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  گام به فرانسة گام و زبان فرانسهروش نو در آموزش هاي  نقد كتاب
  دو اثر از محمدتقي غياثي

  *دينيلتاجكاميار عبدا

  چكيده
روش نو در آموزش زبـان  در اين جستار رويكرد آموزشي آقاي محمدتقي غياثي در دو اثر 

نخسـت   ،با نگاهي تخصصي بررسي شده است. به همين منظور گام به فرانسة گامو  فرانسه
هـا را ذكـر     هـايي از آن  محتوا و شكل اين آثار را بررسي و نكات قوت و ضـعف و نمونـه  

هـا و   ت مؤلف در مقدمة اين آثار و مقايسة آن با اصول شيوهاكرديم. سپس با بررسي اظهار
رويكردهاي آموزش زبان در دنيا نشان داديم كه رويكرد آقاي غياثي همان شـيوة سـنتي يـا    

است. سرانجام در بخش پاياني، كيفيت محتـوا و نحـوة آمـوزش دسـتور،      ترجمهـ  دستور
دو اثر از غناي واژگـاني   و واژگان را بررسي كرديم. در اين بخش نشان داديم كه هر ،تلفظ

مـدت و    هاي عيني نشان داديم كه محتـوا بـا نيـاز كوتـاه     چنين با ذكر نمونه . همندبرخوردار
شـكلي نادرسـت آمـوزش     اي از موارد به يست، تلفظ در پارهآموزان سازگار ن مدت زبان  بلند

 ندارند.  خواني ي موارد با موضوع دستوري هما شود و محتواي متون برگزيده در پاره داده مي

  ترجمه.ـ  دستور آموز،  زبان فرانسه، زبان خارجي، دوم/ زبان آموزش شيوة :ها كليدواژه
 

  مقدمه .1
د. كـر لحاظ محتوايي و شكلي بررسي و نقد خواهيم  را به دو اثر مذكور در مقالة حاضر، هر

به حجم باالي اين آثار، خودخواسته از نقد جزئيات پرهيز خواهيم كرد و بررسـي و   باتوجه
و  ،رويكرد مؤلف ةنام عنوان معرفي تر بر انسجام ظاهري آثار، مقدمة آثار، به نقد خود را بيش

  ها متمركز خواهيم كرد.  و توضيح مندرجات آن ،نهايتاً نقاط قوت و ضعف معرفي، تشريح
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شدة   هاي شناخته ارچوبهبه چ  در بخش نخست اين مقاله، انسجام آثار مذكور را باتوجه
كشانيم و در اين راستا سعي خواهيم كـرد   مي نگارشي متون آكادميك به بوتة بررسي و نقد

  تصويري درست از آثار مذكور ارائه دهيم.
بودن اين آثار تالش خواهيم كرد رويكرد آموزشي مؤلف  ه آموزشيدر بخش دوم، نظر ب

يابي به اين هـدف كـه     را با بررسي اظهارات ايشان در مقدمة آثار توصيف كنيم. براي دست
گـري، درخصـوص برخـي      دغدغة اصلي نوشـتة حاضـر اسـت سـخناني، از روي روشـن     

عدل و انصاف، كه شرط اساسي هاي آموزش زبان ارائه خواهد شد. البته براي رعايت  شيوه
كنيم رويكـرد محمـدتقي غيـاثي را در محـدودة تـاريخي       هر نقد پژوهشي است، تالش مي

ها و رويكردهاي آموزشي رايج دورة مربوطه در  به شيوه بردة ايشان و باتوجه انتشار دو اثر نام
هـاي   چنين با شيوه ديگر و هم اين آثار با يك ةدنيا بررسي كنيم. اين بررسي تاريخي و مقايس

ها به ما كمك خواهد كـرد تـا تحـول احتمـالي       تر از آن ها و حتي پيش  دورة آن  آموزشي هم
  دستاوردهاي علم آموزش زبان را بهتر بشناسيم. ازديدگاه آموزشي مؤلف و شناخت ايشان 

ز ايـن آثـار، بـه برخـي ا     محتواي هايي از در بخش سوم و پاياني اين مقاله، با ذكر نمونه
  و دستور اشاره خواهيم كرد. ،ذكر درخصوص آموزش تلفظ، آموزش واژگان قابلنكات 
  

  بررسي و نقد شكلي آثار .2
منتشر شد. اين كتـاب در   1358بار در سال  نخستين روش نو در آموزش زبان فرانسهكتاب 
صـفحه،   376بازنشر شد. واپسين ويراسـت آن بـا    1372و  ،1367، 1366، 1362هاي   سال
ترتيب  به، هشت فصل، »سخني در توجيه«عنوان  بااي كوتاه  ، مقدمه]مطالب[مل فهرست شا
ها، ضمير شخصـي، ضـميرهاي ديگـر، افعـال و شـعر،       اسم، حرف تعريف، صفت الفبا نام

  چاپ شده است.» مصطالحات سياسي«و نهايتاً  ،، اصطالحات]فعال[فهرست بسامدي 
هـاي   ترتيـب بـا زيرعنـوان    در چهار جلد بـه  1374در سال  بار نخستين گام به فرانسة گام

و زبان معيار منتشر شد. اين كتاب نيز، ماننـد اثـر قبلـي، در     ،آشنايي، زبان امروز، متن آسان
صـفحه   319بازنشر شد. جلد اول با  1392و  ،1391، 1389، 1386، 1384، 1383هاي  سال

زير بـه نقـد و بررسـي آن خـواهيم     است كه در  »گفتار  پيش« عنوان بااي كوتاه  شامل مقدمه
گفتار به مطالب و اهداف مدنظر هر چهار جلد اين مجموعه اشـاراتي    پرداخت. در اين پيش

گـام  «و  ،... ،»گـام دوم «، »گـام اول «عنـوان   باگفتار، سي قسمت   شده است. درپي اين پيش
 »شـده  ي به راه طـي نگاه«بخشي با عنوان   (دوره) گنجانده شده است. در پايان نيز شبه »آخر
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خود «، »ايد؟ چه آموخته نتاكنو«هاي زير است:  شده است كه خود نيز شامل بخش گنجانده
  .»خواندني«و  ،»را بيازماييد

) شامل چهار بخش است. بخش اول شامل دوازده 663تا  320صفحه ( 344جلد دوم با 
شايان ذكر است كه براي گام است كه البته گام هشتم آن در چاپ هشتم از قلم افتاده است. 

نظر گرفته نشده است. بخش دوم شامل دوازده گام اسـت  ربخش اول كتاب، عنوان بخش د
بندي آن استفاده شـده اسـت. بخـش سـوم و چهـارم       و مشخصاً از واژة بخش براي تقسيم

  ترتيب شامل سيزده و دوازده گام هستند. به
 »گام«ت. در اين جلد از واژة فصل اس 21) شامل 978تا  664صفحه ( 313جلد سوم با 

  هاي مختلف، صرفاً از عدد استفاده شده است. گذاري قسمت استفاده نشده است و براي نام
ترتيـب بـه    چهارده گام اسـت كـه بـه   ) شامل 1313تا  979صفحه ( 335جلد چهارم با 

ماضي، وجه وصفي، ماضي بعيد، وجه مصدري، وجه شرطي، ماضي پردازند:  مطالب زير مي
ها، ضمير ملكي، ضمير اشاره، مبهمات،   داللت صفت ةدم، آيندة مقدم، وجه التزامي، درجمق

و وسايل تأكيد. در اين جلد نيز مانند جلد سوم از عنوان گام و از عنـوان   ،حرف اضافه، قيد
 فصل يا درس استفاده نشده است.

فهرست مطالب ندارند،  گام به فرانسة گام ةيك از چهار جلد مجموع  گفتني است كه هيچ
  كند. امري كه قدري كار خواننده را دشوار مي

هاي آموزش زبان (فرانسه) فاقد فهرست منابع هستند. امـا اگـر مؤلفـان از     معموالً كتاب
كنند. در  ذكر مي شتشكل پانو  منبع آن را به) استفاده كنند، authentiqueمتون غيرساختگي (

منابع بقية متون و ترجمة  روش نوشده در بخش پاياني  گنجاندهجز منابع متون  بهاين دو اثر، 
  ها گفته نشده است.  آن

يـا   توانند تأثيرات مثبت/ . آموزشي هستند و مي1: اند آثار موردبررسي ما به دو دليل مهم
. مخاطبان پرشماري دارند: گواه اين امـر بازنشـرهاي   2 ،آموز بگذارند منفي بر يادگيري زبان

هـاي پرمخاطـب    هـا را از ايـن حيـث در رديـف كتـاب       متعدد و اخير اين آثار است كه آن
  دهد. مي  قرار

  

 دو اثر نقد ابعاد نگارشي و محتوايي هر .3
) يـا همـان كتـاب آمـوزش زبـان      manuel/ manualآمـوز (  هاي زبان با نگاهي گذرا به كتاب

 ةهاي ظاهري زير هستند: صـفح  شويم كه داراي ويژگي ...) متوجه مي ، و(انگليسي، فرانسه
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اي كه در آن به برخي از خصوصيات كتاب،  گفتار يا مقدمه  نامة انتشاراتي، پيش عنوان، شناس
بندي مطالب  شود، فهرست مطالب كه در آن به ترتيب دسته ن آن اشاره مياو مخاطب ،اهداف
به سـطح و نيـازي كـه     باتوجه ،و در پايان كتاب ،شود به شمارة صفحه اشاره مي شده و ارائه

هـاي شـفاهي،    مطـالبي ازقبيـل شـكل نوشـتاري گفتـه      ،آموز متصور است مؤلف براي زبان
شـود. در اثـر    ها گنجانـده مـي   و وجه ،ها  ها در برخي زمان  فهرست برخي افعال و صرف آن

) تقريباً همـة مـوارد ذكرشـده وجـود     1372( زبانروش نو در آموزش نخست آقاي غياثي 
دارند. گفتني است كه در اين كتاب دو مهارت گفتار و شنيدار گنجانده نشده است كه بعـداً  

هاي عمـدة مطالـب كتـاب از     بندي علت آن سخن خواهيم گفت. مؤلف براي تقسيم ةدربار
هـاي موردبحـث    از عنوانكند و صرفاً  يا درس استفاده نمي ،هاي متداول بخش، فصل عنوان

جـاي فصـل اول يـا درس اول     به» الفبا«كند. مثالً فقط از  بندي كتاب استفاده مي براي بخش
هـاي موجـود در    الفبا استفاده كرده است. از نكات قابل ذكر ديگر عدم هماهنگي بين عنوان

 هاي موجود در فهرست مطالب است. در فهرست مطالـب پـس از عنـوان    متن اثر و عنوان
كــه در مــتن كتــاب  گنجانــده شــده اســت، درحــالي» گذشــتة نزديــك«بالفاصــله » افعــال«
زمـان حـال   «، »وجـه اخبـاري  «، »وجوه افعـال «ترتيب به  )، اين فصل به140 - 133  صفحة(

فقـط   140 ةپردازد و پـس از آن در صـفح   و مطالب ديگر مي ،»بندي افعال گروه«، »اخباري
» آينـدة نزديـك  «دهـد و بالفاصـله بـه زمـان      ميشش سطر درمورد گذشتة نزديك توضيح 

پردازد كه در فهرست مطالب نيامده است. حال سؤال اين است كه چرا مؤلف فهرسـت   مي
ها حذف  شده در متن كتاب ننوشته است يا چرا برخي عنوان به مطالب ارائه مطالب را باتوجه

توان از خود پرسـيد   رت ميصو اهميتي آن مطالب است؟ دراين اند؟ آيا دليل اين كار بي شده
رفت  تر از گذشتة نزديك است؟ انتظار مي  كه آيا اهميت مضارع اخباري يا آيندة نزديك كم

 درون در هـايي  ناهمـاهنگي  چنين خطاهايي بعد از چندين بازنشر برطرف شوند. اين چنين
 گـام  عنـوان  گـام  به فرانسة گامدر جلد اول  نمونه، براي. شود مي ديده نيز اثر دو اين فصول
 كـه  هـا  واژه  تـك  از فهرسـتي  بـا  فصل اما ،)251 صفحة( است »دوضميره امر« هفتم و بيست
 آغـاز  دوضـميره  و يـك  افعـال  مصـدر  قيد، تعريف، حرف و بدون با/ اسم از است تركيبي

 از برخي تلفظ و نيست بند  پاي است گرفته پيش در خود كه اي رويه به مؤلف حتي شود. مي
  .كند نمي  ارائه را كلمات اين

) فاقـد فهرسـت مطالـب    1374( گـام  بـه  فرانسة گامطوركه قبالً اشاره شد، اثر دوم   همان
عنوان هريـك از چهـار     گفتار، صرفاً اشاراتي بسيار كلي به  پيش در است. در اين اثر مؤلف،

نيـز   آن محتـواي  و كامل جلد يك هدف سطح در در اين اثر حتي ناهماهنگي كند. جلد مي
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خـورد   چشـم مـي   شـده در سراسـر ايـن اثـر بـه      نبودن مطالب ارائه بندي دسته .شود ديده مي
تواند بفهمد موضوع اصلي فصل چيسـت. بـراي نمونـه، مؤلـف در      كه خواننده نمي تاجايي
خاطر اهميت تلفظ، كل جلد اول كتاب را به اين امر اختصاص  كند كه به گفتار بيان مي  پيش

در  هرچنـد . پـردازد  مي دستور آموزش به صراحتاً بعد به پنجم گام از درواقع اما ،داده است
 در بخـش  حـال  بـااين  ،كند مي ارائه ها  آن تركيب و حروف تلفظ درمورد هر گام توضيحاتي

). 319 - 19 فحةصـ (پـردازد   مـي  واژگـان  و ،نحـو  صـرف،  آمـوزش  بـه  جلد اين از بزرگي
 خود گفتة به فرانسه، زبان آواهاي و الفبا آموزش را به صفحه 319 توان مي مگر براين، عالوه
كـه   ،اي از گـام چهـاردهم   بخش عمده 90داد؟ در صفحة  اختصاص »نوآموز« براي ايشان،

پردازد به توضيحات دستوري اختصاص يافته است  مي ،GNظاهراً به آموزش آوايي تركيب 
 فصـول  بـرخالف  شـود،  ها در گام هجدهم هم ديده مـي  ). از اين دست تداخل90 فحة(ص

پردازند، اين فصل موضـوع   مي حروف تركيب به مربوط آواي و آواها آموزش كه به ،ديگر
و مسـائل مربـوط بـه آن     ،ممشخصي ندارد و به موضوعات گوناگوني مانند وجه امري، اس

  ).138 صفحة(  پردازد مي
اين پـژوهش   ةمطالعها اشاره شد، دو اثر مورد   هايي كه به آن به نمونه باتوجه ،درمجموع

  الزم هستند. فاقد انسجام شكلي
  

 هـا و رويكردهـاي   جايگاه رويكرد آموزشي محمدتقي غيـاثي بـين شـيوه    .4
  آموزش زبان در دو اثر مذكور

  بررسي و نقد مقدمة آثار موردمطالعه 1.4
، روش نو در آموزش زبانعنوان علم، حدوداً يك قرن پيش از تاريخ انتشار   آموزش زبان به

د. موضوع موردمطالعة اين علم ياددهي و يـادگيري  رك در اواخر قرن نوزدهم ميالدي ظهور 
شناسـي،    وردهاي زبـان ازبان است. اين علـم بـراي نيـل بـه هـدف خـود، معمـوالً از دسـت        

  كند. و علوم تربيتي استفاده مي ،اسيشن نروا
ـ  ها و رويكردهاي آمـوزش زبـان دوم و خـارجي عمـدتاً تحـت      شيوه هـاي   نظريـه ثير أت

هـا و   تـرين ايـن شـيوه    انـد. عمـده   شناسـي بـوده    شناسي و زبان  توليدشده در دو حوزة روان
هـا، شـيوة مسـتقيم، شـيوة      ترجمـه، شـيوة تـوالي   ــ   اند از: شـيوة دسـتور    رويكردها عبارت

و شـنيداري، شـيوة مـوقعيتي،    ــ   ديـداري شـيوة   ،كليـ  شنيداري، شيوة ساختاري  ـ  گفتاري
ها و رويكردها دغدغة  هاي هريك از اين شيوه گي ارتباطي و كنشي. پرداختن به ويژرويكرد 
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ترجمه، ـ  اين جستار نيست، لذا ما فقط به بررسي شيوة موردعالقة آقاي غياثي، يعني دستور
پـردازيم. در ايـن    ها و رويكردهاي مرتبط با مباحث اين نوشـتار مـي   و درصورت نياز شيوه

ايـن آثـار    ةنامـ  نامه و معرفـي  عنوان شيوه  ي و نقد مقدم آثار غياثي، بهصرفاً به بررس ،قسمت
  پردازيم و در بخش بعدي به بررسي و نقد محتواي آموزشي آثار وي خواهيم پرداخت. مي

 »متـد « واژة معادل را »روش« مؤلف) 1372( فرانسه زبان آموزش در نو روش مقدمة در
 بـه  رسـيدن  بـراي  راهـي  گيـري  پي« نامشخص منبعي براساس ظاهراً را متد غياثي. داند مي

 يـك  هاي شيوه تنظيم براي پس«: كند مي استدالل چنين اين درادامه و. كند مي معرفي »هدف
 رسيدن براي نزديكي راه گزينش. 2 ،هدف داشتن. 1: كنيم توجه بايد زير دو نكتة به روش،

 معنـاي  دو« بـه  عمومـاً  فرانسـه  زبـان  آمـوزش  حـوزة  در »متد« واژة). 7 فحةص( »مقصد به
  شود: مي استفاده اساسي اما و متفاوت

 نـوار +  آمـوز  زبـان  كتـاب  يا كتاب( باشد ابزار يك صرفاً تواند مي كه ،آموزشي مواد ـ
 تـدوين  سـطوح  همة براي كه} آموزشي از مواد{ اي مجموعه يا) تصويري يا صوتي

  .Café Crèmeو  Espaces هاي  كتاب مثل شده است،
 از مسـتدل  اي مجموعـه  از اسـت  عبارت متد معنا، اين در. يادگيري يا آموزش شيوة ـ

 هـا  آن هـدف  و هسـتند  نظـري مبتنـي   اصول سري يك بر كه كالسي فنون و رفتارها
 متـد  نمونـة آن . اسـت  زبـان  مقـدمات  اكتسـاب  براي خاص مسيري يافتن به كمك
 يا مادري زبان از استفاده بدون و مستقيماً را خارجي زبان خواهد مي است كه مستقيم
  ).Cuq and Gruca 2005: 253( 1بدهد آموزش ترجمه به دنش            متوسل

 امـا،  .كنـد  مي استفاده شيوه معناي به يعني آن، دوم معناي به را متد غياثي ،توصيف اين با
 حـوزة  در موجود هاي نظريه با ايشان كه كنيم مي فكر شد، خواهند ذكر كه داليلي به باتوجه
 تـدوين  بـه  دسـت  خـويش  شخصي تجربيات بنابر صرفاً و اند نداشته آشنايي زبان آموزش

: است ايشان اثر گذاري  نام نخستين دليل ما. اند زده ايرانيان براي فرانسه زبان آموزش »روش«
 موجود هاي روش از متأخرتر. 1 دارد: ويژگي دو نو روش. فرانسه زبان آموزش در نو روش
 گفتـة  بـه  بنـا  كه خواند مي نو را روشي اما غياثي. باشد متفاوت قبلي هاي روش با. 2 باشد،

 يعنـي  اسـت،  خـارجي  زبـان  آموزش هاي شيوه نخستين جزو (Puren 1988) نظران  صاحب
 ظـاهراً  نـدارد و  مشخصي پرداز نظريه شيوه اين. ترجمهـ  دستور روش همان يا سنتي روش
زبـان   آمـوزش  براي روش اين از است داشته نياز ديگري زبان يادگيري به كه زماني از بشر

 در نـه  انتشـار،  هنگام نه تدوين، هنگام نه غياثي »روش« درنتيجه. است كرده استفاده بيگانه
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 حوزة در فقط و ايران در فقط را خود روش غياثي هرچند. نيست نو زمين  ايران در نه و ،دنيا
 مشخص زيرا ،نيست دفاع قابل هم ايشان ادعاي همين اما ،خواند مي نو فرانسه زبان آموزش

. اسـت  شـده  مـي  تـدريس  اي شيوه چه به ايشان اثر انتشار از قبل تا فرانسه زبان كه كند نمي
 زبان آموزش صدسالة  يك از بيش سابقة به فرانسه زبان آموزش در نو روش مقدمة در غياثي
 صرفاً و كند نمي اشاره شده كارگرفته به آموزشي هاي شيوه يا شيوه  به اما ،كند مي اشاره فرانسه

  .نيستند »روش« امر اين به يافته اختصاص هاي كتاب كه گويد مي
 اسـت  تحـوالتي  از ايشان خبري بي شود مي استنباط اظهارات غياثي از كه تري مهم نكتة

 رخ داده شناختي شناسي  روان و شناسي  زبان حوزة در ايشان كتاب انتشار از تر  پيش بسيار كه
 بار نخستين براي م 1979 با برابر 1358 سال در در آموزش زبان فرانسه نو روش كتاب. بود

 زبـان  آمـوزش  بـراي  فراواني هاي كتاب سال اين از قبل تا است ذكر شايان. شود مي منتشر
 پيش. بودند شده منتشر ترجمهـ  دستور شيوة در جديدتري رويكردهاي و ها شيوه با فرانسه

مستقيم  شيوة بر مبتني Méthode Marchandكتاب  ،فرانسه زبان آموزش در نو روش انتشار از
ــ   ديداري كليِـ  ساختاري شيوة بر مبتني Voix et images de France كتاب )،1938 - 1920(

 La France en direct كتـاب  )،structuro-global audio-visuel  )1960 - 1968شـنيداري  

 شـيوة  بـر  ينـ مبت  Vivre en françaisكتاب )،1972 - 1969شنيداري (ـ  ديداري شيوة رب   مبتني
 كتاب ها  ده دركنار كه هستند آموزشي هاي ) ازجمله كتاب1975 - 1971( شنيداريـ  گفتاري
 رويكرد به واكنش در شناسي،  زبان و شناسي  روان توسعة درحال علوم دستاورد عنوان به ديگر
  .)Cuq and Gruca 2005( منتشر شده بودند ترجمه،ـ  دستور سنتي

 زبـان  يادگيري[ مشكالت« كه كند مي اعالم »است؟ كدام راه« عنوان زير مؤلف درادامه،
 از ايشان منظور دانيم نمي درستي به ما. كند مي »مطرح تدريج  به و كرده بندي دسته را] فرانسه

 بـا  فرانسـه  زبـان  كه است هايي تفاوت بندي دسته منظور آيا. چيست »مشكالت بندي دسته«
 روز هر ما است؟ فرانسه زبان سيستم هاي دهنده تشكيل بندي دسته منظور دارد؟ فارسي زبان
 كه ايم نپرسيده خود از وقت هيچ شايد اما ،است مشكلي زبان فرانسه زبان مثالً كه شنويم مي

 يـك  بـراي  فرانسـه  زبـان  يـادگيري  آيـا . اسـت  دشـوار  كسـي  چه براي زبان اين يادگيري
 اروپايي زبان يك به كه ايراني يك حتي يا ،زبان  ايتاليايي يك زبان،  اسپانيايي يك زبان، پرتغالي
 زبـان  مسائل« اصطالح از بود بهتر شايد هرحال است؟ به دشوار هم دارد نسبي تسلط ديگر
 شـناختي،   روان بيـان  بـه . شـد  مي استفاده »مشكالت« جاي به »)ايراني( آموز زبان براي فرانسه

 اسـت  متعـددي  مسائل حاوي خود كه است اي مسئله آموز زبان براي (فرانسه) زبان يادگيري
 شـايان  چنـين  هم. به تعامل اجتماعي بپردازد آن كمك با بتواند تا كند حل را ها  آن بايد او كه
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 ميزان و نيست دشوار خود خودي به اي مسئله چهي شناختي، شناسي  روان ازمنظر است كه ذكر
 بستگي دارد مسئله اين با مواجه فرد قبلي تجربيات و ،ها دانسته باورها، به صرفاً آن پيچيدگي

(Gaonac'h 1991) انـدازة   شناسان به زبان«كند:  غياثي اضافه مي» سخني در توجيه«. در قسمت
هـا بيگانـه    اين پژوهشاند. ما با  زبان سخن گفته كافي دربارة معايب روش استوار بر دستور

نيستند. در  آشنا شناسي زبان با چندان ايشان كه كنيم مي فكر ،ادعاي غياثي برخالف». نيستيم
است نه چگونگي  (langue)شناسي توصيف زبان   نقد گفتة ايشان، بايد گفت كه رسالت زبان

نحـوي   و بهاست  )didactique des langues(ياددادن آن كه رسالت علم نوپاي آموزش زبان 
شد، فن آموزش زبان  گفته نيز تر  پيش طوركه  . همانشناسي  شناسي است و هم روان  هم زبان

 ،شناسي  زبان ـ شناسي زبان، روان شناسي، روان  كه از دستاوردهاي زبان اي است علمي بينارشته
 را معيـار  زبـان  مـا «گوينـد:   برد. در جـايي ديگـر، آقـاي غيـاثي مـي      و علوم تربيتي بهره مي

اطالعـي ايشـان از    ايـن گفتـه را دليـل ديگـري بـر بـي       8.»را بازار بازي الل نه شناسانيم، مي
يل قرن نوزدهم با تأمالت ا، كه در اوجديدشناسي   در زبان .دانيم شناختي مي  هاي زبان ديدگاه

. 1زيرا: تر است،  پديد آمد، اهميت زبان گفتار از زبان نوشتار بيش (Saussure 1974)سوسور 
. اقـوام و جوامـع   2 ،گيـرد  مـي  ياد را گفتن شفاهي و سپس نوشتن بچة انسان نخست سخن

ور امروزي بـراي برقـراري ارتبـاط     . گويش3 ،زيادي وجود دارند كه زبان نوشتاري ندارند
 تري دارد تا شناختن زبـان قـدما و حتـي ادبـا        ثرتر، به شناخت زبان امروز خود نياز بيشؤم

(Chiss et al. 2001)هاي نويسندگان و شعراي  خواند نوشته چه آقاي غياثي زبان معيار مي  . آن
گيـريم. امـا از    راه دستور زبان را در پـيش نمـي  «گويند:  نام است. درادامه، ايشان مي  صاحب

رسد  نظر مي چيست. به» چاه«دانيم منظور ايشان از  روشني نمي به». بريم چاله به چاه پناه نمي
ويژه دستور زبان اعتقـاد    هايي است كه به آموزش صريح زبان و به ايشان از چاه شيوهمنظور 

شيوة مستقيم، شيوة موقعيتي، رويكـرد  ، )la méthode des sériesها ( ندارند، مانند شيوة توالي
گـردد و   ها بـه اواخـر سـدة نـوزدهم مـيالدي برمـي       و كنشي. پيدايش شيوة توالي ،ارتباطي

درمـورد فراينـدهاي يـادگيري زبـان      )Gouin 1880( فرانسوا گويندات سرچشمة آن مشاه
نظـر   ثير انكارناپذيري گذاشت. بـه أها و رويكردهاي بعدي ت آلماني است كه بر تدوين شيوه

يا خارجي مانند فراگيري زبان مادري است. هدف ايشـان از ايـن    ايشان يادگيري زبان دوم/
خـاطر نيـاز    آموزشي بود. ايشان لزوم يادگيري زبان را بـه كارهاي  يابي به راه مطالعات دست

كيـد  أضـمن ت  ،داند. به همـين خـاطر   مي برقراري ارتباط با ديگران و عبور از موانع فرهنگي
كند كه هم گفت و هم شنود و هم نوشتن آموزش  وشنود توصيه مي تر بر آموزش گفت بيش

هاي  بر نظريه هاي آموزش زبان مبتني يوهها آغازي بود براي تدوين ش داده شوند. شيوة توالي
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شـدة   و غيره. شيوة مستقيم شكل مدون ،شناختي  شناختي، زبان  شناختي، جامعه يادگيري روان
. آمـوزش واژگـان   1كنـيم:   جا فقط به ذكر اصول آن بسنده مي  هاست كه در اين شيوة توالي

ي يا زباني ديگـر. مـدرس بـراي    ها در زبان مادر  شدن به معادل آن زبان بيگانه بدون متوسل
هـا را ترجمـه     كنـد و آن  آموز اسـتفاده مـي   هاي قبلي زبان و دانسته ،اين كار از اشيا، تصاوير

. استفاده از زبان شفاهي بدون واسـطة زبـان نوشـتاري. در ايـن شـيوه، اهميـت       2، كند نمي
 ،داننـد  گفتـاري مـي  شود و زبان نوشتاري را صرفاً توصـيف زبـان    فراواني به تلفظ داده مي

هـاي   و پرسـش و پاسـخ    محاوره  شود. معلم به تمرين شكل ضمني تدريس مي دستور به  .3
  دهد. ارجحيت مي شده تهداي

 ةاسـتفاد . زبان در جوو جست حاصل و است آگاهي يك دستور«گويد:  غياثي درادامه مي
مبهم اسـت. معمـوالً   اين عبارت ايشان نيز كامالً ». است وقت در جويي صرفه آن، از درست

راه بـا خطـا،    هاي متعدد، البته هم استفادة درست از دستور پس از درك آن و پس از كاربست
شود. شايد منظور مؤلف توضيح درست دستور توسط  در موقعيت ارتباطي واقعي حاصل مي

كنـد كـه     انجامـد. درادامـه اضـافه مـي     مـي » جويي در وقت صرفه«معلم يا مؤلف است كه به 
 ».ايـم  داده تذكر را سودمند عملي قواعد و ايم گذاشته كنار را دستور فرعي مسائل از ياريبس«

شناسي  كند. طبق تعريف زبان جا هم مؤلف از واژگاني غيرتخصصي و مبهم استفاد مي  در اين
هـا درمقابـل ديگـر     هـايي كـه ارزش آن   زبان نظامي است انتزاعي متشكل از نشانه ،ساختاري

هاي اين نظام و قواعد حاكم بـر آن را بـه    دهنده  توان تشكيل شود. پس نمي تعيين ميها  نشانه
بـراين،   بندي كرد. عالوه  يا سودمند و غيرسودمند دسته ،فرعي و غيرفرعي، عملي و غيرعملي

قاعدتاً تأكيـد ايشـان    ،جاكه معيار مؤلف زبان اديبان و هدف وي آموزش اين زبان است  ازآن
  ان و متفكران است نه عامة مردم.بهايي از زبان باشد كه خاص ادي متبايد بر آن قس

خـورد طـرح ادعاهـاي     چشـم مـي   توجه ديگري كه در مقدمة اين اثر نيـز بـه   قابل ةنكت
هـاي   آخـرين روش «كند كـه از   جلد دوم اين اثر ادعا مي پشتوانه است. ايشان در معرفي بي

هيچ نشـاني از رويكردهـاي التقـاطي، ادغـامي،     كه   درحالي .استفاده كرده است» آموزي زبان
جا الزم   شود. در اين در اين اثر ديده نمي ند،كه جزو رويكردهاي جديدتر ،و كنشي ،ارتباطي

شدة ارتباطي و كنشي قدري توضيح دهـيم. در رويكـرد     دانيم دربارة دو رويكرد شناخته مي
آموز توسعه پيـدا كننـد. در ايـن     بانتوانند متناسب با نيازهاي ز ارتباطي هر چهار مهارت مي

شـناختي   هاي زبـان  شود. جنبه عنوان ابزار ارتباط يا تعامل اجتماعي تلقي مي زبان به ،رويكرد
شوند كه درواقع خود بخشـي از   دستور تلقي مي يو غيره) اجزا ،(آواها، ساختارها، واژگان

سـاختن   منظـور ممكـن   د، بـه نام توانش ارتباطي هستند. در اين رويكـر  تر به يك توانش كلي
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و  ،شناختي  شناختي، جامعه  شناختي، كاربرد شناختي، روان  جا از زبان، به ابعاد زبان هاستفادة ب
شود. يادگيري كاربردي زبان در اين رويكرد بـا فراگيـري    زمان توجه مي طور هم  فرهنگي به

و قواعـد   ،تلفظ، واژگان ديگر، يادگيري عبارتي زمان است. به ) زبان همformeشكل ظاهري (
زمان آموخت. هـدف   كارگيري را هم هم  دستوري زبان خارجي كافي نيست و بايد قواعد به
شـده كـامالً     براين، هميشه معناي منتقـل  در اين رويكرد رسيدن به ارتباط مؤثر است. عالوه

زيرا معنا محصول تعامـل اجتمـاعي    ،شبيه پيامي نيست كه گوينده خواسته است انتقال دهد
كنـيم هـيچ    اي را توليد مي وقتي گفته ،است، محصول مذاكرة بين دو مخاطب است. درواقع

يـادگيري   ،درستي تفسير كند. طبق اين رويكرد تضميني وجود ندارد كه مخاطب ما آن را به
هـاي   از گفتـه  گاه نبايد بيرون  زبان ايجاد عادت و رفلكس نيست. ساختارها و جمالت هيچ

در اين رويكـرد بـه سـطح گفتمـان توجـه       .(Widdowson 1991)طبيعي ارتباطي عمل كنند 
متني (رابطة بـين   ها) و انسجام فرا متني (روابط موجود بين گفته  شود و بين انسجام درون مي
  شوند. ها و موقعيت غيرزباني) تمايز قائل مي گفته

نام رويكـرد كنشـي يـا رويكـرد      د بهميد آرويكرد آموزشي جديدي پد م 1990در دهة 
كيـد  أاي كلـي ت  بر تكليف اجتماعي. اين رويكرد بر انجام تكليف در چهارچوب پروژه مبتني
هـاي ادراكـي و تعـاملي     كند. كنش بايد برانگيزانندة تعاملي باشد كه بـه توسـعة تـوانش    مي

يـا كـاربر    آمـوز و/  زبانشود از اين جهت كه در آن  بينجامد. به اين رويكرد كنشي گفته مي
هـاي خاصـي و    ها و محيط شوند كه در موقعيت گراني اجتماعي تلقي مي  عنوان كنش زبان به
هاي زباني در  دهند كه صرفاً زباني نيستند. كنش كنشي خاصي تكاليفي را انجام مي ةدر حوز

مـاعي  ي هستند كـه در بافـت اجت  يها هاي زباني هستند كه خود بخشي از كنش بطن فعاليت
هـاي زبـاني معنـا     هاي اجتماعي هستند كه بـه فعاليـت   شوند. درحقيقت، اين كنش واقع مي

كند كه كنش مسئله و دغدغة يـك يـا چنـد     بخشند. تكليف اجتماعي زماني معنا پيدا مي مي
اي مشـخص بسـيج كننـد. در ايـن      هايشان را براي رسيدن به نتيجه گر باشد كه توانش  كنش

اجتماعي درنظـر گرفتـه    گر  هاي كنش ظرفيت ةو كلي ،ي، عاطفي، اراديرويكرد منابع شناخت
گران اجتماعي است كـه    افراد و كنش  شوند. كاربست زبان و يادگيري آن محتواي كنش مي

كار  زمان به شان را هم  ويژه توانش برقراري ارتباط زباني  هاي عمومي، به اي از توانش مجموعه
 و زيسـتي  مهـارت  هـا،  مهـارت  ها، دانسته خود بر ها اين توانشدهند.  گيرند و توسعه مي مي
گـران بـراي تحقـق      هستند. ازمنظر اين رويكرد، كـنش  مبتني فرد يادگيري مهارت چنين هم

بردهاي مناسبي براي انجام  دهند و راه هاي گوناگوني تن مي هاي زباني به محدوديت فعاليت
وران درگيـر در تعامـل بـه      ها توسط گويش اليتگيرند. كنترل اين فع اين تكاليف به كار مي
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گـر را    انجامد. تكليف همان كنشي است كه بايد كـنش  هايشان مي يا تغيير توانش تقويت و/
برسـاند. طبـق ايـن تعريـف،      خـاص  اي نتيجـه  و اهداف معين به ،، وظيفه متناسب با مسئله

كـردن،   اي، بـازي  در مذاكره گيري جاكردن چيزي، نوشتن متني، تصميم  تواند جابه تكليف مي
 كردن گزارشي گروهي باشد يا تهيه ،كردن متني به زبان خارجي دادن چيزي، ترجمه سفارش

)Schiffler 1991.(  
و اشاره به چند شيوه و  آثار ايشان گفتار پيش دو در غياثي رويكرد بررسي از پس اكنون

 و هـا  شـباهت  بررسـي  ده، بـه بـر  رويكرد آموزشي ديگر، ضمن تأكيد بر محتواي دو اثر نـام 
 از را عينـي  هـايي  نمونـه  و پردازيم مي ترجمهـ  دستور رويكرد با ايشان رويكرد هاي تفاوت
  .كرد خواهيم معرفي ها تفاوت و ها شباهت اين تأييد براي ايشان اثر دو محتواي

  
 تحليل محتواي آموزشي آثار موردمطالعه .5

 و آموزشـي  چهـارچوب  يـك  از درسـي  هـاي  كتاب آموزشي محتواي بررسي براي معموالً
 ژرمـن  كلـود  مفهـومي  چهـارچوب  از جـا   اين در هم ما. شود مي استفاده مشخص مفهومي

)Germain 1993( لوژانـدر  روالنـد  آموزشـي  چهارچوب نيز از خود وي كه كنيم مي استفاده 
)Legendre 1988( قـرار  موردتوجـه  تصـوير  چهـار  چـوب  چهار اين در. است كرده اقتباس 

 روابـط  تصـوير  نهايتـاً  و آمـوزش  تصوير يادگيري، تصوير فرهنگ، /زبان تصوير: گيرند مي
خواهـد يـاد بگيـرد (رابطـة      آموز و زبـاني كـه مـي    . رابطة بين زبان1 ةكه دربرگيرند تربيتي

آموزهـاي ديگـر و    آمـوز و زبـان   آموز، رابطة بين زبان . رابطة بين مدرس و زبان2يادگيري)، 
. رابطة مـدرس و  3هاي آموزشي (رابطة ياددهي)، و  آموز و ابزارها و فعاليت بين زبانرابطة 

 آموزشي) است.ـ  موضوع آموزش يعني زبان مقصد (رابطة فني منابع آموزشي با

 آمـوزش  در غيـاثي  رويكـرد  بين هايي آثار موردمطالعة اين جستار، شباهت بررسي با ما
 بـراي  غيـاثي  كـه   اين فرض با اساس، همين بر. كرديم مشاهده ترجمهـ  دستور شيوة و زبان

 بـر  تكيـه  بـا  و است شده متوسل ترجمهـ  دستور شيوة به فرانسه زبان آموزش كتب تدوين
 محتـواي  بفهمـيم  كـرد  خـواهيم  شـد، سـعي   اشاره آن به تر  پيش كه ،تصويري چهارچوب
 .دارد واگرايي يا گرايي هم مذكور شيوة با ندازها  چه تا ايشان آثار آموزشي

 شيوة. بپردازيم سنتي يا ترجمهـ  دستور شيوة هاي ويژگي به ابتدا دانيم مي الزم جا  اين در
 اروپـا  در مـدرن  هـاي  زبان آموزش براي نوزدهم قرن اواسط تا رنسانس از ترجمهـ  دستور
 كالسـيك  ادبيـات  و زبـان  آموزش براي عمدتاً شيوه اين از كه جايي  ازآن. است داشته رواج
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 نـامش  از طوركه  همان. گويند مي هم سنتي شيوة آن به است، شده مي استفاده يوناني و التين
 شـيوه  اين در شفاهي زبان. است مبتني متون ترجمة و توضيح دستور بر شيوه اين پيداست،
 زبـان . شـود  مـي  داده اهميت فاخر اصطالح، به يا ادبي متون به عمدتاً و دارد تري  كم اهميت
 زبـان  و هنري آثار به فقط فرهنگ و نيست معيار شيوه اين در مردم عامة فرهنگ و روزمره

 از اي مجموعه عنوان به خارجي زبان ترجمه،ـ  دستور شيوة در. شود مي محدود ادبي زبان به
. دارد هـايي  شـباهت  آموز زبان مادري زبان با كه شود مي معرفي دستوري استثنائات و قواعد

 در. شـود  مـي  آغاز كالس دستوري موضوع با متناسب و متن از منفصل جمالت با تدريس
 داده توضيح آموز  زبان مادري زبان به واضح و استقرايي شكل  به زبان دستور ابتدا شيوه، اين
 و شـوند  مـي  بسـته  كـار  بـه   توضـيحات،  ترشدن  روشن منظور به  جمله، در سپس شود و مي

 بسـته  كـار  بـه  دوم زبـان  بـه  مـادري  زبان از جمالتي ترجمة در موضوعي شكل  به سرانجام
 تأكيد يادگيري كار راه عنوان به جمالت حفظ و مضمون بر رويكرد اين دارن طرف. شوند مي
 سـپس  و كردنـد  مـي  تدريس واضح و فرمولي شكل به را واژگان و ،نحو صرف،. كردند مي
 .بستند مي كار به تكراري هاي تمرين و جمالت درقالب را ها نآ

 درپـي  و موضـوع ـ  دستور الگوي دركنار دستورـ  ترجمه الگوي بعد به هجدهم قرن از
 بـه  واژه به واژه و تجزيه مقصد زبان متن جديد، الگوي در. كرد پيدا توسعه الگو اين از انتقاد
 مـادري  زبـان  تقويـت  ترجمـه  از هـدف  دوره اين در. شد مي ترجمه آموز زبان مادري زبان
 الگوي در. بود التين زبان آموزش بودن كاربردي خأل پركردن براي نوعي به كه بود آموز زبان

 را اسـتقرايي  آمـوزش  جـاي  دسـتور  استنتاجي آموزش و بود دوم اولويت در دستور جديد
. شدند مي داده آموزش جمله در پديدارشدن ترتيب به دستوري نكات ترتيب، اين به. گرفت
 خـود  شـيوه،  اين در آموزش فن بودن رنگ  كم خاطر به و نداشت كتاب نيازي به تقريباً معلم
. كنـد  توجه آن واژگاني و ساختاري هاي پيچيدگي به كه  آن بي كرد، مي انتخاب را متون معلم
 اوسـت . تواناسـت  كه اوست و داند مي كه اوست. است مطلق حاكم معلم چنين كالسي در
 ،خاطر همين به. كند مي اصالح را آموز زبان پاسخ كه اوست و كند مي تدوين را ها تمرين كه
 زبـان  كالسـي  چنـين  در آموزش زبان. آموزگار نه كردند مي خطاب) maitre( استاد را ها  آن

 جلسـة  شـكل   بـه  كـالس . نـدارد  بين اعضاي گـروه وجـود   تعاملي. است آموز زبان مادري
ن  و خطـا . شـنود  مي آموز زبان و گويد مي معلم يعني ،شود مي اداره راني سخن ن  مـ كـردن  مـ 
 و شوند مي داده كالم آموزش بافت از بيرون و وار  فهرست واژگان. شود مي نكوهش سخت
 ،گفتـه  بـر  واژه معنـي،  بـر  ساختار رويكرد اين در درواقع،. كند حفظ را ها  آن بايد آموز زبان
  .دارد ارجحيت ارتباطي موقعيت بر متن نهايتاً و ،متن بر گفته
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 دستور 1.5
 نـو  روش در. دارد هم هايي تفاوت اما شود، مي تلقي سنتي اثر دو هر در غياثي شيوة هرچند
 دسـتور  توضـيح  بـه  ابتدا موضوع،ـ  دستور الگوي برمبناي مؤلف فرانسه زبان آموزش براي
 دسـتوري  نكـات  كنـد كـه حـاوي    اضافه مي اي شده ترجمه جملة يا متن سپس و پردازد مي

 در مـثالً  نيسـت،  دستوري موضوع حاوي الحاقي اي موارد، متن پارهباشد. البته در  مطروحه
 از بخشـي  ملكـي  ضـماير  توضـيح  از پس روش نو براي آموزش زبان فرانسه 117 صفحه
  .است نشده استفاده ملكي ضماير از آن جاي هيچ در كه است شده آورده داستاني
 اسـت،  دستورـ   موضوع و دستورـ  ترجمه از تلفيقي تقريباً گام به گام فرانسة رويكرد اما
 مـتن  يـا  جملـه  از بعـد  مواردي ديگـر  در و قبل موارد برخي در دستوري توضيحات يعني

ـ  در كـه  ديگري چرخش ترين عمده. شوند مي ظاهر شده  ترجمه  گـام  بـه  گـام  فرانسـة  ليفأت
 اثـر  ماننـد  نيـز  اثر اين در. است معيار زبان دركنار امروز فرانسة زبان به دادن اهميت بينم، مي
 از البته كه اند شده گرفته ناديده نوشتاري مهارت حتي و ،گفتاري شنيداري، هاي مهارت قبلي
  .است ترجمهـ  دستور شيوة هاي بارزه
  
  تلفظ 2.5
كمك  كند به شوند و مؤلف سعي مي دو اثر ايشان با آموزش حروف الفبا و تلفظ آغاز مي هر

الفباي آوايي، نظام آوايي زبان فرانسـه را آمـوزش   شدن به  نظام آوايي فارسي، بدون متوسل
هـاي ايـن دو نظـام     اي به تفـاوت  توجه اين است كه نويسنده هيچ اشاره از نكات قابل. دهد

كه آواهايي در هريك از اين دو نظام وجـود دارنـد كـه در ديگـري      درحالي .كند آوايي نمي
خاص زبان فرانسه هستند و در زبان فارسي  /ɥ/ و ،/y/، /R/، /Əآواهاي / وجود ندارند. مثالً

خاص زبان فارسـي هسـتند و در زبـان فرانسـه      /x/ و /،q/ ،/r/ ،/â/وجود ندارند يا آواهاي 
توان آوايي را كه در زبان فارسي وجود ندارد با  وجود ندارند. سؤال اين است كه چگونه مي

الخـط   شـدن بـه رسـم    آوايي و متوسلنكردن از الفباي  الفباي اين زبان آموزش داد؟ استفاده
شـكلي غيرواقعـي و    عربي سبب شده است كه برخي از آواهاي موجود در زبان فرانسه بـه 

مؤلـف در  روش نو در آمـوزش زبـان فرانسـه    در كتاب آموز منتقل شوند.  تغييريافته به زبان
چنـد  و  ،هـا   هفت صفحة نخست فصل اول حروف الفباي زبان فرانسه، تركيب برخـي از آن 

. )17 - 10صفحة (كمك الفباي فارسي (و نه الفباي آوايي) آوانگاري كرده است  واژه را به  تك
جا چنـد    در اين هم انجام شده است.گام  به گام فرانسةاين كار در سراسر جلد اول مجموعة 
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 نو روشكتاب  13 ةدهيم. در صفح كمك الفباي آوايي نشان مي نمونه از اين اشكاالت را به
اُ  =oتـر از   صدايي كوتاه« :گويد مي e، غياثي در توضيح آوايي حرف فرانسه زبان آموزش در

كه منظور   ، درحالي»كند اي پيدا مي شود و تلفظ ويژه {دارد}. گاه با حروف ديگر تركيب مي
 oدر توضيح حرف  15 ة/ است كه در فارسي وجود ندارد. درادامه، در صفحƏايشان آواي /

كه كمـي    گويد چه آوايي دارد درحالي ، اما نمي»تلفظ اين حرف بسيار ساده است« :گويد مي
دهـد.   آيـد را توضـيح مـي    دست مي بعد آواهايي كه از تركيب اين حرف با حروف ديگر به

دهد كه خود نويسنده به اشكال كار پـي بـرده    نشان مي oرفتن از توضيح آوايي حرف  طفره
آمـوز   باعـث سـردرگمي زبـان    ،استفاده كنـد  »اُ =o«ه از همان داند اگر دوبار است، يعني مي

شود. نويسنده براي اجتناب از چنين مشكالتي حتي از توضـيح آوايـي برخـي حـروف      مي
دهد.  حرف از حروف الفباي زبان فرانسه را توضيح مي دهكند و فقط آواهاي  نظر مي  صرف

كـه   درصورتي .دهد ذكر شد توضيح نميخاطر اشكالي كه در باال  را به »u«مثالً ايشان حرف 
شود كه در نظـام آوايـي زبـان     تلفظ مي /y/ اين حرف در الفبا و نوشتار زبان فرانسه معموالً

  آموز ايراني مشكل باشد.  تواند براي زبان فارسي وجود ندارد و توليد آن مي
هـا، يعنـي آواي   / aمثالً اكثر / ،كند ها هم دقت كافي نمي نويسي تلفظ  نويسنده در معادل

اول  جلـد بـه   بنگريد( lave /laver/ براي »الوِه«دهد. مثالً  نمايش مي »ا«با حرف  راَ ـ معادل
هاي الله و كار با  اژهو مثل تواند مي فارسي در الوِه كه صورتي) در19 فحةص گام به گام فرانسة

بـود،   خواهـد  /lᾱveنتيجـه /  ،شود و اگر بخواهيم الوه را آوانويسـي كنـيم   آواي /آ/ خوانده 
آوايـي   تـوان بـه تكـرار    از اشكاالت ديگـر مـي  تبديل شده است.  /ᾱ/ به /aديگر، / عبارتي به

هاي  ، كه بخشي از صورت اماليي واژهssو  ppحروف زوج اشاره كرد، مثالً مؤلف حروف 
»apporter«  و»casser« ترتيــب / هســتند و بــهapƆrte/ و /kɑse/ شــوند را دو بــار  مــي تلفــظ

/ و appƆRteترتيـب /  كه طبـق الفبـاي آوايـي بـه    » كاس سه«، »اَپ پخته«كند؛  آوانويسي مي
/kâsseهمان جلد مؤلـف واژة   20 ة). يا مثالً در صفح19 همان:شوند ( / مي/avwaR/ avoir 

  شود. مي /avoᾱqكه طبق الفباي آوايي / كند مي نويسياآو »اَو آق«را 
 غيرزبـاني،  و از زبـاني  اعـم  ،آمـوز  زبـان  قبلـي  هاي دانسته مطالعة با شناسان  زبانـ  روان
در  .ببرنـد  پي او ناخطاهاي و خطاها علت به كنند سعي مي آموزش شيوة و آموزشي محتواي

 آمـوزش  ثيرأت آن تبع به و زباني داد برون بر زباني داد درون بهتر تأثير درك همين راستا براي
 بـه  منـد   عالقـه  ، از خوانندگانگام به گام فرانسة و زبان آموزش نو در روش هاي  كتاب تلفظ
 Étudier l'acquisition d'une« كنيم بـه مقالـة   دعوت مي فرانسه زبان يادگيري /ياددهي حوزة

langue étrangère en milieu naturel« (Noyau, 1980) رجوع كنند.  
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  واژگان 3.5
حـاوي متـون    گـام  بـه  فرانسة گام، اما مجموعة نددو اثر از غناي واژگاني الزم برخوردار هر

ترجمه اغلب از متون ادبي ـ  دستور تر گفته شد، در شيوة  طوركه پيش  تري است. همان متنوع
روش نـو در آمـوزش زبـان    دو اثـر، مخصوصـاً در    آقاي غياثي هم در هر .شود استفاده مي

هـا نيـز اسـتفاده     واژه  هـا و تـك   لـه جم  كند. البته وي از تك ، از متون ادبي استفاده ميفرانسه
 هـاي  كند. تمرين نياز مي نامه بي  آموز را از لغت كند. ترجمة فارسي عبارات و كلمات زبان مي

هـاي فارسـي بـه زبـان فرانسـه و       نوشتاري و تمرين برگردان جملـه  مطلب درك به مربوط
گنجانده شده است كه باعـث تقويـت    گام به فرانسة گامو در جلد اول  روش نوبالعكس در 

هايي است كه  جمله نيز از تمرين هايي از شود. بازسازي قسمت آموز مي حافظة واژگاني زبان
كند.  شوند كه به يادآوري كلمات كمك مي ديده مي گام به فرانسة گامو جلد اول  روش نودر 

يـت ارتبـاطي تبعيـت    از موضوع و موقع ،ساختگي يا برگزيده ،در متدهاي جديد متن اغلب
رسد كـه متـوني كـه     نظر نمي خورد و به چشم نمي اما در آثار غياثي چنين روندي به ،كند مي

اشند. مثالً نخستين متني ب  آموز انتخاب شده اند براساس اولويت نيازهاي زبان ايشان برگزيده
در  .)19همان: د (ددز اي را مي بينيم داستان سگي است كه استخوان گربه مي روش نوكه در 

وجـود  » شـما «و  ،»تو«، »من«ضماير فاعلي  گام به فرانسة گامجلد اول  ةنخستين متن برگزيد
شستن براي نوآمـوز زبـان   و هاي پيپ، كشيدن، آوردن، شكستن،  رسد واژه نظر مي ندارد. به

  ).2 همان:( باشندداشته تري   غيركاربردي ةفرانسه در درس اول جنب
  

 نهادها پيشگيري و  نتيجه .6
اي مبتني است، هرچند كه خود بانيان، مؤلفان  فعاليت آموزشي بر نظريهو  ،هر برنامه، محتوا

هرگونـه تغييـر در    ،بنـابراين  .گيرند از اين امر آگاه نباشند كار مي و مدرساني كه آن را به ،آن
مـؤثرتر در  شدن نظرية آموزشـي   رفتار و رويكرد فرد درجهت آموزش بهتر، مستلزم نهادينه

بودن آثـار موردمطالعـة ايـن مقالـه، بهتـر بـود        به آموزشي توجه . با)Schiffler 1991( او است
و حتـي پـس از انتشـار     ،زبان پيش، هنگـام  ها و رويكردهاي آموزش مؤلف مؤثرترين شيوه

بـه گسـتره و تنـوع نيازهـاي      چنـين باتوجـه   دقت بررسي كند. هـم  را شناسايي و به 2آثارش
كـرد. بـا    تري مي بينانه سنجي باريك سنجي و نياز وزان ايرني بهتر بود مؤلف مخاطبآم فرانسه

آمـوزي را درك   يابيم كه مؤلف هدف غـايي فرانسـه   تكيه بر بررسي محتواي اين آثار، درمي
آموزاني كه اهدافي غير از درك متـون نوشـتاري    زبان ،داند، بنابراين متون نوشتاري فاخر مي
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نتوانند بهرة چنداني از اين آثار ببرند، هرچند تقويت مهارت خوانداري بـر  ادبي دارند شايد 
  .ثير داردأهاي ديگر ت مهارت

اي از متخصصـان   . كميتـه 1توان به چند مورد اشـاره كـرد:    براي تدوين چنين آثاري مي
آمـوزان تشـكيل    و حتي زبـان  ،آموزش زبان و تدوين محتواي آموزشي زبان، مدرسان زبان

انـد را بررسـي كنـد و پـس از      ار مشابهي كـه در كشـورهاي ديگـر منتشـر شـده     شود و آث
. بـه ايـن نكتـه    2 .مبادرت كنـد سنجي دقيق به تدوين كتاب آموزشي  سنجي و نياز مخاطب

داد، يعني محتـواي آموزشـي    تأثير درون آموز تاحد زيادي تحت داد زبان توجه شود كه برون
هايي با وسواس الزم تهيه شود. براي نمونـه،   كتاب بهتر است محتواي چنين ،است. بنابراين
كه خطـا   جا  ترين مسائل آموزش زبان ميزان و چگونگي اصالح خطاست و ازآن يكي از مهم

شايسته اسـت كتـب آموزشـي (خودآمـوز)      ،جزء الينفك فرايند فراگيري و يادگيري است
ممكن است تكرار خطاهـا   صورت  بيني كنند، درغيراين اصالحي الزم را پيش  ابزارهاي خود

 تـوان از ابزارهـاي    مـي  ،ها منجر شود. بـه همـين منظـور     ) آنfossilisationشدگي ( به فسيل
 اي رايانـه  افزارهاي  نرم و افزارها  سخت ،پخش و ضبط به مربوط فني امكانات نظير آموزشي

سـازي   منطبـق توان گفت كه امروزه دغدغة عمدة متوليان آمـوزش   مي ،استفاده كرد. درپايان
آموزشـي   كتب در تدوين ) يادگيرنده است، لذا شايسته استcognitionآموزش با شناخت (

  علوم شناختي نيز توجه ويژه شود. و درسي به دستاوردهاي
  
  ها نوشت پي

 

  . ترجمة خود ما.1
اند. مرسوم است كـه در چـاپ مجـدد ايـرادات برطـرف و       . هر دو اثر چندين مرتبه بازنشر شده2

  شود. مطالب جديد گنجانده مي
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