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 چکیده

بخش قابل ها  المثل های مختلف محیط زندگی است. ضرب جای آن در موقعیت یادگیری زبان به معنای کاربرد درست و به
 ها را بیاموزند. هنر آموزان آن اند؛ بنابراین، ضرورت دارد فارسی ی زبان فارسی را به خود اختصاص داده توجهی از گنجینه

تواند در کاهش اضطراب  با یکدیگر دارند. تمرین خوشنویسی فارسی می فراوانی ایرانی اشتراک و چینی خوشنویسی
ها و خوشنویسی به عنوان نمادی از ادب و هنر ایران در آموزش زبان فارسی  المثل ضرب آموزان چینی موثر باشد. تلفیق فارسی

المثل(، از  کند ضمن آموزش دادن بخش بسیار کاربردی و مهم زبان)ضرب زبانان، به مدرس زبان فارسی کمک می به چینی
ی  راهکاری مفید برای روش آموزش زبان به شیوه توان آن را موانع روانی یادگیری زبان نیز به نحو موثری بکاهد؛ بنابراین، می

کند؛  ها آشنا می آموزان را با ظرایف فرهنگ ایرانی المثل و خوشنویسی، فارسی زدایی به شمار آورد. کاربرد همزمان ضرب تلقین
دقیق » ب با عادتکند؛ امکان یادگیری زبان را متناس حس زیباشناختی و در پی آن، انگیزه و شوق یادگیری آنان را تقویت می

دهد و  سازد؛  هر چهار مهارت اصلی زبانی)شنیدن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن( آنان را توسعه می ایشان فراهم می« دیدن
دهد.  های آموزشی زیادی را همچون نکات واژگانی، دستوری، کاربردی در اختیار مدرس زبان قرار می  از سوی دیگر، ظرفیت

گزینش  دایی از خط تحریری و در مراحل باالتر از خوشنویسی با قلم و جوهر استفاده شود و دربهتر است در مراحل ابت
هایی با داشتن معادل چینی و کاربرد  المثل آموزان عمل شود: ضرب فارسی فرهنگی و زبانی سطح با ها نیز متناسب المثل ضرب

های بعدی گزینش قرار گیرند. کاربرد هنر در  ر اولویتتر و موارد بدون معادل و کاربرد متفاوت د مشابه در سطوح پایین
توانند به صورت  های آموزش زبان فارسی محدود به خوشنویسی نیست و موسیقی، نقاشی، سینما، تئاتر و غیره هم می کالس

 ی مدرس زبان فارسی قرار گیرد. هدفمند مورد استفاده

 آموزان چینی ارسیف -آموزش زبان فارسی -خوشنویسی-المثل ضرب کلیدواژه: 

 

 مقدمه . 1
 هنر برتر از گوهر آمد پدید)حکیم فردوسی(              سخن زین درازی چه باید کشید

جای زبان یادگیری زبان به معنای یادگیری قواعد دستوری نیست؛ بلکه فراتر از آن و به معنای کاربرد درست و به
آموزان باید قادر باشند زبان را در هر دو شکل گفتاری  های گوناگون زندگی واقعی است؛ از این رو، فارسیدر بافت

ها و اصطالحات، بخش قابل توجهی از المثل نی به کار برند. ضربزبانان در ارتباطات زباو نوشتاری، همانند فارسی

ها های سینمایی، سخنرانیاند و امروزه در رادیو، تلویزیون، فیلمی زبان فارسی را به خود اختصاص دادهگنجینه
دهند به یح میزبانان در گفتار و نوشتار خود ترجگیرند. بسیاری از فارسیها بسیار مورد استفاده قرار میوداستان

ها و اصطالحات زبانی استفاده کنند و بدین ترتیب تالش دارند المثل فراخور موضوع سخن و مخاطب، از ضرب
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ها و المثلآموزان هرچه بیشتر ضربی کاربردی، الزم است که فارسی تر بیان کنند. پس از جنبهمنظور خود را روشن
 ها مهارت یابند.تفاده درست از آناصطالحات فارسی را بیاموزند تا در درک و اس

گردد، ( بر این باور است که در هر مثل چه فارسی چه چینی و یا داستانی که موجب پیدایش آن می2003زِن )

ی اخالقی دارد. گرچه معیارها و موازین اخالقی هر کشور با فلسفه و حکمتی نهفته است. هر حکمتی اصوالً جنبه
ی اخالقی مثبت دارد و انسان را به احسان و ها جنبهبا این وجود اکثر حکمتکشورهای دیگر متفاوت است، 

گذارد. بدین سبب دانستن نماید و در پندار و گفتار او تاثیراتی باقی مینیکوکاری تشویق و ترغیب می
ها و آن یی روحیهآموزان چینی مفید و سودمند است و در تصفیهی فارسی برای فارسیهای آموزندهالمثلضرب

 کند.شان یاری میانتخاب راه صحیح و ثواب زندگی

 

 المثلتعریف ضرب -2
 در که اهمیتی دلیل به و روندمی شمار به ساز هویت مهم عناصر از یکی و مردم فرهنگ زیرمجموعه هاالمثلضرب

زِن )همان(،  .شودمی تلقی اجتماعی و فردی هویت در مهم بسیار ای مقوله دارد، وجود مردم فرهنگ انعکاس
 ادا «کامل یجمله» صورت به اصوالً که هستند گیرد: گروه نخست عباراتیرا شامل سه گروه در نظر می 1المثلضرب

 زندگی هایپدیده و اشیاء ذکر با گوینده که است شان اینویژگی و مختصرند و مفید معنی لحاظ از و شوندمی
 یجنبه هاالمثل ضرب از نظر وی)همان( اکثر .کند می پیدا عمومیت آن اخالقی معنی که نمایدمی بیان حکمتی روزمره
 مانند: .کند می راهنمایی را انسان فکر حدی تا و دارند آموزنده

 .ترسد می سفید و سیاه ریسمان از مارگزیده(1 
 .برداشت تواننمی هندوانه دو دست یک با(2 

 .شودنمی شیرین دهان گفتن حلوا حلوا با(3 
 مصدر یا صورت به معموالً و کوچکتر از گروه نخست دارند لفظی دارای واحد هستند که 2تعبیرات مثلی دوم،گروه 
 مانند: است. نهفته هاآن در آموزنده و اخالقی معنی و شوندمی بیان 3عبارت

 بردن کرمان به زیره(4 
 بخشیدن خلیفه ی کیسه از(5 
 کردن کالغ چهل را کالغ یک(6 

 تشکیل را فارسی هایالمثلضرب از مهمی بخش اند وادبی بزرگ هایشخصیت 4معروف هایگفته گروه سوم،
 فارسی ادیبان و شاعران از فراوانی هایگفته فارسی زبان در. شودمی پیدا هم دیگر هایزبان در ویژگی این .دهندمی

 شاعران این از کدام هر. است شده نقل المثلضرب عنوان به غیره و مولوی نظامی، حافظ، سعدی، فردوسی، همچون

 و هادرک ها، تامل بشر، زندگی به برخوردشان یا جهان این رویدادهای گیتی، این به نسبت خود عبارات در ادیبان و
 مردم ی عامه زبانزد زمان مرور به اند، پذیرفته را هاآن اظهارات ایران مردم چون. است کرده بیان را خود هاینظریه

 مانند:. است شده تبدیل فارسی ادبی یگنجینه از بخشی به و گردیده فارسی هایالمثل ضرب جزو و شده

                                                           
1
 proverb 

2
 proverbial expression 

3
 phrase 

4
 quotations 
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 پشت)فردوسی( به زین گهی زین به پشت گهی  درشت سرای رسم است چنین(7 
 پدر)سعدی( مهر ز به استاد جور(8 

 است)مولوی( خنده آخر گریه هر پی از(9 

 روحانی)حافظ( سفر در نبود منزل بعد(10 

 سود)نظامی( کند کی مرگ پس دارو(11 

 

 المثل در زبان فارسیضرب -1-2
رود، ولی از هزار سال پیش تا امروز تقریباً به یک های باستانی شرقی به شمار میزبان فارسی اگرچه یکی از زبان
های دیگر جهان دستخوش تغییرات فاحشی شده است. مثالً که زبان چینی یا زبانحالت باقی مانده است؛ درحالی

کند. از این جهت، در فارسی امروز بیشتر فردوسی یا زبان سعدی و حافظ با زبان امروز زیاد تفاوت نمیزبان 

ی مردم ایران در  رسند. ادیبان هنگام نگارش یا عامه ها چه قدیم و چه جدید همه به مصرف روز میالمثلضرب
های فارسی هایشان مثلد و اغلب در البالی صحبتبرنها را به کار میها استناد کرده و آنشان به آنگفتگوی روزمره

برد و در ها لذت ادبی هم میبرد و ضمناً از آنرانند و شنونده به سهولت به مقصود گوینده پی میرا بر زبان می
ها در ایجاد تفاهم و شناخت المثلتوان مشاهده کرد که ضربگردد. در اینجا مینتیجه همفکری و همنظری ایجاد می

 کنند. )زِن، همان(آمیزی ایفاء میدیگر چه نقش معجزهیک

 

 در زبان چینی  المثلضرب -2-2
 بخشی دو اصطالحات عمومی، قصار کلمات: شوندمی تقسیم دسته سه به چینی هایالمثل بندی، ضربدر یک دسته

 نقل عامیانه، هایگفته ازبرگرفته  همگی ) سی زی چنگ یو( که 2ای چهارکلمه اصطالحات و شیِ هو یو() 1تمثیلی
 چینی هستند. تاریخی و ادبی قول

رود. ی باارزش آن به شمار می به باور زِن)همان(، اصطالحات چینی بخش مهمی از زبان چینی است و گنجینه
ی تاریخی یا داستانی هر اصطالح چینی ماخذ، اشاره -1خالصه اصطالحات چینی دارای سه ویژگی هستند: طوربه

توان  شود. میی چینی تشکیل میهار کلمهاکثر اصطالحات چینی از چ -2دارد که موجب پیدایش آن گردیده است. 

گردد، تا چه اندازه فشرده، مختصر و در عین حال تصور کرد که وقتی یک مفهوم کامل در قالب چهار کلمه بیان می
شود تعداد اصطالحات چینی فراوانی و کثرت کاربرد اصطالحات چینی تعجب آور است. گفته می  -3مفید است. 

 رسد. باشد؛ اما، موارد متداول آن به هفت هزار میت هزار میاز هفده هزار تا دویس

 

 هاو آموزش زبان فارسی به چینی  المثلضرب -3-2

 توسط که است پرمغزی و قصار کلمات و حکم امثال، کشوری هر ادبیات حتی و تمدن و فرهنگ مظاهر از یکی
 نغز سخن و مثل فارسی نیز به طور طبیعی، هزاران کهن زبان در آید.می پدید ی مردم عامه یا و ادب و علم بزرگان

ها المثلضرب .است مقصود گفتن در تعبیر حسن و مالحت و اندیشه ذوق، دارای کدام هر که دارد وجود
در گفتار و نوشتار  زیادی بسیار کنند، کاربرد بیان کوتاه جمله یک قالب مطالب بسیاری را در توانند می کهایندلیلبه

                                                           
1
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 صحبت به او با هاساعت کهاینجایبه شده، ناامید خود زندگی که از فردی مثال، عنوان زبانان دارد؛ بهفارسی
برای  که هایی راحرف تمامی عبارت این گفتن با و بریممی کار به را «است سپید سیه شب پایان»  عبارت بپردازیم،

 .کنیممی بیان امیدوار کردن مخاطب در نظر داریم،

( امثال فارسی از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ زیرا از متون کهن و معاصر ادب فارسی و 2003به باور زِن) 
های ی روح، افکار، عقاید، رسوم و عادات ملت ایران در دورهفولکلورهای ایرانی سرچشمه گرفته و مظهر و نماینده

تمدن مردم سرزمین پهناور ایران هستند؛ بنابراین،  ی فرهنگ وباشند و به نوعی عصاره و چکیدهمختلف تاریخی می
شود. از ای از فرهنگ ایرانیان تلقی میی آشنا کردن آنان با گوشهآموزان به منزلهالمثل به فارسیآموزش هر ضرب

های فارسی، به نوعی منجر به شناخت هرچه بیشتر و بهتر فرهنگ ایران خواهد شد المثلاین منظر، آشنایی با ضرب

زبانان مورد های آموزش زبان فارسی به غیرفارسیو به همین دلیل، بهتر است بخشی از محتوای درسی دوره
 ی مولفان و مدرسان این حوزه به آن اختصاص یابد.استفاده

 

 خوشنویسی -3
 هافرهنگ یهمه در را آن از اشکالی اما است،یافته کاملی توسعه و اهمیت زمین مشرق در خوشنویسی هرچند

 قرن از پس تنها و شد التینی هایفرهنگ لغات دایره وارد میالدی پانزدهم قرن از 1خوشنویسی یواژه. یافت توانمی
 کشورهای و دور خاور کشورهای در ویژهبه باز دیر از اما، گشت؛ مطرح شده شناخته اصطالح یک عنوان به نوزدهم
 (.2018پدیای فارسی،است)رک. ویکیبوده مطرح شاخص هنری عنوانبه خوشنویسی ایران، ازجمله اسالمی

 

 خوشنویسی در فرهنگ ایران  -1-3
 همچون او نفوذ تحت یا وابسته هایسرزمین و ایران در که است اسالمی خوشنویسی از بخشی ایرانی خوشنویسی

 یعمده گرفت؛ اما، شکل ایرانی فرهنگ محور حول تدریج به هند قاره شبه و افغانستان میانه، آسیای کشورهای

ایرانیان   است وبوده ایرانیان عهدهبه اسالم، جهان در هنرمندانه خوشنویسی به کلمات معمولی نگارش تبدیل
 در ابداعی هایقلم و هاشیوه این هرچند. کردند ابداع خوشنویسی در را خود به مختص هاییشیوه و سبک تدریجبه

 کشورهای همچون آن نفوذ تحت کشورهای و ایران به مربوط بیشتر اما دارد، طرفدارانی هم اسالمی کشورهای سایر

 .باشدمی هند و پاکستان افغانستان، میانه، آسیای
 هنر نفوذ دلیل به ایلخانیان، حکومت زمان در. داشت وجود نسخ یشیوه به خطّاطی اسالم، فتح از پس ایران در

 حکومت زمان در. یافت زینت تزیینی هاینقش با بار نخستین ها،کتاب مُذهّب اوراق ها،مغول ی سلطه و چین

این . دانست ایرانی خط نخستین توانمی را تعلیق خط .یافت ویژه اهمیتی خوشنویسی و خط ایران، در تیموریان
 برای تحریر خط عنوان به آمد و بیشتر وجود به رقاع و نسخ خطوط ترکیب از شد می نامیده نیز ترسل که خط

 و مدور حروف زیاد، های این خط داشتن دوایررفته است. از ویژگیمی بکار حکومتی هایفرمان و هانامه نوشتن

 با آشنایی میزان و سواد نظر از که کسانی بین در اغلب دلیل،همیناست؛ به متنوع های ترکیب یارائه در بسیار قابلیت
 رونق و کاربرد و شد این خط کاسته رواج از سال یکصد حدوداً پس از. بودند، رواج داشت باالیی سطح در خط

 . داد دست از خود را

                                                           
1
 Calligraphy 
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 خط تدریجبه تعلیق و نسخ خط دو ادغام و ترکیب بود، از ایرانی گرفته شکل خط نخستین که تعلیق خط از پس
 خط نستعلیق .کرد پیدا تغییر نستعلیق به نام این استعمال کثرت اثر در و گرفت نام نسختعلیق که آمد پدید جدیدی

 زیباترین عنوانبه شده آفریده آثار گواهبه نستعلیق خط عربی، و ایرانی خطوط میان در است، ایرانی هنر افتخار که

 .اندنامیده «اسالمی خطوط عروس» را آن و شده شناخته اسالمی خطوط از برتر و خط
 خان قلی مرتضی. گرفت شکل نستعلیقشکسته یعنی ایرانی، خالص خط سومین هجری یازدهم سده اواسط در

 را آن پیدایش علت. بود مؤثر جدید خط این استواری و آمدن پدید در که بود کسانی جمله از هرات حاکم شاملو
 از. دانست ایرانی هنری خالقیت و ذوق آن، از بیش البته و گریمنشی امور در نویسیراحت و تند به نیاز توانمی
 خط ترکیب از نستعلیقشکسته خط است، زیاد دقت و وقت صرف مستلزم نستعلیق زیبای خط نوشتن که جاییآن

پدیای باشد)رک. ویکی داشته زمانهم را زیبایی و سرعت تا گرفت شکل نستعلیق ظریف خط با تعلیق محجور
 (.2018فارسی، 

 

 خوشنویسی در فرهنگ چین -2-3
شدم نه یک نقاش. تردید خوشنویس میشدم، بیاسپانیایی گفته اگر در چین متولد میپیکاسو نقاش معروف 

گویند خوشنویسی با نقاشی همریشه است؛ یعنی، خوشنویسی با نقاشی ارتباط نزدیک دارد، چون هر دو اشیاء را می
ریشه گرفته است: دهند. خوشنویسی نقاشی کردن خط است و نقاشی نوشتن تصویر. خط چینی از نقاشی نشان می

مانند کاراکترهای خط چینی، درواقع انعکاسی از اجزای طبیعت همچون آسمان، زمین، رودخانه و شکل مربع

 (2018هاست. )هان، ی خالقیت و ذوق هنری چینیدهندهارتفاعات است و این نشان
 خوشنویسی آنگاه بپذیریم، آن فرهنگی بزرگ اختراع اولین عنوان به( زبانی هر در) را نوشتن و حروف ابداع اگر

 از خوشنویسی، هنر. است استوار چینی ها(کاراکترهای)کلمه بر که رودمی شمار به چین فرهنگ بزرگ اختراع دومین
 تواند می خوشنویس هنرمند. است برخوردار ممتازی جایگاه از چینی، هنر غنی هایگنجینه میان در که است هنرهایی

 احساس، و تفکر هنری، سبک زیبا، هایایده چینی، کاراکترهای به دادن شکل طریق از و مو قلم از استفاده با

 هنر تا کشید طول سال 3000 از بیش. کند بیان خط یک در و یکجا را خود روانی و روحی حاالت و شخصیت
 (1394)سابقی، کرد. پیدا گسترش و یافت توسعه گرفته، شکل چین در خوشنویسی

کردند،  های حیوانات خط حک میی شانگ در روی استخوانکه مردم سلسلهبیش از سه هزار سال پیش وقتی

های مختلف از لحاظ نوع و سبک ترین آثار خوشنویسی را خلق کردند؛ بعد از آن، خوشنویسی در دورهقدیمی

بر روی اشیاء برونزی، خط  جینهای متنوعی به خود گرفت و آثار ممتاز و فراوانی به وجود آمد مثل خط شکل

به کار رفته در  کای شوهای چوب و خیزران و خط بر روی قطعه لی شوها، خط بر روی سنگ شیائو ژوان

 (2018های سنگی یا روی کاغذ. )هان، کتیبه

 ،(میالدی 1644-1911)چینگ دوران در. اندآمده پدید خوشنویسان چینی از زیادی تعداد تاریخ طول در
 روی کتابت خوشنویسی مکتب و سنگ روی حکاکی خوشنویسی مکتب: شدند تقسیم مکتب دو به خوشنویسان

 هنرمندان این تمام. کند درست جدیدی مکتب تا کرد یکی را مکتب دو هر( میالدی 1879-1964)رِن یوو یو. کاغذ

 زیبایی» سبک جی،شی وانگ «طبیعی با طراوت زیبایی»سبک: داشتند را خود خاص سبک کدام هر خوشنویس
با  همراه زیبایی» سبک جیان، تینگ خوانگ و فِی می «روشن و تازه زیبایی»سبک چینگ،جِن یان «خشن و زمخت
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 1693-1765) بانچیائو جِنگ و سوشی «ناهنجار و مرموز زیبایی» سبک و سو خووَی و شو جانگ «ظریف و طراوت
 فرهنگ تاریخ از مهمی بخش خوشنویسان، این از مختلفی هاینسل دستاورد و خوشنویسی درخشان تاریخ(. میالدی

 (1394)سابقی،.دهندمی شکل را چین

شود و با امروزه خوشنویسی چینی هنری است که اغلب با قلم مو، جوهر و بر روی کاغذهای مخصوص نوشته می
گذارد. معموال مختلف را  به نمایش میها و احساسات  استفاده از خطوط، فضا، شکل، و نوع حرکت قلم، زیبایی

رسند. خطوط روان و مالیم، احساس خطوط سنگین و کلفت، نیرومند و خطوط سبک و نازک، ظریف به نظر می
توان گفت خوشنویسی  کند؛ بنابراین، می شادی و خطوط خشک و مقطع، احساس نگرانی و اضطراب را تداعی می

دهد و هنرمندان بسته به نوع رفته نشان میکاررا با نوع خطوط به چینی هنر خاصی است احساسات هنرمندان

 (2018برند، از یکدیگر متمایز می شوند.)هان، خطوطی که به کار می
 

 هاخوشنویسی و آموزش زبان فارسی به چینی -3-3
دارد.  فراوانی اشتراک ایرانی خوشنویسی هنر با است، قدیمی بسیار ای پیشینه دارای که چینی خوشنویسی هنر

کنند و این هنرمندان خوشنویسی چینی و ایرانی با زیبانویسی، احساسات درونی خود را درقالب خطوط متجلی می

دهند؛ از این منظر، تمرین خوشنویسی به ایجاد آرامش و رضایت درونی فرد منجر کار را با صبر و تامل انجام می
تواند نقش موثری آموزان چینی مینیز در کاهش اضطراب فارسیگردد. استفاده از تمرین خوشنویسی فارسی می

ی درست در دست تدریجی و با آرامش، شیوه طورکه بهبراینآموزان با تمرین خوشنویسی، عالوهداشته باشد. فارسی

شان، آموزند، همزمان با زیباتر شدن دستخطهای فارسی را میگرفتن قلم و روش صحیح نوشتن حروف و واژه
یابد و این موضوع کمک زیادی به آموزش موثر زبان فارسی شان نیز افزایش مینگیزه و شوق یادگیری زبان فارسیا

 کند.می
آموزان چینی های برجسته در تمرین خوشنویسی، توجه و دقت کردن به سرمشق است؛ فارسییکی دیگر از ویژگی 

افزارهای کاربردی مرتبط با آموزش خوشنویسی، در واقع از یکی از یا نرم با دیدن دقیق و مداوم سرمشق، فیلم

که در زمان انجام تمرین اینعلتکنند و بهمی است، استفاده« دقیق دیدن» شان که همان های مهم یادگیریعادت
آموز مجبور است با هر بار نگاه کردن به سرمشق و نیز نوشتن آن، به نوشته و معنای آن فکر خوشنویسی، فارسی

کند، بنابراین، آثار تعلیمی و تربیتی قابل توجهی نیز دارد. موارد یادشده همگی موید این موضوع است خوشنویسی 

 ها مورد توجه مدرس زبان فارسی قرار گیرد. در طراحی روش آموزش زبان متناسب با فرهنگ چینی تواندمی

 

  1زداییخوشنویسی و آموزش زبان به روش تلقین -4-3
ی  آموزان، به جای تجویز یک روش واحد برای همه( معتقد است در آموزش زبان به زبان2004ویدوسن) 
ای های آموزشی متناسب با اهداف، نیازها و بافت موقعیتی منطقهی طراحی روشآموزان جهان، باید در اندیشهزبان

ان معناست که در آموزش زبان فارسی به پردازند. این سخن بدآموزان به یادگیری زبان میبود که در آن زبان
ها، های ملی چینیآموزان، بهتر است که متناسب با ویژگیزبانان نیز عالوه بر توجه به اهداف و نیازهای فارسیچینی

های برجسته و متمایز فرهنگ چین، خط و خوشنویسی های آموزشی طراحی و اجرا شوند. یکی از ویژگیروش
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ها آن خصوص مطالبی ارائه گردید. خوشنویسی همواره به عنوان هنری اصیل در بین چینی چینی است که پیشتر در
ها در نظام آموزشی، وقت قابل توجهی را به تمرین خط و خوشنویسی اکنون نیز رواج دارد. چینیرایج بوده و هم

ای بر کاربرد هنر در ویژه های مطرح در آموزش زبان که تاکیددهند؛ از سوی دیگر، یکی از روشچینی اختصاص می

 زدایی است.ها دارد، روش آموزش زبان تلقینمحیط 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 %استفاده از روشآموزان در یادگیری زبان با گذار این روش معتقد است زبان، پایه1لوزانو
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 محدودیتآنان با سرعت و کیفیت بیشتر و بهتری رخ می

تر عمل کنند. با این دیدگاه، مدرس زبان باید  زدایی شود تا بتوانند در یادگیری زبان موفقآموزان، تلقینبانذهن ز
اموزان در هنگام یادگیری زبان، احساس آرامش، قوت و شادی 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

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 یکی دیگر از فعالیت آواز، 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 میموسیقی در کالس درس از فشار روحی و روانی زبان

آموزش،  مدت تمام در. گردددیوارهای کالس، به صورت غیرمستقیم، ارائه می پوسترهای آموزشی نصب شده روی
 (2011فریمن و آندرسون، -کند.)الرسن دور آموزان زبان از را منفی های تلقین اثرات تا است تالش در مدرس

 

 هاالمثل و خوشنویسی در آموزش زبان فارسی به چینیتلفیق ضرب-4
ها، اصطالحات زبانی و یا در به صورت المثلشان به صورت ضربغنای فرهنگی دو کشور ایران و چین، در زبان

های کشور ی دانشگاهی خوشنویسی در هنر دو کشور قابل مشاهده است؛ از سوی دیگر، تقریباً در همهآثار برجسته
های خارجی، آشنا ساختن دانشجویان چینی با انهای آموزش زبهای آموزشی در دورهترین هدفچین، یکی از مهم

ها و خوشنویسی به عنوان نمادی از ادب و هنر ایران در آموزش المثلفرهنگ کشور زبان مقصد است. تلفیق ضرب

کند ضمن آموزش دادن بخش بسیار کاربردی و مهم زبانان، به مدرس زبان فارسی کمک میزبان فارسی به چینی
توان آن را راهکاری مفید برای ز موانع روانی یادگیری زبان به نحو موثری بکاهد؛ بنابراین، میالمثل(، ازبان)ضرب

 زدایی به شمار آورد. ی تلقینروش آموزش زبان به شیوه
ها وجود دارد: یکی از  آموزی چینیهای فارسیالبته دالیل دیگری نیز برای اهمیت تلفیق ادب و هنر در کالس

تر مردم آسیای جنوب شرقی در مقایسه با مردم ایران، از نظر نگارندگان، های مردم چین و به طور کلیویژگی
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گردد. فراوان در هنگام انجام کارها مشاهده می تر حرف زدن و صبر و تاملگراتر بودن آنان که به صورت کمدرون
ها ممکن است مدت زمان طوالنی بدون این که در یادگیری آنان است. چینی« دیدن»ی  ویژگی دیگر، نقش برجسته

حرفی بزنند، با دقت به چیزی نگاه کنند و آن را یاد بگیرند. تلفیق خوشنویسی فارسی که نیازمند آن است که با دقت 

های آن که نمایانگر فرهنگ مردم ایران است، کامالً المثل یده شود و با صبر و حوصله تمرین شود، با ضربسرمشق د
 رود. ها به شمار مییادگیری چینی متناسب با روحیات و عادت

 نویسد، درواقع همی خوشنویسی می ها را همانند نمونهالمثل آموز با دقت و صبر و حوصله ضربکه فارسی هنگامی
خطش، نماید و با بهتر و زیباتر شدن دست مهارت نوشتن و هم حس هنری و زیباشناختی را در خود تقویت می

آموز و مدرس ترین دستاورد آموزشی زبانیابد و این مهمانگیزه و شوق یادگیری زبان فارسی در او افزایش می

ادگیری هرچه بیشتر و موثرتر زبان فارسی فراهم ی مناسبی برای یخواهد بود. در پرتو این دستاورد، بستر و زمینه
 شود.می

طور که گفته شد، یادگیری زبان به معنای یادگیری صرفاً قواعد دستوری نیست، بلکه به معنای کاربرد درست همان

 های فارسیالمثل آموزان با یادگیری ضربهای گوناگون زبانی زندگی واقعی است. فارسیجای زبان در بافتو به
ها را بهتر درک کنند و زبان ها و داستانهای سینمایی، سخنرانیقادر خواهند بود محتوای زبانی رادیو، تلویزیون، فیلم

تر در ارتباطات زبانی خود به کار برند؛ بنابراین، با یادگیری را در هر دو شکل گفتاری و نوشتاری به صورت واقعی

 یابد.تر رشد و توسعه میآموزان نیز راحتنیدن و صحبت کردن فارسیهای فارسی، مهارت شالمثل هرچه بهتر ضرب
المثل به تنهایی های فارسی از حیث واژگانی و دستوری هم نکات آموزشی باارزشی دارند: یک ضربالمثلضرب

بر آن،  سازد؛ عالوه، نکات دستوری، کاربردی و منظورشناختی را فراهم میی آموزش تعداد قابل توجهی واژهزمینه
های فارسی، برگرفته از آثار ادبی همچون اشعار شاعران است، یادگیری المثل از آنجاکه تعداد قابل توجهی از ضرب

های آن همچون اموزان با زبان ادب فارسی و ویژگیها درواقع منجر آشنایی تدریجی فارسیالمثل این گونه از ضرب

 شود.ستعاره و...( میموسیقی)وزن و قافیه( و صنایع ادبی)تشبیه، ا
ها به منظور طراحی توان از آن ی فراوانی وجود دارد که میهای بالقوهمالحظه گردید که در ادبیات و هنر، ظرفیت

المثل و خوشنویسی های آموزش زبان متناسب با فرهنگ ملل استفاده نمود؛ بر همین اساس، تلفیق ضربروش

 یابد. ، ارزش و اهمیت میهافارسی در آموزش زبان فارسی به چینی
 

 ی آموزشییک تجربه -5
 المثل و خوشنویسی در کالس ی نگارندگان مقاله در آموزش همزمان ضربشاید مناسب باشد در ادامه، تجربه 

های خارجی پکن به آموزش زبان فارسی به دانشجویان زبان و ادبیات فارسی ترم سوم دانشگاه مطالعات زبان
شود: در درس خواندن و درک مطلب فارسی، در کنار استفاده از منابع تعیین شده برای آموزش و اشتراک گذاشته 

ی دبستان ایران های درسی دورهآموزان، هر هفته یک سرمشق خط تحریری از کتابتقویت مهارت خوانداری فارسی

شد، با دقت به سرمشق نگاه کنند یگردید و از آنان خواسته مبه عنوان تمرین پس از کالس به دانشجویان معرفی می
ی آینده به کالس بیاورند و یا از  ی هفتهو سعی کنند پنج بار مانند آن به صورت تحریری بنویسند و برای جلسه

ی ی جالبی که مولفان مقاله با آن روبرو شدند، این بود که تقریباً همه برای مدرس ارسال نمایند. نکته 1طریق ویچت

                                                           
1
 Wechat 
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کردند و قبل شان را از طریق ویچت برای مدرس ارسال میاز زمان تعیین شده تمرین خوشنویسی دانشجویان زودتر
ی نمودند. این بیانگر عالقه های سرمشق مطرح میی معنی واژههایی درباره ی آتی کالس، پرسش از فرارسیدن جلسه

هر دانشجوی را به صورت  پرسش المثل  است. مدرس نیز پاسخآنان به انجام تمرین خوشنویسی و یادگیری ضرب

داد و با استفاده از سواالت مطرح شده، توضیحات مورد نیاز همچون، معنی و کاربرد جداگانه از طریق ویچت می
کرد و در روز کالس پس از تشویق ی آتی کالس درسی آماده میها و خود ضرب المثل را برای جلسهواژه

سیاه  شد پای تخته دقت انجام داده بودند، ابتدا از چند نفر از آنان خواسته میدانشجویانی که تمرین خوشنویسی را با 
ی نقاط قوت شد نظرشان را دربارهمی بیایند و یک نمونه از سرمشق را بنویسند و سپس از سایر دانشجویان خواسته 

رس نیز به صورت خیلی سیاه در مقایسه با سرمشق بیان کنند. سپس خود مدخط نوشته در تختهو ضعف نمونه دست

ها و خود ضرب های سرمشق، معنی و کاربرد واژهی نوشتن برخی حروف و کلمهمختصر نکاتی را در مورد نحوه
های دانشجویان با دیدن نوشتهداد. مشاهدات مولفان حاکی از آن است که حدوداً در مدت سه ماه، هم دستالمثل می

و هم  1تر و زیباتر شدها بسیار منظمیسه با زمان پیش از تمرین سرمشقسرمشق و تمرین آن در خارج کالس در مقا

 های آن به خوبی انجام گرفت. المثل مورد نظر و واژهآموزش ضرب
آموزش زبان فارسی به المثل و خوشنویسی در کالس به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان، چگونگی کاربرد ضرب 

شود؛ نابرده رنج، گنج میسر نمی» المثل های درسی ضربشود: در یکی از جلسهآموزان چینی توضیح داده میفارسی

به دانشجویان داده شد و از آنان خواسته شد به عنوان تمرین خوشنویسی « مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

ی . اولین نکته2ی بعد به کالس بیاورند و از طریق ویچت ارسال نمایندمانند سرمشق پنج بار بنویسیند و در جلسه
المثل مذکور به عنوان تمرین خوشنویسی، کاربرد نسبتاً رایج آن در بین ایرانیان است. ی ضربقابل توجه در ارائه

رنج »های کاربردی و قابل فهم به زبان امروز فارسی همچون المثل، وجود واژهی مهم دیگر در مورد این ضربنکته

توان گفت به لحاظ در آن است؛ بنابراین، می« جان برادر» و « کار کردن»، «فتنمزد گر»، «میسر شدن»، «گنج»، «بردن
های های فوق را با بیان واژهالمثل وجود دارد. مدرس واژه ی قابل آموزش در این ضرب کم شش نکتهواژگانی، دست

، «رنج بردن»ی  ،  برای واژهآموزان توضیح داد؛ به عنوان مثالمعنی و مثال زدن و چگونگی کاربردشان برای فارسیهم
» معنی استفاده شد و در توضیح کاربرد آن، ساخت دستوری آن با مثال به عنوان هم« سختی کشیدن در کار» ی واژه

آموزان آموزش المثل نیز به همین ترتیب برای فارسیهای دیگر ضرب، ارائه گردید؛ واژه«بردبیمار از بیماری رنج می

المثل از حیث زمان، مکان، مخاطب و منظور گوینده در بافت زبانی واقعی و ی کاربرد ضربنحوه داده شد؛ در ادامه،
المثل پرداخت و سازی و تمرین شد. درادامه، مدرس چندبار به بیان ضربی ایرانیان، برای آنان شبیهزندگی روزمره

ی مل کنند؛ سپس، آن را به زبان روزمرهالمثل درست عدانشجویان همصدا تکرار کردند تا در خواندن و بیان ضرب

المثل که در قالب شعر سروده شده، بحث و ی تفاوت آن با شکل اصلی ضربامروزی بازنویسی کردند و درباره
هایی از ساختار زبان ادب فارسی)شعر(، آشنایی پیدا کردند. در پایان نیز ترتیب با بخش تبادل نظر نمودند و بدین

المثل مشابهی وجود دارد، به اشتراک بگذارند و به ان خواست چنانچه در زبان چینی هم ضربآموزمدرس از فارسی

 تری داشته باشند. های فرهنگی دو زبان آشنایی بیشتر و عمیقنوعی با مشترکات یا تفاوت
 

                                                           
 قابل مشاهده است. مقاله چینی در پیوستآموزان  های فارسی نوشته های خوشنویسی و دست هایی از تمرین نمونه 1
 آورده شده است. مقاله المثل در پیوست تصویر سرمشق خوشنویسی این ضرب 2
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 گیری و پیشنهادنتیجه -6 
های مختلف محیط زندگی آن در موقعیتجای طورکه گفته شد، یادگیری زبان به معنای کاربرد درست و بههمان

اند؛ ی زبان فارسی را به خود اختصاص دادهها و اصطالحات، بخش قابل توجهی از گنجینهالمثل است و ضرب
با یکدیگر دارد.  فراوانی اشتراک ایرانی و چینی خوشنویسی ها بیاموزند. هنرآموزان باید آنبنابراین، فارسی

کنند؛ از این خوشنویسان چینی و ایرانی با زیبانویسی، احساسات درونی خود را با صبر و تامل درقالب خط ثبت می

آموزان چینی  نقش موثری دارد. تلفیق منظر، استفاده از تمرین خوشنویسی فارسی در کاهش اضطراب فارسی
زبانان، به مدرس دب و هنر ایران در آموزش زبان فارسی به چینیها و خوشنویسی به عنوان نمادی از االمثلضرب

المثل(، از موانع روانی کند ضمن آموزش دادن بخش بسیار کاربردی و مهم زبان)ضربزبان فارسی کمک می
ی توان آن را راهکاری مفید برای روش آموزش زبان به شیوه یادگیری زبان نیز به نحو موثری بکاهد؛ بنابراین، می

 زدایی به شمار آورد. تلقین

ی درست در دست گرفتن قلم تدریجی و با آرامش، شیوهطورکه بهبراینآموزان با تمرین خوشنویسی، عالوهفارسی 
شان، انگیزه و شوق آموزند، همزمان با زیباتر شدن دستخطهای فارسی را میو روش صحیح نوشتن حروف و واژه

 کند.یابد و این موضوع کمک زیادی به آموزش موثر زبان فارسی میفزایش میشان نیز ا یادگیری زبان فارسی

آموزان را با ظرایف فارسی -1المثل و خوشنویسی، نتایج مفید دیگری را نیز به همراه دارد: کاربرد همزمان ضرب
آموزان در بین فارسی حس زیباشناختی و در پی آن، انگیزه و شوق یادگیری زبان را-2کند.ها آشنا میفرهنگ ایرانی

هر چهار مهارت  -4سازد.ها فراهم میچینی« دقیق دیدن» امکان یادگیری زبان را متناسب با عادت -3کند.تقویت می

های آموزشی موجود در  ظرفیت -5دهد.اصلی زبانی)شنیدن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن( را رشد و توسعه می
 آموزان قابل توجه است. ستوری و کاربردی، نیز برای مدرس و فارسیها همچون نکات واژگانی، دالمثلضرب

شود در مراحل ابتدایی آموزش زبان فارسی، خط تحریری فارسی مورد استفاده قرار گیرد و  پیشنهاد می
 های پرکاربرد بنویسند و در مراحل باالتر از خوشنویسیالمثل تحریری ضرب آموزان چند بار از روی سرمشقفارسی

آموزان به خوشنویسی در مراحل باالتر، بهتر است ی فارسی با قلم و جوهر استفاده شود؛ در ادامه و در صورت عالقه

 با متناسب ها نیز بهتر استالمثل گزینش ضرب های تخصصی خوشنویسی معرفی شوند و شرکت کنند. دردر دوره
های فارسی که معادل چینی با المثلدسته از ضربآموزان چینی، عمل شود و آن  فارسی فرهنگی و زبانی سطح

هایی  که خاص فرهنگ ایران  است و المثلتر استفاده شود و ضرب کاربرد مشابه در آن زبان دارد، در سطوح پایین

 های بعدی گزینش قرار گیرند.یا کاربرد متفاوتی نسبت به موارد مشابه در فرهنگ چین دارد، در اولویت
ی برای آموزش هرچه موثرتر همواره باید در جستجوی راهکارهای تازه و متناسب با فرهنگ و مدرس زبان فارس

ها، گامی در همین المثل و خوشنویسی در آموزش زبان فارسی به چینی آموزان باشد. تلفیق ضربعالیق فارسی

گردد و هنرهای دیگر های آموزش زبان فارسی محدود به خوشنویسی نمیراستاست. البته کاربرد هنر در کالس
و ارزیابی  ریزی به صورت هدفمند مورد استفادهتوانند با برنامههمچون موسیقی، نقاشی، سینما، تئاتر و غیره نیز می

 مدرسان زبان فارسی قرار گیرد.
 
 

 



 339/    ادب و هنرها: تلفیق  المثل و خوشنویسی در آموزش زبان فارسی به چینی کاربرد همزمان ضرب                                        

 فهرست منابع و ماخذ

، انتشارات و فارسیو اصطالحات چینی به  های فارسی به چینیالمثلفرهنگ ضرب(. 2003زنگ، یان شنگ)

 پخش بازرگانی، پکن، چین.
برگرفته از وبالگ شخصی  چینی، و اسالمی خوشنویسی هنر مشترک تعامل: صینی خط(. 1394محمد)سابقی، علی

 به نشانی:
http://am-sabeghi.blogfa.com/post/73 

 انتشارات و پخش ووجو، پکن، چین.خط چینی،  (.2018هان، جیان تانگ)

Larsen-Freeman, Diane; Anderson, Marti. 2011.Techniqes&Principles in Language 
Teaching. Oxford:  Oxford University Press, Printed in China. 
Widdowson, H. G. 2004. ‘A perspective on recent trends’ in A. P. R. Howatt with H.G. 
Widdowson. A History of English Language Teaching (2nd edn.), 353–72. Oxford: 
Oxford University Press. 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%8
8%DB%8C%D8%B3%DB%8C 

 
 ها پیوست

 آموزان چینی ی خوشنویسی فارسی : نمونه1پیوست 

 
 

 آموزان چینی سرمشق استفاده شده در کالس آموزش فارسی: نمونه 2پیوست

 
 


