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 چکیده 
های گوناگون و همچنین به دلیل نظیری از موضوعات و سبککمدبیات فارسی با وسعتی به طول بیش از ده قرن و تنوع ا

ها است. اما پیوند ناگسستنی که با تمام ابعاد زندگی ایرانیان و زبان روزمره آنان دارد، منبعی مهم برای آموزش به خارجی
است. هدف ما از این زبانان توجه شدهفارسی به غیر فارسی  تاکنون کمتر به کارکردهای آن در تألیفات آموزش زبان

خواهیم بدانیم در این تألیفات به کدام های آزفاست؛ میپژوهش تحلیل میزان و نوع به کارگیری ادبیات فارسی در کتاب
سازی استفاده شده و کدام بخش از ادبیات حذف و یا با راهکاری همچون سادهنوع ادبی )نظم یا نثر( بیشتر اقبال نشان داده 

اند؛ برای این منظور به واکاوی هایی پیروی کردهمؤلفان برای گزینش آثار ادبی از چه معیارها یا شاخصه است؛ همچنینشده
تحلیلی -پرداختیم و این مجموعه را با محوریت ادبیات با رویکردی توصیفی 97شده تا سال جلد کتاب آزفای منتشر 199

جلد، از ادبیات به صورت  80ویژه آموزش ادبیات بودند. درجلد کتاب، سراسر ادبی و  6بررسی کردیم. از این تعداد، 
است. جلد از ادبیات فارسی هیچ بهره آموزشی برده نشده 113و در  پراکنده و یا با هدف کمک به آموزش زبان استفاده شده

شده سازیساده جلد، از آثار ادبی به صورت 46جلد کتاب محدود شد. از این تعداد،  86بدین ترتیب، جامعه هدف ما به 
جلد برای  6جلد برخی از قواعد ادبی را آموزش داده و فقط  21اند. جلد از شعر فارسی بهره برده 57اند. استفاده کرده

 اند. گزینش آثار ادبی معیارهایی ارائه کرده
 

 .فارسی، آموزش ادبیاتمنابع آزفا، ادبیات فارسی، زبانکلیدواژه:           

 
 مقدمه
های پیش روی مؤلفان این حوزه است؛ زیرا ترین چالشها، یکی از اصلیاز ادبیات در بحث آموزش زبان به خارجی استفاده

آموزی، که همانا فراگیری گونه معیار است را به تعویق هایی با گونه معیار دارد و ممکن است هدف زباناین گونه زبانی، تفاوت
تواند در منابع خوانداری آموزش فردی که ادبیات فارسی دارد، میهای منحصربهو ویژگیبیاندازد. اما به دلیل اهمیت، محبوبیت 

ها و ای پهناور و متنوع از موضوعات، سبکزبانان)آزفا( مورد استفاده قرار گیرد. ادبیات فارسی گسترهزبان فارسی به غیرفارسی
ها از میان آن چندان آسان نیست. شناخت ظرایف خارجیانواع مختلف و متفاوت است که گزینش اثر مناسب برای آموزش به 

های چاپ شده آزفا، به این زبانی، سبکی، محتوایی و بالغی آثار ادبی، پیش از هر انتخاب، ضروری است. اما تاکنون در کتاب
کار رفته ی از آثار به سازی، استفاده تکرارهای علمی، نو، متنوع و اصیل اغلب به سادهشده و به جای گزینشظرایف کمتر دقت 

است؛ شده ای و یا حذف اشعار و متون کهن روی آوردههای سلیقهدر تألیفات گذشته، به کارگرفتن آثار کودکانه و ابتدایی، گزینش
فارسی)فارسی نو( از  های ادبیات فارسی آن است که ساختار دستوری زبانترین ویژگیاین در حالی است که یکی از شاخص
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)قرن سوم( تا امروز )بیش از ده قرن(، جز اندکی در حوزه واژگان، کمتر تغییر و جا مانده که آثار مکتوب ادبی از آن به زمانی 
سازی هایی با تنوع باال از میان انواع آثار با کمترین میزان سادهاست. این ویژگی مهم، دست مؤلف را برای گزینشدگرگونی یافته

شان را ر زبانی در جهان یافت شود که صاحبان امروزی آن بتوانند متون بازمانده از گذشته تاریخیشاید کمت»گذارد. باز می
(. دیگر ویژگی منحصربه 144: 1384)گودرزی،« فهمندخوانند و میهای هزارسال پیش فارسی را هم میبخوانند. اما ایرانیان نوشته

زبانان است، به نحوی که آن با تمام ابعاد زندگی فارسی وند ناگسستنیفرد ادبیات فارسی که ریشه در همین دیرینگی دارد، پی
شود، مثل کنایات و تک میهای ادبی بنابر موقعیتی خاص، در زبان روزمره آنان به کار گرفته بسیاری از اشعار، عبارات و ساخت

ه صورت تصویر و ضرباهنگ احوال درون ایرانی همیشه چیزها را ب»اند. المثل یافتههای مشهور که حکم ضرببیتیا نیم
)شایگان، « اندآمیزی نداشتهاندیشد. به نظر من در هیچ فرهنگ دیگری تفکر و شعر چنین همزیستی اعجابیابد و با شعر میدرمی
باالیی  جمالت کنایی بسامد وقوع»زبانان، معلوم شد برطبق پژوهشی در باب آموزش کنایه به غیرفارسی(. برای نمونه 17: 1393

آموزان را تشکیل گویان فارسی زبان دارند و به همین دلیل این جمالت بخشی از مواد آموزشی زباندر ایجاد ارتباط میان سخن
زبانان این موضوع نشان از اهمیت آموزش آثار ادبی و برخی فنون و قواعد آن به غیرفارسی(. 102: 1383)نیاورانی، « دهندمی

ها رویه ادبیات، عدم آموزش فنون و قواعد ادبی و حذف برخی از انواع ادبی مانند اشعار و منظومههای بیسازیدارد؛ ولی ساده
دهد؛ در ادامه این پژوهش به بهانه دشواری، از نادیده انگاشتن کارکرد و ضرورت آموزش ادبیات فارسی در آموزش زبان خبر می

تر اند. مشکل افزونشده آزفا، از ادبیات فارسی برای آموزش زبان بهره نبرده درصد از منابع بررسی 57خواهیم دید که نزدیک به 
اند نیز، بدون مراجعه به نسخه اصلی منابع ادبی، از آثار تکراری پیشتر تألیف آنکه اغلب مؤلفانی که به آموزش ادبیات روی آورده

پژوهش برای درک وضعیت موجود آموزش ادبیات فارسی به  اند. در اینها استفاده کردهها، مجالت و یا روزنامهدر کتاب شده
مندی این تألیفات از ادبیات فارسی را بسنجیم و های آزفا، میزان و نوع بهرهزبانان، تالش کردیم تا با بررسی درسنامهغیرفارسی
 های مهم زیر پاسخ دهیم.به پرسش

 
 های پژوهشپرسش
 اند؟، چه تعداد ازآثار ادبی استفاده کردههای بررسی شده در حوزه آزفااز میان کتاب .1
 اند؟سازی شده استفاده کردهچه تعداد کتاب از ادبیات ساده .2
 اند؟چه تعداد کتاب از شعر فارسی بهره برده .3
 اند؟چه تعداد از تألیفات به آموزش فنون و قواعد ادبی روی آورده .4
 اند؟ای داشتهچه تعداد از تألیفات برای گزینش اثر ادبی، معیار و شاخصه .5
 

 روش انجام پژوهش
(، کتابشناسی معتبر در زمینه آزفا، 1396تألیف دبیرمقدم و دیگران )« کتابشناسی توصیفی آزفا»های پژوهش از در گردآوری داده

فرهنگ و  19که از میان آنها،  شده در ایران معرفی شدهعنوان کتاب چاپ 296استفاده کردیم. در آخرین ویرایش این کتاب، 
عنوانی که به اطالعات آنها دسترسی پیدا نکردند، از تحلیل  10کتاب کار و دفتر تمرین و همچنین  20راهنمای معلم،  8نامه، واژه

اند ر گرفته(. در این کتابشناسی، سایر آثار از شانزده منظر مورد بررسی قرا65: 1396اند )دبیرمقدم و دیگران، و بررسی حذف شده
. زبان 7. نوع کتاب، 6. روش تدریس، 5. طول دوره تدریس، 4. تمرین، 3. راهنمای معلم، 2. مقدمه کتاب، 1که عبارتند از: 

. 12. ابزار کمک آموزشی، 11. ضرورت وجود معلم برای تدریس کتاب، 10. گونه آموزشی، 9. سطح مخاطبان، 8رسان، کمک
. روش ارائه معنی و توضیح 16. تصاویر مورد استفاده در کتاب و 15. روش ارائه تلفظ، 14نامه، .کتاب13تأکید بر مهارتی خاص، 

های اند؛ ما در این پژوهش، از مجموع کتاببینیم، این آثار از منظر ادبیات بررسی نشدهکلمات و اصطالحات . همانطور که می
و همچنین تعدادی از تألیفات خارج  1397شده در سال های چاپبشده درکتابشناسی نامبرده، به انضمام تعدادی از کتابررسی

تحلیلی، به بررسی  -ای و رویکردی توصیفی. پیوست( دسترسی پیدا کردیم و با روش کتابخانه1جلد )جدول  199از ایران، به 
را به سه دسته اصلی تقسیم کردیم: جلد کتاب  199های اولیه مجموع آثار ادبی به کار رفته در آنها پرداختیم؛ ابتدا پس از بررسی

هایی که از .کتاب2(. 2اند )شش جلد کتاب( )جدول هایی سراسر ادبیاتی که صرفاً با هدف آموزش ادبیات تألیف شده.کتاب1
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ر . سایر آثار که از هیچ اث3(. 3)هشتاد جلد کتاب( )جدول  1اندادبیات به صورت پراکنده و یا با هدف آموزش زبان بهره برده
اند )صد و سیزده جلد کتاب(. در ادامه، در راستای موضوع پژوهش، جامعه هدف، یعنی ادبی با اهداف آموزشی استفاده نکرده

 عنوان کتاب( را از پنج منظر با محوریت ادبیات بررسی کردیم که در ادامه خواهد آمد. 86گروه اول و دوم )
 

 اند:تألیف شده. منابعی که صرفاً با هدف آموزش ادبیات 2جدول 
 سال نشر ناشر مؤلف/ مؤلفان عنوان

ذوالفقاری و  .فارسی بیاموزیم.جلد پنجم1
 دیگران

 1382 نشر مدرسه

 1393 نشر علم پگاه خدیش .برگزیده متون نثر فارسی2
 1391 سمت  محمد دانشگر .شعر ساده فارسی3
 1393 نشر علم ایرج شهبازی .داستان رستم و اسفندیار4
آشنا.بیست و پنج غزل از .سخن 5

 حافظ
 1396 نشر روزنه ایرج شهبازی

 1396 نشر روزنه ایرج شهبازی .با سی مرغ تا سیمرغ6
 

 اند:. منابعی که از ادبیات به صورت پراکنده و یا با هدف آموزش زبان استفاده کرده3جدول 
 انتشارسال      
 شماره چاپ           

 عنوان کتاب                مؤلف/مؤلفان               ناشر                     

رستم اف  انتشارات بین المللی الهدی     .تهران        1374   
پور و یداهلل ل.ضیابک

 ثمره

 فارسی  زبان.راهنمای1

رضامراد صحرایی و  فاطمی  .تهران1395    
 دیگران

آموزفارسیبرایاندنخو.لذت2
 میانیو میانیپیشسطحان

 .فارسی، زبان ایرانی3 عباس یمینی شریف نشر روش نو .سوم تهران 1385   

  
 .چهارم.تهران1384

دورهفارسی.زبانآموزش.4 یداهلل ثمره نشر بین المللی الهدی
 چهارمکتابپیشرفته.

مکالماتندآموزیو.زودآموزی5 مجید صالح نوند .سوم .تهران    1374
 ت

 انگلیسی،فارسی،عربیروزمره
 دورهفارسیزبان.آموزش6 یداهلل ثمره نشر بین المللی الهدی .چهارم .تهران   1384

 متوسط.کتاب سوم
جامع و مصور خودآموز .7 جمشید صالحپور نشر الله.تبریز .تهران    1372

فارسی برای ترک زبانان ترکی 
 استانبولی

آموزش زبان مرکز مرکز جهانی علوم انسانی     1376قم.
فارسی    طالب غیر 

 ایرانی  

 .زبان انقالب.کتاب چهارم8

آموزش زبان مرکز مرکز جهانی علوم انسانی    1384قم.
فارسی طالب 

 غیرایرانی   

کتابفارسی.بهفارسی.آموزش9
5 

                                                           
اند نیز قرار سازی روی آوردهاند و یا با پرهیز از ذکر اصل اثر ادبی تنها به سادهها پرداختهالمثلدر این گروه آثاری که به آموزش ضرب 1

 دارند. 
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فارزبانآموزشمرکز مرکز جهانی علوم انسانی .قم    1376
 غیرایرانی   سی طالب

 انقالب.کتاب ششم.زبان10

 سه بهروزمره  مکالمات.11 رستم اف       دانشگاه تهران     .تهران     1374
 روسی(-قزاقی-)فارسی زبان

و انسانیعلومپژوهشگاه .پنجم .تهران  1384 
 مطالعات فرهنگی  

 . درس فارسی12 تقی پورنامداریان    

 به زبان فارسیای.دریچه13 رستم اف       نشر بین المللی الهدی  .تهران    1373

اهلل وردی آذری نجف  آیینه اندیشه         1379مشهد.
 آباد

حرف .فارسی14
 (1آسانبزنیم)فارسی

138تهراندوم/چاپ
4 

 فارسیزبانآموزش.15 صدیقه بنائی مؤلف

.تهرا1377دوم.چاپ
 ن

دبیرخانه شورای گسترش 
 دبیات فارسیزبان و ا

فارسی.جزبانآموزشدوره.16 مهدی ضرغامیان
 2لد

دبیرخانه شورای گسترش  1380تهران.
 زبان و ادبیات فارسی

فارسی.جزبانآموزشدوره.17 مهدی ضرغامیان
 3لد

.فارسی بیاموزیم. جلد 18 ذوالفقاری و دیگران نشر مدرسه 1382تهران.
 چهارم

1سومالهیجان.چاپ
385 

سیامک  نیک نگار
 وهمکاراندارابی

.آموزش فارسی برای 19
 خارجیان

دوم چاپ
 .تهران1383

 بیاموزیم.جلد دوم.فارسی20 ذوالفقاری و دیگران نشر مدرسه

.فارسی آسان برای عرب 21 روح اهلل هادی نشر شورا .تهران1382
 زبانها

موسسه پژوهشی پارسیان  .تهران1380
 نشر پرکهمکاریبافرهیخته

وکیلی فرد و  امیررضا
 راشین مدنی

. خواندن و درک متون 22
فارسی برای دانشجویان 

 خارجی
 .فارسی بیاموزیم.جلد سوم23 ذوالفقاری و دیگران نشر مدرسه .تهران1382

مرکز گسترش زبان و  .تهران1383
 ادبیات فارسی

 برایفارسی.زبان24 نلیبایوا.آ
 قزاقآموزان فارسی

 . سعدی25 لیال سیدقاسم ایران کانون زبان .تهران1384

گستشورایدبیرخانهنشر .تهران1376
 فارسیادبیاتوزبان رش

به فارسینزباآموزش.26 تهمینه رستم اوا
 آذریترکی

تهر1391سوم/چاپ
 ان

دیگراوشهیدیشکوفه دانشگاه تهران
 ن

 به فارسی.فارسی27

 6فارسی.کتابزبانآموزش.28 س.ف.رسولی موسوی جامعه الزهرا .تهران1387

 3فارسی.کتاب زبانآموزش.29 س.ف.رسولی موسوی جامعه الزهرا .تهران1387

.تهر1395دوم/چاپ
 ان

المللی بینمرکز
 المصطفینشروترجمه

کتفارسی.بهفارسیآموزش.30 اصغر فردی و دیگران
 6اب
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.تهر1396دوم/چاپ
 ان

المللی بینمرکز
 المصطفینشروترجمه

کتفارسی.بهفارسی.آموزش31 اصغر فردی و دیگران
 5اب

غالمحسینغالمحسین انتشارات سمت .تهران1389
 هزاد

.نگارش مقدماتی زبان 32
 فارسی
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 پیشینه پژوهش
است. مثالً حقی و ده از ادبیات در تألیفات آزفا انجام شدههای موردی با جامعه آماری محدود در باب استفاتاکنون بررسی
، «غیرفارسی زبانانهای آموزش زبان فارسی به گیری از متون ادبی در درسنامهبررسی میزان بهره»ی ( در مقاله1395عبدالکریمی )

( در رساله دکتری خود چهل درسنامه را از منظر ادبیات مورد بررسی 1397ماسوله )ده درسنامه در بیست جلد کتاب و اصغرپور 
 اند.و تحلیل قرار داده

( پس از 1380)یزدینامه رضایاست. پایانهایی انجام شدهزبانان نیز پژوهشدر زمینه آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی     
آموزان مانند داستان بحث در باب موافقان و مخالفان استفاده از ادبیات در آموزش زبان، با معرفی انواع ادبی مناسب برای فارسی

( پس از بررسی و تحلیل، داستان 1382نامه مثمر)پردازد. پایانهایی ساده، حاوی نکات فرهنگی میکوتاه و...، به ارائه درسنامه
نامه خود با تکیه بر ( در پایان1383کند. اسماعیلی)زبانان معرفی میترین متن ادبی برای آموزش به غیرفارسیرا مناسبکوتاه 

شود ولی آموزش ادبیات را هدف آموزی، ضرورت استفاده از آثار ادبی را متذکر میهای فرهنگی در بحث زبانآموزش نکته
( با تأکید بر استفاده از ادبیات در بحث 1380نامه معیری)کند. پایانن آثار تأکید میداند؛ بلکه بر ارزش فرهنگی ایاصلی نمی

فشارد ولی جز از سطح معرفی معیارهای کلی گزینش، فراتر آزفا، بر اهمیت گزینش صحیح متون ادبی خوانداری پای می
شده زبان، به ارائه متون ادبی ساده و خالصه( با توجه به کارکرد ادبیات در بحث آموزش 1384نامه ضرغامی)رود. پایاننمی
اند بررسی شده؛ در این های دیگر نوشته شدههای آموزش زبان فارسی که به زباننامه، کتابپردازد. در بخشی از همین پایانمی

محدود به استفاده از  شمار از متون ادبی بهره برده شده، متونی بر مبنای سادگی کودکانه و یا تنهاها نیز به صورت انگشتکتاب
سازی متون ادبی اشاره کرده و آن را برای درک مطلب خواندن ( در پژوهش خود به اهمیت ساده1380ها. فرخ)المثلضرب

و متون نثر توصیفی معاصر را به دلیل  ( بر استفاده از ادبیات تأکید کرده1389الدین)نامه عالءداند. پایانآموزان مفید میزبان
زبانان دانسته و استفاده از شعر ترین گزینه ادبی برای آموزش به غیرفارسیبه زبان و فرهنگ مردم عصر حاضر، مناسبنزدیکی 

سازی ( نیز بر اصل ساده1393کومله)نامه حقیکند. پایانکهن را به دلیل واژگان متروک و دشوار و زبان هنری و پر آرایه، رد می
بودن و ساختار زبانی نامرتب، برای آموزش به کند و استفاده از شعر را به دلیل مخیلا تأکید میدر استفاده از متون ادبی در آزف

( و 1390اند، مانند عشقوی)هایی نیز به بررسی استفاده از ادبیات در بحث آزفا پرداختهداند. مقالهزبانان دشوار میغیرفارسی
زبانان ، موضوعی محدود را در زمینه آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی( و... که هریک با نگاهی خاص1396زاده)تقوی و هادی
زبانان، به ارائه مباحثی کلی فارسی به غیرفارسیشده پیرامون آموزش ادبیاتهای انجاماند. در مجموع اغلب پژوهشبررسی کرده

 اند.فراوانی که این آثار دارند توجه کرده های آموزشیهای ویژه ادبیات فارسی و قابلیتها و شاخصهبسنده و کمتر به ظرفیت
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 مبانی نظری
های بسیاری از سوی منتقدان شرق و غرب برای شناخت اثر تعریف ادبیات مانند هر هنر دیگری دشوار است. تاکنون تالش

سخنانی که از حد ادبیات عبارتست از آنگونه »توان به این تعریف رسید که است. از مجموع آرای آنان میادبی صورت گرفته
اند و از خواندن و شنیدن آنها دگرگونه است و مردم آن سخنان را درخور ضبط و نقل دانستهسخنان عادی برتر و واالتر بوده

اند و این سخنان ناچار با سخنان مکرر و عادی تفاوت دارد و از آن سخنان اند و احساس غم و شادی یا لذت و الم کردهگشته
توان ادبیات را حاصل پیوند هنری لفظ زیبا و معنی فاخر تلقی کرد؛ به (. به عبارت دیگر می8: 1369کوب، )زرین« برترست

(. ما در این پژوهش ادبیات را 161: 1388)کالر، « های آثار ادبی هستندمعنی و ساخت دارایی»شده: همین خاطر است که گفته
اند، از تابی را که به طور کامل یا به صورت پراکنده از ادبیات بهره بردهو هشتاد و شش جلد ک تلقی کرده 1در معنای عام آن

 ایم:چهار محور ادبی دیگر، مورد بررسی قرار داده
برای محققان حوزه آموزش زبان، حذف ادبیات آسان «. اندسازی شده استفاده کردهتألیفاتی که از ادبیات به شکل ساده. »1 

( 33، 2012این آثار زبانی کهن دارند و برای آموزش دشوارند؛ مثالً در مقاله خطیب و رحیمی ) نیست؛ اما از سویی دیگر اغلب
خوانیم که ادبیات ساختار زبانی پیچیده دارد و به همین خاطر برای آموزش زبان می (Mc kay( )1982کی )به نقل از مک

( نیز ادبیات را از زبان 1991 ،66) (J .E. Riverol( و جی. ریورول )P.A.Sell( )2005 ،87مناسب نیست. پی.ای.سل )
سازی های غلبه بر این مشکل، سادهکنند. یکی از راهدانند و به همین خاطر با استفاده از آن مخالفت میروزمره سخنوران دور می

امروزی بازنویسی شوند.  متون ادبی است؛ بدین معنی که عبارات و اشعار ادبی با کمی تغییر در واژگان و ساختار نحوی، به زبان
(. 14: 1380)پایور، « بازنویسی یعنی به زبان امروزی درآوردن متون کهن فارسی، به طوری که کهنگی زبان اثر کهن گرفته شود»

شوند و ساختار کلی متن های امروزی و رایج آن تبدیل میهای دشوار و غریب متون، به معادلسازی، مؤلفهدرواقع در ساده
 فیلدسازی هانیاست؛ یکی از مخالفان سادهسازی همیشه موافقان و مخالفانی نیز داشتهماند. البته سادهده باقی مینخوردست

(Honeyfield )(1977معتقد است که ساده )کاهد؛ کند و از ارزش واقعی آنها میسازی نحوی مفاهیم را ضعیف و آبکی می
( Vincent( )1988سنت )(. و یا وین193: 2000)به نقل از برومفیت و کارتر،  دهدهمچنین فهم و توانایی خوانش را کاهش می

دهند )به نقل از فرخ، سازی هستند و اگر ساده شوند هدفشان را از دست میهای ادبی به ندرت قابل سادهمعتقد است که متن
( و 1380انشگاه شهید بهشتی توسط فرخ )(. اما این شیوه موافقانی نیز دارد؛ برای مثال در دو پژوهشی که در د51: 1380

سازی درک اند که سادهسازی در استفاده از متون ادبی تأکید شده و بیان داشته، بر اهمیت ساده( انجام شده1384ضرغامی )
 کند. مطلب خواندن را تقویت می

ها دشوار و غیرضروری است؛ مثاًل خارجی برخی برآنند که فهم شعر برای«. اندهایی که از شعر فارسی استفاده کردهکتاب. »2 
های شعر است و شعر اغلب قواعد زبان ( معتقد است فاصله گرفتن از معیارهای زبان، از ویژگیVidosan( )1984ویدوسون )
از موانع  ( نیز یکیPovey) (. پاوی145: 1380شود )به نقل از الزار، آموزی میشکند و همین موضوع مانع زبانرا درهم می

ماسوله نامه اصغرپور(. در پایان123: 1378داند )مورسیا و هیلز، ویژه شعر را مانع زبانشناختی میاصلی استفاده از آثار ادبی به
آموزان، شعر را دشوارتر از نثر دانسته و رغبت چندانی به بینیم که طی تحقیقات انجام شده، بیشتر فارسی( می121، 1397)

های آموزش زبان اند. از سویی دیگر برخی از پژوهشگران، بر استفاده از شعر و فواید بسیار آن در کالسداشتهفراگیری آن ن
آموزان دوره پیشرفته اجازه تمرین ( معتقد است که تالش برای فهم شعر به زبان32، 1380یزدی )کنند. مثالً رضایتأکید می

آموزان به شعر خوانیم که دلیل عالقه اندک زبان( می2000به نقل از خطیب ) دهد. در همین پژوهشزبانشناختی پیچیده را می
 (. 33است، نه خود شعر )همان، به دلیل روش تدریس نامؤثری است که در گذشته به کار رفته

عبارات ادبی چنان میان بسیاری از اشعار و «. اندهایی که در کنار استفاده از اثر ادبی، قواعد ادبی را نیز آموزش دادهکتاب. »3   
اند. به صورت کلی تمام جوانب زبانان قبول عام یافته که بخش زیادی از فرهنگ گفتاری آنان را به خود اختصاص دادهفارسی

زبانان، های ادبی پرشمار در زبان روزمره فارسیویژه شعر، عجین است؛ غیر از نمونهحیات مادی و معنوی ایرانیان با ادبیات، به
شود، اشعار عامه مثل ها میها و گورنوشتهنوشتهکه شامل یادگارنویسی روی دیوار، درخت، اسکناس و...، ماشین 2هاءنگاریشی

                                                           
 .را دارا باشدهای زیبایی کالم یا معنای فاخر فارسی که یکی از ویژگیبه معنی هر اثر مکتوب 1
 (1394برای اطالعات بیشتر ر.ک به ذوالفقاری )  2
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شوند که در همه آنها فنون ادبی نقشی پررنگ زبانان محسوب میها، تبلیغات و... بخشی از ادبیات عامه فارسیها، بازیالالیی
ترین زبانانی که قصد یادگیری متداولهای زبانی و بالغی گونه ادبی به غیرفارسیخی شاخصهدارد. به همین دلیل آموزش بر

 زبانان را دارند، ضروری است.شکل زبان و برقراری ارتباط با فارسی
نش اثر ادبی همانطور که پیشتر گفتیم گزی«. اندو به تشریح آنها پرداخته آثاری که برای گزینش آثار ادبی، معیارهایی داشته. »4 

ها و انواع ادبی، دشوار است و الزم است زبانان به دلیل گستردگی و تنوع موضوعات، سبکمناسب برای آموزش به غیرفارسی
 آموزان معیارهایی داشته و بر آن اساس دست به انتخاب بزنند. مؤلفان متناسب با هدف، سطح و عالقه فارسی

 
 بحث و بررسی

 (:4اند )جدول شده استفاده کرده سازیت به صورت سادههایی که از ادبیا.کتاب1
سازی معنای عام آن است، نویسی و بازگردانی متفاوت است، اما در این پژوهش منظور از سادهاساسًا بازنویسی با خالصه     

نویسی؛ و حتی خالصه 1ازگردانیتر، اعم از بازنویسی، بازآفرینی و بتر و امروزییعنی هر شکلی از تبدیل متن ادبی به متنی ساده
گنجند، ولی ریشه و خاستگاه ادبی اند و در محدوده تعریف ادبیات نمیزیرا این آثار گرچه که از هرگونه زیبایی لفظی عاری

 درصد( است. 53جلد ) 86جلد از مجموع  46دارند. مجموع این آثار، 
 

 اند:شده استفاده کرده سازیهایی که از ادبیات به صورت ساده. کتاب4جدول 
 انتشارسال     
 چاپشماره     

 عنوان کتاب                     مؤلف/ مؤلفان    ناشر                    

رضامراد  انتشارات فاطمی 1395چاپ اول/ 
صحرایی و 

 دیگران

لذت خواندن برای فارسی آموزان  .1
 سطح پیش میانی و میانی

138/چهارمچاپ
4  

-متوسطهدورهفارسیزبانآموزش.2 یداهلل ثمره نشر بین المللی الهدی
 3کتاب

و انسانیعلومپژوهشگاه 1384پنجم/چاپ
 فرهنگیمطالعات

 درس فارسی .3 تقی پورنامداریان

 ای به زبان فارسیدریچه.4 رستم اف الهدیالمللیبینانتشارات 1373
 آموزش زبان فارسی .5 صدیقه بنائی مؤلف 1384چاپ دوم/ 

زبان و ادبیات گسترششورای 1380
 فارسی

 دوره آموزش زبان فارسی.جلد سوم .6 مهدی ضرغامیان

دیگراوذوالفقاری نشر مدرسه 1382
 ن

 چهارمجلدبیاموزیم..فارسی7

چاپ سوم/ 
1385 

و بیداراسیامک نشر نیک نگار. الهیجان
 همکاران

 خارجیانآموزش فارسی برای  .8

 هافارسی آسان برای عرب زبان .9 روح اهلل هادی نشر شورا 1382
 سعدی.10 لیال سید قاسم نشر کانون زبان ایران 1384
گسترش شورایدبیرخانه 1376

 فارسیادبیاتوزبان
 آموزش زبان فارسی به ترکی آذری .11 تهمینه رستم اوا

چاپ سوم/ 
1391 

 وشهیدیشکوفه انتشارات دانشگاه تهران
 دیگران

 فارسی به فارسی .12

 فارسی.کتاب ششمزبانآموزش.13 س.ف.رسولی نشر جامعه الزهرا 1387
 المللی مرکز بین 1395چاپ دوم/ 

 ترجمه و نشر المصطفی
 واصغرفردی 

 دیگران
 فارسی.کتاب ششمبهفارسیآموزش.14

                                                           
 (1380ر.ک به کتاب پایور ) برای درک تفاوت این سه 1
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 2فارسی.جلد زباننوینآموزش.15 احسان قبول مؤلف 1389
   المللی مرکز بین 1393

 ترجمه و نشر المصطفی
 واصغرفردی

 دیگران
 جلد سومفارسی.بهفارسیآموزش.16

  المللی بین مرکز 1393
 ترجمه و نشر المصطفی

اسکندرالدینبهاء
 ی

 مهارت در نوشتن .17

 . نثر ساده فارسی18 مهبود فاضلی انتشارات سمت 1396چاپ سوم/
 . آموزش مقدماتی زبان فارسی19 حسین هاجری انتشارات سمت 1391
 زبانانروسبرایفارسیزبان.آموزش20 والدیمیر ایوانف - 1378
اسپانیایی برایفارسیزبان.آموزش21 آذر رشیدی نشر اشاره 1393

 زبانها
پورووحیدسبزیان نشر یاردانش 1394

 رضاییصدیقه
ها.کتازبانعرببرایفارسیآموزش.22
 3ب

بزرگ علوی و  پرسش 1976
 مانفرد لورنز

.آموزش زبان فارسی برای آلمانی 23
 زبانها

 عالءالدین نشر رهنما 1390چاپ سوم/
 پازارگادی

 . فارسی آسان.کتاب چهارم24

محمدعلی  نشر الهدی 1383
 آذرشب

 . متون فارسی دوره مقدماتی25

 . آموزش زبان فارسی26 تهمینه رستم اوا الهدیالمللیبینانتشارات .تهران1386
 گسترششورایدبیرخانه 1377چاپ دوم/

 فارسیادبیاتوزبان
بانان جلیل

 صادقیان
برای فارسیزبانآموزش.27

 2زبانان.جلدغیرفارسی
 . فارسی به فارسی28 شکوفه شهیدی دانشگاه تهران 1384چاپ اول/

 . داستان رستم و اسفندیار29 ایرج شهبازی علمنشر  1393
. سخن آشنا.بیست و پنج غزل از 30 ایرج شهبازی نشر روزنه 1396

 حافظ
 . با سی مرغ تا سیمرغ31 ایرج شهبازی نشر روزنه 1396

ل.ضیاف.رستم المللی الهدیبینانتشارات 1374چاپ اول/ 
ثمرپورویداهللابک

 ه

 . راهنمای زبان فارسی32

 2زبانان.کتابانگلیسیبرایفارسی.33 منوچهر ستوده انتشارات دانشگاه تهران 1344
 غیرفارسی زبانانبرایفارسی.34 ثمینه باغچه بان وزارت فرهنگ و هنر 1350

ونشرالمصطترجمهالمللیمرکزبین 1391قم.
 فی

اسکندربهاءالدین
 ی

 . درسنامه معرفت35

 5نوین زبان فارسی.جلد.آموزش36 احسان قبول مؤلف  1394مشهد.
و جعفریفاطمه مؤسسه لغت نامه دهخدا 1393

نواالساداتاعظم
 بی

فارسی.دوره مطلبدرکو.خواندن37
 میانی

دانشجویانامروز.برایفارسی.38 مؤید شیرازی دانشگاه شیراز 1371
 خارجی.کتاب دوم.فارسی دلپذیر

 هایی از گلستان. داستان39 اکرم قربانی کانون زبان ایران 1385
 . .پروین اعتصامی40 مرضیه ازگلی کانون زبان ایران 1384
 . دژ هوش ربا41 مصطفی موسوی کانون زبان ایران 1385
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 . بیژن و منیژه42 مصطفی موسوی کانون زبان ایران 1386
 های گلستان. .قصه43 ناصر طاهرنیا کانون زبان ایران 1385
 . چهار داستان کوتاه از شاهنامه44 اکرم قربانی ایرانکانون زبان  1385
 . همای و همایون45 ابوذر کریمی کانون زبان ایران 1384
 . شیرین و فرهاد46 ابوذر کریمی کانون زبان ایران 1384

 
 (:5ها( )جدول اند )غیر از مثلهایی که از شعر استفاده کرده.کتاب2

های زبانی و ناپذیر ادبیات فارسی است و به دلیل ویژگیبا وجود تمام نظرات مخالف و موافق، شعر، رکن اصلی و جدایی
 است. ه شدهدرصد( از شعر بهره برد 66جلد کتاب ) 57محتوایی منحصربه فرد، در

 

 اند:هایی که از شعر استفاده کرده. کتاب5جدول 
 نشرسال       ناشر               مؤلف/مؤلفان         کتابعنوان                     

 چاپ شماره    

 وپوراف ل.ضیابکرستم راهنمای زبان فارسی .1
 یداهلل ثمره

چاپ اول/  المللی الهدیبینانتشارات
1374 

سوم/ چاپ نشر روش نو عباس یمینی شریف فارسی، زبان ایرانی .2
1385 

پیشرفته.کتفارسی.دورهزبانآموزش.3
 4اب

13چهارم/چاپ المللی الهدینشر بین یداهلل ثمره
84 

-متوسطهفارسی.دورهزبانآموزش.4
 3کتاب

13چهارم/چاپ المللی الهدینشر بین یداهلل ثمره
84 

   برایفارسیمصوروجامعخودآموز.5
 زبانان ترکی استانبولی ترک

 1372تبریز. شر اللهن جمشید صالحپور

 1376قم. مرکز جهانی علوم انسانی - زبان انقالب.کتاب چهارم .6
 1384قم. مرکز جهانی علوم انسانی - آموزش فارسی به فارسی.کتاب پنجم .7
 1376قم.  مرکزجهانی علوم اسالمی - زبان انقالب.کتاب ششم .8
 1373 الهدیالمللیبینانتشارات رستم اف ای به زبان فارسیدریچه .9

فارسی حرف بزنیم )فارسی آسان .10
1) 

 1379مشهد. نشر آیینه اندیشه آبادنجفآذری وردیاهلل

چاپ  مؤلف صدیقه بنائی آموزش زبان فارسی .11
 1384دوم/

زگسترششورایدبیرخانه مهدی ضرغامیان دوره آموزش زبان فارسی.جلد دوم .12
 فارسیادبیاتوبان

چاپ 
 1377دوم/

دوره آموزش زبان فارسی.جلد  .13
 سوم

زگسترششورایدبیرخانه مهدی ضرغامیان
 فارسیادبیاتوبان

1380 

 1382 نشر مدرسه ودیگرانذوالفقاری فارسی بیاموزیم جلد چهارم .14
 1383دوم/چاپ نشر مدرسه دیگرانوذوالفقاری فارسی بیاموزیم. جلد دوم .15
 1382 نشر شورا روح اهلل هادی هافارسی آسان برای عرب زبان .16
 1382 نشر مدرسه ودیگرانذوالفقاری فارسی بیاموزیم.جلد سوم .17
زگسترششورایدبیرخانه تهمینه رستم اوا آموزش زبان فارسی به ترکی آذری .18

 فارسیادبیاتوبان
1376 

چاپ  انتشارات دانشگاه تهران دیگرانشهیدی و شکوفه فارسی به فارسی .19
 1391سوم/

 1387 نشر جامعه الزهرا س.ف.رسولی موسوی . آموزش زبان فارسی.کتاب ششم20
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. آموزش فارسی به فارسی.کتاب 21
 ششم

و ترجمه المللی بینمرکز اصغر فردی و دیگران
 المصطفینشر

 1395دوم/چاپ

. آموزش فارسی به فارسی.کتاب 22
 پنجم

مرکز بین المللی ترجمه و  ر فردی و دیگراناصغ
 نشر المصطفی

 1396دوم/چاپ

غالمحسین غالمحسین  . نگارش مقدماتی زبان فارسی23
 زاده

 1389 انتشارات سمت

 1389 مؤلف احسان قبول 1. آموزش نوین زبان فارسی.جلد 24
غالمحسین غالمحسین  . اصول نگارش ساده فارسی25

 زاده
 1391دوم/چاپ انتشارات سمت

 1389 مؤلف احسان قبول 2. آموزش نوین زبان فارسی.جلد 26
مرکز بین المللی ترجمه و  اسکندریبهاءالدین . درسنامه معرفت27

 نشر المصطفی
 1391قم. 

 1387قم. ناشر دارالزهرا - . تعلم اللغه الفارسیه من دون معلم28
بین المللی ترجمه و مرکز  اسکندریبهاءالدین . مهارت در نوشتن29

 نشر المصطفی
1393 

139سوم/چاپ انتشارات سمت مهبود فاضلی . نثر ساده فارسی30
6 

 1391 انتشارات سمت حسین هاجری . آموزش مقدماتی زبان فارسی31
 1378 - والدیمیر ایوانف زبانانروسبرایفارسیزبان.آموزش32
نوترجمهالمللیمرکزبین محمود مهرآوران . سامان سخن33

 المصطفی شر
13دوم/قم.چاپ

95 
 1357 انتشارات سروش ویلر م.تکستون . درآمدی بر دستور زبان فارسی34
ادبوزبانگسترششورای احمد صفارمقدم . زبان فارسی.جلد سوم: ایران امروز35

 یات فارسی
سوم/ چاپ
1390 

.زبان فارسی.جلد چهارم:تاریخ، 36
 تمدن ایرانفرهنگ و 

گسترش زبان و شورای احمد صفارمقدم
 ادبیات فارسی

1386 

 1350 وزارت فرهنگ و هنر ثمینه باغچه بان غیرفارسی زبانانبرای.فارسی37
 1349تهران. مکتب االسدی حسین محقق . معلم اللغه الفارسیه38
. آموزش فارسی به فارسی.کتاب 39

 چهارم
احمد زهرایی و اصغر 

 فردی
بین المللی ترجمه و مرکز 

 نشر المصطفی
قم.چاپ 

 1393چهارم/
. آموزش فارسی به فارسی.کتاب 40

 ششم
مرکز آموزش زبان و  -

 معارف اسالمی
 1383قم.

آموزش زبان فارسی برای آلمانی .41
 زبانها

 1976 پرسش مانفرد لورنز وعلویبزرگ

چاپ  رهنمانشر  پازارگادی عالءالدین . فارسی آسان.کتاب چهارم42
 1390سوم/

. آموزش نوین زبان فارسی.جلد 43
 سوم

چاپ  مؤلف احسان قبول
 1393دوم/

دبیرخانه شورای گسترش  محسن راثی . مقدمه فی اللغه الفارسیه44
 زبان و ادبیات فارسی

1379 

چاپ  مؤلف احسان قبول . آموزش نوین فارسی.جلد چهارم45
 1393دوم/
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انان.کتاب . فارسی برای انگلیسی زب46
 دوم

 1344 انتشارات دانشگاه تهران منوچهر ستوده

 .تهران1386 الهدیالمللیبینانتشارات تهمینه رستم اوا . آموزش زبان فارسی47
زغیرفارسیبرایفارسیزبان.آموزش48

 دومبانان. جلد
زگسترششورایدبیرخانه صادقیان بانانجلیل

 فارسیادبیاتوبان
چاپ 
 1377دوم/

گسترش زبان و شورای مهدی ضرغامیان . دوره آموزش زبان فارسی.جلد اول 49
 ادبیات فارسی

1376 

(با تکیه 1گفتاری)-. فارسی نوشتاری50
 به فرهنگ و هنر ایران

شورای گسترش زبان و  حامد رضیئی
 ادب فارسی

 .تهران1387

 1382 نشر مدرسه دیگرانوذوالفقاری . فارسی بیاموزیم.جلد پنجم51
چاپ  انتشارات سمت محمد دانشگر . شعر ساده فارسی52

 1391دوم/
 1393 نشر علم ایرج شهبازی اسفندیارو رستم .داستان53
و پنج غزل از بیست. سخن آشنا.54

 حافظ
 1396 نشر روزنه ایرج شهبازی

 1396 نشر روزنه ایرج شهبازی . با سی مرغ تا سیمرغ55
 .مشهد1394 مؤلف احسان قبول 5فارسی.جلد. آموزش نوین زبان 56
. چاپ 1384 انتشارات دانشگاه تهران شکوفه شهیدی . فارسی به فارسی57

 اول
 
 (:6اند )جدول هایی که در کنار استفاده از اثر ادبی، قواعد ادبی را نیز آموزش داده.کتاب3

 21جلد کتاب، تنها در 86محصوالت زبان دارد که از میان هایی با انواع دیگر ادبیات با آنکه محصولی زبانی است ولی تفاوت
ها توجه شده و به شرح و تفسیر یکی از قواعد ادبی )زبانی، بالغی، عروض، درصد( به ضرورت آموزش این تفاوت 24جلد)

 . اندهای شعری و...( پرداختهقافیه، انواع ادبی، قالب
 

 اند:ادبی، قواعد ادبی را نیز آموزش داده هایی که در کنار استفاده از اثر. کتاب6جدول 

قواعد ادبی آموزش داده     چاپنشر/شماره سال/ناشر     مؤلف/مؤلفان      عنوان                   
 شده

 فارسیزبان.راهنمای1
 

اف ل.ضیابک پور رستم
 و یداهلل ثمره

 /المللی الهدیبینانتشارات
 1374چاپ اول/ 

آموزش عروض و تقطیع 
 شعر

فارسی.دوره زبان.آموزش2
 پیشرفته.کتاب چهارم

 /نشر بین المللی الهدی یداهلل ثمره
 1384چاپ چهارم/

ردیف و  -تعریف غزل
های قافیه و برخی آرایه

 ادبی
های زبانی برخی تفاوت 1382 /نشر مدرسه و دیگرانذوالفقاری بیاموزیم.جلد سومفارسی.3

 اشعار
 فارسی.کتابزبان.آموزش4

 ششم
ردیف، قافیه و برخی  1387/نشر جامعه الزهرا موسویس.ف.رسولی

 قالبهای شعری
فارسی.کتاب زبان.آموزش5

 سوم
 آموزش کنایه 1387/نشر جامعه الزهرا س.ف.رسولی موسوی

فارسی.کتاب بهفارسی.آموزش6
 ششم

مرکز بین المللی ترجمه و  اصغر فردی و دیگران
چاپ دوم /نشر المصطفی

 .قم1395/

ردیف، قافیه، برخی 
های وآرایهقالبهای شعری 

 ادبی
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. آموزش فارسی به 7
 فارسی.کتاب پنجم

مرکز بین المللی ترجمه و  اصغر فردی و دیگران
چاپ دوم /نشر المصطفی

 .قم1396/

ردیف، قافیه، بیت. برخی 
ویژگیهای نثر کهن و 

 های ادبیبرخی از آرایه
 المللیمرکزبین ین اسکندریبهاء الد . مهارت در نوشتن8

 1393/المصطفیونشرترجمه
جمله ارکانجاییجابه

حذف.بادبی.انواعآثاردر
زبانی و هایویژگیرخی
 های ادبیآرایه

روسبرایفارسیزبان.آموزش9
 زبانان

آموزش بحر عروضی یک  1378 /- والدیمیر ایوانف
 غزل

.زبان فارسی.جلد 10
و تمدن چهارم:تاریخ، فرهنگ 

 ایران

شورای گسترش زبان و  احمد صفارمقدم
 1386/ادبیات فارسی

آموزش برخی قواعد 
 زبانی شعر

. آموزش فارسی به 11
 فارسی.کتاب چهارم

احمد زهرایی و اصغر 
 فردی

مرکز بین المللی ترجمه و 
نشر 

13چهارم/قمچاپ/المصطفی
93 

 آموزش خوانش شعر

13/الهدیالمللیبینانتشارات واتهمینه رستم ا . آموزش زبان فارسی12
 .تهران86

و  هاتفاوتبرخیآموزش
های گونه ادبی دشواری

 زبان
آموزش انواع ادبی و  1382/نشر مدرسه و دیگرانذوالفقاری بیاموزیم.جلد پنجم.فارسی13

برخی تفاوتهای زبانی آثار 
 ادبی

های نثر ادبی ویژگیبرخی  1393/نشر علم پگاه خدیش . برگزیده متون نثر فارسی14
 کهن

چاپ دوم/  /انتشارات سمت محمد دانشگر . شعر ساده فارسی15
1391 

آموزش قالبهای شعر. 
وزن، ردیف و قافیه و 

 خوانش شعر
های زبانی و سبکی ویژگی 1393 /نشر علم ایرج شهبازی . داستان رستم و اسفندیار16

 شاهنامه
 غزل پنجوبیست آشنا..سخن17
 حافظاز

 سبکیوزبانیهایویژگی 1396 /نشر روزنه ایرج شهبازی
 حافظغزلیات 

 سبکیوزبانیهایویژگی 1396/نشر روزنه ایرج شهبازی . با سی مرغ تا سیمرغ18
 عطارالطیرمنطق

.درآمدی بر دستورزبان 19
 فارسی

آموزش دستور زبان  1357/انتشارات سروش ویلر م.تکستون
 ادبیات کهن

.آموزش زبان فارسی برای 20
 غیرفارسی زبانان.جلد دوم   

دبیرخانه شورای گسترش  جلیل بانان صادقیان
زبان 

 دوم..چاپفارسیبیاتادو
1377 

آموزش برخی نکات ادبی 
 درباره ابیاتی از حافظ 

زبان نوین.آموزش21
 5فارسی.جلد

آموزش برخی نکات ادبی  1394/مؤلف احسان قبول
 خیام در یک رباعی از

 
 (7اند. )جدول هایی که برای گزینش اثر ادبی معیاری ارائه کردهکتاب .4
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ی گزینش برامعیارهایی  ،شش جلد کتاب )حدود هفت درصد(در مقدمه جلد کتاب مورد بررسی ما،  86مجموع از 
معیارهایی همچون پختگی، انسجام، زیبایی، سادگی و  ،بینیم هریک. همانطور که در جدول میاستاثر ادبی ارائه شده

 اند. ها نپرداختهتشریح این شاخصهتعریف و یک به اما هیچ مایه بودن ارائه دادهپرهیز از سطحی و بی
 
 
 

 اند:اثر ادبی معیاری ارائه کردههایی که برای گزینش . کتاب7جدول 
 عنوان کتاب        مؤلف/ مؤلفان        ناشر    سال نشر   معیارهای گزینش ذکر شده در مقدمه

ایم که در انتخاب این آثار کوشیده
هر متن عالوه بر پختگی، انسجام و 

زیبایی، دارای مفاهیم بلند و 
ارزشمند انسانی و اخالقی نیز باشد 

ای از فرهنگ تا بدین ترتیب گوشه
و تمدن عظیم ایرانی را فرا روی 

 باشیم. هخوانندگان خود قرار داد

فارسی بیاموزیم. .1 ذوالفقاری و دیگران مدرسه 1382
 جلد پنجم

 ویژه ادبیات

چون هدف آموزش خوانش شعر 
ها بیشتر از بین شعرهای است، نمونه

 .ساده انتخاب شده است

 شعر ساده فارسی. .2 محمد دانشگر سمت 1391

هنگام گزینش ابیات تالش شده 
و ها سطحی عالوه بر آنکه انتخاب

ها و مایه نباشند، از پیچیدگیبی
های معمول نیز به دور دشواری

 باشند.

داستان رستم و .3 ایرج شهبازی علم 1393
 اسفندیار

هنگام گزینش ابیات تالش شده 
ها سطحی و عالوه بر آنکه انتخاب

ها و مایه نباشند، از پیچیدگیبی
های معمول نیز به دور دشواری

ای انتخاب گونهها به باشند. غزل
اند که تصویر روشنی از کالن شده

های حافظ و همه انواع شعر اندیشه
 .او در اختیار خواننده قرار دهند

سخن آشنا؛ بیست و .4 ایرج شهبازی روزنه 1396
 پنج غزل از حافظ

هنگام گزینش ابیات تالش شده 
ها سطحی و عالوه بر آنکه انتخاب

و  هامایه نباشند، از پیچیدگیبی
های معمول نیز به دور دشواری

 باشند.

 با سی مرغ تا سیمرغ.5 ایرج شهبازی روزنه 1396

با بیان اشعار و حکایاتی از ادب 
آموز را با فارسی ضمن آنکه فارسی

هایی از فرهنگ و ادب ایران افق
کند توانایی و دقت زبانی را آشنا می

 دهدافزایش می

ین زبان آموزش نو.6 احسان قبول مؤلف 1394
 5فارسی. جلد

 
 گیری:نتیجه
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تواند به عنوان منبعی مهم و ضروری برای آموزش به ادبیات فارسی ارزشمندترین محصول مکتوب زبان فارسی است که می   
بهره جای منابع خوانداری خود از ادبیات فارسی زبانان مورد استفاده قرار بگیرد. برخی از مؤلفان حوزه آزفا در جایغیرفارسی

شده و اغلب بر اساس ذوق و سلیقه مؤلف مندی، اندک، محدود، سادهداد که این بهرههای اجمالی نشان میاند ولی بررسیبرده
کتابشناسی »آوری منابع آزفا بر اساس آموزان؛ به همین خاطر بر آن شدیم تا با گردبوده تا براساس اصول آموزشی و یا نیاز فارسی

(، به بررسی دقیق و همه جانبه آثار ادبی به کار رفته در آنها بپردازیم. از مجموع 1396ف دبیرمقدم و دیگران )تألی« توصیفی آزفا
( 1جلد کتاب )جدول  199، به 97جلد کتاب بررسی شده در این کتابشناسی به عالوه تعدادی از تألیفات آزفا در سال  239

تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که از -ت مورد واکاوی قرار دادیم. با روش توصیفیدسترسی پیدا کردیم و این آثار را از منظر ادبیا
( و هشتاد جلد کتاب از 2اند )جدول این تعداد، شش جلد کتاب سراسر ادبیاتی بوده و با هدف آموزش ادبیات تألیف شده

(. بنابراین جامعه آماری اصلی ما هشتاد 3اند )جدول ادبیات به صورت پراکنده و یا با هدف کمک به آموزش زبان استفاده کرده
جلد کتاب  57(. 4اند )جدول سازی شده استفاده کردهجلد از ادبیات به صورت ساده 46و شش جلد کتاب شد؛ از این تعداد، 

جلد  6(. و 6اند )جدول جلد کتاب برخی قواعد ادبی را توضیح و آموزش داده 21(. 5اند )جدول از شعر فارسی استفاده کرده
(.  اینگونه در 7اند )جدول و آنها را در مقدمه تألیفات خود توضیح داده کتاب هنگام گزینش آثار ادبی از معیارهایی پیروی کرده

و بیش از نیمی از آنها، از  اول و دوم دریافتیم که کمتر از نیمی از منابع مورد بررسی، از آثار ادبی بهره برده پاسخ به پرسش
اند که های مورد بررسی، از شعر استفاده کردهاند. در پاسخ به پرسش سوم دریافتیم که بیشتر کتابشده استفاده کردهادبیات ساده

های آموزشی باالی آن دارد. در پاسخ به پرسش چهارم و پنجم نیز دیدیم که تعداد بسیار کمی این خود نشان از ارزش و ظرفیت
ورده و اغلب مؤلفان آزفا، براساس ذوق و سلیقه شخصی دست به گزینش آثار ادبی زده و روی آاز آثار به آموزش قواعد ادبی 

 .انداز متر و معیاری برای گزینش پیروی نکرده
 

 منابع

زبان، آموزان غیرفارسیهای فرهنگی برای سطح پیشرفته زبانتهیه و تدوین متون خواندن با تکیه بر آموزش نکته اسماعیلی، رضا.
 .1383 ارشد. دانشگاه شهیدبهشتی.کارشناسی نامهپایان

 .1380؛ تهران: نشر اشراقیه، های بازنویسی و بازآفرینی و ترجمه و پرداخت در آثار ادبیروش-شیخ در بوتهپایور، جعفر؛ 
های بر داستان گویی با تکیهزبانان بر پایه رویکرد داستانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی»زاده، محمدجواد؛ تقوی، محمد. هادی

 .340-317، 1396، 2، شماره 4های خارجی، دوره های زبانشناختی در زبان؛ مجله پژوهش«مثنوی
 ؛«زبانانهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیگیری از متون ادبی در درسنامهبررسی میزان بهره»حقی، معصومه. عبدالکریمی، سپیده؛ 

 .1395زبانان، ن فارسی به غیرفارسیوزش زبامجموعه مقاالت همایش واکاوی منابع آم
، زبانانهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیگیری از متون ادبی فارسی برای تهیه و تدوین درسنامهبررسی بهرهکومله، معصومه. حقی
 .1395 ارشد. دانشگاه شهیدبهشتی تهران.نامه کارشناسیپایان

 .1396؛ تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، صیفی آزفاکتابشناسی تودبیرمقدم، محمد و دیگران؛ 
 .1394؛ تهران: سمت، زبان و ادبیات عامه ایرانذوالفقاری، حسن؛ 

ارشد. دانشگاه عالمه نامه کارشناسی، پایانزبانانهای ادبی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیاستفاده از متن رضای یزدی، مریم.
 1380 .تهران طباطبایی

 .1369؛ چاپ چهارم؛ تهران: نشر امیرکبیر، نقد ادبیکوب، عبدالحسین؛ زرین
 .1393تهران: نشر فرهنگ معاصر، پنج اقلیم حضور؛ شایگان، داریوش؛

ارشد. دانشگاه شهیدبهشتی نامه کارشناسی، پایانآموزان غیرفارسی زبانتهیه متون خواندن برای سطح متوسط فارسیضرغامی، محمود. 
 .1384تهران.

گلبانگ آشنایی )مجموعه مقاالت هفتمین مجمع  ؛«زبانانگیری از ادبیات در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیبهره»عشقوی، ملیحه؛ 
 المللی استادان زبان و ادبیات فارسی(، تهران: انتشارات شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.بین

نامه ، پایانزبان سطح پیشرفتهآموزان غیرفارسیبر متون ادبی نثر معاصر برای زبان تهیه و تدوین متون خواندن با تکیهعالءالدین، نقی. 
 .1389 ارشد. دانشگاه شهیدبهشتی تهران.کارشناسی

 .1380 ارشد. دانشگاه شهیدبهشتی تهران.نامه کارشناسی، پایانسازی متن بر درک مطلب خواندنبررسی تأثیر سادهفرخ، پریسا. 



 331   /   واکاوی منابع آزفا از منظر ادبیات فارسی                                                                                                              

 .1388؛ مترجم کوروش صفوی، تهران: نشر مینوی خرد، شناسی و مطالعه ادبیاتگرایی، زبانساخت-گراوطیقای ساختبکالر، جاناتان؛ 

 .1384تهران: انتشارات تمدن ایرانی،؛ گفتارهایی درباره زبان و هویتگودرزی، حسین؛
 .1380؛ مترجم محمد غضنفری، تهران: انتشارات سمت، ادبیات و آموزش زبانالزار، گیلیان؛ 

استفاده از داستان کوتاه فارسی در آموزش خواندن، تأثیر ارائه زندگی نویسنده پیش از خواندن بر درک مطلب داستان مثمر، مینا. 
 .1382 ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.نامه کارشناسی، پایانکوتاه

 .1380 ناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.نامه کارشپایان زبانان،آموزش شعر فارسی به غیرفارسیمعیری، اکرم. 
 ..1378، تهران: نشر آتیه، فنون تدریس دستورزبان؛ مترجم پرویز بیرجندی و سیداکبر میرحسینیمورسیا، ماریان سلس. هیلز، شارون؛ 

، رساله دکتری. دانشگاه وی مناسبزبانان و طراحی الگتحلیل نقش ادبیات در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمهرداد، اصغرپورماسوله. 
 .1397 تربیت مدرس تهران.

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ، پایانزبانانبررسی ساختار کنایه در زبان فارسی و چگونگی آموزش آن به غیرفارسینیاورانی، حمیرا. 
 .1383. عالمه طباطبایی تهران

Brumfit, Christopher and Carter, Ronald; Literature and languageteaching.Oxford university 
press.(2000). 
De riverol J. Elliott; Literature in the Teaching of English as a foreing language. Revista Alicantina 
de studios ingleses 4 .(1991).pp 65-69. 
Jonathan, P.A.Sell; why teach literature in the foreign language classroom?. Journal of research and 
innovation in the language classroom. (2005).15. pp 86-93. 
Khatib,Mohammad. Rahimi, AH; Literature and language teaching. Journal of academic and applied 
studies. (2012).vol 2. 6.pp 32-38. 

 


