکی،بلوچی،کردیولری.وبازبانفارسیهمخانواده

گروهدومکودکانیهستندکهزبانمادریشانازخانوادههندواروپایینفارسیدارند.هایمشترکزیادیبازباواژه
هایهایترکیوترکمنی،کهایندوزبانازخانوادهزبانهایسامی(وزباننیست،مانندزبانعربی)ازخانوادهزبان

مشکال بیشتریدردرکمطالبآموزشیومسلماَکودکانگروهدومنسبتبهگروهاولروند.آلتاییبهشمارمی
شوند،لزومپرداختنوایراشاملمیزبانفارسیدردورهابتداییدارندوازآنجاکهاینکودکانتعدادقابلمالحظه

شود.تحقیقدراینخصوصدوچندانمی
یزیادیبرآنصحهنهذادههاهشیتلخیاستکهنتایجپژوهامشکال تحصیلیکودکاندوزبانهکشورمانازواقعیت

.((1388(،کالنتذری)1388،عصاره)(1388(،کبیریوکریمی)1384(،کریمی)1382(،مدرس)1372)فتاحی)است
(درموردکودکانیکهزبانمادریغیرفارسیدارندودرورودبهمدرسهناگزیرندخواندنونوشذتن1390:39کالنتری)

گوید:چوناینزبانباتجاربقبلیکودکمرتبطنیستوازطرفیزبذاندومرادوم)فارسی(یادبگیرند،میرابهزبان
(1371یمنذی)یابذد.کنند،درنتیجهبسطزبانیکهتبلورخالفیتاست،رشدنمیفقطدرکارکردشناختیآناستفادهمی

داندکهدرپیشرفتتحصیلیورشداجتماعی،عذاطفیوبرایاومیورودچنینکودکیرابهمدرسه،یکحادثهناگوار
گیردکهبذاآنناآشناسذتودرمحتذوایشناختیاوپیامدیمنفیداردوبهنظروی،چونکودکدربرابرزبانیقرارمی

 .ردیگیارتباطیبینکودکومدرسهشکلمیافرهنگیوییافتنمیشود،درنتیجهفاصله
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یمختلذفمذدارسمنذاطقدوزبانذههذایپیدرپیبسیاریازدانشآمذوزانپایذههاتحصیلیومردودییهاافت
یبومیوغیررسمیکشورماندرامذرهایزبانهایآموزشیاستکهکودکاناقلیتهاکشورمانناشیازناهنجاری

زیذراریشهدرمشذکال دوزبذانگیدارد.موووبهانشاندادهاندکهاینپژوهشتحصیلباآنمواجهمیشوند.
بازبانبومییازبذان)فارسی(دربدوورودبهدورهآموزشیدبستانبهدلیلتفاو زبانآموزشیغیرفارسکودک
بامشکالتیدستبهگریبانمیشودومعلماننیزدرآموزشخواندنونوشتن،تفهیممطالبوحلوخودمادری

سرخوردگی،زمانآموزشمد هایعدیدهایازجملهتأخیردرهیادگیریمفاهیمبانارساییفصلمسائلمربوطب
رجبذیشذوند.مواجذهمذی..عاطفیواحساسخجالتدرکودکانوحتیمقاومتآناندربرابذریذادگیریو.

(،1375خوشذذرو)(،1390)سذذاعدپناه(،1389(،عبذذاسپذذور)1387)سذذلیمانیاصذذفهان(،1388(،خاصذذی)1385)
یخودبهبررسیپیشرفتتحصیلیومیزاندرککودکذاندوزبانذهها(درپژوهش1382(ویامی)1378هوسپیان)

هذایتحصذیلیدرمنذاطقدوزبانذهوکذاهشانذدوبذروذعفعملکذردازمطالبآموزشیدوراندبستانپرداخته
(ووذیا حسذینی1380(،ستاری)1379زاده)رحمانیاند.گذاشتهیتحصیلیدرکودکاندوزبانهصحههاپیشرفت

اند.هایکودکاندوزبانهدرمناطقمختلفپرداخته(نیزبهبررسیتحلیلخطا1377)
یکذیازافذرادپذردازد.مقولهزبانشناسیتربیتیمقولهاینسبتاًجدیداستکهبهنقشزباندرتعلیموتربیتمی

ایدرایذنزمینذهنگاشذتهوآمذوزش(استکهآثارارزنذده1967،1969،1982راینزمینهمایکلهلیدی)برجستهد
هذایزبذانشناسذیدرآمذوزشوپذرورشکارگیریمفاهیمویافتهشناسیبهمعلمانراوروریدانستهوبربهزبان

،هذاومفذاهیمآندرآمذوزشزبذانییافتذهکذارگیرشناسیشناختیوارتباطوبذهموووبزبانتأکیدفراواندارد.
ایرسالهویامقالهنامه،،پایانیایرانیاندراینخصوصاثرتألیفیهاموووعینسبتاًجدیداستودرمیانپژوهش

 ازاینرویفقطمنابعغیرایرانیبررسیشدهاست.یافتنشد.
 رابینسونونیکسی. (2008)الیسپیتر به زبان،هایزبانبندیدیدگاهجمعمعرفیو شناسیشناختیدرباره

،شناسیشناختیدرخصوصفراگیریوآموزشزباندومکاربردزبان،فراگیریزباندرکودکانوتوسعهزبان
شناسیشناختیوفراگیریزبانزبان،شناسیشناختیدرمطالعهزبانوشناخترویکردهایحاوردربارهزبان

یمختلفیهاراه،شناسیشناختیومفاهیممطرحدرآنبامعرفیاجمالیزبان(2009)لیتلمور.ندپرداختهادوم
اینیهاآیدومحدودیتشناسیشناختیبهکاریادگیریوتدریسزباندوممیهایزبانکهازطریقآنیافتهرا

 را میموووب کنارزیابی بهرویکردایننگرشوشناختیشناسیزبانمعرفیومن(2010)1پاولوویچد.
راواژگانیونحویسطوحدررویکرددواینعملیکاربردهای2ساختیزباندستورمعرفینیزوزبانآموزش
بهخاصطوربهساختیزباندستوروعامطوربهشناختیشناسیزبانکهکند،میگیرینتیجهونمایدمیبررسی
گیرندقراراستفادهموردانگلیسیزبانتدریسبرایانگلیسیهایگروهدرتوانندمیبالقوهصور  سپوررو.

هایکلیدیونیزآثارشناسیشناختی،ازنحوهپیدایشاینرویکردومفاهیمویافتهومنمعرفیزبان(2008)
(،1985)جانسونگوید.خنمیبرجستهتألیفشدهبراساساینرویکردوکاربردهایآندرآموزشزباندومس

رویکردیوزبانشناسیشناختیبهآموزشدستورنگرشزباننیز(2008)ماتسوموتو(و2004)تیلروایوانز
رامدنظرقراردادهاند.محورنسبتبهزبان-کاربرد

 

 دستور زبان شناختی
کهنکا کلیدیآنپردازدشناختیمیشناسیزبان(درمقدمهکتابخودبهطرحکلینظری2008:3النگاکر)
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صورینهتنهاخطا،کهراهگردد.دراینجاذکرمی ویمعتقداستکهتصویردستوربهصور یکنظامکامالً
داراست.اوالًدستورزباندارایمعنیاستوهمچونواژگانهرقلمآندرجایخودمعنیبهخطابردناست.

میثانیاً قادر را زبانما مفصلدستور تا ساختهوسازد وجمال را همچونبندها ترینمعانیعبارا پیچیده
نمادین زبانجنبهسازیکنیم. آال مفهومیبنابرایندستور اسبابو آن میایاز ازطریقآن توانیماستکه

ایباشد،نهکهنظامشناختیمجزاوخودبسندهآنجایدستورزبانبهجهانرادرکنمودهوبهآنمعطوفشویم.
شناسیکندکهدرمعنیویتأکیدمیدهد،بلکهکلیدیاستبهفهمآن.تنهابخشاصلیازشناختراتشکیلمی

معنیبهعنوانمفهوم عبارا زبانیتعریفمیشناختی، سازیمرتبطبا درویمفهومشود. دار ریشه سازیرا
ازبدنداند،بدینمعنیکهفرایندیاستمبتنیبرفعالیتذهنیکهخودبهعنوانبخشمهمییزیکیمیواقعیتف
کندکهمعنایزبانیسپساوتأکیدمیکند،بدنیکهخودبهعنوانبخشاساسیازجهانفعالیتدارد.فعالیتمی

کندکهمدعایبنیادیندستورشناختیآناستنمی(اذعا5:النگاکر)همانریشهدرتعامال اجتماعینیزدارد.
درنظروینمادجفتپردازد.اوسپسبهتشریحمعناینمادینمیکهدستورزباندرماهیتخودنمادیناست.

دستورزباندرواقعکهیکیازآنهادیگریرابرانگیزد.شدنیکساختارمعناییبایکساختارواجیاست،چنان
مییاینیعن عناصر قدر چه که ترکیبشوند. هم با برایتشکیلعبارا پیچیده نخستیناصلدستورتوانند

می را عبارا  این که الگوهایی و پیچیده عبارا  بندی صور  برای که است این بهشناختی نیازی سازند
دهندکهتنهاراتبیراتشکیلمیمواژگانودستورسلسلهبرانگیختنهیچچیزیجزساختارهاینمادیننیست.

دهدکهنتیجهبالفصلچنینمووعیآنالنگاکرتوویحمیهاییازساختارهاینمادین.مشتملاستبرمجموعه
تمامی توصیفیدستورییافتهساختاستکه، گرفتندر قرار اجازه صفتوهاییکه اسم، مانند )همچون اند

شناسیجدیدکندکهبههرحالایننگاهینیستکهدرنظریهزباناوتأکیدمید.غیره(بایدبهنحویمعنادارباشن
هاینابدستوریهستندونهحساسبهساختتلقیهمگانیایناستکهچنینمفاهیمیشود.بهدستورمی

یدررویکردیکهبهزعموپردازد.می"نحوخودمختار"النگاکردرادامهبهمفهوممشخصهمعناییهمگانی.
زبانمشتملاستبهحوزه مؤلفهقائلبهنحوخودمختارباشد، یا ایمتمایزازهایزبانیمتمایزونحوحوزهها

واژگانومعنی توویحمی7:النگاکر)همانشناسیاست. زبانبهواسطهکاربردهاییشکلگرفتهو( دهدکه
 گیرد.مورداستفادهقرارمیهاخودبرایهمانکاربردشودکهمحدودمی

شودکهبهشناسیشناختیشناختهمیتریاستکهبانامزباندستورزبانشناختیخودمتعلقبهجنبشگسترده
بخشیازسنتنقش نوبهخود زباندردرونسنتنقشگراییاست. تأکیدبرنقشگرایی، شناسیشناختیبا

"وابسته"(معتقداستدراینرویکردساختارزبان8:او)همانشود.متمایزمیایزبانازدیگررویکردهانشانه
نظاماست تواناییبه و طبقههایابتداییها و حافظه ادراک، دیگری)همچون آنهاتر از زبان ساختار که بندی(
وزهیاقدر ذهنیمجزا(،دراینرویکردزبان،نهموجودیتیمتمایزوخودبسنده)یعنیحتفکیکاست.غیرقابل
جنبه شناختمحسوبمیکه از اساسی ای میشود. ماهیتویتصریح رغم شناختیبه زبان دستور که کند
جستجویگرایانهنقش در نیز دستور این که است مشترک دلبستگی این دارای صوری رویکردهای با اش

هایزبانیاست.هایصریحازساختارسازیمشخص


 ش زبان براساس دستور زبان شناختیآموز
(موووب88-2008:68) "دستورزبانشناختیپایهایبرایآموزشزبان"رونالدالنگاکردرمقالهایباعنوان
اینمقالهبهعنوانمبناییبرایشناختیراموردبررسیقراردادهاست.شناسیآموزشزباندومازدیدگاهزبان
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زبانهایرانپیشنهادمی مناطقدو دانشآموزانغیرفارسدر زبانفارسیبه آموزشدستور اینمقالهگردد. در
بهعنواناصولتدریسآموزشدستوراصولآموزشیکهبرگرفتهازمفاهیماساسیزبان شناسیشناختیاست،

می معرفی زبان گردد. اعتقاد النگاکربه که هستند اندکی وگروه است ساده کاری زبان آموزش معتقدند
اگراینزبانشناسانخودمدرسزباننباشند،انجامد.هایزبانشناسانهمیشهبهسادهسازیاینامرنمیتوصیه
توانندانجامدهندایناستکهبهآنچهزبانشناسانمینیست.چندانعملیهایشاندرموردآموزشزبانتوصیه

امااگرکارراتااینحدنیزهایزبانبهصور عمومیبپردازند.هایخاصوویژگییزبانبررسیساختارها
نمی،محدودنماییم یکدیگربرسرموووعا هایزبانشناساناعتمادکرد.توانبهدادهبازهمورورتاً با آنها

بههمیندلیلجایتعجبنیستکهند.اساسیاختالفنظردارند؛پس)حداقل(برخیازآناناصوالًدراشتباه
بهحسابنمیشناسانبرآموزشزبانخیلیخارقهایزبانتأثیرتوصیه آیدوحتیگاهیخیلیهممؤثرالعاده
کندیاشناسیشناختیووعیتبهتریپیدامیحالبایددیدکهآیاتدریسزبانباکمکمفاهیمیاززباننیست.
خیر.

نظرالنگ از خوشبینمیاگر را ما که دارد اینموردشواهدیوجود سازددر دیگررویکردها،": با مقایسه در
ازمنظرزبان_شناسیشناختیساختاریاززبانزبان تر،روشنگرتر،درکقابلکندکهراپیشنهادمی_شناختیصرفاً

مقالهحاوربهسه.است(1995تراست)حداقلاینادعایالنگاکردروبرایتوصیفمناسب عالوهبراین،
شودبه(کهپیشنهادمی1987،1990،1991،1999النگاکرکند)مشخصهاساسیوپایهدستورشناختیتمرکزمی

ایبرایآموزشزباندرنظرگرفتهشود:مرکزیتمعنا،معنامندبودندستورزبانوصور بالقوهبهعنوانپایه
آن-ماهیتکاربرد بنیاد نظر. به اما مد است، یکهدفدراز آن گسترده آموزشی کاربردی برنامه هرچند

آید.النگاکرکاربرداینسهاصلدرتدریسزبانآزمایشیتجربیوبسیارمهمبرایاینچارچوببهحسابمی
(66)همان:"

 
 مرکزیتمعناالف(

بهعنوانبخشمرکزیزباناگرزبان رویکردشناختیبهاهمیتجایگاهدرنظرمیشناسیزایشینحورا گیرد،
کنندویاوقتیمردمعادیصحبتمیتراست.هاازنظرکاربرانزبانطبیعیایننگاهشناختیمعنیباوردارد.

برایساختوکشفصور نحوینیست،بلکهتوجهآنهابهمعنیبیانشدهاست.گوشمی البتهدهند،صرفاً
نمعنانیستکهدستورزباندرزبانویاتدریسآناهمیتندارد،بلکهبهاینمعنااستکهدستورزباناینبدا

مرکزیتمعنا،دراینادعایدستورزبان(67)همان:خودیکهدفنیست،بلکهدرخدمتانتقالمعنیاست.
تشکیشناختیمنعکساستکهواژگانوصور  پیوستاریرا هاییازدهندشاملمجموعهلمیهایدستوری،

1هاینمادینساخت 3وساختآوایی2یکساختنمادینچیزینیستبهجزجفتیازساختمعنایی. این.
نشأ می اینادعا از نکته است. واحدهایواژگانیمعنامند مانند نیز زبان دستور خود که معنایگرد عموماً

البتهاینانتزاعیبودنمعنامدرجاستوخطفاصلواحدهایواژگانیاست.دستورزبانانتزاعیترازمعنای
 ها،چندینفرضسدپیشرفتدردرطولسالمشخصیمیانمعنایواژگانومعنایدستورزبانوجودندارد.

هوماستاولینفرضاینمفهابیهودهبودهاست.شناسیشناختیاینفرضتوصیفمعنابودهکهازمنظرمعنی
داراییکمعنیزبانیواحداست. یکواحدواژگانیصرفاً یکنگاهمختصربههرفرهنگکهیکعنصرمثالً

                                                             
1 symbolic structures 

2 semantic structure 
3 phonological structure 
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ثابتمی اینفرضرا لغتنادرستی حلشدهکند. االن جزییا تا از بسیاری )استهرچند (،2003)آلوود
هایواژگانیاغلبچندمعناننکتهاساسیکهواحدای((،2003(وزالتو)1995(،ساندراورایس)2006النگاکر)

درمطالعا موردیبسیاریبهاثبا رسیده دارند، ومفاهیممختلفودرعینحالمرتبطبهیکدیگر هستند،
لیندنر)1981)بروگمن)است. تاگی)1982(، تیلروایوانز)2003(، ،)2003 هایواژگانیمعناییواحدچند((.

هستند:1شناسیشناختیاست،کهمقوال زبانیاغلبپیچیده/غیربسیطازاینادعایعمومیزبانموردیخاص
(و1987(،النگاکر)1987)لیکاف)دهد.راتشکیلمیهایمرتبطباهمتوصیفکاملمقوال ؛شبکهایازگونه

((.2003تیلر)
ازفرضغالبونیزغیرموجهدیگرایناستکهمعنیواحدها یواژگانیدارایحدومرز)محدودشده(ومجزا

ازنظراستعاری؛معنیواحدهایواژگانیمانندیکمدخلفرهنگلغتاست:توصیفیکوتاهدانشعمومیاست.
النگاکردانند.درقالبیخاص،شاملمواردیکهکاربرانزبانبهخاطردانستنزباندربارهواحدهایبیانشدهمی

،عدمدرایننکتهرامشکلعمده(1980مانندهایمن)،شودمی(قائل1995ترامیکهبرایویرزبیکا)باهمهاح
 است.داندمیوجودشیوهایاختیاریبرایرسماینخطمرز

هاییگیرد،تاشیوههایواژگانیازدانشعمومیمجزانیست،بلکهازدانشعمومیبهرهمیمعنیواحدازنظراو
برایاهدافزبانیدردسترسقراردهد.برای برخیازاینمشخصا نسبتبهدیگربررسیآنبیابدوآنرا

تواندبرایاهدافزبانیبهکارمشخصا کامالًمرکزیوبیشتردردسترسهستند،تقریباًهرجنبهازدانشمامی
 .((2003و1987)النگاکر)گرفتهشود

ایازاموریکهیکاینفرضاستکهمعنیدرارتباطباجهانخارجقراردارد:مجموعهیکیازموارداساسی،
می ارجاب آن به دهد،واژه است. صادق شرایطیکجمله تحتآن شرایطیکه سنتیا با آشکار تضاد در

نمیعینی قرار توجه آنذهنمورد معنیگراییکهدر معنیبهعنوانگیرد، ذهنیشناسانشناختیبه یکپدیده
مفهوممی عمل در ریشه نگاه این مینگرند؛ درگیر سطوحجهان همه با آن طی که دارد سطوحسازی شویم:

مسلماًمادارایاینقابلیتهستیمکهیکموقعیتخاصفیزیکی،ذهنی،اجتماعی،فرهنگی،عاطفیوتصوری.
هرچندممکناستمواردیعادیوجودداشتهباشداماهایگوناگوندرککردهوبهتصویربکشیم.رابهشیوه
موقعیتشیوه خنثیبرایتوصیفعبارا موقعیتی/ ایخاص2عبارا -هاایکامالً بهشیوه را آنها کهورورتاً

نماید 3تعبیر ندارد. حدیتوسطویژگیوجود مشخصمعنییکعبار تا هایعینیموقعیتتوصیفشده
(.68همان:()جودعینیوجودداشتهباشد.شود)البتهاگرومی


معنامندیدستورزبانب(
مانندواژگاننماید.پذیرمیسازگارباتعبیر،محاسبا نمادینرابرایدستورزبانامکان4گرایشناسیمفهوممعنی

تمامعناصریکهیابد.تقلیلمی5معنی-هایصور سازد،دستورزبانبهجفتکهباآنیکتغییرتدریجیرامی
هرچندممکناستازنظرمحتوایمفهومیدرتوصیفدستوریدخیلهستند،بایدداللتمعناییداشتهباشند.

ازمعنامندیدستورزبانبایددرانتخاباستراتژیبرایتدریسآنبهرسمیتشناختهشود.ایباشند.وارهطرح

                                                             
1 complex 
2 situations-expressions 
3 construe 
4 conceptualist semantics 
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هایدستوریوعناصردخیلدریاولیناقدامدرتحلیلدستورزبانتعیینمعانیساختمنظردستورزبانشناخت
توصیفآنمعانیاست.

می مفعول( و فاعل فعل، اسم، )مانند توصیفی عمومی مفاهیم شامل هم نکته صور این هم و سازهایشود
دربرمیدستوریمانند)نشانگرهایواژه را هاینقشی( کهتوصیفا معناییامکانزمانیگیرد. پذیرخواهدبود

مشخصشود،چنینعناصریاغلبچندمعناهستندونیزاینکهمعنیآنهااغلبکامالًانتزاعیاستودیگراین
هاومباح ایننکا ،استداللرودونهبرایانطباقباجهانخارج.سازیبهکارمیکهاینمعنیبرایمفهوم

هاییکند؛استداللشناسیراازدرجهاعتبارساقطمیهاومنابعزباندکترینموجوددربیشترکتاباستانداردبرای
فاعلومفعولنمی فعل، ماننداسم، مفاهیمدستوریپایه اینکه نظرمعناشناختیتوصیفشوندنظیر تواننداز

 توصیفا )توصیفمعناییندارند(. تنها که دارد شی "توانندمفاهیمیمانندممکنمیاینپیشفرضوجود
"فیزیکی

"رویداد"،1
"عامل"،2

3 "پذیرا"و
مشخصه4 به که مربوطمیباشند دخیل موارد هایعینی اماشوند.

"انفجار"دهدچنینتعاریفیبرایبسیاریازمواردمانندیکاسممانندهاییهستندکهنشانمیاستدالل
کهبه5

اماایننکتهقابلقیاساستاردویافاعلجملهمجهول)کهنقشعاملندارد(نامعتبراست.یکرویداداشارهد
اینکارراایدبااینکهشمادرزیرنوربهدنبالکلیدماشینتانبگردیدبهجایاینکهدرجاییکهآنراگمکرده

بکنید.
مالحظه قابل طور به توصیفعمومی انتزاعیهر خوای نهتر و باشد مفهومی عوامل برمبنای باید و بود اهد

ویژگی عینی. برهای شناختی دستور در شده بیان شدهتوصیفا  مطرح عواملی برایمبنای مستقالً که اند
آنبستگیدارد)و6نمای طورخالصه،مقولهاساسییکعبار بهماهیتبهتوصیفا معناییوروریهستند.

بهمحتوایمفهو نه نماسازیمیمیکلیآن(. نظرطرحیکفعلیکفرایندرا اینفراینداز ایبهوارهکندکه
مثالًحرکتکردنفعلیاستکهتغییرراطیگردد.عنوانارتباطمتوالیدرتحولخوددرطیزمانتوصیفمی

استهرچندکههمانمحتوایازسویدیگرحرکتکنندهیکاسمکند.زماندریکرابطهمکانینماسازیمی
کند.مفهومیراداراستوحرکتکنندهیکاسماستچونیکچیزرانماسازیمی


بنیاد-رویکردکاربردج(

زبان از آموزشزباناستماهیتکاربردآخرینجنبه مرتبطبا آناست-شناسیشناختیکه )بارلووکمربنیاد
 .((2000(والنگاکر)2000)

 صور شاملسیاههیکزبان واحدهایواژگانی، قراردادیاست)مانند عناصر ساختایعظیماز هایسازها،
درواقعآنهاازطریقگیرند.(کهگویشورانفصیحآنهارابهعنوانواحدهایادمی..دستوری،الگوهایآواییو.
مهار می آنها )زبدهیادگرفتن میشوند(مییابند آنو شیوهتوانند به را بهها خودکار کارهای واحدهایبرند.

هایواقعیکاربردزبانباتمامجزئیا آواییودرکبافتیآن(منتزبقراردادیازرویدادهایکاربردی)یعنیمثال
هاییاستکهدرتعدادزیادیازچنینرویدادهاییتکراریکعاملمهمدراینفرایندتقویتمشخصهشوند.می
کههررویدادکاربردیدرجزئیا منحصربهفرداست،تکرارمشترکا فقطدرسطحخاصیازآنجاازشوند.یم

                                                             
1 physical thing 
2 event 
3 agent 
4 patient 
5 explosion 
6 profile 
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صور می انتزاب گیرد. زبانی واحدهای خاصتمام یکگستره در خاصترینشان-بنابراین نظر-حتی از
هایجزئیموردتوجهتفاو رتبطهستند.گیرند،مایکهدرآنشکلمیای/کلیبهرویدادهایکاربردیوارهطرح

ایچندممکناستآموزش،پایههربنابراینتأکیدبریادگیریفعالاست.شوند.نخواهندبودوکنارگذاشتهمی
کاربرد یادگیریخاصو نیازمند یکزبان تسلطیر اما باشد، واحدهای-ذاتیداشته ایبزرگاز زنجیره بنیاد

خودایننکتهدارایاشارا ومنیآموزشیاست)کهممکناستآشکاربهنظربرسد،امادرقراردادیاست.
تئوریزبانشناختییافتنمی هر درمعرضشود(. زبانآموزانرا مهماستکه بسیار ایناستکه پیشنهاد

 دهیم. قرار داریم، را آن آموزش قصد که زبانی واحد یک بازنمودی معرضاینکاربردهای در و عروه
ازاینوازنظراجتماعیوفرهنگیبهرویدادهایواقعینزدیکباشد.1تعامال معنامندقرارگرفتنبایددربافت
کاربرد رویکرد -منظر است)آچارد آموزشزبان به طبیعی رویکرد یادآور 2004بنیاد کاربرد(. منظر بنیاد،-از

با مرتبط انتزاب درجه اساسی موووب است. کاربردی طریقرویدادهای از واحدها تمام که این به توجه با
می2سازیوارهطرح مشتق رویدادهایی چنین استاز ممکن چگونه رویدادها این که کرد تعیین باید شوند،
شاملتریناشکالراایوارهترینتاطرحهیچشکیوجودنداردکهواحدهایزبانیازخاصایباشند.وارهطرح
درنهایتقاعدهودارایزایاییمحدودوروریاست.مسلماًیادگیرییکصور خاصدرمواردبیشوند.می

کابوسدانش حفظمیبه را فقطآن که پیچیده الگوهایصرفی از میآموزان تصریفافعالکنند مانند رسیم؛
ایندومنظربهایوجودندارد.گونهمعجزهیچچارهبنیاده-ازمنظردستورشناختیورویکردکاربردقاعده.بی

آموزتمامودهدایناستکهدانشآنچهدرعملرخنمیدهدمعتقدند.موجهبودنآنچهاغلبدرعملرخمی
ماننداشخاص،شمار،زماندستوریوجه،تصریفیکفعل–هاییکالگویصرفیپیچیدهکمالتمامصور 

آموزاندوستدانشامازمانآنهارابهخاطرنیازدرکاربردعملیاصالحکند.بگیردوبهطورهمرایاد-قاعدهبی
آنچهراکهآنانپیشوبیشازبقیهدهند.دارندعملیراانجامدهندکهکودکاندریادگیریزبانبومیانجاممی

می موارد دارد. را بیشترینبسامد یادگیریتعمیمفرآموزندهمانیاستکه به 3هایسازیایندهایکمککننده
همه،4سرانجامآگاهیبسیارسطحپاییناست)مانندساختصور ماویخارجازقاعدهبرایبرخیافعال(.

هاوالگوهاییکهبرایساختدهد،نمونهگسترشمی،)یصرفی(بازنماییشدههاوالگوهاابعادیراکهدرنمونه
قاع صور  صور دههر از زیادی شمار و نظر مورد بیمند صحتهای و دقت متفاو  درجا  با قاعده

میکاربه ایننمونهنمیروند. توانگفتکه اینصور آموختهشوند. نبایدبه بهعنوانها آنها نبایدبه نیز و
نقطهمقابلاین(83:)همانت.ابزاریمقدماتیبراییادگیریآنچهکهبرایگفتارسلیسموردنیازاستنگریس

-هاینظریازرواجوتداولکمتریبرخورداراستکهنسبتبهنگرش-گسترهیعنیزایاییوقاعدهمندیکامل
بخشاعظمدانشدستوریمابهمواردمیانیاختصاصدارد:مانندالگوهاییکهدارد.بینیوامیافرادرابهپیش

باز،اماباهرعضومقولهپایهقابلپایان/یواژگانیچندگانههستندوشایدبامجموعهبیقابلکاربردباواحدها
کاربردنیستند.

درمقامتئوریبسیارآموزشزبانازدیدگاهدستورزبانشناختی،موووب"آورد:النگاکردربخشنتیجهمقالهمی
 است. محدود عملبسیار مقام در و توصیفا گسترده چیزینیستمگر شد، ذکر براینمونه توصیفاتیکه

 ناقص. مفاهیموتوصیفا زبانگسستهو اگرفرضکنیمکه امرآموزشزبانکارگشااما شناسیشناختیدر

                                                             
1 meaningful exchanges 
2 schematization 
3 generalization  
4 awareness 
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آموزان،مدرسانوطراحانااست؟امکانا اصلی،دانشماندکهپسچهچیزیکارگشنیست،اینسؤالباقیمی
شناسی،آشناییدقیقبامفاهیمزباناینامکانا فرضاعتبارودرستیباهاومحتواهایآموزشیهستند.برنامه

هایدرصور وجودمحتواهایآموزشیمؤثروبرنامهشناختیبرایآموزشزبانبسیارسودمندخواهدبود.
خوبیازایننظرا بهرهتواننددرامرآموزشبهشناسیشناختیمییمناسب،مدرسانآگاهبهنظرا زبانآموزش

یا نظریو مفاهیم با آن، پیشاز حتیاگر بود، مفیدخواهد نیزبسیار آموزان برایزبان اینموووب و ببرند
نبودهتحلیل "باشند.هایآشکارآشنا شناسیشناختیبهتوانگفتکهنگاهزبانگاکرنمیبهنظرالن(83)هماان:

پدیده از توصیفا مفهومیآن استو همگان موردعالقه تصدیقزبان مورد کامالً طبیعیو هایزبانیکامالً
می اما اینایدهاست، که فراگیریزباناولبهتوانتصورکرد یا بخشوروریومکملآموزشعمومیو ها
توانتصورکردکهاینمفاهیمدرآموزشزباندومبهویژهدرسطوحپیشرفتهبسیارمچنینمیهآید.حسابمی
توانبرایآموزشزبانفارسیبهدانشآموزانغیرفارسدورهابتداییدرمناطقطبقنظرالنگاکرمیمفیداست.

ابتدایی(محتواییآموزشیبراساس نظریهدستورزبانشناختیتهیهودوزبانهایران)حداقلسهسالاولدوره
دوره و هاتدوینکرد گرفت. نظر در برایتربیتمعلم وجودیینیز نیز محتوایآموزشیمناسبو وجود با

رودبهمعلمانآگاهبهنظریهوشیوهآموزشیونیزدارایتوانشزبانیوارتباطیمناسبدرزبانفارسیامیدمی
برایعملیشدنووعیتدانشزبانیکودکانغیرفارسبهمرحلهقابلقبولیبرسد.یآیندههاتدریجدرسال

اینموووببایدبرنامهایمنسجمبرایآموزشزبانفارسیبراساسرویکردشناختیتدویننمود.


 تدوین برنامه آموزشی براساس رویکرد شناختی
باتوجهبهنگرشدستورزبانشناختیدرآموزشزبانخارجیونیزلزومآموزشزبانفارسذیبذهدانذشآمذوزان

هذایشودپیشازتدوینهرگونهمنبعآموزشی،گروهیمتشکلازافرادمتخصذصدرحذوزهغیرفارس،پیشنهادمی
امه،خطوطاصلیزیرکمابیشروشنشود.الزماستدراینبرنایآموزشیبپردازند.مرتبطبهتدوینبرنامه
الف(محتوایآموزشی

هایاجتماعیقابلطرح،نهادهایاجتمذاعی،محلی،موقعیت-هایایرانیبافتتبیینبافتاجتماعیآموزش) .1
(..هنجارهاوارزشهایاجتماعیو.

هذایدوسذتها،تفریحا ،شخصذیتعالیقوتمایال ،بازیتبیینعناصراصلیزندگیکودکونوجوان) .2
(..داشتنیو.
(..هایدستوری،واژگانی،کالمی،کاربردشناختیو.تبیینموادزبانآموزی)حوزه .3
(..کالم،زبانمادرانه،زبانمؤدبانهو.هایزبان)زبانگفتاری،زباننوشتاری،سیاقتعیینسطوحوگونه .4
(..ها،اخالقیا ،معارفاجتماعی،خرافا و.ها،آدابورسوم،بازیآیینتبیینموادفرهنگی) .5

ب(روندآموزش
ها،امکذانبهذرهتدوینمدلآموزشیوابزارهایآن)آموزشمستقیم،سنتی،خواندن،گفتوگو،نوبتمرین .1
(..زشعر،نمایشو.گیریا
هایآموزشیوتعریفهرسطح)ازمقدماتیتاعالی(سطحبندیدوره .2
تدوینموادآموزشیهرسطح .3
هذایزبذانیوهایمربوطبذهمهذار هایفرهنگیوگرایشگرایشهایکلدورهوهرسطح)تبیینگرایش .4

  (..اولویتبخشیبههرکدامدرهرسطحیا.
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رسانهآموزشیج(
فیلم،نوارصوتی،کتاب،لوحتواندتعریفشود)رسانهآموزشیمتناسبباتدوینمدلآموزشیرسانهقابلقبولمی

(..فشردهو.
د(گروهعلمیونویسندگانمنبعآموزشی

هاراتعیینکرد.توانافرادگروهعلمیونویسندگان،تخصصونقشهرکدامومشاورانآندراینمرحلهمی
مسذئولمسئولبرنامهریزیوهماهنگیاعضایگروهورابطافرادگروهبذایکذدیگراسذت.مسئولعلمی: .1

علمیعالوهبرتواناییعلمیبایدتواناییاجراییوتصمیمگیریهمداشتهباشد.
 متخصصزبانشناسیوآموزشزبانفارسی .2

 متخصصروانشناسییازبانشناسیکودک .3

 امعهشناسییافرهنگاجتماعیمتخصصمسایلج .4

 مدرسزبانخارجیبهکودکان،ترجیحاًمدرسمدارستطبیقی .5

دوره برگزاری آموزشی، محتوای تدوین و تهیه باهاپساز ابتدایی دوره معلمان آشنایی برای تربیتمعلم ی
رویکردآموزشی،شیوهآموزشونحوهآزمونسازیوارزشیابیوروریاست.


 یرینتیجه گ

ازآنجاکهکند.مسلماًآشناییمعلمانبادانشذهنیزبانومفاهیممطرحدرزبانشناسیبهتدریسآنانکمکمی
تعداددانشآموزانغیرفارسدرمناطقدوزبانهبسیارچشمگیراستوآموزشدروسدرهمهمقاطعتحصیلی

صور می فارسی زبان به فقط فارسی آموزشزبان لزوم شیوهگیرد، کارگیری به جدیدهاو رویکردهای و
شناسیشناختیبهطورعامودستورزبانشناختیبهیکیازاینرویکردها،رویکردزبانآموزشوروریاست.

 است. آموزشزبان خاصبه رویکردطور و زبان معنامندیدستور مرکزیتمعنا، اصل سه رویکرد این در
بهکارگیریاینسهاصلبههمراهمفاهیمشناختیبهمعلمکمکموردتوجهاست.بنیادبهآموزشزبان-کاربرد
ایکند،بهتجربهآموزانالقا میهایعناویندستوریکهدشوارییادگیریرابهدانشکندتافارغازپیچیدگیمی

یادگیریزب دانشآموزاندوزبانهدر به آموزشزبانفارسیدستیابدو زمینهانفارسیکهپیشخوشاینددر
درکمفاهیمدستوریاست،کمکنماید.


منابع
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 (1379رحمانیزاده،مریم)پایذاننامذهآمذوزانمنذاطقدوزبانذهبررسیمیذزاندرکمطلذبخوانذدندانذش،
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 ،دانشفارسیزبانیهامهار بردبستانیپیشآموزیزبانتاثیرآموزشبررسی»(.1390)ساعدپناه،جبار
استادرجایی،شهیددبیرتربیتارشد،دانشگاه،پایاننامهکارشناسی«سنندجشهرابتداییاوّلپایهیزبانهدوآموزان
احمدی.غالمعلی:راهنما

 (1380ستاری،مرادعلی)پایذاننامذههایواژگانیلکزباناندریادگیریوکاربردزبانفارسذیتحلیلخطا،
 کارشناسیارشد،دانشگاهعالمهطباطبایی

 اساسبرابتداییچهارمپایهآموزاندانشخواندندرستیوسرعتبررسی»(.1387)اصفهان،مریم،سلیمانی
:راهنمااستادفرهنگی،مطالعا وانسانیعلومارشدپژوهشگاهکارشناسینامهپایان«.اجتماعییهامتغیربرخی
مدرسی.یحیی
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عصاره.علیروا:راهنمااستادشهیدرجایی،دبیرتربیتدانشگاه

 ،مجموعه.مناطقدوزبانهدرپایهاولزبانآموزیبرنامهىبرایالگوییپیشنهاد.(1388)فریدهعصاره
 .شوپرورشآموزمطالعا پژوهشگاه.راهکارهاوچشمندازهاچالشها،:آموزشودوزبانگیهمایشمقاال 

 ةیپادوزبانةآموزانشدانشخواندنسوادعملکردمقایسة»(.1388).عبدالعظیموکریمی،کبیری،مسعود
المللیبینمطالعةیهادادهاساسبردبستانی،پیشآموزشفاقدآموزاندانشباکنندهشرکتچهارمابتدایی
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:آموزشودوزبانگیهمایشمقاال مجموعه(2006)خواندنسوادپیشرفتبینالمللیمطالعهبراساسخواندن
.آموزشوپرورشمطالعا پژوهشگاه.راهکارهاوچشماندازهاچالشها،

 ،ایراندرآموزشدوزبانهبرایراهکارارائهودنیادردوزبانهلهایمدانواببررسی.(1388)رواکالنتری.
 .اسفندماه،119هشمار.مطالعا آموزشوپرورشپژوهشگاهآموزشیماهنامهپژوهشی،.آموزشیپژوهشنامه

 (،1390کالنتری،روا،)«نیم با دوزبانه مناطق فارسیدر زبان آموزش درسی برنامه طراحی لزومسو؟ یا آب
 .40-38صص8ه شمار،14 ه مجلهرشدابتدایی،دور«.کزبانان تر به فارسی آموزش سختیهای به نگاهی

 ،نشستمقاال اولینمجموعه.«ایرانیدوزبانهآموزاندانشخاصمشکال ».(1382)سولماز،مدرس
تربیتوتعلیمپژوهشکده.قرهآغاجلوسعیددکترکوششبهفارسی.ادبیا وزبانآموزشپژوهشیوعلمی

 .تبریزکاربردی

 ،پایههایدرزبانهدووزبانهتکآموزاندانششناختیمعنییهاتواناییمقایسه»(.1386آلیس،)هوسپیان
ایران،تهران.پزشکیعلومتوانبخشیدانشکدهارشدکارشناسینامهپایان«.دبستانپنجمدومو
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 ،آذریمناطقدرابتداییاولپایهالتحصیالنفارغدرخواندنمطلبدرکمیزانبررسی»(.1382)احمدیامی
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 درنظذامزبذانیآمذوزانفارسذدانذشیارتبذاطتیموقعیهایدشوار» (.1371دوزیسرخابی،محمد،) یمنی

صذصوزار آموزشوپذرورش،قا یتحقیشورارخانهیدبی.ابعاددوزبانگیبررسناریسم.«آموزشوپرورش
75-68.
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