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 مقدمه -1

 ،آمتوز  زبتان  به و  س هاانسانارتباطی  ۀترین وسیلترین کارکرد شناختی و با اهمی زبان عالی
 (133: 3991) ست . هاچینستون و تتورس   ااز ضروریا   نیزکتا  آموزشی  اس .شدهوجه تهمواره 

شتماری بترای   های بتی نامهاس ، بر ناپذیر از تدریس زبانگویند: کتا  آموزشی جزیی جذاییمی
. رستد   متی ها نستخه بته فترو   و ساالنه میلیون اس دهدر کشورهای مختلف به راه افتا آن تولید

 ، کامل نیس .هیچ آموزشی بدون کتا  مناسب
ثر ؤمنبعتی مت   اند از:عبار  های مثب  کتا  آموزشیویژگیبرخی  (3993) کانینگزورثاز نظر 

آمتوزان و  برای زبان هاها و فعالی منبعی از ایده ؛متتوا ۀمنبعی مناسب برای ارائ ؛برای خودآموزی

سرفصتلی   ؛هتای زبتان  برای دستور، واژگان، تلفظ و دیگر جنبهمنبعی  ؛تمرینی برای ایشاد ارتباط
تتر کته هنتوز    تشربته قلبی برای معلمان کم قو  ؛کندشده را بازنمایی میتعیینه اهداف از پی ک

 اعتماد به نفس کافی ندارند.
های آموز  مفهوم کوچتک نیستتند و   های درسی فقط برای رشد زبان خارجی و رو کتا 

ریزاگتر بته   ) شوندای باعث انتقال فرهنگی در نظام آموزشی و در سطح جامعه میدهبه صور  فزاین

رود. بته  زبان برای بیان افکار و انتقال و دادوستد اطالعا  به کتار متی  (. 99: 3993، نقل از کانینگزورث
زبان فقط مختص انسان اس  و روشی غیرغریزی برای ابراز و ارتباط عقاید، احساستا    نظر ساپیر

زبتان و فرهنتگ دو بخت      ،روایتن  از، است  شتده بختواهی تولیتد   های دلا نمادعالیق اس  و ب و
 (.11:3148ساپیر، )اند ناپذیر انسان برای ارتباط و بسیار به هم نزدیکجدایی

تتأثیر  بتر تفکتر و فرهنتگ    ؛ کنتد زبان، تفکر و فرهنگ را تعیین متی  گوید:می( 2992) وارداف

 گذارند.می تأثیرزبان و فرهنگ بر یکدیگر گذارد؛ تأثیر مین مردم فرهنگ بر زباگذارد؛ می
هدف از یادگیری زبان دوم یا زبان مقصد آشنایی با فرهنگ آن زبان اس ، پس با این تعریتف  

هتا،  زبتان اول و دوم، ویژگتی   یتادگیری بتارۀ  ردنوع آموز ، آموز  صِرف زبتان است .    تریننازل
ی و آمتوز  زبتان،   شناست شتناختی، روان زبانهای ا توجه به دیدگاه، بآنها هایها و شباه تفاو 

های مرجع موجتود در آمتوز  زبتان، بته آمتوز       بیشتر کتا  .اس شدهمطالب مختلفی نوشته 

انتقال فرهنتگ   وکه مفاهیم فرهنگی آموز  داده شود  اس شدهاند و کمتر تال  صرف پرداخته
 رنگ اس .  ها بسیار کمدر این کتا 

ختا    یاس  که زبتان در فرهنگت   آن. استدالل اس  شدهپذیرفتهنزدیک فرهنگ و زبان  ۀبطرا
آموزنتد. زبتان حامتل    این فرهنتگ زیرستاختی را متی   انه ناپذیرآموزان اجتنا و زبان اس گرفتهقرار 

   (.  3193، )دورانتیشویم م و در رشد فرهنگ سهیم میآموزیزبان می بازیرا فرهنگ را  ،فرهنگ اس 
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انتقال فرهنگ در سه کتا  آموز  زبتان فارستی بته    چگونگی این تتقیق با هدف بررسی 

آمتوز    ۀدورتقی پورنامتداریان و   درس فارسیاحمد صفارمقدم،  بان فارسیز؛ زبانانغیرفارسی
منظور از فرهنگ، هتم  . اس شدهمهدی ضرغامیان انشام از  زبان فارسی از مبتدی تا پی  رفته

مل ادبیا ، موسیقی، سیاس  و ...، و هم فرهنتگ بستترین بته معنتی رو      فرهنگ فرازین شا

زندگی مردم و مشموعۀ آدا  و رسوم و عقاید آنان و به عبارتی دیگر فرهنتگ زنتدگی روزمتره    

بتا  و زبانتان  برای آموز  زبتان فارستی بته غیرفارستی    این بود که  هادلیل انتخا  کتا اس . 

 شود متغیرهای ما یکسان باشند.این باعث می اند وزمانی کمی نوشته شده ۀفاصل
 
 پیشینۀ تحقیق -2

توجته   اند، لیکنزبان برای توسعۀ زبان و فرهنگ ایرانی تال  کردهپژوهشگران ایرانی و فارسی

شناستی  توان  ارتباطی و پدیدار شتدن جامعته   ۀجدی به این مقوله از زمان مطرح شدن نظری

هتای فرهنگتی،   عنتوان یکتی از مؤلفته   به زبان (.81:3111 یی،)عال رسدمیتر به نظر زبان متتمل

نهاد، )پاکدهندۀ فرهنگ نیز هس  تواند بازتابی از مسائل فرهنگی باشد، شکلگونه که میهمان

 A Course In Colloquialهای مهم آموز  زبتان فارستی    در پیشگفتار یکی از کتا (. 3119

Persian (For Foreigners) زبتانی کته   ین کتا  با این هدف برای متردم انگلیستی  ا اس :آمده

است  بتدون اینکته نوشتتن فارستی را یتاد       آرزو دارند فارسی متاوره را یاد بگیرند، نوشته شده

 (.3944)ثمره، بگیرند 

 آمتوز  فارستی بترای خارجیتان    در پیشتگفتار کتتا    ( 3111)سیامک دارایی و همکتاران  

چیز گستر  و ترویج زبان و فرهنگ ایرانی میان ملتل   هدف این کتا  قبل از هر»نویسند: می

دیگر اس . فراگیری زبان فارسی توسط ملل دیگر و ارتباط مستتقیم آنهتا بتا زبتان و فرهنتگ      

مبانی آموز  زبتان  کتا   .«ایرانی یکی از وسایل مهم درک عمیق و متقابل میان ما و آنهاس 
هتای  پردازد و تنها در برختی قستم   بان میبیشتر به آموز  ز (3143)رزمشو،  و ادبیا  فارسی

برخی معتقدند کته  »اند: نوشته( 2933) خواجوی و عباسیانکند. کتا  به بزرگان اد  اشاره می

خواهتد آنهتا   ها نیس  بلکه میسازی مل سازی روندی دوطرفه اس  که هدف  یکسانجهانی

«. ها آشتنا ستازد  ونی آن فرهنگهای درهای مختلف و همچنین انواع فرهنگرا با انواع فرهنگ

بررسی این فرضیه پرداخته اس  که مقابلته و مطابقتۀ دو فرهنتگ و     به (3184)عبداهلل برادران 

شتود.  گنشاندن مطالب مربوط به مقایسۀ دو فرهنگ باعث پیشرف  در یادگیری زبان دوم متی 
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ز  زبتان فارستی   به بررسی ارتباط میان عوامل اجتماعی فرهنگی و آمتو ( 3144) سبزیسلسله

عنوان زبان دوم پرداخ  و تأثیر این عوامل را تصدیق کرد. او به این نتیشه رسید که آموز  به

آمتوز در  ترین مشکل زبتان های فرهنگی آن غیرممکن اس . مهمزبان دوم بدون توجه به جنبه

ست .  متن فرهنگ و جامعۀ زبان دوم، تطبیق خود با شرایط اجتماعی و فرهنگتی آن جامعته ا  

 بتر  یتأثیر آموز  مطالب فرهنگت در پایان نامۀ کاشناسی ارشد خود به بررسی ( 3149)لو عباس

 دوم پرداخ  و قدمی تازه برداش . زبان عنوانبه فارسی زبان یادگیری

 
 مفاهیم نظری -3

و تتوان   هتایی وابستته بته هتم از زنتدگی اجتمتاعی       اند و جنبته زبان و فرهنگ در هم تنیده

که زبان بیشترین بازنمون پیچیتدگی فرهنگتی جامعته را در بتر دارد،     ند. از آنشا فرهنگی هست

 آموزی مدرن اس .آموز  فرهنگ، بخ  مهمی از زبان

هایی از فرهنتگ نیتز   آموز  زبان خارجی شامل جنبه( 31: 3991)بایرام و همکاران به نظر 

این ایتده  آنها  تر آماده کند.گاهانهالمللی بهتر و آآموزان را برای زندگی ملی و بینهس  تا زبان

آمتوز  های آموز  زبان باید فرهنگ را نیز آموز  دهنتد، زیترا زبتان   را پی  کشیدند که کتا 

 براستاس تواند زبان را در متیط مناسبی درک کند و آن را به کار ببندد. در تتقیق حاضتر،  می

اجتمتاعی، هویت     ۀطبقت  ماست ، فرهنتگ شتامل   چارچو  بایرام که چارچو  نظری تتقیق 

های نژادی، تعامل اجتماعی، اعتقادا  و رفتتار، جامعته و نهادهتای سیاستی،     ای و اقلی منطقه

جغرافیای ملتی   عنوانبهآنها  زندگی، تاریخ ملی، وقایع تاریخی و درک ۀروابط اجتماعی و چرخ

 و هوی  ملی اس .

ازد و فرهنتگ بستترین بته    پترد ... متی  هنری، ادبیا ، موسیقی و مسائلفرهنگ فرازین به 

 :از اس  عبار های چارچو  نظری بایرام ریز اجتماعی و رفتارهای مل . سرفصل مسائل

چه کالس اجتمتاعی   ؟اس  چگونهمردم جامعه چه کسانی هستند و طبقا  اجتماعی الف( 

 ؟شان چه کسانی هستندهای نژادیاقلی  دارند؟از نظر جغرافیایی چه موقعیتی  ؟دارند

میتزان رستمی     کترد؟ گتو  وباید با مردم گف اس  و چگونه امال  اجتماعی چگونه تع ( 

 ؟گذاردکند و غریبه و آشنا بودن چه اثری بر برخوردها میصتب  و رفتار چگونه تغییر می

شتان  ؟ چتارچو  اخالقتی  کننتد مردم به چه چیزهایی باور دارنتد و چگونته رفتتار متی    پ( 

 ؟شان چیس و عادا  روزمره به چه اصول دینی پایبندند ؟چیس 
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سستا   ؤ؟ رونتد کتاری و اختیتارا  م   انتد چگونته سیاسی و اجتمتاعی کشتور    نهادهای ( 

 است  ه گونقوانین چگونه اس ؟ مین اجتماعی چأت ؟سالم  شهروندان چیس  ۀبرنام ؟چیس 

 ؟و چه نوع دولتی روی کار اس 

چته جایگتاه و    ...ال و غ؟ خانواده، مدرسته، اشتت  اس  چگونهزندگی و برخوردها  ۀث( چرخ

 ؟نقشی دارند

 اند؟کدامدارند  تأثیرگیری هوی  مل  در شکل کهتاریخی  یوقایع وج( تاریخ مل  

گیری آن جامعه نقت   چ( عوامل جغرافیایی که به دید مردم جامعه مهم هستند و در شکل

 اند؟کدامدارند 

چته  عضتو جامعته    یتک کتدام است ؟   ملموس مردم جامعته   نمادح( تصویری کلی از یک 

 (.311: 3991 )بایرام، ؟دارد ظاهری و اخالقی خصوصیا 

هدف از انتخا  چارچو  بایرام این بود تا ضرور  آشنایی با فرهنگ زبان مقصد و اهمیت   

کند تا به شتکل  به ما کمک می اس دهلیس  بایرام آمآن هویدا شود. تمام مواردی که در چک

گونه که گفته شد موارد ایتن چتارچو    ها بپردازیم. همانادهدقیق و علمی به تشزیه و تتلیل د

مثتال  رای بت ستازد.  آمتاری متا را آشتکار متی     ۀهای آموزشتی جامعت  نقاط مثب  و منفی کتا 

هتای آن بته   های آموزشی چگونه آشنایی با هویت  ملتی و مصتدا    توانیم بپرسیم در کتا می

ا  آموز بتا هویت  ملتی   هنگامی که زبان دهیمکند و پاسخ میآموز در یادگیری کمک میزبان

تواند ارتباط بهتری بتا متردم برقترار کنتد، طبیعتی      آشنا باشد و تعامال  اجتماعی را بداند، می

 تر اس .آموزی هم موفقاس  که در زبان
 

 ها با روش کیفی توصیفیتجزیه و تحلیل داده -4

 تقی پورنامداریان؛ س فارسیدر -1 -4

ای و بتا توجته بته    شخصی در آموز  زبان فارسی به دانشتشویان کتره   ۀربتش براساساین کتا  
در بخت    دارد.. کتا  چهار بخ  اس شدههای متعدد آموز  فارسی به خارجیان نوشته کتا 

هتای  هتا همتراه بتا تمترین     هتا و مصتو  اول پیوند حروف و ساختن کلما ، آموز  الفبا، صام 
شتود. قبتل از هتر درس،    هتای دستتور شتروع متی    درس . بعد از آمتوز  الفبتا  اس دهآممختلف 

هتای دستتور بته همتین رو      . در بخت  دوم هتم درس  اس دههای مربوط به آن درس آملغ 
. گتاه در پایتان   اس مانند بخ  دوم لیکن با مباحث دستوری دشوارتر  سوم بخ  .یابدمی ادامه

متتن خوانتدنی ایتن     .است  شدهه تر و مرتبط با درس اشارلغا  هر درس، به نکا  دستوری ساده



 9318تان بهار و تابس، اول ةدور، مچهارسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش علی دانشور کیان، مریم حسینی و زهرا ابوالحسنی   331

 

. نتد ادههتایی آمت  هتا و تمترین  در پایان هر درس، پرست   اس .بخ  یازده داستان کوتاه و ساده 
را آنهتا   های کوتاهی به زبان انگلیسی اس  که دانشتشویان بایتد بته تتدریج    بخ  چهارم داستان

. دو صتفته  است  دهمت آفارسی  -انگلیسی و انگلیسی -ترجمه کنند. در آخر، فرهنگ لغا  فارسی

 .اس شدهپاسخ داده  ؤاال ها و سبه تمریندارد و لغا  و اصطالحا   ۀترجم
و کلما  دشوار انتدک. زبتان انگلیستی    اس  زبان فارسی در این کتا ، زبان نوشتاری معاصر 

مبنتای فهرست    متتتوای کتتا  بر   ۀخالصت  .است  فهم و مناسب با زبان کتا  زبانی ساده، آسان
 بایرام:  
 

 خانواده، مدرسه و محیط کار زندگی شامل ۀوابط اجتماعی و چرخر -1-1 -4

متن در دانشتگاه تهتران ادبیتا  فارستی       روز جمعه تعطیل است .  آخرین روز هفته جمعه اس .
 ها در تابستان تعطیل اس .ها و دانشگاهمدرسه خوانم.می

 
 تاریخ و جغرافیا -2- 1- 4

اصتفهان در   تر است . هوای اصفهان از هوای تهران خنک اس .تر هوای شیراز از هوای تهران گرم
ز صتفهان یکتی ا  ا ر اصتفهان آثتار تتاریخی وجتود دارد.    د صفوی پایتخ  ایتران بتود.   ۀسلسل ۀدور

 های ایران اس .ترین شهرقدیمی
تتوان  اطالعاتی راجع به جغرافیا و شرایط اقلیمی و تاریخی ایران اس  و نمتی  ۀاینها دربردارند

 خوریم:طالب را ناقل فرهنگ ملتی دانس . در کتا  به این مطالب بر میاین م
 

 خانه و خانواده -3 -1 -4

 ادر: چند دقیقه صتبر کتن.  م غذا را بیاور! ام،احمد: مادر! من گرسنه پزد.مادر در آشپزخانه غذا می
مثنتوی  کتتا    .خواندمی مثنویپدر در اتا  نشیمن اس . او کتا   پرویز: امروز ناهار چی داریم؟

 مال شاعر بزرگ ایران، مولوی اس .

کنند و این اطالعا  تا حتدی  ایران تا حد زیادی زن و مرد در خارج از خانه کار می ۀدر جامع
د و متادر  دهت متی  اند و فرزنتد دستتور  داری مشغول، گویا زنان ایرانی فقط به خانهاس ناخوشایند 

 ای مثب  و ارزشمند در این آموز  اس .واده نکتهالبته معرفی کانون گرم خان کند.میاجاب  
کته   است  شتده هایی آموزنتده همچتون چوپتان و گترگ آورده     داستان ،در بخ  سوم کتا 

گویی باشتد. البتته   ه  دروغگویی و نکوتواند نمادی از فرهنگ ایرانی مبنی بر ستای  راس می

ارچو  نظری بتایرام بته فرهنتگ    چ براساسرنگ اس  و انتقال فرهنگ در این موارد بسیار کم
 اشاره دارد.   cنوع 
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 ضرغامیان مهدی، ، جلد اولفارسی آموزش زبان ۀدور -2 -4

چهتار  و است   در چهار جلتد   یآموزان خارجبه زبان یرانا یآموز  زبان رسم یکتا ، برا این
 یممستتق نویستنده از روشتی کته آن را     .دارد یشترفته و پ پیشرفتهیمهمتوسط، ن ی،سطح مبتد

در آمتوز    یو عربت  گلیستی به کار نبردن زبان واسط مثل ان یعنی ؛اس دهنامد استفاده کریم
 یتاد را  یتتا زبتان فارست    کنتد یبلکه به او کمتک مت   شود،یآموز همزبان نمبا زبان ،واقع. درزبان
از  یطی،اس  که در هر مت یاریمع یکتا  آموزش یکردی،رو ینماحصل چن گویدی. او میردبگ

 :انتد در نقد کتا  گفتته  .یس آن ن یلوأبه ترجمه و ت یازیا غر ، قابل استفاده اس  و نشر  ت
های کتتا  در  زبانان اس . متنهای فارسی به غیرفارسیهدف آن آموز  مهار  خواندن متن
هتایی در  هتا و موقعیت   هتا، مکتان  اسم ۀها گرچه دربردارندمورد زندگی روزمره اس . این متن

قتدر ایرانتی   آنآنهتا   بتار فرهنگتی   ،روایتن  شتمول دارد. از ای عام و جهانایهمونایران اس ، در
نیتز   (.3:3112التدین،  )تتاج شان را از منظر فرهنگی با دشتواری مواجته ستازد    نیس  که پرداز 

کسانی اس  کته بتا    ۀو ویژ شدههای فارسی تهیه کتا  به قصد آموز  بخشی از واژه اند:گفته
نوعی بازنگری اطالعتا  پیشتین و    ۀاین کتا  به منزل ۀیی نسبی دارند. مطالعزبان فارسی آشنا

 (.9:3113)عسگری،  های مورد بتث در این کتا  اس تثبی  دان  واژگانی شما در موضوع
 

 مندزبان و آموزش هدف -1 -2 -4

 ی،زبتان  یهاهمؤلفبر عالوهو  فرهنگ و زندگی روزمره اس  ۀکنندتا حد زیادی منتقلاین کتا  

ادبیا  معاصتر ایتران حاصتل    » اس .پرداخته آنو فرهنگ  ی هو یمعرف و یرانبه شناساندن ا

آشنا شدن متردم بتا    ۀتتول فکری و فرهنگی ایرانیان از قرن نوزدهم میالدی اس  که در نتیش

 «.است  گرفتته شتکل   ... ها، کتب و مشال  داخلی و خارجی وانتشار روزنامهو فرهنگ اروپایی 
 (.3:3111امیان، )ضرغ
 

 شناسی و آموزش زبان فارسیزبان -2-2 -4

تترین  بخشی از پرکاربردترین الگوهتای دستتوری و متتداول    اس شدهدر تنظیم کتا  کوش  

ها و اصطالحا  گفتتاری آموختته شتوند منظتور از زبتان      های فارسی و نیز برخی از عبار واژه

هتای جمعتی آن را بته کتار     بتانی کته رستانه   یعنتی ز  ،فارسی، زبان معیار و رسمی ایران است  

 (.8همان: )گیرند می
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 آموزش، متن و تمرین -4-2-3

... تکیته دارد.   متور اس . فهرس  مطالب بر موارد آموزشی مثل صداها، هشاها وکتا  آموز 

تترین  ها متشکل از الگو، بخوانید، تمرین و متن اس . الگوهای دستوری، متتداول ساختار درس

های کتا  . متنشوندمیآموز  داده  خی از عبارا  و اصطالحا  گفتاریای فارسی و برهواژه

 فرهنگ ایرانی هستند. ۀدهندانتقال
 

 زبان، بستر فرهنگ -4-2-4

را بتا معرفتی مفتاخر     فرازین ها، فرهنگ رویین یادر اکثر درس آموز  زبان فارسیۀ دورکتا  

بته  و  است  دهآمتوز معرفتی کتر   غرافیای ملی، به زبتان های تاریخی و جایران، هنر ایرانی، مکان

 را نیز در قالب تعارفا  و تعامال  اجتماعی، عادا  غتذایی و  بسترین ، فرهنگ زیرین یاموازا 

رستد. خواننتده   متدار بته نظتر متی    کشد. درمشموع، کتا  ضرغامیان، فرهنتگ ... به تصویر می

هتا  در تمامی بخت  وی  آورد.به دس  می ایران ۀبرداش  فرهنگی مشخصی از ایرانیان و جامع

 .اس دهها بسیار موفق عمل کرهمؤلفو 
 

 احمد صفارمقدم، جلد سوم ؛ زبان فارسی - 3 -4

کتا  شانزده درس اس  و هر درس شامل واژگان، متن، ساختار )مباحث دستتوری(، تمترین،   

. است  دهای درس آمت هت درک، نگار ، گفتار و الگوهای گفتاری اس  و در پایان، فهرست  واژه 

نویسنده  فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی اس . ۀنامنامه و واژهکتا  دارای نمایه، کتا 

ویز فرهنگ ایرانی اسالمی سترزمین کهتن   اس  تا حدی عطر دالگوید توانستهگفتار میدر پیش

شتور را در متتون   ک ۀهتای برختی از نقتاط تتاریخی و پترآواز     را با متتوای اثر درآمیزد و زیبایی

تنظیم  ۀبر مهار  تکلم و نتو مؤلفکید أبا وجود عمومی بودن اثر، ت درسی آن به تصویر کشد.

بتر ایتن، طترح    أمتل دارد. عتالوه  مطالب برای تسهیل و تسریع در فراگیری این مهار ، جتای ت 

ان متتوای متن در حد امک اس شدهنکا  زبانی با تناسب و نظم الزم صور  گرفته و کوش  

به معرفی تاریخ ایران و تمدن و فرهنگ شکوهمند آن اختصا  یابتد. نویستنده در پیشتگفتار    

کته   است  شتده طرح نکا  زبانی با تناستب و نظتم الزم صتور  گرفتته و کوشت       » گوید:می

ان و تمتدن و فرهنتگ شتکوهمند آن    متتوای متون درسی در حد امکان به معرفی تتاریخ ایتر  

 های کتا  بر مبنای فهرس  بایرام عبار  اس  از:مایهبرخی بن«   یابد.اختصا
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 ها  گی و استریوتایپزند ۀچرخ -1 -3 -4

خترد امتا بترای خریتد     ها لباس متی خیابان کارگر چند فروشگاه لباس دارد. احمد از این فروشگاه
بتوس،  کتا  باید به خیابان انقال  برود. مردم تهران برای رف  و آمد در شهر ستوار اتومبیتل، اتو  

 اند.     شلوغ های این شهر معموالًشوند. خیابانبوس میمترو، تاکسی و مینی
 

 تاریخ و جغرافیا   -2 -3 -4

های البترز  کوه ۀترین قلدماوند واقع اس . دماوند بلند ۀهای البرز و نزدیک قلتهران در جنو  کوه

ن پایتخت  ایتران در دو هتزار و    شهر همدان که اولتی  متر ارتفاع دارد. 3843ایران  ۀو بلندترین قل
کیلومتر با تهران فاصله دارد. آثتار تتاریخی و جاهتای دیتدنی همتدان       118هفتصد سال قبل بود 

 اند.معروف
 اینکته و  است  شدهجین اشاره صدر و اللهگاه باباطاهر، غار علیمسینا، آرادر ادامه به آرامگاه ابن    

های تاریخی مثتل میتدان آزادی،   اشاره به مکان س .جین ساختن سرامیک اشغل اکثر مردم الله

 فرهنگی تتاریخی نیتاوران، شتهرری و    ۀتوچال، مشموع ۀزاده صالح، قلتهران، امام برج آزادی، بازار
 اطالعا  مفیدی درمورد شهر تهران اس . ۀبردارند... در

از اقتوام   و است  شتده جلد چهارم کتا  زبان فارسی، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران نامگتذاری  
های ایران که در جلد سوم هم بته آن اشتاره شتده بتود. در     گوید، همچنین از حکوم آریایی می

 .اس شدهمعاصر پرداخته  ۀبه تاریخ ایران از ظهور اسالم تا دور ادامه
 

 آداب اجتماعی   -3-3 -4

 ختو  است ؟   ستالم ختانم، حتال شتما     ایرانی کره، مربا، پنیر با نان و چای یا شیر اس . ۀصبتان
دوست  آن باشتد کته گیترد      بد نیستم تو چطوری؟ سالم سعید، چطوری؟ سالم استاد، متشکرم.

 از وجوه اجتماعی کتا  اس .آنها  های ایرانی با شکلدس  دوس . معرفی اسکناس
 

 تمدن و فرهنگ   -4-3-4

ایتن جلتد، بتا     .است  شتده در جلد سوم این کتا ، به فرهنگ از نوع باال یا فرازین بیشتر پرداخته 
مفتاهیم بتایرام آوردن چنتین مطتالبی در      براساسشود. درسی با عنوان ایران و مردم آن آغاز می

فرهنگ آن زبان نیز هس . در جلد سوم و چهتارم، در کنتار    ۀدهند، انتقالأحین آموز  زبان مبد
رداختته  و آدا  روزمره و زندگی اجتمتاعی بته تتاریخ تمتدن و فرهنتگ ایتران بیشتتر پ        هاعاد 
 های ایران کهن و ایران معاصر اس :تتوال  و پیشرف شود. این موارد می
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ها تمدنی چند هزار ساله داشتتند و ایرانیتان بته کمتک     ساکنان ایران قبل از آمدن آریایی»

هتدف   و این نکته« دین، علم، زبان، ادبیا ، هنر و معماری خود، تمدنی بزرگ به وجود آوردند.

 ... اس .   اعتقادا ، ادبیا ، هنر و تمدن و فرهنگ باال یا فرازین ینکهااین مقاله اس . 

اجتزای   ۀشود کته در بردارنتد  به هنرها و صنایع دستی ایران اشاره می ،1جلد  ،4در درس 

کتاری،  بافی، کاشیکاری، سفالگری، فلزکاری، قالیمینیاتور، خاتمی فرهنگ از نوع باالس ؛ اصل

 ....  نویسی وخو 
 

 آثار( ،ها، جشنافراد، هامشاهیر )مکان  -5 -3 -4

هتای  ، خیتام و مکتان  )ع(ترین هنرمند مینیاتور ایران، حرم حضر  امام رضابزرگ؛ معرفی بهزاد

عباستی، بتاغ ارم، تخت     سترای شتاه  افالک، کتاروان فلک ۀوسه پل، قلعتاریخی تا  بستان، سی

. ...  چراغ، بازار وکیتل، مستشد عتیتق و   اههای حافظ و سعدی، شجمشید، دروازه قرآن، آرامگاه

از  مشهورترین ترجمه در زبان انگلیسی، بعتد »گوید: نویسنده به نقل از آربری درمورد خیام می

فردوسی و شاهنامه، از دیگر مواردی اس  که در کتا  بته   «.کتا  مقدس، رباعیا  خیام اس 

 .  اس هپرداخت هم بدروری و سیزدهسچهارشنبه ،نویسنده به عید نوروز .اس شدهآن اشاره 
 

 به این سه اثر کلینگاه  -5

گوید: برای آموز  زبان فارسی به خارجیان، استتادان ایرانتی   فتار میپیشگ در درس فارسیکتا  

لیف أزبانان در ایران تت هایی که فارسیکتا  ۀاند. اشکال عمدهای متعددی نوشتهو خارجی، کتا 

از ایتن تعریتف    فاقد توضیح مطالب دستوری به زبان واستطه است .   موالًاند این اس  که معکرده

ای بته  است ، او اشتاره   دستتور  آموز  زبان و مخصوصاً این کتا  ۀتوان پی برد که هدف عمدمی

بازنمتایی   ان دو کتتا  دیگتر هتدف ختود را    مؤلفت اما لزوم آموز  فرهنگ در کتا  درسی ندارد. 

هتا و  بتا نگتاهی دیگتر حتتی در گتزین  حکایت        س فارستی درکتتا    دانند.می فرهنگ ایرانی

 .  اس دهاثر دیمتتوای فرهنگی را بیهای کتا ، داستان

 

 

 

 

 



 321 9318تان سبهار و تاب، اولة دور، چهارمسال  های ایرانی/فارسی و گویشزبان  های آموزش زبان فارسی کتاب بررسی تطبیقی مضامین فرهنگی در

 

 ها: تشزیه و تتلیل داده3جدول 

ی
وان

را
ف

 

 زبان آموزش ۀدور

 فارسی
  فارسی زبان فارسی درس

ی
رس

 فا
س

در
 

کاوه چهار اتا  و ۀ خان *
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 سبک گفتاری رسمی:

 استاد. رسم،یخدم  م *

 :یررسمیغ یگفتار سبک

کاوه: مامان، من را صدا  *

 ی؟کرد

 :یرسم یگفتار سبک

شما را  یغامپ یایداگر ب *

 .دهمیم

 :یررسمیغ یگفتار سبک

احمد: مادر، من  *

 .یاورام. غذا را بگرسنه

* پرویز: امروز ناهار چی 

 داریم؟

 احمد! برو در را باز کن. *

 سبک گفتاری رسمی:

 به آقای میخال! رسیدن بخیر.* به

 اید!* چه لباس قشنگی پوشیده

 بیند.هایتان قشنگ می* چشم

  :مثل  خانوادگی نام با خطا  کردن

 امامی...، آقا امامی، حاج خانم سرکار

 سبک گفتاری غیررسمی:

 و نزدیکان برای جان ۀکلم از استفاده *

 ...و ! جان مهسا !جان مثل خاله دوستان

ال
ام

تع
 ت

ی
اع

تم
اج

 
)م

ان
یز

 
سم

ر
ت

ی
)

 

ی
رس

 فا
ان

زب
 

 تقوی  اخالقیا :

داستان چوپان دروغگو و  *

 .ییگونکوه  دروغ

 :خرافا 

 اس . یسال نتس امسال، *

 ینی:باورها و اعتقادا  د

 یمذهب یاداشاره به اع* 

فطر،  یدقربان، ع یدمثل ع

 .یهو تعز هایمولود

 تقوی  اخالقیا :

داستان چوپان و گرگ   *

گویی و راس  ی )ستا

 گویی(نکوه  دروغ

 تقوی  اخالقیا :

مثل دوس   سودمند هایالمثلضر  *

 دس  دوس  یردآن باشد که گ

 باورها و اعتقادا  دینی:

 مشهد در)ع(  رضا ماما حرم * معرفی

 899 حدود در ایرانی پیامبر * زردش 

 پرست  به را جهانیان میالد از قبل سال

 .کرد دعو  اهورامزدا

 
با

ا و
ره

و
 

ت
دا

قا
عت

ا
 

ثر
ی ا

ب
 

ناصر بعد از دبیرستان *  

 استخدام پس  ۀدر ادار

 شد.

 نرفتید؟ چرا، رفتم. بانک مگر به* 

اد
نه

 
ی

اس
سی

-
اع

تم
اج

ی
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ن
سا

یک
 

 زندگی روزمره:

تولد ژاله بود. آنها  یشبد* 

 داشتند. یادیز یهامهمان

 زندگی روزمره:

روز جمعه تعطیل  *

 اس .

ا هها و دانشگاه* مدرسه

 در تابستان تعطیل اس .

 

 توجه به زندگی شهری:

 شهر در آمد و رف  برای تهران مردم *

 و تاکسی مترو، اتوبوس، اتومبیل، سوار

 .شوندمی بوسمینی

 به باید کتا  خرید برای احمد *

 .برود انقال  خیابان

رخ
چ

 ۀ
ی

دگ
زن

 و 
ط

قا
ن

 
ف

عط
 

ی
رس

 فا
ان

زب
 

 :یخیتار-یمفاخر فرهنگ

 انعرو حافظ، شا یسعد *

 هستند. یرانبزرگ ا

 :یخیتار هایمکان

شما در شهر معروف  یاآ *

اصفهان، گرد   یران،ا

 کنید؟یم

تمدن و  یخبه تار اشاره

 :یرانفرهنگ ا

به دو دوره  یرانا یختار *

 یرانا یخ: تارشودیم یمتقس

 یرانا یخقبل از اسالم و تار

 بعد از اسالم.

 -یخیتار هاییینبه آ توجه

 :یرانیانا یمل

به صور  مفصل، راجع  *

به مراسم نوروز، از جمله 

 خانه ین،س هف  ۀسفر

 ید،و بازد یدو د یتکان

 .اس شدهداده  یحتوض

 :یرانیانا یقوم ی هو

ها در تهران و فارس *

مانند  یرانا یمناطق مرکز

خراسان و  یزد،اصفهان، 

 .کنندیم یفارس زندگ

 :یرانیانا یمل ی هو

خشان در یتمدن یدول  سامان* 

 .و پرشکوه به وجود آورد

 های تاریخی:مکان

 ۀسلسل ۀاصفهان در دور *

 صفوی پایتخ  ایران بود.

 تاریخی:-مفاخر فرهنگی

سعدی و حافظ شاعران  *

 ایرانی هستند.

 توجه به هوی  ملی ایرانیان:

 در ایران پایتخ  اولین همدان شهر *

 .بود قبل سال 2499

 ایران فرهنگ و تمدن تاریخ به اشاره *

 کهن ایران هایپیشرف  و تتوال  شامل

 .اسالمی انقال  از بعد ایران و

 مادها هخامنشیان  حکوم به  * اشاره

 .ساسانیان و اشکانیان

 توجه به هوی  هنری ایرانیان:

 ایران دستی صنایع و هنرهااشاره به  *

 نویسیخو  بافی،قالی مینیاتور، مانند

 تاریخی:-مفاخر فرهنگی

 شاهنامه و فردوسی معرفی *

هایی مانند خیام، * معرفی شخصی 

 ... سینا وابوعلی

 ملی ایرانیان: -های تاریخیتوجه به آیین

 سوریچهارشنبه نوروز، آیین به اشاره *

 بدرسیزده و

 توجه به هوی  نژادی ایرانیان:

 آریایی اقوام به راجع توضیح *

 توجه به هوی  قومی ایرانیان:

ر چادرهایی که اغلب از * عشایر ایران د

 کنند.شود زندگی میموی بز درس  می

ها به شکل گنبد کویر خانه ۀ* در حاشی

 شوند.ساخته می

* بعضی ساکنان سواحل دریای خزر 

 سازند.ها را با چو  میخانه

ت
وی

ه
 

ی
یخ

ار
ت

 



 323 9318تان سبهار و تاب، اولة دور، چهارمسال  های ایرانی/فارسی و گویشزبان  های آموزش زبان فارسی کتاب بررسی تطبیقی مضامین فرهنگی در

 

ی
رس

 فا
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بار به  یک من قبالً* 

 ام.دربند رفته یهاکوه

از  یکیاصفهان  *

 یشهرها رینتیمیقد

 اس . یرانا

* در اصفهان آثار تاریخی 

 هس .

* 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.

به  * تا حدود یک قرن پی  اصفهان

نصف جهان شهر  داش  زیرا در زمان 

صفویه از نظر بزرگی و زیبایی،  ۀسلسل

 نظیر بود.در جهان کم

* تخ  جمشید پایتخ  هخامنشیان 

در شص  کیلومتری شمال شیراز قرار 

 دارد.

ی
یا

راف
جغ

 
ی

مل
 

ی
رس

 فا
ان

زب
 

 :ی جنس

)مادر( در خانه  ینپرو *

-یم یز. اتا  را تمماندیم

 .کند

 :ییغذا عادا 

پلو  شام، زرشک یاو برا *

با مرغ و فسنشان درس  

 .کندیم

 و تعارف: تعریف

ها خو  هستند؟ به بچه*  

 لطف شما.

 جنسی :

پدر در اتا  نشیمن  *

 مثنویاس . او کتا  

 خواند.می

 خانواده:

احمد: مادر! من  *

 ام، غذا را بیاور.گرسنه

 

 جنسی :

دار با گوش  و های خانه* خانم

های ر چلوخورش چیزهای دیگ

 پزند.خوشمزه و متنوعی می

 عادا  غذایی:

* ایرانیان به گوش  گوسفند، گاو، مرغ 

 بیشتری دارند. ۀو ماهی عالق

 نوازی:مهمان

* خانم نامدار: خوشتالم که تشریف 

 منزل خودتان راح  باشید، آوردید.

 اس .

 تعریف و تعارف:

تان خیلی قشنگ اس . دستتان هدیه *

 درد نکند.

 به آقای میخال! رسیدن بخیر.به *

 بیند.هایتان قشنگ میچشم *

پ
تای

یو
تر

اس
ها

 

 

 بحث و تحلیل توصیفی جدول -6

 درسهتایی از سته کتتا     نمونته . است  شتده تهیه  (3991)لیس  بایرام چک براساساین جدول 

ایتن  صتفارمقدم بتا    فارستی  زبتان  وضترغامیان   آمتوز  زبتان فارستی    ۀدورپورنامداریان،  فارسی
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و  (c). مقصود از فرهنتگ نیتز فرهنتگ زیترین یتا بستترین       اس شدهلیس  مطابق  داده چک
. ستتون چهتارم   است  شتده مصتادیق از کتتا  آورده    ۀهم اس . (C)فرهنگ رویین یا فرازین 

 برآورد کلی اس .

ل بته  برای هر کدام از مفاخر، درسی جدا دارد و مفص زبان فارسیدر بخ  هوی  تاریخی، 
در حد تمترین و بستیار گتذرا از ایتن      درس فارسیلیکن  ،اس ها پرداختهاین شخصی معرفی 

 دارد. درس فارسیتر از هم در این بخ  نگاهی جامع آموز  ۀدورمفاخر نام برده و 
زبتان  ، لتیکن  است  دهموارد اخالقی بسنده کتر ۀ به اشار درس فارسیدر باورها و اعتقادا ، 

 اند.... اشاره کرده بیشتری همچون ادیان تاریخی وبه موارد  آموز  ۀدورو  فارسی

کتتا  بته باورهتای     بیشتتر است .   زبان فارستی زندگی در کتا   ۀتنوع موضوعا  در چرخ
کتتا   در در تشزیته و تتلیتل جمتال      امتا  اس دهدینی، اخالقی و نگرشی بیشتری اشاره کر

 ل پزشک دانا، قاضی بتاهو  و هایی مثها و داستانبه قصه درس فارسی ویژهو به آموز  ۀدور
 ایرانی ندارند. ۀآید برخی ریشخوریم که به نظر می... بر می

بسیار گذرا و سطتی به روابتط ختانوادگی در ایتران پرداختته      درس فارسیرسد به نظر می

و  است  شتده ختوبی بتازگو ن  هتای ایرانتی بته   ن فتردی در ختانواده  باشد. در این کتا ، روابط بی
 تواند بی  از آموز  فرهنگی، شوک فرهنگی به مخاطب وارد نماید.می های گذرااشاره

های زبتانی متت ، پترداختن بته     همؤلفهای فرهنگی در کنار همؤلفبه با توجه  زبان فارسی
هتای  های مشزا، در نظر گترفتن هنتر ایرانتی در بتتث    مفاخر فرهنگی به صور  ویژه در درس

تتاریخی و ملتی، فرهنتگ     ۀانی با عنای  بته پیشتین  سازی هوی  ایرجامع دروس و نیز برجسته

. در کنتار فرهنتگ رویتین، بتا بیتان      است  دهآموز معرفتی کتر  رویین را به طور مطلوبی به زبان
راک ایرانیتان،  پرسی و حتی توجته بته ختو   ها، سالم و احوالتعامال  روزمره، تعارفا  و تعریف

 آموز  زبان فارستی  ۀدورای در تا اندازهکشد و این متتوا یر میعینی به تصوفرهنگ زیرین را 
 شود.هم دیده می

اس . موضتوعی   زبان فارسیاصلی کتا   ۀفرهنگ و آموز  آن در کنار زبان فارسی دغدغ

در مقابل، بته   شود.لیکن کوش  کمتری در آن دیده می ،هم بر آن اس  آموز  ۀدورۀ که اراد
هتای  ها و داستانی در گزین  حکای متتوای فرهنگی را حت درس فارسیرسد کتا  نظر می
 .  اس دهاثر دیکتا ، بی

رستند کته   متدار بته نظتر متی    هایی فرهنتگ ا کت اًتقریب آموز  ۀدور والً کام زبان فارسی

 گیرد.ایرانی برمی ۀفرهنگی خوبی از ایران و جامع ۀمخاطب با خواندن آن، توش
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 گیرینتیجه -7

در  آموزشی کته معمتوالً  کتا  آموزشی و متتوای کمک اند.کردهآموز  زبان توجه همواره به 

هتای درستی فقتط بترای     کتا  شوند، از ضروریا  هستند.های آموز  زبان استفاده میکالس

ای باعتث  های آموز  مفهوم کوچک نیستتند و بته صتور  فزاینتده    رشد زبان خارجی و رو 

ف از یتادگیری زبتان دوم یتا    شوند. هتد انتقال فرهنگی در نظام آموزشی و در سطح جامعه می

ترین نوع آموز ، آموز  صِترف زبتان   زبان مقصد، آشنایی با فرهنگ آن زبان اس ، پس نازل

آمتوز  فرهنتگ هتم     دهنده و دریابنده ممکن نیس . فرهنگۀ آموز  زبان جز در سای اس .

نی اعتم از  زبتا  یهتا مهار  ۀالی عناصر در همدارای الفبا و سطوح آموزشی نیس  بلکه در البه

دهنتدگان زبتان بایتد    ، نویستندگان و آمتوز   رواین از و نوشتن اس . ، گفتن، خواندنشنیدن

 دریاف  فرهنگی داشته باشند تا بتوانند به مخاطبان خود آموز  دهند.
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