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آیا می خواهید گرامر زبان انگلیسی خود را به راحتی تقویت کنید؟
در این مقاله می خواهم به معرفی فلسفه بودا برای یادگیری زبان انگلیسی بپردازم. البته شاید برایتان عجیب به نظر برسد. 

ولی به خواندن این مقاله ادامه دهید تا بهتر متوجه منظورم بشوید.
نام این متد، فرمول بوداست. البته من بودایی نیستم. اما با معرفی این فرمول قصد دارم به عالقه مندان یادگیری زبان 

انگلیسی کمک کنم تا با اعتماد به نفس بیشتری انگلیسی را صحبت کنند.

بر اساس فلسفه بودا شخص نباید سعی کند اتفاق و یا رویدادی را به اجبار ایجاد کند. در آئین  بودیسم موضوعی وجود دارد 
تحت عنوان«تالش صحیح«. و آن عبارتست از استفاده از ِخَرد و  بینش در جهت به کارگیری تالش الزم برای رسیدن به یک 

هدف. 

حال ببینیم که چه طور  مفهوِم »تالش صحیح« را برای یادگیری گرامر استفاده کنیم.

این سوال که بالخره گرامر بخوانیم یا نه موضوع پیچیده ای است.
در خصوص اینکه چه قدر گرامر بخوانیم هنوز بین علما اختالف نظر وجود دارد!

برخی معتقدند که گرامر یعنی همه چیز و آنرا از نان شب هم واجب تر می دانند. گروهی دیگر اما  مطالعه گرامر را وقت تلف 
کردن می دانند.

خب، حاال حق با کدام گروه است؟ به نظرم با هیچ یک.
افرادی را دیده ایم که با مطالعه فراوان گرامر توانسته اند انگلیسی را در حد تسلط و به خوبی صحبت کنند. از طرفی نیز 

کسانی را می بینیم که اصال گرامر نخوانده اند، اما آنها هم انگلیسی را خیلی عالی صحبت می کنند.
به نظر من اگر گرامر را دوست دارید، حتما آن را یاد بگیرید. چون خیلی مفید و کاربردی است.  

اما اگر گرامر را دوست ندارید ایرادی ندارد. فکر نکنید بدون یادگیری گرامر نمی توانید انگلیسی را خوب صحبت کنید.  
 با مطالعه گرامر به »میزان الزم«  می توانید انگلیسی خود را تقویت کنید. که البته این مقدار خیلی هم زیاد نیست. و به این 

ترتیب آرام آرام گرامِر شما تقویت خواهد شد.

یادگیری گرامر با فرمول بودا
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موضوع: یادگیری گرامر با فرمول بودا
برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید!

برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!
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یادگیری گرامر، اجباری نیست. زیرا اغلب استرس زا و تلف کردن وقت است.
مثالی می زنم. همان طور که می دانید، در زمان حال ساده برای فاعلهای سوم شخص مفرد به انتهای افعال s یا es اضافه می 

 She troubleshoots. یا  He goes. شود. مثل
آیا تا به حال پیش آمده است که در این مورد ساده اشتباه کنید؟

مطمئنا بله.
این یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که بسیار شاهد آن هستیم. حتی افراد حرفه ای نیز گاهی اوقات در این مورد، اشتباه 

می کنند.

اما چرا با این که این همه مطالعه کردیده اید، باز هم اشتباه می کنید؟

دلیلش ساده است. باید آنقدر اشتباه کنید تا به سطحی از زبان انگلیسی برسید که دیگر این اشتباهات را مرتکب 
نشوید. برای همین در مقاالت متعدد گفته ام که یکی از بهترین روشها برای یادگیری سریع زبان انگلیسی این است که 
تا می توانید اشتباه کنید. در واقع به مرور زمان این نوع اشتباهات دیگر تکرار نمی شوند. زیرا همه چیز ملکه ذهنتان خواهد 

شد.

نکته ای که می خواهم به شما بگویم این است که صبور باشید و بگذارید زبان انگلیسی تان به مرور زمان و خود به خود 
تقویت شود. اما به خاطر داشته باشید که این بهبود زمانی اتفاق می افتد که هر روز تمرین کنید.

سپس به جایی میرسید که قواعد گرامری نامفهوم و ساختارهای پیچیده برایتان مفهوم پیدا کرده و دیگر بیش از این برایتان 
پیچیده و عجیب نخواهند بود. 

این پروسه به طور طبیعی و بدون تالش زیاد اتفاق می افتد یعنی همان روش بودایی که در ابتدا به آن اشاره کردیم.
این موضوع بارها برای من و دیگر زبان آموزان اتفاق افتاده است. پس بی شک برای شما هم اتفاق می افتد. درست زمانی که 

فکرش را نمی کنید.

چرا این اتفاق می افتد؟
به عقیده برخی از زبانشناسان، گرامر را باید بر اساس توالی یاد گرفت. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که بخش هایی از 
دستور زبان را باید اول از همه یاد گرفت و دنبال کردن این سلسله، موثرترین روش برای یادگیری گرامر است. این سخن به 

این معنا نیست که از فردا بروید و همه فصول یک کتاب گرامر را یاد بگیرید. بلکه به این معنا است که در هر مرحله خاص از 
یادگیری زبان مفاهیم خاصی از گرامر به طور طبیعی در کالم ما عجین شده اند.
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اگر زبان آموزی مبتدی هستید تالش برای یادگیری s سوم شخص مفرد بی فایده است. ابتدا بایستی دستور زبان پایه را یاد 
بگیرید بعد به سراغ s سوم شخص بروید. یادگیری دستور زبان پایه به شما کمک می کند تا s سوم شخص را به درستی در 

.)goes در s جمالت استفاده کنید )مثال

می بینید که کار چندان دشواری نیست . چیزی هم برای نگرانی وجود ندارد. نیازی نیست نگران یادگیری همه مطالب 
موجود در کتابهای گرامر باشید. هر موقع به سطح مناسبی از تسلط در زبان انگلیسی برسید، خود به خود به طور طبیعی با 

گرامر عجین خواهید شد.

چگونه از متد بودا استفاده کنیم؟
به یاد داشته باشید که هنگام برخورد با قواعد گرامری دشوار باید بین بی خیالی و استرس گرفتن نسبت به آن مطلب، تعادل 

ایجاد کنید.
گام اول: اولین کاری که باید انجام دهید این است که مشخص کنید دقیقا مشکل شما در کدام موضوع است. زمان افعال 

مانند زمان حال کامل و یا گذشته کامل یا جمالت شرطی می توانند شروع مناسبی باشند. اما یادتان باشد  فقط یک مورد را 
انتخاب کنید.

گام دوم: یک منبع خوب پیدا کنید تا بتوانید گرامر را خیلی سریع مرور کنید )یک کتاب یا جزوه خوب(. در این مرحله 
هدف شما اصالح اشتباهات نیست. بلکه فقط هدفتان این است که بفهمید اصول این قواعد چیست. اگر الزم بود، چند منبع 

مختلف  برای خودتان داشته باشید و هر زمان که الزم شد به آنها مراجعه کنید. 

گام سوم: تا می توانید با زبان انگلیسی در ارتباط باشید. مثال از پادکست ها استفاده کنید. سریال ها و ویدئوهای آپارات 
یا یوتیوب را تماشا کنید. اما توصیه می کنم از محتواهای کپی و خسته کننده اجتناب کنید. مثل کتاب هایی که همه 

محتویاتشان را در اینترنت می توانید به رایگان پیدا کنید و جزء بدیهیات یادگیری زبان انگلیسی هستند. ولی متاسفانه  
برخی افراد سودجو بابت این مطالب بدیهی و رایگان از شما پول دریافت می کنند! همچنین مکالمات غیرکاربردی و بیهوده.

بهترین راه، این است که با افراد مسلط به زبان انگلیسی ارتباط ایجاد کنید. این افراد می توانند افراد انگلیسی زبان و یا یک 
معلم حرفه ای باشند. به این طریق می توانید مطمئن باشید که آنها از گرامر به شیوه صحیحی استفاده می کنند. البته این را 

هم بدانید که افراد بومی زبان نیز گاهی اوقات مرتکب اشتباهات گرامری می شوند!
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غالبا بیش از 75 درصد یادگیری عمیق مطالب گرامری در خالل مکالمات واقعی اتفاق می افتد. هنگامی که از روی عالقه 
- نه نیاز مبرم - با یک انگلیسی زبان ارتباط برقرار می کنید، مغز برای درک قواعد زبان، بیشتر تالش می کند. 

گام چهارم: تکرار کنید. هر روز تمرین کنید و گاهی اوقات هم به دنبال یادگیری بعضی مطالب جدید گرامری باشید. از 
قانون »تالش درست« به اندازه کافی استفاده کنید تا مطالب دایما در ذهن تان پایدار بمانند.

این فرایند، ثابت است و به بهبود گرامر شما در آینده کمک می کند. در واقع این فرایند به صورت تدریجی نتیجه خود را 
نشان می دهد. باز هم تاکید می کنم که صبور بودن و داشتن پشتکار ”patient AND persistent”  بسیار مهم هستند. 

و برای استفاده از این متد شدیدا به هر دوی این دو مورد نیازمندید.

بنابراین دایما با خودتان فکر نکنید که »وای، گرامرم ضعیفه و حاال باید بشینم و سالها گرامر بخوانم.« در عوض ببینید دلیل 
واقعی مشکالت تان چیست و به دنبال راه حلی برای آن باشید.

زمان بیشتری را به فعالیت های لذت بخش انگلیسی اختصاص دهید. اگر سالهاست که در بند مطالعه دستور زبان اسیر شده 
اید، این بندها را پاره کنید و شروع به انگلیسی صحبت کردن با افراد انگلیسی زبان کنید.

سخن آخر این که شیوه یادگیری زبان بیشتر از هر چیزی باید متناسب با سبک عالقه شخصی شما باشد. باید متدهایی را 
پیدا کنید که برای »شخص شما« لذت بخش و اثرگزار باشند. اگر  روشی مناسِب شما نیست به راحتی آنرا رها کنید!

و در پایان سوال من از شما ...

آیا تا به حال تجربه جا افتادن یک مطلب را بعد از مدتها در زبان انگلیسی داشته اید؟ زمانی که بالخره بعد از مدتها استفاده 
از یک مطلب دشوار برایتان مثل آب خوردن شده باشد؟ لطفا اولین کسی باشید که نظر خودتان را در این خصوص برای ما 

می نویسید!
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