
-- Literary Text Research --------- 
Vol 25(87), PP.63 
ltr.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/ltr.2020.37372.2485 
 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
er

ch
 

 
 

 
 

 
R

ec
ei

v
ed

: 
1

1
/N

o
v

/2
0
1

8
 

 A
cc

ep
te

d
: 

1
6

/J
u
n
/2

0
1
9

 
 

IS
S

N
:1

7
3
5
-1

1
7
0

 
 

eI
S

S
N

:2
4
7

6
-6

1
8

6
 

 
   

Discourse Analysis of Teaching Persian Language 

and Literature: A Model For the Expansion of 

Cultural Diplomacy 

 Soheila Rezaei Mehr  
Ph.D. Student in Persian Language and 

Literature, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran 
  

Abbasali Vafaei 

 

Professor, Department of Persian Language and 

Literature, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran 

  

Davood Sparham 

 

Professor, Department of Persian Language and 

Literature, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran 

Abstract  
Discourse analysis is one of the interdisciplinary trends in linguistics, sociology, anthropology, 
psychology, and so on. This tendency has two main perspectives: first, it evaluates the 
formation of meaning and message in relation to the intricacies (including the physiological 
and structural aspects of language) and, in the second perspective, examines the exogenous 
factors (the relationship between language and all external features that include the knowledge 
of sociology, culture, etc.) Discourses are considered as the open language of power relations, 
and since language teaching concepts are also manifestations of cultural power, the authors of 
this paper have sought to criticize the concepts of second language teaching based on the second 
view of discourse analysis. The most important findings show that in meaning-based 
approaches, the reliance is on common prominent figures, for example, between Iran and 
Turkmenistan (Abu Saeed Abul-Khair, Abulfazl Sarakhsi, ...), Iran and Uzbekistan (Rudaki 
Samarghandi, Amir Ali Shirnava’i, Attar Neishabouri, and ...). Community-based approaches 
identify target communities by examining linguistic geography to transform communicative 
potentiality to communicative action. A culture-based approach which identifies common roots 
in literature, art, and language, and the obvious examples of which are the customs of Nowruz 
celebrations, Welcoming Spring and Seven Sin between Iran and its neighbors such as 
Azerbaijan, Pakistan, Turkmenistan and ..., refers to the creation of common cultural themes 
for the teaching of language learners. The psychology-based approach deals with the use of 
mystical literature, as well as its link with the concepts of participatory learning such as 
improvement of attitude in Hafez poetry and self-esteem in Saeb. 
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 جهت رد الگویي فارسي  ادبیات و زبان آموزش گفتمان تحلیل
 ایران اسالمي جمهوری فرهنگي دیپلماسي ارتقای

  ايران ن،تهرا طباطبائي، عالمه دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دکتري دانشجوي   مهررضايي سهيال
  

  راناي تهران، طباطبائي، عالمه دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه استاد، وفايي عباسعلي
  

 راناي تهران، طباطبائي، عالمه دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه استاد،  اسپرهم داوود

  چکیده
سان ا شناسي،  جامعه شناسي،  زبان هايزمينه در کهاست  ايرشته  بين هايگرایش از یکي گفتمان تحليل   شناسي،   ن
  و معنا ريگيشکل  چگونگي نخست  است؛  عمده دیدگاه دو داراي گرایش این است.  یافته بروز و... شناسي  روان
  رارق ارزیابي مورد زبان( شللناسلليسللاخت و شللناسلليصللورت مباحث زباني)شللاملدرون عوامل با ارتباط در را پيام
سي  به دوم دیدگاه در و دهدمي صيات    تمام و زبان ميان )ارتباط زبانيبرون عوامل برر   ملشا  هک زبانيبرون خصو

  قدرت روابط گشللادۀ زبان ها،گفتمان پردازد.مي اسللت( و... شللناسلليفرهنگ شللناسللي،جامعه مختلف هايدانش
  نابراین،ب شوند؛مي محسوب  فرهنگي قدرت بارز مظاهر از نيز زبان آموزش مفاهيم که آنجایي از و آیندمي شمار به

  بپردازند. مانگفت تحليل در دوم دیدگاه مبناي بر دوم زبان آموزش مفاهيم نقد به شللدند برآن مقاله این نگارندگان
  و ایران ينب نمونه  براي مشلللترک مشلللاهير بر تکيه  معنامبنایانه     رویکردهاي  در که  دهند مي نشلللان ها یافته   ترینمهم

ستان  شير  يرام سمرقندي،  )رودکي ازبکستان  و ایران و و...( سرخسي  ابوالفضل  )ابوسعيدابوالخير،  ترکمن   ،نوایي علي
  بانيز جغرافياي بررسللي طریق از هدف جوامع شللناسللایيبه مبنایانهجامعه رویکردهاي اسللت. و...( نيشللابوري عطار
  در مشلترک  هايشله ری شلناخت  به نيز مبنایانهفرهنگ رویکرد اسلت.  ارتباطي کنش به ارتباطي توانش تبدیل براي

سوم  و آداب آن بارز نمونه که زبان و هنر ادبيات،   ایران بين سين  هفت و بهار به آمدگویيخوش و زنورو جشن  ر
ستان  پاکستان،  آذربایجان، همچون همسایگانش  و ست  و... ترکمن شت  فرهنگي هايمایهبن ساخت  در ا   براي رکم

  گيريیاد  مفاهيم  با  آن پيوند  عرفاني،  ادبيات  از اسلللتفاده  با  نيز مبنایان  روان در دارد. اشلللاره آموزانزبان  آموزش
 است. شده پرداخته و... صائب شعر در نفس عزت حافظ، شعر در نگرش بهبود ونهمچ مشارکتي

  .فرهنگی دیپلماسی گسترش، گفتمان، تحلیل دوم، زبان آموزش ها:کلیدواژه

                                                           
  :نویسنده مسئولrezai_soheyla@yahoo-com 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 65 |مهر و همکاران رضايي

 

  مقدمه

ستين  کاوي(،سخن  یا کالم )تحليل 1گفتمان تحليل مورد در خنس  سط  بار نخ  يکزل تو
شهور  شناس زبان 2هریس سي  م ست.  تهرف کاربه انگلي  فتمانگ تحليل دیدگاهش، در او ا

 البغ وي از پس داند.مي متن در زباني اقالم و ارکان به گرایانهصلللورت نگاهي تنها را
 یدگاه د برخالف اند. دانسلللته  متن تحليل  مقابل   نقطة  را گفتمان  تحليل  شلللناسلللان،  زبان 

 مکال سلللاخت در نحوي و لغوي عناصلللر صلللرف فقط را گفتمان تحليل اینان هریس،
 که  ند دانمي زبان  از اسلللتفاده  چگونگي مختلف هاي جنبه  مطالعة   را آن بلکه  دانند، نمي
 همچنين و مردم کردار و اعمال عده، این اسللت. متمرکز زباني واحدهاي کارکرد روي

 و داده قرار مدنظر  دارند،  توجه  بدان  زبان  کارگيري به  در ها آن که  را معيني مقاصلللد  
 (.1379 ،3)نورمن بشللناسللند را هاآن موقعيتي و فرهنگي اعي،اجتم معاني کنندمي سللعي
مل  از فراتر دوم( )دیدگاه   دیدگاه   این در پس مل  به  زباني درون عوا  هک  زباني برون عوا

 شلللناسلللي،  کاربرد  مختلف هاي رشلللته  با  زبان(  آموزش )مفاهيم  زبان  ارتباط  شلللامل  
 اهميت زا و بوده شناسي  سان ان و شناسي  روان شناسي،  فرهنگ شناسي،  جامعه شناسي،  امعن

مان  تحليل  رویکرد در کارکرد  وسلللعت   سلللطح جهت  به  بيشلللتري   ،برخوردارند  گفت
  شود.مي پرداخته

مان  مفهوم امروزه فاهيم  از یکي صلللورت به  گفت يدي  م   راتتفک در کاربرد  پر و کل
سي    اجتماعي،   لامثا و زور سلطه،  قدرت، همچون مفاهيمي با و درآمده و... فرهنگي و سيا

  متبلور نآ مختلف انواع در که هستند  قدرت زبان ها،گفتمان بنابراین، است؛  شده  عجين آن
 شوند.مي گرجلوه و

 گذاردن رتأثي و دادن مشارکت  ساختن،  مطلع درک، براي تالش نيز فرهنگي دیپلماسي 
 مردم بر گذاردن تأثير اسلت،  بااهميت ميان این در آنچه پس اسلت.  کشلورها  سلایر  مردم بر

  ود.رمي شمار به کشوري  هر دیپلماسي  دستگاه  مهم اهداف از خود که است  کشورها  سایر 
 و فرهنگ سللياسللت،  در مؤثر ابزاري عنوان به دوم زبان آموزش کنوني، جهان در همچنين
  زایشاف در تأثيرش  جهت  به  قدرت  مؤثر انواع از یکي و پردازدمي نقش ایفاي  به  تجارت 
شنایان  نتيجه در و آموزانزبان تعداد شور  یک فرهنگ به آ ست  ک   برخي يحت که جایي تا ا

                                                           
1- Discourse Analysis 
2- Harris, Z. 
3- Fairclough, N. 
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  اند.دانسللته ي(فرهنگ )امپریاليسللم فرهنگي قدرت با برابر را زباني( )امپریاليسللم زباني قدرت
شي  طي (2000) 1نانبرگ جفري کهچنان سد مي گزار سمارک  1898 سال  در که نوی  به 2بي
  به دپرسللي او از که خبرنگاري سللؤال به سللخپا در و برد پي دوم زبان آموزش مسللألة اهميت
صر  تاریخ پدیدۀ سازترین سرنوشت    وي، اعتقاد ست  معا ست  این» بود گفته ؟ چي  مردم که ا

 «.گویندمي سخن انگليسي زبان به شمالي آمریکاي
مام  در کشلللور این زباني  نفوذ مرهون آمریکا  فرهنگي قدرت  امروزه  زندگيِ  مظاهر  ت

  نقد ژوهشپ این از هدف شده،  تبيين اهميت به توجه با بنابراین، .است  اشزباني نفوذ قلمرو
ست.  دوم زبان آموزش مفاهيم تحليل و   تعداد شافزای در فرآیند این که اهميتي به توجه با ا

 و همم نوع که- فرهنگي قدرت نتيجه در و کشلللور یک فرهنگ به آشلللنایان و آموزانزبان
گذار    مان  از تأثير هان  در قدرت  گفت  اسللللاس این بر دارد -شلللودمي محسلللوب وزامر ج
  هت ج به  و باز(  )متن زبان  خود عنوان به  زبان  آموزش مفاهيم  تحليل  و نقد  در نگارندگان   

 مطرح نونتاک که نو کامال  بنديتقسيم در شودمي محسوب قدرت گفتمان نوعي خود اینکه
  شلللناسلللي، نگفره شلللناسلللي،جامعه مانند فرآیندهایي یا علوم با تعامل در اسلللت، نشلللده
  دارند. سعي و... شناسيانسان شناسي،روان

ندگان     گار نه       رویکرد در ن یا نا نامب کاوي  به  مع کات   پيرامون وا   بين رد فرهنگي اشلللترا
  به اسانهشنجامعه مبحث در و آموزشي کتب تدوین براي مشترک فرهنگي حوزۀ کشورهاي
 امر در فرهنگي سفيران  یا لمانمع توفيق براي پيشنهاداتي  و زباني جغرافياي محيط با آشنایي 
 ايبر مشلللترک هايریشللله شلللناخت به مبنایانهفرهنگ رویکرد در پردازند.مي و... آموزش
  اسللت، آن نمود بارزترین که نوروز جشللن همچون مشللترک فرهنگي هايمایهبن سللاخت
  ارهاشلل متون سللاخت در عرفاني ادبيات از اسللتفاده به مبنایانهروان رویکرد پرداخت. خواهند
  متوني و 3گاردنر هوش هايجنبه از یکي به شناسانه  انسان  یا آموزمبنازبان رویکرد در و دارد
  اخته پرد برد، بهره ها آن از توانمي هوش از جنبه  این در که  و... بيهقي تاریخ  مثنوي، مانند  
   شد. خواهد
 

                                                           
1- Nunberg, G. 
2- Bismarck, O. 
3-  
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 پژوهش پیشینۀ .1
  به درآمدي» عنوان با (1372) ديسللاع پورلطفي مقالة ،گفتماني تحليل و گفتمان ةعرصلل در

 دید از انگفتم گوناگون ابعاد و پيدایش چگونگي و کاويسلللخن تعریف به «کاويسلللخن
  پردازد.مي آن تحليلگران
سط  که «1960 پایان تا گفتمان هاينظریه» عنوان با 1دانل مک دایان کتاب سينعلي  تو   ح
 و موجز جامع، دقيق، طرزي هب که اسللت آثاري نخسللتين جز شللده، ترجمه (1377) نوذري
  نينهمچ و مکاني جایگاه و آن نظري خاسلللتگاه گفتمان، مفهوم بررسلللي و شلللرح به مفيد

  است. شده پرداخته آن، دربارۀ شده ارائه متعدد و متفاوت نظرهاينقطه و هادیدگاه
مان  کتاب  در (1379) تاجيک   محمدرضلللا   يل  و گفت ماني،  تحل له   13 گفت قا بارۀ  م  در

  ،2دادری ژاک دانل، مک دایان مقاالت ها،آن جملة از و داده ارائه گفتماني تحليل و گفتمان
  است. و...( 3شيفرین دبورا یوسفي،حاجي اميرمحمد معيني، جهانگير
  تحليل» عنوان با (1386) چاوشليان  حسلن  مقالة گفتمان، تحليل و شلناسلي  زبان حيطة در
  مچنينه دهد؛مي قرار ارزیابي مورد را يشللناسللزبان در گفتمان تحليل و بررسللي ،«گفتمان
  رداختنپ در را آن آشکار  هاينارسایي  و گراساخت  شناسي  زبان ميراث انعطافيبي و سختي 

   دهد.مي قرار تأمل مورد 4سوبژکتيویته و فرهنگ با متن روابط به
 آن (1391) اخالقي و شریفي کار دوم، زبان آموزش امر در گفتمان تحليل زمينة در
ست  گفتمان تحليل مبناي بر تدریس از ايشيوه  ارائة حد در هم سي  به که ا  اژگانو برر
 رب تمرکز و آنان  خطاهاي   وتحليل تجزیه  و آموزانزبان  یادگيري  جهت  در سلللاختار   و

 گراصورت صرفا  رویکردي و پردازدمي آموزانزبان براي هاتمرین در سازمشکل موارد
  دارد. ساختي و

 دارد روکارسللل متون با فقط که انتقادي گفتمان تحليل حيطة در و تمانيگف مطالعات در
  متون از تعدادي بررسللي به (1389) مدني نمونه، براي اسللت؛ پذیرفته صللورت کارهایي نيز

  است  يدهکوش  و پرداخته انتقادي گفتمان تحليل دیدگاه از فارسي زبان آموزش و خوانداري
  از قاديانت گفتمان قالب در شلللناختيزبان ابزارهاي و نفنو از اسلللتفاده با را خوانداري متون

                                                           
1- Macdonell, D. 

2- Derrida, J. 

3- Schifrin, D. 

4- Subjectivity 
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گاه    ید ند.  بررسلللي 1فرکالف د نه این ک هاي    گو ماني  کار بان  گفت   که  نظر این از دوم ز
  تحليل هب نسللبت نيسللتند، پذیرامکان متن بدون و اسللت وابسللته متن، وجود به وجودشللان
  برخوردارند. محدودیت از گفتمان
 با (1393) موسوي و شيراوند عسگریان، مقالة فرهنگي، اسيدیپلم حيطة در زبان باب در
شانه  به گفتمان روش از گيريبهره سي   ن صر  شنا ستعاره  ،عنا سي د بازنمایي اجزاي و هاا   یپلما

 ت.اس شده پرداخته ایران اسالمي جمهوري فرهنگي دیپلماسي در زبان نقش و فرهنگي
 رسدمي نظر هب گفتماني بعد در شده رفيمع مقاالت به توجه با و شد گفته آنچه مبناي بر 

  بيان ریةنظ منظر از فارسلليزبان آموزش گفتمان تحليل حيطة در مقاله اولين حاضللر پژوهش
ست  شده  سته  وجودش که ا ست  متن به محض ساختاري  نگاه به واب   که فتگ توانمي و ني
صال   صددند  نگارندگان و ندارد وجود متني ا   انزب خود عنوان به را زبان آموزش مفاهيم در
باط  در باز(  )متن مل  با  ارت باني برون عوا مل    در ز عا عه    همچون علوم با  ت ناسلللي،  جام   شللل

   دهند. قرار ارزیابي مورد و... شناسيانسان شناسي،روان شناسي،فرهنگ
  که ستا آن شد، بيان فرهنگي دیپلماسي حوزۀ در که ايمقاله با پژوهش این تمایز وجه
  اولين بلکه يست،ن زباني عناصر به توجه با فرهنگي دیپلماسي تمانگف تحليل حاضر، پژوهش
  علومي اب  ارتباط  در دوم زبان  آموزشلللي مفاهيم  گفتماني  تحليل  به  که  بود خواهد  ايمقاله  
سي،   معنا مانند سي   جامعه شنا   به آن از قدرت در که آموزانزبان تعداد افزایش براي و... شنا

  کشورهاي در زبان آموزش سطح بردن باال براي شود مي رتعبي زباني قدرت و زباني چيرگي
 پردازد.مي ایران، اسالمي جمهوري فرهنگي دیپلماسي گسترش و دیگر

 پژوهش روش .2
  روش زیرمجموعة که بردمي بهره 2تئوري گراندد یا بنيادداده پژوهش روش از پژوهش این 

ست؛  کيفي تحقيق  آن آماري جامعه و آماري ايهداده و... کمي هايروش برخالف یعني ا
  غالبا  که- شللود اسللتفاده متن یک تحليل براي نظریه یک از اینکه جاي به و اسللت اختياري
ندي جمع یک  به  مختلف هاي روش از مجموعي به  توجه  با  -اسلللت همگاني  کاري   و ب
  -است  مدهآ گيرينتيجه قسمت  در و مباحث پایان در کهچنان- بنيادي و جدید گيرينتيجه

 شود.مي نتجم

                                                           
1- Fairclough, N. 

2- Grounded Theory  
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 نظری چارچوب .3
سي   سي  از ايحوزه فرهنگي، دیپلما ست  دیپلما سعه  برقراري، به که ا  با روابط ريپيگي و تو

بان  آموزش و هنر فرهنگ،  طریق از خارجي  کشلللورهاي   و اميري)صلللالحي پردازدمي ز
سي  دیگر، عبارت به (.1392 محمدي، ستفاده  با کندمي تالش فرهنگي دیپلما  و فرهنگ از ا
ند   فرهنگي هاي مؤلفه  يات،  و زبان  آموزش هنر، مان  مردم عمومي افکار  بر و... ها ارزش ادب
شورها  دیگر سي(  دوم زبان آموزش گفتمان تحليل ميان این در بگذارد. اثر ک   عنوان هب )فار
فاهيم  تشلللریح به  فرهنگي قدرت  نوعي بان  آموزش م ناي  باز  متن عنوان به  ز مل ع برمب   وا
شناسي،   نهمچو زبانيبرون  جدید يالگوی عنوان به و... شناسي  فرهنگ کاربردشناسي،   معنا
 پردازد.مي فرهنگي روابط ارتقاي براي فارسيزبان آموزش سطح تقویت جهت در

  دوم زبان آموزش معنامبنایي گفتمان تحلیل .3-1
سندگا نو شاعران،  شناخت  به دوم زبان آموزش معنامبنایي گفتمان تحليل در نگارندگان  نی

شاهير  و شترک  م  مردم رب و مطلوبند کشورها  کدام براي شاعران  کدام اینکه و پردازندمي م
 آن رايب کتبي تأليف  جهت  در ها آن از تا  دارند  افکار  و مضلللامين نظر از بيشلللتري تأثير 

 پردازيمضللمون و معناسللازي به مشللترک معاني یافتن با همچنين کنند. گيريبهره کشللورها
  بيشتري  گيفرهن تفاهم سبب  و پرداخته اشتراکات  ایجاد جهت در مذبور کشور  براي بيشتر 
  تاکنون  که  1ذهني هاي وارهطرح نظریة  مورد این در نگارندگان،    دید  از آورند. مي فراهم را
  به اظرن نوعي به چراکه گيرد، قرار ارزیابي مورد تواندمي هم است نشده مطرح زمينه این در
سانه    بعد شنا ست.  زبان آموزش گفتمان تحليل در معنا   هنيذ هايوارهطرح دیدگاه، این در ا
  وردم اند،شللده شللناخته هايموقعيت در ما شللدۀ تعيين پيش از و ايکليشلله عملکردهاي که

  رد طرف، یک از زیرا هسللتند؛ انتزاعي نظر یک از هاوارهطرح این گيرند.مي قرار بررسللي
صر  شه  دیگر، طرف از و دارند جاي ما ذهن در موجود عنا ستند،  قالبي و ايکلي  رب چراکه ه
  دانش ای ذهني سابقة  نقش نظریه، این در کنند.مي داللت شده  یاد عناصر  ميان معمول روابط
شين  شتاري  یا متن هر که شده  بيان صورت  این به زبان درک در پي  ندارد، عنام تنهایي به نو
شين  سابي اکت دانش به تا کندمي کمک خواننده یا شنونده  به بلکه شد.  عنام خود پي   این ببخ
  اکتسلللابي، ذهني سلللاختارهاي    که  اسلللت حالي  در این دارد، نام  «پيشلللين دانش» دانش

                                                           
1- Schema Theory 
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 و ختارسا  تعامل به «مطلب درک» گفت توانمي ترتيب، این به شود. مي ناميده «1وارهطرح»
  راین،بناب دارد. بسللتگي داند،مي مطالب این مورد در فرد آنچه با شللنيداري مطالب محتواي

  (.1989 ،2)النگ کندمي ایفا را اساسي نقش «مطلب درک» دوم، زبان یادگيري فرآیند در
 پاکسللتان، ازبکسللتان، ترکمنسللتان، با ایران که گفت توانمي پيشللين دانش نمونة براي
سي زبان هاآن اول زبان که و... آذربایجان ست،  فار شتراکات  ني سياري  فرهنگي ا   که اردد ب

ند مي   آموزش هاي کتاب  تأليف  در فرهنگي ذهنيت پيش و وارهطرح عنوان به  ها آن از توا
 و نگيفره اهداف تحقق جهت در و فارسيزبان ترسریع یادگيري و مطلب درک براي زبان

  برد. بهره فرهنگي دیپلماسي
  مبنا ار ترکمنسللتان توانمي ذهني هايوارهطرح تبيين در اول نمونة براي رسللدمي نظر به
 و رهنگيف اشللتراکات بيشللترین که اسللت همسللایگاني از یکي ترکمنسللتان چراکه داد، قرار

 و ایران کشللور دو مشللترک مشللاهير نگارندگان، دیدگاه از دارد. ما کشللور با را اجتماعي
 و ولي وریايپ سرخسي،   ابوالفضل  نسایي،  احمد شيخ  ابوالخير، ابوسعيد  همچون ترکمنستان 

 نظر به  و دارند  را معنامبنایانه     گفتمان  دید  از شلللدن مطرح ابليت ق  کبري الدین نجم شللليخ یا 
 و نظري عرفان کبري، الدیننجم شلليخ مورد در بتوان را هاآن ذهني هايوارهطرح رسللدمي

  ادتعب و معرفت همچنين و محبت و معرفت امر دو القاي جهت در عرفاني معاني از استفاده
 اب صلللوفيان زندگينامة و عملي عرفان ابوالخير، ابوسلللعيد باب در (.1383 دانسلللت)پاکتچي،

 جزو و ابوسللعيد اسللتاد نيز سللرخسللي ابوالفضللل اسللت. شللده عجين زیبا هايپردازيداسللتان
شایخ،  سران  م ست  محدثان و مف سيرات  و ا ست.  و... عرفاني شيوۀ  به او تف   وریايپ مورد در ا
ستفاده  ولي صول  از ا صول  ولي پوریاي ا   هب احترام آن جملة از که جوانمردي( و پهلواني )ا

سوت    شک شنام  نگفتن، دروغ سوار(، )کهنه پي   به ردنک محبت و نکردن نماز ترک ندادن، د
  شللامل که او کنزالحقایق مثنوي معاني از اسللتفاده همچنين و (1337 )بيضللایي، اسللت مردم
 ،3)گوپاموي اسلللت و...( حج زکات، طهارت، شلللهادت، )ایمان، اخالقي و عرفاني مطالب
   رساند.مي یاري اشتراکات تببين در را ما (،1336

 نگارندگان توسللط آمده دسللت به ذهني هايوارهطرح جزء مطروحه عرفاني مضللامين
ست  سي زبان آموزش کتب در اگر که ا ستان  براي دوم زبان عنوان به فار  روند کارهب ترکمن

                                                           
1- Schema or Schemata 
2- Long, D. 

3- Gupamvi, M. 
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شتاقان  سيل  سي زبان به م شيد  خواهد خود سوي  به را فار سي د در فيشگر  تأثير و ک   یپلما
   داشت. خواهد کشور این فرهنگي روابط تقویت و فرهنگي
نة  براي  مدني  حوزۀ در ذهني هاي وارهطرح در دوم نمو   کشلللور توانمي مشلللترک ت

 ما  با  ها وارهطرح و گفتماني  معنامبنایي   و مشلللاهير حوزۀ در که  داد قرار مبنا  را ازبکسلللتان 
 شللعر )پدر رودکي از: عبارتند ازبکسللتان و رانای مشللترک مشللاهير دارد. زیادي اشللتراکات
  عالقة مورد شلللاعر و معروف شلللاعران )از فاني به متخلص نوایي شللليرعلي امير فارسلللي(،

شابوري  عطار ها(،ازبک   قبالا مورد ازبکستان  باالخص و کشور  دو شعر  حوزۀ در که و... ني
ستند.  سامان  آن مردم شترک  منثور متون نيز نثر زمينة در ه  محمد «الحکایاتجامع» ملشا  م
  سلللمندر خواجه «الملوک دسلللتور» سلللمرقندي، دولتشلللاه ي«االولیا تذکرة» بخارایي، عوفي
 برد. نام توانمي را متون این امثال و ترمذي
  فارسي( ) دوم زبان گفتمان معناشناسانة   بعد در ذهني هايوارهطرح نگارندگان، اعتقاد به
شق،  شامل  رودکي شعر  در سان  طبيعي حاالت و طبيعت وصف  يعي،طب زیبایي ع شياء  و ان   ا

 است. گرجلوه او شعر پيرایگي بي و سادگي در که است

 طيلب  بوي و رنلگ  بلا  خرّم بهلار  آملد 
 جوان شلللود گه بدین پير مرد که شلللاید

 

 عجيب  آرایش و نزهت  هزار صلللد با  
 شلليبم پس از شللباب یافت بدیل گيتي

 

 (1382 )رودکي،

 فۀ تح» از تأثير  به  «االفکار  تحفۀ » در و نوایي شللليرعلي امير شلللعر در ها وارهطرح این
 آموزشي  اخالقي، سياسي،   اجتماعي، مسائل  شامل  جامي «االسرار  لجۀ» و دهلوي «االفکار

شي،  و ست  ظالمان با مخالفت و مظلومان با همدردي پرور شاهي  ا شار  )جهان  رحيمي، و اف
مان  «الطيرمنطق» در و (1393 نا  گفت نایي مع حل  ذهني هاي وارهطرح هب  مب  مختلف مرا
شق،  طلب، همچون: عرفاني سلوک  ستغنا،  معرفت، ع شریح  و فنا و فقر حيرت، توحيد، ا  ت

  شود.مي ختم هاآن
  يمذهب اخالقي، تاریخي، مضامين  عوفي، محمد «الحکایات جوامع» همچون منثور متون

شاهي،  «تذکره» و اندرز و پند و   نظامي، ناصرخسرو،   وسي، فرد همچون شاعران  احوال دولت
 گيرد.مي دربر را «پادشاهان» و «پيران» و حافظ سعدي، عطار، خيام،
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 یک زبان زشآمو فرهنگي، دیپلماسي  تقویت بسترهاي  از یکي شد،  گفته آنچه براساس 
شور  سایگان  بين در ویژه به ک شور  آن هم ست  دوم زبان عنوان به ک   به اتوجهب تواندمي که ا
 وارهطرح چارچوب  در و دوم زبان  آموزش معنامبنایانه     گفتمان  منظر از نگارندگان    دیدگاه  
شاهير،  شامل  ذهني ست  م ضامين  ها،پيو شترک  مفاهيم و م  و زبان مورددر که)چنان هاآن م
  ()فارسي دوم زبان آموزش متون در ذهني هايوارهطرح عنوان به شد( مطرح فارسي ادبيات
  قرار اسلللتفاده مورد مطروحه( فرآیند در شلللده واقع یابيارز )مورد هدف کشلللورهاي براي
 آن توپر در فرهنگي قدرت و اسلللت آموزانزبان تعداد افزایش فزاینده، روند سلللبب گيرد؛
  تواندمي ها(واره)طرح مضللامين و معاني و هااندیشلله اشللتراکات چراکه شللود،مي گرجلوه
  ايفهمؤل عنوان به و کرده تقویت واماق آن بين در را «مطلب درک» نوعيبه و مشترک حس
ستگاه  در تأثيرگذار و مهم سي  د   به و کند ملع فرهنگي روابط تقویت در و فرهنگي دیپلما
سي زبان اینکه جهت ستناد  به فار   یکي «نآ جهاني اثر و ایراني فرهنگ از دورنمایي» کتاب ا
ست  هایيزبان از سيا  از بزرگي بخش در که ا   هايهکنار تا سياه  يدریا سواحل  از حتي و آ

  به باتوجه و (1375 )صفا،  است  داشته  ادامه صغير  آسياي  تا مرکزي آسياي  از و بنگال خليج
  بررسي  زيمرک آسياي  قسمت  در و مبنایانهمعنا گفتمان ابعاد در باال سطور  در که هایينمونه
 و القياخ و عرفاني هايوارهطرح در بيشللتر پيشللين، دانش به توجه با اشللتراکات این شللد،
  رد ارائه با که اسلللت عملي و نظري عرفان به متمایل غالبا  و نویسلللندگان و شلللاعران احوال
شي  کتب سازي    به آموز ستر سي  تقویت براي ب سي دیپلم طریق از فرهنگي دیپلما   در زباني ا
  شد. خواهد منجر شد، بيان که مضاميني حاوي متون قالب

  دوم زبان آموزش مبنایيجامعه گفتمانتحلیل .3-2
هاي  از یکي بل    نقش که  مهم رویکرد بان  آموزش در توجهي قا جه  دارد، دوم ز  به  تو

صيات    قالب در آن مبنایيجامعه گفتمان  آنان جغرافيایي منطقة و هدف جامعة افراد خصو
 در جالبي  نظر که  هایي تئوریسلللين از نگارندگان    نظر به  اسلللت. زباني  جغرافياي  مبناي  بر

 عنوان به وي اسلللت. 1لباف کرده، ارائه شلللناسللليجامعه حيطة در ومد زبان آموزش مورد
 به و یردپذ انجام آن اجتماعي بافت در باید زبان مطالعة که است  معتقد زبان، شناس جامعه

  از ونگوناگ  متغيرهاي  گرفتن نظر در بدون  تواننمي زبان،  اجتماعي  هاي ویژگي واسلللطة 

                                                           
1- Labov, W. 
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 زبانه )یک گفتاري جامعة و جغرافيایي قةمنط تحصيالت،  سواد،  سطح  سن،  جنسيت،  قبيل
 .گيرد قرار بررسللي مورد بدهد، یاد آموزاندانش به را دوم زبان خواهدمي که زبانه( دو یا
 انبي هاينقش همة چون باشللد، موفق کارش در تواندنمي زبان معلم صللورت، این غير در

 رسدمي نظر به (.1378 ،زاده)آقاگل است ارتباطي توانش از برخاسته ارتباطي کنش شده،
 سلللواد، سلللطح جنسللليت،  براسلللاس الگویي طراحي جهت  در توانمي لباف  نظرِ این از

 و لميع چارت یک قالب در جهان مناطق جغرافيایي بنديتقسلليم مبناي بر و تحصلليالت
بان  آموزش براي تحقيقي بان  عنوان به  فارسلللي  ز ته  نظر در دوم ز نان  شلللود. گرف   هک چ

 گرم ايوهوآب یا خشن و سرد وهوايآب کشور این اینکه و جغرافيایي منطقة شناسایيبا
تدل،  وهوايآب حتي یا  دارد خشللللک و يات  مع بت   لحن مردم، روح بان  و صلللح  و ز

 داراي هک کشورهایي  در نمونه، براي بود. خواهد متفاوت نيز کشور  آن زباني هاياندیشه 
 معتدل، و گرم هواي و آب به نسلللبت بيشلللتر -روسللليه مانند- هسلللتند سلللرد وهوايآب

 به و کندمي )خشللن( سللرد کنشللي به تبدیل را زباني توانش منطقه، این طبيعي جغرافياي
ست  طبيعت همين خاطر ست  هاآن ميان در شاعر  ترینمحبوب خيام مانند شاعري  که ا  ؛ا
 انسللان و طبيعت جهان، به نسللبت آميزگالیه و سللرد فيلسللوفانه، نگاهي خيام، نگاه چراکه
 جغرافياي و طبيعت دليل به هاروس بيند.مي بهتر دیگر چيز هر از را مستي او اینکه و است
  که کشورهایي  در یا پسندند. مي را مي به اشعارش  در وي عالقة حتي و افکار منطقه، سرد 
 -مبنایانهجامعه گفتمان همين به توجه با- برخوردارند مردان به نسبت زنان باالي درصد از
شعار  از توانمي سب  که رومانتيک ا ست،  زنانه روحية منا   مچونه هایيمؤلفه یا برد بهره ا

 هک زباني دیپلماسلللي نرم قدرت وسللليلة به همه که و... سلللواد سلللطح تحصللليالت، ميزان
  است. ارزیابي قابل است، هدف کشور زبان مبنایيجامعه گفتمان از برخواسته
 پلماسيدی الینفک جز هاآن طبيعي و انساني خصوصيات و جوامع شناخت اساس، این بر

ست؛  زبان آموزش طریق از فرهنگي ست  ممکن چگونه ا   ياتخصوص   کشور  یک افراد تا ا
 آن در را آموزانزبان افزایش روند بتوانيم نشناسيم،   خوب را آنان منطقه جغرافياي و انساني 
  مانفتگ شللناخت بدون دانسللت باید بخشلليم. تسللریع خود فرهنگي قدرت عنوان به کشللور
عه   نه    جام یا نا عة   یا  کشلللور یک  مب باني  جام مه   ها آن براي تواننمي ز نا باني  ریزيبر  .ردک ز
  هايمؤلفه دبای ابتدا دیگر جوامع در کشلللورمان فرهنگي اهداف به دسلللتيابي براي بنابراین،
مان  عه   گفت نه    جام یا نا عه   و مب ناسللليم   را آن گفتاري  جام با  قدرت  از بتوانيم تا  بشللل   که  نيز
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سي  اهداف کنندهمحقق شورمان  فرهنگي دیپلما ست  ک   که آموزانيزبان افزایش جهت در ا
 کنيم. استفاده بود، خواهند هدف جوامع در کشورمان فرهنگي سفيران

  دومزبان آموزش مبنایيفرهنگ گفتمان تحلیل .3-3

  که  اشلللتانگ  رویکردي توانمي را مبنایي فرهنگ  گفتمان  رویکرد نگارندگان،    اعتقاد  به  
  ادبيات و زبان هنر، رسلللوم، و آداب فرهنگي، هايارزش همچون فرهنگي هايمؤلفه  اند بتو
  حوزۀ در هاآن تشلللریح به و دهد قرار مبنا فارسلللي( ادبيات و )زبان دوم زبان آموزش در را

  قابليت که نظریاتي و مفاهيم از رسد مي نظر به بپردازد. فراتمدني و مشترک  تمدنيِ فرهنگي
 (1999) 1کراسلللنر عقيده  به  که  اسلللت آن باشلللد،  داشلللته  تواند مي را ثمبح  این در طرح
سان   زبان» سان   مردم و شنا ستند مي پيش هامدت از شنا  یک هايکاربرد و هاصورت  که دان

  تهگف سللخن آن مورد در زبان بدان که اسللت فرهنگي هايارزش کنندۀمنعکس خاص زبان
سلط  آن به آموزانانزب اینکه براي تنهایي به زباني توانش شود. مي   کافي کنند، پيدا کامل ت

  فرهنگي، هايارزش فرهنگي، دانش باید زبان آموزش» (2008) 2تومالين اعتقاد به و «نيست 
  است  معتقد نيز (1997) 3بایرام «.شود  شامل  نيز را فرهنگي هايمهارت و فرهنگي رفتارهاي

  دهندۀشکل  کالمي، و زباني شناختي عهجام و زباني توانش با همراه 4بينافرهنگي توانش» که
ست؛  5بينافرهنگي ارتباطي توانش   توانندمي دارند، را توانش این که آموزانيزبان که چنان ا

  توانش اب دیگر هايفرهنگ دانش بين زبان، از مناسللب اسللتفادۀ براي شللانتوانایي طریق از
ند  برقرار پيوند  خود زباني    آموزاندانش اکثر» که  اسلللت باور  این بر (1968) 6ریورز «.کن
  انهخ فرهنگ  را هاآن گذاريارزش نظام دیگر، عبارتبه هسللتند. فرهنگي محدودیت دچار
 «.است کرده مشخص و تعيين

 مکک آموزانزبان به تواندمي زبان هر فرهنگي هايجنبه توضلليح» که دانسللت باید
 تطابق  افراد و ها مکان  با  زبان  هر هاي فرم و ها صلللورت انتزاعي، صلللداهاي  بين تا  کند 
ند  برقرار عة  » ضلللمن در (.1971 ،7)چسلللتين کن  به  را آموزانزبان  عالقة  فرهنگ،  مطال

                                                           
1- Krasner A. 

2- Tomalin, B. 

3- Byram M. 

4- Intercultural Competence 

5- Intercultural Communicative Competence 

6- Rivers, M. 

7- Chastain K. 
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ند مي همه  که  (1970 ،1)کوک «کند مي زیاد  فرهنگ  آن مردمان   زبان  آموزش در توان
  باشند. مؤثر بسيار دوم

  که  را و... فرهنگي هاي ارزش فرهنگي، دانش باید   فرهنگي هاي مؤلفه  شلللناخت    براي
  ارزترینب از یکي نمونه، براي کنيم. شللناسللایي  دارند، فراتمدن یا مشللترک تمدن در ریشلله
  حوزه در فرهنگي رفتار نوعي به حتي یا فرهنگي هايارزش در ریشه که فرهنگي هايمؤلفه
  سين  هفت و بهار به آمدگویيخوش و «نوروز جشن » رسوم  و آداب دارد، مشترک  تمدني
سایگانش  و ایران بين سایگان  اینجا )در هم ستند(  مالک غيرهمزبان هم   ستان ازبک همچون ه
  از نيز ظاهر در و ترعميق مضللمون لحاظ از آنجا در نوروز جشللن متمادي روزگار طي )که
شتري  شکوه  و غنا ست.  شده  برخوردار بي   هرهایيش  در تاکنون گذشته  قرون از جشن  این ا
  که دهش  برگزار خاصي  شوکت  و باشکوه  شهرسبز   و خوقند رزم،خوا سمرقند،  بخارا، مانند
  ها آن 2هولي جشلللن که  هند  و (کرد مرور توانمي تاریخ  صلللفحات  اليالبه  در را آن آثار 
شن  همان ست  نوروز ج شن  این ؛ا صل  در روز 50 مدت به ج  مانند و شود مي برگزار بهار ف
 .است رنگارنگ بهار

 از حکایت این و برندمي کاربه نوروز مورد در را روزافعالم صللفت غالبا  پاکسللتان مردم
  لباس کنند،مي تکاني خانه هاایراني مانند هاآن دارد. نوروز به کشلللور این مردم منديعالقه
 و بزدایند هادل از را غم و کدورت کنندمي سللعي و روندمي بازدید و دید به پوشللند،مي نو

  از ینيد ماهيت با نوروز عيد مردمانش ميان در که انآذربایج .بگذرانند شادي  به را زندگي
  هايارزش و مردم باسللتاني باورهاي و هافرهنگ عيد این ؛اسللت برخوردار خاصللي ارزش
سالمي  ست  کرده جمع خود در را ا   رسوم  و آداب ساله،  هزار فرهنگ و تاریخ از جزیي و ا

  است. مردم دیني اعتقادات و
 کت،بر دوباره، زندگي نماد و بلمسلل عنوان به را وروزن عيد هاترکمن ترکمنسللتان، در
 هر مارس ماه 22 و 21 با مطابق فروردین دوم و یکم و اند کرده تلقي رفاه و سعادت مکنت،
سبت  به سال  سمي  تعطيل نوروز عيد منا شن  و بوده ر سر    در مردمي مختلف هايج   ینا سرا
  دارد. ايویژه ایگاهج نوروز نيز و... ترکيه و عراق در .شودمي برپا کشور

                                                           
1- Cooke M. 

2- Holi Festival 
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شه  این از باید شترک  هايری  آموزانزبان براي فرهنگي گفتمان هايمایهبن ساخت  در م
ستفاده  مثال  گرفت. بهره ارزش این تقویت جهت در کشورها  این شعار  از ا   مورد رد نظامي ا

شعار  یا آذربایجان براي بهار آمدن ستاني   فرخي ا ستان  براي سي   یافتن این، بر عالوه . و... پاک
 دارند فرهنگي پيوندهاي ما با اما ،نبوده ما تمدني حوزۀ در که کشللورهایي با مشللترک نقاط
  روپایيا کشورهاي حتي یا جنوبي( کره و )چين ابریشم جاده مسير کشورهاي از برخي مانند
سيلة  به و... قدیمي هايتمدن با سي   تاریخ و سطوره  یا فرهنگي شنا سي   ا  نظر طمحم باید شنا
سة  نمونه، براي گيرد. رارق سي  شاهنامه  مقای  با شاهنامه  یا چيني 1یني -شن  – فنگ و فردو

 و رکمشت اساطير قالب در مشترک فرهنگي هايمایهبن شناساندنبراي 2هومر ادیسه و ایلياد
سزایي  نقش که مشترک  تاریخ   مرزها از ارجخ در کشورمان  فرهنگي گفتمان گسترش  در ب
 و کرده آشلللکار دیگر هايملت با را ما تاریخي فرهنگي يوندهايپ چراکه داشلللت، خواهد
 شود.مي مطلوب فرهنگي روابط ساززمينه

  دوم زبان آموزش مبنایيروان گفتمان تحلیل .3-4
نایي روان گفتمان  رویکرد نگارندگان،    نظر به  له   نای جدید   رویکردهاي  دیگر از مب  مقا

سي  آن، تبع به و دوم زبان روند توسعۀ  در تواندمي که است   هنگيفر دیپلما
 هايرادیمپا با تلفيق قابل رویکرد، این باشللد. انگيزبحث و جذاب بااهمیت، موارد از

 دید از .است  فرهنگي دیپلماسي  گسترش  راستاي  در و فارسي زبان آموزش امر در دیگر
 آن شللد،اب داشللته را مبحث این در ارزیابي قابليت که نظریاتي و مفاهيم از نگارندگان،

 3بليایف واسللللویچ بوریس «خارجي زبان آموزش شلللناسللليروان» کتاب در که اسلللت
سي  روان شالودۀ » پردازد:مي آن به (1368)  دوگونه بر توانمي را آموزيزبان روش شنا

 ،پژوهشگر  آن در که است  شناسي  روان به آموزش روش از گذار اول، گونه نهاد؛ بنيان
 بررسللي زبان یادگيري هنگام را شللاگردان ذهن ادهايروید بلکه ها،روش و اصللول نه
صول  مورد این در زیرا کند؛مي ست  مطلق طور به را روش و ا  گونههيچ و پنداردمي در

 کملم شناسيروان تحليل فرآیند، این در داند. نمي جایز هاآن در را بهبود و دگرگوني
ست  آموزش سي  روان از گذار دوم، گونه اما شود.  دگرگوني باعث تواندنمي و ا  هب شنا

                                                           
1- Feng-shen Yen-i  

2- The Iliad and the Odyssey of Homer  
3- Beliayev, B. 
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ست  آموزش روش سي   روان هايویژگي که ا ستن  شنا  روش از جدا را خارجي زبان دان
 کند حل را زبان آموزش چگونگي مسألة  تواندمي آن در پژوهشگر  که بشناسد   آموزش

 آموزش روش نقص ترینمهم است معتقد او است. آموزش هايروش بهبود آن هدف و
 آموزند؛يم شاگردان به را زبان دانش بيشتر زبان، به اندیشيدن يجا به که است آن زبان
بان  هاي صلللورت آموزش به  بيشلللتر یعني ند  نظر خارجي  ز  توجهي نکته  این به  و دار
سلط  که کنندنمي سر  شرطي  به تنها هاصورت  این به ت ست  مي  کريف روندهاي به که ا

 بان ز آموختن تنها  نه  زبان  آموزش بنيادي  اصلللل پس یابند؛   مسلللتقيم پيوند  شلللاگردان
 گام هن فرد که  جایي  تا  اسلللت زبان  آن به  اندیشللليدن   چگونگي آموزش بلکه  خارجي، 
 يمادر زبان وجود گویي خارجي، زبان به نوشللتن و گفتن سللخن خواندن، دادن، گوش
  «.کندمي فراموش را خود
يایف  نظر به  بان  ،بل یت  و افزایش بر آموزيز باني،  توانش تقو  ،باطي ارت توانش ز

 رد نوشلللتن و خواندن آمادگي هايمهارت همچنين و زبان ۀدربار تفکر زباني، خالقيت
 آموزش سمت  به شناسي  روان از گذار» که دوم مورد در .)همان( گذاردمي تأثير آینده
 نگيچگو آموزش بلکه خارجي، زبان آموختن تنها نه زبان، آموزش بنيادي اصل ،«است

 به را ردف که رواني و روحي هايسائق و هاانگيزه گفت دبای است. زبان آن به اندیشيدن 
 آموزش امر در باید باشللند اجتماعي یا فردي اسللت ممکن و کندمي مجذوب زبان یک
 آموزش روند پيشلللبرد به تا شلللود اتخاذ تدابيري هاآن براي و گرفته قرار ارزیابي مورد
 جاکوبز نظر از که چنان امد.بينج زباني نفوذ طریق از فرهنگي دیپلماسي گسترش و زبان
 جادای خارجي زبان تدریس پارادایم در را تغيير هشللت گرایي،سللاخت رویکرد 1فارل و

ست  کرده سي د برنامة یادگيري، اجتماعي ماهيت یادگيرنده، خودگرداني شامل:  که ا  ر
نا  تلفيقي، ناوبي،  سلللنجش ،تکثر و تنوع محوري،مع نه    نقش ت يارا يد    و معلم هم  بر تأک

 یادگيري  مفهوم ذیل  را ها  آن و اسلللت (2006 ،2)ریچاردز  ورانه اندیشللله   هاي هارت م
 عرصلللة وارد را ايتازه  مفهوم و معنا  که  اسلللت طریق بدین  و دهد مي قرار مشلللارکتي
  کند.مي خارجي زبان آموزش

                                                           
1- Jacobs, G. et al 

2- Richards, J. 
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سخ  بوده، مهم ما براي آنچه ست  سؤال  این به پا شارکتي  یادگيري آیا که ا   قيقتح در م
 ؟ نه  ای  کرد خواهد  ایجاد  شلللود، خارجي  زبان  بهتر یادگيري  به  منجر که  را هایي يتوانای  آن

سترده  تحقيقات از که نتایجي و شواهد  ست  به زمينه این در گ ست  این از حاکي آمده، د   ا
 فردي هايایيکار و ارتباطي و آموزشي  مثبت تأثيرات از ايگستره  مشارکتي،  یادگيري که
  هبودب به توانمي موارد، این ترینمهم از نمونه براي دارد. خود در یادگيري اجتماعي حتي و

عامالت  گسلللترش نفس، عزت افزوني ،نگرش ماعي،  و فردي ت  و ريپذی نقش افزایش اجت
  آموزش در کردن صللحبت و دادن گوش نوشللتن، خواندن، چهارگانه هايمهارت پيشللرفت

  این همه نگارندگان، دید از و (1393 همکاران، و زاده)حکيم کرد اشللاره و... خارجي زبان
 نمونه،  براي دارد. دوم زبان  عنوان به  را فارسلللي  ادبيات  و زبان  آموزش در کار  جاي  موارد
  از تلقين خود چراکه کرد، القا توانمي جذاب صللورتي به حافظ بيت این با را نگرش بهبود

   شود.مي يشاد احساس موجب کلمات با شادي تلقين و است شناسيروان هايمکانيزم

 شلللنوممي جهان  اوضللللاع ز بهبود بوي
 

 آمد شللاد صللبا باد و گل آورد شللادي 
 

 (1378 )حافظ،

 نفس: عزت مورد در صائب ابيات این از استفاده یا همچنين

 کرد راست قامت که روزي من واالي همت
 

 من باالي بر راسللت نيامد تشللریفي هيچ 
 

 (1393 تبریزي، )صائب

  سيارب فارسيزبان آموزش امر در تواندمي که است فراوان ادبيات در دست این از مواردي و
 باشد. راهگشا

سي  روان مبناي بر زبان آموزش در که مواردي از دیگر نمونه سيار  شنا  واهدخ مؤثر ب
شته  نيز را انگيزشي  گيريجهت در گيريجاي قابليت و افتاد شد،  دا ستف  با  شعرها  از ادها
 پزشلللک)روان کاویاني توسلللط که تحقيقي مبناي بر نکهچنا اسلللت؛ عرفاني رویکرد با 

 راز و رمز و عرفان» اسللت گرفته صللورت (1381) پورناصللح و بهشللتي( شللهيد دانشللگاه
ته  به  وجود همچنين کند. مي خود متوجه  را افراد ذهن همواره آن در نهف  لطيف هاي جن

 از ايدهترگسلل طيف اسللت توانسللته عرفاني ادبيات در رمانتيک هايگرایش و شللاعرانه
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 عرفاني،  ادبيات  در فرهمندي  عنصلللر رسلللد،مي نظر به  کند.  جذب  خود به  را مخاطبان  
سيار  عامل شد.  آن پذیرش در مهمي ب ست  زاویه همين از با  انيعرف ادبيات کاربرد که ا
 مخاطب هايذهن و دهد فرهمندي وجه کالمش و او به تواندمي شفابخش فرد کالم در
يام  پذیرش  براي را نابراین،  «.کند  آماده  تلقين تيح و پ فاده   ب يات  از اسلللت  و رفاني ع ادب

فاهيمي  ند:   م ید  و مراد» ،«معشلللوق و عاشلللق   و عشلللق» مان  عنوان به  و... «ارادت و مر
 هايلفهمؤ عنوان به فارسيزبان آموزش امر در مبنایيروان گفتمان رویکرد از هایيجنبه

یه   که  معرفتي ند مي و بوده ممه دارد، افراد روان و روح در پا  در و آموزش امر در توا
 خود  دنبال به اهانسان همة زیرا باشد؛ مؤثر بسيار فرهنگي دیپلماسي گسترش روند نتيجه

 روح و افکار در نفوذ فرهنگي چيرگي حيطة در راه اولين و گردندمي خویش گمشلللده
ست،  شده  شناسي  روان آموزش متون طریق از هدف جوامع افراد روان و  اولين کهچرا ا
 تا و اسللت رواني جنبة از فرهنگي مفاهيم القاي طریق از مردمان مغز و قلب در نفوذ راه
 آن بر آموزش( اینجا )در مختلف طرق از و نشللناسلليم  را جامعه یک افراد روان و روح
 يم.گردان مجذوب هاآن براي را خود فرهنگ و افکار توانيمنمي نکنيم، پيدا تسلط

  دومزبان آموزش شناسانه(مبنایي)انسانآموززبان گفتمانتحلیل .3-5
 زبان  آموزش زمينة  در تأثيرگذار   بسللليار  و نو رویکردهاي  دیگر از نگارندگان،    زعم به 

 گفتمللان تحليللل رویکرد یللا مفهوم ارائلله توانللدمي فللارسلللي( ادبيللات و )زبللان دوم
سي  ادبيات و زبان در عنوان این تحت آموزمبنایيزبان سعه  تجه در و فار سي دیپ تو  لما

 و بود خواهد دوم زبان آموزش به شلللناسلللانه انسلللان رویکرد نوعي که باشلللد فرهنگي
 انه،شللناسلل فرهنگ شللناسللانه، روان هايرویکرد نوع از و تلفيقي بيشللتر آن زیرسللاخت

 به هند.د قرار آموززبان عملکرد را مبنایشان  باید اینان باشد.  تواندمي و... شناسانه  جامعه
 دارد، را مبنایي آموززبان  گفتمان  تحليل  در طرح قابليت   که  مواردي از گارندگان   ن نظر
 سن،  نگرش، انگيزه، هوش، مانند عواملي که باشد  (2008) 1گریفيتس نظر این تواندمي

 سللت.ا دانسللته مؤثر دوم زبان آموزش کيفيت بر همگي را آموزانزبان نياز نوع و شللغل
 ارتباطي آموزش که (2003) فارل و جاکوبز مانند ردازانيپنظریه سخنان پایة بر همچنين
 شللناسللي زبان و رفتارگرا شللناسللي روان اصللول از شللدن دور مسللتلزم را (CLT) زبان

                                                           
1- Griffiths, C. 
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سي   روان سمت  به ساختارگرا   از برخي که دانندمي اجتماعي -شناختي  و شناختي  شنا
صول  ست؛  مبحث این در پردازش قابل آن ا  جاي به زمحورآموزبان آموزش جمله: از ا
 ماهيت   به  توجه  همچنين و آموزانزبان  فردي هاي تفاوت به  توجه  و محورمعلم آموزش
 و وزمبنایي آمزبان  گفتمان  تحليل  نظریةجدید    فرآیند  براي تواند مي یادگيري  اجتماعي 

  گيرد. قرار توجه مورد زبان، آموزش حيطة پردازاننظریه توسط تازه الگوهاي ارائه

 ،زبان  آموزش فرآیند  در آموززبان  هوش مورد در نمونه  براي رندگان  نگا  عقيدۀ  به 
نه    هوش نظریة  توانمي  (1999) 2گاردنر  هووارد توسلللط 1980 دهة  در که  را 1چندگا

هاي   و شللللد مطرح یان  و مهم کارکرد  براي و اعم طور به  آموزش براي توجهي شللللا
نایي » عنوان به  ار هوش گاردنر  کرد. عنوان را داشلللت اخص طور به  زبان  فراگيري  توا
عات  پردازش ند مي که  اطال هت  فرهنگي محيط یک  در توا له   حل  ج  خلق یا  مسللللأ

 در گاردنر کند.مي تعریف «شود  فعال هستند،  ارزشمند  فرهنگ یک در که محصوالتي 
 هايهوش انواع شلامل  که کندمي معرفي تفکيک به را متمایز هوش هشلت  خود، نظریة
 يانم موسلليقایي، جنبشللي، -بدني فضللایي، -دیداري طقي،من -ریاضللي زباني، –کالمي
 ظهور (.2000 گاردنر، و 3)آرمسترانگ است گرایانهطبيعت هوش و فردي درون فردي،
 در تغييراتي 1938 سال  در «ذهن هايچارچوب» عنوان با کتابش انتشار  و گاردنر نظریة
سي  هايبرنامه شي  روش و در سياري  کهچنان کرد؛ ایجاد آموز شي  مؤسسات   زا ب  آموز
 د.نهادن بنا گاردنر چندگانه هوش نظریة مبناي بر را شان درسي  برنامه خصوصي   و دولتي
 لپتانسللي داراي را چندگانه هوش نظریة با مرتبط آموزش و مطالب نيز (2001) 4سلليندر
 ذاتي توانللایي هللا، آن کلله چرا دانللد،مي خللارجي زبللان آموزش بهبود براي زیللادي
 (.1392 رضایي، و سليماني عبدي، از نقل )به گيرندمي کاربه را آموزانزبان
سد مي نظر به سي زبان آموزش امر در گاردنر چندگانه هايهوش ةنظری از توانب ر  به فار

 کدام شامل  هاینک به شود  گرفته آموزانزبان از که هایيتست  با و برد بهره زبانان غيرفارسي 
  هوش دسلللته  در که  افرادي ،نمونه  براي .برد پي ،شلللوند مي گاردنر  هوش انواع از دسلللته 
  که گرفته نظردر برایشللان گاردنر که خصللوصللياتي به توجه با را گرفتند قرار زباني -کالمي

                                                           
1- Theory of multiple intelligences  

2- Gardner H. 

3- Armstrong, T.  

4- Sinder, D. 
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  کلمات،  از توانند يم خوبي به  و اسلللت نویسلللندگي  و زبان  کلمات،  افراد، این قوت نقاط 
  سپردن  اطرخ به ،داستان  نوشتن  رد غالبا  افراد این .کنند استفاده  زدن، حرف و نوشتن  هنگام

ندن  و اطالعات  ند  مهارت  خوا   یادآوردن  به  در مهارت  همچون هایي ویژگي داراي و دار
ندن  از بردن لذت  ،شلللده گفته  یا  نوشلللته  اطالعات   یا  مباحثه   در مهارت  ،نوشلللتن و خوا
  هنگام طبعي شلو   از اسلتفاده  ،مسلائل  دادن توضليح  در يیتوانا ،متقاعدکننده هايصلحبت 

  از بعد دارند. و... معلمي ،نگاريروزنامه نویسللندگي، به تمایل غالبا  و داشللته هاداسللتان بيان
  متون به ژهوی به متون از توانمي ،باشند  برخوردار هوشي  ةجنب این از که کساني  براي تست، 

  در ودنب قوي جهت به و... نامه مرزبان نامه، سللندباد بيهقي، تاریخ همچون فارسللي داسللتاني
  هایيتابک و مولوي مثنوي مقاله، چهار کتاب شدۀ ساده حتي یا و برد بهره نویسندگي ۀيوش
 نوع نای از که افرادي براي -نيست  کم هم فارسي  ادبيات در شمارشان   که- را دست  این از

 نآ آموختن و فارسللليزبان به عالقه بردن باال در همه که کرد اسلللتفاده برخوردارند، هوش
  بود. اهدخو راهگشا بسيار
سد مي نظر به ست  آن جامعه یک افراد بر فرهنگي چيرگي هايراه از ر  العاتمط به که ا
سان  سانه   ان شناخت  جامعه آن شنا شي،  ابعاد )  آن( مختلف افراد هايتوانایي و هامهارت هو
  فرهنگي و آموزشي مختلف متون آگاهي، با بشناسيم را هاجنبه این وقتي زیرا ؛شود پرداخته

  هت ج در مطالب   بيشلللتر فرهنگي يتأثيرگذار   جهت  در و ها آن هوش کردن اقناع  ايبر را
 بریم.مي کاربه هاآن براي خود( )فرهنگ زبان آموزش

  گیرینتیجه و بحث
سي(  ادبيات و )زبان دوم زبان آموزش از جدیدي الگوي ةارائ از پس نگارندگان  ةپای رب فار

  شلللناسلللي،  جامعه   معناشلللناسلللي،    همچون زباني نبرو عوامل  با  تعامل   در و گفتمان  تحليل 
  فتمانگ تحليل که دریافتند فرهنگي، دیپلماسللي  گسللترش  جهت در و... شللناسللي  فرهنگ

  حوزۀ رد خصوصا    نویسندگان  و شاعران  مشاهير،  شناخت  در الگو یک عنوان به معنامبنایي
  ذهني هايوارهطرح و مشترک  مضامين  شناسایي   همچنين دارد. مهمي نقش مشترک  تمدني

شق  و شعرا  احوال شرح  عملي، و نظري عرفان قبيل از   از «مطلب درک» تقویت  براي ...و ع
بان  آموزش هاي کتاب  در ها وارهطرح همين طریق فه  عنوان به  که  ز   در تأثيرگذار   ايمؤل
 راي)ب مشللترک ذهني هايوارهطرح با کشللورهاي دیپلماسللي دسللتگاه در و فرهنگي روابط
  کند.مي عمل ازبکستان( و ستانترکمن در نمونه
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 صوصياتخ نظر از منطقه زباني جغرافياي هايمؤلفه مبنایي،جامعه گفتمان تحليل در
لب،   هواي و آب به  توجه  با  مردم روحيات  و ند مي غا  به  ایشللللان گرایش موجب  توا

 شللد(. بيان خيام به هاآن گرایش و روسلليه مردم مورد در )چنانکه شللود خاص شللاعري
ند   مواردي همچنين يات  به  زنان  جامعة   اکثریت  گرایش نمونه،  )براي جنسللليت   مان  ادب
ست  رویکرد این هايمؤلفه دیگر از و... سواد  سطح  و و...( رمانتيک  زءج تواندمي که ا
 فت گ توانمي که  جایي  تا  شلللود تلقي آموزش طریق از فرهنگي دیپلماسلللي  الینفک 
سيم  شنهادات  از یکي شده  بيان ايهمؤلفه قالب در جغرافيایي مناطق بنديتق  این مهم پي
  است. پژوهش
ن فرهنگ  گفتمان  تحليل  یعني دیگر؛ جدید   رویکرد در ها یافته   دیگر از  مؤلفة  ایي،مب

شن » بارز فرهنگي سایگان  و ایران بين در «نوروز ج ست  غيرهمزبانش هم  به اندتومي که ا
  ینا آموزانزبان براي يفرهنگ گفتمان هايمایهبن سلللاخت در مشلللترک ايریشللله عنوان

شعار  از آذربایجان براي شد  گفته کهچنان و باشد  کشورها   قلمرو زا گنجه )متولد نظامي ا
 شود.  تفادهاس  و... سيستاني   اشعارفرخي  از پاکستان  براي و فعلي( آذربایجان و قدیم ایران

شعاري  ساختن  همچنين سایه  مناطق در نوروز مبناي بر ا   زیبا ايوهشي  به که غيرهمزبان هم
 وردم این در نيز سلازد  منعکس خود در فرهنگشلان  به توجه با را جشلن  این خصلوصليات  

 مقایسلله با و فرهنگي شللناسللي تاریخ وسلليلة به نيز فراتمدني حوزه در شللود.مي پيشللنهاد
سطوره  شترک  هايا سي  شاهنامه  مانند م  اب شاهنامه  یا و چيني یني -شن  – فنگ و فردو
 اساطير البق در مشترک فرهنگي هايمایهبن شناسایيبراي پيشنهادي هومر، ادیسه و ایلياد

شان  چراکه شد،  ارائه مشترک  تاریخ و مشترک  شتراکات  دادنِ ن  هنگيفر هايآشنایي  و ا
  دارد. فرهنگي روابط در و مرزها از خارج در فرهنگي گفتمان در بسزایي نقش
 یلذ در صللائب و حافظ اشللعار از مواردي مبنایي،روان رویکرد گفتماني تحليل در
 به توانديم نفس عزت و نگرش بهبود همچون مشللارکتي یادگيري مثبت تأثيرات موارد
هت  قه    مورد موارد، این تلقين ج لة   به  همچنين گيرد. قرار مدا يل  نوع این وسلللي  تحل
 مراد، معشللوق، عاشللق، عشللق، مانند، مفاهيمي و عرفاني ادبيات از اسللتفاده که دریافتيم
ید،  به  عنوان به  و... ارادت مر مان  رویکرد از هایي جن نایي روان گفت  آموزش امر در مب
 و دهبو مهم دارد، افراد روان و روح در پایه که معرفتي هايمؤلفه عنوان به فارسللليزبان
 باشد،  ؤثرم بسيار  فرهنگي دیپلماسي  گسترش  روند نتيجه، در و آموزش امر در تواندمي
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 و روح و افکار  در نفوذ فرهنگي، چيرگي حيطة  در راه اولين نگارندگان    نظر به  چراکه 
نده مجذوب  فرهنگي مفاهيم  طریق از هدف  جوامع فرد فرد روان ب  از آنان  براي کن  ةجن
  است. مبنایانهروان
  تونيم که  اسلللت آن آموزمبنا زبان  گفتمان  تحليل  رویکرد در پژوهش این هاي یافته   از

  مقاله، هارچ مانند متوني شده  ساده  یا و بيهقي تاریخ ملشا  که فارسي  داستاني  متون همچون
 و هگرفت قرار مداقه مورد زباني -کالمي هوش مورد در تواندمي و... نامه مرزبان سندبادنامه، 

 با  راکه چ ،یافتيم  فرهنگي چيرگي در ها شللليوه بهترین از یکي را شللليوه این و روند  کار به 
سایي    شي،  ابعاد شنا شتر  آگاهي با هدف جوامع افراد هاينایيتوا و هامهارت هو   وانتمي بي

  گيفرهن قدرت به و کرد ایجاد را ها آن هوش اقناع  در بيشلللتر جذابيت   داراي مختلف متون
  یافت. دست است، زباني چيرگي از حاصل که

 و بان)ز دوم زبان آموزش در بيشللتر قدرت به رسلليدن براي پيشللنهادات و نتایج تمام
 که زباني قدرت جهت در زباني جامعة از تريوسيع  سطح  آوردن فراهم و فارسي(  ادبيات
 اسلليدیپلم سللطح ارتقاي و گسللترش راسللتاي در و بوده اسللت، فرهنگي قدرت با برابر

 است. فرهنگي

 منافع تعارض

 ندارم. منافع تعارض

ORCID 

hhhhh 

 

  منابع
 رشلللد زبان. تدریس در آن راهبردهاي و زبان شلللناسللليجامعه نقش (.1378) فردوس. زاده،آقاگل

  .19-23 (،56.) تابي ،زبان آموزش
سلویچ.  بوریس بليایف، سي   روان (.1368) وا  چ فرهمندپور. امير ترجمة .خارجي زبان آموزش شنا
 دانشگاهي. نشر مرکز تهران: اول.
بانعلي.   پور،بهرام مدي  (.1379) شلللع يل  بر درآ مان  تحل عه  ،گفت ق  مجمو مان  االتم يل  و گفت  تحل

 گفتماني. فرهنگ انتشارات تهران: تاجيک. محمدرضا اهتمام به گفتماني.

Soheila Rezaei Mehr   https://orcid.org/0000-0003-2977-4379 

Abbasali Vafaei  http://orcid.org/0000-0002-0867-0418 

Davood Esparham  http://orcid.org/0000-0001-8574-2297 

https://orcid.org/0000-0003-2977-4379
http://orcid.org/0000-0002-0867-0418
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644


 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | تن پژوهي ادبيم | 84

 

 زوار. انتشارات تهران: )زوردخانه(. ایران باستاني ورزش تاریخ (.1337) حسين. بيضایي، پرتو
 امير دیوان در در هویت  عناصلللر  (1393) خدیجه.   صلللادق،رحيمي و علي افشلللار،جهانشلللاهي  
  .93-118 ،13(25) ،ایراني مطالعات یي.عليشيرنوا

شش  به .حافظ دیوان (.1378) محمد. الدینشمس  حافظ، سم  کو  هفتم. چ قزویني. محمد و غني قا
 زوار. تهران:

 (.1393) زهرا. قاجارگير، و سلليمين منسللوبي، حسللين؛ قرباني، کمال؛ دراني، رضللوان؛ زاده،حکيم
 يشلللرفت پ بر گروهي و فردي تقویت  گيريکار به  با  مشلللارکتي تدریس  روش تأثير  بررسلللي
 . 5 -18 ،2(1) ،پژوهي تدریس انگليسي. زبان یادگيري

 رنش  تهران: سوم.  چ شعار.  جعفر تصحيح  به .رودکي شعر  دیوان (.1382) محمد. بن جعفر رودکي،
 قطره.

 :تهران اول. چ براون. ادوارد تصلللحيح و اهتمام به .الشععععرا تذکرة (.1382دولتشلللاه.) سلللمرقندي،
 اساطير. انتشارات

 چهارمين زبان. آموزش در بخش اثر روشي  گفتمان تحليل (.1391) الهام. اخالقي، و شهال  شریفي، 
 .1-8 ،آموزش ملي همایش
 نشللر تهران: دوم. چ .فرهنگي دیپلماسللي (.1392) سللعيد. محمدي، و رضللا سلليد اميري، صللالحي

 ققنوس.
 هيرمند. انتشارات تهران: .آن جهاني اثر و یرانيا فرهنگ از دورنمایي (.1375) اهلل.ذبيح صفا،
 هوش بر مبتني آموزش اثربخشللي بررسللي (.1393) بيژن. رضللایي، و حبيب سللليماني، علي؛ عبدي،

 ،تربيتي شللناسلليروان .عمومي انگليسللي زبان درس به نگرش و یادگيري پيشللرفت بر چندگانه
(27)9، 133-114.   

سته    فاطمه ترجمة .گفتمان اديانتق تحليل (.1379) نورمن. فرکالف،  پور،بهرام شعبانعلي  پيران، شای
 غالمرضلللا محمدجواد  و نيسلللتاني  محمود ایزدي، پيروز کریميان،  رامين مقدم،  ذوقدار  رضلللا
  اسالمي. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران: کاشي.
 دهپدی فرمانبردار نفس گيريشکل  در کلمه نقش (.1381) انگيز. مهر ناصح،  پور و حسين  کاویاني،
  .27-34 ،4(3) ،شناختي علوم هايتازه تلقين.
 بمبئي. چاپ بمبئي: .االفکار نتایج تذکرة (.1336) اهلل،قدرت محمد گوپاوي،
  .69-78 ،10(1) ،شناسيزبان کاوي. سخن بر درآمدي (.1372) کاظم. ساعدي، پورلطفي
 نوذري. حسلللينعلي ترجمة .1960 پایان تا گفتمان هاينظریه رب ايمقدمه (.1380) دایان. دانل، مک

  گفتمان فرهنگ تهران:
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