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چکیده
زبان و ادبیات آنچنان در هم تنیده و به هم وابستهاند که تفکیک آنها از یکدیگر ،کاری دشوار و اغلب غیر ممکن به نظر می-
رسد .این موضوع در آموزش زبان فارسی برجستهتر میشود زیرا ادبیّات ،ازگنجینههای بسیار مهم فرهنگی هر جامعه به
حساب میآید که میتواند پیوندی بین زبان و فرهنگ آن باشد .غنای ادبیات فارسی و متون آن این امکان را فراهم میکند که
از آن برای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم استفاده کرد .اما مسألۀ اصلی اینجاست که با توجّه به ضرورت موضوع،
چگونه و با چه روشهایی و در چه سطحی از یادگیری ،میتوانیم ادبیات فارسی را در برنامۀ آموزش زبان فارسی به غیر
فارسیزبانان بگنجانیم ،تا از مزایای آن بهره ببریم؟ با بررسیهای انجام شده در این مقاله بیان کردیم که استفاده از متنهای
ادبی در امر آموزش زبان کمک میکند تا زبانآموز ،به طور همزمان ،در کنار آگاهی از مؤلفههای زبانی همچون واژگان و
دستور ،با مؤلفههای فرهنگی و ارزشهای اجتماعی نیز آشنا شود .از آن گذشته ،نگاه بینارشتهای به آزفا و استفاده از توان تمام
رشتههای مرتبط ،به ارتقای کیفی آموزش زبان فارسی میانجامد.
کلیدواژه :آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،ادبیات فارسی ،آزفا ،متون ادبی

 .1مقدمه
با تغییر و تحولّات در روابط جهانی و افزایش تعداد عالقمندان به فراگیری زبان فارسی ،توجّه به آموزش زبان
فارسی به عنوان یک زبان خارجی به غیر فارسی زبانان ،از ضروریّات جامعۀ دانشگاهی امروز قلمداد میشود.
خوشبختانه در سالهای اخیر ،تدابیر مفید و فراوانی در جهت تسهیل امر آموزش زبان فارسی اندیشیده شده است که
از مهمترین آنها میتوان به ایجاد رشتۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان و تأسیس مراکز آزفا در برترین
دانشگاههای کشور اشاره کرد که گام بزرگی در جهت گسترش زبان فارسی بوده است.
در گذشته و حال ،کرسیهای مختلفی واجد درسهای آموزش زبان فارسی مثل ایرانشناسی و شرقشناسی در
دانشگاههای خارج از ایران ،شکل گرفته و راهکارهایی در جهت گسترش زبان فارسی در جهان ،چگونگی جذب
دانشجو و چگونگی احیای زبان فارسی به عنوان زبان واسط 1در کشورهای مختلف ارائه کردهاند .در ایران ،با
برنامهریزیهایی که برای این رشته انجام گرفته ،دروس رشتههایی چون آزفا ،زبانشناسی ،ادبیّات فارسی و
ایرانشناسی در این رشته گنجانده شده است و از متخصصان تمام این رشتههای دانشگاهی در امر آموزش زبان
فارسی به غیر فارسیزبانان بهره بردهاند .به این ترتیب ،نگاهی میانرشتهای در حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیر
فارسیزبانان ،محقق شده است .با توجه به نوپا بودن این رشته و این مراکز و به منظور ارتقای سطح کیفی آنها ،باید
مطالعات و بررسی های جدی و چشمگیری در این حوزه انجام شود .با تأکید بر ماهیّت بینارشتهای آزفا و بهرهگیری
از توان متخصصانِ رشتههای دیگر و صاحبنظر در این حوزه ،کمک میکند تا با نگاهی همه جانبه ،بتوان به بررسی
موشکافانۀ مشکالت این رشتۀ تحصیلی پرداخت و نیازهای آموزشی آن را برطرف کرد.
- lingua franca
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 .1طرح مسأله
دو مقولۀ مهم «زبان» و «ادبیّات» به قدری در هم آمیخته و به هم وابستهاند که تفکیک آنها از یکدیگر ،اگر نگوییم
غیرممکن قطعاً دشوار است .زیرا مرز زبان و ادبیّات دقیقاً مشخص نیست (ر.ک .حقشناس .)40 :1381،از یک
طرف ،زبان در حکم ابزار و مصالح کار ادبیّات است و از طرف دیگر ،یکی از ابزراها و مواد آموزشی در هر زبان،
ادبیّات آن زبان است .این رابطۀ دوسویه بین این دو مقوله ،در دهههای اخیر ،سبب گسترش مطالعه پیرامون
کارکردهای ادبیّات در امر آموزش زبان شده و به ایجاد بحثهایی در مخالفت و حمایت از کاربرد ادبیات در حوزۀ
آموزش زبان ،انجامیده است.

از آنجا که در بخش ادبیّات کهن با واژههای دشوار و گاهی با معانی غامض مواجه میشویم شاید در نظر بسیاری از
صاحبنظران در حوزۀ آموزش زبان ،این پیچیدگی زبان ادبی و وجود لغات کهن در متون ادبی ،آموزش زبان را مختل
کند ،شاید بعضی از پژوهشگران این حوزه ،عدم تطابق ساختار ادبی متون ،با قواعد دستوری زبان معیار را دلیلی بر
سردرگم شدن فراگیر معرفی میکنند ،یا عدهای بر این باور باشند که ارتباط عمیق ادبیات با فرهنگ ،توجه فراگیر را
از زبانآموزی منحرف میکند؛ و حتی برخی نیز زبان ادبی را فاقد کارایی در گفتار معیار و روزمره بدانند و معتقد
باشند که استفاده از آن در آموزش زبان ،تأثیر ارتباطی در فراگیر ایجاد نمیکند(.ر.ک .رضای یزدی)15-12 :1380،
اما در این میان برخی از صاحبنظران ،معتقدند که ادبیات میتواند نقش مهمی در یادگیری یک زبان خارجی داشته
باشد (ر.ک .الزار.)11-2 :1380،

نگاهی به تاریخ آموزش زبان در جوامع مختلف ،نشان میدهد که در هر نظام آموزشی ،عالوه بر برخورداری از
دستاوردهای فکری و فرهنگی روزگار معاصر ،از میراث فرهنگی گذشتگان که همانا ادبیات آن ملت است نیز بهره-
مند شدهاند .چراکه در طول تاریخ ،برجستهترین و ماندگارترین شکل زبان در قالب ادبیات جلوهگر شده است .به
همین دلیل نظریهپردازان «گنجانیدن متون ادبی را در برنامۀ درسی فراگیران پیشنهاد میکنند» (همان.)2 :
اغلب این بحث ها در حوزۀ آموزش زبان فارسی و ارتباط آن با ادبیات فارسی نیز مطرح شده است و متأسفانه ،در
چند سال اخیر ،مخالفت ها با کاربرد ادبیّات در آموزش زبان فارسی بیشتر شده و تا جایی پیش رفته که در بعضی از
مراکز آزفا ،نگاههای تکبعدی و انحصارطلب حاکم شده و در پی حذف ادبیّات از این حوزهاند که نه تنها درست
نیست ،بلکه از ذات بینارشتهای این حوزه نیز دور میباشد.

باید توجه داشت که زبان و فرهنگ الزم و ملزوم یکدیگرند و ادبیّات ،ازگنجینههای بسیار مهم فرهنگی هر جامعه
به حساب میآید که می تواند پیوندی بین زبان و فرهنگ آن باشد ،پس تفکیک یکی از دیگری درست نیست .این
موضوع در آموزش زبان فارسی برجستهتر میشود .زیرا اگرچه فارسی از زبانهای کهن در دنیا به شمار میرود امّا
غنای ادبی دوران کالسیک آن نیز ،همواره در جهان مورد توجّه بوده است .شهرت ادبیات کهن فارسی تا حدی است
که می توان ادبیات فارسی را پشتوانۀ زبان فارسی دانست .که کاربرد آن در آزفا ،دستکم در حد خواندن متنهای
ادبی و و آشنایی با آنها ،میتواند برای غیرفارسی زبانان جذّاب باشد .به این ترتیب ،تفکیک زبان ،فرهنگ و ادبیات
فارسی از یکدیگر نه تنها درست نیست بلکه غیر ممکن است.
بنابراین به نظر میرسد می توان از ادبیات فارسی و متون آن برای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم استفاده

کرد .اما مسألۀ اصلی اینجاست که با توجّه به ضرورت موضوع ،چگونه و با چه روشهایی و در چه سطحی از
یادگیری ،میتوانیم ادبیات فارسی را در برنامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان بگنجانیم ،تا از مزایای آن
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بهره ببریم؟ به این ترتیب ،اساس این پژوهش پاسخ به این مسألۀ مهم است تا ادبیّات و کاربردهای آن را در آزفا
مشخص کند.
 .2پیشینۀ پژوهش و وجه ممیزۀ تحقیق
تاکنون ،تحقیقات ارزشمندی در زمینۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان انجام شده است .پژوهشهای انجام
شده ،در قالب مقاالت و پایاننامههای مختلف است؛ برخی ،پژوهشهایی مربوط به تحلیل خطاهای فارسی آموزان
است .بعضی دیگر از تحقیقات به کارایی فنّاوری در آموزش زبان فارسی توجه کردهاند .در این دو نوع از پژوهشها

توجهی به نقش ادبیات فارسی در آزفا نشده است (که البته جای کار دارد) .اما برخی از پژوهشها که به تحلیل و
ارزیابی محتواهای درسی فارسی آموزان پرداختهاند از ادبیات و متون آن غافل نبوده و چگونگی استفاده از این متون

را نیز بررسی کردهاند؛ برای مثال ،مریم رضای یزدی در پایاننامۀ ارشد خود با عنوان «استفاده از متنهای ادبی برای
آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» ( )1380به رابطۀ ادبیات با آموزش زبان پرداخته ،برخی از نمونههای ادبی
جهت آموزش را طبقهبندی کرده و چگونگی استفاده از آنها را بررسی میکند و طرح درسی برای هر کدام بیان کرده
است .زهرا استاد زاده نیز در رسالۀ دکتری خود با عنوان «بررسی کاربرد متون ادبی منثور در آزفا» ( )1397چگونگی
استفاده از متون منثور ادبیات فارسی در برنامۀ آموز شی آزفا ،توجه کرده و به تأثیر معنی داری که این منابع در نمرۀ

فراگیران داشته است پرداخته است .عطیه جوادی راد نیز در پایاننامۀ خود با عنوان «بررسی شاخصهای سادهسازی
متنهای کهن ادبی در آزفا»( )1392به معیارهای بازنویسی و ساده کردن متون منثور کهن فارسی توجه کرده است.
امیری نیز در پایان نامۀ خود با عنوان «تهیۀ مطالب داستانمحور برای فارسیآموزان سطح متوسط»( )1385به نقش

ادبیات داستانی در آزفا تکیه میکند و بر این اساس متنهایی انتخاب کرده و طرح درسهایی با این روش ارائه می-

دهد .رضوی زاده و اورنگ در مقالهای با عنوان«آموزش اشعار زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» ( )1393طرح درسی
برای آموزش اشعار فارسی به زبانآموزان مبتدی طراحی کردهاند که در آن نشان میدهند براساس رویکرد تکلیف
محور می توان از ادبیات بویژه شعر ،در آموزش به زبان آموزان کودک بهره برد و تأکید میکند که به کارگیری متون
ادبی در آموزش زبان ،باعث افزایش انگیزه و ایجاد نگرش مثبت در زبانآموزان میشود.
اما دستهای دیگر از پژوهش ها نیز وجود دارد که قرابت بسیار زیادی به مسألۀ مورد بحث در این مقاله دارد؛ میرزایی
حصاریان در مقالهای با عنوان«یادگیری زبان و ادبیات فارسی از طریق نوشتن» ( ،)1390به بررسی آموزش زبان و
ادبیات فارسی میپردازد و در این راستا به کاربرد متون ادبی و تأثیرگذاریاش در آزفا تأکید میکند که البته توجه او
در این مقاله معطوف بر مهارت نوشتن و چگونگی تقویت آن است .او در پژوهشی دیگر با عنوان «از ادبیات به
آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» ( ،) 1387تنها راه کارآیی ادبیات در آزفا را از طریق ساده سازی متون ادبی
میداند که متناسب با سطوح مختلف فراگیران ،طبقهبندی شده باشد .و در همین راستا در چکیده مقالهای با عنوان
«جایگاه ادبیات در دورههای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» (،)1388صرفاً به طرح پیشنهادی مبنی بر قرار
دادن نظم ،نثر و شعر فارسی در برنامۀ آموزشی سطوح متوسط و پیشرفتۀ آزفا ،میپردازد .عشقوی نیز در مقالهای با
عنوان «بهرهگیری از ادبیات در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» (،)1390بیشتر به بهرهگیری از شعر فارسی
در آموزش سطح پیشرفته توجه کرده است و با مطالعهای از منظر زبانشناسانه به اشعار ادبیات فارسی ،به بررسی
تأثیرگذاری این اشعار در یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم ،میپردازد و دالیلی را برای آن بیان میکند .گله-
داری هم در چکیده مقالهای با عنوان «جایگاه ادبیات در آموزش زبان» ( ،)1387به بیان طرحی مبنی بر نحوۀ استفاده

 / 152سومین همایش بینالمللی آموزش زبان فارسی بهمن 1397

از ادبیات در آموزش زبان میپردازد و در این راستا به اختالفات زبان ادبی و زبان روزمره توجه میکند که تمام اینها
در قالب چکیده باقی مانده و تحلیل نشده است .حسن ذوالفقاری نیز در چکیده مقالهای با عنوان«نقش و چگونگی
کاربرد زبان ،ادبیات و فرهنگ عامه در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان»( )1397به شاخۀ ادبیات عامه ،به
عنوانی ابزاری آموزشی در زبان فارسی توجه کرده است و نقش فرهنگی آن را بررسی میکند.
همچنانکه مشاهده میشود در اکثر پژوهش های انجام شده ،غالباً به بُعد آموزشی محتواهای ادبیّات توجه شده است
و تحقیقات دیگر در حوزۀ ادبیات و آزفا یا در حد طرح سؤالی در یک چکیده مقاله بوده و ناتمام ماندهاند و یا به
تمام کارآییها و فواید ادبیات و شیوهها و روشهای مختلف بهرهمندی از آن در آزفا ،نپرداختهاند .از آنجا که ادبیات

و آزفا هر دو از مفاهیم بینارشتهای هستند که در پژوهشهای موجود ،ارتباط آنها با هم مغفول مانده و بسیار کم،
توجه شده ،به این ترتیب ،جای خالی این منظر ،در پژوهشها محسوس بوده و این مقاله ،پژوهشی جدیدی و نو به
حساب میآید.
 .3بحث و بررسی :تحلیلی بر کارکردهای ادبیّات فارسی در آزفا
از آنجا که از گنجینۀ ادبیات و متون ادبی کهن زبان فارسی ،به آسانی نمیتوان در آموزش زبان بهره برد؛ پس باید
شرایطی فراهم شود تا از آن ،به عنوان ابزار و مواد آموزشی استفاده گردد .به این ترتیب به کاربرد ادبیات فارسی در
قسمتهای مختلف آموزش زبا فارسی به غیر فارسیزبانان نگاهی میاندازیم.
 4-1استفاده از ادبیات فارسی و متنهای آن به عنوان محتوای آموزشی و کمک آموزشی در آزفا
آموزش زبان بدون بهره بردن از مواد درسی مناسب ،دشوار است .تهیه و تدوین مطالب درسی ،یکی از مسائل مهم
در آموزش هر زبان است و آموزش موفق زبان به تهیۀ مطالب مناسب آموزشی وابسته است .بهرهگیری از ادبیات
فارسی با توجه به قدمت و تنوع آن در محتواهای آموزشی زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،مفید باشد چرا که متن
ادبی میتواند مثل هر برنامه درسی دیگر باشد .بیشک ادبیات کهن منبع غنی فرهنگی از تمدن ایرانی به حساب
می آید .گنجانیدن این متون در محتواهای آموزشی آزفا ،به جهت طبیعی و اصیل بودنشان ،برای زبان آموزان جذاب
دارد؛ از خالل متون ادبی میتوان زبان فراگیران را با فرهنگ زبان مقصد آشنا کرد که این موضوع در آنان انگیزه برای

مطالعه و یادگیری ایجاد میکند.
اما مسأله اینجاست که چه نوع متن ادبی و برای چه گروهی از زبان آموزان بایستی تدریس شود .نمیتوان به همان
شیوههایی که به فارسیزبانان ،ادبیات را آموزش میدهیم به غیر فارسیزبانان ،زبان و ادبیات فارسی را بیاموزیم بلکه
در درسنامه های آنان متون باید ساده و آسان باشد تا توجه زبان آموزان را جلب کند.
ادبیّات کهن فارسی ،میراث معنوی زبان فارسی است که با توجه به تغییر و تحوالت زبانی در گذر زمان ،این آثار
نیز تغییر پیدا کرده اند .برای استفاده از آنها ،به مثابۀ محتوای آموزشی باید این متون ،ساده شده و به روزرسانی شوند.
باید توجه داشت که در این به روزرسانی ،باید شأن و ارزش ادبی این متون حفظ شده و به آنها وفادار بمانیم .اینکه
سادهسازی این متون ،باید مبتنی بر چه اصولی باشد ،نیاز به بررسی علمی در سطوح صرف ،نحو و واژگان دارد که
امثال پایور( ،)1388یوسفی( )1387و هاشمی نسب( ) 1371باید و نبایدهایی در زمینۀ ساده سازی ،بازنویسی و
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بازآفرینی بیان کردهاند و پژوهشگران غیر ایرانی همچون هانیفیلد ، )1977(1ویدسن ،)1979(2سیمسون )1989(3نیز
به ساده سازی متون کهن و قواعد آن پرداختهاند.
نگارندگان درسنامههای آزفا ،به استفاده از متون ادبی توجه داشتهاند و از نمونههای خوب ساده سازی متون ادبی در
درسنامههای فارسیآموزان ،میتوان به بخشهای پایانی کتاب «درس فارسی» از پورنامداریان( )1386اشاره کرد.
باید توجه داشته باشیم هدف از تدریس این متون ،آموزش زبان فارسی در بستری فرهنگی است نه آشنایی با
ارزش ادبی و هنری این آثار؛ در نتیجه ساده ندن این متون و آوردن اصل آنها با آن هیئت ادبی ،برای زبان آموز
دشوار است ،برای مثال در درسنامههایی نظیر« فارسی بیاموزیم» ( )1382و «اصول و نظریههای آموزش زبان فارسی

به غیر فارسیزبانان»( )1385که اصل متن آثار ادبی با واژههای دیریاب آمده است ،میتواند فراگیر را با چالشهایی
مواج ه کند ،البته این موضوع به سطح آموزشی فراگیر نیز بستگی دارد .رفع این مشکالت و استفادۀ بهینه از ادبیات و
متون ارزشمند آن در محتوای آموزشی آزفا ،سبب ارتقای سطح کیفی درسنامههای آموزشی به غیر فارسیزبانان می-
شود.
 4-2استفاده از ادبیات فارسی در ارتقای همزمان مهارتهای چهارگانۀ زبانآموزی در آزفا
توجه همزمان به تمام مهارات های زبان آموزی(خواندن ،نوشتن ،گفتن و شنیدن) ،از اهداف غایی اکثر روشهای
تدریسی است .به همین دلیل نویسندگان درسنامهها و منابع کمک آموزشی میتوانند با بکارگیری متون ادبیات

فارسی ،برای تقویت تمام این مهارتها به طور همزمان ،استفاده کنند.
از متون ادبی میتوان برای تقویت مهارت خواندن ،که معموالً زودتر از دیگر مهارتها به ثمر مینشیند ،استفاده کرد،
گستردگی و تنوع متون ادبی فارسی به این مسیر کمک بسیاری کرده و برای فراگیر جذاب است .از آن گذشته،
خواندن متون ادبی به نوشتن هم کمک میکند ،زیرا با خواندن ادبیات به طور غیر مستقیم چگونه نوشتن را نیز می-
آموزیم .فراگیران با خواندن متنهای ادبی با نحوۀ کاربرد واژهها و شکلگیری جمالت آشنا میشوند و به این
ترتیب ،میتوانند از متنهای ادبی زبان فارسی ،به عنوان منبعی برای تقلید در نوشتن استفاده کنند و چون متون ادبی،
متونی اصیل و کاربرد واقعی زبان هستند ،این تقلید به درست نویسی فراگیران نیز میانجامد .جدای از آن ،گاه در
کالسهای درس دیده می شود که برخی از فراگیران تمایلی به صحبت کردن ندارند .این مسأله گاه به دلیل عدم

اعتماد به نفس است و گاه به دلیل عدم توانایی در گفتار؛ اما در برخی از موارد هم دیده میشود که این سکوت به
دلیل نداشتن محتوا و تمایل نداشتن به صحبت کردن دربارۀ موضوعات شخصی اوست؛ اما اگر زبان آموز متنی را
بخواند که برایش جذاب باشد و محتوای الزم برای حرف زدن را به او بدهد ،سکوت او شکسته شده و مهارت
گفتن نیز تقویت میشود .متون ادبی از همان متنهای جذاب است که محتوای الزم برای حرف زدن زبانآموز در
کالس را بوجود میآورد و از این طریق ،زمینۀ بحث و گفتگو در کالس باز میشود .نکتۀ حائز اهمیت اینکه گفتگو
کردن با گوش دادن همراه است و وقتی فراگیران به بحث با یکدیگر بپردازند ،به حرفهای هم خوب گوش می-
دهند تا پاسخ مناسبی بدهند ،این مسأله سبب تقویت مهارت شنیداری میشود .به غیر از این میتوان از کتاب
داستانهای صوتی و پادکستهای ادبی نیز برای تقویت این مهارت استفاده کرد .جدای از مهارتهای چهارگانه،
1

- J.Honeyfield
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استفاده از متون ادبی در آموزش زبان فارسی ،مهارت پنجمی را نیز در زبانآموز بوجود میآورد که آن را میتوان
مهارت فرهنگی نامید(ر.ک .حقی کومله 98: 1393،و  )116زیرا فراگیران از طریق متون ادبی ،با جنبههای مختلف
زندگی مردم ایران ،آداب و سنن و فرهنگ آنان آشنا میشوند و این آگاهی به درک زبانی آنها مدد میرساند.
 4-3استفاده از ادبیّات فارسی به عنوان محملی برای گسترش فرهنگ در آزفا
با تحوالت شگرف در جوامع بشری ،نقش فرهنگ نیز در آموزش زبان مورد تأکید بسیار قرار گرفته است (ر.ک.
صفار مقدم .) 52 :1389 ،از آنجایی که فرهنگ هر ملتی در ادبیات آن ملت تجلی یافته و هیچ ادبیاتی فاقد جنبههای

فرهنگی مردمش نیست ،پس استفاده از متون ادبی ،میتواند همراه با یادگیری زبان به آموزش نکتههای فرهنگی نیز
کمک کند و از این طریق ،آموزش زبان را به ابزاری برای انتقال فرهنگ مبدّل سازد .زیرا با آگاهی از بسیاری از
مسائل فرهنگی پنهان شده در متون ادبی ،زبان آموزان نحوۀ نگرش یک ملت را نسبت به جهان درک میکنند و از
این طریق با قوانین اجتماعی ،ارزشهای روانی و هنجارهایی که در جامعه هست بیشتر آشنا میشود و این موضوع
کمک بسیاری در توانش ارتباطی 1او با مردم میکند.
به این ترتیب ،کاربرد متون ادبی فارسی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان نیز ،میتواند راهی برای برای
معرفی سبک زندگی مردم ایران و انتقال مفاهیم فرهنگی ،اجتماعی و حتی مذهبی ،به جهانیان باشد .گزینش مناسب
از متون ادبی و بهره گیری از آن در کتب آموزشیِ آزفابا عث معرفی بیشتر و بهتر فرهنگ فارسیزبانان ،بویژه ایرانیان

می شود .این شیوه ،فواید بسیاری دارد؛ از سویی برای گسترش فرهنگ ایرانی مهم است و از سوی دیگر به ارتقای
دانش فرهنگی فراگیران کمک بسیار میکند.
از طرف دیگر ،ادبیات و متون ادبی ،ویژگی جهانشمولی دارد و همانطورکه گفته شد زبانآموزان ،فرهنگ زبان
مقصد را از طریق متون ادبیِ آموزشی خود فرا میگیرند و آن را با فرهنگ خودشان مقایسه میکنند .از این راه ،می-
توان تشابهات بسیاری را بین ملل مختلف شناسایی کرد .این اشتراکات فرهنگی که از راه متون ادبی به فراگیر منتقل
میشود ،توانشی بینافرهنگی 2را برای فراگیر فراهم کرده و حس قرابت و نزدیکی را با زبان مقصد در زبانآموز
بوجود میآورد که او را به یادگیری زبان تشویق میکند و باعث افزایش انگیزه در یادگیریاش میشود .جدای از
اشتراکات فرهنگی ،بسیاری از تفاوتهای فرهنگی نیز از این راه ،مشخص میشود که میتواند سبب کنجکاوی در

فراگیران شود و آنان را به افزایش توان ارتباطی و پیوند عمیقتر با جامعۀ زبانی سوق میدهد که نتیجۀ آشنایی بیشتر
با فرهنگ عامه و زبان عامیانه است.
 4-4استفاده از ادبیّات فارسی برای آشنایی با اصطالحات و کلمات عامیانه در آزفا
زبان آموزان ،به دلیل آنکه همواره در معرض آموزش زبان رسمی(گونۀ نوشتاری )3قرار دارند ،آموزشهای مناسب
برای آموختن گونۀ گفتاری 4و ویژگیهای آن نمی بینند در نتیجه اغلب از فهم زبان عامیانه ناتوان هستند (ر.ک.
صفارمقدم 65-48 :1391،و وکیلیفرد .)217-216 :1390،از آنجا که ادبیات و کاربرد متون ادبی ،آمیخته به
1
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اصطالحات و ضربالمثلهای فراوان است که مردم در میان گفتگوها و صحبتهایشان از آنها زیاد استفاده میکنند؛
در نتیجه استفاده متون ادبی در آموزش زبان فارسی ،به مدرسان این امکان را میدهد تا بتوانند فراگیران را در این
حوزه نیز تقویت کنند.
جدای از آن ،در فارسی گفتاری،گزارههای ادبی بسیاری به نقل از شعرای بزرگ مثل حافظ ،سعدی و نظامی وجود
دارد و فارسی زبانان با توجه به عادات ذهنی خود ،بدون آگاهی ،آنها را به کار میبرند .کاربرد متونی که حاوی این
گزارههای ادبی و امثال سایر امروزی است ،به عنوان محتوای آموزشی برای فارسیآموزان ،هم میتواند آنان را با
پیشینۀ این ترکیبات آشنا کند و هم توان ارتباطی آنها را در گفتار با فارسیزبانان افزیش میدهد و از همه مهمتر فهم

معنا را برایشان بیشتر کرده و در نهایت درک درستی از فرهنگ ایران ادبیات کالسیک آن و پویاییاش در دورۀ
معاصر پیدا میکنند .هم چنین در زبان محاورۀ فارسی ،تلمیحات و اشارات ادبی بسیاری وجود دارد که فارسیزبانان
آنها را متوجه میشوند اما غیر فارسیزبانان نمیتوانند آنها را درک کنند .میتوان بسیاری از این داستانهای تلمیحی
در زبان محاوره را پیدا کرد و با گنجاندن متنهای ادبیِ حاوی این داستانهای تلمیحی در درسنامههای آزفا ،به
فراگیران آموزش داد .در این راستا حتی می توان فرهنگ تلمیحات و فرهنگ امثالی نیز برای آزفا تألیف کرد .تمام
این موارد به فارسیآموز کمک می کند تا با گونۀ گفتاری زبان فارسی و پیشینۀ کهن آن بیشتر آشنا شود .این آشنایی
سبب افزایش توان ارتباطی او در جامعۀ زبانی میشود و در نتیجه برای او جذاب و انگیزهبخش است.

 4-5کاربرد گونهها و قالبهای مختلف ادبی در آزفا
الف)شعر :از شعر میتوان برای پیشبرد اهداف آموزشی برای زبان آموزان بهرۀ فراوان برد .وزن و آوای شعر ،واژگان،
دستور متفاوت و معنی آن میتواند برای فراگیران در سطوح مختلف آموزشی مفید باشد .حتی میتوان از اشعاری
حاوی اصطالحات عامیانه محاورهای نیز برای زبان آموزان دورۀ پیشرفته بهره برد .شاید در ابتدا شعر ،قالب ادبیِ
سختی برای تدریس به غیر فارسی زبا ن باشد هم به دلیل ساختار نابهنجار و هم به دلیل ارتباطش با عالیق فردی
فراگیران ،اما نباید از نظر دور داشت که تحلیل زبانی مفصل یک قطعه شعر به زبانآموز کمک میکند ،با تعابیر
معنیدار بیشتری آشنا شود .حتی میتوان از زبان آموز خواست تا یک قطعه شعر را به صورت داستان بنویسد ،بهاین
ترتیب مهارت نوشتن هم تقویت میشود .این تعامل فراگیر با محتوای آموزشی ،به یادگیری بیشتر میانجامد.

ب) داستان :داستان ،ابزاری ساده و درعین حال نیرومند در آموزش زبان است .با به کارگیری داستان به عنوان
محتوای آموزشی به فارسی آموزان ،دیگر نیازی نیست مدرس ،به آموزش واژگان خاص ،اصطالحات و
کاربردهایشان بپردازد ،بلکه با استفاده از یک داستان متناسب با سطح فراگیران ،میتواند به راحتی طرح درسی برای
یک یا چند جلسه از کالس خود فراهم کند .خوانش داستان ،به تقویت مهارت شنیداری فراگیران کمک میکند ،در
این مورد میتوان از کتاب های گویای موجود در بازار نیز استفاده کرد تا کالس از تنوع کافی هم برخوردار باشد.
بعد از آن با بیان طرح کلی داستان ،بحث در کالس آغاز میشود که فراگیران را به صحبت کردن و بیان نظریات
شخصی وامیدارد که در تقویت مهارت گفتاری اهمیت دارد .میتوان از زبانآموزان خواست که حال به نگارش
داستانی مشابه آن بپردازند و از این طریق مهارت نوشتن را نیز در آنان تقویت کرد .از آن گذشته داستانها ،میتوانند

ابزاری مهم در انتقال مفاهیم فرهنگی -اجتماعی به غیر فارسیزبانان محسوب شوند و از آنجا که داستان دارای
لطافت و خالقیّت است ،کاربرد آن در کالس درس ،برای زبانآموز انگیزه ایجاد میکند .البته باید توجه کرد ،در
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انتخاب داستانها ،باید داستان هایی را برای آموزش برگزید که دارای مشترکات فرهنگی باشد .به نظر میرسد
داستانهای گلستان سعدی و مثنوی معنوی از بهترین متنهای ممکن در این زمینه باشند .زیرا این کتب به انتقال
مفاهیم اخالقی عام و مشترک بین تمام انسانها پرداخته که میتواند زمینههای مشترک ذهنی را برای فارسیآموزان
بوجود آورد ،از سوی دیگر این کتب از شاهکارهای ادبیات فارسی هستند که شهرت جهاانی داشته و از این جهت
برای فراگیران جاذبه ایجاد میکند.
ج) نمایشنامه :خواندن نمایشنامه ،گوش دادن به آن ،به کارگیری فعالیّتهای نمایشی و ایفای نقش در آن همه از
مواردی است که میتواند نمایشنامههای ادبیات فارسی را به محتوایی آموزشی در آموزش زبان تبدیل کند .با خوانش

متن نمایشنامه ،زبان آموز با الگوهای زبانیِ زبان دوم در موقعیت مناسب و درست ،آشنا میشود که با از برکردن
آنها ،یادگیری زبان و کاربری آن راحتتر میشود .با دقت به نحوۀ ادای جملهها و واژگان از سوی راوی یا گوینده و
گوش دادن به نمایشنامه ،مهارت شنیداری در فراگیر تقویت میشود .برعهده گرفتن نقشهای موجود در نمایشنامه و
ایفای آنها نیز نقش مؤثری در یادگیری دارد حرکات فیزیکی که غیر زبانی هستند میتوانند به تثبیت مهارتهای
زبانی بینجامند و حتی به زبان آموز خاموش و خجالتی فرصت دیدن حرکات ،شنیدن گفتگوها و یادگیری میدهد.
نمایشنامهها همچنین به مدرس نیز این امکان را میدهد تا روابط خود را با فراگیر مدام تغییر دهد و از آنجا که
نمایشنامه حاوی مسائل اجتماعی و فرهنگی است ،نمونهای از محیط زنده تلقی میشود که مبادلۀ زبانی را به
حداکثر میرساند و ساختار کالس را به کالسی ارتباطی تبدیل میکند.
 4-6استفاده از ادبیات فارسی معاصر و نقد ادبی جدید در آزفا
اگر تا قرن دوازدهم و سیزدهم هجری ،متون ادبی را صرفاً بر مبنای نشانههای ادبیت موجود در آنها ،از قبیل تخیّل،
وزن ،سجع و وزن بررسی میکردند با تحوالّت صوری و محتوایی در ادبیات و شکلگیری شعر و نثر معاصر ،این
نشانهها از ادبیات جدا شد .امروزه ساده نویسی و دوری از تزاحم عناصر بالغی از خصایص ادبی معاصر به حساب
میآید .به طوریکه مرز ادبیات و زبان ،بیشتر از قبل ،به هم نزدیک شده و تفکیکشان را از یکدیگر دشوار ساخته
است .این سادگی زبان در ادبیات معاصر سبب شده ،امروزه وقتی سخن از آموزش زبان فارسی میشود به راحتی از
نقش ادبیات معاصر نیز در آن سخن گفت و نقش مکمل آن را در آموزش زبان کاربردر نظر داشت .زیرا در مقایسه

با متون ادبی کهن ،نسبت متون ادبی معاصر با زبان روزمرۀ فارسی نزدیکتر است؛ در نتیجه میتواند در امر یادگیری
زبانآموزان تأثیرگذار باشد.
داستانهای کوتاه معاصر ،به دلیل کوتاهی ،برای آموزش در جلسههای کوتاه کالس ،مناسبتر است .گوش دادن به
این داستانها ،به زبانآموز اجازه میدهد تا کلمات جدید را در بافتی معیار و نزدیک به زبان مردم کوچه و بازار ،یاد
بگیرند .این شیوه بستری مناسب برای یادگیری را برای او فراهم میکند .به جز آن ،شعر معاصر نیز به جهت سادگی،
منبع خوبی برای آموزش در آزفا به حساب میآید .در این راستا میتوان از نظریههای ادبی معاصر بسیاری نیز کمک
گرفت ،برای مثال روایتشناسی و عناصر آن میتواند سرفصل یک درس را مشخص کند؛ به این شکل که داستانی
از متون ادبی ،با تکیه بر الگوی عناصر بنیادین روایت برای فارسیآموزان خارجی به صورت آموزشی ،طراحی شود

و با توجه به مؤلفههای روایت ،پرسش هایی از داستان استخراج گردد که در راستای آموزشی کردن داستان کارآمد
باشد .حتی می توان برای هر چهار مهارت آموزش زبان ،از داستان ،تکالیفی طراحی شود که فارسیآموز را در
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راستای درک هر چه بیشتر محیط زبانی و ادراکی داستان قرار دهد .دیگر نظریههای ادبی ،همچون تحلیل گفتمان و
امثال آن هم در آموزش زبان فارسی کارایی دارد که در اینجا محال بررسی مفصل آن نیست .اما همچنانکه دیده می-
شود ،از نقد ادبی جدید نیز میتوان به عنوان راهی برای تسهیل و تسریع یادگیری زبان فارسی استفاده کرد.
 4-7استفاده از ادبیات برای به کارگیری شیوۀ ارتباطی در کالس درسهای آزفا
آموزش زبان خارجی ،در هر سطحی نیاز به نظامی آموزشی دارد که به نیازهای زبانآموزان پاسخ دهد .یک از
نیازهای اصلی زبانآموزان ،روش تدریس مناسب است .روشهای مختلفی برای تدریس وجود دارد از روش

دستور-ترجمه 1که از قدیم مورد استفادۀ مدرسان بوده تا روش تدریس مستقیم 2و محتوا محور 3و تکلیف محور 4و
دیگر روشهای تدریس که از ادبیات ،در تمام آنها میتوان بهره برد.
در سالهای اخیر ،از بین تمام این روشها ،روش تدریس ارتباطی زبان 5از مهمترین و کاربردیترین روشها ،در
آموزش زبان محسوب میشود که به روش  CLTمعروف است .کاربرد این شیوۀ آموزشی به اواخر دهۀ  1970و
اوایل دهۀ  1980برمی گردد .در این روش زبان آموزان باید برقراری ارتباط به زبان مقصد را بیاموزند و این موضوع
چیری بیش از توانش زبانی است و به توانش ارتباطی نیاز دارد .در این صورت زبان صرفاً مقولهای آموزشی نیست
بلکه وسیله ای برای ارتباط است .در این رویکرد آموزشی استفاده از منابع اصیل وطبیعی مطمح نظر است(ر.ک
الرسن و فریمن .) 147-140 :1390 ،طبیعی و اصیل بودن منابع از این نظر که آن منابع ،با هدف بازتاب زندگی

واقعی نگارش شدهاند ،نه متنهایی که صرفاً برای اهداف آموزشی نوشته شده باشند .از آنجایی که متون ادبی و به
طورکلی ،ادبیات هر جامعه ،بازنمایی دنیای واقعی و نمایش فرهنگ آن جامعه است ،میتوانند برای توانش ارتباطی
به کار رفته و از مواد آموزشی در این شیوه به حساب آیند .متون ادبی قابلیّت جذب مخاطب بسیاری دارند و این
ویژگی در فرآیند آموزش زبان ،باعث ارتباط بین فراگیر و متن میشود که به تبع آن یادگیری در زبانآموز فعّال شده
و منتج به کسب مهارت ارتباطی میگردد.
متون ادبیات فارسی نیز به سبب طبیعی و زنده بودن و کاربردی بودنشان در بین فارسیزبانان ،به زبانآموز کمک
میکنند ،تا در موقعیّتهای واقعی و در ارتباط با سخنواران بومی از آنها استفاده کرده و توانش ارتباطی خود را
گسترش دهند .همچنین فراگیر میتواند از البهالی این متون ،با عقاید و نگرش افراد در فرهنگ مقصد آشنا شود که

این موضوع هم باعث دانش زبانی و هم سبب افزایش توان ارتباطی در او شده و انگیزۀ یادگیری را در او ارتقا می-
دهد.به این ترتیب ،بهره گیری از ادبیات فارسی در آموزش زبان فارسی نیز ،به مدرس امکان میدهد تا بتواند از
مناسب ترین و مفیدترین رویکرد تدریسی ،یعنی رویکرد ارتباطی ،در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان،
استفاده کند و از فواید آموزشی و ارتباطی آن بهرهمند شود .اما متأسفانه این موضوع چنانکه باید مورد توجه
متخصصان این زمینه قرار نگرفته است.
 4-8استفاده از ادبیات برای توسعۀ گردشگری ادبی در آزفا
گردشگری ادبی به عنوان یکی از اشکال شناخته شدۀ در بخش گردشگری است که مکانهای مرتبط با نویسندگان
1

- Grammar-translation
- The Direct method
3
- content-based
4
- Task- based
5
- Communicative Language Teaching
2
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،شاعران ،کتابهای ادبی و تولیدات رسانهای را در برمیگیرد .این نوع از گردشگری ،محصول دوران معاصر و
نتیجۀ انتشار گستردۀ متون ادبی و آشنایی عموم مردم با ادبیات و و زندگینامۀ نویسندگان است.
کشور ایران با آن پیشینۀ غنی از میراث ادبی ،شهرهای آباد و تاریخیای دارد که هرکدام مهد شاعر یا نویسندهای
نامدار بوده است ،پتانسیل بالقوهای در زمینۀ گردشگری ادبی دارد که متأسفانه تاکنون مغفول مانده و شکوفا نشده
است .این ناکامی میتواند دالیل مختلفی داشته باشد اما مهمترین دلیل ،بیتوجهی به استفاده از ظرفیتهای ادبی
کشور است.
همیشه نیاز نیست ،یک خارجی صرفاً با نام توریست وارد ایران شود و بعد از آشنایی با فرهنگ و ادب ایرانیان ،به

گردشگری ادبی بپردازد؛ بلکه میتوان از همین فارسیآموزان که داوطلبانه و برای یادگیری زبان فارسی به ایران
آمدند ،گردشگر ادبی ساخت .میتوان در مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،از طریق برنامهریزیهای
اصولی ،سازماندهی و بسترسازیهای الزم برای شکوفایی گردشگری ادبی را ممکن ساخت .کاربرد ادبیات در آزفا
میتواند یکی از عوامل انگیزشی در برقراری سفرهای توریستی زبانآموزان به شهرهای مختلف ایران باشد .ادبیات،
زبان آموزان را با متون ادبی ،نویسندگان و شاعران کهن و یا معاصر و آثار هنری دیگر آشنا میکند و از این راه آنان
را به دیدن زادگاهها و آرامگاه های مشاهیر ،مشتاق کند .جدای از سفرهای بین شهری ،بازدید از بسیاری از اماکن
درونشهری نیز ذیل این نوع گردشگری قرار می گیرند؛ برای مثال بازدید از خانۀ صادق هدایت در تهران یا موزههای
موجود در شهرهای مختلف از جمله تهران ،همه و همه مصداق گردشگری ادبی هستند که با آشنایی با ادبیات و

مشاهیر آن به فارسیآموزان و با تدابیر درست مسئولین در مراکز آزفا ،میتواند رونق پیدا کند.
 .4نتیجهگیری
در آموزش زبان فارسی به شیوههایی نیازمندیم که بیشترین نیازهای انگیزشی را در فارسیآموزان بوجود آورد و از
این نظر ادبیات فارسی ،بستری مناسب برای یادگیری زبان فارسی است .زیرا استفاده از متنهای ادبی در امر آموزش
زبان کمک میکند تا زبانآموز ،به طور همزمان ،در کنار آگاهی از مؤلفههای زبانی همچون واژگان و دستور ،با
مؤلفههای فرهنگی و ارزشهای اجتماعی نیز آشنا شود.
با اینکه نمیتوان منکر این شد که استفاده از ادبیات در زبان آموزی مشکالتی را هم برای فراگیر و هم برای مدرس،

ایجاد میکند؛ اما مزایای آن تا اندازهای واضح و آشکار است که نمیتوان ادبیات را از برنامۀ آموزش زبان فارسی
حذف کرد.
در این جستار بر رسی کردیم که در صورت استفاده از ادبیات در آزفا ،میتوانیم به چند هدف ،به صورت همزمان
جامۀ عمل بپوشانیم .اول اینکه محتواهای آموزشی مفیدی در جهت ارتباط بیشتر فراگیران با جامعۀ زبانی ،فراهم
کنی م؛ دوم اینکه متون ادبی کهن و معاصر خود را که بخشی از هویت فرهنگیمان محسوب میشود ،به غیر ایرانیان
معرفی نماییم ،سوم اینکه از ادبیات برای تأثیرگذاری بیشتر آموزش و یادگیری بهتر بهره ببریم؛ چهارم اینکه با کمک
متنهای ادبی می توانیم در آموزش زبان فارسی به خارجیان ،گامی مؤثر در جهت ارتقا و تقویت همزمان مهارتهای
چهارگانۀ زبان آموزی ،برداریم؛ پنجم اینکه فرهنگ ایرانی را به راحتی و البته به صورت غیر مستقیم به فارسیآموزان

انتقال دهیم؛ ششم اینکه با استفاده از ادبیات و کاربرد متون ادبی به عنوان متون اصیل و زنده ،مدرس میتواند به
راحتی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان از مناسبترین رویکردهای آموزشی ،یعنی رویکرد ارتباطی در
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کالس خود بهرهمند شود ،رویکردی که با داشتن فواید بسیار تاکنون آزفا و درسنامههای آن ،کاربرد کمتری داشته
است و هفتمین کارکرد ادبیات در آزفا ،رشد و توسعۀ صنعت گردشگری ادبی است که میتواند رونق اقتصادی
مفیدی برای کشور ایران فراهم کند .همۀ این اهداف ،زمانی محقق میشود که در آموزش زبان فارسی به غیر
فارسیزبانان ،بدون تعصب و با نگاهی بینارشته ای نظر بیفکنیم و در این راستا ،به منظور ارتقای کیفی آزفا باید از
تمام رشتههای مرتبط مانند ادبیات ،زبانشناسی ،ایرانشناسی و دیگر علوم مربوطه ،مدد گرفت.
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ذوالفقاری حسن؛ «نقش و چگونگی کاربرد زبان ،ادبیات و فرهنگ عامه در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی-
زبانان»؛ چکیده مقاالت دومین همایش ملی آزفا؛ به کوشش رضا مراد صحرایی و همکاران؛ تهران :نشر خاموش؛
.1397

-

ذوالفقاری ،حسن و همکاران؛ فارسی بیاموزیم ج1؛ تهران :ادارۀ کل توزیع و چاپ کتبهای درسی.1380 ،

-

رضای یزدی ،مریم؛ ()1380؛ «استفاده از متنهای ادبی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان»؛ پایان نامۀ
ارشد آزفا ،تهران :دانشگاه شهیدبهشتی.

-

صفار مقدم ،احمد؛ «آزوفا؛ رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به غیر فارسیزبانان »؛ زبان
شناخت؛ سال اول؛ شمارۀ اول؛ پاییز و زمستان 1389؛ صص.70-51

-

صفار مقدم ،احمد؛ «گونههای گفتاری و نوشتاری در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»؛ زبان شناخت؛ سال
سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان1391؛ صص.68-45

-

ضیاء حسینی ،سید محمد؛ اصول و نظریههای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان؛ تهران :انتشارات سخن،
.1385

-

عشقوی ،ملیحه؛ «بهرهگیری از ادبیات در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان »؛ گلبانگ آشنایی ،مجموعه
مقااالت هفتمین مجمع بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی؛ به کوشش عباسعلی وفایی؛ تهران :شورای گسترش
زبان و ادبیات فارسی؛ .1390

-

الرسن ،فریمن و اندرسن مارتی؛ اصول و فنون آموزش زبان؛ مترجم منصور فهیم و مستانه حقانی؛ تهران :رهنما،
.1390

-

الزار ،گیلیان؛ ادبیات و آموزش زبان؛ ترجمۀ محمد غضنفری؛ تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت).1380 ،
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-

میردهقان ،مهینناز و دیگران؛ «تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» ادبیات پارسی
معاصر؛ سال اول ،شمارۀ دوم؛ پاییز و زمستان1390؛ صص .131-115

-

میرزایی حصاریان ،محمدباقر؛ «از ادبیات فارسی به آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان»؛ چکیده مقاالت
ششمین مجمع بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی؛ به کوشش دیانا ثمره پهلوان؛ تهران :مرکز و شورای گسترش
زبان و ادبیات فارسی؛.1387

-

میرزایی حصاریان ،محمدباقر؛ «جایگاه ادبیات در دورههای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان»؛ بایدها و
نبایدها در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی(مجموعه مقاالت همایش)1386؛ به کوشش عباسعلی وفایی؛ تهران :انتشارات
دانشگاه عالمه طباطبایی.1388 ،

-

میرزایی حصاریان ،محمدباقر؛ «یادگیری زبان و ادبیات فارسی از طریق نوشتن»؛ گلبانگ آشنایی ،مجموعه مقااالت
هفتمین مجمع بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی؛ به کوشش عباسعلی وفایی؛ تهران :شورای گسترش زبان و
ادبیات فارسی؛ .1390

-

وکیلیفرد ،امیر رضا؛ «کدام زبان فارسی را به غیر فارسیزبانان آموزش دهیم؟»؛ نامۀ پارسی ،سال چهارم ،شمارۀ
سوم1390 ،؛ صص .219-212

-

یوسفی ،محمدرضا؛ ادبیات کهن ،ادبیات نو؛ تهران :پیک بهار.1387 ،
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Pp41-57.
- Widdowson.T.G (1979). Teaching language as communication. Oxford. Oxford university
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