
 

نگاریکالسدرسآموزانچینی:واقعههایادبیوآموزشفارسیبهزبانداستان


یوگویلیدکتر
استادیارگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهمطالعاتخارجیپکن
1692658626@qq.com

میرزاییحصاریانمحمدباقردکتر
المللیامامخمینی)ره(استادیارگروهآموزشزبانفارسیدانشگاهبین

هایخارجیپکنواستاداعزامیبهدانشگاهمطالعاتزبان
mb.mirzaei@plc.ikiu.ac.ir 

چکیده

های  از آن را داستانتوجهی  است که بخش قابل فرهنگی غنائم و ذخایر ارزشمندترین از پارسی منثور و منظوم ادبی آثار
های آموزش  عاشقانه، عارفانه و پندآموز به خود اختصاص داده است؛ از این رو، از ظرفیت سرشاری برای استفاده در دوره

های درخوری برای دو  زبانان برخوردار است؛ با این حال، مدرس زبان و ادبیات فارسی باید پاسخ زبان فارسی به غیرفارسی
چگونه قطعه ادبی مورد نظر آموزش  -2م بخش ادبیات را در چه دوره یا سطح زبانی باید آموزش داد؟ کدا-1پرسش بیابد: 
اثر نظامی « شیرین و فرهاد»ی  شده ی انتخاب و به کارگیری داستان بازنویسی و ساده این مقاله نگارندگان تجربه داده شود؟ در

نگاری  ی واقعه یات فارسی دانشگاه مطالعات خارجی پکن، به شیوهی زبان و ادب را در کالس خواندن دانشجویان چینی رشته
 ایران، ادبیات و فرهنگ از کلی اطالعات دادن همچون راهکارها از ای مجموعه با اند مدرس گزارش نموده و  نشان داده

 آزادی گروه، هر سهم تعیین و داستان بندی تقسیم اجتماعی، زبانی، های ویژگی آموزان براساس فارسی بندی گروه بخشی، انگیزه
 ترجمه نگاشت، پرده ی ارائه کالسی، نمایش اجرای)خود به مربوط داستان بخش ی ارائه ی نحوه انتخاب برای ها گروه به دادن

 آموزش کار ی عهده از آموزان، فارسی توسط داستان روایت ضبط برای ایرانی اصیل موسیقی از استفاده ،...(و چینی زبان به
زدایی که بر  ی گزارش شده با روش تلقین  ی آموزشی به کار رفته در تجربه شیوه. است آمده بر فارسی ادبیات از بخشی
زبان تاکید دارد، همخوانی دارد.  یادگیری در آموزان زبان های اضطراب و منفی افکار بردن بین بخشی، ایجاد آرامش و از انگیزه

 های تجربه از آگاهی نیازمند فارسی، ادبیات کاربرد در فارسی زبان مدرسان بیشتر چه هر به اعتقاد نگارندگان، موفقیت
 مفید های تجربه ثبت به اقدام غیرایرانی زبان فارسی است؛ بنابراین، پیشنهاد گردیده مدرسان و ایرانی مدرسان سایر آموزشی

 از بیش فارسی زبان آموزش های دوره و ها کالس اثربخشی و وری بهره افزایش ی زمینه تا خود کنند زبان آموزش های کالس
 .گردد فراهم پیش

 آموز چینی ادبیات، داستان ادبی، شیرین و فرهاد، آموزش، زبان فارسی، فارسی کلیدواژه:

 

 مقدمه.1
 جان از من گوئیمی تو دل از بگفت           بدینسان؟ عاشق شدی دل از بگفت         

 فزونست )نظامی( شیرینم جان از بگفت       چونست      تو بر شیرین عشق بگفتا              

 اشساله چند صد و هزار یپیشینه با که است فارسی ادبیات و زبان ایرانیان، فرهنگی هویت یشاکله ترینمهم
 دست فارسی زبان غنای و  گسترش دور در هایگذشته از ایرانیان. رودمی شمار به ایرانی اقوام ی همه معنوی میراث
 سیستان، از فرخی توس، از فردوسی سمرقند، از رودکی سخن در را تاریخی واقعیت این گویای شواهد اند؛داشته

 مراغه، از اوحدی شیروان، از خاقانی گنجه، از نظامی ابیورد، از انوری سبزوار، از بیهقی گرگان، از اسعد فخرالدین
 از نیما گیالن، از معین قزوین، از دهخدا هرات، از جامی شیراز، از حافظ و سعدی اصفهان، از عبدالرزاق الدین کمال
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دید؛ بنابراین،  توانمی بزرگ ایران تمدنی یحوزه جای جای از دیگر دانشمند و نویسنده شاعر، صدها و مازنداران
برای اهداف آموزش زبان تواند است و می فرهنگی غنائم و ذخایر ارزشمندترین از پارسی منثور و منظوم ادبی آثار

 زبانان مورد استفاده قرار گیرند.فارسی به غیرفارسی

داند و زبانان بااهمیت میهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی( جایگاه ادبیات فارسی را در دوره1386میرزایی)
ادبی نظم با توجه به ی ی ادبی شامل نظم، نثر و شعر، معتقد است گونه شناس درخصوص سه گونهبراساس نظر حق

ی ادبی شعر در ی میانی تا پیشرفته و گونهی ادبی نثر از دورهی پایه تا پیشرفته، گونههای زبانی آن از دورهویژگی
های ادبی سطوح آموزی قابل استفاده است. وی همچنین معتقد است برای استفاده از گونهفارسی ی پیشرفتهدوره

 (.1387شده استفاده نمود)میرزایی، یا ساده  های بازنویسیتوان از گونهباالتر در سطوح پایین، می

های عاشقانه عارفانه و پندآموز به خود اختصاص داده و این توجهی از ادبیات نظم و نثر فارسی را داستانبخش قابل
نان، فراهم آورده است؛ با زباهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیامر، ظرفیت بسیار باارزشی برای استفاده در دوره

های درخوری بیابد: این که کدام بخش ادبیات را پاسخ این حال، مدرس زبان و ادبیات فارسی باید برای چند پرسش

آموزان غیرایرانی آموزش در چه دوره یا سطح زبانی آموزش دهیم؟ و چگونه قطعه ادبی مورد نظر را به فارسی
ی حاضر در واقع تالشی است های فراوانی است که باید پاسخ داده شود. نوشتهسشبدهیم؟، تنها دو سوال از بین پر

ی کاربرد بخشی از ادبیات فارسی در کالس خواندن و درک برای پاسخگویی به دو سوال باال و نگارندگان تجربه

 گذارند.ک میمطلب دانشجویان ترم سوم دانشگاه مطالعات خارجی پکن و نتایج آن را گزارش کرده و به اشترا
 

 1زداییآموزشزبانبهروشتلقین-2

ی آموزان، به جای تجویز یک روش واحد برای همه( معتقد است در آموزش زبان به زبان2004ویدوسن)

ای آموزشی متناسب با اهداف، نیازها و بافت موقعیتی منطقههای ی طراحی روشآموزان جهان، باید در اندیشهزبان
پردازند. این سخن بدان معناست که در آموزش زبان فارسی به آموزان به یادگیری زبان میبود که در آن زبان

ها، یهای ملی چینآموزان، بهتر است که متناسب با ویژگیزبانان نیز عالوه بر توجه به اهداف و نیازهای فارسیچینی

ای بر کاربرد هنر های مطرح در آموزش زبان که تاکید ویژههای آموزشی طراحی و اجرا شوند. یکی از روشروش
 زدایی است.ها دارد، روش آموزش زبان تلقیندر محیط آموزش زبان

ببرد. گئورگی  بین از خود در را موفقیت عدم احساس آموززبان تا است آموزش در تلقین مثبت کاربرد زداییتلقین

تا  5های معمول، تنها از %آموزان در یادگیری زبان با استفاده از روشگذار این روش معتقد است زبان، پایه2لوزانو
آموزان برداشته شود، یادگیری کنند و چنانچه موانع روانشناختی زبانظرفیت و توانایی ذهنی خود استفاده می %10

از  و ناتوانایی دهد؛ بنابراین، باید تالش شود هرگونه تصور محدودیتتری رخ میآنان با سرعت و کیفیت بیشتر و به

تر عمل کنند. با این دیدگاه، مدرس زبان باید  زدایی شود تا بتوانند در یادگیری زبان موفقآموزان، تلقینذهن زبان
احساس آرامش، قوت و شادی آموزان در هنگام یادگیری زبان، همواره و به هر طریق ممکن کوشش کند که زبان

 داشته باشد.
جدید است؛ از  زبان یادگیری در آموزانزبان هایاضطراب و منفی افکار همه بردن بین از زداییتلقین اصلی هدف

شده  در آن نصب آموزشی هایعکس و پوستر انواع و روشن دارد رنگ که شادی محیط در هاهمین رو، کالس

                                                           
1 Disuggestopedia 
2 Georgi Lozanov 
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به کار  آموزانزبان برای هیجان از پر و شاد جوّی مدرس، تمام تالشش را برای ایجاد  شود. می برگزار است،
 زبان با به این ترتیب خود را و کنند انتخاب نام مقصد زبان به خود برای خواهدآموزان میزبان گیرد. ابتدا ازمی

 با مرتبط که هیجانی هایبازی از دهد،می اجازه کالس شرایط و است پذیر امکان که جایی دهند. تامقصد مطابقت می

های توصیه شده در این روش است که به آواز، یکی دیگر از فعالیت خواندن. کندباشد، استفاده می درس موضوع
دهد و پخش روی می شنیدن موسیقی با توام زبان کند. یادگیری آموزان کمک میرفع موانع روانی یادگیری زبان

شعر،  قالب در نکات جدید دستوری و کاهد. واژگانآموزان میاز فشار روحی و روانی زبانموسیقی در کالس درس 
آموزش،  مدت تمام در. گردددیوارهای کالس، به صورت غیرمستقیم، ارائه می پوسترهای آموزشی نصب شده روی

 (2011و آندرسون،  فریمن-کند.)الرسن دور آموزان زبان از را منفی های تلقین اثرات تا است تالش در مدرس

 

 نگاریواقعه-3
 از واقعی هایتوصیف به رویداد ثبت یا نگاریواقعه. است نگاریواقعه ای،مشاهده سنجش هایروش از یکی

 در که را رویدادی یا اتفاق گرمشاهده روش این در. شودمی گفته گرمشاهده توسط دارمعنی اتفاقات و رویدادها
 دارد تحلیلی جنبۀ بیشتر روش این بنابراین، نماید؛ ثبت وقوع از بعد داند،می مهم را آن و دهدمی رخ کالس درس

 توصیف و مشاهده از پس نخست ثبت رویداد کرد: توجه اساسی نکته دو به باید نگاریواقعه روش در. ارزشیابی تا
 از کاملی نسبتاً تصویر تواند می معین مدت یک در روش این از استفاده. رویداد ثبت شده از گیریدوم نتیجه و

 (2۹2ص ،1384 سیف، دکتر. )دهد قرار مدرس اختیار در دهد،فراگیر رخ می در که تغییراتی

 

 آموزانچینیکالسخواندنفارسی1نگاریواقعه-4
 شعر یشیوه به را آن تهران دانشگاه دکترای یدوره در 2من و است فارسی غنایی داستان یک فرهاد و شیرین داستان

 بعد. بود سنگین و برایم بود شعر اولش چون چرا؟. شدم مندعالقه موضوع این به خیلی موقع آن در خواندم و

 تصوف زمینه در ایشان مخصوصا. است ایرانی معروف شاعر یک نظامی. شدم متوجه و کردم مرور را نظامی دوباره
. است سروده شکل بهترین به را فرهاد و شیرین و شیرین و خسرو داستان او. بود صوفی یک شخود و است بوده
 .است سروده شعر موضوع این یدرباره آثارش در هم فردوسی او بجز

 به را ها بچه و است خشک درسی مواد که شدم متوجه کردممی استفاده 3خودمان هایکتاب درسی مواد از وقتی 
 فکر خودم با کرد. ایجاد عشق ها بچه در فارسی زبان یادگیری برای که است مهم بسیار و آوردنمی جوش و جنب
 و بگیرند کپی را این هابچه اگر گفتم و رسیدم داستان این به که بیاورم به وجود عشق هابچه دل در طور چه که کردم

 در و گذاشتم نظامی یدوره تا باستان از فارسی زبان مخصوص جلسه یک من بنابراین، شود؛می عالی بسیار بخوانند
 خط و هخامنشی دوره از فارسی زبان و از دادم ارائه مهمی لغات بود، فارسی غنی ادبیات ییادواره که جلسه آن

 از. کردند ذوق و دیدند واژه هشتاد هابچه دو ساعت آن در. زدم حرف دانشجوها برای دری فارسی تا میخی

 . رسیدم نظامی به تا. کردند می یادداشت و کردند می گوش هابچه و گفتممی زرتشت و هخامنشی

                                                           
تجربه، تفکر و تا خوانندگان از  با کمترین تغییر در معرض دید خوانندگان قرار دهد، را ایرانی)میرزایی( تالش نموده مطالب این بخش ی نگارنده 1

 لی( لذت بیشتری ببرند.یاحساسات استاد چینی کالس خواندن) یوگو
 نشگاه مطالعات خارجی پکنلی،استاد چینی گروه زبان و ادبیات فارسی داییوگو 2
3
 خواندن چاپ دانشگاه پکنکتاب  
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 سپس ببینیم. را آن دارید دوست اگر است؛ سروده را آن نظامی که داریم هم فارسی زیبای داستان یک یه و گفتم
 کسی چه ببینم تا کردم کار ماه چهار گروه هر برای. کردم تقسیم گروه هفت به را هاآن و کردم بندیگروه را هابچه

 دوست با هم آنها ولی بود، ایرج ،1گودرز اتاقی هم. گذاشتم دختر یک پسر هر کنار در. دارد تناسب کسی چه با

 ناهار با هم و کردم دعوت دفترم به را گودرز روز یک. بودند دوست با هم خداداد و ایرج. بودند و تنها نبودند
 و دانممی ارزشمند را او چقدر من که فهمید او و هستی کالس ستاره تو گفتم او به و کردیم درددل با هم و خوردیم

 او به و کردم ضبط را او صدای من و کردمی تکرار او کردیم و خواندن به شروع نظامی اول از. شد خوشحال بسیار
. داری زیادی توانایی و هستی کالس یستاره تو بهتره خیلی من از تو صدای داری خوبی خیلی صدای تو ببین گفتم

 بهترین نکردی، پیدا دوست چون باشی، داشته همکار یک باید تو گفتم او به استاد! واقعا گفت خوشحالی با او

 ستاره را گروهشان اسم و شدند گروههم هم، با هاآن و خوردیم ناهار پرستو با هم روز یک. باشد پرستو دوستت
 نفر دو آن مال داستان اول قسمت. بیاورید را صدایتان گفتم هاآن به. کردند همکاری با هم خوب خیلی و گذاشتم

 و پسندیدم را آن من باالخره تا. کردند تکرار هاآن و کردم ضبط را کتاب تمام و کردم کار آنها با دقت با من و بود

 شد! زیبا چقدر وای گفتند و کردند امتحان را من حرف هم هابچه و بگذارید آن روی هم ایرانی نی موسیقی گفتم
 برای دوباره و دادم پرستو و گودرز به را پیشگفتار کردم: تقسیم را کتاب. بود موثر و خوب ام بندیگروه خوشبختانه

 فریدون برای «شیرین و خسرو» قسمت. داد توضیح ها بچه برای را آن گودرز و کردم آماده مطلب چینی به نظامی

 بود متفاوت ها بچه توانایی. بود شبنم برای هم «خسرو قصر در فرهاد» سارا، گروه مال «شیرین قصر در فرهاد» و بود
 خوب خیلی هم شهریار رستم، نادر و گروه. بدهید ارائه نحو به بهترین و هستید گل شما گفتم همه به من ولی

 در و کردیم ضبط را صداها دو ساعت ما.  کردند درست 2نگاشتکشیدند و پرده زحمت خیلی شهریار و نادر. بودند
 در را کردن صحبت توانایی خواستممی من و زندمی حرف کم ولی کندمی مطالعه زیاد شهریار. گذاشتیم گروه

 شناسیایران بزرگ استاد یک به را صدایش و من ببرد لذت تا گذاشتم گروه در او را صدای و کند ایجاد خودش

دانشجویان  بعضی. نداشتیم زیادی وقت پایان ترم ما تا. زندمی حرف ایرانی یک انگار گفت او دادم. نشان یوان آقای
های ادبیات فارسی عالقه شده بودند، عالوه بر داستان شیرین و مانند فریبا، یاسمین و سارا به خاطر این که به داستان

 کردند. حفظ را دمنه و کلیله» فریبا مثال. ردندک حفظ را« کلیله و دمنه»هایی از کتاب فرهاد، داستان

 خوب خیلی هم گودرز. بودند خوب خیلی فریدون و شیوا باران، یقطره. است زرنگ خیلی 3باران یقطره شاگردم
 هم بعضی کردند؛ اجرا کالس به صورت نمایش بخش داستان مربوط به خود را در بعضی. بودند خوب همه. بود

 ها،ترکیب. بگیرید یاد تا دربیاورید را کلمات گفتم من بود. سروناز و شبنم گروه مال اجرا بهترین. کردند ترجمه

 اگر «کردمی فرمانروایی بانو میهن ملکه ارمنستان در»ی ، در جملهبگیرید؛ به عنوان مثال یاد حتما را هامثل و جمالت
کلمه  آن یادگیری کنند، حفظ را داستان اگر ولی است؛ سخت کنند، حفظ را «فرمانروایی کردن»ی کلمه فقط

و  فارسی به چینی هم کنند: استفاده نامهلغت نوع از دو باید گفتم هاآن به. سپارندمی خاطربه  و بهتر است ترراحت
 استفاده کنند هم یابواژه سایت از که گفتم و «کردن حکم» یعنی «فرمانروایی» شوند متوجه تا فارسی به فارسی هم

                                                           
دانشگاه مطالعات خارجی پکن است  2017ی زبان و ادبیات فارسی ورودی  ی مقاله، اسم ایرانی دانشجویان چینی رشته این اسم و سایر اسامی در ادامه 1

 اند. ب شده و دانشجوها هم با عالقه آن را پذیرفتهکه در ابتدای دوره توسط رایزن علمی وقت)دکتر حجت( برای دانشجوها انتخا
2
 powerpoint 

 بدید دریا پهنای چو شد چکید   خجل ابری ز باران قطره دارد: یکی شعر یک سعدی و است باران ی قطره فارسی در شما اسم معنی گفتم او به من 3

 .کنم می صدایت «باران ی قطره » بعد به این از که گفتم او به هم من است. قشنگ چقدر فارسی گفت او
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 مرتبه چند را واژه هر اگر و را ببینید واژه معنی چند سایت آن در گفتم و کردم معرفی هاآن به را یابواژه سایت و
 .است یادگیری برای خوب ی شیوه یک این. گیرندمی یاد کنند، مرور

داستان مربوط به هر گروه بخش  گفتم هاگروه به. بود بندیگروه کار و آن، کردیم ترجمه هم برای مهم کار یک 

 به نمایش رسد،می پایان به ترم کنید توجه گفتم هابچه به. کنم ویرایش تا بدهند من به و کنند ترجمه خود را خوب
 من بودید، شاهد که هم خودتان و نخوابیدید شب نیمه تا شما رسد.می پایان به هم شما ی ترجمه و رسدمی پایان

 به واقع در ولی، آموزم؛می فارسی شما به من. کردم ویرایش و تصحیح را شما هایواژه و نخوابیدم شب نیمه تا هم
 بیاموزید. انسانیت من از هم و شما دهم می یاد و صداقت انسانیت شما
 هاآن .گرفت عهده را به قسمت این رستم گروه .رسیدیم«فرهاد و شیرین» کتاب تمرین آخر به ترم کالس آخرین در

 جواب جاهای خالی، کردن پر های را به صورت تمرینات تمام .دادند انجام خوبی به قسمت را این ترم طول در
 تشکر خاطر به گفتم و گرفتم  دعوت دفتر گروه به را هاآن من .کردند پیاده نگاشتپرده در غیره و دادن به سواالت

 ویرایش ها راسوال خودم جواب کنم.می شما ضبط صدای ها را باهای آنو جواب هاسوال تمام شما زحمات از

 1مجازی کالس در ویچت گروه کردم و در ضبط ها تکرار کردند و من صدایشان راآن و خواندم کردم و برایشان
 خیلی ها بچه .ماندمی دانشگاه این فارسی گروه در همیشه شما کوشش و ماندگار صدای ها گفتم اینبه آن .گذاشتم

 چینی، معروف پزوهشگر و زبان فارسی یک استاد ها را بهی بچهشده ضبط صدای من روز شدند. یک خوشحال

  .گفتم هابچه به را ایشان حرف بعد و کردم گوش ها راایرانی گفت فکر کردم صحبت او و دادم نشان یون، آقای
 مفید و مهم خیلی قسمت این در استاد نقش و کرد تبدیل دیگر یشیوه به توانمی خشک را و مشکل درسی مواد

 این در. شود نمی موفقیت حاصل این تالش،است بدون  آماده کردن بهتر درس الزم کوشش زیادی برای است.البته
 بخشینتیجه کردیم. برای وقت استفاده دقیقه20تا 10 فقط کالس در هر «شیرین و فرهاد»داستان  برای خواندن ترم

 این یدرباره کردن صحبت درس خواندن به توانایی ی امتحاننمره 30گفتم  دانشجوها به داستان با این یادگیری

 30خواهند تمام ها گفتم که اگر میبه آن .است 2شب یک و های هزاراز مجموعه داستان دیگر یک داستان و داستان
و در آخرین  کند را انتخاب از داستان صفحه دو یا یک خود توانایی بسته به هااز بچه کدام نمره را بگیرند هر

 خیلی خوشحال من بگوید، بر را از داستان کل بتواند هااز بچه کدام هر ی کالس ترم تعریف کند و اگرجلسه

 رسید. اینجا به ما داستان یمعجزه .شوممی
 

 گیریوپیشنهادنتیجه-5
تواند مثال و الگویی برای پاسخ به دو پرسشی باشد که در بخش ابتدایی نوشتار ی آموزشی باال در واقع میتجربه

ی نظامی های معروف در ادبیات فارسی)داستان شیرین و فرهاد سرودهی یادشده یکی از داستانمطرح شد. در تجربه

آموزان چینی انتخاب گردیده است. برای الیق فارسیای( از سوی نگارندگان به عنوان بخش ادبی مناسب عگنجه
« شیرین و فرهاد»ی آموزان نیز از کتاب بازنویسی و ساده شدهسازی داستان با سطح زبانی فارسیمتناسب

گونه در بخش پیش توضیح داده ( استفاده شده است. در خصوص چگونگی آموزش داستان، همان1384)کریمی،
ی آشنایی  ز راهکارها همچون دادن اطالعات کلی از فرهنگ و ادبیات ایران، ایجاد انگیزهای ا شد، مدرس با مجموعه

بندی های زبانی، اجتماعی دانشجویان، تقسیمبندی دانشجویان براساس ویژگی، گروه«شیرین و فرهاد»با داستان 
                                                           

1 wechat 
 خواندند. داستان دو خودشان ها بچه و شد استفاده شیوه این با داستان دو ترم این 2
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ی بخش داستان مربوط به ی ارائهداستان و تعیین سهم هر گروه، آزادی دادن به هر گروه برای انتخاب نحوه
نگاشت، ترجمه به زبان چینی و...(، استفاده از موسیقی اصیل ایرانی برای ی پرده خود)اجرای نمایش کالسی، ارائه

 ی کار آموزش بخشی از ادبیات فارسی بر آمده است.ضبط روایت داستان توسط دانشجویان، از عهده

روح، استاد چینی بیان گردیده آن است که مواد درسی خشک و بی ی بسیار مهم و قابل تاملی که از زباننکته  
 عشق آموزانفارسی باید تالش کرد در فارسی زبان یادگیری این که برای و آوردنمی جوش و جنب به دانشجویان را

آموزان را فارسیهای ادبی متناسب با فرهنگ زبان فارسی زبان عشق است و برای آموزش آن باید قطعه کرد. ایجاد
های درسی به عنوان محتوای آموزشی مورد استفاده قرار داد. یک داستان های موثر در کالسانتخاب کرده و به شیوه

بخش یک ترم تحصیلی را پوشش دهد. تواند به عنوان یک فعالیت انگیزهادبی در کنار منابع درسی تعیین شده می

ی وی در داخل و خارج کالس درسی های گستردهبااهمیت مدرس و تالش البته در این میان نباید از نقش بسیار
 غافل بود.

 روش با آموزشی یگردد که شیوهی آموزشی گزارش شده، مشاهده میهای موجود در تجربهبا بررسی مولفه

 برای هیجان از پر و شاد جوّی ی نگارندگان تالش مدرس برای ایجاددر تجربه همخوانی دارد. زداییتلقین
آموزان، از اجرای نمایش، روایتگری داستان، استفاده از موسیقی سنتی و رفتار دوستانه همراه با محبت استفاده زبان

کند و این  دور آموزانزبان از را منفی هایتلقین اثرات بوده تا تالش در آموزش، مدرس مدت تمام شده است؛ در

کند؛ عملکرد و آموزان کمک میای است که به رفع موانع روانی یادگیری زبانهای توصیه شدههمه از جمله فعالیت
ی مورد استفاده ی آموزشی نیز موید اثربخشی کاربرد ادبیات با شیوهخاطر دانشجویان در طول اجرای تجربهرضایت

 آموزان چینیی موفقی در کاربرد ادبیات فارسی در آموزش به فارسیربهتوان آن را به عنوان تج است؛ بنابراین، می
 ارزیابی نمود. 

آموزان غیرایرانی دارد ولی نباید فراموش کرد که هرچند ادبیات جایگاه بلندی در آموزش زبان فارسی به فارسی

گونگی آموزش آن نیازمند توجه و آموزان و نیز چسازی آن با سطح زبانی و عالیق فارسیانتخاب آثار ادبی، متناسب
آموزان خود است. ی مدرسان زبان و شناخت کافی آنان از ادبیات فارسی و روحیات و عالیق فارسیوقفهتامل بی

های آموزشی همانند موفقیت هر چه بیشتر مدرسان زبان فارسی در کاربرد ادبیات فارسی، نیازمند آگاهی از تجربه

های مفید د، است و بهتر است سایر مدرسان ایرانی و غیرایرانی  نیز اقدام به ثبت تجربهآنچه در این نوشتار بین ش
های آموزش زبان فارسی ها و دورهوری و اثربخشی کالسی افزایش بهرههای آموزش زبان بنمایند تا زمینهکالس

 بیش از پیش فراهم گردد. 
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