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چکیده
با توجه به نقش برجسته ادبیات فارسی در باال بردن سطح کیفی آموزش زبان  ,این متون اصلی و غیر آموزشی با محوریت
داستانی  ,میتوانند دربردارندهی موضوعاتی جهانشمول ,جذاب و مفید در زمینه بهبود مهارت خواندن باشند .تالش
نگارنده در این پژوهش ارائه راهکاری برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بهواسطه متن ادبی،با تأکید بر ارتقای
مهارتهای زبانی بهخصوص مهارت خواندن در سطح پیشرفته است .در این راستا سادهسازی متون اصیل
فارسی(داستانهای قابوسنامه) مفید ارزیابی شد ؛عالوه بر آن تمرینهایی برای هر درس ،بر اساس بررسی و ارزیابی
منابع در حال تدریس ,نظرسنجی از مدرسان و مؤلفان فعال در حوزه آموزش زبان و با استفاده از تئوریهای معتبر در
زمینه آموزش زبان به جهت ارتقاء مهارت خواندن طراحی شدند که به سهم خود نقش بسزایی در باال بردن میزان تسلط
زبانآموز بر این دو مهارت زبانی خواهند داشت.
کلیدواژه :سادهسازی متن،چارچوب مرجع فارسی،قابوسنامه،سطح پیشرفته،خواندن،آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان

 .1مقدمه
پژوهش حاضر در حوزه سادهسازی و متناسبسازی متون ادبی فارسی برای استفاده غیرفارسیزبانان در سطح پیشرفته ،به
روش کتابخانهای،تحلیلی و میدانی انجامشده است .در بخش نخست مقاله پیش رو پس از بیان مسئله پژوهش به ضرورتهای
پرداختن به موضوع استفاده از ادبیات و سادهسازی متون ادبی در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان اشاره میکنیم.
سپس ضمن بیان مبانی نظری بهمرور پیشینه پژوهشهای انجامشده میپردازیم .بخش سوم شامل توصیف روش و ابزار
مورداستفاده در این پژوهش در راستای سادهسازی دو داستان انتخابی قابوسنامه و تهیه و تدوین تمرینهای طراحیشده برای
هر متن است .متون سادهسازی شده دو داستان انتخابی و تمرینهای مربوط به آنها در بخش چهارم این پژوهش ارائهشده
است .بخش پنجم شامل توصیف دستاوردهای مقاله حاضراست .این پژوهش باهدف سادهسازی متون ادبی فارسی جهت تهیه
و تدوین متون درسی برای غیرفارسیزبانان ،فارغ از کشور محل سکونت یا زبان اول آنها انجامشده است.
 1-1ضرورت انجام پژوهش
در مورد ضرورت انجام پژوهش در حوزه آموزش زبان فارسی میتوان گفت که آموزش زبان دوم یا زبان خارجی یکی از
حوزههای مهم و موردتوجه جوامع انسانی،از دیرباز تا امروز بوده است.تدریس و فراگیری زبان فارسی از گذشتههای دور تا
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دهههای اخیر،بهویژه بعد از انقالب اسالمی از موضوعاتی است که خیل مشتاقان را در سراسر دنیا به خود جذب کرده است .بر
این اساس نیاز به مطالب آموزشی مناسب,مرتبط ,اصیل و هدفمند به شکل قابلتوجهی احساس میشود .
عالوه بر نیاز روزافزون به مطالب آموزشی کارآمد ،برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان،متأسفانه امروزه ما با کمبود
این متون در داخل و خارج از کشور مواجه هستیم.به تعبیر بهاری (« )1392منابع آموزشی در این زمینه کافی نیست.بسیاری از
کتابهایی که چه در ایران و چه در خارج از کشور ،مورداستفاده قرار میگیرد،قدیمی است و بهروز نشدهاند» (ص)2.
نتایج تحقیق مشتاق پور و قنسولی( )1393نیز اثباتی بر همین مدعاست.در این پژوهش ،محققان با ده استاد زبان فارسی از
 8دانشگاه معتبر آسیایی و اروپایی و آمریکایی مصاحبه کردند 326 .دانشجوی زبان فارسی از  41دانشگاه در  22کشور خارج
کشور پرسشنامه آسیبهای زبان فارسی را پر کردند.نتایج نشان میدهد که بسامد باالیی از پاسخها در بخش مشکالت عوامل
آموزشی  ،مربوط به نبود کتابهای آموزشی مناسب و مطلوب برای سطوح پیشرفته  ،کاربردی نبودن کتابهای آموزش زبان
فارسی نوشتهشده در ایران ،نارضایتی فارسی آموزان از کتب درسی و استفاده از جزوهها و کپیهای تهیهشده توسط مدرسان
بهجای استفاده از کتابهای آموزشی مستقل است.
یاحقی ( )1382نیز در چهارمین مجمع بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی طی سخنرانیای که پیرامون مقاله خود با
عنوان «مشکل انتخاب متن برای دانشجویان غیرفارسیزبان» ( )2001داشت به این مسئله اشاره کرد .به تعبیر او:
مشکل انتخاب متن در آموزش زبان و ادبیات فارسی ،پیشینهای به درازای عمر زبان فارسی دارد  .قبالً کتابها سلیقهای
و عموماً بر محور اخالق و دیانت تهیه میشدند  .اما فارسی آموزان خارجی برای یادگرفتن زبان و درک و استفاده از متون،
نیازهای دیگری دارند  .خارجیان در دو مرحله به یادگیری فارسی میپردازند  .نخست مرحله آموزش زبان است که کتابها
و متنهای ساده و متناسب با این حاجت را طلب میکند ،و مرحله بعد یعنی در سطوح باال و تخصصی ،وقتی است که
میخواهند ادبیات را بشناسند و از آن لذت ببرند  .کتابها و متون جامع و علمی و کاملی در این دو زمینه وجود ندارد،
بنابراین ،تألیف و انتشار هر چه زودتر آن ضروری است («زبان فارسی و آینده فرهنگی ایرانیان»,1382ص)22.
با توجه به نقش برجسته ادبیات در باال بردن سطح کیفی آموزش زبان ,متون ادبی با محوریت داستانی  ,میتوانند ایفاگر
نقش مؤثری در حوزه تهیه و تدوین مطالب آموزشی کارآمد،جهت آموزش یا ارتقاء مهارتهای زبانی باشند.
تاملنسون()2013معتقد است یکی از روشهای بسیار مفید در راستای تدوین مطالب آموزشی هدفمند برای تدریس زبان دوم یا
خارجی ،استفاده از ادبیات(شامل انواع منظوم و منثور) بهطورکلی و داستانهای اصیل زبان مقصد بهطور خاص است .ادبیات
بهعنوان محصول زبان و فرهنگ هر ملت  ،منعکسکننده خالقیت زبانی  ,مؤلفههای فرهنگی ،ارزشهای اخالقی و مفاهیم
جهانشمول است .این روش عالوه بر طرح آموزههای زبانی  ،منجر به آشنا کردن زبانآموز بافرهنگ زبان مقصد و همچنین
برآوردن نیازهای انگیزشی و انسانی او می شود.
منبع انتخابی مورداستفاده در این پژوهش  ،قابوسنامه اثر امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر
است .علت انتخاب این اثر نوع ادبی جهانشمول و جذاب آن؛ یعنی" نصیحتنامه برای شاهزادهها"ست .این نوع ادبی نهفقط
در ادبیات ایران بلکه در ادبیات سراسر جهان آثار زیادی را به خود اختصاص داده است  .بلیدز  ،گریمر و مک کویین)2018( 1
در تعریف این نوع ادبی مینویسند:
کتابهای مشاورهای به حاکمان از مهمترین ژانرهای نوشتار سیاسی در دوره قرونوسطایی بودند که در سنت اروپایی با
عبارت" آینههایی برای شاهزادهها " نامگذاری میشدند .این متنها به حاکمان در مورد موضوعات متنوع استراتژی نظامی ،
انتخاب مشاوران  ،مدیریت خانواده سلطنتی توصیه تمرین معنوی میکنند (ص.)1150.
از دیگر علل انتخاب قابوسنامه بهعنوان منبع اصلی این پژوهش وجود ترجمههای بسیاری از این کتاب به زبانهای عربی،
ترکی ،ژاپنی  ،روسی ،انگلیسی و غیره است .بهعنوان ذکر نمونهای از این ترجمهها میتوان به ترجمه انگلیسی این کتاب که در
سال( )1951با عنوان " آیینهای برای شاهزادهها:قابوسنامه " توسط روبن لِوی 2در نیویورک به چاپ رسیده است،اشاره کرد .بر
این اساس می توان این حقیقت را متصور شد که مخاطبان این کتاب با محتوای آن ناآشنا نیستند و این خود در افزایش انگیزه
زبانآموز و بهتبع آن درک بهتر مفاهیم تأثیر بسزایی دارد.
Blaydes,Grimmer& McQueen
Levy
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بر این اساس ضرورت موضوع این پژوهش ،مبنی بر سازگار سازی گونه کهن زبان فارسی ،از طریق فرایند سادهسازی
(نوعی ترجمه درون زبانی) ،با گونه معیار زبان فارسی که امروزه مورداستفاده گویشوران این زبان است ،قابل توجیه است.
 1-2پیشینه پژوهش
در باب لزوم استفاده از داستانهای اصیل فارسی در کالسهای آموزش زبان فرسی بهعنوان زبان دوم /خارجی تقوی و هادی
زاده ( )1393پس از مروری کلی بر روشهای مختلف آموزش زبان و بیان اهمیت هر یک ،بر آموزش مهارت زبانی به روش
داستانگویی تأکید میکنند و از میان داستانهای موجود در زبان فارسی ،داستانهای مثنوی (ادب تعلیمی) که برآمده از ارزشهای
عام بشریاند را بهعنوان منبعی معتبر برای تولید محتوای آموزشی معرفی میکنند .آنها معتقدند این داستانها دارای مضامین
جذابی دارند و بیشترین میزان همکنشی فرهنگی را برای غیرفارسیزبانان ایجاد میکنند.
در باب ارتقاء درک مهارت خواندن فارسی آموزان غیر ایرانی بهوسیله استفاده از متون ادبی سادهشده  ،استاد زاده
،شکری،نقشبندی و اسماعیلی( 22 )1396نفر از زبان آموزان چینی را در طول یکترم آموزشی آزمودند .نتایج تحقیق آنها
ثابت کرد تدریس متون سادهشده ادبی(داستانهایی از گلستان) در کنار متن اصلی تأثیر مثبتی بر درک مطلب آزمون شنوندگان
داشته است.
در باب استخراج اصول و قواعد رایج در سادهسازی و بازنویسی متون ادبی کهن فارسی عالوه بر مواردی که در بخشهای
بعدی مقاله به آن اشارهشده است میتوان به پژوهش نجفی بهزادی( )1392در باب اصول و شیوههای بازنویسی متون کهن ادبی
برای نوجوانان اشاره کرد.نجفی بهزادی در این پژوهش ،به بررسی و تحلیل ساختار و الگوهای داستانی داستانهای بازنویسی
شده از متون کهن ادبی(شاهنامه ،مثنوی ،گلستان و کلیلهودمنه)-که همه آنها مصادیقی از ادب تعلیمی هستند -برای به دست
آوردن شیوههای مناسب سادهنویسی متون کهن برای گروه سنی نوجوانان پرداخته است .وی پس از بررسی ساختار داستانهای
بازنویسی شده از این متون برای نوجوانان و تحلیل ساختار داستانی آنها اینچنین نتیجه میگیرد که در اکثر متون بازنویسی
شده محتوا و پیام داستان در مقایسه با متن اصلی یکسان است .داستانهای بازنویسی شده در مقایسه با متن اصلی ،از ساختار
جدید و زبان سادهتری برخوردارند .برخی از داستانهای بازنویسی شده (مثنوی و گلستان) در مقایسه با متن اصلی چندان
تفاوتی ندارند فقط زبان آنها ساده و امروزی شده است.
 1-3مبانی نظری
به تعبیر صحرایی()1391به طور کلی در تهیه و تدوین متون درسی،مولفان باید به سه عامل سطح ،رویکرد و محتوا توجه داشته
باشند .در ادامه به توضیح این سه عامل در پژوهش حاضر میپردازیم.
 1-3-1سطح:
( )2010استناد
در راستای تبیین ضرورت تهیه مواد خواندنی و شنیدنی سطحبندی شده میتوان به اصول نیشن و مک
کرد.آنها در کتابی با عنوان "طراحی برنامه آموزشی زبان" اصول بیستگانهای را ارائه میدهند و این اصول را در سه بخش
محتوا و توالی ،قالب و ارائه و نظارت و ارزیابی توصیف میکنند .آنها در بخش قالب و ارائه یکی از این اصول را با عنوان "
درونداد قابلدرک" توضیح میدهند « :دوره درسی باید مقدار زیادی فعالیتهای دریافتی جالب و قابلفهم در شنیدن و خواندن
داشته باشد»(ص)79.
بر این اساس ضرورت استفاده از چهارچوبی معتبر برای سطحبندی مواد آموزشی خواندن و شنیدن در حوزه آموزش زبان
فارسی ،امری مشهود است.
پژوهش حاضر در راستای پرداختن به این مهم از کتاب« چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان :حوزههای
دستور ،واژه و کارکرد برای سطوح پایه ،میانی و پیشرفته »( ،)1395نوشته میر دهقان و همکاران بهره برده است .این کتاب
بهعنوان نخستین قالب علمی آموزش زبان فارسی با گزینش چهارچوب مرجع اروپا بهعنوان مبنای نظری ،چهارچوبی بومی
آلیستر1

Macalister& Nation
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برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی آموزان طراحی کرده است .در این کتاب  119نکتهی دستوری 278،حوزه واژگانی و
 184حوزه کارکردی و موقعیتی در سه سطح پایه  ،میانی و پیشرفته جمعآوری و دستهبندیشدهاند.
در پژوهش حاضر مفهوم سطح پیشرفته با در نظر گرفتن مندرجات این کتاب و سطحبندی مهارتهای زبانی بر اساس
چهارچوب مشترک اروپا )2001(1توصیفشده است.
 1-3-2رویکرد:
دبیر مقدم و همکاران ( )1389اشاره میکنند تاکنون بیش از  220عنوان کتاب برای آموزش زبان فارسی برای غیرفارسیزبانان
به رشتۀ تحریر درآمده است که اولین آنها به سال (" )1334فارسی یاد بگیریم" استاد سلیم نیساری برمیگردد؛ اما دقت در
محتوای آنان نشان میدهد که رویکردهای طراحی برنامۀ درسی در اکثر آنها نادیده گرفته شد و حتی بهجرئت میتوان ادعا
کرد که غالب آنها بدون توجه به مالحظات طراحی برنامۀ درسی تدوینشدهاند .این نکته بهویژه در مورد آثار قبل از دهۀ هفتاد
مشهود است.
کرنکه )1987( 2نظریههای زبانی را که مبنای برنامههای درسی قرارگرفتهاند به شرح زیر توصیف میکند:
الف.نظریۀ دستوری /ساختگرا که توانش دستوری را اصل و هدف برنامه آموزشی میداند.
ب .نظریۀ نقشگرا /معنائی که توانش اجتماعی -زبانی را مهم ترین اصل در جریان زبانآموزی میپندارد.
پ .نظریۀ ارتباطی /کاربردی که توانش گفتمان و توانش راهبردی را در اولویت اهداف برنامه درسی به شمار میآورد
(ص.)5
3
به تعبیر الرسن فریمن و اندرسن ( )1390برای رویکرد ارتباطی دو کاربرد برجسته وجود دارد که آموزش محتوا محو و
آموزش تکلیف محور نامیده میشوند(ص )151.رویکرد مورد نظر در این پژوهش رویکرد محتوا محور است که به تعبیر
ریچاردز و راجرز( )2001بر دو مفهوم تاکید دارد:
 .1افراد زمانی میتوانند یکزبان را بهتر و کاربردیتر بیاموزند که از آن به عنوان وسیلهای برای دریافت
اطالعات استفاده کنند نه اینکه هدفشان تنها یادگیری زبان باشد.
 .2آموزش محتوا محور به نیازهای افراد برای یادگیری زبان دوم  /خارجی بهتر پاسخ میدهد.
هنگامی که شخص زبان را متناسب با نیاز خود بیاموزد فرایند یادگیری با توجه به کاربردی بودن آن بسیار سریعتر اتفاق
میافتد و این امر منجر به یادگیری موفق و موثر زبان خواهد شد.
همه منابع محتوا محور بر یادگیری مطالبی معین به همراه ارتقا مهارتهای زبانی تمرکز دارند .بهعبارتیدیگر افرادی که در
برنامه فراگیری زبان با روش محتوا محور شرکت میکنند به دو هدف فراگیری محتوای مطالب و ارتقای مهارتهای زبان مقصد
به شکل همزمان خواند رسید(صص)207-204.
 1-3-3محتوا:
الی و اورفیلد )2008(4معتقدند آغاز جریان قصهگویی در کالس زبان دوم مربوط به تجربههای یک معلم زبان دوم است که
وقتی زبانآموزانش از روش پاسخ فیزیکی کامل نتیجهای نمیگیرند و دلزده میشوند  ،این ایده به ذهن او میرسد و از آن برای
معرفی صورتهای زبانی در بافت واقعی گفتمان و ارائه مؤلفههای فرهنگی استفاده میکند(ص.)15.
با توجه به آنکه زبان فارسی  ،زبان استعاری است و فارسیزبانان در گفتار روزمره خود و حتی در نوشتار غیر رسمی از
اصطالحات و عبارات کنایی و ضربالمثلها به وفور استفاده میکنند و با توجه لزوم آموزش فرهنگ در کنار زبان  ،در این
پژوهش کوشیدهایم اصطالحات و عبارات کنایی ،که ریشه در داستانهای قابوسنامه دارد را استخراجکنیم و با استفاده از
داستنهای سادهسازی شده مربوط به این اصطالحات ،آنها را در قالب دروس طراحیشده برای خواندن سطح پیشرفته آموزش
دهیم.
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 1-3-4سادهسازی:
متون مورد استفاده در این پژوهش در ردیف متون اصیل در حوزه آموزش زبان توصیف میشوند .کراسلی  ،لوور  ،مک کارتی
و مک نامارا )2007( 1متون معتبر را بهعنوان متونی تعریف میکنند که «برای اهداف دیگری غیر از یادگیری زبان نوشتهشدهاند.
این متون معموالً در خدمت یک هدف اجتماعی هستند و مطالب روزنامه  ،جداول زمانی ،دستورالعملها  ،بروشورهای مسافرتی
 ،متون ادبی و غیره را شامل میشوند» (ص.)17 .
4
3
محققانی چون ویلیامز،1983( 2ص ، )187 .فریمن و هولدن (،1986ص )68 .و موریسون (،1989ص )15 .معتقدند که
مواد اصیل انگیزه یادگیرنده را کاهش میدهند زیرا آنها بسیار مشکل هستند .برای حل این مشکل مؤلفان و نظریهپردازان طراحی
برنامه آموزشی زبان ،مبحث سازگار سازی و متناسبسازی مواد آموزشی را مطرح میکنند .از معروفترین این نظریهپردازان
مک دانو ،شاو وماسوهارا)2013( 5هستند .آنها همچنین شش مرحله مختلف برای سازگار سازی مواد آموزشی تعریف میکنند
که شامل« :اضافه کردن  ،حذف کردن  ،تعدیل ( بازنویسی و بازسازی تمرینها) ،سادهسازی و ترتیب دوباره (تمرینها و
متون)»(ص)70.میشود.
نتایج تحقیقات شرت، )1984( 6یانو و النگ و راس ،)1994(7اوه،)2001(8لی و وانگ ،)2005( 9کشاورز عطایی و
احمدی( )2007و بریور )2008( 10نشان میدهد متون مکتوبی که ازلحاظ زبانی(نحوی و واژگانی) سادهشدهاند دارای ویژگیهای
زیر هستند :
 .1جمالت کوتاهتر از جملههای موجود در متن اصالحنشده هستند(با توجه به تعداد کلمات استفادهشده در
هر جمله)
 .2نحو سادهتر (بندهای وابسته کمتری استفاده میشود)
 .3واژگان سادهتر (استفاده از واژگان نشاندار اجتناب میشود)
 .4تمایل به استفاده از ترتیب استاندارد جمله که در آن نهاد در اول جمله است.
 .5از انواع ضمایر کمتر استفاده میشود (حفظ اسامی و عبارات اسمی)
 .6ضمایر و مراجع آنها کامالً واضح هستند (عبارات کامل اسمی بهجای ضمیرها و صفتهای اشاره استفاده
میشوند)
در زبان فارسی مفهوم سادهسازی به «بازنویسی»«،برگردان به نثر روان» «،بازآفرینی» و غیره برای نوجوانان و «شرح و تفصیل»
برای بزرگساالن اطالق میشود .یکی از شیوههایی که محققان ایرانی در سالهای اخیر که برای استخراج اصول رایج در
سادهسازی متون کهن بهکاربردهاند مقایسه پیکرهای از این متون سادهشده با متون اصلی است .بهعنوانمثال جوادی راد()1392
در پایاننامه خود ضمن مقایسه متون اصلی و سادهشده کلیلهودمنه تفاوتهای صرفی،تفاوتهای واژگانی،تفاوتهای نحوی و
تفاوتهای متنی را بین متون اصلی و سادهشده تشخیص داده است .این تفاوتها عبارت بودند از:
 .1تفاوتهای صرفی :حذف «ی » استمراری از پایان فعل ،تبدیل«ب» به «می » در صورت فعل،تغییر
پسوندهای اشتقاقی ،افزودن «ب» بر سر فعل در وجه التزامی ،حذف «ب» از ابتدا و«ی » از انتهای فعل در صورت
استمراری فعل ،تبدیل فعلهای قید پیشوندی به فعلهای ساده،حذف «ب» زینت از فعل ماضی ،تبدیل فعلهای
ناخودایستا به فعلهای خود ایستا
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 .2تفاوتهای واژگانی :حذف ترکیبهای فارسی -عربی ،حذف واژههای فارسی قدیمی از متنهای
سادهشده ،تبدیل«آمد»به «شد» در ساخت مجهول
 .3تفاوتهای نحوی :حذف عبارات عربی و آیههای قران ،جابجایی صفت و موصوف ،حذف ساختهای
شرطی،گرایش به حفظ آرایش واژگانی
 .4تفاوتهای متنی  :حذف بیتهای عربی و فارسی ،حذف مراعات نظیر و سجع و وزن ،،تغییر در ارکان
داستان،تکرار فعلها بهجای حذف فعلها به قرینه،حذف فاعلها به قرینه یا بدون قرینه ،حذف مترادفها،حذف
صنایع ادبی،تغییر ساختار داستانهای تودرتو در نمونههای سادهشده ،تبدیل شکل نوشتاری عربی«ت» به شکل
نوشتاری جدید «ه»
 1-4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش کتابخانهای ،تحلیلی و میدانی انجامشده است  .در این پژوهش ابتدا دو متن داستانی از قابوسنامه به
دلیل عالقه زبان آموزان به متون داستانی در حوزه ادب تعلیمی(استاد زاده  )1396،انتخاب شد .سپس متن انتخابی پژوهش به
روش سادهسازی زبانی و محتوای با توجه به تمام نکاتی که در این مقاله راجع به سادهسازی در منابع فارسی و انگلیسی ذکر
شد  ،بازنویسی و سادهنویسی شد .در جریان این بازنویسی ما از لحاظ محتوایی ،مطابق نظر جوادی راد( )1392کامال به متن
وفادار بودیم .در حوزه سادهسازی واژگانی  ،واژگان کهن و کمبسامد متن جای خود را به معادلهای معنایی بینشان و رایج
در فارسی امروز دادند.در این پژوهش برای یافتن معادلهای معنایی کلمات ،همسو با نظر پتزولد و اسپاسیا )2015( 1از وردنت2
(فارس نت )3استفاده شد  . .همچنین در جریان انتخاب معادلهای پربسامد از فرهنگ بسامدی راتلج 4استفاده شد .در حوزه
سادهسازی نحوی ما همسو با نظر عکاسی ،نجاری الموتی و جعفرآباد جملههای بلند را به جملههای استاندارد دو قسمتی تقسیم
کردیم و ترتیب اجزای جمله را مطابق با صورت رایج در زبان فارسی معاصر ،به نثر روان برگرداندیم.تمرینهای مربوط به هر
درس با توجه به حوزههای کارکردی مطرحشده در چارچوب مرجع فارسی ،متناسب با سطح پیشرفته ،مبتنی بر ارائه عقاید،استفاده
بهجا از اصطالحات،تعمیم دادن ،استدالل،استنباط کلی و غیره طراحی شد.تعداد سواالت در قسمتهای پیش از خواندن ،
خواندن و فعالیتهای بعد از خواندن بر اساس تعداد تمرینهای موجود در دو کتاب خواندن و درک مطلب متون فارسی برای
فارسی آموزان سطح پیشرفته (،1390انشارات دانشگاه بینالمللی اما خمینی) و آموزش نوین خواندن و درک مطلب فارسی
برای فارسی آموزان(،1398نسخه قبل از چاپ،دانشگاه فردوسی مشهد)،انتخاب شد .سپس با توجه به این که در زمان نگارش
این پژوهش ،تنها شش مدرس فعال در حوزه آموزش مهارت خواندن در سطح پیشرفته  ،در مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی
به غیرفارسیزبانان دانشگاه مشهد مشغول به تدریس بودهاند  ،متون آمادهشده در اختیار مدرسان قرار گرفت نظر آنها در حوزه
تناسب سطح واژگان ،دستور و موضوع متون پژوهش ،با توانش زبانی فراگیران در سطح پیشرفته پرسیده و اعمال شد .زبان
آموزان سطح پیشرفته در این مرکز  ،به افرادی اطالق میشود که در حال فراگیری کتاب جلد چهار و پنج «آموزش نوین زبان
فارسی» هستند.

متن( 1خیانتدرامانت)
فعالیتهای قبل از خواندن
 .1خیانتدرامانت به چه معناست؟
.2آیا در زبان شما اصطالحی مشابه خیانتدرامانت وجود دارد؟
.3شما چه زمانی از این اصطالح استفاده میکنید؟
Paetzold & Specia
Wordnet
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.3آیا شما تاکنون خیانتدرامانت کرده اید؟
 .4متن زیر خبری کوتاه است که با موضوع خیانتدرامانت دریکی از روزنامههای ایران منتشرشده است  .متن را بخوانید و
به سوال مربوط به آن پاسخ دهید.
مردی که به صورت غیرمجاز مبلغ  15میلیون ریال وام ازدواج عروس و داماد را برداشت کرده بود ،بازداشت شد .سرهنگ
اکبر امینی رئیس پلیس فتای همدان گفت :با مراجعه عروس و داماد همدانی مبنی بر سرقت از حساب بانکی آنان ،موضوع در
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت .سرهنگ امینی ادامه داد :متهم هنگام روبهرو شدن با دالیل و مستندات انکار ناپذیر
رایانهای به جرم خود اقرار و عنوان کرد که شوهر عمه داماد است و به دلیل اعتمادی که شاکی به وی داشته ،اطالعات حسابی
که وام ازدواج وی به آن واریزشده بود را در اختیارش گذاشته و او باخیانت در امانت ،برداشتها را انجام داده است .وی
توصیه کرد شهروندان رمزهای عبور خود را به عنوان یک سند محرمانه محسوب کرده و آنها را به صورت دورهای تغییر دهند.

روزنامه ایران 28شهریور 1394
 .5به نظر شما این فرد به چه علت در حفظ امانت ،خیانت کرده است؟

خواندن(درک ساختار متن)
متن زیر داستانی کوتاه از قابوسنامه ،درباره خیانتدرامانت است .متن را بخوانید و به سواالت مربوط پاسخ دهید.
مردی بهوقت سحر از خانه بیرون رفت تا به حمام برود .درراه دوستش را دید .به او گفت با من میآیی تا به حمام برویم؟
دوستش جواب داد  :تا درِ حمام با تو میآیم اما داخل حمام نمیتوانم بیایم چون کاردارم.او این را گفت و تا نزدیک حمام آمد.
اما بر سر یک دوراهی بدون آنکه به مرد خبر بدهد برگشت و بهطرف دیگری رفت .اتفاقاً دزدی پشت سر این مرد میرفت.مرد
به عقب نگاه کرد و دزد را دید اما چون هنوز هوا تاریک بود فکر کرد که دوست خودش است.صد سکه در جیب داشت که
آنها را در دستمالی گذاشته بود و آن را گرهزده بود  .دستمال را از جیب بیرون آورد و به دزد داد و گفت  ،ای برادر  ،من این
بسته را به تو امانت می دهم تا وقتی من از حمام بیرون آمدم آن را به من برگردانی .دزد دستمال پر از سکههای طال را از او
گرفت و همانجا ایستاد .وقتیکه مرد از حمام بیرون آمد هوا روشنشده بود .او لباسش را پوشید و بدون توجه به دزد ،به راه
خود میرفت .دزد او را صدا زد و گفت  :ای جوانمرد سکههای خود را پس بگیر و برگرد که امروز به خاطر حفظ امانت تو،
به کار خودم نرسیدم .مرد گفت این سکهها چیست و تو کیستی؟دزد جواب داد من دزد هستم و تو این سکهها را به من دادی.
مرد گفت :تو اگر دزدی چرا سکههای من را نبردی؟ دزد گفت« :اگر این سکهها را از تو دزدیده بودم و مقدارشان خیلی بیشتر
از این بود ،بهاندازه یکدانه جو از تو نمیترسیدم و آنها را به تو پس نمیدادم .اما تو آنها را به امانت به من دادی وامانت دار
نباید در حفظ امانت خیانت کند؛ چراکه دزدیدن امانت ،رسم جوانمردی نیست».

فعالیتهای پس از خواندن(درک مطالب متن)

 .1جمالت زیر را در قسمتهای مناسب،در متن قرار دهید
الف.دزد در مورد هویت خود به مرد چیزی نگفت و وانمود کرد که دوست اوست.
ب.مرد فکر کرد که به دلیل تأخیر او در بیرون آمدن از حمام ،دوستش خسته شده و به منزل خود رفته است.
ج.مرد باور نکرد که این شخص دزد است .
.با توجه به متن ،درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید.
 .2با توجه به متن ،درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید.
الف.دزد سکه ها را از مرد گرفت  ،اما بعد از رفتن او فرار کرد و در حفظ امانت مرد خیانت کرد.
ب .مرد در تاریکی هوا چهره دزد را تشخیص داد و سکه هایش را به او نداد.
ج .دزد به اعتماد مرد احترام گذاشت و سکه هایش را برای او نگه داشت.
د .دوست مرد همان دزد بود ،اما مرد از این موضوع اطالع نداشت.
 .3متن را دوباره بخوانید و مرجع ضمایر زیر را پیدا کنید.
الف .او(سطر دوم)................
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ب.آنها(سطر دوازدهم)...............
 .4با توجه به آنچه آموختید ،به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف.آیا شما با خیانتدرامانت مخالفید یا معتقدید این کار در بعضی موارد خاص مجاز است؟
ب .یک مورد از مصادیق خیانتدرامانت که در زندگی خود شاهد آن بوده اید را به طور خالصه بیان کنید.
ج .در کشور ایران خیانتدرامانت یک جرم محسوب میشود .آیا در کشور شما هم اینچنین است؟ با همکالسیهای خود
در این مورد صحبت کنید.
واژگان
واژهها و عبارات زیر را در متن خواندهاید .برای هر کدام از آنها یک جمله بنویسید.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

خیانتدرامانت.........................................
حفظ امانت.................................................
سرقت کردن از حساب بانکی...............................
انکار ناپذیر.................................................
مستندات رایانهای..........................................
برداشت کردن از حساب......................................
واریز کردن بهحساب............................................
سند محرمانه.................................................
گره زدن........................................................

متن( 2آب بستن در چیزی)
فعالیتهای قبل از خواندن
یکی دیگر از اصطالحات مربوط به مفهوم خیانتدرامانت آب بستن در چیزی است.
 .1به نظر شما آب بستن در چیزی به چه معناست؟
.2آیا در زبان مادری شما اصطالحی مشابه آب بستن در چیزی وجود دارد؟
.3شما در مورد آب بستن در چیزی یا موضوعی چه احساسی دارید؟
.4به نظر شما این کار نوعی زرنگی محسوب میشود یا نوعی تقلب است؟
متن زیر خبری کوتاه است که با موضوع آب بستن در چیزی ،دریکی از روزنامههای ایران منتشرشده است  .متن را بخوانید
و به سوال مربوط به آن پاسخ دهید
دستور توقف پخش سریال «ستایش  »2از سوی رئیس سازمان صداوسیما به دلیل کیفیت پایین صادر شد«.ستایش» به
کارگردانی سعید سلطانی و با ایفای نقش بازیگرانی چون داریوش ارجمند ،جمشید مشایخی ،محمود عزیزی و غیره جمعهشبها
حدود یک ساعت روی آنتن شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی ایران میرفت .پخش سری نخست این مجموعه از جمعه،
دوازدهم آذرماه  1389آغاز شد و در ششم آبان  1390به پایان رسید و در پی جذب وسیع مخاطبان فصل نخست این سریال،
پخش سری دوم این مجموعه از جمعه  27دی  1392آغاز شد .با این حال کیفیت فصل دوم به خصوص در بحث داستان به
شدت پایین بود و آب بستن به داستان و بازیهای مصنوعی برخی بازیگران ،عمالً فصل دوم را فاقد جذابیتهای فصل نخست
ساخت.بنابراین پخش سریال متوقف شد .بر اساس همین خبر عزت اهلل ضرغامی نسبت به بیمحتوا بودن و به درازا کشاندن
فیلم معترض بوده است.

تابناک فرهنگی  2تیرماه 1393
.5به نظر شما علت توقف پخش فصل دوم سریال «ستایش» چه بوده است؟

خواندن(درک ساختار متن)
.1متن زیر داستانی کوتاه از قابوسنامه ،درباره آب بستن در چیزی است .متن را بخوانید و به سواالت مربوط پاسخ دهید.
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مردی یک گله بزرگ گوسفند داشت.چوپان او بسیار امانتدار و پرهیزکار بود .هر روز شیر گوسفندان را میدوشید و به
همان اندازه که بود،برای صاحب گوسفندان میبرد.آن مرد هم بهاندازه وزن شیر به آن آب اضافه میکرد و به چوپان میداد و
میگفت«:برو بفروش».چوپان آن مرد را نصیحت میکرد و پند میداد و میگفت «:این کار را نکن  .به مردم خیانت نکن و
خیانتدرامانت را نپسند  ،زیرا سرانجام افراد خیانتکار ،زشت و ناپسند است ».آن مرد به حرف چوپان گوش نکرد و همچنان
این کار را تکرار میکرد .تا اینکه یکشب ،در فصل بهار  ،به طور اتفاقی ،چوپان گوسفندان را در مسیر رودخانه خشکی ،
نگهداشته بود و خود به باالی بلندی رفته و خوابیده بود .گویا در کوه باران شدیدی بارید و سیل عظیمی آمد و در آن رودخانه
جاری شد و همه گوسفندان را با خود برد و کشت .روز بعد چوپان به شهر آمد و بدون شیر به خانه صاحب گوسفندان رفت.مرد
پرسید«:چرا شیر نیاوردی؟» چوپان گفت «:ای مرد! من به تو گفتم که آب در شیر نریز و خیانت نکن اما تو به من گوش ندادی.
حاال همه این آبها جمع شد و بهسوی گوسفندان تو فرستاده شد و همه آنها را برد و نابود کرد .آن مرد پشیمان شد ،اما پشیمانی
سودی نداشت.

فعالیتهای پس از خواندن(درک مطالب متن)

 .1با توجه به متن تصمیم بگیرید که کدام جمله مفهوم خالصهشده متن را توصیف میکند؟
الف .کاهش کیفیت کاال به طمع سود بیشتر  ،سرانجام روزی باعث نابودی سرمایه خواهد شد.
ب.باکمی شانس ،کمفروشی میتواند باعث به دست آوردن سود زیادی بشود.
ج.صداقت و حفظ امانت نه فقط در تجارت ،بلکه در همه امور ،باعث خشنودی خداوند و رستگاری انسان
خواهد شد.
 .2با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف .به نظر شما با توجه به اینکه چوپان میدانست که صاحب گوسفندان به شیر،آب اضافه میکند ،چرا باز
هم برای او کار میکرد؟آیا این کار چوپان صحیح بود؟
ب.بر اساس متن،چوپان صاحب گوسفندان را نصیحت میکرد اما او گوش نمیداد .به نظر شما چوپان،غیر از
نصیحت کردن چهکار دیگری میتوانست انجام بدهد؟
 .3با توجه به متن اتفاقات موجود در داستان را مرتب کنید
 .......مرد پشیمان شد اما پشیمانی سودی نداشت
 .......چوپان او نصیحت میکرد که به مردم خیانت نکن
 .......شبی از کوه سیل آمد و گوسفندان او را با خود برد
 .......مردی صاحب گوسفندان زیادی بود و این گوسفندان شیر زیادی داشتند اما مرد به شیر آب اضافه میکرد
تا سود بیشتری ببرد.
 .4با توجه به آنچه آموختید به سواالت زیر پاسخ دهید
آیا شما تابهحال آب در کاری یا چیزی بستهاید؟ به طور خالصه توضیح دهید
ب .آیا در کشور شما نیز در برخی فیلمها یا سریال های تلویزیونی آب میبندند؟ اگر جواب مثبت است یک نمونه مثال
بزنید.
واژگان
با استفاده از نرم افزار واژهیاب در فضای مجازی ،معنای واژگان و عباراتی زیر را پیدا کنید
 .1ایفای نقش ـــــــــــــــــــــــــــ
 .2گله گوسفند ـــــــــــــــــــــــــ
 .3میدوشید ــــــــــــــــــــــــــــ
 .4پسندیدن ــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر در دو بخش قابل تحلیل است .در مورد بخش نخست که مربوط به سادهسازی و متناسبسازی متون ادبی
برای غیرفارسیزبانان است،به طور کلی طبق آنچه در این پژوهش مشاهده کردیم کاهش ویژگیهای سبکی در حوزه صرف و
نحو  ،جایگذاری واژگان پربسامد و بینشان بجای واژگان کهن در حوزه واژگان ،درنظر گرفتن واحدی فراتر از کلمه برای
سادهسازی و انتخاب معادلهای معنایی واژگان با توجه به بافت کاربردی آنها دربند و یا کل متن و همچنین «حذف برخی
مطالب زائد و غیر ضروری که خالف عرف و آداب اجتماعی هستند و یا با شئون اخالقی و مقتضیات دینی در تضادند»(علی
جانی ،1393،ص ، )16مفید به نظر میرسد .درمورد بخش دوم پژوهش که مربوط به نظرسنجی از مدرسان فعال  ،در مورد تایید
یا رد صالحیت متون ارائهشده در این پژوهش برای استفاده در کالس های خواندن سطح پیشرفته بود ،میتوان گفت که نظر
مدرسان در مورد سطح دشواری واژگان و دستور متون سادهشده و تناسب آنها با توانش زبانی فراگیران سطح پیشرفته مثبت
ارزیابی شد .اما به دلیل کوتاه بودن متون و خصوصیت ذاتی زبان قابوسنامه که بهسادگی میگراید استفاده از داستانهای انتخابی
بهتنهایی ،مناسب ارزیابی نشد  .برای جبران این کمبود و آشنایی هر چه بیشتر زبانآموز با کاربرد واقعی اصطالحات و عبارات
کنایی مورد نظر ما قسمتی کوتاه از یک خبر را از سایت های خبری موجود در فضای مجازی انتخاب کردیم و در قسمت
فعالیتهای قبل از خواندن قراردادیم تا ضمن فعال شدن دانش پیشین فراگیران  ،مطالب مورد نظر در بافت واقعی گفتمان نیز
به خوانندگان عرضه شوند و مشکل مذکور نیز مرتفع گردد .در مورد موضوع متون انتخابی و استفاده از ادبیات و محتوای
داستانی در فرایند آموزش زبان دوم/خارجی و تاثیر قابل توجه آن بر آموزش کاربردی زبان فارسی نظر هر شش مدرس به اتفاق
مثبت بود.
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