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  دهكيچ

-هايي همچون روش دستور نوزدهم، رويكردها و روشة ز آغاز سد  با دگرگوني آموزش زبان دوم ا     
ية انـد؛ بـا طـرح نظـر     كار گرفتـه شـده   گفتاري و روش مستقيم در اين زمينه به     -ترجمه، روش شنيداري  

آموزش استوار بر داستان، يكي . آموزش زبان ارتباطي نيز، شماري رويكردهاي محتوامحور شكل گرفت
نمايانيم و براي  ن دوم است كه در اين پژوهش شناسايي شده و آن را مياز رويكردهاي مهم آموزش زبا

در اين نوشتار   . تواند كارساز افتد    عنوان رويكردي كارامد مي     غير فارسي زبانان به     آموزش زبان فارسي به   
هاي مختلف آموزش زبان و بيان اهميت هر يك، بر آموزش مهارت زباني               پس از مروري كلي بر روش     

هاي مثنوي كـه   هاي موجود در زبان فارسي، داستان    و از ميان داستان    شود  گويي تأكيد مي    ستانروش دا   به
با . شوند عنوان منبعي معتبر براي توليد محتواي آموزشي انتخاب مي اند به هاي عام بشري برآمده از ارزش

ويكـردي بـومي در   تـوان بـه ر   هاي مختلف فرهنگ ايراني اسالمي، مـي  اين گزينه افزون بر معرفي جنبه   
  . غير فارسي زبانان نيز نزديك شد آموزش زبان فارسي به

، آموزش استوار بر داستان،     يرد فرهنگ يك آموزش، رو  يها هي، نظر يآموزش زبان فارس  : يديلك هاي  هواژ
 .ي مثنويها داستان
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  درامد
بـه  دليل گسترش مبـادالت اقتـصادي و بازرگـاني     نوزدهم بهة آموزش زبان دوم از آغاز سد     

. اسـت  دليل فوايد اجتماعي و فرهنگي آن گسترشي روزافزون يافته        جرياني مهم تبديل شد كه به     
شـد، رويكـرد    كار گرفته مـي  در آغاز اين دوران، مهمترين رويكردي كه در آموزش زبان دوم به        

هـاي    با وقوع جنگ جهاني دوم، بايستگي آگاهي از زبـان دوم بـراي هـدف              . دستور ترجمه بود  
رويكـرد  . آن شـد ة ي دربـار  آموزش زبـان دوم و مطالعـه  سعة  سياسي باعث رشد و تو   نظامي و 
شنيداري در همين دوران شكل گرفت كه هنوز از رويكردهاي تأثيرگـذار در آمـوزش               -ديداري

ي و در شناس زبانگيري انقالب چامسكي در  پس از اين دوره، با شكل    . رود  شمار مي   زبان دوم به  
نـوي نهـاد كـه اصـل آمـوزش را           ة اطي، آموزش زبان دوم گام به گستر      ارتبية پي آن، طرح نظر   

 .دانست توانايي انجام كار با زبان و برقراري ارتباط مي
 آموزش زبان دوم ـ و از جمله زبان  ي برايا ، هر برنامهيشناس  دانش زبانيبنابر دستاوردها

 يهـا  شتر برنامـه يـ  بامـروزه . رديـ گ لك مـشخص شـ  ية آموزشي نظريكية د بر پايبا ي ـ م يفارس
ن يا. نندك يشنهاد ميردي مناسب در آموزش زبان دوم پيكعنوان رو    را به  يرد ارتباط يك، رو يدرس

، يرد ارتبـاط  يكت رو يان اهم ي آموزش زبان دوم و ب     يردهايك رو يوشد پس از بررس   ك ينوشتار م 
داسـتان اسـت    ية  را كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و آن آموزش زبان فارسـي بـر پـا                 يا  هينظر
رد را بـا توجــه  يكـ ن رويــاربرد اكـ ، يا گـاه بـه صــورت نمونـه    نــد و آنك يمخاطبـان معرفـ   بـه 
ئة ر ارا ي در مـس   يه گـام  كـ ن پژوهش آن است     ي ا ييهدف نها . دي نما ي معرف ي مثنو يها  داستان  به

 يازهـا ي زبانـان بـردارد و براسـاس ن        ير فارسـ  يـ غ   بـه  ي در آموزش زبـان فارسـ      ي مدل بوم  يك
  .ندكشنهاد يف متون آزفا پي تألي برايان، راهآموز يفارس

  ه و پرسش پژوهشيفرض
غيـر    اصلي اين پژوهش آن است كه كارامدترين روش در آموزش زبـان فارسـي بـه               ضية فر

هـا و دسـتور،       هاي زباني همچون واژه     زمان با مولفه    فارسي زبانان رويكردي است كه در آن هم       
آمـوزش زبـان براسـاس    . مخاطب منتقـل شـود      يز به هاي اجتماعي ن    هاي فرهنگي و ارزش     مولفه

هـا    هاي فرهنگي و اجتماعي، افزون بر غناي واژه         دليل برخورداري از مولفه     هاي مثنوي به    داستان
  .تر و تأثيرگذارتر خواهد شد آموزشي موفق و اصطالحات منجر به

 زبـان   رد آمـوزش  يكـ ه رو كـ ن مقاله آن است     ي ا يبا توجه به آنچه كه گفته شد پرسش اصل        
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 چگونـه و تـا   ي مثنويها  را در بردارد؟ و نيز، داستان ييها يياراكست و چه    يبراساس داستان چ  
  رند؟يرد مورد استفاده قرار گيكن رويتوانند در ا يچه حد م

  پژوهشپيشينة 
 يهـا  ن در دانـشگاه ي نـو يا  ضرورت و رشـته يك زبانان، ير فارسيغ  بهيآموزش زبان فارس 

 يلـ كطـور   نه، بهين زمي انجام شده در ايها ه پژوهشكست يز نيانگ  گفتن ش يشور است؛ بنابرا  ك
  . شمارندكاند

 يـك ان داستان فقـط     يت ب يژه با محور  يو   به يرد ارتباط يك با رو  يآموزش زبان فارس  مينة در ز 
 و  يا لطـافت  يـ قلـم رو     قصه به  كمك آموزش زبان به  لة مقا. ف شده است  ينون تأل كمستقل تا   لة مقا
ن يـ ا. ده اسـت يچاپ رسـ   بهنقد زبان و ادبيات خارجيمجلة  در 1389ر سال ه دك يما معلم يش

 يرده است؛ البته نوآورانه بودن و تـازگ كان يدگاه خود را بي و موجز ديلكامال كصورت  مقاله به 
رد پرداخته باشـد؛   يكن رو يل ا يه به تحل  ك ين مقاله اثر مستقل   يجز ا . موضوع آن قابل توجه است    

  . ندارد وجوديدر زبان فارس
 ي مناسب برا  يات، بستر ي با عنوان ادب   يگريدلة مقا) 1387(يه لطافت كيادآوري است   يستة با

 زبانـان   يفارسـ   آموزش زبان دوم بـه    مينة ه هر چند در ز    ك دارد   يراني ا آموز  زبانآموزش زبان به    
 يزكـ مرة ن مقاله با انگـار    ي آن استفاده شده و مولفان ا      ياست؛ در پژوهش حاضر از دستاوردها     

  .داستانند آن، هم
رويكرد لة رويكرد ارتباطي نيز مقاالت معدودي در زبان فارسي وجود دارد كه مقا   مينة  در ز 

از سودمندترين  ) 1384(هاي آموزشي از صدرزاده     تقابل ديدگاه : بصري-ارتباطي و روش سمعي   
  .ردهاست كه بحث نظري گسترده و جامعي در موضوع رويكردهاي آموزش زبان دوم دا مقاله

تـأثير  لة طور ضمني با موضوع اين پژوهش در پيوند است، مقا        هاي ديگري كه به     از پژوهش 
. اسـت ) 1390(زبانان از ميردهقان و طاهرلو     غير فارسي   فرهنگ ايراني در آموزش زبان فارسي به      

بسياري دارد كه    يها   آموزان خارجي جاذبه    اين مقاله گوياي آن است كه تمدن ايراني براي زبان         
تواند تأثير بسيار مثبتي در آمـوزش     فرهنگي ميمينةها و اساخت پيش ز   اين جاذبه   انگريستن به ب

  .زبان داشته باشد
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   آنيها  آموزش زبان و روشيها هي در نظريريس -1
 نورسته است، امـا آمـوزش زبـان         ي زبانان درخت  ير فارس يغ   به يهر چند آموزش زبان فارس    

 گوناگوني را پـشت سـر نهـاده         يردهايكها و رو    هي نظر ه در غرب  ك است   يهنسالكدوم درخت   
 : آموزش زبان دوم عبارتند ازيردهايكها و رو هين نظريتر  از مهميبرخ. است

   ترجمه- روش دستور-1-1
اين روش بـر   . ترجمه روش منتخب آموزش زبان بود     -نخست  بيستم، دستور   نيمة تا اواخر   

كـرد و تـالش آن،        هاي ادبي و مقدس، تأكيد مـي        متنويژه    ها به   رواداري الگوهاي زباني در متن    
آموزان براي درك و ارج نهادن بر ادبيات جهان كالسيك بود و در عين حـال   سازي زبان  توانمند

اومـاجيو  (هاي دستوري و خواندن و فهم متون را نيز تا حدودي تقويت كند                كوشيد، مهارت   مي
آموزش زبان از منظـر     مينة نايي نظري در ز    ترجمه هيچ ب   -هر چند دستور  ). 24،  2001و هدلي،   

وبـيش در   بيستم كـم ة شناسي ندارد، اما اساس كاري آن تا پايان سد          شناسي آموزش يا زبان     روان
  .شد كار گرفته مي بسياري از كشورهاي جهان براي آموزش زبان دوم به

  )ي بصر-يانات سمعك بر اميروش مبتن (ي گفتار-يداري روش شن-1-2
ن دوره  يدر ا . دي و بازرگاني  فرارس    ياسي س يها  رقابتة  دوم، دور  ين جنگ جهان  ايپس از پا  

 زبـان دوم  يريادگيـ  افتنـد، عالقـه بـه   يت ي اهمي فرهنگ -ياسياقتصاد آزاد، بازرگاني و روابط س     
ديـداري  -د روزافزون شـد و روش شـنيداري       ي جد ياسي بازرگاني و س   يها  عرصه  ورود به  يبرا

از نظـر   . شناسـي سـاختاري اسـتوار بـود         هـاي زبـان     روش بر پژوهش  بنيان نظري اين    . دا شد يپ
شناسي رفتارگرا قرابت نظري داشت و يادگيري زبان          شناسي آموزش نيز اين روش با روان        روان

نمود، امـا     يارامد م كن روش هرچند درظاهر     يا.  دانست  ها مي   را تابعي از تكرار و تمرين عادت      
، يط واقعيالس و شراكط خارج از يتوانستند در مح   يزان نم آمو  ه زبان كاش آن بود      ال عمده كاش

  ).9: 2014م،كي و كك(نندكروان و موثر ارتباط برقرار 

__________________________________________________________________ 
1. Grammar-Translation Method 

2. Audio-Lingual Method 
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  ي آموزش زبان ارتباط-1-3
ن يـ ا.  ارتباط بـا مـردم آن زبـان اسـت    ي، برقراريآموز  هر زبانيهدف از آموختن زبان برا  

دن ي در رسـ   ياريوده است؛ اما  بـس      ب يآموز   زبان يها  ردها و روش  يكروهمة هدف مورد توجه    
آمـوز   شود و زبـان  يد م كي تأ ي ارتباط يها  ن روش، بر مهارت   يدر ا .اند   نداشته يقين هدف توف  يا  به
وود،   تـل يل(نـد   يآ  يار او مـ   كـ ه در ارتباط با اهل زبان به        كرد  يگ  ي را فرا م   يا  ي فرهنگ يها  يژگيو

1376 :19.(  
شتر از صرف   يد ب ي زبان با  ييه توانا كن بود   ير ا ، بحث بر س   يرد ارتباط يكش رو يدايدر آغاز پ  
 يه از نظـر دسـتور    كـ  ييهـا   د جملـه  يـ  تول ي بـرا  ياگرچه توانش دستور  .  باشد يتوانش دستور 

ار بـردن  كـ   بـه يه بـرا كـ رد كـ  توجه يها و دانش مهارت د بهي است، اما با   يح باشند، ضرور  يصح
ردن، كل درخواست   ي، از قب  يباط اهداف گوناگون ارت   ي زبان برا  يها  مناسب دستور و ديگر جنبه    

ار يهـا بـس     ن مهـارت  يـ ا. از اسـت  يمورد ن ... ازها و   يان آرزوها و ن   يشنهاد دادن، ب  يردن، پ كه  يتوص
 گفـتن،  يزيـ ؛ و چـه چ )90: 1389اران،كـ صـفرنواده و هم ( بـود  يتر از توانش دسـتور      گسترده

. گرفـت   ير بـر مـ    هـا را د     نندگان و نقش و نگـاه آن      كت  كت، مشار يچگونه گفتن براساس موقع   
ن گونـه   يـ ه ا كـ ن بود   يها بر ا     آن  گرفت و فرض    ين نوع دانش را در بر نم      ي، ا ي سنت يردهايكرو

  ).62: 2001چاردز و راجرز،ير( فراگرفته شودير رسميل غكش د بهيدانش با
  : عبارتند ازيهاي آموزش زبان ارتباط ن اصليتر  از مهميبرخ

  .ار مهم استيمفهوم بس •
  . آن است نه به خاطر سپردنياربرد ارتباطك گفتگو استفاده شود هدف نياگر از تمر •
  .ردن استك ارتباط برقرار يريادگي يمعنا  زبان بهيريادگي •
ن آمـوزش  يجمالت قابل قبول و قابل فهم،  هدف نخـست         ئة ردن و ارا  كروان صحبت    •

شـود نـه      ينه و متن مورد قضاوت و سنجش واقع مـ         ي در زم  ياست و صحت دستور   
  .طور مجرد هب
با مجهز شـدن    . ي است؛ نه توانش دستور    يرد توانش ارتباط  يكن رو ي از ا  يهدف اصل  •

ار كـ  طور مـؤثر و مناسـب بـه     را بهيتواند نظام صور ي مآموز دانش، يتوانش ارتباط  به
  ).67 : 1386من،يالرسن فر(ند كرد و ارتباط موفق را برقرار يگ
ـ  يه آموزش زبان ارتبـاط    كرد  ك يدن جمع بن  يتوان چن   ين اصول م  يبا مرور ا   ه كـ  ش از آن  ي ب

__________________________________________________________________ 
1. Communicative Language Teaching 
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ه كـ هـا و ابزارهاسـت        هي از توصـ   يا  محض باشد، مجموعه  نة ه پردازا يرد نظر يكا رو يه  ي نظر يك
 ياريـ ان اهل زبـان دوم      ي او در م   يت واقع يط و موقع  ير ارتباط موفق در مح    يآموز را در مس     زبان

  .ندك يم

   آموزش محتوامحور-1-4
ه كـ هـدف خـود       متـر بـه   كنند؛ امـا    ك يها وقت صرف م     موختن زبان سال   آ يآموزان برا   زبان
 ي علم يها  نهي از ديگر زم   يياستفادة محتوا . ابندي يد است، دست م   ي از زبان جد   ياربردكاستفادة  

 زبان، شامل ي تخصصيها ها، دوره    سال يبرا. ستي ن يديدة جد ي آموزش زبان، ا   يها   دوره يبرا
 ييژة آمـوزش محتـوا    يـ نقش و .  خاص بوده است   يليتة تحص  رش يكا  ي مرتبط با شغل،     يمطالب

 هـستند،   يه اغلب موضـوعات علمـ     ك يگري مطالب د  يريادگي زبان را با     يريادگيه  كن است   يا
  ).207-204: 2001ريچاردز و راجرز، (سازد  يهمراه م

  :چاردز و راجرز عبارتند ازيدگاه رياصول آموزش محتوامحور از د
ه آن زبـان را هماننـد ابـزار         كـ آموزند    يتر م   ا بهتر وكاربردي  مردم هنگامي زبان دوم ر     •

  .ه هدف آنان، تنها آموزش زبان باشدك نيار برند، نه اك سب اطالعات بهك
 زبـان دوم    يريادگي يرندگان برا يادگي يازهاي از ن  يانگر بهتر يآموزش محتوامحور نما   •

  .است
 بـودن، رونـد   ياربردكـ رد، به سبب ي بگادياز خود يآموز، زبان را مرتبط با ن     هنگامي كه زبان  

البتـه  . شـود   ي مـ  ي مؤثر زبان منتهـ    يريادگي ار به كن  يافتد و ا    يتر اتفاق م    عيار سر يآموزش آن بس  
 زبـان   يريادگيـ  ي بـرا  يا  عنـوان شـالوده     گر، به ي د يسه با برخ  ي در مقا  ييبرخي از مطالب محتوا   

رد و  يكـ ن رو يـ وعات پرطرفـدار در ا     از موضـ   يشناس  ا، روان ي، جغراف يمطالب اجتماع . مؤثرترند
  . بر آنندي مبتني آموزشيها برنامه

ن، ي معـ  ي مطـالب  يريادگيـ ا دارا هـستند،     ك آمـوزش محتوامحـور مـشتر      يها  طرحهمة آنچه  
گر، در آموزش زبـان محتوامحـور آموختـه         يعبارت د   به.  مطرح است  ي زبان يها  همراه مهارت   به
 مطلـب و توانمنـدي   ي محتـوا يريـ زننـد؛ فراگ   ي مـ  ر دو نـشان   ي ت يكآموزان با     ه زبان كشود    يم

  ).همان(يروزافزون زبان

__________________________________________________________________ 
1. Content-Based Instruction 
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   عصر پساروش-2
اند   آموزش زبان، دگرگون شده    يها  ه روش كمعاصر باور دارند    ة  در دور  يپردازان زبان   هينظر
دگاه يـ ن ديـ ا. بـار آورد   بـه يسانيكـ نتيجة ط يط و شرايتواند در همة مح  ي روش نم  يكو ديگر   
  ).179: همان( در آموزش زبان شده است ييگرا تي نسباي گونه منجر به

 -1را يـ ن روش را داشـته باشـند؛ ز       يافتن بهتـر  يـ غة د دغـد  يـ در عصر پساروش، معلمان نبا    
س است، در يتدرمينة ستا در ز ي ا يه مستلزم نگرش  كه شده را    يش ته ي از پ  يها  ها فقط بسته    روش

 ينـد واقعـ  يه برخاسـته از فرا كـ هايينـد   ره بـر انگـا  يها مبتن  روش-2دهند؛  يار معلم قرار م   ياخت
آموز اسـت،    از نقش معلم و زباني بيشتر ناشيريادگي تفاوت در   -3ست؛  ي ن يريادگيس و   يتدر

 يـك ، روش مناسـب در      يرديكـ  و رو  ي، اجتماع ي بنابر مالحظات فرهنگ   -4س؛  ينه روش تدر  
رسـد در     نظر مـي    به. )71: 1389اء،  يض(ن است در ديگر نقاط سودمند نباشد      كنقطه از جهان مم   

هاي طـي نـشده در آمـوزش زبـان،      ها و راه ظرفيت زبان فارسي طرح عصر پساروش با توجه به   
  .اندكي زود باشد

  آن  و چرايي توجه بهيرد ارتباطيكرو -3
ه در  كـ شـود؛ بل    يه نمـ  ي زبان دوم، توص   يريادگيند  ي روش خاص، در فرا    يكاينك، انتخاب   

 آمـوز  زبـان ، استاد و   ي آموزش يمحتوا  ت دادن به  يوزش و اهم   آم ي برا يلكردي  يكنظر گرفتن رو  
  .پردازان آموزش زبان دوم است هيشنهاد نظريپ

 انتقـال   يه بـرا  كـ  اسـت    ييندهايابزارها و فرا  عة ان مجمو ين ب يتر   در فشرده  يرد ارتباط يكرو
ه كـ  مـشخص اسـت     يلـ كف  يـ ن تعر يـ از ا ). 161: 2001چاردز و راجـرز،   ير(رود  يار م ك معنا به 

ف محـور ، روش  يـ لكروش ت. ديـ اجـرا در آ   بهيال مختلفكاش تواند به  ي خود م  يرد ارتباط يكرو
شمار   بهيرد ارتباطيكال روكان داستان از اش  ي ب ي زبان و روش آموزش بر مبنا      يها  آموزش نقش 

هـا و     يژگـ يننـد و  ك ي و اهـداف آن را دنبـال مـ         يرد ارتبـاط  يكـ ه رو كـ  ييها  روشهمة . آيند  يم
  :ر را برشمرديتوان موراد ز يه از آن جمله مكند  دارييها يسودمند
 يجـا  ن حالـت بـه  يـ در ا.  اسـت يا رهيكـ  پي بر اصول زبانشناسي مبتن يرد ارتباط يكرو: الف

ة ريكـ  از پي مشخـص يهـا   توسـط معلـم، مـتن     ير واقعـ  ي غ يها   و متن  يهاي ذهن   ساختن تمرين 
در . رنـد يگ  يآموز قرار م     زبان اريشوند و در اخت     ي زبان مقصد گزيده م    ي واقع ي و نوشتار  يگفتار

 را تجربـه    يقـ ي حق ي زبان يها  تيشود و موقع    ي زبان آشنا م   ياربرد واقع ك با   آموز  زبانن حالت   يا
 .ندك يم
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 و ي واقعـ يهـا   ل استفاده از متن   يدل  به.  است يرد ارتباط يكقوت رو نقطة ن  يت دوم يجذاب: ب
ط مناسـب  يجـاد شـرا  ين ا يد، همچن  مقص يزبانمعة دست آوردن مهارت استفاده از زبان در جا         به
ران يـ  فراگي آموزش زبان را برايرد ارتباطيك زبان، رويريادگيند  ي نقش فعال در فرا    يفاي ا يبرا

 .گردد ينه شدن آموزش ميت باعث بهين جذابيند و اك يجذاب م
آموزش زبان تـا  ة وي شي سازيان بومكه در آن امك است يرديك تنها رويرد ارتباط يكرو: ج
 روش يـك ن اسـت  كـ  عصر پـساروش اشـاره شـد، مم      يه در معرف  كچنان. جود دارد  و يحدود

 ي و فرهنگـ يل مختلـف اجتمـاع    يدال   به يگرياراست، در جاي د   ك يا  ه در منطقه  كآموزش زبان   
 ير برخـ  ييـ ه بـا تغ   كـ ت را دارد    ين ظرف ي ا يرد ارتباط يك، رو يطين شرا يدر چن . موفق نباشد ...  و

 يازهـا ي شـود و مطـابق بـا ن   ي سـاز يگـر بـوم  يرهنگ و زبـان د    ف   به يها از فرهنگ و زبان      مولفه
 .ار رودك شود و بيساز مختلف، متناسب
رد در آمـوزش زبـان   يكروترين  ه مناسبكجه گرفت يتوان نت يها م ين سودمند ياز مجموع ا  

نون از اصل و انـواع   كه تا   ك يرديك است؛ رو  يرد ارتباط يكن رو يزبانان، هم   ير فارس يغ   به يفارس
-140،  2011الرسـن فـريمن،     (عنوان زبان دوم غفلت شده است          به يموزش زبان فارس  آن در آ  

144(  

  يرد ارتباطيكه بر روكي با تي آموزش زبان فارس-4
م، ي بپـرداز يرد ارتبـاط يكـ ه بـر رو   كيـ ؛ بـا ت   يت آموزش زبان فارس   يان اهم يب  ه به كش از آن  يپ

  .زبانان يرفارسيغ  بهي زبان فارسيكنيم بر روند آموزش علم  ميينخست مرور
 از حـدود  يل امـروز كشـ   زبانان، بـه    ير فارس يغ   به يتأليف نخستين منابع آموزش زبان فارس     

تاب فارسي ياد بگيريـد     كنه،  ين زم يتاب مهم در ا   كن  ينخست.  آغاز شده است   ي شمس 1330سال  
ن ي عالءالـــديسيـــق انگليــ  از طريو پــس از آن آمـــوزش فارســـ ) 1334(ســليم نيـــساري 

 و  يشناسـ    زبـان  ي بر دستاوردها  يم اشاره دارد و مبتن    يروش مستق   ه به ك است   )1346(يپازارگاد
  ).53-52: 1392گزي و اصغر پور ماسوله، قره( است يشناس روان

 و مصوب شدن سرفصل آن در 1370زبانان در سال  ير فارسيغ   به يزبان فارس شتة س ر يتأس
از .  بـود ي آموزش زبـان فارسـ  ي مهم در گسترش علميها  از اتفاق   ي انقالب فرهنگ  يعال  يشورا

زبانـان بـر      يرفارسيغ   به يآموزش زبان فارس  مينة نامه در ز    انيتاب و پا  كنون صدها   كخ تا ين تار يا
ز در يـ  نيپژوهـشات  نظـر  . ف شده اسـت ي تألي و عربي، صربي، روسيسي انگل يها   زبان يمبنا

نـان  فقـر     ، همچ ي نظـر  يهـا   امـا از جهـت چـارچوب      . انـد    داشـته  يرين زمينه رشد چـشمگ    يا
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 بـا  يخـورد و در عمـل آمـوزش زبـان فارسـ      يچشم م  بهينه تا حدود ين زم ي در ا  يپرداز  هينظر
  .ق چنداني همراه نبوده استيتوف

ـ    ي پژوهـش  -يها و محافـل آموزشـ       ه  دانشگاه  كهنگامي   گـرا و     روشينة ن دو گـز   ي غـرب ب
ن دوم مطـرح     در آمـوزش زبـا     يديـ شنهاد جد يه و پ  يگرا چالش داشتند و هر روز نظر        پساروش

دورة دوم    بـه )  ترجمـه  -دورة دسـتور  (اول  ة گـذار از دور   ة  بيشتر در چنبـر    يشد، زبان فارس    يم
د بـر  كيـ دوم ماننـد تأ ة س دوري از فنون تـدر ييها نمونه. گرفتار بوده است)  ديداري -شنيداري(

وره ن د يـ  ا يهـا    و درسنامه  ين در آموزش زبان فارس    يگزي جا يها  نيالمه و تمر  كمئة ساختار ارا 
دوم ارائه ة  دوريها  ه   بر شالود  كيافته و مت  ي  نظام ين دو هرگز در چارچوب    يشود؛ اما ا    يمشاهده م 

 تخـصص در    ي بـا ورود مؤلفـان دارا      ي دهـة هفتـاد شمـس      يها  مهين حال از ن   يبا ا . نشده است 
د يـ ام از ييها  آموزش زبان بارقه يمبان  گرا و عالقمند به     شناسان عمل    و زبان  ياربردك يشناس  زبان

ده يـ  د ي روش ارتباط  يعني دورة سوم    يها   روش ي استفاده از برخ   يسو  ت به كو دگرگوني و حر   
  ).72ـ73: 1389اء، يض(شده است 

ـ    مينة  ا در ز  ك قابل ات  ي نظر يها  ان سهم پژوهش  ين م يدر ا  گـر  يش از د  يآموزش زبان دوم، ب
زبانـان  دانـشگاه       ير فارس يغ   به يفارس  آموزش زبان مة نا  ژه انتشار پژوهش  يو  به. مطالب بوده است  

  .رود يشمار م نه بهين زمي در اي علمين رخدادهايتر ن كه از مهمي قزويني امام خميالملل نيب

  يت ارتباط فرهنگي اهم-5
ويـژه زبـان فارسـي از آن     ن آموزش زبان، به   ي نخست يها  ه در روش  ك يا  تهكن ن يتر  د مهم يشا

 خاص هر فرهنـگ و زبـان و انتقـال آن            يها  يژگي و و  يروابط فرهنگ مسئلة غفلت شده است؛    
ن يتر  است و موفقي توانش ارتباط ي زبان يها  ن توانش يتر   از مهم  يكي. رندگان بوده است  يفراگ  به

. نـد كزبـان دوم ارتبـاط برقـرار        معة س جا يه بتواند با اعضا   ك دانست   يسكتوان    يآموز را م    زبان
ست يـ  نيزيـ ار داشـت و آن چ يق را در اختن ابزار ارتباط موفيتر د مهمين هدف بايا  ل به ي ن يبرا

ه در زبـان    كـ ا طنز   يه  يناك زبان مقصد؛ مانند استفاده از       ي مختلف فرهنگ  يها   از جنبه  يجز آگاه 
ها اطـالع نداشـته    رندة زبان از آنيه اگر فراگ كد  يآ  يشمار م    به ي رسم و عرف فرهنگ    يك يفارس

  .ندك موفق برقرار يتواند، ارتباط يباشد نم
 يهـا   ز دهـه  يـ برانگ  شورها آموزش فرهنگ موضوع بحـث     كن  ياس، در ارتباطات ب   ن اس يبر ا 

 ي، ابعـاد  ييه همواره از لحـاظ محتـوا      كنار آموزش زبان،    كنوزدهم بوده است و در      ة  سد يانيپا
 پس 500 از ي آموزش فرهنگيها شهيرغم طرح ر  به.  داشته، مطرح شده است    ي و جهان  يفرهنگ
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امـا  . گـردد   ي بـاز مـ    1960دهـة     ش مجـزا بـه    يگاه گرا ي در جا  الد، استقالل آموزش فرهنگ   ياز م 
هـا و     آن ككـاركرد مـشتر     گر نداشتند و به   يديك با   ي ارتباط 1990آموزش زبان و فرهنگ تا دهة       

اصطالح آموزش فرهنگ و زبـان      . ن دهه توجه شد   ي در ا  ين فرهنگ ي ب يريادگياربرد اصطالح   ك
ذهـن متبـادر     را بـه (duality) ي و دوگـانگ  (Unity)م يگانگي   يه هم زمان مفاه   يدر بحث و نظر   

  .سازد يم
 آمـوزش   يب بـرا  ك مر ي خاص و موضوع   يآموزش زبان با هدف     آموزش فرهنگ در واقع به    

ده و  ي رسـ  يرش جهـان  يپـذ   ج بـه  يتـدر    به يگاه اهداف آموزش  يفرهنگ و زبان در جا    . اشاره دارد 
د يدگاه، آموزش زبان با   ين د ي ا در.  بودن آن توجه شده است     ياربردكشتر از   ي آن ب  يجنبة نظر   به

ن اسـاس   يـ بر ا .  زبان مقصد را شامل شود     يشورهاك در   ي و اجتماع  يآموزش در روابط فرهنگ   
ه بـا   كـ اي است     ن همان زمينه  ي داشته باشد و ا    يا   دوگانه يدرسمة ل، برنا كد در   يآموزش زبان با  

د آورد يـ ا در آمـوزش پد  ري اساسـ يها ، چالش ي و فرهنگ  ي ابعاد زبان  يپارچگيك از به ين  توجه به 
  ).120ـ121: 1390ردهقان و طاهرلو، يم(

 يارتبـاط بة توانـد تجـر   يآموز مـ   اگر در آموزش زبان لحاظ شوند، زباني فرهنگ يها  تفاوت
  .ش بگذاردينما  را بهيمعرفت

 يكـي خود با   ئة ازمند عرضه و ارا   يهاي جهان، ن     در دگرگوني  ي داشتن سهم  يهر فرهنگ برا  
در بافت  . شود  ين ابزارها دانسته م   يتر  گمان زبان از مهم     يه ب ك موجود است    يباط ارت ياز ابزارها 

آنچـه   ات در وارد شـدن بـه  يـ  ادبي و نوشتاري گفتاريها ار با صورتكآموزش فرهنگ و زبان،   
ن موارد را در بـر  يه خود اك مؤثر داشته است يدانند، نقش ي مي افراد آن را تجارب خارج    يبرخ

گـر تجـسم و   ي ديهـا  وهيا، شـ يـ گر نگـرش بـه دن  ي ديها وهي، شيگر زندگي ديها  وهيش: رديگ  يم
گـران در   ي د يهـا   دگاهيـ  از د  ي آگـاه  يارامـد بـرا   ك ين امر ابزار  يگر ا ي د ير، از سو  كحاالت تف 

 آمـوزش زبـان     يالبتـه بعـد فرهنگـ     . ديـ آ  يشـمار مـ      بـه  ي و اجتماع  يخي، تار ي فرهنگ يها  بافت
: 1390ردهقـان،  يم (ي، بعد بافـت و بعـد شـعر   ييمحتوابعد :  دارد؛ مانند  ي گوناگون يها  صورت

121.(  
.  وجـود دارد   ي نـسب  يان فرهنگ و زبان همبـستگ     ي تحقق زبان است و م     يفرهنگ بستر اصل  

 آمـوزش  ي براي فرهنگيها جاذبه. ابندي ي جامعه بروز م ي در مختصات فرهنگ   ي زبان يها  يژگيو
ت يهـا، جـذاب   تين جـذاب  يتـر    از مهـم   يكـي  زيـ  ن يدر زبان فارسـ   . اند   موفق يزبان به منزلة ابزار   

اگـر  . اسـت )  زبانـان  ير فارسـ  يـ  غ ي بـرا  ي زبان فارس  يكالسك يراث ادب يت م ي جذاب يعني(يادب
م، ينـ كه يـ  تهيا هيـ شناسـند نما  ي را با آنان در جهان مـ  يه فرهنگ فارس  ك ييها  م از چهره  يبخواه
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ام، يـ ، خ ي چـون فردوسـ    يرانبان و شـاع   يه، اد ين نما يل دهندگان ا  كي از تش  ين بخش بزرگ  يقي به
ران را يـ  در سراسـر جهـان دارنـد و ا   ياريمندان بس ه عالقهك و حافظ خواهند بود      يعطار، مولو 

ه كـ  يام و مولـو   يـ فتگان خ يژه شـ  يبـو . انـد   ردهكـ  در جهـان     ي فرهنگ ي از مقاصد گردشگر   يكي
  . پر شمارنديتيجمع

ت بـزرگ   يـ ن ظرف يزبانان از ا   ير فارس يغ   به يگر سخن، اگر بتوان در آموزش زبان فارس       يد  به
ه بـستر ارتبـاط بـا       ك نخست آن . زمان محقق كرد    ن هدف را هم   يتوان چند   ي بهره برد، م   يفرهنگ

ـ يهـا  ت چهرهيتوان از جذاب ه ميككند؛ دوم آن ا مييران مه ي فراگ ي را برا  يزبان فارس   ي بـرا ي ادب
ـ يف فرهنـگ ا   يـ ه ظرا كرگذارتر شدن آموزش بهره گرفت و سوم آن       يتاث ن يمتـر كرا بـدون     يران

  .ردكران منتقل يفراگ  بهيدشوار
. ق داستان اسـت   ي از طر  ي آموزش زبان فارس   يشنهادين روش پ  ين هدف بهتر  ي تحقق ا  يبرا
 يرونـد و معـان   يشمار م  هر جامعه بهير فرهنگيسو ذخا يك از   ي موجود در متون ادب    يها  داستان
 ي واژگـان  يها  تيل داشتن ظرف  يدل   به گر،ي د ي را در خود نهفته دارند و از سو        ين متنوع يو مضام 
ران يـ  فراگكمـ ك  بـه  ي نحـو  يها   واژگان و ساخت    رهيتوانند در گسترش دا     ي مناسب، م  يو نحو 

 آموز  زبان را در ذهن     يدارتري پا يريادگي داستان قادرند،    يت ذات يل جذاب يدل  ت به يند و در نها   يايب
  .رقم بزنند

م يق داسـتان خـواه    يـ  آمـوزش از طر    ير نظـ  ي گذرا بر مبان   ينده، نخست مرور  يدر سطور آ  
 مولـوي   ي معنـو  ي مثنـو  يهـا   ه چـرا داسـتان    كـ م  يپـرداز   ين موضـوع مـ    يا  پس از آن به   . داشت

  .زبانان است ير فارسيغ  بهيد محتوا در جهت آموزش زبان فارسي تولين بستر برايتر مناسب

  گويي ق خواندن و داستاني آموزش مهارت زبان از طر-6
هاي يـك معلـم    تجربه گويي در كالس درس براي يادگيري زبان دوم به     داستانبة توفيق تجر 

 آمـوزانش از روش پاسـخ فيزيكـي كامـل        گردد كه پس از خسته شـدن زبـان          زبان دوم باز مي   
هـاي   گويي براي معرفي كردن ساختارهاي زبان جديد در بافت و براساس مولفه      ي داستان   ايده  به

ي و او  (فرهنگي  دست پيدا كرد       لِ آمـوزان اجـازه      زبان  داستان به   گوش دادن به  ). 15: 2008رفيلد،اَ
داد كه كلمات جديد را در داخل بافت ياد بگيرند كه اين خود بـستري مناسـب بـراي بهتـر                       مي

__________________________________________________________________ 
1. Teaching Proficiency through Reading and Storytelling 

2. Total Physical Response 
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ها  شد و آن  آموزان كم كم بارور مي      واژگاني زبان ة بدين ترتيب ذخير  . ها بود   خاطر سپردن واژه    به
توانستند واژگان و ساختارهاي دستوري جمالت داستان         ي مي با كسب تمركز شنيداري و ديدار     

البته استفاده از داسـتان در كـالس بايـد          . را از آن خود كنند و جمالتي تازه و ابتكاري بيافرينند          
هايي بـراي كـالس       به ديگر سخن داستان   .  دقيق باشد  ريزي   برنامه هاي فرهنگي و    مبتني بر زمينه  

  .شمار بروند ق و معتبري براي آموزش زبان بهدرس استفاده شوند كه متون موث
 ي باشد، بـرا   ي فرهنگ يها   بر آموزش مولفه   يه مبتن ك يژه ارتباط ي بو يرد ارتباط يكه بر رو  كيت

 دارد  ي مختلفـ  يها   جلوه يرانيفرهنگ جامعة ا  . ردهاستيكن رو يتر   مناسب يآموزش زبان فارس  
. هاسـت  ها و قـصه    ها  داستان    ن آن يرت   از مهم  يكيه  كان شده است    ي ب ي مختلف يو توسط ابزارها  

ن يتـر   يانـد، از غنـ      ار رفتـه  كـ   بـه  ي همچون مثنـو   يه در متون ادب   ك ييها  ژه داستان يها، بو   داستان
ـ يخ و فرهنـگ ا ي از تار ي ها خالصه   ن داستان يبيشتر ا . اند   فرهنگ و زبان فارسي    يها  جلوه  -يران
ار دارنـد و    يـ خ را در اخت   يگ و تـار    مختلـف فرهنـ    يهـا   زمان جنبه   روند، هم   يشمار م    به ياسالم
ان و يـ  مناسـب در ب  يتواند ابـزار    يها در آموزش م     ها و استفاده از آن      ن داستان ي معلم از ا   يآگاه

  .زبانان باشد ير فارسيغ  بهيم فرهنگيانتقال مفاه
ت يـ  طـراوت و خالق    يطـور خـاص دارا       به ي متون ادب  يها   و داستان  يلكطور     به يمتون ادب 

 و واژگـان مختلـف آشـنا        ي متنـوع زبـان    يهـا    با سـاخت   يوند با متون ادب   ي در پ  آموز  زبان. است
ن متـون  يرا ايند، زك يزه ميجاد انگي اآموز زبان يالس درس براك در ياربرد متون ادبكشود و   يم

: 1387؛ي به نقل از لطـافت 24 : 2000ه،النگلد،يفورتان(د دارد كيزبان تا ة  و روزمر  يعملة بر استفاد 
104.(  

 پرورانـدن  ي الزم بـرا يلحـاظ غنـا   نش مناسب توسط اسـتاد بـه  يده از ابزار قصه با گز    استفا
 يريـ آموز را در جامعة زبـان در حـال فراگ      كنشي زبان   وجوه مختلف مستتر در زبان، مهارت هم      

  ).4: 1389، ي و لطافتيمعلم(خواهد افزود
د آمـوزش زبـان     ريكـ  آموزش زبان دوم از جملـه رو       يردهايك از رو  ياري در بس  يلكطور    به

د كيـ  مناسـب در آمـوزش زبـان تأ        يا  هيعنوان پا    به يت متون ادب  يبراساس داستان بر نقش و اهم     
 ي اسـت و در جوامـع بـدو        ي خاصـ  ي اجتمـاع  يزادة نهادهـا    ژه داسـتان،    يات و بو  يادب. شود  يم

 يا دهيـ ا فايـ فـه  يات وظيـ ن ادبيچنـ  هـم . ز داديـ  تميار و بـاز كن، جادو، ييتوان شعر را از آ     ينم
شتر مسائل مانند سنت و قرارداد، انـواع        ين ب يبنابرا.  باشد يتواند فقط فرد    يه نم ك دارد   ياجتماع

ـ ( هستند يت امر، مسائل اجتماع   يا در نها  ي يطور ضمن   ها، و نماد و اسطوره به        و روال  يادب  كول
  ).99: 1382و وارن، 
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د، موجبـات ورود او را  ز داريـ ر برانگ كـ  تف يه وجهـ  كـ  داستان   ينيب  آموز با جهان    ارتباط زبان 
ه كـ دسـت آورده اسـت        در خواندن به   يآموز مهارت   ند، زبان ين فرا يدر ا . رده است كمتن فراهم     به

ب استفاده از متن   ين ترت يبه ا . دينوشتن در اوست تا بهنگام از آن سود جو        ة ان بالقو كهمراه با ام  
بـان در حـال آمـوختن        از ز  آمـوز   زبـان  يشناخت جامعـه شـناخت       در آموزش زبان منجر به     يادب
 كمهـارت در : آورد يدسـت مـ   ق بـه يـ ن طر يـ  را توامان از ا    يا   چهارگانه يها  او مهارت . شود  يم

  ).107: 1387،يلطافت(»ردنكمطلب، مهارت خواندن، مهارت نوشتن و مهارت صحبت 
ه فرصت ارتباط بـا فرهنـگ       كها در امر آموزش زبان افزون بر آن         ه بر داستان  كيقت ت يدر حق 

ر يـ  و ز  ي اصـل  يهـا   ه مهـارت  كـ نـد   ك يجاد مـ  ي ا يا  نهيآورد، زم   ي مقصد را فراهم م    يبانزمعة جا
ه در كـ ف زبـان  يـ  از ظراياريت شـوند و بـس  ي مرتبط با آن در آموزش زبان دوم تقو      يها  شاخه

ن راه آموخته يات از ايناكحات و   ي از زبانزدها، تلم   ي دارند، مانند آگاه   يارتباط موفق نقش مؤثر   
  . شوند يم

 زبـان   يحـد مهـارت فرهنگـ        را بـه   ي خـارج  يد دانشجو يه نبا كند  ك يد م كين تأ يت بر ا  زارا
 يهـا   دانـسته   ق ارجاع به  ي را از طر   يه اشارات متعلق به فرهنگ خارج     كبل.  رساند يگري د يمادر

ه زبـان را در آن فـرا        كـ رامـون خـود     يعالوه با جامعة پ     به. ردكش روشن   ي برا ي خود و  يفرهنگ
ان ك ام يو  ه به كشود    ي آن جامعه آشنا م    ي رفتار يها  ند و با قالب   ك يبرقرار م ز ارتباط   يرد، ن يگ  يم

  ).169: 1986زارات، (دهد  ي را ميا ستهيكنشي منسجم و شا هم
 يه دارا كـ د  يـ زبانـان برگز    ير فارس يغ   آموزش به  ي را برا  ييها  د داستان يته با كن ن يبراساس ا 

ه كـ م ينك انتخاب يم متنياگر بخواه .  باشد ن آنان يشي پ يها   با دانش و آموخته    يات فرهنگ كمشتر
 از  يكي مولوي   ين انطباق را داشته باشند مثنو     يشتريش با اهداف و اصول گفته شده ب       يها  داستان

  .ن خواهد بودك مميها ن متنيبهتر

  ي آموزش زبان فارسي مناسب براي؛ بستري مثنويها داستان -7
 را  يكنشي فرهنگـ    زان هم ين م يشتريه ب كاند   ييها   آموزش زبان داستان   يها برا   ن داستان يبهتر

ف فرهنگ و زبان مقـصد را بـا         يها و ظرا     برخوردار باشند، ارزش   ييت باال ينند، از جذاب  كجاد  يا
اف كنند و تفاوت و شـ     ك كمكآموزان     زبان يت مهارت ارتباط  يتقو  خود همراه داشته باشند و به     

هـا   اين داسـتان . ن برسانندكن سطح مميتر مك  مقصد را بهيزبانمعة  و جا آموز  زبانان  ي م يفرهنگ
آمـوز    آمـوزش را در زبـان     مة ادا  بخش و خيال انگيز باشند تـا ميـل بـه            بايد سرگرم كننده، انگيزه   

هاي اجتماعي مشترك هـستند، اعتمـاد بـه نفـس             هايي براي تجربه    ها ظرفيت   داستان. برانگيزانند
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هـاي   شـود كـه چگونـه داسـتان      ادامه بيان ميدر . آفرينند كنند و لذت مي آموز را تقويت مي  زبان
   .مثنوي بسياري از اين عناصر را در خود نهفته دارند

، يد عـاطف  يجانات شد يعلت شور و ه       و هم به   ي مولو ييسرا  علت ذوق داستان     هم به  يمثنو
 و يسـبب گـستردگ     تاب روان است و هـم بـه       كن  ي ا يها   گرم و جوشان در رگ     يه چون خون  ك

رش بـر   يزتـر و تـاث    يتر و تأمـل انگ      ي، خواندن ي عرفان يها  يگر مثنو يم از د  ياه مطالب و مف   يغنا
  ).92: 1382يشوهان(خواننده نافذتر است

 شاعران و عارفـان  ياريف سرودن با بسكيم و كت و يگر مولوي از لحاظ شخص   ي د ياز سو 
–ه بـا زبـان در سـطوح مختلـف آن            كـ  است   يتوان گفت تنها شاعر     يگر متفاوت است و م    يد

انـات  كار دائم داشته است و در عمل، زبـان و ام          ك سر و    -انه، شاعرانه و عارفانه و عاشقانه     يمعا
هـا و     تيـ ه زبـان چـه قابل     كـ دانـد     يگر مـ  يس د كد بهتر از هر     يل شا ين دل يهم  آن را آزموده و به    

 در تمـام  يه در مثنو  كافته، از آن رو     ياس  كشتر انع ي ب ين مسئله در مثنو   يا.  دارد ييها  تيمحدود
، مخاطـب را  ي و آسـمان ينـ ياد شده، سخن گفته و ضمن طرح مسائل و موضوعات زم يطوح  س
ن بـاور  يه نگارندگان بر اكشود  يته باعث م  كن ن يهم). 114: 1384،يتقو(ز مدنظر داشته است   ين

 ي مثنـو يهـا   داستانيكالسكراث ادب  ين متون داستان از م    ي تدو ين انتخاب برا  يه بهتر كباشند  
 مختلف  يها  اربرد گونه كزبان و   مسئلة  ها، توجه مولوي به      داستان يبر گوناگون را افزون   ياست؛ ز 

  .  مغتنم خواهد بودي منبعيآموز زبان يآن برا
 آمـوزش  يها بـرا  نهين گزيتر  از مناسبيكيه آنها را ك دارند ييها يژگي و ي مثنو يها  داستان

  :ها عبارتند از يژگين وياهم ا. سازند يزبان م

   عاميم اخالقياه انتقال مف-7-1
 و  ين اخالق ي و انتقال مضام   ي غن يخاطر داشتن بار مفهوم      به ي مثنو يپرداز   در داستان  يمولو

 يا  نـه يت دارد و زم   يآمـوزان جـذاب     زبـان  همة يه برا كاست    ردهك را مطرح    ييها  امي عام، پ  يانسان
ر يـ طـور غ    بهز  ي ن ي و انسان  ي، اخالق ي فرهنگ يها  ه افزون بر آموزش زبان، ارزش     كمناسب است   

 از يا  از حجـم گـسترده  يا ر زنـده يقـت مولـوي تـصو   يدر حق. ابديآموزان انتقال     زبان  م به يمستق
ادگار گذاشته اسـت  ي ها به ن داستانيش در خالل اي را در روزگار خو ي بشر يفرهنگ عام اخالق  

  . ارزش فراوان داردي مخاطبان امروزيه براك
 يلكشـ   دروغ را بـه يننـدگ ك و رسوا   يبار  اني ز يولووتاه م كار  ين داستان بس  يبراي مثال در ا   

  :ده استيشكر يتصو مؤثر به
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ــه    ــتر را ك ــيد اش ــي پرس ــي: آن يك ــي   ه ــا م ــي؟   از كج ــده پ ــي اي فرخن آي
ــو : گفــت  !   از حمـــام گـــرم كـــوي تـــو: گفـــت ــوي ت !خــود پيداســت از زان

  )157: مثنوي ، جلد سوم(
  :كند ان ميي بين را در قالب داستاننادانا ان اعتماد بهين داستان مولوي زيا در اي

ــرس را در مـــي  ــايي خـ ــشيد اژدهـ ــير  كـ ــيد  ش ــادش رس ــت و فري ــردي رف م
ــد    خـرس هـم از اژدهـا چـون وارهيـد     .... ــه بديـ ــرد مردانـ ــرم زان مـ وان كـ

شــــد مــــالزم در پــــي آن بردبــــار  چون سگ اصـحاب كهـف، آن بردبـار        
ــشت از دلبــ    آن مــسلمان، ســر نهــاد از خــستگي    ــارث گ ــرس ح ستگيخ

اي برادر، مر تورا اين خـرس كيـست؟          حال چيست : آن يكي بگذشت و گفتش    
ــا    ــديث اژدهـ ــت و حـ ــصه واگفـ بــر خرســي منــه دل، ابلهـــا   : گفــت   قـ
ــت   ــمني اس ــر از دش ــه، بت ــتي ابل هر حيله كـه دانـي، رانـدني اسـت           او به   !دوس

!بــدگماني مــرد را ســدي اســت زفــت  گوشش در نرفـت     اين همه گفت و به    ...
ــس     راندي مگس   شخص خفت و خرس مي     ــاز پ ــس زو ب ــد مگ ــتيز آم وز س

ــوان    ــوي ج ــد از س ــارش ران ــد ب ــي   چن ــاز مـ ــس زو بـ ــد دوان آن مگـ آمـ
برگرفت از كوه، سـنگي سـخت زفـت          خشمگين شد با مگس خرس و برفـت       
ــاز  بـــر رخ خفتـــه، گرفتـــه جـــاي ســـاز  ســـنگ آورد و مگـــس را ديـــد بـ

ــت آن آســـيا  س، تــا آن مگــس واپــس خــزدبــر مگــ  ســـنگ و بـــزد  برگرفـ
ــرد  ــه را خــشخاش ك اين مثـل بـر جملـه عـالم فـاش كـرد؛              ســنگ روي خفت
ــين     ــد يق ــرس آم ــر خ ــه، مه ــر ابل !كـين او مهرسـت و مهــر اوسـت كــين     مه

  )352: همان، جلد اول(
توانـد از   يز مطرح اسـت، مـ  يها ن گر فرهنگيه در دكآن از آنجا  ن داستان و مثل مربوط به    يا
  ).3-7 ك.ن(ز مناسب آموزش زبان باشدي نينامتني و بيرهنگنافينظر ب

گـر  يز از ديـ  ني جهان مـاد ي ورايقتيحق مان داشتن به  يگر و ا  ي د يجهان   به يتعلق روح انسان  
 يا  يل مرغاب ين مضمون را در قالب تمث     ي مطرح شده؛ مولوي ا    يه بارها در مثنو   ك است   يميمفاه

  :ندك يان ميه است؛ بافتي پرورش ير پر و بال مرغ خانگيه در زك
زيـــر پـــر خـــويش كـــردت دايگـــي  تخـــم بطـــي گرچـــه مـــرغ خـــانگي
ــت   ــا بدسـ ــط آن دريـ ــو بـ ــادر تـ پرســت ات خــاكي بــد و خــشكي دايــه  مـ
ــت     ــدر اس ــو ان ــه دل ت ــا ك ــل دري ــت    مي ــادر اس ــت را از م ــت جان آن طبيع
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ــالم  ... ــانيم، اي غـ ــه مرغابيـ ــا همـ ــر مـــي  مـ ــام  بحـ ــا تمـ ــان مـ ــد، زبـ دانـ
  )17: لمثنوي، جلد او(

  ي مولويشيداستان اند -7-2
ها و باورهاي خود بهـره        مولوي از جمله شاعراني است كه از داستان براي گسترش انديشه          

 عناصـر و  يات فراوان و تنـوع و گونـاگون  ي جزئي دارا ي مثنو يها  از همين رو داستان   . اند  جسته
 خـود بـه     يمولو. نديروزگار و معة  مختلف فرهنگ و جا    يها  بخشة دهند  ها و بازتاب    تيشخص

  :رده استك اشاره يت آن در مثنوياهم  واقف بوده است و بارها بهيين داستان گويارزش ا
هـــا شـــود بـــازگو تـــا مـــرهم جـــان  هـــا شـــود بـــازگو تـــا قـــصه درمـــان

  )234: همان(
ها   مطرح بوده است، خوانده و در آنيش از ويه در متون پ   كها را      از داستان  ياري بس يمولو

ها انجام داده، گاه قالب را گرفته و مفهوم را تغييـر داده، گـاه                 هايي در آن    و دگرگوني تأمل كرده   
ه كـ ت گرگ و روبـاه و شـتر   ياكمثال ح. نيز نتيجه را با افزون ساختن چند بيت تغيير داده است    

ت يـ ردند در اصل در سـندبادنامه روا كعنوان طعام همراه خود داشتند و بر سر آن جدال           به ينان
ت يـ ن داسـتان را روا    يـ خواهد ا   يه م ك آنگاه   ي دارد؛ مولو  ي و داستان  ياالت ساختار كاششده و   

  : هكند ك ي عمل ميند طورك
اشتر و گاو و    . ت رفع شده است   ياك ح يينما  ص مربوط به راست   ي تمام نقا  يت مثنو يدر روا 

اهند شـد،  ر نخويچون هر سه با آن س. نندك يدا مي علف پيا در راه بسته . روند  ي به سفر م   يقوچ
ي طـول   گاو و قـوچ دربـاره    . تر است آن را بخورد      ه به لحاظ سن بزرگ    ك گذارند     آن       يقرار م 

نـد و علـف     ك يند، گردن دراز م   يب  يم م يه وضع را وخ   كند، شتر هم    يگو  ي م ييها  عمر خود دروغ  
ده ن داستان نـسبت بـه سـندبادنامه انجـام شـ           يه در ا  كهايي    دگرگوني. خورد  يدارد و م    يرا بر م  
ن يـ ا. هـا توجـه نـشان داده اسـت     تيـ اك حيساختمان و اجزا ه مولوي چقدر بهكدهد   ينشان م 

 ييهـا   ت و قـصه بـا سـؤال       يـ  روا يـك ه هنگـام نقـل      كـ  شـده باشـد      يد از آنجا ناشـ    يتوجه شا 
 اصـالحات را در     يداشـت برخـ     ها او را وامي     آن  ه پاسخ دادن به   كشد    يرو م   انه روبه يگرا  صورت

  ).310-309: 1376، يتقو(ردعمل آو ظاهر قصه به
  :ز مشهود استي نيوتاه از مثنوكنة ن نموي در اي داستانيها ها و ظرافت توجه به تناسب

ــي  ــتري را بـ ــه اشـ ــرغ خانـ ــرد مـ بــرد خانــه مــي  رســم مهمــانش بــه    خـ
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ــه ــون ب ــا چ ــاد نة خ ــا نه ــتر پ ــرغ اش خانــه ويــران گــشت و ســقفش اوفتــاد  م
  )269: مثنوي معنوي، جلد دوم(

 را مقـدم    يپرداز  شاعران و عارفان، داستان   همة  بر خالف    يتوان گفت؛ مولو    ي م قتيدر حق 
 ين آگـاه يا).28: 1386،يريش قهرمان( قرار داده است   ي و عرفان  يبر هر مقوله و موضوع آموزش     

ه مخاطـب در  كـ ده اسـت  ي بخـش يي غنـا ي مثنـو يهـا  ت جهان داستان بـه قـصه    ي از اهم  يمولو
 يمثنـو جمة ق تـر  ي از اسرار توف   يكيد  يند و شا  كان دنبالش   يا پا شود ت   يفته م ي با آن ش   ييارويرو

 ي ارتبـاط اهـال    ينـد برقـرار   ك ي مـ  كمكه  ك بودن آن است     ين داستان يز هم يگر ن ي د يها  در زبان 
  . آسان شوديار ادب فارسكن شاهيگر با اي ديها فرهنگ

  ي مثنويها ت در داستانينامتنيب -7-3
 يمتـر شـاعر   ك.  برخوردارند ي و ادب  يت فرهنگ ينامتني ب  از ييباالجة  از در  ي مثنو يها  داستان

ـ  يها و متون د ن حد از داستان   يه تا ا  كتوان سراغ گرفت      ي م يرا در ادب فارس     فرهنـگ  يگـر ادب
 ةحيلـه و دمنـه، مرزبـان نامـه، نـص          يلك شـاهنامه،    يهـا    به داستان  يمولو. عصر خود مطلع باشد   

 ياگـر متنـ  . رده اسـت كـ  اشاره يگر در مثنويار د از آثياري و  بسيعرب  قه، آثار ابن  ي، حد كالملو
 از ياري  در عمل بسينامتني بيژگين ويل ايدل  ه شود به  ي ته ي مثنو يها  آموزان از داستان     زبان يبرا

  . آنان قرار داده شده استيش رويز پي نيگر ادب فارسي ديها متون و داستان
ه كشود    يار م ك از آنجا آش   ي و عرب  يهن ادب فارس  كگر متون   ي د يها  دقت مولوي در داستان   

ا اجمـال مـورد   يـ ل يتفص  بهيله، در مثنويلكچون   همي و خرد متوني فرع يها   از داستان  ياريبس
جـستن آن درخـت     قصة ا  يا داستان روباه و طبل      ي،  ياند؛ مانند داستان سه ماه      اشاره قرار گرفته  

  .رديآن درخت خورد، هرگز نمة ويه مكه هرك
عنـوان    ز نقل شده اسـتف بـه      ي ن ي و عرب  يفارسمنة له و د  يلكه در   ك يداستان روباه و طبل ته    

  :شود ينجا آورده مين بحث در اي از ايشاهد مثال
ــي   آن دهــل را مــاني، اي زفــت چــو عــاد ــاخ را م ــرو آن ش ــه ب ــاد ك ــت ب كوف
ــاد داد    ــود را بـ ــكار خـ ــي اشـ ــاد    روبهـ ــر ز ب ــك پ ــو خي ــي همچ ــر طبل به
از ايــن خيــك تهــي وكي بــهگفــت خــ  چــون نديــد انــدر دهــل او فربهــي    

  )424: مثنوي ، جلد اول(
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   ارتباطيل؛ عامل برقراريتخ -7-4
 ارتباط  ي برقرار ي برا يشود فرصت مناسب    ي باعث م  ي مثنو يها   در داستان  يل قو يوجود تخ 

 از  يكيه  كاشاره شد   . الس فراهم شود  كرامون آن در    ي سازنده پ  يوگوها  با داستان و انجام گفت    
 ي واقعـ  ي انجـام گفـت و گوهـا       يجاد فرصت بـرا   ي آموزش زبان دوم، ا    يباطرد ارت يكاصول رو 

ـ  يوجود تخ .  در زبان مقصد است    ياربردكموضوعات  ة دربار  يهـا  حـد و مـرز در داسـتان        يل ب
ن يشود تا ا    ي باعث م  يستي و ن  ي هست ي شهيچون اند    هم ي جهان ييها  هيما   و اشاره به درون    يمثنو

 داسـتان مـأنوس شـده و در      يايـ ز با دن  ي ن يرد، تا و  ي قرار گ  آموز  ار زبان ي در اخت  يخوب  فرصت به 
ر آموزنـدگان   يا سـا  يـ ردن داستان، با گفت و گو با آموزگار         كا پس از تمام     يهنگام خواندن آن،    

 بـه   يابي دسـت  ي برا ي مثنو يها  داستان. ديند و ارتباط برقرار نما    ك خود را مطرح     كافت و در  يدر
ه كرده است، بل  كها بسنده ن    ب صرف داستان  كيتر   مولوي به  هكترند    ل مناسب ين دل يا  ن هدف به  يا

 الزم و   ين حال برخـوردار از اجـزا      ي متفاوت و در ع    يريرات خاص خود، تصو   كمتناسب با تف  
ه از در كـ چـه را   رده است و سـپس آن   كر  يت تصو يت روا يلكالت خود از    يننده در تخ  كل  يمكت

تـصورات    نـاموجود بـا توسـل بـه        يهـا   ل قسمت يمك موجود و ت   يها  ر قسمت ي تصو يزيهم آم 
ان يـ زبـان و ب ة  به گـستر ي پنهان ذهنيايل فراهم آورده است، از زوا  ي تخ ي  و اشراف قوه   يدرون
  ).33: 1386،يريش قهرمان. (رده استكوارد 

ت يـ  حـشره روا يـك ه گـاه داسـتان از ذهـن       كـ  تا آنجاست    ي رنگارنگ مثنو  يها  اليمرز خ 
مـال    ينـ ي م يهـا   ادآور داسـتان  يـ ه  ك يزيشود؛ چ   يو م ات او بازگ  ي و ذهن  يشود و حالت روح     يم

  : استيامروز
همچــو كــشتيبان، همــي افراشــت ســر   آن مگــس، بــر بــرگ كــاه و بــول خــر 

ــشتي   ــا و ك ــن دري ــت م ــده گف ام مانــــده مـــدتي در فكــــر آن مـــي    ام خوان
ــشتي  اينــك ايــن دريــا و ايــن كــشتي و مــن ــرد كـ ــل و راي مـ ــان و اهـ زن بـ

ــد     ــي ران ــا هم ــر دري ــر س ــدب ــي  او عم ــد   م ــرون ز ح ــدر بي ــودش آن ق نم
  )  67: مثنوي، جلد اول(

  ي مثنويها ت مضاعف داستانيطنز؛جذاب -7-5
ه در جلـب نظـر   كـ  است يگريت بخش د ي عامل جذاب  ي مثنو يها  استفاده از طنز در داستان    

 در  ي طنـز و حتـ     ي مثنو يها  در داستان .  مؤثر است  يو   به ي فرهنگ يها  مخاطب و انتقال ظرافت   



 335 هاي مثنوي گويي با تكيه بر داستان رويكرد داستانية زبانان بر پا غير فارسي آموزش زبان فارسي به

 جـا   يم عرفـان  يق و مفـاه   ي بار عم  ي و دارا  ي جد يها  چنان در دل داستان      موارد هزل، آن   يا  ارهپ
ن طنـز در    يوجود ا .  دانست ي مثنو يها   از داستان  ي جداشدن يتوان طنز را جزئ     يه نم كاند    گرفته

ه خـرش را    ك يا  ي و زن، داستان صوف    يصوفقصة ،  ي و شهر  ييت روستا ياك مثل ح  ييها  داستان
 از  يگـر يدجنبة  بـا    ييآموز افزون بر آشنا      است تا زبان   يمناسبمينة  ز.... نقاه سپرد و    خادم خا   به

 خواندن، يها  متنوع و جذاب با زبان مقصد آشنا شود و مهارت      يلكش  ، به يزبان و فرهنگ فارس   
ه كـ  ي بتواند طنز را در زبانيسكرا اگر يت كند؛ زيزمان در خود تقو  مطلب را همكدن و در يشن

  .افته استي دست ي زباني از آگاهيسطح مناسب ابد، بهيرد، دريد فرا بگخواه يم
اس كـ تواننـد انع  يز را در خود نهفته دارند و مـ    ين بار طنزآم  ي ا ي مثنو يها   از داستان  ياريبس

  :ن بعد از اثر مولوي باشند؛ از جملهياة دهند
ــه ــت اي در مــي آن يكــي در خان ــگ   گريخ ــود و رن ــب كب ــت زرد رو و ل ريخ

ــاح ــست ص ــر ه ــتش خي ــه بگف كه همي لرزد تـو را چـون پيـر، دسـت           ب خان
ــت ... ــخر : گف ــر س ــرون ة به ــاه ح گيرنـــد امـــروز از بـــرون خـــر همـــي  ش

اي خر، رو تو را زين چيست غم؟         چون نه   گيرنـد، كـو خـر جـان عـم؟           مي: گفت
ــود شــگفت   بس جدند و گـرم انـدر گرفـت؛        : گفت ــد، هــم نب گــر خــرم گيرن

ــي تميي ... ــك ب ــرورندچون ــان س صــاحب خــر را بجــاي خــر برنــد      زيانم
  )163: همان، جلد سوم(

  هاي مثنوي در كالس درس چگونگي استفاده از داستان -8
هـاي يـاد شـده، ارتبـاط      طور مستقيم با مـتن     توانند به   آموزان نمي   كامال آشكار است كه زبان    

در ). عقـول نيـست   كم در سـطوح مبتـدي و ميـاني چنـين انتظـاري هرگـز م                 دست(برقرار كنند 
معلم ابتدا بايـد بـافتي را بـراي         . شود  اينجاست كه نقش معلم در روش داستانگويي پر رنگ مي         

آمـوزان    زبـان   هاي اصلي بپردازد، وي با كمك كردن بـه          داستان فراهم كند و به معرفي شخصيت      
 آنـان پيونـد   هـايي از زنـدگي   كند، داستان را با جنبه      آنان را با متن و حال و هواي آن درگير مي          

هايي كه معلـم   ترين نقش مهم.... شناسند، آنچه دوست دارند و  هايي كه مي دهد، مانند حيوان  مي
  گويي بر عهده دارد، عبارتند از  در روش داستان

پيش از كالس و در كـالس آن را      . معلم بايد داستان را از آن خود كند       : فرا گرفتن داستان   •
 .تارهاي موجود در آن تسلط پيدا كندبا صداي بلند بخواند و بر ساخ
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. ها و نقاط تمركز و اهميت داستان و توصيف آنهـا            معرفي شخصيت : تصوير سازي كردن   •
هـا و تركيبـات كليـدي را بـه          ها يا تصاويري وجود داشته باشد كه كلمـه          عكسئة اگر امكان ارا  

  .نمايش بگذارد بسيار تاثيرگذارتر خواهد بود
دقـت بررسـي      هاي داسـتان را بـه       الزم است كه معلم پيشتر واژه     : انهاي داست   بررسي واژه  •

آموزان پيش بيايد كـه       ي نو داشته باشد تا اين امكان براي زبان          داستان بايد چند واژه   . كرده باشد 
  .ها را حدس بزنند؛ زيرا حدس زدن بخش مهمي از يادگيري زبان است معاني آن

ان بايد دست كم سه ساختار دستوري انتخـاب    در هر داست  : انعكاس ساختارهاي دستوري   •
معلـم بايـد دقـت كنـد كـه در           . ها جلب شود    آن  طور غير مستقيم به     آموزان به   شده و توجه زبان   

هـاي   ماننـد تعـداد بـاالي زمـان    (هاي دستوري  سطح متوسط تنوع زباني بيش از حد در ساخت    
) آورد دنبـال مـي    عكـس بـه  نتيجةهاي دشوار، سودمند نيـست و       دستوري يا الگوي چينش واژه    

  ).2012هداستورم،(
اي   كاري كه در نهايت معلم بايد انجـام دهـد آن اسـت كـه زمينـه                : گسترش دادن داستان   •

خود را از آن بيان كنند و بـدين         تجربة معناي داستان،   ة آموزان با گفتگو دربار     فراهم كند تا زبان   
  .ترتيب درك خود را از متن گسترش دهند

هاي مثنوي در آموزش زبان فارسي در سـطوح مبتـدي             جه آن است كه داستان    قابل تو نكتة 
تفاوت سـطح پيـشرفته بـا       . مناسب نيستند و در سطوح متوسط و پيشرفته كارايي الزم را دارند           

محتواي داستان  هاي مثنوي در آن است كه در سطح متوسط فقط به      متوسط در استفاده از داستان    
كنـد، امـا در سـطح پيـشرفته معلـم       زبان خود بـازگو مـي    ن را به  توجه خواهد شد و معلم داستا     

تواند نقش راوي را بر عهده بگيرد و داسـتان را از مـتن اصـلي بـا توضـيح و تفـسير بـراي                        مي
توان داستان را به صورت نمايش نيز به اجـرا درآورد      در اين سطح حتي مي    . آموزان بخواند   زبان

 اين كار زمينه را براي ارتقـاي مهـارت خوانـدن در ايـن               و تمرين خواندن شعر را به آن افزود؛       
سـازي شـده،    مهم آن است كه معلم توجه داشته باشد كه داستان بايد ساده     . كند  سطح هموار مي  

آموزان در فرايند معنايي داسـتان        ها به دقت معرفي شوند و زمينه براي اظهار نظر زبان            شخصيت
  ).78-77: 2006دومويچ،(لحاظ گردد 

  شنهاديپئة  و ارايندب جمع
عنـوان ابزارهـاي آموزشـي بـسيار          هـا بـه     كند داسـتان    اشاره مي ) 1997(همچنان كه روزيتر    

نقــل از الــي و  بـه (كننــد  ماننــد و ســرگرم مـي  يــاد مـي  شــوند، بـه  تاثيرگذارنـد، زيــرا بـاور مــي  
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م، ي باشـ يرد نسبتا بوميك رويك  بهيابي  دستي اگر در پ  ي در آموزش زبان فارس    .)2008اورفيلد،
رويكرد آموزش زبان ) هاي فرهنگي را نيز توأمان منتقل كند       رويكردي كه افزون بر زبان، مولفه     (

برتري ديگر اين رويكـرد آن اسـت        . ن و راهگشا باشد   ي نو يا  تواند تجربه   ياز راه داستانگويي م   
بـراي  اي در آمـوزش زبـان    نكتـه . گيـرد  زمان مالحظات تاريخي و معاصر را در نظر مـي       هم  كه  

هاسـت، اهميـت    المثـل  ها و ضرب    ويژه در زبان فارسي كه سرشار از كنايه         گفتگوهاي روزمره به  
هـاي معتبـر و موثـق داسـتاني از      توفيق در اين زمينـه وجـود مـتن       براي دستيابي به  . فراوان دارد 

. انـد   نـه ين زم يتـر   ن هدف مناسـب   يا  دن به ي رس ي برا ي مثنو يها  داستان. هاست  نخستين ضرورت 
 ي بـرا  يم از مـتن مثنـو     يمـستق ة  اسـتفاد  ي خاص مثنو  يي و محتوا  ي زبان يها  يژگيل و يدل  ته به الب

 متن مناسب اهـداف آمـوزش       يكن  ي تدو ي برا ييها  د گام يه با كبل. شود  يه نم يآموزان توص   زبان
  . برداشته شوديزبان فارس

ايـن   ( سـازگارترند  يرد ارتبـاط  يكـ  و رو  يه بـا اهـداف آموزشـ      ك ي از مثنو  ييها  داستان -1
 كوتـاه، داراي تنـوع      ييهـا   انتخـاب شـوند؛ داسـتان     ) ها در بند هفتم مقاله بر شمرده شد         ويژگي

 بـا   ك مـشتر  يات فرهنگ كا ن يام  ي قابل قبول و متضمن پ     يواژگانة موضوعي، برخوردار از گستر   
  .آموزان فرهنگ زبان

ح ميـاني  هـا را بـراي سـط        ن داسـتان  يـ  مناسب، معلـم بايـد ا      يها   پس از گزينش داستان    -2
هـاي دسـتوري     سـاخت ة هـا تعيـين شـود و گـستر          هاي نو آن    واژه. سازي كند   بازنويسي و ساده  

 .موجود در آن سنجيده گردد
يستة بـا . ه شـود  يـ ح مناسـب ته   ي و توضـ   يرگريهـا، تـصو     ن داستان ي ا يدر گام سوم برا    -3

 ي بـرا  يهنـ  و ذ  ينـ يصورت ع    به ير ساز يت تصو ياهم  ، به يرد ارتباط يكه در رو  ك است   يادآوري
 از ي آمـوزش زبـان فارسـ   يه برا ك ييها  ن اگر متن داستان   يبنابرا. شود  يد فراوان م  كيآموز تأ   زبان
، بـستر   ي بـصر  يهـا   تير متناسب باشـد؛ افـزون بـر جـذاب         يشود، همراه با تصاو     يه م ي ته يمثنو

 . ارتباط مؤثرتر و انتقال معنا فراهم خواهد شدي برايتر مناسب
د متناسـب بـا سـطح و        يـ ، با ي منتخب از مثنو   يها  مدرس متن داستان  ز  ي ن يانيدر گام پا   -4

ه كـ  يلكشـ   هـا بـه     ن داستان ي طرح ا  يوه را برا  ين ش يتر  آموزان مناسب   ن زبان يشيازها و دانش پ   ين
  . ند، گزينه كندكن با داستان همراه كزان ممين ميشتريب ران را بهيفراگ

 يوش در آمـوزش زبـان فارسـ      عصر پـسار    فرصت گذر به   ي حت ،يرديكن رو ينش چن يبا گز 
__________________________________________________________________ 

  .كار برد آموزان به روايت و با همكاري زبانصورت  توان اصل داستان را به اشاره كرديم كه در سطح پيشرفته مي. 1
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 متفاوت در آموزش زبـان      يها   توانش خود را با انتخاب قصه      تواند يآموزگار م و   شود يفراهم م 
  .رديار گك ه بشكل نيبهتر به

  منابع و مĤخذ
 ي ، شـماره  ي ادبيـات و علـوم انـساني         ي دانـشكده    مجله،  »زبان در زبان مولوي   «). 1384(، محمد   يتقو

  .134-113صص و هشتم،يچهارم، سال س

  .انتشارات روزنه: تهرانهاي حيوانات در ادب فارسي،  حكايت). 1376(، محمد يتقو

، چاپ سوم، ي، ترجمه محمود نورمحمد   هاي آموزش زبان دوم     گسترش مهارت ). 1383(نت  كن،  يچست
  .رهنما: تهران

 ي ، شـماره  عرفـاني مطالعـات   » پردازي  ، هنر داستان  يبطن اول مثنو  «). 1386(رضا  ي قراگوزلو، عل  ياوتكذ
  .69-54صص . پنجم

 ي، ترجمـة علـ    هـا در آمـوزش زبـان        رويكردهـا و روش   ). 1386( و راجرز، تئودور     يس  كچاردز، ج ير
  .رهنما: ، چاپ دوم، تهرانيبهرام

  .يانتشارات علم: ، تهرانبحر در كوزه). 1366(ن يوب، عبدالحسكن يزر

ي  فـصلنامه » ي معنـو  ي در مثنـو   ي مولـو  دازيپـر   تي و شخص  پردازي  داستان«). 1382(رضا  ي، عل يشوهان
  .108 -91صص .  دومي ، شمارههاي ادبي پژوهش

 شناسـي  وآسـيب  تحليـل «). 1389( پـور  ي و  نعمت اهللا موسـ     ي عسگر يد عل يجه و  مج   يصفرنواده خد 
 ارتبـاطي  آمـوزش  رويكـرد  معيار آن با  ارزيابي و متوسطه دوره انگليسي زبان درسي كتب محتواي

  .114-86صص . 17 ي ، سال پنجم، شمارهي درسي ايران ي مطالعات برنامه امه فصلن. »زبان

. »هـا    زبـان  يرفارسي به غ  ي آموزش زبان فارس   يشناخت   و روش  يخيل تار يتحل«). 1389(ن  يالد  اء، تاج يض
  .96-87صص . 45، شمارة فصلنامة زبان و ادب پارسي

 ريـزي    برنامـه  ان از منظـر   يـ رانيرايبـه غ   يانداز آمـوزش زبـان فارسـ        چشم«). 1391(، رضامراد   ييصحرا
  .113ـ97صص . ، سال چهارم، شماره اولشناسي هاي زبان پژوهش.»يدرس



 339 هاي مثنوي گويي با تكيه بر داستان رويكرد داستانية زبانان بر پا غير فارسي آموزش زبان فارسي به

: تهـران . زبانـان  هاي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي      اصول و نظريه  ). 1385(ضياء حسيني، سيدمحمد    
   .سخن

صص . 121 ياپي، پ 7 ي شماره،  كتاب ماه ادبيات  . »ي مثنو يها   از داستان  يشناخت«) 1386 (يريقهرمان ش 
28-42.  

، چـاپ   يم و مستانه حقان   ي، ترجمة منصور فه   اصول و فنون آموزش زبان    ). 1386(ان  يمن، دا يالرسن فر 
  .رهنما: سوم، تهران

هاي   پژوهش زبان . »يراني ا آموز  زبان آموزش زبان به     ي مناسب برا  يات بستر يادب«). 1387(ا  ي، رو يلطافت
  .115-101صص . 46، شماره خارجي

: الني، گـ  يـي رزاي، ترجمـه سـارا م     مدخلي بر آموزش زبان بـه شـيوة ارتبـاطي         ) 1376(ام  يليتل وود، و  يل
  .النيدانشگاه گ

  .سروش:،تهرانياووس جهانداركيك ي ، ترجمههاي ايراني طبقه بندي قصه).1371(شيمارزلف،اولر

ـ  .» قصه كمكآموزش زبان به    «).1389(ا  ي، رؤ يما و لطافت  ي، ش يمعلم ، دوره  ان و ادبيـات خـارجي     نقد زب
  .13-1صص .  4دوم، شمارة 

  .يانتشارات مول: لسن، چاپ سوم، تهرانيكنولد نيح ري؛ به تصحمثنوي معنوي). 1363 (يمولو

ـ ير فرهنـگ ا   يتـأث «).1390(نـاز، طـاهرلو، فرنـوش       نيردهقان، مهـ  يم  بـه   ي در آمـوزش زبـان فارسـ       يران
، سـال اول    ي و مطالعـات فرهنگـ     يگاه علوم انـسان   ، پژوهش ادبيات پارسي معاصر  . »زبانان  يرفارسيغ

  .131ـ115صص . شمارة دوم

 يت انتشارات علم  كشر: اء موحد، تهران  ي ض ي ، ترجمه ي ادبيات   نظريه).1382(ن وارن   ي، رنه و آست   كول
  .يو فرهنگ

Zarate, G,(1993) Représentation de l’étranger et didactique des langues, Paris, 
Crédif Hatier. 

Keck, C &Kim, Y, (2014) pedagogical grammar, Philadelphia, John Benjamins 
publishing company. 

Asher, J. (2007). How to apply TPRS for best results. Retrieved November 26, 2007, 
from http://www.tpr-world.com/tpr-storytelling.html 



 1393ستان زم و پاييز، 2، شمارة 4دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 340

Richards, J. C., & Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching. 
Cambridge, UK: University Press. 

Rossiter, M. (2002). Narrative and stories in adult teaching and learning. (Report No. 
EDO-CE-02-241).Washington, DC: Education Resources Information Center. 

David Alley & Denise Overfield. (2008). An Analysis of the Teaching Proficiency 
Through Reading and Storytelling (TPRS) Method. Languages for the Nation, 
Southern Conference on Language Teaching. 

Dujmovic, Mauro. (2006). STORYTELLING AS A METHOD OF EFL TEACHING, 
Visoka učiteljska škola, Pula.  


