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  چکیده

رود، آموزش زبان فارســی، راهکاري در عصــر کنونی که دنیا به ســوي جهانی شــدن و هضــم خرده فرهنگ ها پیش می

سب براي ترویج مولفه ستري براي انعکاس  –هاي فرهنگ و هویت ایرانی منا شه ب ست. اینکه هنر ایرانی همی سالمی ا ا

ـــت، و میان ادبیات و هنر هماهنگی در انعکاس این هویت وجود دارد، انکار کردنی  –فرهنگ ایرانی  ـــالمی بوده اس اس

ــت. این مقاله در پی یافتن راهکاري جدید براي نشــر مولفه ــؤاالت اســت: در فرهاي نامنیس ــخ به این س ایند برده و پاس

وان از تلفیق هنر و اسالمی وجود دارد و چگونه می -آموزش زبان فارسی  چه امکاناتی براي انتقال مفاهیم فرهنگ ایرانی

ـــاخه از ادبیات در امر آموزش زبان، براي انتقال این مفاهیم کمک گرفت؟با مطالعۀ پیشـــینۀ هنر ایرانی درمی یابیم این ش

هاي هویت ایرانی هاي خاص خود، مؤلفهاسالمی بوده و از طریق نماد و نشانه -ایرانیدیرباز تحت تأثیر ادبیات و عرفان 

ساس، به نظر می ست. بر این ا سدرا در خود بازتابانده ا سالمی در امر  -هاي ترویج مفاهیم فرهنگ ایرانییکی از راه ر ا

ستفاده از زبان هنر و تلفیق آن  سه نماد هنر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ا ست. براي این کار  با متون ادبی ا

گرند در ها در معماري، نگارگري، نقاشی و صنایع دستی جلوهشود چگونه از این مؤلفهایرانی انتخاب و توضیح داده می

سی بهره گرفته شی بامر آموزش زبان فار صاویر نمادهاي هویت ایرانی در کنار متون آموز ه شود. نتیجه اینکه هماهنگی ت

  .تواند موثر باشداسالمی می -امر ترویج هویت ایرانی

 

  اسالمی،آموزش زبان فارسی، زبان هنر -هویت ایرانی کلیدواژه:
  

 مقدمه. 1

 زبان فارسی را چه شده است، به این لطیفی و خوبی؟ 

 که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است، 

 در تازي نیامده است (شمس تبریزي)

  

پیوندي است  زبانی و ،دنیا هايیکی از مهمترین زبان، هاي هندو ایرانی ( آرین )از گروه زبان ،هاترین زبانکهنفارسی از  زبان

شود که بزرگتریناین گروه زبانی مجموعه شامل می   ةگویند و صدها واژسخن می آنجمعیت جهان به  اي از چندین زبان را 

  .ددار مشترك میان فارسی و آنها وجود

یده ـــفی، اهمیت ا م.)،  2002 -1900( 1هانس گئورگ گادامر» تاثیر و تأثر تاریخی«ي در بارة نقش زبان، از دیدگاه فلس

نظران پوشــیده نیســت. از منظر این ایده نقش زبان در تحوالت تاریخی یک جامعه یا یک فیلســوف شــهیر آلمانی، بر صــاحب

ست و زبان نیز خود از تحوالت روحی یک ملت برکنار نمی سی ا سا شاخهفرهنگ ا سئله در دیگر  هاي دانش مانند ماند. این م

  قی و مطالعات فرهنگی نیز موضوع بحث است.شناسی و ادبیات تطبیجامعه

ي یک جامعه ي نظام عینی واژگان نسبتی مستقیم با فرهنگ و اندیشهامروزه در این واقعیت تردیدي نیست که زبان به منزله

ز به شمار ي یک فرهنگ نیاي فرهنگی بلکه ضمن دارابودن ویژگی تمایزبخشی، برسازندهدارد. از این دیدگاه زبان نه تنها مؤلفه

به منزلهمی ها  به زبان، تن ـــتن  یل نقشرود. نگریس به منزلۀ تقل باطی  نادیده گرفتن نقشي ابزاري ارت هاي هاي فرهنگی آن و 

سامانمهم ساختن و  ست که گاه برخی مفاهیم خاص ترش؛ یعنی  شیده نی ست. پو شه و فرهنگ یک جامعه ا دادن به نظام اندی
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ـــواري ترجمها درنمیفرهنگی یک ملت به زبانی دیگر ی هاي پذیرند؛ زیرا مابازاهاي عینی نظام زبانی در فرهنگآیند یا به دش

ي متفاوت دارد،  براي مثال این ایده که زبان آلمانی، زبان فلسفه، یا زبان فارسی زبان شعر و ادبیات است، گزافه گوناگون دامنه

  ارد. ها ریشه دها و فرهنگنیست؛ بلکه در تمایزات میان سنت

سترده شرقی را زبانتر، زبان فرهنگبرخی از دیدگاهی گ شهودي و زبان غربیهاي  ستدالل هایی عمدتاً  ها را زبان عقل و ا

ي یک فرهنگ است. اگرچه باید توجه داشت رسد این زبان است که برسازندهدانند. اگر چنین تناسبی را بپذیریم، به نظر میمی

برانگیز در اي بسیار اساسی و البته چالشها یعنی فرهنگ، مسئلهاي نظامی صوري با محتواي واژهکه مسئلۀ تناسب زبان به معن

  شناختی و مطالعات میان فرهنگی است. بررسی زبان

همچنان که اشاره شد، بر مبناي چنین رویکردهایی زبان فارسی زبان شعر و ادبیات است و تأمل در تاریخ فرهنگی و ادبی 

ي اسالمی مأمن و مأواي اندیشه -ي فرهنگ ایرانیترین مؤلفهکند. زبان فارسی در مقام مهمادعایی را تایید میکشورمان چنین 

رسد. برخی اي که سخن گفتن از فرهنگ ایرانی بدون ادبیات فارسی امري غیرممکن به نظر میایرانی و اسالمی است؛ به گونه

  ). 22: 1389تاریخ است (قبادي،  ي مهم هویت ایرانی زبان ومعتقدند دو شالوده

ترین آثار فرهنگی زییم. برجستهاندیشیم و میگفتنی است ما بیش از آنکه با زبان فلسفه بیندیشیم، با زبان ادبیات و شعر می

شعار شاعرانمان است. امروزه جهان، ما را با فردوسی و سعدي و عطار و حافظ و خیام و موالنا بیشتر می ما دیوان سد تا شناا

  سینا. این واقعیتی است که اثبات آن محتاج نظریه و استدالل نیست. حتی با ابن

سیبه امر  سالت و ظرفیت آموزش زبان فار شار آن در جایگاه یک ر سر صر کنونی که با مهم فرهنگهاي  ی به ویژه در ع

ستیم، سی و فرهنگی روبرو ه سیا صادي،  شدن در ابعاد مختلف اقت سته و دقیق توجه گونهباید به پدیدة ناگریز جهانی  شای اي 

  ها در جهان ضرورت بسیار  دارد. ترین و دیرپاترین فرهنگکرد. تحکیم و تثبیت هویت فرهنگی کشورمان در مقام یکی از غنی

اســـالمی،  هماهنگی و هارمونی شـــگفت در مجموعه ادبیات و هنر ایرانی   –هاي هویت و فرهنگ ایرانیبا مطالعۀ مؤلفه

یاد کرد، به یک میزان در کالبد ادبیات، » هویت ایرانی«توان از آن با عنوان رسد آنچه که  میینیم؛ به عبارت دیگر به نظر میبمی

  عرفان و هنر ایرانی دمیده شده است.

س ست، اما نکته اینجا سی آیینۀ تمام نماي هویت، فرهنگ و منش ایرانی ا ست که ادبیات فار ت این موضوع انکار کردنی نی

شیده صویر ک ضامینی را به ت شتر موارد همان م ستی ایرانی، در بی صنایع د شی و  شاعران و که معماري، نگارگري، نقا اند که 

شعر و نثر خویش تنیده سرزمین در تار و پود  شمندان این  ستاخیز کلمات اندی اند؛ با این تفاوت که ادبیات براي این کار، از ر

و ترسیم نمادهایی که هرکدام ریشه در اسطوره و فرهنگ دیرپاي ایرانی دارند. بدین جهت سود جسته و هنر از اعجاز هندسه 

  اسالمی است. -اي منشورگونه از هویت و منش ایرانی تمام آثار ادبی و هنري فاخر ایرانی، آیینه

ثیرگذار در انتقال فرهنگ اي جدي و تأدر امر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان همواره میراث ادبی فارسی، سرمایه

ـــت. این هارمونی و  ـــیار گویا از فرهنگ و هویت ماس ـــت؛ اما   عالوه بر ادبیات، هنر ایرانی نیز ترجمانی بس ایرانی بوده اس

  کند. تر میهماهنگی کار انتقال مفاهیم فرهنگی را ساده

با مطالعه و تفسیر نمادهاي به کار رفته  توانبراین اساس در این پژوهش سعی شده است تا نشان داده شود که چگونه می

سا زبان هنر در آثار هنري از تلفیق هنر و ادبیات در انتقال مولفه سالمی در امر آموزش زبان بهره برد. چه ب هاي فرهنگ ایرانی ا

سه مولفه از فرهنگ ایرانی سی بازتاب  شد بنابراین به برر ساتر و تأثیرگذارتر با سالمی  -از زبان ادبیات ر در هنر پرداخته و از ا

ـــادیق آنها در ادبیات، به دلیل پرهیز از تکرار، خودداري می ـــد که چگونه زبان هنر طرح مص ـــود. در ادامه گفته خواهد ش ش

  آید.ي عملی به امر آموزش زبان فارسی در انتقال این مفاهیم میگونهبه

  دارتر بعدي است.و دامنه جدي هايگفتنی است که این پژوهش تنها در حد گامی آغازین براي پژوهش

  

  مسئله تحقیق 1- 1

هاي فرهنگ توان در امر آموزش زبان فارسی از زبان هنر به منظور انتقال مؤلفهمسئله یا پرسش اصلی این است که چگونه می

  کار شدنی است؟ اسالمی بهره گرفت و آیا این -ایرانی 

گفتنی است بسیاري از نمادهاي هویت ایرانی در آثار ارزشمند هنري همچون معماري، نگارگري، نقاشی و... برجسته است و 

  هایی از هویت ایرانی به تصویر کشیده شده است. در هرکدام گوشه
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  پیشینه تحقیق 1- 2

اسالمی مقاالتی نوشته شده است، از جمله  -هاي آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی در انتقال فرهنگ ایرانیدرباره توانمندي

، نوشته نگار داوري اردکانی، طاهره محمودي و سمیه نواب. »آموزش زبان فارسی، فرصتی مغتنم براي گسترش فرهنگ ایرانی«

هاي هویت ایرانی در ســه کتاب از متون درســی آموزش زبان فارســی بررســی شــده اســت. در این مقاله میزان انعکاس مولفه

نوشـــته حســـین هرســـیج و مجتبی » هاي هویت ســـاز بر قدرت نرم جمهوري اســـالمی ایرانتأثیر مؤلفه«ین در مقالۀ همچن

ست. در مقاله  شده ا سالمی دارند سخن گفته  شترین تأثیر را در افزایش قدرت نرم جمهوري ا سرکانی، از مؤلفه هایی که بی توی

اثر مهین ناز میردهقان و فرنوش طاهرلو از طریق  »زبانان رســـیفا غیر به فارســـی زبان آموزش در ایرانی فرهنگ تأثیر«

سنجی و تحلیل داده سته از مؤلفهنظر شده که از دیدگاه ها به آن د سی آموزان«هایی پرداخته  شترین جاذبه را دارد. در » فار بی

هاي هویت ایرانی انعکاس مؤلفهاز دکتر منصور رستگار فسایی و اطلس اثنا عشري، هم به » هویت ایرانی در ادب فارسی«مقاله 

ست. در مقالۀ  شده ا صر مغول پرداخته  سی تا ع سی ظرفیت«در ادب فار سی در ترویج ارزشبرر هاي هاي زبان و ادبیات فار

ــالمی ــتانه با » انقالب اس ــتحکام روابط دیپلماتیک دوس ــی در برقراري و اس از خدیجه حاجیان نیز برخی امکانات زبان فارس

شورهاي حوزة ت ست. همچنین در مقاالت متعدد دیگري هم به ک شده ا سی  ستان) برر مدنی ایران فرهنگی (تاجیکستان و افغان

  رسد.بررسی مؤلفه هاي فرهنگ و هویت ایرانی پرداخته شده است که ذکر تمامی آنها ضروري به نظر نمی

ست. از جمله توفیق عنای شده ا شته  صر هویت و فرهنگ ایرانی در «ت در مقالۀ در بارة ارتباط هنر و هویت نیز مقاالتی نگا عنا

سالمی ست. محمد افروغ در مقالۀ » آثار هنر ا سی کرده ا ستی برر صنایع د نقوش «نمادهایی از هویت ایرانی را در معماري و 

ا بمانیان زمینه تحقیق را خود قالی ایرانی قرار داده است. محمدرض» قالی دست بافت ایرانی عناصر و نمادهایی از هویت ایرانی

ـــاجد ایرانی در تحقیقی با عنوانو همکاران علمی ـــوع را در معماري مس هاي بازخوانی هویت معنوي و انگاره«اش این موض

  اند.بررسی کرده» قدسی در معماري مساجد شیعی

  

  فرهنگ و هویت. 2

صه، ست؛ اما به طور خال شده ا سیاري گفته  سنن و اي فرهنگ مجموعه براي واژة فرهنگ تعاریف ب سوم،  ست از آداب و ر ا

ـــیوه ) ویژگی ذاتی 53: 1386دار می کند.(قیصـــري، دار و معنیهاي زندگی که حیات فردي و اجتماعی را هدفمند، جهتش

ـــت و نیز اینکه از یک طرف بر اجتماع تأثیر می گذارد و از طرفی، از تحوالت اجتماعی تأثیر پذیرفته، فرهنگ پویایی آن اس

  .شوددگرگون می

سوم و همچنین تحول فکري و اجتماعی آن  فرهنگ هر ملتی در حکم آیینۀ تمام نماي افکار و عقاید و اخالق و آداب و ر

ست.  سیاري ا شمند ب سیار کهن و آثار ارز سوابق فرهنگی ب ست. ایران به دلیل قدمتی که دارد، داراي  این ملت در طول زمان ا

بع قدرت نرم ماســت که باید با هوشــمندي و ظرافت از این منابع قدرت در جاذبه هاي فرهنگ و تمدن، در حکم یکی از منا

  جهت معرفی و شناساندن خود به جهان بهره گرفت.

سیار روشنی با  شود. اگر افراد یک برترین مولفۀ هویت، شمرده میترین و که مهم ايگونهدارد؛ به» هویت«فرهنگ، رابطۀ ب

بشــناســند و آن را به نســل بعد انتقال دهند، آن جامعه هویت و موجودیت خود را از  درســتیجامعه نتوانند فرهنگ خود را به

ست می شود. در توان گفت که با انتقال فرهنگ، هویت نیز منتقل میشود؛ پس میدهد و در برابر فرهنگ مهاجم مغلوب مید

  گ و به تبع آن انتقال هویت است.ترین ابزارهاي انتقال فرهنآن یکی از مهم هاياین میان، زبان و زیر مجموعه

ـــت، اما نوعی هویت جمعی با با آنکه هویت ملی، به معناي امروزي آن پدیدة تازه در معناي » تصـــور ایرانی بودن«اي اس

شد. مفهوم هویت ایرانی در دوران  ساخته و پرداخته  سانیان  سا سی، قومی، دینی، زمانی و مکانی آن در دوران  سیا یکپارچۀ 

سالمی نیز شیب ا صورت هویت ملی با فراز و ن صر جدید به  صفوي تولدي دیگر یافت و در ع صر  هایی پایدار ماند و در ع

   ).159: 1389ایرانی متجلی شد(هرسیج، 

  

  اسالمی -مؤلفه هاي فرهنگ و هویت ایرانی 2-1

هاي متفاوتی براي آن قایل بنديها و شاخصه هاي هویت ایرانی می توان از چند دیدگاه نگریست و دستهبه طور کلی به مؤلفه

سالمی گنجاند. هرچند میها را میشد؛ اما در یک نگاه کلی  همۀ این مؤلفه سته ایرانی و ا ها را توان برخی مؤلفهتوان در دو د
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سالمی گنجاند؛ از آنجا که درهم آمیختگی مؤلفه شاخه ا شاخۀ ایرانی و برخی دیگر را در  سالمی به اندر  اي دازههاي ایرانی و ا

ست که این تقسیم بندي در عمل دچار مشکل می اي شود. براي نمونه مؤلفۀ یکتاپرستی، در نگاه اول ممکن است مؤلفهزیاد ا

شمگیري دارد،  سالم نیز نمود چ ست  که این باور در فرهنگ، ادبیات و هنر پیش از ا سد، اما انکار کردنی نی سالمی به نظر بر ا

 1هاي این دین، داراي غنا و ژرفاي بیشتري شد.ثیر آموزهمنتها بعد از اسالم تحت تأ
  

هاي هویت ایرانی، تأثیر دوجانبه تمدن کهن ایرانی و دین اســالم بر یکدیگر به خوبی دیده به طور کلی در بررســی مؤلفه

ا بعد از ورود اســالم اند، امها، قبل از ظهور اســالم در فرهنگ ایرانی حضــور داشــتهشــود؛ به عبارت دیگر، اغلب این مؤلفهمی

ــمایلی دیگر در حافظۀ ایرانی، به حیات  ــکل و ش تحت تأثیر این دین، بدون آنکه از بین بروند با نمادهاي دینی آمیخته و با ش

ها ها و نقاشیدرآمیخت و در نگارگري» والیت مداري«بعد از اسالم با موضوع » فرّه«خود، ادامه دادند؛ براي نمونه نماد ایرانی 

ص صیتورت هالهبه  شخ ست که فرهنگ و  هاي دینی باقی ماند.ي نور بر گرد چهرة پیامبر و  شانگر این نکته ا سئله ن این م

هاي اصــیل ایرانی و اســالمی اســت. به عبارتی فرهنگ، ادبیات و هنر ایرانی، بین هویت ایرانی، فرهنگی ممزوج یافته از ســنت

نمادهاي ملی و مذهبی هم آغوشــی ایجاد کرده اســت و این نمادهاي ممزوج یافته از ســنت و دین در حافظه و روح ایرانی 

  همچنان باقی مانده است. 

پرستی، ظلم ستیزي، تقابل دائمی خیر و شر یا نور و ظلمت(در ترین مؤلفه هاي هویت ایرانی عبارتند از: یکتابرخی از مهم

شی و آزادگی، میانه ستاخیز، نگرش به جهان بر پایۀ باور ایرانیان) محبت اهل بیت، دین داري، آزادمن ساهل،  باور به ر روي و ت

 اند. تر هنر بررسی شدهاغتنام فرصت، جوانمردي و فتوت و... که در این پژوهش تنها سه شاخصه از هویت ایرانی در بس

  

  اسالمی -استفاده از زبان هنر در ترویج فرهنگ ایرانی 2- 2

ــیار مهمی دارد و در ایران نیز به این مقوله تا  ــور در حفظ و انتقال فرهنگ و هویت ملی نقش بس ــد که ادبیات هر کش گفته ش

سیار توجه  ستیم؛یکی اینکه زبکنون ب سئله روبرو ه ست. در اینجا  با دو م سی تا کنون، به منظور انتقال شده ا ان و ادبیات فار

ست؛ هر چند توانمندي شیده ا سیاري را به دوش ک سالمی بار ب شدة  فرهنگ ایرانی ا شف نا سا ک و قابلیت هاي تازه و چه ب

  دیگري را هم براي تحقق این هدف هنوز داراست که در این راه باید به ابزارهاي دیگري نیز اندیشید.

ــاس نتایج برخی تحقیقاتدوم اینکه، بر ا ــی که مهم 1س ــی اســت، براي غیر ادبیات فارس ترین مقوله در آموزش زبان فارس

  فارسی زبانان جاذبۀ چندانی ندارد و این مسئله خالف تصور و انتظار ماست. 

ن باره موفق اسالمی بهره گرفت و در ای -توان از زبان هنر براي نشر فرهنگ ایرانیفرضیه این است که می در این پژوهش

بود. این فرضــیه بر چند اســتدالل اســتوار اســت. اول آنکه یکی از مظاهر درخشــان تمدن ایران، هنر ایرانی اســت که در قالب 

معماري، نقاشی، نگارگري، قالی بافی، موسیقی و... جلوه یافته و بر همه جهانیان شناخته شده است. دوم آنکه، هنر ایرانی آیینه 

س -فرهنگ ایرانیتمام نماي هویت و  ست. به عبارتی، تمام مؤلفها سیار پررمز و راز و المی ا شکلی ب هاي هویت ما در هنر به 

ست که در فرهنگ  ستان ا شده از فرهنگ و تمدن با ست. هویت هنر ایرانی منتج  شده ا شیده  صویر ک در عین حال گویا به ت

  )139: 1391پور، حسن و طوسی افضل گذارد.(مجموع هنر ایرانی را به نمایش میاسالمی پاالیش یافته و در 

شعر به  سانی که در تارو پود  ضامین یک سیار م سیار درهم آمیخته و چه ب سی ب شعر فار سوم اینکه، هنر ایرانی با ادبیات و 

و  توان گفت هنر دوشادوش ادبیات حرکت کردهاند؛ بنابراین مینحوي  و در آیینۀ هنر به صورتی دیگر به تصویر کشیده شده

توان از مصادیق شعري و هنري به یک اندازه بهره گرفته و ذوق و پسند مخاطب فارسی سنگ ایرانی میدر انتقال فرهنگ گران

  زده کرد.آموز را اقناع و چه بسا شگفت

برقرار  ر ملیت و زبانی ارتباطدر نهایت اینکه، زبان هنر زبانی است که بی هیچ نیازي به ترجمه، با جان و دل مخاطب، از ه

ـــت. با این مقدمات، میکند و تأثیر آن از هر قالبی مفیدتر و ژرفمی توان گفت که در هنر فاخر ایرانی (اعم از معماري، تر اس

اسالمی بسیار خوش نشسته است که  با زبان گویاي هنر این مفاهیم -هاي هویت ایرانی نگارگري، نقاشی و قالی بافی)، مؤلفه

  آموزان منتقل کرد.توان به فارسی را می

جا با توجه به محدویت تنها به بررسی چند مؤلفه از فرهنگ ایرانی در زبان هنر از جمله یکتاپرستی، ستیز دائمی در این

  شود.خیر و شر و نور و ظلمت و آزادگی و مقاومت در فره پرداخته می

                                                           
  از مهین ناز میردهقان و فرنوش طاهرلو.» آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانتأثیر فرهنگ ایرانی در «. به عنوان نمونه مقاله  1
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ستان، چه در دوره ساطیري موحّد بوده، هیچ گاه کثرت و تعدد مبدأ آفرینش را نپذیرفته هاي دینی و چه در دورهایرانیان با اند. ا

شود و نمادهاي توحید در تمام ارکان تمدن ایرانیان از جمله علم، عرفان، ي اصلی هویت ایرانی محسوب مییکتاپرستی مؤلفه

ام آثار ادبی ما اعم از شعر و نثر، روح ) نیازي به گفتن نیست که در تم33: 1388نظر و رجبی، شعر و هنر آشکار است.(خوش

  زند.توحید و یکتاپرستی موج می

شوند تا در مقابل آن، شمایل مقدس اي رانده میبر خالف هنر مسیحی قرون وسطی که در آن صور و نقوش به پیش زمینه

گیرد. عالم خلقت پرده برمیبتواند نشــان داده شــود؛ نقوش هندســی هنر اســالمی از قوانین ذاتی جهان شــناختی مؤثر در کل 

نخستین وظیفه این نقوش آن است که ذهن بیننده را از ظواهر مادي این جهانی به حقیقت روحانی زیربنایی آن و در یک کالم 

  ).9: 1389از صورت به معنا رهنمون شود (کریچلو، 

ــیده ــلمان همواره کوش ــف راز و رمزهاي  اند با برقراي ارتباطی نزدیک و مأنوس با طبیعتمعماران مس پیرامونی، براي کش

صور فیزکی زمان با برقراري این ارتباط، با بهرهنهانی خلقت، گام بردارند. اینان هم ستعاري، در قالب  گیري از بیانی نمادین و ا

ـــایی کیفی، به خلق آثاي رازگونه و در عین حال قابل درك همت گماردند تا از این رهگذر احدیت و وحدانیت ذات ی و فض

  )48: 1389مقدس را مصور کنند و آدمی را شایسته حضور در ورادي او گردانند.(بمانیان و دیگران، 

اند نمادهاي مستخرج از مبانی اعتقادي ادیان در دوران مختلف هنر ایران، از سه هزار سال پیش تا کنون سیر و تطور داشته

صورت شده اند.(و به  صه هنر نهادینه  ضلا هاي گوناگون در عر سی ف سن و طو سلمانان از 159: 1391پور، ح ) از آنجا که م

ــه به عنوان واســطهخلق تصــویر خداوند برحذر بوده اي وحدت بخش، میان ماده و جهان معنوي و اند، هنر اســالمی از هندس

ه ویژه هندسه و با درکی ) بنابراین، هنر اسالمی با الهام از ریاضیات، ب37: 1387ابزاري براي بیان عقایدش استفاده کرد.(عنایت، 

سب و موزون خود، داراي باطنی عمیق و  شی را رقم می زند که فراتر از ظاهر متنا ستی طرح بناها و نقو سفی و عرفانی از ه فل

  ها است. ترین معناي نهفته در معماري و هنر اسالمی تجلی روح وحدانیت به کمک نمادها و نقشمعنی دار است. محوري

  شود. ایرانی پرداخته می -اي از بازتاب توحید در معماري اسالمیذکر نمونه در ادامه تنها به

ست، قرار دارد. مرکز  ست و در مقابل مربع که نماد زمین و مخلوقات ا سالمی نماد کیهان، تمامیت و کمال ا دایره در هنر ا

سالمی نمودار الگوي  ست. کف در معماري ا ست، که با دیوار پیوند دارد. دایره نمایندة حقیقت ابدي و ذات الهی ا مربع زمین ا

ــده اســت؛ یعنی کثرت زمین و موجودات زمینی از  دیوار نماد اعتالي نفس اســت، کف از طریق دیوارها به بام مدور تبدیل ش

  )37: 1387تواند به وحدت و یکپارچگی بینجامد.(عنایت، طریق اعتالي نفس می

هاي قدرت عمار با آگاهی از اینکه خورشید و آسمان به مثابه برترین جلوهگنبد نماد آسمان و مقصد عروج انسان است. م

هاي متعالی و عرفانی را با زبانی استعالیی و اشکالی نمادین اند، همواره کوشیده است این مضامین مفاهیم و استعارهخداوندي

ها گرداند. در واقع او با ستر ناسوت و روزمرگیدر فضاي زیرین گنبد تداعی کند و بیننده را ناخودآگاه متوجه عالم الهوت از ب

سلیمی و رنگبهره شش هاي فیروزهگیري از تزیینات ا سته درونی و بیرونی گنبد که تأللؤ و درخ شش پو اي و الجوردي در پو

سه) در هیاهوي نقشویژه نور را امکان پذیر می شم صري مرکزي( سیدن همگانسازد و قراردادن عن به  ها هدفی جز تداعی ر

  )60و  59: 1389ذات مقدس خدا را ندشته است.(بمانیان و دیگران، 

و قرار گرفتن گنبد بر روي  -هاي بزرگ به کوچک و سرانجام رسیدن به نقطه مرکزحرکت از دایره –از طرفی، نماي گنبد  

هاي هنري و ادبی گونهاي مربع شــکل، بیانگر حرکت از کثرت به ســوي وحدت و توحید اســت. حقیقتی که در تمام اســتوانه

ضمونی را  ست همان م صاویر ناب معماري ایرانی در ست.  این ت شده ا شته  شکلی نمادین و رمزگونه به ودیعه گذا ایرانی به 

  دربردارد که در آثار ادبی ما از جمله منطق الطیر عطار، در سفر نمادین پرندگان به سوي سیمرغ به تصویر کشیده شده است. 

ها، نیز با زبانی رمزآلود، ها و به کارگیري دقیق و هوشـــمندانه رنگندســـی بناها، نقوش گیاهی و کتیبهگذشـــته از نماي ه

ــده اســت که از رنگ قهوهکنند. در معماري اســالمی رنگ به گونهحقایق کیهانی و فلســفی را بازگو می اي اي به کار گرفته ش

سمت رنگ صورت آجرهاي دیوار به  سمانی حرکت  شن و آ ها نمایانگر رخ برگرفتن از عالم گیرد. در این میان رنگهاي رو

) در برخورد با سطوح کاشی کاري مساجد و بناهاي 53: 1388خاکی و حرکت به تجرد و وارستگی هستند(شهیدي و بمانیان، 

شود.(هوشیار، از میاي می بینیم که از درون آن سفري نمادین به سوي نور و روشنایی آغمذهبی اسالمی، خود را در برابر آیینه

1386 :35(   
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شتباه به عنوان نوعی تزیین و آرایه  سالم براي قرون متمادي در مغرب زمین به ا سی در ا سفانه هنر انتزاعی نقوش هند متأ

سالم، یعنی توحید، که در معناي این نقوش از طریق تجلی وحدت در کثرت و بالعکس بیان  صلی ا شده و پیام ا صرف قلمداد 

) در این باره باید به صورت دقیق و موشکافانه وارد 9: 1389گز مد نظر و مورد مداقه قرار نگرفته است.(کریچلو، شود، هرمی

شی صادیق تجلی وحدت را نه تنها معماري، بلکه در کا شیاء فلزي و چوبی، پارچه و قالی و نگارگري شد و م شه، ا شی کاري، 

  یافت و به تصویر کشید.

سی، میبراي زبان آموزان غیر   ساجد و توان در طرح مؤلفهفار صاویر م ستی، در کنار معرفی آثار ادبی، از ت اي چون یکتاپر

شتري به مخاطب القا  ستند، بهره گرفت تا این مؤلفه ها با ژرفا و تأثیر بی ضمون ه بناها و آثار هنري ایرانی که دربردارنده این م

صویر ناب از هنر و معم شوري که دیدن یک ت شف رابطهشود. قطعا  سالمی و ک ها و رازهاي آن در جان مخاطب ایجاد اري ا

سب و هارمونی در کل می سیار تأثیرگذارتر از القاي تئوریک این مفاهیم خواهد بود؛ به ویژه آنکه مخاطب متوجه این تنا کند، ب

 اسالمی و همخوانی آن با روح و شعور ایرانی شود. -پیکره هنر، ادبیات و فرهنگ ایرانی

  

  تقابل خیر و شر و نور و ظلمت  2 -2-2

ــت. جدال نور و ظلمت از  ــر و نور و ظلمت اس ــتان تاکنون، جدال دایمی خیر و ش یکی از تفکرات بنیادین ایران از دوره باس

دائمی بالد و بعد از اسالم با باور نبرد هاي  ایران باستان آغاز می شود، در بستر باورهاي زرتشتی میهاي اندیشهترین الیهژرف

گردند. این بینش هاي دینی مســلمانان چون امام علی و امام حســین نماد حق میآمیزد و شــخصــیتحق و باطل در هم می

  شود.سرانجام به تفکر ظهور منجی و پیروزي نهایی حق بر باطل و نور بر ظلمت ختم می

سیم میبنابر جهان سه دوره تق شتی، عمر جهان به  سپس حمله اهریمن در پایان دوره آرا -1شود: بینی زرت مش مینویی و 

) بر طبق این بینش، ابتداي 109: 1386دوره تعادل اهورایی(طالبیان و دیگران،  -3دوره اختالط یا جدال خیر و شــر؛  -2دوره؛ 

ست، اما در برهه شر به درون هستی راه پیدا  میجهان آکنده از نور و روشنایی و خیر ا سخت می  کنند واي از زمان نیروهاي 

ساس، هدف  شود. بر این ا شر پیروز می  سرانجام خیر و نور بر بدي و  ستی را با خود ممزوج کنند. اما  شند هر پدیده ه کو

  )34: 1388اصلی دیانت زرتشتی فراهم آوردن تمهیداتِ پیروزي خیر و خوبی بر شر و بدي است.(خوش نظر، رجبی، 

شه عرفا و حکما و  سوي دیگر بر اندی سالم از  سویی، و فرهنگ عظیم ا ستانی ایران از  سالمی امتداد فرهنگ با در دوره ا

نگارگران تأثیر فراوانی نهاد. روح تفکر زرتشتی با تفکرعرفاي ایرانی در هم آمیخت و این روح عرفانی باستانی، سرانجام خود 

کرد و در مسلک اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردي به کلی احیا شد. نگارگر ایرانی  را در شعر عطار، حافظ و موالنا متجلی

ـــتان و فرهنگ دوره  ـــت. نگارگريِ ایرانی ترجمه ناب فرهنگ ایران باس در آثارش همواره از نمایش نور محض بهره برده اس

  )32اند. (همان: شدهعرفانی اخذ –اسالمی است و اکثر موضوعات انتخاب شده براي نگارگري از آثار ادبی 

ست که  ضاد و جدال نیک و بد ا شاهنامه ت صلی  شاهنامه فردوسی می بینیم. درون مایه ا شر را در  نمونه بارز تقابل خیر و 

  )1: 1386همچون یک روح بر اجزاي این اثر سترگ سایه افکنده است.(طالبیان و دیگران، 

از نمادهاي » ضحاك ماردوش«و » اژدها«و » دیو«نمادهاي خیر و از » سروش خجسته«و » فره ایزدي«در شاهنامه فردوسی، 

سوب می شکل و بافت و... بهره برده و براي القاي چنین شر مح صر رنگ و  شوند. هنرمندان نگارگر براي این منظور از عنا

شانهاند. در این نگارهصفاتی بر قابلیت نگارگري افزوده سی، نمادها و ن شر ایجاد هایی ها به تبع آثار حما براي نمایش خیر و 

  )110: 1388شده است(عصمتی، 

ــت. » اژدها«مفهوم  ــر اس ــایر ملل با » اژدها«بیش از هر نمادي، نماینده نیروي اهریمنی و ش در فرهنگ و ادبیات ایران و س

شیطانی معرفی شده هاي هاي پنهان و نماد شرّ و گرایشاژدها نگهبان سختگیر گنج« فرهنگ نمادهامفهوم شر آمیخته است. در 

  )123: ذیل اژدها ص1377است.(ژان شوالیه، آلن گربران، 

نان اژدها افکن در فرهنگ ایرانی  ـــت.  پهلوا نده خیر و خوبی اس مای قابل این نیروي اهریمنی، پهلوانِ اژدها افکن، ن در م

ین، و. عالوه بر این ایزدانی چون بهرام، عبارتند از: گرشاسپ یا سام، رستم، گشتاسب، اسفندیار بهمن اردشیر بابکان، بهرام چوب

  )137، 1357تیشتر، آذر، مهر، سروش، و حتی خود اهرامزدا نیز اژدها افکن هستند.(سرکاراتی، 

ـــت که در اثر تکرار  و حضـــور مداوم آن در ادبیات و آثار هنري  نبرد اژدها با پهلوان اژدها افکن یک کهن الگویی اس

ساز در فرهنگ ملی و قومی تبدیل شده است. این صحنه نبرد به عنوان نماد جدال عنصري هویتهاي تاریخی مختلف به دوره
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سته شر، در انواع نقش برج سخهخیر و  سلجوقی و مغول و ن سانی،  سا صفوي به وفور هاي دوره  صور عهد تیموري و  هاي م

  شود.دیده می

و هنر نقاشی ایران در سده نهم هجري است. ارزش هنري  ابن حسام خوسفی که شاهکار ادبیات فارسی» خاوران نامه«مثالً 

ســرآمد نگارگران روزگار خویش در این اثر » فرهاد نقاش«هایی اســت که ها و تذهیبواالي این کتاب، بیشــتر به خاطر نگاره

علی(ع) به عنوان مصاف امام  71هاي بسیار زیبایی مواجه هستیم. از جمله در صفحه کشیده است. در این کتاب ما با نگارگري

ــاویر غلبه امام به عنوان مظهر و نبرد امام با اژدها را می 98اي و در صــفحه نیروي حق با موجودات افســانه بینیم. در این تص

   )98و 71: 1381نماینده حق بر دیوها و اژدها به عنوان نیروي اهریمنی آشکار است(ابن حسام خوسفی،

صویر این کهن   شدهالگو را حتی در تکیهگذشته از این آثار، ت شان عامیانه طراحی  اند، می بینیم؛ هاي مذهبی که توسط نقا

گیري ها، تکرار این نقوش فقط به معناي طراحی مجدد آن نیســت، بلکه نقاش در پی بهرههاي مازندران. در این تکیهمثل تکیه

ـــت و احتماالً نقاش تأثیر و کارا ـــاویر اس یی مجدد این نقش مایه را در میان مردم حس کرده از روح معنوي نهفته در این تص

کش را در قالب چوبی نشان داده است.(اعظم در روستایی به همین نام در شهرستان آمل، قهرمان اژدها» مرزنگو«است. مثل تکیه

  ) 25، 1390زاده و انصاري، 

سطوره اي با  شورا در این نقوش، نبرد اژدها و پهلوان به عنوان یک کهن الگوي ا صاویر مربوط به فرهنگ عا نمادهایی از ت

سو و نبرد حق و باطل در  شر از یک  شگی خیر و  صاویر و نمادها، در پی القاي نبرد همی ست و مجموعه این ت پیوند خورده ا

شیعی د ساطیري ما با مضامین اسالمی و  ر صحنه عاشورا و پیروزي نهایی حق هستند. می بینیم که بار دیگر مضامین کهن و ا

  آوردند. هم آمیخته و با ارائه در قالب تصویري هنري، هویت ملی و اسالمی مخاطب را فرایاد می

هاي مهم براي نقاشــان تأکید بر موضــوع خیر و شــر، که به نوعی تداعی کننده مفهوم نور و ظلمت اســت، یکی از گزینش

صل از آن بی ارتباط با حکمت کهن ایرا ست که نتایج حا صلت عامیانه بوده ا ست و این نگرش به پایداري و ا نی و عرفانی نی

  )23نقاشی عامیانه کمک کرده است.(همان: 

سی، هیچ نمادي مانند نور، به وحدت  در مبحث نور و ظلمت، از یادآوري این نکته نباید غفلت کرد که در فرهنگ نمادشنا

ستان، از خداوند که همان اهورامزد ست. در حکمت ایران با ست و الهی نزدیک نی شده ا شنی بیکران یاد  ست به منزله رو ا ا

ــالم، با الهام از آیاتی چون  ــت. این بینش بعد از اس ــموات و االرض...«مفهوم نور با مفهوم اهورامزدا برابر اس در  1»اهللا نور الس

سوي دیگر شی از  سو  و در معماري، نگارگري، نقا شراق) و عرفان از یک  شیخ ا سفی  سفه(نظریات فل سط و  ادبیات، فل ب

  گسترش یافت. این موضوع از یک سو با مؤلفه یکتاپرستی و از سویی با تقابل نور و ظلمت ارتباط و هم پوشانی دارد.

ــت و هم از آثار  ــنتی، چون معماري و نگارگري بهره جس براي آموزش مؤلفه هاي بومی هم می توان از جلوه هاي هنر س

صر هنرم شی معا صر. براي مثال، در نقا صر هویت ایرانیهنري معا ستند که درآثار خود از عنا سالمی بهره گرفته و  -ندانی ه ا

بدین سان در پی ایجاد هنري ایرانی و بومی هستند. نقاشان نوگرایی که با هدف یافتن هویت ملی، در نگاره ها و تصاویر سنتی 

شکیل می دهند. در این میا شماري را ت سبتاً پر صادق ایران به مطالعه پرداختند، گروه ن ن آثار برخی از آنها، نظیر پرویز تناولی، 

 ) 79، 1380تبریزي، آیدین آغداشلو، علی اکبر صادقی ناصر اویسی و ژازه طباطبائی و... قابل ذکرند.(گودرزي، 

ـــی، در مکتبی به عنوان  قاش مکتب «گروهی از هنرمندان معاصـــر، هدف خود را در بازیابی و انعکاس هویت ملی در ن

سقاخانهنبال کردند و به موفقیتد 2»سقاخانه سنتی، هایی دست یافتند. هدف نقاشان مکتب  اي ایجاد پل ارتباطی میان هنرهاي 

  )142محلی و بومی با هنر مدرن جهانی است.(همان: 

                                                           
    35نور: 1
شمسی در ایران شکل گرفت. این گروه هنرمندان از فارغ التحصیالن دانشکده هنرهاي  1340.مکتب سقاخانه جریانی هنري بود که در دهه  2

مذهبی پرداختند. این مکتب، نخستین گروهی است که به  -هاي ملینمادها و نقش زیبا بودند که با تلفیق نقاشی مدرن با نقش مایه ها،

هاي تصویري گذشته می پردازد. این هنرمندان در جستجوي تعریف دوباره اي از زیبایی هاي ملی و صورت سازمان یافته به احیاي سنت

خاطر عناصري از فرهنگ و هویت بومی را در کار خود به کار بردند.  سنتی برآمدند. اینان به دنبال ایرانیزه کردن هنر مدرن بودند و به این

منصور ، رضا مافی، روديحسین زندهبراي این گروه برگزید. از نقاشان این مکتب می توان به » کریم امامی«اصطالح سقاخانه را نخستین بار

اشاره کرد.(رك: تاریخ نقاشی ایران از مرتضی گودرزي، صص  پرویز تناولیو  زيصادق تبری، فرامرز پیالرام، مسعود عربشاهی، قندریز

  از حسین عابد دوست و زیبا کاظم پور)» ايجامعه شناختی مکتب نقاشی سقاخانه«و مقاله  151-157
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ــتن پی برده  ــعی میاین هنرمندان به اهمیت بازیابی هویت خویش ــیله هنر خود این ارزشاند و س ها را جهانی کنند به وس

ازند. آثار اینان گنجینه با ارزش، و سزاوار توجه بیشتري است. استفاده بجا از آثار این هنرمندان در البالي متون درسی زبان س

 اسالمی نقش بسزایی دارد، خود به خود به نشر هنر ایرانی خواهد انجامید.  -هاي ایرانی آموزان عالوه بر آنکه در انتقال مؤلفه

  

  متآزادگی و مقاو 2-2-3

هاي بسیار هاي هویت ایرانی، روحیه آزادگی و مقاومت در برابر ظلم است که نهادینه شده در روح ایرانی از دورهیکی از مؤلفه

ست. ایرانیان از دیرباز براي آزادگی و مقاومت در برابر ظلم، ارزش و اعتبار زیادي قایل بوده اند و پایبندي به این روحیه کهن ا

ــتادگی در برابر حمالت مختلف ثابت کردهرا، عمالً در طول  ــفت نیکوي اخالقی، در میراث فرهنگ و تاریخ با ایس اند. این ص

تمدن ایرانیان از جمله ادبیات و هنر با اســتفاده از زبان نماد منعکس شــده اســت. در فرهنگ ایرانی، نماد به کار رفته براي این 

  بوده است.» سرو«منظور از دیرباز 

گ و ادب ملل گوناگون همواره سرچشمه حیات، خیر و برکت، تقدس، زایش، استواري و استقامت، نشاط درختان در فرهن

ها یکسان نیستند، چنانکه درخت انجیر، نزد مردم هندوستان، درخت اند. درختان نمادین نزد ملتو سربلندي و نشاط و... بوده

سرو نزد ایرانیان و در فرهنگ  سدره المنتهی، انار، انجیر و زیتون لیمو نزد مردم آلمان، درخت  سالمی درختان مقدس طوبی،  ا

  ) 95: 1380مقدسند(پورخالقی چترودي، 

شته و نماد جاودانگی تلقی  شید جنبه آیینی دا سته تخت جم ستان و به گواهی نقوش برج سرو در دوران ایران با درخت 

و از بهشت آورد و یکی را قریه کاشمر و دیگري را شده است. در باورهاي مزدیسنان آمده است که زرتشت دو شاخه سرمی

، 1386در دیه فریومَد( فارمَد) کاشت. این دو نهال بهشتی به تدریج برومند شد و تناوري آن در جهان شهرت یافت. (یاحقی، 

وري از سوي ) و نیز روایت است زرتشت براي اول بار امشاسپند را به صورت انسانی دید که به پیام آ466ذیل سرو کاشمر: 

دین بود. این شــاخه را شــاخه ســرو  » مینوي«اورمزد پیش او آمده بود. بهمن، شــاخه ســفیدي در دســت داشــت و آن شــاخه 

  ) 154، 1391اند.(افضل طوسی و حسن پور، دانسته

سبز و با طراوت که شه  ست؛ درختی همی شید و زایش مهر ا ست که ویژه خور سرو درختی ا در  در باورپیروان آیین مهر، 

سردي و تاریکی پایداري می شانه نامیرایی و آزادگی و پایداري برابر  سرو نماد مهر تابان و زندگی بخش و ن کند. از این روي، 

  ) 9: 1389در برابر نیروهاي مرگ آور است(کوهزاد، 

اي عیالم، آشور و هنمونه اي از این درخت را می توان در پلکان شرقی کاخ آپاداناي تخت جمشید مشاهده کرد. در تمدن

ست. به حکم همین منزلت  ست و یگانه درخت مقدس ا شی و خرمی و مردانگی ا سرو نماد خو شی، درخت  باالخره هخامن

ست که تراش آن با نهایت دقت و ظرافت کم نظیري  سرو یگانه درخت ا شید  سنگ نگاره هاي تخت جم ست که در  مذهبی ا

  )151: 1390انجام گرفته است. (افروغ، 

ور اسالم و در دوران اسالمی به تدریج جایگاه خود را به عنوان یک درخت آیینی از دست داد و تبدیل به یک نگاره با ظه

به اوج زیبایی و ظهور خویش در بیشـــتر هنرهاي ایرانی از ترمه  13و  12شـــود، ولی رفته رفته در قرون تزیینی و انتزاعی می

 )44: 1388رسد.(افروغ، ي دینی و آیینی نظیر تعزیه و عالمت هاي عاشورایی میبافی و قالی بافی گرفته تا معماري و هنرها

سنگ نگارهمایه در بین نقوش و طرحسرو، پرکاربردترین نقش نقش ست که در  شید تا آثار هاي درختی ا هاي تخت جم

هاي ترمه هاي مختلف، شالقالی ادیبان و شاعران و آثار هنري کشورمان نقاشی، صنایع دستی و معماري به کار رفته است. در

شود (افضل طوسی و یزد، کرمان و کاشان و قلمکاري اصفهان نقش سرو با نوك برگشته از وزش باد(بته جقه) بسیار دیده می

  ) 154، 1391حسن پور، 

هاي وتیف) و یکی از م268: 1387در ادبیات فارســی نیز ســرو نماد آزادگی، ســربلندي، راســتی و تهیدســتی و... (زمرّدي،

پرکاربرد در شعر عاشقانه است. در ادبیات و هنر گرافیک بعد از انقالب، درخت سرو بیش از همه به عنوان نمادي براي شهید 

سهمناك متجاوزان و تالش براي حفظ هویت  و رزمنده به کار رفت. ریچارد فراي به ویژگی پایداري ایرانیان در برابر حمالت 

  )151: 1390کند(افروغ،از این جهت با درخت سرو مقایسه می خویش توجه کرده و آنان را

بنابراین، تکرار بی وقفه نقش مایه سرو در غالب انواع آثار هنري از یک سو و حضور پایدارش از دیرباز تا کنون بیانگر آن 

  هاي جدانشدنی و ثابت هویت ایرانی هستند.است که آزادگی، ایستادگی و سرزندگی و نشاط از ویژگی
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  گیرينتیجه

صه از هویت ایرانی  شاخ سه  سی  شاخص از منظردر این مقاله به برر سی این  هنر که زبان دیدیم که  هاهنر پرداختیم. در برر

ست،  یننماد یزبان ست؛ فرهنگ و هو خوبیبها شته ا بنابراین نه تنها آثار ادبی ایران، که آثار هنري یت ایرانی را به نمایش گذا

  در امر آموزش زبان فارسی تأثیرگذار باشد. ،متنی گویا از فرهنگ و هویت ایرانی در جایگاهتواند آن نیز می

کند و تأثیر یک اثر فاخر هنري از هر زبان هنر بدون آنکه نیاز به ترجمه داشــته باشــد به ســادگی با مخاطب ارتباط برقرار می 

هاي بصــري خاص خود در تســریع و تأثیر دلیل جذابیت تر اســت. از طرفی آثار هنري بهمتن آموزشــی دیگر بیشــتر و عمیق

  آموزش نقش بسزایی دارند. 

سی ب ساس در آموزش زبان فار شار بهره گرفت. به نظر نگارندگان این مقاله، در تدوین  توانمیبر این ا سر از این ظرفیت 

سی، اوالً باید مؤلفه شی زبان فار صحیح گنجاند و براي این کار هاي هویت ایرانی را به زبانی متون و مواد آموز ستقیم و  غیر م

شی باید  تدوین کتبهاي فرهنگ ایرانی بهره گرفت. براي این منظور، در از تمام ظرفیت شیآموز را به طور جداگانه براي  بخ

ست ب سان هنري خوا شنا سیر آثار هنري ب درهنر در نظر گرفت و از کار متون و در  به کمک مولفان بیایند.انتخاب، چینش و تف

ــی چینش به ــد مثالاًگونهآمزش ــعر یا متنی ادبیدر کنار قطعه اي باش اي از معماري، هنري (خواه قطعه نمادهاي، یعرفان ،اي ش

شد)  سیقی با ستی یا مو صنایع د شی، نگار گري،  سجام پیکره  شوندقرار دادهنقا سو متوجه هماهنگی و ان تا مخاطب از یک 

و البته  یت بصــري و شــنیداري این آثار او را تشــویق به آموختن فرهنگ ایرانی کندفرهنگ ایرانی شــود و از ســویی جذاب

  هویتی باشد. –تواند مکمل آموزش زبانی توضیحات مدرس هم می

  

  نوشتپی

ــت. هردوت 1 ــده اس ــتش خداوند یکتا دیده نش ــی جز پرس ــتش ــینۀ این ملت هرگز پرس ــت بودند و در پیش . ایرانیان مردمانی خداپرس

)Herodotus :ست شت ا ستش انجام می«) در این زمینه نو سک پر سم نیایش و منا شتند و نه در بتخانه مرا ».  دادندایرانیان نه بتی دا

  ).3/759: 1379(اباذري و دیگران، 
  رنوش طاهرلو.از مهین ناز میردهقان و ف» تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان«. به عنوان نمونه نک.  2
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