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  رانيت مدرس، ايدانشگاه ترب آموزش زبان فرانسه،ارياستاد
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  دهكيچ
آمـوز را در راه       زبـان  يزشي انگ يازهاين ن يشتريه ب كم  ي دار ياز به روش  ي، ن يزبان خارج  آموزش   يبرا

 ي بـرا ي است تـا جـدا از بـستر   يار مناسبي، ابزار بس ي ادب يها استفاده از متن  . ندك زبان برآورده    يريادگي
 ي، متوني انسانياه دگاهي با دي ادبيها متن. آموز را هم برآورد  زباني انسانيازهاي زبان، نيها طرح آموزه

ت يـ فكيآورد تـا     ي بـه وجـود مـ      يا  و خالقانه  ي عاطف يها زهيه طرح آن در آموزش زبان، انگ      كاند   يقيحق
اند، آموزگاران زبـان      جامعه ي زبان يها نشكه بازتاب   ك يبا استفاده از متون ادب    . ابدي زبان ارتقاء    يريادگي

 آن ي زبـان يهـا   را همـراه ظرافـت     يريادگيـ ال  رنـد تـا زبـان در حـ        يگ يار مـ  ي را در اخت   يابزار قدرتمند 
 يريارگكـ ه در صورت به     ك ست   يا  قدرتمند فرهنگ هر جامعه    يها  از  مؤلفه   يكي يمتون ادب . اموزاننديب

 يرد؛ تا او زبان   كآموز منتقل خواهد      مستتر در زبان را به زبان      ي فرهنگ يها آن در راه آموزش زبان، گوشه     
ـ يآمـوز ا   زبان. از جامعه باشد  ي ن يگو اش پاسخ  يا  حرفه يها تيل در فعا  يه به درست  كند  ك كرا در   بـا   يران

ه كـ  سـت؛ چـرا   ي متون ادب  كمك زبان به    يريهن خود در خانواده و جامعه، مستعد فراگ       كات  يجذب ادب 
نش متـون   ي گـز  يچگونگ. ندك يداند و به آن افتخار م      ي فرهنگ خود م   ين اساس كات را ر  يم ادب كش و   يب

آمـوزان   د بـا توجـه بـه سـطح زبـان          يـ با ين منظور م  ي ا يبرا.  دارد ياريت بس ي اهم الس درس، ك در   يادب
ج بـه مـوازات رشـد       يرد و به تدر   كتر آغاز    د از متون ساده   يبا يم. ديالس برگز ك طرح در    ي برا ييها متن
شتر يـ  زبـان، ب   يها عوامل مؤثر در جذب بهتر آموزه     . ردكتر اقدام    ه متون سخت  يان به ارا  ي دانشجو كيادرا

خـتن بـا جهـان مـتن و فهـم           يه بـا در آم    ك ين معن يبه ا . آموزان است   خودجوش زبان  يها زهيمتأثر از انگ  
آموز در مقام خوانندة     ت فعاالنه زبان  كشر. شود يان متن و خواننده برقرار م     ي م يين آن، گفت و گو    يمضام

  .شود ي زبان تازه توسط او مي ساختاريها افت مؤلفهيمتن، سبب در

  .، روش آموزش زبانيرانيآموز ا ، زبانيات، آموزش زبان، متن ادبي ادب:يديلك يها واژه
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 .به جز ادبيات، چيز ديگري نبايد آموزش داد

  )13به نقل از روكسل (روالن بارت 

  مقدمه
اد خـود، سرگذشـتش را در   يـ  ي بقـا ي انسان، او را بر آن داشت تا براةشناسان ياز هست ين

گر او نخواست به سرگذشت     يه د كن منوال گذشت، تا آن      يراها ب  سده. ندكتوب  كخ م يقالب تار 
ر خـود را در  يل گرفـت و انـسان توانـست تقـد    كات شيند؛ پس ادبكش بسنده   ي خو ةنگو خيتار
 .نديافريش بي خويايرؤ

 يخته شد و جهـان مـواز      ي انسان فره  ياتياز ح ي ، ن  ي نامرئ يم در جهان  ي مفاه ةنديات، زا يادب
تـوب شـد و     كبـان م  ي اد ة خالقـ  يروي از ن  يا ش رو، عبارات تازه   يپ يها در سده . ل داد كاو را ش  
ن كبـا، نـامم  يندن جهـانِ ز ك افيآن، پ يه بك فرهنگ است، ةن مولفيه مهمتركم ي دار يراثيحال م 

 انـسان،  يها يپرداز اليبا خ ندهيه زمان آكل گرفت كات آن هنگام شيه ادبكنقل است . دينما يم
  . گرفتيهست

خـتن بحـر در   يه آوردن نمونـه، ر ك دارد يعيگاه رفيرو شعر و نظم جا   ران در قلم  يات ا يادب
 در (Barbier de Meynard) ه دومنـار يبارب از  آفتابةيدر ساتاب كان در يپورنامدار. وزه استك

ان روان  يظرافت هوراس، ب  «: ندك ين نقل م  ين چن ي به زبان فرانسه ا    يبوستان سعد  ة ترجم ةمقدم
 جـا  يك ين همه را، در سعدي الفونت ةشي اند يز رابله و سادگ   يآمد، حضور ذهن طنز   ي او يبايو ز 
  ) 252ان يپورنامدار. (»نميب يم

ات را در مقامِ هنـر      ين نوع ادب  يتوان ا  ين، م يران زم ي ا يات شعر يم ادب يراث عظ يبا نگاه به م   
ـ  آن چنان تن   ي زبان فارس  يها هيشعر و نظم در تارو پود ال      .  داد ين جا ين سرزم ي ا يمل ده شـده   ي
 اصــطالحات و          يه برخــكــ گرفتــه تــا آن جــا يه در فرهنــگ ســطوح مختلــف زبــان جــاكــ

.     معاصـر اسـت    يهـن و حتـ    كات  يـ  ادب يان مردم، برگرفته از آثار شعر     يج م ي را يها المثل ضرب
ه همـه  كـ  يسكـ ن اسـت  كـ مم« :ديـ گو ي مـ ي شاعر معاصر فرانـسو (Abel Bounar)آبل بونار 

خته اسـت،   ياحت پرداخته و با مردم آنها در آم       ي در همة آنها به س     ده،يا را درنورد  ي آس يشورهاك
د؛ يـ رت افتد و از نبوغ ژاپـن در شـگفت آ          ين به ح  ي هند سرمست گردد، از عظمت چ      ةاز فلسف 

مـال  ك هنرها تا سـرحد      ةه در هم  كن ملت   يو ا ... ران مسحور خواهد شد   يگمان از هنر ا    ي ب يول
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  )1 يديحد(1.»آن شعر و ادب است ه است، وشتر دل بستي از آنها بيكيده، به يدرخش
ران، يـ  آموزش زبان در ا    يها السك در   يل استفاده از متون ادب    ير دال كن مقاله، ذ  يموضوع ا 

ن متون، به منظور    ي ا يها يژگيه برشمردن و  كد گفت   يد بر آموزش زبان فرانسه است و با       كيبا تأ 
 ي نوعيرانيآموز ا ه در زبانكست   ييها يژگيافتن آن و  يست، بل   ي ن يل ادب يه و تحل  يآموزش تجز 

  . آورد يت به وجود مي و خالقيريادگي در راه يختگيخودانگ
ات خـواهم پرداخـت و بـا نگـاه بـه            ي ادب ة قابل اعتنا دربار   يفين نوشتار، ابتدا به تعار    يدر ا 

ه ردكـ  ي خواننده را در مواجهه با متن بررس       يها نشكپردازِ زبان،    هي منتقد و نظر   نيباخترد  يكرو
ختن يآمـوزان و بـرانگ     ردن زبـان  كـ ر  يـ  درگ ي و چگونگ  ي متون ادب  يها يژگيو سپس به طرح و    

 يتـ ي، روا ي از منظر واژگان   ي متون ادب  يها يژگين منظور و  ي ا يبرا. دي آنان خواهم رس   يها زهيانگ
 در نظر آورد، يلي تحليبند مي تقسيد نوعيادشده را نباين يالبته عناو . شوند ي مطرح م  يو فرهنگ 

ل گرفتـه   كن مقاله، شـ   ي در ا  ي متون ادب  يها يژگي نظم دادن به طرح و     ي تنها برا  يبند مين تقس يا
  .است

  يبحث و بررس
ه بـه قـصد   كـ  يشناس معتقد است، نوشـتار و گفتـار    زبان(Robert, Galisson) سونيگال

 ي واقعـ  يشـناخت  ا زبـان  ي ي ارتباط يجاد نقش ي ا يد نشده و برا   يالس درس تول  كآموزش زبان در    
 روزنامـه،     يـك  از   يا  ضـبط شـده، مقالـه      يگفـت و گـو    . سـت  يقي حق يد شده باشد، منبع   يولت

 منـابع   ياتـالوگ، همگـ   ك يك از   يا ، نوشته يغي تبل يا  شعر، نوشته  يك،  ك از رمان بالزا   يا صفحه
ن مقالـه،     يـ  آمـوزش زبـان، موضـوع ا       يها السك در   يطرح متون ادب  ). 59سون  يگال(اند   يقيحق
س زبـان،   ي متداول تدر  يها نار روش كآموز، در     در زبان  ي روان يها زشيجاد انگ ي ا يتواند برا  يم

 را در آمـوزش     يس، نقش متون ادب   كچيامروزه ه ... «ه  كچرا  . ار گرفته شود  ك سطوح به    ةدر هم 
ـ       كمـ ك،  ي آموزش زبان خارج   يها ثر روش كند و ا  ك ي نم يزبان نف   را در   ي گـرفتن از متـون ادب
ـ     يـ ات چ يـ امـا ادب  ) 36 اشدانر(. »ار خود دارند  كدستور    برخاسـته از آن چـه       يست و متـون ادب

   دارد؟يفيتعر
 قابـل اعتنـا در    ي ارزش يسيبانويه ز كست، هر چند    يخته ن يبا و فره  يات مترادف زبان ز   يدب«

                                                            
ثـرت  كترنـشان از    شي ب  هنرها ة هم عبارت. رفت  يتوان پذ  ي مسامحه م  يه نظر آبل بونار را با قدر      ك است   يهيبد -1

  . هنرها ازمنظر بونار دارديدر بعض
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ـ   . گر صفات مهم آن اسـت     يات از د  ي ادب يوجه اجتماع . ات است يادب  ينمـا  نـة مـام   ي آ يآثـار ادب
ه با احساس مخاطـب     ك يباشناختي ز يها هي با سو  يا نهيشوند؛ آ  يه در آن زاده م    ك ست   يا جامعه

دارد        ) لمـات ك(يه صـورت  كـ م،  يـي بـا رو در رو    ي ز ي مـا بـا متنـ      )75 سلكـ رو(. »زديآم يدر هم م  
ه كند  ينما ي رخ م  يلكم، در هر نظر، به ش     ي، مفاه يصورت ين ب يو در ا  ) لماتك يورا(صورت   يب

 يزمـان  «:ن آمده استي، چناتي ادبر مدخلي الروس، در ز ةدر دانشنام .  ست ييبايساز آن ز   سبب
ه در  كـ  وابسته به زبان     ي هنر يبه معنا . بوده» بايمتنِ ز «ات مترادفِ   ي در فرانسه ادب   يار طوالن يبس

 ةه از سـد   كـ  مدرن آن    يدر معنا . شده است  يت م يمال رعا ك و دستور زبان به      يآن فن سخنور  
 خاص وبا يي در قلمروي از ذهن آدمي ـ ارزش ينوشتار يداتيات تولي متداول شده است؛ ادب19
ـگر مصرف  ي د ييو از سو  ) اثر( و مخلوق ) سنده، شاعر ينو( ازمند خالق يه ن ك يباشناختي ز يهدف
  )917 الروس( .» اثرگذار در جامعه دارديردكاركاست و ) خواننده( نندهك

 يآموز، زبان جار   نه زبا كت است، آن چنان     ي طراوت و خالق   يها يژگي و ي دارا يمتون ادب 
ـ     يجامعه زبان  ـ    كـ  «.ابـد ي ي معاصـر مـ    ي را در متون ادب       يالس درس بـرا   كـ  در   ياربرد متـون ادب

. »د دارد كيـ  زبـان تأ   ة و روزمـر   ين متون بر استفاده عمل    يرا ا يند، ز ك يزه م يجاد انگ يآموزان ا  زبان
 در نثـر    ]... [«.  اسـت  يي و روا  ي ساختار يها هي در سو  يا ، نثر خالقه  ينثر ادب ). 27ا  ك نوس يالك(
  )24، النگلد، هيفورتان(. »ردكت در زبان را جستجو يران خالقك ي بيها تيتوان قابل ي ميادب

  :داند ي را سه گونه مي ادب، ارتباط خواننده و متننيتابش به نقل از باختكسل در كرو
 دوم نسبت به    متن در مقام  : دهد يخواننده خود را در متن بازتاب م      : يستيارتباط نارس . 1«

  .رديگ يخواننده قرار م
خواننـده  . اسـت  متن در مقام اول و خواننده در مقام دوم. شود يخواننده در متن حل م. 2

  .ل و فاصله گرفتن ندارديثر است و قدرت تخأاز متن مت
 الزم  ةفاصـل .  شـود  يان متن و خواننده برقـرار مـ       يگفت و گو م   : ييارتباط گفت و گو   . 3

 ي از مـتن منتهـ  يه به فهم درسـت ك يد آموزش داد؛ خواندنين گونه خواندن را با    يا. برقرار است 
 ك در يرون رفـتن از خـود، بـرا       يـ گران، ضمنِ ب  ي د يها  گفته ك در يرجوع به خود برا   . شود يم
  ).46 سلكرو( .»يگريد

 از ارتبـاط خالقانـه      يلكند، شـ  يگز ي برم يخوان تابك آموزش   ين برا ي باخت هك ي سوم ةگون
     ي بـرا  ي منفعالنـه اسـت، حاصـل      ينـش كه  كـ  همـذات پندارانـه،      يسه با ارتباط  يمقاه در   كاست  
ت متن و مهارتِ خوانـدن توسـط   يفكيه مرتبط با   كآورد   يآموز در مقام خواننده اثر به بار م        زبان

 يتيند استحصال از مـتن، بـر بـستر شخـص          ي درست متن، در فرا    كار در ك ةجينت. خواننده است 
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 يا هيـ  اول يهـا  د پس از گذر از جذبه     يبا يرد، م يگ يآموز قرار م    برابر زبان  ه در ك يمتن. خود است 
 يآمـوز، نـوع    ل خـود جـوش زبـان      يه و تحل  يتجز. دهد، مواجه با خرد او شود      يه در او رخ م    ك

 مـستمر، او را در      يرده و در ممارست   كه دانش او را از ساختار افزون        ك در متن است     يخردورز
حضور و تـالش مـدرس، در        ي ب يندين فرا يه چن كد گفت   يند و با  ك ي خالقانه توانمند م   يديتقل

  .ستيسر نيآموز، م جهت آموزش خواندن به زبان
ن مقالـه   يـ  مهم نگارش ا   يها زهي از انگ  يكي ١الس درس ك مؤلف در    ةسب شد كات  يتجرب
) وزآمـ  زبان( خواننده   ةن مقابل يند سوم باخت  يالس، فرا ك در   ي متون ادب  ةيبه هنگام ارا  . بوده است 

  .ن استيه باختي بر نظريه اشاره به آنها مصداق روشنكام  با متن را شاهد بوده
ـ از گ (Quatre jours mon amour) چهـار روز عـشق مـن   بـا عنـوان    يشعر  نريوم آپـول ي

(Guillaume Apollinaire)الس درس مؤلـف  ك نگارش، در ةوي آموزشِ شةشرفتي سطح پي برا
 ي بـرا  ين است، در ابتدا به عنـوان ابـزار        كبا و هنجارش  ي ز يه شعر ك  شعر نيمطرح شده بود، ا   
ان، موجـب   يان مـن و دانـشجو     يـ  م يلي تحل ينديدر فرا  ار گرفته شده بود، اما    كآموزش زبان به    

 قرار گرفته يان برابر متنيند دانشجوين فرايدر ا. ان شدي خالقانه توسط دانشجويها نگارش متن
 در آنان   يزيت ماندگار و خاطره انگ    يفكيه  كت متن،   ياه به ظاهر نامتجانس با م     يبودند با واژگان  

  .گذاشت ي ميبر جا
 و     ي در شـهر پادگـان     يسـرباز .  اول اسـت   ينر در خـالل جنـگ جهـان       ي شعر آپـول   يفضا

ه به او   كخواهد   يه در قالب نامه سروده است، از نامزدش م        ك يدر شعر  (Nîmes) مين ةزد جنگ
در ...  سـواره نظـام، پادگـان و       يها گ، چون توپخانه، اسب    جن يها استفاده از واژه  . سدينامه بنو 

 يآمـوز را مواجـه بـا نـوع     ن سرودن شعر در قالب نامه، زبانيت عاشقانه و همچني با ماه يشعر
  .اندينما ي زبان را مي بااليها تيه بر او ظرفكند ك ي مينكهنجارش

گـر  ي د ي متنـ  ،امتجانس به ظاهر ن   يه با استفاده از ابزارها    كآن شدند     بر السك انيدانشجو
 اما در قالب زبانِ   ،  نر بود ي آپول شعرِ ةه هجو شعر گون   كافت شد   يالس در ك در   يا نمونه. ننديافريب

 يتـ يه بـا روا كـ ن يـ و مهـم ا ...  نامه ويبه جال يمي چون ايواژگان استفاده از يو به نوع   معاصر
ـ گو ير از زبان عاشـق مـ      نيه آپول ك ييت شاعر، آن جا   ي روا ي درون يها هيگر و با نگاه به ال     يد : دي
ست و يـ ه پرسـش ن كـ  ي را در قالب پرسـش يقتي به واقع حق(Que fais-tu)  »؟ينك يار مكچه «

                                                            
گـروه آمـوزش زبـان       شرفته،يـ الس درس نگـارش پ    كـ شود، منظور    ياد م يالس درس    ك جا از  ن مقاله هر  يدرا -1

  .ت مدرس استيفرانسه، دانشگاه ترب
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 او گفتـه    كرده نامزدش با ننوشتن نامه، تر     كن  يقيه  كد؛ چرا   يگو ي نگفتن است، م   ةگفتن در جام  
او . رده استكخود تِ شعر ي رواةينر را دستماي عبارات شعرِ آپوليقتِ ورا ياست و دانشجو، حق   

 سـو   يـك  عبـارات بـه      ي پـرده از رو    يف زبان يتوان با استفاده از ظرا     يه چگونه م  كافته بود   يدر
  .ه نهفته است، بازتاب دادكد تا آنچه را يشك

ـ    يزي راز آم  ةي زبان، سو  يفرا رفتن از هنجارها     ه خواننـده را بـه     كـ دهـد    ي مـ  ي به متن ادب
شـود   يم  او ي ذهن ين غنا يزه و همچن  يجاد انگ يجب ا  مو يينش رمزگشا ك. دارد ي وا م  ييرمزگشا

             يريادگيــت يــفكيه موجــب ارتقــا كــل شــده يز تبــديــانگ  شــوقي بــه عملــيريادگيــو عمــل 
 يشناس  و روان  يتيعلوم ترب . ت در آموزش است   ي موفق ي اصل يها  از مقوله  يكيزه  يانگ« .شود يم

ـ يريرپذيت تفسي، خاصيبه متن ادكد دارد كيأن مسئله ت  ي فلسفه بر ا   يو حت  ه كـ  دارد يتينهـا  ي ب
 مـتن   ةتوانـد خواننـد    يس م كهر  . ندك ير متن م  ي درگ ي و شخص  ي انحصار يلكخواننده را به ش   

، ي آرمـان  يدر حـالت  . شود يزه در او م   يجاد انگ يه سبب ا  كرش خاص او خواهد بود      يشود و تفس  
د بتـوان   يشا) 18 همان( .»نديفرآ ي را در خواننده م    ي ماندگار و چند وجه    ي آزاد ي نوع يمتن ادب 
 آن چنان است يسكبر حال هر ش يها ه غزلكرد كاد يوان حافظ ي مسامحه از تفأل به د  يبا قدر 

  .ش باشديه مناسب احوال خوكند يگز ي برميريه سرانجام تفسك
از  (Morella, E.A.POE, traduction de Charles Baudelaire)  مورلالگر طرح داستان يمورد د

 معتقد بـه جهـان ارواح، بـه هنگـام زادن            ين داستان زن  يدرا. الس درس بود  ك در   پو لنآ رـادگا
مـرد، دختـرش را بـه       . سـپارد  ي م كه عاشق او بوده، زن را به خا       كهمسرش  . رديم يدخترش، م 

سرانجام . آور دختر با مادرش، در هراس است       رتيشه از شباهت ح   يند و هم  ك ي بزرگ م  ييتنها
 بـسپارد، قبـرِ     كاش را بـه خـا      خواهـد دختـر   مـرده        يه مـ  ك ي او به هنگام   رد و يم يدختر هم م  

  .نديب ي ميهمسرش را خال
ه در ابتدا   كختن آنان با متن بود      يان به هنگام مواجهه با متن، نشانگر درآم       ينش دانشجو كوا

شان يـ ه برا كـ ز شـده بـود      يـ  راز آم  يل بـه ابـزار    ي تبد كني آموزش زبان به آنان بود، ا      ي برا يمتن
ــودكســناتر ــود شــده ب ــان خواهــان ديدانــشجو.  و راز آل ــديدن و دانــستن وراي .          مــتن بودن

ـ  نبـود و تنهـا چ      يگر متن يالس در گرفت و د    كان آنها در    ي خودجوش م  يوگوها گفت ه كـ  يزي
 خودشـان       ة داسـتان را در زبـان فرانـس        يهـا  ه عبـارت  ك يانيوجود داشت، من بودم و دانشجو     

شف واژگـان و    كـ  ي آنـان بـرا    يها زهي سطح زبان آنان نبود، اما انگ      يها دازهه در ان  كدند  يآفر يم
ـ ان تحل يدر م .  زبان آنان را افزوده بود     يري فراگ يروي با خالق اثر ن    يعبارات در هماورد    يهـا  لي

ه اشاره به عنوان داستان و شـباهت تلفـظ آن           ك يالس، مورد كان در   يه شده توسط دانشجو   يارا
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 در گـذار  انينش دانشجوك بر نوع يمصداق تواند يم در زبان فرانسه، Mort est  là  1  با عبارت
ه داسـتان   كـ رد  كن  يقي يا توان تا اندازه   يم.  آنان باشد  يدن به خردورز  يه و رس  ي اول يها از جذبه 

  . آنان زدوده شودة از حافظيمورلال به سخت
؛ موجبات ورود او را به      ز دارد ير برانگ ك تف يه وجه ك داستان   ينيب آموز با جهان   ارتباط زبان 

ه كـ  در خواندن بـه دسـت آورده اسـت           يآموز مهارت  ند، زبان ين فرا يدر ا . رده است كمتن فراهم   
ب اسـتفاده از    ين ترت يبه ا . دي نوشتن در اوست، تا به هنگام از آن سود جو          ةان بالقو كهمراه با ام  

 زبـان در حـال آمـوختن    آموز از  زبانيشناخت  در آموزش زبان منجر به شناخت جامعه  يمتن ادب 
 كمهـارت در : آورد يق بـه دسـت مـ   يـ ن طري را توأمان از ا يا  چهارگانه يها او مهارت . شود يم

  .ردنكو مهارت صحبت  مطلب، مهارت خواندن، مهارت نوشتن
افـت خواهـد    ي متن در  يها يژگي از و  يكيآموز با    ها در ارتباط زبان    ن مهارت يدام از ا  كهر  

 آمـده   يها ها را در خود دارد، مهارت      يژگي و يشتر مواقع، تمام  ي ب  متن واحد در   يكشد و چون    
  .شود يآموز منتقل م ن حالت، توأمان به زبانيدر بهتر

  ي متون ادبيها يژگيو
ه در واژگـان، سـاختار      ك ييها يژگيم پرداخت؛ و  ي خواه ي متون ادب  يها يژگيدر ادامه به و   

 از زبان يشناخت  جامعهيافتيآموز در ا زبانشود ت يافت مي موجود در متن يالبد فرهنگك و ييروا
ـ   يكه ساحت   كد در نظر داشت     يم، با يپرداز يها م  يژگين و ير به ا  يدر ز . رديرا فرا بگ   ، ي متن ادب

ه كرد، چرا   كشود به آن اطالق      ي را م  يه صفت انسان  ك آن است    يي محتوا ينيب همانا وجود جهان  
آموز در مقـام خواننـده       ، سبب جذب زبان   ن ساحت يو هم . ده است ي تراو ي آدم ة خالق يروياز ن 
  .ديل آي زبان تازه نايها افت آموزهيشود، تا به در ياثر م

  ي واژگانيها يژگيو
ـ      هي پژوهشگر و نظر(Jean Peytard) ژان پتار  يپرداز آموزش زبـان معتقـد اسـت مـتن ادب

 نگـارش، معنـا،   ،يـي ن زبـان ماننـد؛ آوا  ك مميها هي سويآموزان تمام  ه در آن زبان   ك دارد   يتيفكي
نات يهمتا در تمر   ي ب يين الگو ي و همچن  .)34پتار  ( نندك يشف م كگر  ي د يرا در زبان  ... ساختار و 

                                                            
ه پـو   كـ ورد  نظـرآ  خواسـت در   يه نمـ  كل خود دلبسته بود     يدانشجو آنچنان به تحل   . ن جاست يمرگ ا : يبه معنا  -1

  . دارديسيداستان هم عنوان انگل ده است وي آفريسيداستان خود را در زبان انگل
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.  ردكـ تـوان مطـرح      يالس درس مـ   كـ  واژگـان و جمـالت در        يريـ  فراگ يه برا ك است   يمتنوع
ه از نـشانگان واژه سـود   كـ ت زبـان اسـت   يـ  هوة مهم و بازتابندة زبان، مولف  يلك ش يها يژگيو

ه كـ  اسـت  يل، مجموعه مناسباتك ش(Louis, Hjelmslev)لمسلف ي يير لويبه تعب. ته استجس
دهم  يح م ي آوردن نمونه، ترج   ي برا .)188 ياحمد(نند  ك يف م يسازند و تعر   يها را م   نظام نشانه 

 ي، صـنعت  يـي  واج آوا  يبـا ينم بـا صـنعت ز     ي برگـز  ي و فرانسه گـوهر    يات فارس ي ادب ةنياز گنج 
نم كـ  يادآورينم و هم    كا  ي مقاله مه  ة را در چشم و گوش خوانند      يهم فراغت معطوف به متن، تا     

  .اموزديابد و بيتواند ب يات مي را در ادبي زبانين غنايآموز چن ه زبانك
  :ي فردوسة از شاهناميتيب

  بخاستيخروش از خمِ چرخ چاچ  رد راست كرد و چپ كبر او راست خم  
  )1300،1301 ةت شماري، ب385، يشانك اموسك، داستان يفردوس ةشاهنام(

  : شاعر سده نوزدهم فرانسه(P. Verlaine 1844-1896) ورلن از يو شعر
Les sanglots longs 

Des violons 

De l’automne 

Blessent mon cæur 

D’une langueur 

Monotone. (Itinéraires littéraires  XIX siècle, p.389)  

. شـود  ي حروف هم گفته مـ     ةه به آن نغم   كت است   عيات، ملهم از طب   ين اب ي در ا  ييواج آوا 
ـ   يافته است، ب  يلمات سامان   كه با   كن عبارات   يرد ا كارك ه معطـوف بـه معنـا       كـ ش از آن    يش و پ

د ير ژان پتار نبا   يبه تعب .  معناست يت بازتاب فراخ  يه در نها  كباشد، معطوف به صورت آنهاست      
ــاز  ــرد ي ــه قلمــرو ادبكــاد ب ــ اســت ييات فــضاي ــان در آن ك قل داده شــده و نفــس               يصــه زب
  )34همان . (شدك يم

ند يب ي دوباره از زبان م    يشي، زا ي ادب يآموز در هر بار مواجهه با متن       ، زبان يندين فرا يدر چن 
ع ي وسـ  ةرد، را دارد، گـستر    يـ گ يه فرا م  ك ي او از زبان   ي و ساختار  ين گونه، دانش واژگان   يو به ا  

نش واژگـان  يخواهـد و گـز     ي آن نم  ي معنا ير واژه را به سودا    اربرد ه كه  كابد، آنچنان   ي ي م يتر
  .دياراي جامه بيك را در ييبايد قلب مفهوم را نشانه رود تا معنا و زيبا ي او ميبرا

 يه سـاختار  كاند   اتي ادب يلك ش يرفتارها... هام، ابهام، استعاره و   ي مانند ا  يع ادب يگر صنا يد
آموز را وادار به رمز  ه زبانك به همراه دارد ي راز گونگين، نوعين چني ايتيفكينند و يآفر يبا ميز
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شـوق و  « : آورده اسـت (P. Meirieu)و يـ تاب خود بـه نقـل از مر  كسل در كند، روك ي مييگشا
  )20 سلكرو( .»ندك يه ميز بودن تغذيعالقه از رازآم

  يتي روايها يژگيو
 ، داسـتان  .نـد ك يور غافـل مـ     پنهان ام  يها د ما را از پرده    ي شا ، با امور واقع   يبرخورد واقع «

 ي از اسرار زنـدگ    يي رمزگشا ي برا يپرداز  است و توسل به داستان     ير معمول از زندگ   ي غ يتيروا
داده اطالعاتش را بـه صـورت داسـتان          يح م ي عصرها ترج  ة در هم  يرسد آدم  يبه نظر م   ...است
  ١.»ان امور استي بي برايلاي عام آن و استناد به امر خين جا به معنايالبته داستان در ا. ندكارائه 

وة متــــوسل شـدن بـه       ين شـ  يان، بهتر كودك به   ي و آموزش  يآموزش مباحث اخالق   يبرا
ان اختـصاص دارد،        كـ ودكه بـه آمـوزش زبـان بـه          كـ  يدر مدارسـ  .  اسـت  ييگو ا قصه ي و   يباز

  قابـل  يتي به دست آمده، مـوفق     ياند و بازخوردها   ي مناسب آموزش  ي، بسترها ي و باز  ييگو قصه
 را در دوران    ييگـو   قصه يدن با نجوا  ي آرم ةشتر ما خلس  يب. دهد ي را نشان م   يآموز توجه در زبان  

  .ا مادرمان بوده استيا پدر بزرگ و ي مادربزرگ ين صداي طنيا گرمايه كم ياد داري به كيودك
آمـوزان    زبـان  ي تمام يه برا ك است   ييها قيشش و تعل  كات همراه با    يت داستان در ادب   يروا

آثـار  .  درس زبـان اسـت     يهـا  السكـ  در   يشان ابـزار مهمـ     يستي ز يايز فرهنگ و جغراف   جدا ا 
 مـا   يت برا ي را در باب روا    ي ادب يا ه سابقه كشود   يافت م يات منظوم و منثور ما      ي در ادب  ياريبس
نهـا از درون    يهمة ا ...  و يگلستان سعد ،  يمولو ي معنو يمثنو،  ي فردوس ةمشاهنا. دهد يل م كش
 به گوش جان    يي روا يلكداشت عرفان و اخالق را در قالب ش        يه دوست م  ك  سر بر آورده   يملت

 ير، دارا يـ  عـام و فراگ    يها زهيه جدا از انگ   كسازد   ي را م  ي ملت ة، حافظ يخي تار ةن سابق يا. بشنود
  . اوستيخي تارةه متأثر از همان حافظك است ي ناخودآگاهيها زهيانگ

 ةجامعـ «ه  كـ  گفته اسـت     يشناس تي روا ةار دانشگاه درب  يت استاد نقدشناس  كتر بهزاد بر  كد
گـر بـوده و     ي د ي هنرها ةش هم كران جور يات در ا  يپرداز است و ادب    تي روا ي به طور سنت   يرانيا

  ).همان(» ده شده استي ما تنيت با فرهنگ ادبيروا
ل ك از عناصـر مهـم در شـ       يكـي تـوان    ي در داستان را م    ي و زمان  يانك م يها تيطرح موقع 

 مختلـف  ي و عوامـل فرهنگـ   يآموز را با معمـار     ه زبان كن  يت عالوه بر ا   يموقع. ت برشمرد يروا
 يها در طبقات مختلف اجتماع     تي شخص يقي حق ييها شيها و گو   نشكه او را با     كرده، بل كآشنا  

                                                            
  .1386 مرداد 2، يانون ادبك، در نشست يت استاد نقد ادبكتر بهزاد برك دينقل از سخنران -1
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ـ  قابل اعتنا درست به ماننـد موقع       ي داستان، در اثر   يها تيه موقع كند، چرا   ك يمواجه م   يهـا  تي
  . استيكقت نزدي به حقينيع

 مختلف، مهارت در صحبت     يي روا يها تي متن در موقع   ي گفت وگوها  كمكآموز به    نزبا
ند، ين فرا يدر ا . ندك يسب م ك آموزش زبان را     ي اساس يها  از مهارت  يكيجاد ارتباط،   يردن و ا  ك

 يه به راسـت   ك تازه   ي زبان شده است؛ شناخت از زبان      يشناخت  جامعه يريآموز موفق به فراگ    زبان
  .ت دارديش فعلي خوةو در جامعتازه و زنده است 

  ي فرهنگيها يژگيو
 است  يا شود در واقع جامه    يم احساس م  كش و   يشتر متون ب  يه در ب  ك ي فرهنگ يها يژگيو

ر خـالق اثـر نهفتـه       ك و تف  ييت روا ين موقع يان واژگان و عبارات و همچن     يه در م  كبر اندام متن    
تـوان زبـان     ي مـ  ي بـه سـخت    يزبـان دات متنوع   ي تول يت فرهنگ يبدون در نظر آوردن موقع    . است
گـذارد غـشا    يه نمك مهم و پنهان ةمي آن ضم)85بناوادا . (ردكس يل زنده تدرك را به ش يخارج
 يهـا  گر گشوده شود، هاله   ي د يگر و با زبان   ي د يني از سرزم  يا  خواننده ي به رو  يم به سادگ  يمفاه

انگر فرهنگ و هنر هر يل، بكن شيتر ي به قوي ادبآثار.  نهفته در واژگان و عبارات استيفرهنگ
  )64ارلو كدو. (ديآ ي در شمار ميشورك

ه فرهنـگ، آداب و عـادات و   كـ  آمده است يالمعارف فارس رهي از فرهنگ در دا يفيدر تعر 
گـر از راه    ي بـه نـسل د     يت دارنـد و از نـسل      ك در آن شـر    يه گروهـ  كست   يها و اوضاع   شهياند

ن رو آمـوزش زبـان و فرهنـگ عنـوان           يـ از ا ). 1890المعـارف    رهيـ دا(شـود    يآموختن منتقل م  
م يبـر  يب مـ  ي را نص  يافت فرهنگِ زبان، لذت   ياز در . دينما ي زبان م  يها السك ي برا يتر دهيپسند

ـ   ) 24ن  كيپولـو . (ميـ ا ردهكـ هوده خود را از آن محـروم        يه در نبود آن، ب    ك  بـا داشـتن         يمـتن ادب
 را بـه    يريادگيـ نـگ زبـان در حـال         و لمس فره   ييآموز لذت آشنا   ، در زبان  ي فرهنگ يها هيسو

ند و  ك يني واژه گز  يرد، تا به درست   يم را در زبان تازه فرا بگ      ي مفاه يآورد تا او به درست     يوجود م 
ـ م از قيجـا مفـاه  كه در كـ ابد و بداند يش زبان دري را به هنگام گو(Les gestes)ما يم ايمفاه د ي

ش را چگونـه    يند و فرهنگ خو   كس   دور تنف  ي مفهوم يرود تا در هوا    يرون م يصورت واژگان ب  
 ي بـرا  يا  آمـاده  ةات بـست  يادب. رديل گ ك ش ي درست كد تا ادرا  يد صورت واژگان تازه بازگو    يدر ق 

ـ    يمدرس زبان است تا با گز      آمـوز را بـه مـوازات         زبـان  ي، سـطح فرهنگـ    ينش آثار مختلف ادب
  .آموزشِ زبان ارتقا دهد

 ي بـرا ي مناسـب ةنمون ،(Anton Tchekhov) آنتون چخوف  اثر)1377 (طلبهوتاه ك داستان
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ه كـ  يا نمونه.  موجود در واژگان و عبارات و مهمتر در روح اثر است        ي فرهنگ يها يژگيطرح و 
  .آموزان به همراه دارد  زباني را برايا  قابل توجهي فرهنگيها الس درس، آموزهكدر 

عـت و از    ي طب يو از س  يا  خانه به اشاره   ي طالب، در راه مدرسه به سو      ة مدرس ةوان، طلب يا
 يه در نگـاه نخـست بـرا    كـ  يعبـارات . آورد ياد مـ  يـ خ را بـه     يان، خاطرات و تار   ييت روستا يرو

به طـور   . ده شد ي مستتر در متن فهم    ي فرهنگ يها افت هاله يان مفهوم نبود اما پس از در      يدانشجو
 بـا   ننـد، يب يگر را مـ   يديكـ  آشـنا،    يي دو روستا  يه وقت كه متداول است    ي روس يمثال در روستاها  

م يابيـ ه در كـ  يزمـان . »يدوارم پولدار بشو  يام«ه  كند  يگو يروند؛ م  يشواز هم م  ي به پ  يري خ يدعا
گـر از مـتن،     ي د يم و در جـا    يا دهيخودمان است متن را بهتر فهم     » خدا قوت «ن همان عبارت    يا
 يخوابنـد؟ معمـار    ي هم مـ   ي بخار يمگر رو . ده بود ي خواب ي بخار يه پدرم رو  كد  يگو يوان م يا

.   ديـ  آن خواب  ي گـرم شـدن رو     يتـوان بـرا    يه مـ  ك است   يا  به گونه  ي روس يها در خانه  يبخار
ـ  ب يكيخته، احساس نزد  ي آنان در آم   يه با معمار  ك يافت فرهنگ يآموز با در   زبان  بـا مـتن     يشتري

رد يگ يل م ك در زبان آموز نسبت به فرهنگ موجود در متن ش          يتيب حساس ين ترت يند و به ا   ك يم
  .ندك از متن رهنمون ي درستافتيتا او را به در

 بـه روح    يكي نزد يه برا ك است   يلكم بر داستان طلبه به ش     ك حا ي فضا ه،كن  يگر ا ي د ةتكن
ـ آموز پد   در زبان  يا تجربه. ت است يحي از مس  يخي تار يافت اطالعات يازمند در يآموز ن  اثر، زبان  د ي

افـت  ياز بـه در   يـ  متن، ن  ن زبان يافت راست يه در خوانش متون زبان تازه، در      كن  ي بر ا  يد مبن يآ يم
.  از خـارج مـتن اسـت    يافـت اطالعـات   يازمند در يقت ن ين حق ي به ا  يفرهنگ متن دارد و دسترس    

  .يات فرهنگي از تجربيه ذهن است با انبانكش زبان تازه ي زاةدن به سرچشمي رسيعني

  الس درسك در نش متنيگز يچگون
ـ  كمكند آموزش با  يدر فرا  ت سـطح      يـ ، رعايموزشـ گـر مقـوالت آ  ي، ماننـد د ي متـون ادب

آموز با مـتن     ن صورت عدم ارتباط زبان    ير ا ي برخوردار است، در غ    ييت باال يآموز از حساس   زبان
. ر باشد يناپذ ل و فهم  كد مش ين متن نبا  يبنابرا .شود ي او را موجب م    ي تدافع ي و رفتارها  يدلسرد

د يمدرس با . ت مدرس زبان مرتبط اس    يسنج تيالس درس به موقع   ك در   ي متن ادب  يكنش  يگز
بهتر است از   «.ندكار آماده   ك ي را برا  يآموزان، متون   زبان ييالس و توانا  كبا در نظر آوردن سطح      

معاصـر بـودن   . مينـ كنش  يج دارنـد، گـز    يتر به زبان را    يك نزد يه زبان كسندگان معاصر   يمتون نو 
 يفرهنگـ  يه وابـستگ  كـ  يآموزان  آن دسته از زبان    ي برا ين متون حت  يموضوعات طرح شده در ا    

 .)84ويه ك( » استك دارند، ملموس و قابل دريمترك
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ن يـ ان استفاده از ا   كلسوف، ام يسندگان ف يان تا آثار نو   كودكات  ي از ادب  ي متون ادب  يگستردگ
د در يبا يه مك معتقد است ويه كن يژان .ندك ين مك سطوح آموزش زبان، مميمتون را در درتمام

ردن كش از مطرح    ي پ يرد و حت  ك اقدام   يتفاده از متون ادب   ، به اس  يآموز  زبان يها ن گام يهمان اول 
  ).79و يه ك(رند يگ يآموزان وجوه مختلف ظرافتِ نگارش را فرا م ل زبانكن شيبه ا. گريمتون د

رر از  كـ د ما را به اسـتفاده م      يشه در حافظه ماندگار است و شا      يهم ،سندگان بزرگ يآثار نو 
 روشـمند از   يلكد بـه شـ    يبا يالس زبان م  كه در   كاشت  د به خاطر د   يند؛ اما با  كب  ين آثار ترغ  يا

رد تـا بـه     ك يمتر آشنا هم مرور   كد در متون    يبا ين مهم، م  ي انجام ا  يبرا. ردك استفاده   يمتون ادب 
م، ينـ ك را انتخـاب     ١يورنكـ د  يپس نبا ... «. آموز موفق شد    درست، مناسب با سطح زبان     يانتخاب

ه    كـ د  يـ  از آثـار او را برگز      يتـوان صـفحات    يامـا مـ   .  اسـت  ي بزرگ ةسنديه نو كل  ين دل يتنها به ا  
» نـد ك يتر مـ  آموزان منتقل و آنان را با زبان مأنوس     در زبان و فرهنگ را به زبان       ي مهم يها هيسو

  ).44و يدل گورچ(
ها و داشتن ضرباهنگ، عـالوه       ان واژه يل توازن موجود در م    ي، به دل  ياستفاده از متون شعر   

 ينديل به فرا  ي را هم تبد   يان آموزش ي به ذهن سپردن است، جر     يبرا به حافظه    كيمكه  كن  يبر ا 
 كمك شماره تلفن،    يكه در به خاطر سپردن      كتم، همان گونه    يوجود ر . ندك يجذاب و مفرح م   

  .د مؤثر استيترد ي است؛ در روند آموزش زبان هم بيمؤثر
 ي، شعر نثـر دهد يل آن در شعر رخ مكن شيتر ه نابكجاز است  ي ا يگر متن ادب  ي د يژگيو
 زبـان را در     ي بـر سـاختارش راز و رمزهـا        يانداز ار دارد و دست   يد، اما بس  يگو يم م كه  كاست  
ـ  در آمـوزش زبـان در سـطوح پ      ين طـرح متـون شـعر      يبنـابرا . نـد ك يها بر مال م    نگفتن شرفته ي

جـاز، بـه    ي ضـرباهنگ و ا    يهـا  يژگـ يت زبان تازه را با و     يه غنا و ظرف   ك چندگانه دارد    يردكارك
  .ندك يآموز منتقل م زبان

  جهينت
 را طلـب    ي آموزشـ  ياز به قرارگـرفتن در دسـتگاه      ي ن يدر هر مقطع   يآموزش زبان خارج  

آمـوز در      از زبـان يـ رد و نيـ گ يل مـ كآمـوز شـ   از زبـان يـ  با نگاه به نين دستگاه آموزش  يا. ندك يم
ه  كـ نـد   يآفر ي را م  ييها تي، موقع يات با استفاده از مواد واقع     يادب.  است ي و انسان  ي فن يها هيسو
آموز را   ات، زبان ي در ادب  يرديكن رو يچن. ندك ي را دنبال م   يشناخت  و جامعه  يشناخت ي هست يهدف

                                                            
1- Pierre Corneille فرانسه17 ةس بزرگ سدينو شنامهينما   
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ار خالق اثر شـود     كا آنچنان دلبسته اف   يد و   يازماي مقابله با خالقِ اثر، راه اورا ب       يه برا كدارد   يوا م 
 ي انـسان يهـا  زهيت انگيتقو. ده به عشقِ به چنگ آوردن مضمون، ساختار را هم به ذهن بسپار          ك

  . در اوستيريادگيزه يدن به انگي در راه قوت بخشي بزرگكمكآموز،  زبان
ه بـا   كـ ن نظـر    ي از ا  يعي در راه آموزش زبان است؛ طب      يعي طب ي، ابزار ي ادب يها  نمونه ةيارا

 را هـدف    يگـر ي د يهـا  هيامده و در بطن خود سو     يد ن ي آموزش زبان، پد   يهدف ابزار شدن برا   
 خود  يند و رابطة عاطف   ك ي احساس نم  يآموز خود را درون دستگاهِ مصنوع آموزش       ه و زبان  گرفت

. نـد ك ياش را فعـال مـ      يريادگيـ رده و شـعور     كـ ش حـس    يرا با متن و به تبع آن با مدرس خو         
  .نش، به هدف استك، راز به سرانجام رساندن ينشكختن شعور در هر يبرانگ

ت مـدرس، گفـت و      ي هـدا  ياريـ  مناسب، به    ي ادب  متون كمك زبان به    يريادگيند  يدر فرا 
ن  يـ حاصـل ا  . ن متـون اسـت    يـ  ا يهـا  يژگيه متأثر از و   كرد  يگ ين خواننده و متن در م     ي ب ييگو

ردن توسط كت صحبت ي، خواندن، نوشتن متن و در نها  ك در در  ييها افت مهارت يگو در  و گفت
ه شناخت  ك است   يرديك رو ه منطبق با  ك شده   يسب مهارت ارتباط  كه منتج به    كآموز است    زبان
  . در جامعه استياربردك يه مهارتكداند،  ي زبان ميشناخت  برتر را، شناخت جامعهيزبان

ده باشـد و    ي سـنج  يد عمل يبا ي در راه آموزش زبان، م     ي ادب يها نش متن يه گز كد گفت   يبا
ه او ك است يمدرس دانش  در نزدي ادبيها انيات و جريخ ادبيه نگاه به تاركم ياد داشته باشيبه 

ه كـ  اسـت    يهيند؛ و بد  ك ي م ياري آموزش زبان،    يها السك استفاده در    يرا در انتخاب متن برا    
  . باشنديه شده، متناسب با سطح آموزشيد متون ارايبا يم

ـ يآمـوز ا    زبـان  يژگيرد و يكن مقاله، توجه به رو    ي مهم و قابل اعتنا در ا      ةجيد نت يشا  در  يران
ات اسـت،   يـ وسته به فرهنـگ و ادب     ي پ يا ه مقوله كموزش زبان   ردن آ ك ي بوم يبرا. آموختن است 

 ي مناسـب بـرا    ين دستگاه يه هدف آموزش است، ما را به تدو       ك ي انسان يخي تار ةنگاه به سابق  
 از آن را برشمردم، مستعد      يا ه گوشه ك يلي به دال  يرانيآموز ا  زبان. ندك يآموزش زبان رهنمون م   

 آموختن عرفـان  ي براي راهيت و رازگونگيت، روايباد.  ست ي متون ادب  كمك زبان به    يريفراگ
   آموختن زبان او نباشد؟ي براي او بوده است و چرا راهيو اخالق برا
ـ م تا سهم ادب   يگشا ي مقاله را از زبان روالن بارت م       يشاني آمده بر پ   ةان گفت يدر پا  ات را از   ي

 ةد همـ  يبا يعقول، بر فرض، م   نام ل، معقول و  يدانم، به هر دل    ياگر نم « :رده باشم ك يفرهنگ آفتاب 
چرا . د باشد يه با كات است   ي ادب ةن رشت ي حذف شوند، ا   يان آموزش ي، از جر  يكيها، به جز     رشته

  ).17 سلكرو( .»ات حضور دارندي علوم در ادبيه تمامك
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