
 

 

 
 
 

 شناسی محتوای درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: آسیب
 1زاده مژگان یحیی

 2مصطفی مرادی مقدم

 چکیده
هاای متفااو     آمدن روشقلمروی یادگیری زبان خارجی بسیار گسترده و در عین حال پیچیده است. با به روی کار 

گیری کرده است. با توجه باه  های مختلف، ماهیت آموزش و کیفیت مواد درسی نیز تغییرا  چشمیادگیری در دوره
های مختلف بر اساس  های خارجی نیز در طی دوره های زبان ماهیت برنامۀ درسی و اهداف کلی نظام آموزشی، کتاب

هاای قادیمی تیکیاد     شناسی تنظیم و تعدیل شدند. به عنوان مثاال، روش  نشناختی و روا شناسی، جامعه نظریا  زبان
محاور  -آماوز  های جدیدتر تیکید بیشتر بر آماوزش زباان   شاگرد داشتند ولی در روش-سویۀ معلم زیادی بر رابطۀ یک

رجی در های آموزش زباان خاا   است. در این تحقیق بر آنیم تا از طریق تجزیه و تحلیل ماهیت برنامۀ درسی و نظریه
های مختلف، عناصر سازندۀ روش آموزش مؤثر و مفید را شناسایی کرده و از این منظر مباانی نظاری و عملای     دوره

هاا را بار   بایم تا کتاا هزبانان را مشخص و معین کنیم. در این پژوهش، تالش کرد فارسی به غیر فارسی آموزش زبان
های زبانی وابسته باه فرهنا ،   بخشمطالب، ئۀ روش اراهای مختلف،  اساس فراگیر بودنشان در لحاظ کردن مهار

پیشنهادهایی  ،های زبان گفتار را از منظر نگاه بگذرانیم. در انتهاگیآموز به فرهن  زبانی و ویژنروش آشنا کردن زبا
هاای ایان تحقیاق باه      شاده اسات. همچناین، یافتاه    ئه های آماوزش زباان فارسای ارا   ببرای ارتقاء سطح کیفی کتا

ئه تار نسابت باه ارا    تار و منساجم   کند تا هرچاه علمای   فارسی کمک می  یسان درسی و معلمان آموزش زباننو برنامه
 زبانان بپردازند. های درس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی ها و تمارین در کتاب فعالیت
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 مقدمه -١

های متفاو   قلمروی یادگیری زبان خارجی بسیار گسترده و در عین حال پیچیده است. با به روی کار آمدن روش
وارد ،  گیری کرده است )مارکهای مختلف، ماهیت آموزش و کیفیت مواد درسی نیز تغییر چشمیادگیری در دوره

 موارد ذیل اشاره کرد.توان به  های مختلف یادگیری میها و سبک(. در میانِ روش ١٩٧٢
 
 (Grammar Translationروش کالسیک ) -١-١

ریزی درسی رایج بود. رد پای این میالدی، آموزش و تدریس به شکل سنتی پایدار در نظام برنامه ٢٠تا قبل از قرن 
ی این هاهای آموزشی بر اساس نظریهبشود و بسیاری از کتاهای امروزی نیز یافت میروش تدریس حتی در کالس

نیاز به دانش باالیی ندارد و به « GTM»گرفته است. از آنجا که اصول روش کالسیک موسوم به  روش منسوخ شکل
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ریزان درسی هنوز این روش غیر علمی را سرلوحۀ کار خود باشد، بسیاری از معلمان و برنامهسادگی قابل اجرا می
( استفادۀ مطلق از زبان اول در ١به موارد گفته شده اشاره کرد: )توان های این روش میاند. از جمله ویژگیقرار داده
( توصیف ٣( تدریس لغا  به صور  خارج از جمله و از طریق فراهم کردن معنی لغا  به زبان مادری؛ )٢کالس؛ )

سل های قدیمی }و احتماالً ک( خواندن متن٤ای زبان؛ ) و توضیح قواعد زبان بدون در نظر گرفتن ماهیت محاوره
ها از زبان مبدأ به زبان مقصد و بالعکس؛ و ( ترجمه جمله٦( تدریس قواعد زبان از طریق خواندن متن؛ )٥کننده{؛ )

 (. ١٩٧٩ اینتاش،مورسیا و مک ( توجه ناچیز به تلفظ زبان خارجی )سلس٧)
ی زبان ها شد و معلم بعنوان یک ابزار بازدارنده مطرح CLTارتباطی  ترجمه در دوران بعد از رواج دیدگاه     

نخستین  GTMروش های زبان متوقف شود.  استفاده از ترجمه به هر شکل در کالس در این تالش بودند تا خارجی
  و جامع بود که در اواخر قرن هجدهم برای آموزش زبان التین و یونانی مورد استفاده قرار شناخته شدهروش 

 فقط باید خارجیبر این باور بودند که آموزش زبان  CLT دازان رویکردنظریه پر ،گرفت. اما در نیمه دوم قرن بیستم
 GTM در روش( بر این باور بود که ١٩٨٩) شکل بگیرد. داف ای استفاده از زبان خارجی در بافتی محاوره از طریق
ی غیر ارتباطی، ترجمه بعنوان ابزار ،آموزان قادر نیستند زبان را به صور  فصیح آموزش ببینند. به همین دلیل زبان

های مثبت ترجمه  محققان به برخی جنبه های اخیر، هدف، سخت و نامربوط شناخته شد. اما در سال خسته کننده، بی
 اند. در آموزش زبان خارجی اشاره کرده

(، روش کالسیک هیچ تیثیری در افزایش ٢٠٠١( و ریچاردز و راجرز )٢٠٠٧از دیدگاه محققانی مثل براون )     
شود. آموزش قواعد و ترجمۀ جمال ِ کم کاربرد، آموزان ندارد و به یادگیری منجر نمیصحبت کردن زبانمهار  
-های فراوانی برای زبانکردند. در همین راستا، کتاب هایی بود که اندیشمندان روش کالسیک بر آن تیکید میفعالیت

ها   واضح و توصیفی، لیست لغا  و ترجمۀ جملهها آموزش قواعد به صورمایۀ بیشتر آنآموزان فراهم شد که جان
گونه صالحیت نظری و عملی ندارد و از لحاظ علوم مختلف بود. به عقیده ریچاردز و راجرز، روش کالسیک هیچ

 Grammar اعتبار است. از لحاظ علمی، ایرادهایی بر روش کالسیک یاشناسی بیشناسی و زبانمثل روان

Translation  ت:وارد شده اس 
 
  روش کالسیک ترتیب طبیعی یادگیری را رعایت نکرده است. ترتیب طبیعی یادگیری بدین صور  است که در

های شنیداری باشد و سپس مهار  صحبت کردن، خواندن و نوشتن باید مد نظر گرفته ابتدا تیکید باید بر مهار 
آموزان غیربومی های آموزشی برای زبان(. این ترتیب باید در فراهم کردن کتاب٢٠٠٢شود )ریچاردز و اشمیت، 

رعایت شود تا از لحاظ علمی اعتبار داشته باشد. ترتیب ذکر شده تا حد زیادی همان ترتیبی است که کودک در 
 است.« نوشتن»و « خواندن»گیرد. ولی در روش کالسیک تیکید بیشتر بر  محیط طبیعی زبان را فرا می

 لی نادیده گرفته شده است. آموزش زبان بدون در نظر گرفتن بافت و در روش کالسیک، مهار  محاوره به ک
مورسیا  ( و سلس١٩٩٥آورد. از دیدگاه پنینگتون )قوانین محاوره در بین افراد، در زبان آموز ابهام به وجود می

به بیان   ست.تر از بررسی قواعد و لغا  اگیرد بسیار مهمهای زبانی که در بافت محاورا  صور  می(، پدیده١٩٨٧)
های آموزش زبان دیگر، تبادل نظر و برقراری ارتباط با گویشوران آن زبان باید هدف اصلی محتوای درسی کتاب

 (. ٢٠٠٣خارجی باشد )الیس، 

  توان درقالب ترجمه فرا گرفت و نیاز را نمی« لغا  چندمعنایی»و « اصطالحا »برخی از ساختارهای زبانی مثل
های درسی این پذیر نیست. در کتاب فتۀ ساختار توجه داشت. به دیگر بیان، ترجمۀ دقیق امکاناست که به معنای نه
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؛ ریچاردز و ٢٠٠١شود )براون، های جدا از متن برای تدریس زبان خارجی استفاده می دوره، برای آموزش از جمله
 (.  ٢٠٠١راجرز، 

 
  (Empirical Approachروش تجربی ) -١-٢

« شناسان رفتارگرا روان»ها از جبهۀ یی که بر روش کالسیک گرفته شد، موج دیگر تحقیقا  و نظریهبه دلیل انتقادها
های خود یشرا نام برد که با آزما «اسکینر»و  «پاولوف»توان میهای اصلی رفتارگرایان شخصیتآغاز شد. از 
ران اوج رفتارگرایی جذابیت بسیاری ها در روزگانهای آلیتدهند. فعائه ترین مدل یادگیری را اراییتوانستند ابتدا

دهد. از دیدگاه ئه تواند تعریف مناسبی از فرآیند پیچیدۀ یادگیری ارانمیداشت ولی امروزه نظریا  رفتارگرایان 
(. در ٢٠٠٧شود )براون، میگیری رابطه و تثبیت آن بین محرک و پاسخ باعث یادگیری شکل ،رفتارگرایان کالسیک

اهمیت ئز نقش محرک بسیار حا ،شود. بنابراینمیتر یعا  بیشتر تکرار شود این رابطه قونتیجه، هرچه محرک به دف
( جایگاه محرک را تضعیف و ادعا کردند پاسخی که فرد بعد از رفتار Neobehaviorismاست. نورفتارگرایان )

کودکی شروع به گریه اگر  ،کند نقش مهمی در تقویت و یا خاموشی رفتار او دارد. به عنوان مثالمیخود دریافت 
کنند. بنابراین، در نوبت بعد میکنندۀ مثبتی به او بدهند عمل گریه کردن را تقویت یتکند و والدین او سریعاً تقو

گیرد. میکه در حال قدرتمند شدن است بهره  گریه کردن،یعنی ، کودک برای دریافت خواستۀ خود نیز از سالح خود
تیکید شده است. از دیدگاه رفتارگرایان، این نوع یادگیری بیشتر بر اساس حفظ  «کنندهیتتقو»در نورفتارگرایی نقش 
 ( و تیکید بر رفتار قابل مشاهده است. از نظر رفتارگرایان آنچه دیده نشود غیر علمی است.١٣٨٤و تکرار )شعبانی، 

قرار گرفت. رفتارگرایان  های رفتارگرایاندر همین راستا، نگرش به زبان و محتوای درسی نیز تحت تیثیر اندیشه
 Audiolingualشناسی باعث به روی کار آمدن روشی به نام  شناسی و ساختارگرایان در بعد زبان در بعد روان

 گیرد: های ذیل را در بر می شدند. در این نوع آموزش، مواد درسی ویژگی
 
 نگاه غالب بر این فرضیه استوار شود.  کلما  و نکا  دستوری جدا از متن و در خأل بررسی و آموزش داده می

های ریاضی است که باید با تکرار و تمرین فراوان حفظ شود. مشکل این نوع  بود که قواعد زبان همانند فرمول
(. در همین ١٩٦٨شود )آزوبل،  یادگیری این است که مطالب به صور  معنادار و بلند مد  در ذهن فراگیر ثبت نمی

های  دوره برای آموزش زبان خارجی به جهان عرصه شد بیشتر بر پایۀ تکرار و تمرین هایی که در این راستا، کتاب
هایی  های متفاو  است. به عنوان مثال، تمرین ذیل از جمله فعالیت جانشین کردن قواعد دستوری و کلما  در جمله

 های زبان قرار دارد: است که در کتاب

 
Teacher: There’s a cup on the table.  
[ کند که این جمله را تکرار کنند م از فراگیران تقاضا میمعل ] 

Students: There’s a cup on the table. 
Teacher: Spoon. 
Students: There’s a spoon on the table. 
Teacher: Book. 
Students: There’s a book on the table. 
Teacher: On the chair. 
Students: There’s a book on the chair. 
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  شود. دانستن این موضوع  های کتاب توجه نمی های فردی در فرایند یادگیری و در فراهم کردن تمرین به تفاو
های  ب تواند در تهیۀ کتا شوند می های درس زبان می آموزان با تجربیا  علمی و فردی متفاو  وارد کالس که زبان

بعدی و محدود بود. برای در  ی مربوط به دورۀ ساختارگرایان، تکها درسی بسیار مؤثر باشد. به عنوان مثال، تمرین
ها گنجانده شود تا  های متفاو  در کتاب های درسی، الزم است تا فعالیت های فردی در کتاب نظر گرفتن تفاو 

 (.٢٠٠٥ای از عالیق را در بر گیرد )دورنیه،  بتوان محدودۀ گسترده
 بط توجه ندارد و تاکید بر ساختارهای قواعد زبان است. به عقیده الیس محتوای درسی به کنش گفتار و تیثیر روا
تواند مهار  زبانی را در افراد تقویت کند و در همین راستا، الیس  (، تیکید بر ساختارهای زبان به تنهایی نمی٢٠٠٣)

از ئی آموز باید جز زبانآموزان را در برگیرد و  های درسی باید نیازهای زبان کند که کتاب به این موضوع اشاره می
آموز را  ای غیرفعال باشد. بیشتر مطالب درسی در این دوره، زبان کننده برنامۀ درسی باشد و نه فقط در نقش دریافت

های کتاب درسی باید با فرآیندهای ذهنی  گرفت. همچنین، تمرین به عنوان عضو فعال برنامۀ آموزشی در نظر نمی
 ی سازگار باشد.الزم برای یادگیری زبان خارج

   خطی»فرض بر این است که قواعد زبان باید به صور( »linear و یکی پس از دیگری فرا گرفته شود. در )
شود و یادگیریِ هر بخش شرط  های فراهم شده در دورۀ ساختارگرایان، مطالب از ساده به سخت منظم می کتاب

ایش مطالب به صور  خطی و از ساده به سخت است. الزم برای رفتن به بخش بعدی است. به بیان دیگر، روش آر
افتد )براون،  این در حالی است که این روش با ماهیت زبان مغایر  دارد. یادگیری زبان به صور  خطی اتفاق نمی

آموز مطالب متفاو  را همزمان فرا گیرد }مثل رانندگی کردن که فرد همزمان چندین کار  ( و ممکن است زبان٢٠٠١
دهد{. همچنین، ممکن است روش یادگیری از ساده به سخت نباشد و عوامل شناختی دیگر بر سطح  میرا انجام 

گیری سطح  تواند عاملی برای اندازه دشواری مطالب تیثیر بگذارند. به عنوان مثال، تفاو  بین زبان مبدأ و مقصد می
 (. ١٩٨١دشواری مطلب باشد )فیزیاک، 

 هایی است که از  های مربوط به این دوره شامل فعالیت ی است. بیشتر تمرینتکرار کردن عامل مهمی در یادگیر
( به موضوع ٢٠٠١فراگیر خواسته شده مطالب را تکرار و احتماالً در حافظۀ خود ثبت کند. در همین راستا، براون )

ار درونی. از دیدگاه کند: تقلید سطحی و تقلید ساخت جالبی اشاره کرده است. او بین دو نوع تقلید تمایز ایجاد می
براون، کودکان در تقلید سطحی بسیار جلوتر از بزرگساالن قرار دارند. این در حالی است که با افزایش سن، از تقلید 

کند. در نتیجه، توجه به شکل ظاهری جمله برای  سطحی کم شده و فرد به سمت تقلید ساختار درونی سوق پیدا می
یابند. به همین دلیل، تکرار به  شتر به پردازش معانی و برقراری ارتباط گرایش میها بی بزرگساالن کمرن  شده و آن

های سطحی توجه بسیار کمی دارند. همچنین،  شود زیرا بزرگساالن به ویژگی وجه برای بزرگساالن پیشنهاد نمی هیچ
ر مثال زیر به این تفاو  ( د١٩٦٦نیل )(. مک١٩٦٨؛ آزوبل، ١٩٨٤شود )پیکا،  تکرار به یادگیری معنادار ختم نمی

 کند:  اشاره می
 

Child: Nobody don’t like me. 
Mother: No, say “nobody likes me.” 
Child: Nobody don’t like me.  
Mother: No, now listen carefully; say “nobody likes me.” 
Child: Oh! Nobody don’t likes me.  

 
تواند ایراد قواعدی  شود، کودک عالرغم تکرارهای مکرر مادر خود نمی همانطور که در مثال باال مشاهده می     

ساز در  از لحاظ قواعد اشتباه است زیرا دو کلمۀ منفی no body don’t like meجمله را شناسایی کند. جمله 
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ای درسی به این نکته توجه داشت که تکرار و گوش ه های کتاب جمله استفاده شده است. بنابراین، باید در تمرین
آموز نیز توجه  ها و فرآیندهای ذهنی زبان شود }باید به ساختار درونی جمله دادن به معلم مطلقاً باعث یادگیری نمی

 داشت{. 
 آموزان بسیار کمرن  است. بسیاری از محققان آموزش زبان خارجی به  نقش محاوره و کار گروهی بین زبان
( در حمایت از کار گروهی ذکر کرده ١٩١٦اند. دیویی ) آموزان اشاره کرده مهم کار گروهی و محاوره بین زبان نقش

که در تضاد با « جهش آموزشی»شود }اشاره به  است که برخی استعدادهای افراد در تعامل با دیگران شکوفا می
کند که کار گروهی باعث کاهش اضطراب،  ( بیان می١٩٩٨است{. در همین راستا، جاکوبس )« ای آموزش پِله»

های درسی بسیار  شود. اهمیت محاوره و تبادل عقاید و اطالعا  در کتاب افزایش انگیزه و تسریع در یادگیری می
محور باشد بلکه نیاز است گاهی -های آموزش زبان نباید فقط معلم (. بنابراین، تمرین٢٠٠٣تیکید شده است )الیس، 
آموزان را در ارتقاء یادگیری یکدیگر کمک کند }بدین معنی که  ری داشته باشد و زبانت معلم نقش کمرن 

 آموزان، معلم یکدیگر باشند{.  زبان
 
 (Post-Structuralismروش فراساختارگرایی ) -١-3

د بر نقش با تیکی ،«گرایی فردیهسازند»گام نظریه پیش ،دردورۀ فراساختار گرایی، دو جنبش اساسی اتفاق افتاد. پیاژه
فعال فراگیر در یادگیری، بیان داشت که تجارب قبلی در رشد فرد نقش مهمی دارد. در همین راستا، پیاژه بر این 

(. به عنوان مثال، ٢٠٠٣گیرد )اسلوین، نمیعقیده بود که تا فرد به رشد شناختی مناسب نرسد بعضی مفاهیم را یاد 
ب نیست و برای این کار حتماً باید به رشد شناختی خاصی رسیده کودک در سنین پایین قادر به فراگیری جدول ضر

های درسی آموزش فارسی نه تنها باید به یادگیری  کتابای(. با در نظر گرفتن این موضوع، معلم و  باشد )آموزش پله
بیان، یادگیری  را نیز فراگیرد. به دیگر« روش یادگرفتن»آموز توجه داشته باشند بلکه باید به او کمک کنند تا  زبان

 آموز نیز سهم بسزایی در این فرآیند دارد.  شود بلکه زباننمیدیگر منحصراً از طریق معلم تزریق 
کرد و بیان داشت که فراگیر قادر است ئه را ارا «گرایی جمعیهسازند»ویگوتسکی، نقطه مقابل پیاژه، نظریه 

باشد نمیها نانجام دهد و یا اطالعاتی را یاد بگیرد که به تنهایی قادر به انجام دادن و یا فراگیری آ هاییلیتفعا
های آموزش زبان باید به  کتاب ،شود. بنابراینمیپر رن   «توانایی بالقوه»نقش  ،(. در این نظریه١٩٧٨)ویگوتسکی، 

اشد. این جهش از طریق تعامل با دیگران و ابزارهای داشته ب «جهش آموزشی»سمتی سوق پیدا کند که فراگیر بتواند 
 آموزشی دست یافتنی است. 

ها بر این عقیده هستند که  های درسی به وجود آوردند. آن گیری در کتاب سازنده گرایان، تغییرا  چشم
، یادگیری هان( و از دیدگاه آ٢٠٠٧تر رفتار انسان را بررسی کنند )براون، عمیقهای درونی و ساختارهای هانگیز

(. ١٣٨٤افتد که اطالعا  جدید با اطالعا  قبلی که در ذهن گماشته شده است تلفیق شود )شعبانی، میزمانی اتفاق 
بار بیان داشت. این نظریۀ  گذار آن است مفهوم تلفیق را برای اولینیه( پا١٩٦٨که آزوبل ) «یادگیری معنادار»نظریه 
اهمیت باشد چرا که قبل از آموزشِ اطالعا  جدید، ئز اد درسی بسیار حاکنندگان مو تواند برای معلمان و تهیهمی

گرایی  های کتاب بهبود یابد. از دیگر تغییراتی که سازنده سازی الزم انجام شود تا کیفیت تدریس و تمرینمینهباید ز
گاه این روش، یادگیری آموزان است. از دید های فردی میان زبان وجود آورد، تیکید بر تعامال  اجتماعی و تفاو  به

 افتد. تر و بهتر اتفاق می در تبادل با گروه سریع
نکا  اصلی درس ئه کنندگان مواد درسی باید این نکته را در نظر داشته باشند که قبل از ارا بدین منظور، تهیه     

آموز قبل از  کردن ذهن زبانهایی برای فعال  توان تمرین آموز را برای یادگیری آماده و مهیا کرد. می باید ذهن زبان
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زبانان، برای تدریسِ متنی که  های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی تمرین اصلی انجام داد. به عنوان مثال، در کتاب
توان به نکا  فرهنگی و تاریخچۀ آن اشاره کرد و از این طریق به یادگیری هدف  است، می« عید نوروز»عنوان آن 

 شود.  آموز تدریس می های درسی، مطالب بدون فراهم کردن پیش زمینۀ قبلی به زبان ر کتابداد. متیسفانه، در بیشت
ای زبان صور  گیرد. به بیان دیگر،  های درسی باید با در نظر گرفتن ماهیت محاوره همچنین، مطالب کتاب     
شود{  لم به فراگیر تزریق میشاگرد دارند }اطالعا  از مع-سویۀ معلم های قدیمی تیکید زیادی بر رابطۀ یک روش

دهد  آموز است. این روش استقالل بیشتری به فراگیر می زبان-آموز ولی در این روش تیکید بیشتر بر رابطۀ زبان
 (.٢٠٠١)براون، 

 
 زبانان های آموزش فارسی به غیر فارسی شناسی و فرهنگی کتاب بررسی زبان -٢
 شناختی ابعاد زبان -٢-١

زبانان گرفت، مربوط به بخش آموزش زبان  های آموزش فارسی به غیر فارسی توان به کتاب یکی از ایرادهایی که می
طور  شده است؛ همانئه شود. در بخش قواعد، نکا  به صور  توصیفی و عینی ارا مطالب در کتاب میئه و روش ارا

(. نکا  قواعدی باید آمیخته با ٢٠٠١ت )براون، که پیشتر بیان شد، این روش الگوی مناسبی برای یادگیری نیس
درس فارسی برای فارسی آموزان »شود. به عنوان مثال، در کتاب ئه ای و به صور  ضمنی ارا های محاوره تمرین
(، در قسمت دستور زبان، مطالب به صور  توصیفی بیان شده است و ساختار زبان پا ٢٠٠١)پورنامداریان، « خارجی

های دستوری در بافتی بزرگتر از جمله و در قالب  ا  و جمله نگذاشته است. بهتر است نکا  و تمرینرا فراتر از لغ
(. اینگونه تدریس مطالب، ١٩٦٨محاوره و به صور  غیر ملموس بیان شود تا تیثیر بیشتری داشته باشد )آزوبل، 

های  رایج بود. امروزه نظریه« ایانروش تجربی رفتارگر»ناشی از نگاهی ساختارگرا به آموزش است که در دوران 
داند )ریچاردز و راجرز،  جدید آموزش، تدریس قواعد به صور  توصیفی و در مراحل ابتدایی یادگیری را مؤثر نمی

است. به بیان « نمای ساختمان»( بر این عقیده هستند که دستور زبان به مثابۀ ٢٠١١زاده ) (. مرادی مقدم و مالک٢٠٠١
ای  های محاوره پیکرۀ ساختمان چیده نشود نیازی به قواعد نیست. پیکرۀ ساختمان همان مهار  دیگر، تا قالب و

گیریم که تدریس  کند. نتیجه می است و نمای ساختمان، که همان دستور زبان است، در مراحل پایانی اهمیت پیدا می
 های مقدماتی چندان مناسب نسیت.  قواعد زبان برای دوره

برای آموزش است. همانطور که در مقدمۀ این « ترجمه»ادهای کتاب آموزش فارسی، استفاده از از دیگر ایر     
تحقیق گفته شد، روش ترجمه مربوط به دوران کالسیک آموزش است که نگاهی غیر علمی به تدریس زبان داشت. 

ای  بان. ترجمه نیز وسیلهبه بیان دیگر، هدف روش کالسیک تا اندازۀ زیادی مرتبط به پرورش فکر بود نه آموزش ز
در این دوره رایج شد که باعث ناراحتی و دلزدگی « هرچه دشوارتر، بهتر»برای رسیدن به این منظور بود. شعار 

(. بنابر این، ترجمه ماهیت آموزشی بسیار ناچیزی دارد ٢٠٠١آموزان شده بود )ریچاردز و راجرز،  بسیاری از زبان
توان به راحتی ترجمه کرد و نیاز به درک معنی نهفته آن است.  ها را نمی برخی جمله(. عالوه بر این، ١٩٨٨)چستین، 

آموز  اللفظی در اصطالحا  باعث به وجود آمدن ابهام در زبان از جمله این موارد هستند. ترجمه تحت« اصطالحا »
 کند. بیعی آماده نمیآموز را برای محاوره در محیط ط ها، زبان شود. از طرف دیگر، ترجمۀ لغا  و جمله می
های شنیداری تیثیر بسیار مطلوبی  های اصلی آموزش زبان است. لحاظ کردن تمرین گوش دادن یکی از مهار      

گونه تمرین شنیداری وجود ندارد. در مراحل  (، هیچ٢٠٠١آموز دارد. در کتاب آموزش فارسی پورنامداریان ) در زبان
آموز بسیار مهم است. برای مثال، در دورۀ مقدماتی کتاب  خارجی برای زبان اولیۀ یادگیری، شنیدنِ ساختار زبان
های مداوم و  (، مهار  شنیداری به کلی نادیده گرفته شده است.در اثر شنیدن٢٠٠١آموزش فارسی )پورنامداریان، 
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در زبان خارجی  تواند منجر به کسب مهار  گیرد که می آموز شکل می در ذهن زبان« نقشۀ شناختی»دار، نوعی  هدف
های شنیداری فرا گرفته  های زبان، مثل فشار صدا و نحوۀ صحیح ادای کلما  از طریق تمرین شود. بعضی بخش

 های چهارگانۀ زبان در یکدیگر ادغام شوند.    های آموزش فارسی، نیاز است تا مهار  شود. افزون بر این، در کتاب می
های بدیع و کارآمد بهره برد.  این نکته را باید اذعان داشت که برای ترویج زبان کشورمان، ایران، باید از نظریه     

شود. رسیدن به این مقصود سخت ولی  آموز به فرهن  و مردم آن زبان نیز می آموزش صحیح زبان باعث عالقۀ زبان
ریس زبان خارجی مشور  گرفت و مطالعۀ علمی و جامع محتمل است. برای تدریس مفید، باید از متخصصان تد

های آموزش فارسی  های آموزش داشت. در قسمت بعد به بررسی ابعاد فرهنگی کتاب ها و نظریه نسبت به سبک
 ایم. پرداخته

 
 ابعاد فرهنگی  -٢-٢

دستور زبان کافی برای درست صحبت کردن تنها دانستن »( در باب اهمیت ابعاد فرهنگی نوشته است: ١٩٦٤فریک )
شناسیِ محاوره، شناخت مخاطب و  نیست. زبان فراتر از دانش لغا  و قواعد است. زبان به معنای دانستن انسان

( ٢٠٠١هایی که در کتاب آموزش فارسی )پورنامداریان،  بیشتر تمرین«. موقعیت و فرهن  گویشوران آن زبان است
ای  که در آن معلم متکلم وحده است و شاگرد در نقش پذیرندهذکر شده است متناسب با روش آموزش ایران است 

شود. اگر بخواهیم زبان فارسی را در ابعادی جهانی گسترش دهیم، الزم است این نوع نگرش به  خاموش فرض می
آموزش نیز تغییر کند زیرا در بیشتر جوامع غربی، معلم نقش شرکت کننده در یادگیری را دارد و کفۀ قدر  به 

های آموزش  (. به بیان دیگر، باید کتاب٢٠٠١کند بلکه توازن قدر  استوار است )فرکلو،  علم سنگینی نمیسمت م
کشورهای دیگر نیز همخوانی داشته باشد. برای رسیدن به این « فرهن  آموزشی»فارسی طوری طراحی شود که با 

ها نیز  لیت یادگیری را به دوش آنمسئوکند و آموز را پر رن   هایی فراهم شود که نقش زبان منظور، الزم است تمرین
 کند. بیندازد. کار گروهی، بحث و تبادل نظر در کالس به این مهم کمک شایانی می

های کتاب باید طوری  های کتاب است. متن از دیگر موارد فرهنگی که باید رعایت شود، در نظر گرفتن متن     
متفاو  سازگار باشد. برای این منظور، نیاز است تا از برخی های  فراهم شود که با عالیق افراد در فرهن 

ها استفاده  ها برای فراهم کردن متن درس های جالب را شناسایی و از آن آموزان تحقیق به عمل آید تا موضوع زبان
این (، از یازده متن موجود، شش متن مربوط به حیوانا  است. ٢٠٠١نمود. در کتاب آموزش فارسی پورنامداریان )

زبانان،  بسزایی در خواندن متن دارد. ممکن است برای غیر فارسی نکته را باید در نظر گرفت که موضوع متن تیثیر 
گیریم که بهتر است از موضوعا  متفاو  استفاده نمود تا  های حیوانا  چندان جذابیتی نداشته باشد. نتیجه می متن

( انجام ١٩٩٤(. تحقیقی در همین زمینه توسط استیر و زانون )٢٠٠٨ تری از عالیق را در بر گیرد )الیس، طیف گسترده
، «مدرسه»، «آموز دانش»هایی مثل  آموزان رغبت بیشتری به موضوعاتی دارند که مربوط به عنوان شد که نشان داد زبان

ی فراهم کردن است. بنابراین، نباید فقط از موضوعی مشخص، مثالً حیوانا ، برا« معلم»و « جهان اطراف»، «خانه»
 ها استفاده کرد.  متن
باید توجه داشت که برای تدریس برخی اصطالحا  و لغا  نیاز به شناخت فرهن  فارسی است. در نتیجه،      

های آموزش فارسی به تدریس فرهن   شود که برای درک بهتر و جلوگیری از ابهام، قسمتی از کتاب توصیه می
 فارسی اختصاص داده شود.

های فرهنگی، فرد را از ادامه کار باز  اهمیت است زیرا تفاو ئز تهیه مواد درسی، نکا  فرهنگی بسیار حادر      
ها را به فرهن   آموزان نیز توجه شود تا بتوان آن دارد. اگر هدف ما ترویج زبان فارسی است، باید به هویت زبان می
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آموزان  جهان ترویج دهیم. منظور از احترام به هویت زبان مند کنیم و از این طریق زبان فارسی را در کشورمان عالقه
 ها داد. های آموزشی نقشی داشته باشند و باید استقالل بیشتری به آن گیری ها نیز باید در تصمیم این است که آن

    
 نتیجه -3

های آموزش  کتاب های مؤثر در تهیه شناختی، در این قسمت به ذکر المان پس از بررسی برخی نکا  فرهنگی و زبان
شود و توسط  هایی که منجر به افزایش یادگیری می پردازیم. برخی از شاخص زبانان می زبان فارسی به غیر فارسی

 اند عبارتند از: ( نیز تییید شده١٩٩٤کوماراوادیولو )
 

 های یادگیری فراهم کردن فرصت 

 آموزان ای برای تبادل نظر بین زبان ایجاد فضایی محاوره 

 آموزان آموز از طریق مشخص کردن نقش زبان نش بین معلم و زبانکاهش ت 

 یابد تقویت روش اکتشافی که در آن فرد به تفکر گرایش می 

 شودئه هایی فراتر از جمله و لغت ارا ساختارهای زبانی در بخش 

  ها در یکدیگر )خواندن، نوشتن، شنیدن، صحبت کردن( ادغام مهار 

  آموز ل یادگیری در زبانایجاد انگیزه و افزایش استقال 

 )ایجاد آگاهی فرهنگی )فرهن  زبان مبدأ و مقصد ارج نهاده شود 

 بافت و فرهن  زبان فارسی نیز تدریس شود 

 
های آموزش فارسی، باید از نظریا  اندیشمندان مختلف نیز بهره جست.  همچنین، برای فراهم کردن کتاب     

باشد و معلم منحصراً انتقال دهندۀ  «پرسش»سقراط عقیدۀ خاصی از تدریس داشت. به نظر او تدریس باید بر مبنای 
(. به دیگر بیان، تصور از ٢٠٠١قیقت برسد )رو، آموز طوری باید تربیت شود که خودش به ح دانش نیست بلکه دانش

کند. از دیدگاه سقراط، تقویت ذهن میبینی خودش واقعیت را تعریف نواقعیت نسبی است و هر کس از طریق جها
عوامل مهم آموزش هستند. افالطون بیان کرد که دانش در افراد ذاتی است و آموزش  ،گر و جستجوگرلاستدال
سان به منظور رسیدن به وضعیت مطلوبی است که مورد پذیرش جامعه قرار گیرد )کوپر، ای برای تربیت انسیلهو

آموزش به تنهایی هدف  ،(. کنفوسیوس نیز هدف از آموزش را توسعۀ اجتماعی فرد بیان کرد که در این نظام٢٠٠١
 ،. از دیدگاه ارسطو(٢٠٠١است برای رسیدن به هدفی که خارج از قلمروی آموزش باشد )شن،  «ابزاری»نیست بلکه 

یابد که تضادهای بین دنیای درون فرد میپذیر است و زمانی یادگیری بهبود نیادگیری از طریق حواس پنجگانه امکا
دارد که میکند و بیان میهای عاطفی آموزش تیکید جنبه(. غزالی به ٢٠٠١و جهان بیرونی به حداقل برسد )سرافین، 

در محیط آموزشی حکمفرما  «گونههمشاور»معلم نباید قدر  را در کالس در دست گیرد بلکه مطلوب است فضایی 
(. رعایت کردن این ٢٠٠١کند )تویل، میهای انسانی از طریق تدریس اشاره شباشد. غزالی همچنین به انتقال ارز

 های درسی تیثیر شگرفی داشته باشد. تواند در بهبود کتاب ها می شاخص
های درسی خالصه کنیم. برای ترویج زبان  ها را نباید در کتاب در پایان باید خاطر نشان کرد که تمام ناکامی     

وزان پیش رفت. آم فارسی باید همتی عالمانه و مضاعف داشت و الزم است که تا جای ممکن همگام با نیازهای زبان
زمین، همواره مورد احترام و توجه غیر فارسی زبانان بوده و هست. لذا وظیفۀ سنگینی  زبان فارسی زبان شیرین ایران



 707/      شناسی محتوای درسی آسیبآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: 

 

کنندگان مواد درسی است تا بتوانند جایگاه این زبان را بیش از پیش ارتقاء دهند و از این  الن و تهیهمسئوبر دوش 
 آموز نیز ارج نهاده شده به دیگر کشورها انتقال دهند. ا در محیطی که فرهن  زبانهای ایران ر طریق فرهن  و آرمان
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