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 -1مقدمه

زبتان،

زبان عالیترین کارکرد شناختی و با اهمی ترین وسیلۀ ارتباطی انسانهاس و به آمتوز
همواره توجه شدهاس  .کتا آموزشی نیز از ضروریا است  .هاچینستون و تتورس ()133 :3991
میگویند :کتا آموزشی جزیی جذاییناپذیر از تدریس زبان اس  ،برنامههای بتیشتماری بترای
تولید آن در کشورهای مختلف به راه افتادهاس و ساالنه میلیونها نستخه بته فترو متیرستد.
هیچ آموزشی بدون کتا مناسب ،کامل نیس .
از نظر کانینگزورث ( )3993برخی ویژگیهای مثب کتا آموزشی عبار اند از :منبعتی متؤثر
برای خودآموزی؛ منبعی مناسب برای ارائۀ متتوا؛ منبعی از ایدهها و فعالی ها برای زبانآمتوزان و
تمرینی برای ایشاد ارتباط؛ منبعی برای دستور ،واژگان ،تلفظ و دیگر جنبههتای زبتان؛ سرفصتلی
که اهداف از پی تعیینشده را بازنمایی میکند؛ قو قلبی برای معلمان کمتشربتهتتر کته هنتوز
اعتماد به نفس کافی ندارند.
کتا های درسی فقط برای رشد زبان خارجی و رو های آموز مفهوم کوچتک نیستتند و
به صور فزایندهای باعث انتقال فرهنگی در نظام آموزشی و در سطح جامعه میشوند (ریزاگتر بته
نقل از کانینگزورث .)99 :3993 ،زبان برای بیان افکار و انتقال و دادوستد اطالعا به کتار متیرود .بته
نظر ساپیر زبان فقط مختص انسان اس و روشی غیرغریزی برای ابراز و ارتباط عقاید ،احساستا
و عالیق اس و با نمادهای دلبختواهی تولیتد شتدهاست  ،از ایتنرو ،زبتان و فرهنتگ دو بخت
جداییناپذیر انسان برای ارتباط و بسیار به هم نزدیکاند (ساپیر.)11:3148 ،
وارداف ( )2992میگوید :زبان ،تفکر و فرهنگ را تعیین متیکنتد؛ بتر تفکتر و فرهنتگ تتأثیر
میگذارد؛ فرهنگ بر زبان مردم تأثیر میگذارد؛ زبان و فرهنگ بر یکدیگر تأثیر میگذارند.
هدف از یادگیری زبان دوم یا زبان مقصد آشنایی با فرهنگ آن زبان اس  ،پس با این تعریتف
نازلترین نوع آموز  ،آموز صِرف زبتان است  .دربتارۀ یتادگیری زبتان اول و دوم ،ویژگتیهتا،
تفاو ها و شباه های آنها ،با توجه به دیدگاههای زبانشتناختی ،روانشناستی و آمتوز زبتان،
مطالب مختلفی نوشته شدهاس  .بیشتر کتا های مرجع موجتود در آمتوز زبتان ،بته آمتوز
صرف پرداختهاند و کمتر تال شدهاس که مفاهیم فرهنگی آموز داده شود و انتقال فرهنتگ
در این کتا ها بسیار کمرنگ اس .
رابطۀ نزدیک فرهنگ و زبان پذیرفتهشده اس  .استدالل آن اس که زبتان در فرهنگتی ختا
قرار گرفتهاس و زبانآموزان اجتنا ناپذیرانه این فرهنتگ زیرستاختی را متیآموزنتد .زبتان حامتل
فرهنگ اس  ،زیرا فرهنگ را با زبان میآموزیم و در رشد فرهنگ سهیم میشویم (دورانتی.)3193 ،
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این تتقیق با هدف بررسی چگونگی انتقال فرهنگ در سه کتا آموز زبتان فارستی بته
غیرفارسیزبانان؛ زبان فارسی احمد صفارمقدم ،درس فارسی تقی پورنامتداریان و دورۀ آمتوز
زبان فارسی از مبتدی تا پی رفته از مهدی ضرغامیان انشام شدهاس  .منظور از فرهنگ ،هتم
فرهنگ فرازین شامل ادبیا  ،موسیقی ،سیاس و  ،...و هم فرهنتگ بستترین بته معنتی رو
زندگی مردم و مشموعۀ آدا و رسوم و عقاید آنان و به عبارتی دیگر فرهنتگ زنتدگی روزمتره
اس  .دلیل انتخا کتا ها این بود که برای آموز زبتان فارستی بته غیرفارستیزبانتان و بتا
فاصلۀ زمانی کمی نوشته شدهاند و این باعث میشود متغیرهای ما یکسان باشند.
 -2پیشینۀ تحقیق

پژوهشگران ایرانی و فارسیزبان برای توسعۀ زبان و فرهنگ ایرانی تال کردهاند ،لیکن توجته
جدی به این مقوله از زمان مطرح شدن نظریۀ توان ارتباطی و پدیدار شتدن جامعتهشناستی
زبان متتملتر به نظر میرسد (عالیی .)81:3111 ،زبان بهعنتوان یکتی از مؤلفتههتای فرهنگتی،
همانگونه که میتواند بازتابی از مسائل فرهنگی باشد ،شکلدهندۀ فرهنگ نیز هس (پاکنهاد،
 .)3119در پیشگفتار یکی از کتا های مهم آموز زبتان فارستی A Course In Colloquial
) Persian (For Foreignersآمدهاس  :این کتا با این هدف برای متردم انگلیستیزبتانی کته
آرزو دارند فارسی متاوره را یاد بگیرند ،نوشته شدهاست بتدون اینکته نوشتتن فارستی را یتاد
بگیرند (ثمره.)3944 ،
سیامک دارایی و همکتاران ( )3111در پیشتگفتار کتتا آمتوز فارستی بترای خارجیتان
مینویسند« :هدف این کتا قبل از هر چیز گستر و ترویج زبان و فرهنگ ایرانی میان ملتل
دیگر اس  .فراگیری زبان فارسی توسط ملل دیگر و ارتباط مستتقیم آنهتا بتا زبتان و فرهنتگ
ایرانی یکی از وسایل مهم درک عمیق و متقابل میان ما و آنهاس » .کتا مبانی آموز زبتان
و ادبیا فارسی (رزمشو )3143 ،بیشتر به آموز زبان میپردازد و تنها در برختی قستم هتای
کتا به بزرگان اد اشاره میکند .خواجوی و عباسیان ( )2933نوشتهاند« :برخی معتقدند کته
جهانیسازی روندی دوطرفه اس که هدف یکسانسازی مل ها نیس بلکه میخواهتد آنهتا
را با انواع فرهنگهای مختلف و همچنین انواع فرهنگهای درونی آن فرهنگها آشتنا ستازد».
عبداهلل برادران ( )3184به بررسی این فرضیه پرداخته اس که مقابلته و مطابقتۀ دو فرهنتگ و
گنشاندن مطالب مربوط به مقایسۀ دو فرهنگ باعث پیشرف در یادگیری زبان دوم متیشتود.
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سلسلهسبزی ( )3144به بررسی ارتباط میان عوامل اجتماعی فرهنگی و آمتوز زبتان فارستی
بهعنوان زبان دوم پرداخ و تأثیر این عوامل را تصدیق کرد .او به این نتیشه رسید که آموز
زبان دوم بدون توجه به جنبههای فرهنگی آن غیرممکن اس  .مهمترین مشکل زبتانآمتوز در
متن فرهنگ و جامعۀ زبان دوم ،تطبیق خود با شرایط اجتماعی و فرهنگتی آن جامعته است .
عباسلو ( )3149در پایان نامۀ کاشناسی ارشد خود به بررسی تأثیر آموز مطالب فرهنگتی بتر
یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم پرداخ و قدمی تازه برداش .
 -3مفاهیم نظری

زبان و فرهنگ در هم تنیدهاند و جنبتههتایی وابستته بته هتم از زنتدگی اجتمتاعی و تتوان
فرهنگی هستند .از آنشا که زبان بیشترین بازنمون پیچیتدگی فرهنگتی جامعته را در بتر دارد،
آموز فرهنگ ،بخ مهمی از زبانآموزی مدرن اس .
به نظر بایرام و همکاران ( )31 :3991آموز زبان خارجی شامل جنبههایی از فرهنتگ نیتز
هس تا زبانآموزان را برای زندگی ملی و بینالمللی بهتر و آگاهانهتر آماده کند .آنها این ایتده
را پی کشیدند که کتا های آموز زبان باید فرهنگ را نیز آموز دهنتد ،زیترا زبتانآمتوز
میتواند زبان را در متیط مناسبی درک کند و آن را به کار ببندد .در تتقیق حاضتر ،براستاس
چارچو بایرام که چارچو نظری تتقیق ماست  ،فرهنتگ شتامل طبقتۀ اجتمتاعی ،هویت
منطقهای و اقلی های نژادی ،تعامل اجتماعی ،اعتقادا و رفتتار ،جامعته و نهادهتای سیاستی،
روابط اجتماعی و چرخۀ زندگی ،تاریخ ملی ،وقایع تاریخی و درک آنها بهعنوان جغرافیای ملتی
و هوی ملی اس .
فرهنگ فرازین به مسائل هنری ،ادبیا  ،موسیقی و  ...متیپتردازد و فرهنتگ بستترین بته
مسائل ریز اجتماعی و رفتارهای مل  .سرفصلهای چارچو نظری بایرام عبار اس از:
الف) مردم جامعه چه کسانی هستند و طبقا اجتماعی چگونه اس ؟ چه کالس اجتمتاعی
دارند؟ از نظر جغرافیایی چه موقعیتی دارند؟ اقلی های نژادیشان چه کسانی هستند؟
) تعامال اجتماعی چگونه اس و چگونه باید با مردم گف وگتو کترد؟ میتزان رستمی
صتب و رفتار چگونه تغییر میکند و غریبه و آشنا بودن چه اثری بر برخوردها میگذارد؟
پ) مردم به چه چیزهایی باور دارنتد و چگونته رفتتار متیکننتد؟ چتارچو اخالقتیشتان
چیس ؟ به چه اصول دینی پایبندند و عادا روزمرهشان چیس ؟
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) نهادهای سیاسی و اجتمتاعی کشتور چگونتهانتد؟ رونتد کتاری و اختیتارا مؤسستا
چیس ؟ برنامۀ سالم شهروندان چیس ؟ تأمین اجتماعی چگونه اس ؟ قوانین چگونه است
و چه نوع دولتی روی کار اس ؟
ث) چرخۀ زندگی و برخوردها چگونه اس ؟ خانواده ،مدرسته ،اشتتغال و  ...چته جایگتاه و
نقشی دارند؟
ج) تاریخ مل و وقایعی تاریخی که در شکلگیری هوی مل تأثیر دارند کداماند؟
چ) عوامل جغرافیایی که به دید مردم جامعه مهم هستند و در شکلگیری آن جامعه نقت
دارند کداماند؟
ح) تصویری کلی از یک نماد ملموس مردم جامعته کتدام است ؟ یتک عضتو جامعته چته
خصوصیا ظاهری و اخالقی دارد؟ (بایرام.)311 :3991 ،
هدف از انتخا چارچو بایرام این بود تا ضرور آشنایی با فرهنگ زبان مقصد و اهمیت
آن هویدا شود .تمام مواردی که در چکلیس بایرام آمدهاس به ما کمک میکند تا به شتکل
دقیق و علمی به تشزیه و تتلیل دادهها بپردازیم .همانگونه که گفته شد موارد ایتن چتارچو
نقاط مثب و منفی کتا های آموزشتی جامعتۀ آمتاری متا را آشتکار متیستازد .بترای مثتال
میتوانیم بپرسیم در کتا های آموزشی چگونه آشنایی با هویت ملتی و مصتدا هتای آن بته
زبانآموز در یادگیری کمک میکند و پاسخ میدهیم هنگامی که زبانآموز بتا هویت ملتیا
آشنا باشد و تعامال اجتماعی را بداند ،میتواند ارتباط بهتری بتا متردم برقترار کنتد ،طبیعتی
اس که در زبانآموزی هم موفقتر اس .
 -4تجزیه و تحلیل دادهها با روش کیفی توصیفی
 -1 -4درس فارسی؛ تقی پورنامداریان

این کتا براساس تشربۀ شخصی در آموز زبان فارسی به دانشتشویان کترهای و بتا توجته بته
کتا های متعدد آموز فارسی به خارجیان نوشته شدهاس  .کتا چهار بخ دارد .در بخت
اول پیوند حروف و ساختن کلما  ،آموز الفبا ،صام هتا و مصتو هتا همتراه بتا تمترینهتای
مختلف آمدهاس  .بعد از آمتوز الفبتا درسهتای دستتور شتروع متیشتود .قبتل از هتر درس،
لغ های مربوط به آن درس آمدهاس  .در بخت دوم هتم درسهتای دستتور بته همتین رو
ادامه مییابد .بخ سوم مانند بخ دوم لیکن با مباحث دستوری دشوارتر اس  .گتاه در پایتان
لغا هر درس ،به نکا دستوری سادهتر و مرتبط با درس اشاره شدهاست  .متتن خوانتدنی ایتن
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بخ یازده داستان کوتاه و ساده اس  .در پایان هر درس ،پرست هتا و تمترینهتایی آمتدهانتد.
بخ چهارم داستانهای کوتاهی به زبان انگلیسی اس که دانشتشویان بایتد بته تتدریج آنهتا را
ترجمه کنند .در آخر ،فرهنگ لغا فارسی -انگلیسی و انگلیسی -فارسی آمتدهاست  .دو صتفته
ترجمۀ لغا و اصطالحا دارد و به تمرینها و سؤاال پاسخ داده شدهاس .
زبان فارسی در این کتا  ،زبان نوشتاری معاصر اس و کلما دشوار انتدک .زبتان انگلیستی
زبانی ساده ،آسانفهم و مناسب با زبان کتا است  .خالصتۀ متتتوای کتتا برمبنتای فهرست
بایرام:
 -1-1 -4روابط اجتماعی و چرخۀ زندگی شامل خانواده ،مدرسه و محیط کار

آخرین روز هفته جمعه اس  .روز جمعه تعطیل است  .متن در دانشتگاه تهتران ادبیتا فارستی
میخوانم .مدرسهها و دانشگاهها در تابستان تعطیل اس .
 -2- 1- 4تاریخ و جغرافیا

هوای شیراز از هوای تهران گرمتر اس  .هوای اصفهان از هوای تهران خنکتر است  .اصتفهان در
دورۀ سلسلۀ صفوی پایتخ ایتران بتود .در اصتفهان آثتار تتاریخی وجتود دارد .اصتفهان یکتی از
قدیمیترین شهرهای ایران اس .
اینها دربردارندۀ اطالعاتی راجع به جغرافیا و شرایط اقلیمی و تاریخی ایران اس و نمتیتتوان
این مطالب را ناقل فرهنگ ملتی دانس  .در کتا به این مطالب بر میخوریم:
 -3 -1 -4خانه و خانواده

مادر در آشپزخانه غذا میپزد .احمد :مادر! من گرسنهام ،غذا را بیاور! مادر :چند دقیقه صتبر کتن.
پرویز :امروز ناهار چی داریم؟ پدر در اتا نشیمن اس  .او کتا مثنوی میخواند .کتتا مثنتوی
مال شاعر بزرگ ایران ،مولوی اس .
در جامعۀ ایران تا حد زیادی زن و مرد در خارج از خانه کار میکنند و این اطالعا تا حتدی
ناخوشایند اس  ،گویا زنان ایرانی فقط به خانهداری مشغولاند و فرزنتد دستتور متیدهتد و متادر
اجاب میکند .البته معرفی کانون گرم خانواده نکتهای مثب و ارزشمند در این آموز اس .
در بخ سوم کتا  ،داستانهایی آموزنتده همچتون چوپتان و گترگ آورده شتدهاست کته
میتواند نمادی از فرهنگ ایرانی مبنی بر ستای راس گویی و نکوه دروغگویی باشتد .البتته
انتقال فرهنگ در این موارد بسیار کمرنگ اس و براساس چارچو نظری بتایرام بته فرهنتگ
نوع  cاشاره دارد.
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 -2 -4دورۀ آموزش زبان فارسی ،جلد اول ،مهدی ضرغامیان

این کتا  ،برای آموز زبان رسمی ایران به زبانآموزان خارجی در چهار جلتد است و چهتار
سطح مبتدی ،متوسط ،نیمهپیشرفته و پیشترفته دارد .نویستنده از روشتی کته آن را مستتقیم
مینامد استفاده کردهاس ؛ یعنی به کار نبردن زبان واسط مثل انگلیستی و عربتی در آمتوز
زبان .درواقع ،با زبانآموز همزبان نمیشود ،بلکه به او کمتک متیکنتد تتا زبتان فارستی را یتاد
بگیرد .او میگوید ماحصل چنین رویکردی ،کتا آموزشی معیاری اس که در هر متیطی ،از
شر تا غر  ،قابل استفاده اس و نیازی به ترجمه و تأویل آن نیس  .در نقد کتا گفتتهانتد:
هدف آن آموز مهار خواندن متنهای فارسی به غیرفارسیزبانان اس  .متنهای کتتا در
مورد زندگی روزمره اس  .این متنها گرچه دربردارندۀ اسمهتا ،مکتانهتا و موقعیت هتایی در
ایران اس  ،درونمایهای عام و جهانشتمول دارد .از ایتنرو ،بتار فرهنگتی آنهتا آنقتدر ایرانتی
نیس که پرداز شان را از منظر فرهنگی با دشتواری مواجته ستازد (تتاجالتدین .)3:3112 ،نیتز
گفتهاند :کتا به قصد آموز بخشی از واژههای فارسی تهیه شده و ویژۀ کسانی اس کته بتا
زبان فارسی آشنایی نسبی دارند .مطالعۀ این کتا به منزلۀ نوعی بازنگری اطالعتا پیشتین و
تثبی دان واژگانی شما در موضوعهای مورد بتث در این کتا اس (عسگری.)9:3113 ،
 -1 -2 -4زبان و آموزش هدفمند

این کتا تا حد زیادی منتقلکنندۀ فرهنگ و زندگی روزمره اس و عالوهبر مؤلفههای زبتانی،
به شناساندن ایران و معرفی هوی و فرهنگ آن پرداختهاس « .ادبیا معاصتر ایتران حاصتل
تتول فکری و فرهنگی ایرانیان از قرن نوزدهم میالدی اس که در نتیشۀ آشنا شدن متردم بتا
فرهنگ اروپایی و انتشار روزنامهها ،کتب و مشال داخلی و خارجی و  ...شتکل گرفتتهاست ».
(ضرغامیان.)3:3111 ،
 -2-2 -4زبانشناسی و آموزش زبان فارسی

در تنظیم کتا کوش شدهاس بخشی از پرکاربردترین الگوهتای دستتوری و متتداولتترین
واژههای فارسی و نیز برخی از عبار ها و اصطالحا گفتتاری آموختته شتوند منظتور از زبتان
فارسی ،زبان معیار و رسمی ایران است  ،یعنتی زبتانی کته رستانههتای جمعتی آن را بته کتار
میگیرند (همان.)8 :

329

علی دانشور کیان ،مریم حسینی و زهرا ابوالحسنی

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال چهارم ،دورة اول ،بهار و تابستان 9318

 -3-2-4آموزش ،متن و تمرین

کتا آموز متور اس  .فهرس مطالب بر موارد آموزشی مثل صداها ،هشاها و  ...تکیته دارد.
ساختار درسها متشکل از الگو ،بخوانید ،تمرین و متن اس  .الگوهای دستوری ،متتداولتترین
واژههای فارسی و برخی از عبارا و اصطالحا گفتاری آموز داده میشوند .متنهای کتا
انتقالدهندۀ فرهنگ ایرانی هستند.
 -4-2-4زبان ،بستر فرهنگ

کتا دورۀ آموز زبان فارسی در اکثر درسها ،فرهنگ رویین یا فرازین را بتا معرفتی مفتاخر
ایران ،هنر ایرانی ،مکانهای تاریخی و جغرافیای ملی ،به زبتانآمتوز معرفتی کتردهاست و بته
موازا  ،فرهنگ زیرین یا بسترین را نیز در قالب تعارفا و تعامال اجتماعی ،عادا غتذایی و
 ...به تصویر میکشد .درمشموع ،کتا ضرغامیان ،فرهنتگمتدار بته نظتر متیرستد .خواننتده
برداش فرهنگی مشخصی از ایرانیان و جامعۀ ایران به دس میآورد .وی در تمامی بخت هتا
و مؤلفهها بسیار موفق عمل کردهاس .
 - 3 -4زبان فارسی؛ جلد سوم ،احمد صفارمقدم

کتا شانزده درس اس و هر درس شامل واژگان ،متن ،ساختار (مباحث دستتوری) ،تمترین،
درک ،نگار  ،گفتار و الگوهای گفتاری اس و در پایان ،فهرست واژههتای درس آمتدهاست .
کتا دارای نمایه ،کتا نامه و واژهنامۀ فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی اس  .نویسنده
در پیشگفتار میگوید توانستهاس تا حدی عطر دالویز فرهنگ ایرانی اسالمی سترزمین کهتن
را با متتوای اثر درآمیزد و زیباییهتای برختی از نقتاط تتاریخی و پترآوازۀ کشتور را در متتون
درسی آن به تصویر کشد .با وجود عمومی بودن اثر ،تأکید مؤلف بر مهار تکلم و نتوۀ تنظیم
مطالب برای تسهیل و تسریع در فراگیری این مهار  ،جتای تأمتل دارد .عتالوهبتر ایتن ،طترح
نکا زبانی با تناسب و نظم الزم صور گرفته و کوش شدهاس متتوای متن در حد امکان
به معرفی تاریخ ایران و تمدن و فرهنگ شکوهمند آن اختصا یابتد .نویستنده در پیشتگفتار
میگوید« :طرح نکا زبانی با تناستب و نظتم الزم صتور گرفتته و کوشت شتدهاست کته
متتوای متون درسی در حد امکان به معرفی تتاریخ ایتران و تمتدن و فرهنتگ شتکوهمند آن
اختصا یابد ».برخی بنمایههای کتا بر مبنای فهرس بایرام عبار اس از:
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 -1 -3 -4چرخۀ زندگی و استریوتایپها

خیابان کارگر چند فروشگاه لباس دارد .احمد از این فروشگاهها لباس متیخترد امتا بترای خریتد
کتا باید به خیابان انقال برود .مردم تهران برای رف و آمد در شهر ستوار اتومبیتل ،اتوبتوس،
مترو ،تاکسی و مینیبوس میشوند .خیابانهای این شهر معموالً شلوغاند.
 -2 -3 -4تاریخ و جغرافیا

تهران در جنو کوههای البرز و نزدیک قلۀ دماوند واقع اس  .دماوند بلندترین قلۀ کوههای البترز
و بلندترین قلۀ ایران  3843متر ارتفاع دارد .شهر همدان که اولتین پایتخت ایتران در دو هتزار و
هفتصد سال قبل بود  118کیلومتر با تهران فاصله دارد .آثتار تتاریخی و جاهتای دیتدنی همتدان
معروفاند.
در ادامه به آرامگاه ابنسینا ،آرامگاه باباطاهر ،غار علیصدر و اللهجین اشاره شدهاست و اینکته
شغل اکثر مردم اللهجین ساختن سرامیک اس  .اشاره به مکانهای تاریخی مثتل میتدان آزادی،
برج آزادی ،بازار تهران ،امامزاده صالح ،قلۀ توچال ،مشموعۀ فرهنگی تتاریخی نیتاوران ،شتهرری و
 ...دربردارندۀ اطالعا مفیدی درمورد شهر تهران اس .
جلد چهارم کتا زبان فارسی ،تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران نامگتذاری شتدهاست و از اقتوام
آریایی میگوید ،همچنین از حکوم های ایران که در جلد سوم هم بته آن اشتاره شتده بتود .در
ادامه به تاریخ ایران از ظهور اسالم تا دورۀ معاصر پرداخته شدهاس .
 -3-3 -4آداب اجتماعی

صبتانۀ ایرانی کره ،مربا ،پنیر با نان و چای یا شیر اس  .ستالم ختانم ،حتال شتما ختو است ؟
سالم استاد ،متشکرم .سالم سعید ،چطوری؟ بد نیستم تو چطوری؟ دوست آن باشتد کته گیترد
دس دوس  .معرفی اسکناسهای ایرانی با شکل آنها از وجوه اجتماعی کتا اس .
 -4-3-4تمدن و فرهنگ

در جلد سوم این کتا  ،به فرهنگ از نوع باال یا فرازین بیشتر پرداخته شتدهاست  .ایتن جلتد ،بتا
درسی با عنوان ایران و مردم آن آغاز میشود .براساس مفتاهیم بتایرام آوردن چنتین مطتالبی در
حین آموز زبان مبدأ ،انتقالدهندۀ فرهنگ آن زبان نیز هس  .در جلد سوم و چهتارم ،در کنتار
عاد ها و آدا روزمره و زندگی اجتمتاعی بته تتاریخ تمتدن و فرهنتگ ایتران بیشتتر پرداختته
میشود .این موارد تتوال و پیشرف های ایران کهن و ایران معاصر اس :
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«ساکنان ایران قبل از آمدن آریاییها تمدنی چند هزار ساله داشتتند و ایرانیتان بته کمتک
دین ،علم ،زبان ،ادبیا  ،هنر و معماری خود ،تمدنی بزرگ به وجود آوردند ».و این نکته هتدف
این مقاله اس  .اینکه تمدن و فرهنگ باال یا فرازین اعتقادا  ،ادبیا  ،هنر و  ...اس .
در درس  ،4جلد  ،1به هنرها و صنایع دستی ایران اشاره میشود کته در بردارنتدۀ اجتزای
اصلی فرهنگ از نوع باالس ؛ مینیاتور ،خاتمکاری ،سفالگری ،فلزکاری ،قالیبافی ،کاشیکتاری،
خو نویسی و . ...
 -5 -3 -4مشاهیر (مکانها ،افراد ،جشنها،آثار)

معرفی بهزاد؛ بزرگترین هنرمند مینیاتور ایران ،حرم حضر امام رضا(ع) ،خیتام و مکتانهتای
تاریخی تا بستان ،سیوسه پل ،قلعۀ فلکافالک ،کتاروانسترای شتاهعباستی ،بتاغ ارم ،تخت
جمشید ،دروازه قرآن ،آرامگاههای حافظ و سعدی ،شاهچراغ ،بازار وکیتل ،مستشد عتیتق و . ...
نویسنده به نقل از آربری درمورد خیام میگوید« :مشهورترین ترجمه در زبان انگلیسی ،بعتد از
کتا مقدس ،رباعیا خیام اس » .فردوسی و شاهنامه ،از دیگر مواردی اس که در کتا بته
آن اشاره شدهاس  .نویسنده به عید نوروز ،چهارشنبهسوری و سیزدهبدر هم پرداختهاس .
 -5نگاه کلی به این سه اثر

کتا درس فارسی در پیشگفتار میگوید :برای آموز زبان فارسی به خارجیان ،استتادان ایرانتی
و خارجی ،کتا های متعددی نوشتهاند .اشکال عمدۀ کتا هایی که فارسیزبانان در ایران تتألیف
کردهاند این اس که معموالً فاقد توضیح مطالب دستوری به زبان واستطه است  .از ایتن تعریتف
میتوان پی برد که هدف عمدۀ این کتا آموز زبان و مخصوصاً دستتور است  ،او اشتارهای بته
لزوم آموز فرهنگ در کتا درسی ندارد .اما مؤلفتان دو کتتا دیگتر هتدف ختود را بازنمتایی
فرهنگ ایرانی میدانند .کتتا درس فارستی بتا نگتاهی دیگتر حتتی در گتزین حکایت هتا و
داستانهای کتا  ،متتوای فرهنگی را بیاثر دیدهاس .
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جدول  :3تشزیه و تتلیل دادهها

درس فارسی

طبقات اجتماعی

فراوانی

* بسیاری از استادان زبان و ادبیا
فارسی ،در دانشگاه تهران یا دانشگاههای
دیگر ایران تتصیل کردهاند و عدهای هم
در کشورهای دیگر درس خواندهاند.

* حسن و پدرم این خانۀ
قدیمی را دوس دارند.

* خانۀ کاوه چهار اتا و
یک راهرو دارد.
* ماشین پدر نو نیس اما
ما آن را دوس داریم.

سبک گفتاری رسمی:
* بهبه آقای میخال! رسیدن بخیر.
* چه لباس قشنگی پوشیدهاید!
* چشمهایتان قشنگ میبیند.
خطا کردن با نام خانوادگی مثل :
سرکار خانم امامی ،حاج آقا امامی،...
سبک گفتاری غیررسمی:
* استفاده از کلمۀ جان برای نزدیکان و
دوستان مثل خاله جان! مهسا جان! و ...

سبک گفتاری رسمی:
* اگر بیاید پیغام شما را
میدهم.
سبک گفتاری غیررسمی:
* احمد :مادر ،من
گرسنهام .غذا را بیاور.
* پرویز :امروز ناهار چی
داریم؟

سبک گفتاری رسمی:

فارسی

* خدم میرسم ،استاد.
سبک گفتاری غیررسمی:

زبان فارسی

تعامالت اجتماعی (میزان رسمیت)

زبان فارسی

درس فارسی

دورۀ آموزش زبان

* کاوه :مامان ،من را صدا
کردی؟

* احمد! برو در را باز کن.

باورها و اعتقادات

زبان فارسی

نهاد سیاسی-اجتماعی

* مگر به بانک نرفتید؟ چرا ،رفتم.

* ناصر بعد از دبیرستان
در ادارۀ پس استخدام
شد.

بی اثر

تقوی اخالقیا :
* ضر المثلهای سودمند مثل دوس
آن باشد که گیرد دس دوس
باورها و اعتقادا دینی:
* معرفی حرم امام رضا (ع) در مشهد
* زردش پیامبر ایرانی در حدود 899
سال قبل از میالد جهانیان را به پرست
اهورامزدا دعو کرد.

تقوی اخالقیا :
* داستان چوپان و گرگ
راس گویی و
(ستای
نکوه دروغگویی)

تقوی اخالقیا :
* داستان چوپان دروغگو و
نکوه دروغگویی.
خرافا :
* امسال ،سال نتسی اس .
باورها و اعتقادا دینی:
* اشاره به اعیاد مذهبی
مثل عید قربان ،عید فطر،
مولودیها و تعزیه.
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چرخۀ زندگی و نقاط عطف
هویت تاریخی

یکسان

توجه به هوی ملی ایرانیان:
* شهر همدان اولین پایتخ ایران در
 2499سال قبل بود.
* اشاره به تاریخ تمدن و فرهنگ ایران
شامل تتوال و پیشرف های ایران کهن
و ایران بعد از انقال اسالمی.
* اشاره به حکوم مادها هخامنشیان
اشکانیان و ساسانیان.
توجه به هوی هنری ایرانیان:
* اشاره به هنرها و صنایع دستی ایران
مانند مینیاتور ،قالیبافی ،خو نویسی
مفاخر فرهنگی-تاریخی:
* معرفی فردوسی و شاهنامه
* معرفی شخصی هایی مانند خیام،
ابوعلیسینا و ...
توجه به آیینهای تاریخی -ملی ایرانیان:
* اشاره به آیین نوروز ،چهارشنبهسوری
و سیزدهبدر
توجه به هوی نژادی ایرانیان:
* توضیح راجع به اقوام آریایی
توجه به هوی قومی ایرانیان:
* عشایر ایران در چادرهایی که اغلب از
موی بز درس میشود زندگی میکنند.
* در حاشیۀ کویر خانهها به شکل گنبد
ساخته میشوند.
* بعضی ساکنان سواحل دریای خزر
خانهها را با چو میسازند.

مکانهای تاریخی:
* اصفهان در دورۀ سلسلۀ
صفوی پایتخ ایران بود.
مفاخر فرهنگی-تاریخی:
* سعدی و حافظ شاعران
ایرانی هستند.

مفاخر فرهنگی-تاریخی:
* سعدی و حافظ ،شاعران
بزرگ ایران هستند.
مکانهای تاریخی:
* آیا شما در شهر معروف
ایران ،اصفهان ،گرد
میکنید؟
اشاره به تاریخ تمدن و
فرهنگ ایران:
* تاریخ ایران به دو دوره
تقسیم میشود :تاریخ ایران
قبل از اسالم و تاریخ ایران
بعد از اسالم.
توجه به آیینهای تاریخی-
ملی ایرانیان:
* به صور مفصل ،راجع
به مراسم نوروز ،از جمله
سفرۀ هف سین ،خانه
تکانی و دید و بازدید،
توضیح داده شدهاس .
هوی قومی ایرانیان:
* فارسها در تهران و
مناطق مرکزی ایران مانند
اصفهان ،یزد ،خراسان و
فارس زندگی میکنند.
هوی ملی ایرانیان:
* دول سامانی تمدنی درخشان
و پرشکوه به وجود آورد.
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توجه به زندگی شهری:
* مردم تهران برای رف و آمد در شهر
سوار اتومبیل ،اتوبوس ،مترو ،تاکسی و
مینیبوس میشوند.
* احمد برای خرید کتا باید به
خیابان انقال برود.

زندگی روزمره:
* روز جمعه تعطیل
اس .
* مدرسهها و دانشگاهها
در تابستان تعطیل اس .

زندگی روزمره:
* دیشب تولد ژاله بود .آنها
مهمانهای زیادی داشتند.
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جغرافیای ملی
استریوتایپها

جنسی :
* خانمهای خانهدار با گوش و
چیزهای دیگر چلوخورش های
خوشمزه و متنوعی میپزند.
عادا غذایی:
* ایرانیان به گوش گوسفند ،گاو ،مرغ
و ماهی عالقۀ بیشتری دارند.
مهماننوازی:
* خانم نامدار :خوشتالم که تشریف
آوردید .راح باشید ،منزل خودتان
اس .
تعریف و تعارف:
* هدیهتان خیلی قشنگ اس  .دستتان
درد نکند.
* بهبه آقای میخال! رسیدن بخیر.
* چشمهایتان قشنگ میبیند.

جنسی :
* پدر در اتا نشیمن
اس  .او کتا مثنوی
میخواند.
خانواده:
* احمد :مادر! من
گرسنهام ،غذا را بیاور.

جنسی :
* پروین (مادر) در خانه
میماند .اتا را تمیز می-
کند.
عادا غذایی:
* او برای شام ،زرشک پلو
با مرغ و فسنشان درس
میکند.
تعریف و تعارف:
* بچهها خو هستند؟ به
لطف شما.
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* آ و هوای ایران مانند طبیع آن
متنوع اس .
* هر فصل سال زیبایی مخصو خود
را دارد.
* سواحل جنوبی و شمالی نیز زیبایی
طبیعی یا ارز تاریخی زیادی دارند و
از نقاط دیدنی ایران هستند.
* تا حدود یک قرن پی اصفهان به
نصف جهان شهر داش زیرا در زمان
سلسلۀ صفویه از نظر بزرگی و زیبایی،
در جهان کمنظیر بود.
* تخ جمشید پایتخ هخامنشیان
در شص کیلومتری شمال شیراز قرار
دارد.

* اصفهان یکی از
قدیمیترین شهرهای
ایران اس .
* در اصفهان آثار تاریخی
هس .

* من قبالً یک بار به
کوههای دربند رفتهام.
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این جدول براساس چکلیس بایرام ( )3991تهیه شتدهاست  .نمونتههتایی از سته کتتا درس
فارسی پورنامداریان ،دورۀ آمتوز زبتان فارستی ضترغامیان و زبتان فارستی صتفارمقدم بتا ایتن
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چکلیس مطابق داده شدهاس  .مقصود از فرهنتگ نیتز فرهنتگ زیترین یتا بستترین ) (cو
فرهنگ رویین یا فرازین ) (Cاس  .همۀ مصتادیق از کتتا آورده شتدهاست  .ستتون چهتارم
برآورد کلی اس .
در بخ هوی تاریخی ،زبان فارسی برای هر کدام از مفاخر ،درسی جدا دارد و مفصل بته
معرفی این شخصی ها پرداختهاس  ،لیکن درس فارسی در حد تمترین و بستیار گتذرا از ایتن
مفاخر نام برده و دورۀ آموز هم در این بخ نگاهی جامعتر از درس فارسی دارد.
در باورها و اعتقادا  ،درس فارسی به اشارۀ موارد اخالقی بسنده کتردهاست  ،لتیکن زبتان
فارسی و دورۀ آموز به موارد بیشتری همچون ادیان تاریخی و  ...اشاره کردهاند.
تنوع موضوعا در چرخۀ زندگی در کتا زبان فارستی بیشتتر است  .کتتا بته باورهتای
دینی ،اخالقی و نگرشی بیشتری اشاره کردهاس امتا در تشزیته و تتلیتل جمتال در کتتا
دورۀ آموز و بهویژه درس فارسی به قصهها و داستانهایی مثل پزشک دانا ،قاضی بتاهو و
 ...بر میخوریم که به نظر میآید برخی ریشۀ ایرانی ندارند.
به نظر میرسد درس فارسی بسیار گذرا و سطتی به روابتط ختانوادگی در ایتران پرداختته
باشد .در این کتا  ،روابط بین فتردی در ختانوادههتای ایرانتی بتهختوبی بتازگو نشتدهاست و
اشارههای گذرا میتواند بی از آموز فرهنگی ،شوک فرهنگی به مخاطب وارد نماید.
زبان فارسی با توجه به مؤلفههای فرهنگی در کنار مؤلفههای زبتانی متت  ،پترداختن بته
مفاخر فرهنگی به صور ویژه در درسهای مشزا ،در نظر گترفتن هنتر ایرانتی در بتتثهتای
جامع دروس و نیز برجستهسازی هوی ایرانی با عنای بته پیشتینۀ تتاریخی و ملتی ،فرهنتگ
رویین را به طور مطلوبی به زبانآموز معرفتی کتردهاست  .در کنتار فرهنتگ رویتین ،بتا بیتان
تعامال روزمره ،تعارفا و تعریفها ،سالم و احوالپرسی و حتی توجته بته ختوراک ایرانیتان،
فرهنگ زیرین را عینی به تصویر میکشد و این متتوا تا اندازهای در دورۀ آموز زبان فارستی
هم دیده میشود.
فرهنگ و آموز آن در کنار زبان فارسی دغدغۀ اصلی کتا زبان فارسی اس  .موضتوعی
که ارادۀ دورۀ آموز هم بر آن اس  ،لیکن کوش کمتری در آن دیده میشود .در مقابل ،بته
نظر میرسد کتا درس فارسی متتوای فرهنگی را حتی در گزین حکای ها و داستانهتای
کتا  ،بیاثر دیدهاس .
زبان فارسی کامالً و دورۀ آموز تقریباً کتا هایی فرهنتگمتدار بته نظتر متیرستند کته
مخاطب با خواندن آن ،توشۀ فرهنگی خوبی از ایران و جامعۀ ایرانی برمیگیرد.
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 -7نتیجهگیری

همواره به آموز زبان توجه کردهاند .کتا آموزشی و متتوای کمکآموزشی کته معمتوالً در
کالسهای آموز زبان استفاده میشوند ،از ضروریا هستند .کتا هتای درستی فقتط بترای
رشد زبان خارجی و رو های آموز مفهوم کوچک نیستتند و بته صتور فزاینتدهای باعتث
انتقال فرهنگی در نظام آموزشی و در سطح جامعه میشوند .هتدف از یتادگیری زبتان دوم یتا
زبان مقصد ،آشنایی با فرهنگ آن زبان اس  ،پس نازلترین نوع آموز  ،آموز صِترف زبتان
اس  .آموز زبان جز در سایۀ فرهنگ دهنده و دریابنده ممکن نیس  .آمتوز فرهنتگ هتم
دارای الفبا و سطوح آموزشی نیس بلکه در البهالی عناصر در همۀ مهار هتای زبتانی اعتم از
شنیدن ،گفتن ،خواندن و نوشتن اس  .از اینرو ،نویستندگان و آمتوز دهنتدگان زبتان بایتد
دریاف فرهنگی داشته باشند تا بتوانند به مخاطبان خود آموز دهند.
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