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  .بينافرهنگي

  
  مقدمه. 1

عنوان طرحي پژوهشي اسـت كـه در پژوهشـگاه علـوم     ) 1394صفارمقدم، (آزوفا سينمايي 
آمـوزش زبـان و فرهنـگ    (انساني و مطالعات فرهنگي به تصويب رسيده و در بخش آزوفا 

سـنجي، شـرح     مرحلة اول اين طرح بـر امكـان  . ستادر حال اجر) زبانان ايران به غيرفارسي
عنـوان منبعـي بـراي      اهميت، ضرورت، امتيازات و مشكالت استفاده از فـيلم سـينمايي بـه   

اي درسي  زبانان متمركز است و حاصل طرح، توليد برنامه  آموزش زبان فارسي به غيرفارسي
  .مبناي يك فيلم از سينماي ايران است بر

هاسـت كـه در مراكـز و      ــ شـنيداري سـال    آموزشي ديـداري  استفاده از ابزارهاي كمك
رفـت   امـروزه پـيش  . يادگيري آمده است و  مؤسسات آموزش زبان به كمك فرايند ياددهي

آموزي تأثير گذاشته است كه آموزش برخط زبان، تارنماها  اي بر حوزة زبان  گونه  فناوري به
افـزاري    هـاي نـرم    استفاده از پيام كوتـاه، وايبـر، اسـكايپ و برنامـه    هاي آموزشي،   و وبالگ

 هايي متداول و معمول به  روش ،هاي همراه است كه قابل نصب روي گوشي تلفن ،اي رايانه
ـ تصويري به عرصة  هاي صوتي  ترين دستاوردهاي ورود فناوري  يكي از مهم. آيند شمار مي 

ديگـر  . آموزان اسـت   ر و واقعي به زبانبوزشي جذاب، معتآموزش زبان، امكان ارائة مواد آم
آمـوز    شود و زبان ها به خالقيت و شم زباني نويسندة كتاب محدود نمي  ها و مثال  ارائة نمونه

هـايي از    جويد، بلكه نمونـه   به تلفظ درست تنها از فرهنگ لغات ياري نميابي ي دستبراي 
  .گيرد گوناگون در دسترس او قرار ميهاي   كاربرد واقعي زبان به شكل

 زبـان  يريادگيـ  در تئـاتر  و شينما تياهم و نقش د،يجد يها يفناور ورود از شيپ
      ر نـك . اسـت  رفتـه   يمـ  شـمار    به يآموزش يروش هنر نيا از استفاده و بوده توجه مورد

)Ronke, 2005: 20(  عنوان روشـي بـراي     نمايش و تئاتر به«در رسالة دكتري خود با عنوان
اشـاره  » مريكـا اياددهي و يادگيري زبان خارجي در سطح آموزش عالي در ايـاالت متحـدة   

هاي آموزشي در برخي منابع به نيمـة اول قـرن     كند كه تاريخ كاربرد نمايش در موقعيت مي
كار  و ديدگاه و   بولتون به دو كارشناس آموزش زبان انگليسي اشاره كرده. گردد  بيستم باز مي
، معلـم  )Harriet Finlay-Johnson( هريت فينلي جانسـون  :دهد  ها را توضيح مي  خالقانة آن

اي بـه نمـايش در كـالس درس      بينارشـته  يرويكرد ،ابتدايي در يك مدرسة كوچك دولتي
 آمـوزان متـون    در اين مدرسه، دانش. برده است  كار   داشته و آن را در موضوعات مختلفي به
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كه حضور مخاطب ضـرورت داشـته    كردند، بدون آن صورت نمايش اجرا مي  بهمختلفي را 
، معلم زبان در يك مدرسـة خصوصـي، نظـر    )Caldwell Cook, 1917(     ِ      كالدو ل كوك . باشد
كـه نمـايش را بنيـادي مهـم در      ضـمن ايـن   ،جانسون دربارة نمايش را مطرح كرده و ليفين

. )Bolton, 1993: 26( كنـد   از آن در تدريس زبان انگليسـي اسـتفاده مـي    ،خواند  آموزش مي
هاي نمايشي در آمـوزش    اي به استفاده از نمايش و فعاليت  در مقاله )Davis, 1990(ديويس 

ها در همة مراحل آموزش يـك درس    پردازد و معتقد است كه اين فعاليت زبان انگليسي مي
آموز   آموز انتقال يابد و به زبان  تا تمركز از معلم به زبان شود   قابل استفاده است و موجب مي
  .كردن داده شود   حداكثر زمان الزم براي صحبت

در دنيـاي     گـويي   هاي سينمايي ابزار اصـلي داسـتان    در كنار نمايش و تئاتر، فيلم ،امروزه
وسيع را دارند و بـه  ن امخاطبيابي به  هاي سينمايي قدرت دست  فيلم. آيند شمار مي   مدرن به

ها، چه دور از ذهن باشد و چه مـأنوس و    داستان اين فيلم. همين دليل حائز اهميت فراوانند
در . برگرفته از تجارب روزمرة زندگي، راهي است براي درك شناختي و ارتبـاط بـا جهـان   

 همين حال، همراه با تحوالت شگرف حاكي از تأثيرگذاري سينما در جوامع بشـري، نقـش  
تدريج مفهوم  اي كه به  گونه   بهاست فرهنگ نيز در آموزش زبان مورد تأكيد بسيار قرار گرفته 

جـاي خـود را بـه تـوانش بينـافرهنگي       )communicative competence( تـوانش ارتبـاطي  
)intercultural competence (ريـزي آمـوزش زبـان      انـدركاران برنامـه    دست. بخشيده است

كنند از  اند و تالش مي  زبان مقصد را در دستور كار خود قرار داده خارجي شناخت فرهنگ
. آموزان كمك نمايـد  هايي بهره جويند كه به ايجاد توانش بينافرهنگي در زبان  ابزارها و شيوه

نهادي براي تلفيق آمـوزش زبـان و فرهنـگ، اسـتفاده از      هاي پيش  يكي از جديدترين روش
  .بر فيلم است  اي آموزشي مبتنيه  فيلم سينمايي و ايجاد دوره

در مقالة حاضر به كاربرد فيلم سينمايي در آموزش زبان فارسي و فرهنگ و تمدن ايران 
هـاي سـينماي     شود و امكان تهية برنامة درسي بر مبناي فيلم  زبانان پرداخته مي به غيرفارسي

سـاختة مجيـد    ،خـدا  رنـگ ايران با ارائة يك نمونه طرح درس از صحنة كوتـاهي از فـيلم   
شود به اين پرسـش پاسـخ داده     به اين ترتيب، تالش مي. شود  ، بررسي مي)1376(مجيدي 

توان از فيلم سـينمايي در آمـوزش زبـان فارسـي و فرهنـگ ايرانـي بـه         شود كه چگونه مي
  .ويژه در خارج از كشور، استفاده كرد زبانان، به غيرفارسي

  
  پيشينة پژوهش. 2

هاي جديـد بـراي آمـوزش اثـربخش زبـان در       ه، استفاده از فناوريدر طي چند دهة گذشت
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بـه  ) 1383(فـاطمي جهرمـي   . ايراني مورد توجه قرار گرفته است  هاي ايراني و غير  پژوهش
ديگـران  و  يـارابي شـهميرزادي  . بررسي نقش تكنولوژي در آموزش زبـان پرداختـه اسـت   

كودكان داراي آسيب شنوايي را با روش  اي بر آموزش  افزارهاي چندرسانه  تأثير نرم) 1392(
هاي تلفن همراه در امر   به استفاده از بازي) 1392( و ديگران اردكاني. اند سنتي مقايسه كرده
جـاي  ه گيري ب اي تأثيرات چشم  اند كه آموزش چندرسانه  اند و نتيجه گرفته  آموزش پرداخته

افـزار در آمـوزش     أثير كاربرد نـرم ت ،در پژوهش خود ،)1389(ديگران حيدري و . گذارد مي
افزار باعـت افـزايش انگيـزة      اند كه استفاده از نرم اند و دريافته  زبان انگليسي را بررسي كرده

تواند از عوامـل ارتقادهنـدة آمـوزش و      كلي مي   طور   شود و به  آموزان در يادگيري مي  زبان
اي را در   رويكردهـاي طراحـي چندرسـانه   ) 1391(ديگـران  عبـداللهي و  . يادگيري باشـد 

بر ايـن، بـا آگـاهي از اهميـت اسـتفاده از        عالوه. اند  آموزش و يادگيري زبان بررسي كرده
زبانـان، تـاكنون منـابعي      ـ تصويري در آموزش زبان فارسي به غيرفارسـي  امكانات صوتي

» فارسي بياموزيم«، )1381(به سرپرستي علمي يحيي مدرسي » فارسي در گفتار«افزار   چون نرم
 »فارســي گفتــاري«، و )1391صــفارمقدم، (» زبــان فارســي«، )1381، ديگــرانو  ذوالفقــاري(
  .است   تهيه شده) 1394صفارمقدم، (

 بـه  زبان آموزش: توان به اين موارد اشاره كرد  هاي غيرايراني مي  از ميان مقاالت و كتاب
 كيــالكترون پســت و زبــان آمــوزش، )Kenning, 1990; Higgins, 1983( انــهيرا كمــك

)Warschauer, 1995( ،يا  چندرسانه زبان آموزش )Fotos, 1996( ،از استفاده ديجد يها  راه 
 ةاسـتفاد  يعنـ ي مبنـا   شـبكه  زبـان  آمـوزش  ،)Boswood, 1997( زبـان  آمـوزش  در انهيرا

 ،)Warschauer and Kern, 2000( يجهان اي يمحل يها  شبكه به متصل ةانيرا از يآموزش
 و يخـارج  زبـان  آمـوزش  ،)Block and Cameron, 2002( زبان آموزش و شدن   يجهان

 آمـوزش  در يفنـاور  از استفاده ازاتيامت ،)Xinghui, 2003( يا  چندرسانه يابزارها كاربرد
  ).Zhen, 2006( يخارج زبان يا  چندرسانه يريادگي و آموزشو  )Wang, 2005( دوم زبان

هاي مختلفي نيز قرار گرفته   در آموزش زبان موضوع پژوهش اهميت و نقش فرهنگ
هـاي متناسـب و ايجـاد ارتبـاط       كارگيري زبـان در گفتمـان    تانن عقيده دارد كه به. است
 ،در هر فرهنگ. هاي فرهنگي است  ها و فراپيام  با پيام   فرهنگي صحيح مستلزم آشنايي بين

گويشوران زبان از آهنگ، زير و بمي صدا، سرعت، مكث و بلندي خاصي براي گفتمان 
اشـارات، حالـت   هاي فرهنگي در اسـتفاده از صـدا،     تفاوت. كنند  كالمي خود استفاده مي

تـانن،  ( ند كه بايستي در نظـر گرفتـه شـوند   ا صورت، ژست گرفتن و مانند آن نيز مواردي
1375 :43.(  
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 ها و ترجيحات فرهنگي ممكن است بـه   گويد ارزش  مي )Wierzbicka, 1994(ويرژبيكا 
 ،، در فرهنـگ امريكـايي   ًال مـث  ؛سبك ارتباطي و شيوة گفتـاري بـروز نمايـد      صورت تفاوت 

، ولـي در  »بـه نظـر مـن چنـين نيسـت     «يا » به نظر من چنين است«تواند بگويد  هركس مي
زباني دستور فرهنگـي مخصـوص بـه     هر. آيد ميشمار   فرهنگ ژاپني چنين بياني ناپسند به

هـاي مـا از يـك      در واقع، انگاشت. ها انتقال داد  توان آن را به ساير فرهنگ خود دارد كه مي
  ).1391بيك و رمضاني،  رستم(بافت ارتباطي حاصل رابطة تعاملي بين زبان و فرهنگ است 

گسترش ارتبـاط متقابـل بـين     گيرد  يكي از مسائلي كه امروزه بسيار مورد بحث قرار مي
 در و بوده آن از متأثر يخارج زبان يآموزش ةبرنام كه يرخداد است،شدن    جوامع و جهاني

اين  تيواقع. است يافته مضاعف اهميتي يآموز زبان ةحوز در مختلف يها  فرهنگ آننتيجة 
توان تنها به آشنايي با فرهنگ هدف و  است كه براي رسيدن به درجة بينافرهنگي زباني، نمي

  .)Zoreda, 2006(د كرداشتن تصوري از آن اكتفا 
  

  توانش بينافرهنگي در آموزش زبان. 3
طـي چنـد دهـة گذشـته،      ،ترين تغييرات در يادگيري و ياددهي زبـان خـارجي    يكي از مهم

آموزي را تا  عنوان عنصري كليدي بوده كه ماهيت تجربة زبان  جنبة فرهنگي بهيافتن    اهميت
يادگيري زبان ديگر تنها بر فراگيري توانش ارتباطي در يك . حد زيادي دگرگون كرده است

يند تنها به كسب توانايي در برقـراري ارتبـاط و   اعبارتي، اين فر   به. زبان بيگانه تمركز ندارد
 بلكه بر يستنـ اجتماعي و كاربردشناختي زبان بيگانه محدود  زباني، زبانيعملكرد مناسب 

منظور از توانش بينافرهنگي، توانـايي فـرد بـراي    . شود مبناي توانش بينافرهنگي تعريف مي
ها و انتظـاراتي اسـت كـه      اي قابل انعطاف در مواجهه با وقايع، نگرش  شيوه  رفتار درست به

 ترتيب، مفهوم تـوانش ارتبـاطي در    اين  به. )Meyer, 1991: 137( اند گر فرهنگ بيگانه نمايان
امروزه حيطـة بينـافرهنگي   . واقع بسط داده شده و توانش بينافرهنگي از آن پديد آمده است

هـاي    فراتر از كاربرد چند اصطالح رايج اجتماعي است و كسـب دانـش دربـارة پيچيـدگي    
آن فرهنگ به خـود و بـه ديگـران و تأمـل دربـارة      دارندگان فرهنگ بيگانه، چگونگي نگاه 

آمـوزاني كـه از    زبـان . )Byram and Starkey, 2002: 12( گيـرد   مي بر فرهنگ خود را نيز در
هـاي    درستي از زبان بهره گيرنـد و دانـش فرهنـگ    توانند به  برخوردارند مي اي چنين توانايي

  .)Byram, 1997: 71-73( ديگر را با توانش زباني خود پيوند دهند
بازسـازي  «: كنـد   گونـه تعريـف مـي    بودن را اين   بينافرهنگي )Bredella, 2003(بردال 

هـا بـا هـدف غلبـه بـر        چهارچوب ارجاع ديگران و نگاه به زندگي از دريچـة چشـم آن  
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. »هاي خود بر رفتـار ديگـران    محوري خود و تحميل نكردن مقوالت و ارزش گرايش قوم
هـاي    كند و از تـرويج نگـرش    هايمان آگاه مي نسبيت باورها و ارزشاين تعريف ما را از 
  .دارد بنيادگرا مصون مي

با وجود تأكيدي كه بـر اهميـت و نقـش فرهنـگ در آمـوزش زبـان شـده اسـت، نتـايج          
هايي را كه با هدف بررسي نگرش معلمان زبان به توانش بينافرهنگي صـورت گرفتـه     پژوهش

كـه در   )Sercu and Bandura, 2005(سـركو و بانـدورا   . نده دانستكن  گرم توان چندان دل نمي
المللي به بررسي نگرش مدرسان زبان خارجي به مقولة فرهنگ در هفت كشـور    پژوهشي بين

كه نگرش مدرسان زبان انگليسي در تركيه را  )Atay et al, 2009( و ديگران آتاياند و   پرداخته  
اين . نه فرهنگ ،تر بر آموزش زبان است كه تأكيد مدرسان بيشدهند  ، نشان مياند كردهبررسي 

  .كنند  منظور ايجاد توانش بينافرهنگي پرهيز مي  مدرسان اغلب از تلفيق فرهنگ با آموزش به
  

  فيلم سينمايي و آموزش زبان و فرهنگ. 4
  فيلم و آموزش 1.4

را مورد بررسـي قـرار داده و   آموزان   هاي بسياري تأثير فيلم در توانش ارتباطي زبان  پژوهش
نشـان داده اسـت كـه     )Weyers, 1999( وايـرز  نمونه،از . اند  حاصل مثبت آن را تأييد كرده

هاي فراگرفتـه شـده و هـم در ايجـاد       استفاده از فيلم در آموزش، هم در افزايش تعداد واژه
تأثير معناداري  ،فتمانداد زباني و گسترة گ توانش ارتباطي مانند اعتماد به نفس در توليد برون

كه فيلم را ابزاري كارآمد در آمـوزش   نيز، ضمن اين )Qian-hong, 2003( كيان هونگ. دارد
تـوان در آمـوزش     ويـژه از فـيلم مـي    نتيجه گرفته اسـت كـه بـه    ،زبان دانسته، طي پژوهشي

  .هاي درك شنيداري و صحبت كردن استفاده كرد  مهارت
هـاي   با تأكيد بر اهميت توانش بينافرهنگي، از عدم كفايت بسته ،)Zoreda, 2006(زوردا 

گـويي بـه نيازهـاي آموزشـي امـروز       هاي آموزش زبان براي پاسخ فرهنگي معمول در دوره
بر فيلم سينمايي در دانشـگاهي    وي به دورة آموزش زبان انگليسي مبتني. سخن رانده است
 بـارة كند و به بحث در  اشاره مي )Autónoma Metropolitana-Iztapalapa( در مكزيكوسيتي

زوردا اهداف اولية اين . پردازد زبان مي هاي انگليسي  موضوع برخوردهاي بينافرهنگي در فيلم
بررسـي و بازتـاب بازنمودهـاي    : شـمارد  اي را به ايـن شـرح برمـي    هفته 10دورة آموزشي 

تفكر و تعمق در بازنمودهـاي  زبان؛  هاي انگليسي اي منتخب از فيلم  بينافرهنگي در مجموعه
هاي   زبانان؛ ارتقا و گسترش توانايي  فرهنگي خود؛ آشنايي با تاريخ فرهنگي پيچيدة انگليسي
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مطالعه دربارة هنر سـينما و نگـاه منتقدانـه در     ؛ارتباطي زبان انگليسي از طريق تماشاي فيلم
  .هاي كالسي و گروهي بحث

در دانشـگاه   2009كـه در سـال    ،»استفاده از فـيلم آموزش زبان و فرهنگ با «در كارگاه 
شناختي و   تأثير روان )Anne-Christine Rice( بركلي كاليفرنيا برگزار شد، آن كريستين رايس

امكان مقايسـة   نيز عنوان يك الگوي زباني و فرهنگي و  ايدئولوژيك فيلم و كاربرد آن را به
ظات ضروري براي طراحـي برنامـة درسـي    و مالحد كرمطرح را بينافرهنگي از طريق فيلم 

بر فيلم   هاي مبتني  هاي كاربردي فيلم، فعاليت  مانند ماهيت و هدف دوره، جنبه ،بر فيلم  مبتني
  .نهايت، تهية برنامة درسي را مورد بحث قرار داد و، در

بيست دستاورد بالقوة استفاده از فيلم در كالس درس را بـه شـرح   ) Berk, 2009(برك 
ايجـاد عالقـه در   . 3 ،آموز تمركز توجه زبان. 2 ،آموز جلب توجه زبان. 1: ام برده استزير ن

 ،ها  آموز براي انجام تمرين  ايجاد انرژي و آرامش در زبان. 5 ،بيني تقويت قوة پيش. 4 ،كالس
. 8 ،هـا نسـبت بـه محتـوا و يـادگيري      نگـرش  يارتقـا . 7 ،آموز زبان استفاده از قوة تخيل . 6

 ،خالقيـت . 11 ،افزايش درك 10 ،تقويت حافظه. 9 ،آموز و مدرس ارتباط بين زبان برقراري
. 15 ،آزادي بيـان عقيـده و احساسـات   . 14 ،تـر   يادگيري عميق. 13 ،فعال كردن انديشه. 12

 ،ايجاد احساس خوب. 18 ،بخش كردن يادگيري لذت. 17 ،ايجاد انگيزه. 16 ،كاري ايجاد هم
  .ايجاد تصويرهاي ديداري به يادماندني. 20 ،كاهش دلهره و ترس. 19

فيلم با يك ميليـون و   143نامة    محور كه از فيلم در پژوهشي پيكره ،)Webb, 2010( وب
بسـامد را    هـاي كـم    آموزان با واژه  ميزان مواجهة زبان ،ه بودشددويست و هفتاد واژه تشكيل 

طور مداوم در طـي يـك دورة     بههاي مختلف   و نتيجه گرفت كه تماشاي فيلم كردبررسي 
  .دهد مياي افزايش   ميزان قابل مالحظه  طوالني يادگيري تصادفي را به

استانداردهاي ملـي بـراي   «كند كه پنج اصل مطرح در  نهاد مي پيش )Garn, 2012( گارن
هـاي سـينمايي    بـا اسـتفاده از فـيلم   ) 2006(» يادگيري زبان خارجي در قرن بيست و يكـم 

ها و سطوح فراگيري زبان و نتايج مطلوب يادگيري   اين استانداردها جنبه. شود آموزش داده
 C حـرف كنند و در قالب پنج واژة انگليسـي كـه بـا      مريكا را مشخص ميازبان در سراسر 

ارتبـاط برقـرار   : ارتباط( Communication: معروفند) Five C’s(شوند به پنج سي   شروع مي
درك و كسـب آگـاهي دربـارة    : فرهنـگ ( Culture، )بـان مـادري  كردن به زباني به غير از ز

ها و فراگيري اطالعات   متصل شدن به ساير رشته: اتصال( Connection، )هاي ديگر  فرهنگ
 ، و)كســب بيــنش نســبت بــه ماهيــت زبــان و فرهنــگ : مقايســه( Comparison، )جديــد

Communities )ضمن اشاره به دشواري  ،گارن 1).حضور يافتن در جوامع چندزبانه: جوامع
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توانـد بـه     رفتـه، مـي   ويژه در سطوح پـيش  كند كه سينما، به  د مييتأك ،آموزش اين پنج اصل
آموزان را بـا    اي به درون يك فرهنگ ديگر زبان  و با گشودن دريچهد كنآموزش زبان كمك 

ان مقالـة  در پايـ  ،وي. هاي الزم در كسب آگاهي و تسلط به زبان يـاري رسـاند   ايجاد انگيزه
هـاي خـارجي در ايـن كشـور      اگر خواهان تحول در آموزش زبان«گيرد كه  نتيجه مي ،خود

                                           ِ       هاي ملي براي رشد پنج سي كمك كنيم بايـد يـك سـي      خواهيم به تالش هستيم و اگر مي
  .»به اين مجموعه اضافه كنيم را، يعني سينما ،ديگر

شود بلكه   زش زبان محدود نميانديشة آموزش سينمامحور تنها به مراكز و مدرسان آمو
                    ، انتشـارات فـوك س    ًال مث. است  توجه نويسندگان كتب درسي و ناشران نيز به آن جلب شده 

)Focus( فرهنگو  مكالمه يبرا نمايسهاي انگليسي  طي دهة گذشته، ضمن انتشار مجموعه 
هاي خارجي بـه    بر سينما براي آموزش زبان  هاي درسي متعددي مبتني ، كتابلميف قيطر از

تـوان بـه     هاي آموزش زبان روسي مبتنـي بـر فـيلم مـي      از جمله كتاب. چاپ رسانده است
 يبرا نمايسو ) 2005( لميف قيطر از رفته شيپ يروس، )2009( يروس ةمكالم يبرا ييانمايپو

  .اشاره كرد) 2005( يروس ةمكالم
  
 معيارهاي انتخاب فيلم 2.4

   پذير بودن آن را از جنبـة   صورت گيرد، مدرسان بايد تطبيق دقت در انتخاب فيلم كه بايد با
. زباني، فرهنگي و موضوعي با شرايط سني و آموزشي گروه هدف مورد توجه قـرار دهنـد  

ويژه، ارزيابي سطح زبـان فـيلم حـائز اهميـت بسـيار اسـت و مدرسـان بايـد از پـيش            به
دشواري زباني، چگونه از عهدة آموزش بودن سطح    در صورت باال ،ريزي نمايند كه  برنامه

چنين كـاربرد زبـان    ، بايد عواملي چون سبك، گويش يا لهجه و هم ًال مث. آن برخواهند آمد
  .مد نظر قرار گيرند در غيركالمي

انتخـاب فـيلم تنهـا بـا توجـه بـه ميـزان         ،رفتـه  سـال و پـيش   آمـوزان بـزرگ    براي زبان
مالحظاتي چون انتقال پيام مشخص و مناسـب   گيرد بلكه ها صورت نمي  كنندگي آن سرگرم

. گيرد  مد نظر قرار ميدر  هاي مختلف نيز  هاي كالسي و انگيزش فكري در زمينه  براي بحث
كـه يـادگيري را دشـوارتر     ،هـايي بـا مشخصـات زيـر     شود فـيلم   نهاد مي طور كلي، پيش   به
  :در برنامة درسي گنجانده نشوند ،سازند  مي

 ؛)صحبت يا مكالمات زياد و حركت و كنش اندك(باال ـ تراكم كالمي 
كنند و درك و شـنيدن مكالمـه     زمان صحبت مي  ، تعداد زيادي هم ًال مث(ـ تداخل كالمي 

 ؛)شود  دشوار مي
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هـا ممكـن     هاي تاريخي كـه واژه   ـ تعلق داشتن زبان به دورة تاريخي خاص، مانند فيلم
 منسوخ باشند؛ است بيش از اندازه ادبي و رسمي، يا حتي

 ـ وجود اصطالحات تخصصي يا صنفي در فيلم؛
 .هاي محلي  ـ وجود گويش و لهجه

رفتـه،   ويـژه در سـطوح غيـرپيش    هاي ادراكي، به  تر مهارت منظور تقويت هرچه بيش  به
  :شود هاي سينمايي با مشخصات زير توصيه نمي استفاده از فيلم

ابهام همراه است و رابطة نزديكي بـين وقـايع و   ها جريان وقايع با  هايي كه در آن ـ فيلم
 شود؛ كالم احساس نمي

 و پيچيده است؛نشده  بيني پيشها خط سير داستان  هايي كه در آن ـ فيلم
 كنند؛ زمان صحبت مي ها هم  ها شخصيت هايي كه در آن ـ فيلم
كـودك يـا    گو باو ها عناصر كندكنندة كالم وجود دارد، مانند گفت هايي كه در آن ـ فيلم

 ).Chan and Carmen, 2010: 12( گويشور غيربومي
هـاي    ويژگـي . 1 :سه معيار براي انتخاب فيلم معرفـي كـرده اسـت    )Berk, 2009(  ِ  ب رك

اولـين معيـار بـه عوامـل برجسـتة      . ساختار فيلم. 3 و ،آميز نبودن فيلم  اهانت. 2 آموزان،  زبان
جنسيت، قوميت و تسلط زباني مربوط است شناختي و اجتماعي چون سن، سطح،   جمعيت
بايد در انتخاب فيلم مناسب به ايـن عوامـل توجـه     ،شناسد  آموزان را مي  كه زبان ،و مدرس

آميز بـودن    بر پرهيز از اهانت ،پذيرد كه به ميزان زيادي از معيار اول تأثير مي ،معيار دوم. كند
، به تمسخر گـرفتن زنـان    ًال مث. فيلم تأكيد داردآموزان از مضمون   فيلم يا امكان رنجيدن زبان

مداران و افراد مشهور و سرشـناس بـر    يا يك گروه نژادي يا قومي خاص، مشاغل، سياست
هـايي از خشـونت و     چنـين فـيلم نبايـد صـحنه     هـم . آميز بودن فـيلم داللـت دارنـد    اهانت
وضـوعات ناخوشـايند را   جنسي يا آزار روحي، استفاده از مواد مخدر يا ساير م ةاستفاد   سوء 

نيز بايد متناسب باشد و مالحظاتي ماننـد  ) معيار سوم(در نهايت، ساختار فيلم . نمايش دهد
داد و هدف، ارتباط بين وقايع و گفتـار و تعـ   طول زمان فيلم، بافت واقعي، رابطة بين محتوا

  .مد نظر قرار گيرند در ها  شخصيت
  
 فيلم )ژانر(نوع  3.4

. فيلم است) ژانر(دقت مورد توجه قرار گيرد، نوع  انتخاب فيلم بايد به موضوع ديگري كه در
شود و ممكن است   ها در همة منابع به يك شيوه انجام نمي  ها بر مبناي نوع آن بندي فيلم دسته
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بنـدي ديگـري    شـود، در تقسـيم    بندي معرفي مي جدا در يك تقسيم اي   هعنوان مقول  چه به آن
در مقالة . شود  پوشي نيز ديده مي   بين برخي از انواع فيلم هم. ديگر باشد اي   هزيرمجموعة مقول

بـه ايـن    2يينمايسـ  لميفـ  با آموزش يراهنماشده در  حاضر انواع فيلم بر مبناي فهرست ارائه
معمــايي  اي، ماجراجويانــه، كمــدي، درام، جنــايي،  حادثــه: شــود مــيدر نظــر گرفتــه شــرح 

 ــ  ، گانگستري، وحشـت، عاشـقانه، علمـي   )فانتزي(حماسي، تخيلي  /، اساطيري)كارآگاهي(
، خـانواده،  يژانرهـاي تـاريخي، مسـتند، دينـي، اخالقـ      ؛ به اضـافة تخيلي، پليسي و پرهيجان

 .از اهميت بسياري در سينماي ايران برخوردارند كه ويژه دفاع مقدس، مقاومت، به
هـا بسـيار     آموزان و سطح زباني آن  در انتخاب ژانر فيلم، مالحظاتي چون گروه سني زبان

شـوند    بندي مـي   طبقه اي   حادثههايي كه در ژانر گانگستري، وحشت يا   ، فيلم ًال مث. تأثيرگذارند
آن دسته از مخاطبان آموزش زبـان  دربارة . نيستندسال مناسب  17هاي زير   اغلب براي گروه

دهند، سن نقش چنداني  ن تشكيل ميساال ها را بزرگ تر آن فارسي در خارج از كشور كه بيش
ولي نكتة مهم ديگر رابطة بسيار نزديك بين ژانر فيلم و موضوع . كند  در انتخاب فيلم ايفا نمي

بـا اصـطالحات    ،   ً                                    مثال ، در ژانر كارآگاهي، به احتمال زيـاد . و واژگان مطرح در آن فيلم است
با اصطالحات نـو و علمـي    ،تخيلي  ـ  در فيلم علمي ،تخصصي حقوقي و قانوني مواجهيم يا

رفته تناسب  آموز غيرپيش  شود كه اين ژانرها براي زبان  همين امر موجب مي. شويم رو مي به رو
آمـوزان،    با توجه به ژانر فيلم و سن زبـان  ،بعد از انتخاب فيلم مناسب. چنداني نداشته نباشند

  . اري برخوردار استهاي آموزشي فيلم مورد نظر از اهميت بسي  بررسي قابليت
چه در بررسي منابع غيرايراني مرتبط با آموزش زبان و فرهنگ از طريق فـيلم جلـب    آن

هاي مختلـف   هاي مناسب براي آموزش در رشته بندي است كه فيلم  كند، نوع طبقه توجه مي
برنامـة آموزشـي و طـرح     3لميف از استفاده با آموزشنمونه، در تارنماي از . گيرد مي بر را در

نـه   ،با توجه به ژانر و محتوايشـان  ،فيلم سينمايي انگليسي ارائه شده كه 425درس مبتني بر 
تنها در آموزش زبان بلكه در آموزش علوم مختلف مانند شيمي، فيزيك، فضا و غيره مـورد  

  .گيرند  استفاده قرار مي
  
  رويكردهاي پخش فيلم 4.4
 رديـ گ قـرار  توجـه  مـورد  يينمايسـ  لميف پخش يزير  برنامه در ديابكه  يجمله موارد از

مطـرح   ياصـل  كـرد يدو رو منظـر،  نيا از. است يدرس ةجلس كي در پخش زمان مدت
 پخـش « كـرد يرو و) short sequence approach( »يا صحنه پخش« كردياست كه به رو
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بـا توجـه بـه     ،هـا   استفاده از هر يك از ايـن روش . معروفند )whole film approach( »يكل
  .پذير است امكان ،هاي هدف  اهداف آموزشي و شرايط گروه
. شـود  از كل فيلم نمايش داده مـي  ياي تنها يك صحنه يا بخش در رويكرد پخش صحنه

داران اين رويكرد معتقدند كه آموزش يك فيلم دوساعته يا نزديـك بـه آن    بسياري از طرف
يكي بار زياد مطالب و ديگري زمان  :دشوار است آموزان سطح متوسط به دو دليل براي زبان

مدرس بايد فيلم را به قطعات كوتاه تقسيم كند و نمايش دهـد تـا    ،در اين صورت. طوالني
اجراي اين شيوه به تعيـين و تعريـف هـدف، نقـش و     . آموزان سودمند واقع شود براي زبان
پـيش كشـيدن بحثـي    ممكن است هدف از نمايش يك صحنه . صحنه نياز دارد كاركرد هر
هاي شنيداري، توجه به نكات دستوري يا تلفظي يا تأكيـد بـر     محور، تقويت مهارت موضوع

  .هاي فرهنگي باشد  جنبه
 كامـل  طـور  بـه  يينمايسـ  لميفـ  كي آن در كه است يكرديرو لميف يكل پخش كرديرو
 زمـان  سـاعت  دو تـا  كيـ       ً  معمـوال   لميف پخش. رديگ  يم قرار مطالعه مورد و شود  يم پخش

 بخـش  كي شيبازنما لم،يف مداوم پخش و قطع به ازين عدم آن يها تيمز از يكي و برد  يم
 لميف كي كل از استفاده كه است معتقد )Shea, 1995( يش. است صحنه به صحنه ليتحل و
 يو. اسـت  يسـ يانگل زبـان  آمـوزش  يبرا يمناسب روش يتجرب و ينظر لحاظ به يينمايس
 يهـا  صـورت  و ساختارها بر تمركز و يا  قهيدق پنجبه قطعات  لميف كردن   ميتقس كه ديگو  يم

 يـي روا ييايو پو يعاطف يروينتوانند ن گاه  چيه آموزان  زبان كه شود باعث است ممكن يزبان
در  اسـت  ممكنكه  يموضوع ند؛ينما درك انسان تجارب ةدربار يداستان عنوان به را دئويو

 ممكـن  يجزئ كرديرو. باشد يريادگي يبرا يا  زهيانگ و كند جاديا عالقه و شوق آموزان زبان
ـ  ،اخبـار  و يبازرگان يها يآگه مانند باشد، مناسب لميف انواع از يبرخ يبرا است اگـر   يول

 يابـزار مناسـب   لميفـ  كيكامل در  يارتباط نديفرا ،باشد يارتباط يها  بر مهارت ديهدف تأك
  ).King, 2002( خواهد بود

 

  بردي استفاده از فيلم فنون راه 5.4
تواند به ارتقاي كيفيت آموزش زبان و نيل به اهداف   بردي استفاده از فيلم مي اجراي فنون راه

  :شوند ترين اين فنون به شرح زير معرفي مي مهم. دشوبرنامه منجر 
  مرحلة آمادگي 1.5.4

كه فيلم پخش شود مدرس با ارائة تصويري از صحنة مورد نظر به معرفي و طرح  پيش از آن
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كلي  يديد ،ها  با پاسخ به پرسش ،آموزان  زبان. پردازد هاي كليدي دربارة آن صحنه مي  پرسش
هـا را بـراي    اين فـن آن . شوند كنند و با واژگان جديد درس آشنا مي راجع به محتوا پيدا مي

نقـش   ،ديدن فـيلم و در ادامـة برنامـه    در هنگام ،كند كه ازد و كمك ميس يادگيري آماده مي
  .ندكن  فعالي ايفا 

  ثابت نگاه داشتن تصوير 2.5.4
هاي فيلم اطالعات بسياري چون زبان بدن، ايما و اشاره و بيان احساسـات    در بعضي صحنه

وير را روي توانـد تصـ    بنابراين، مدرس مـي  ؛شود  از طريق حركات سر و صورت منتقل مي
مورد آن بحث  دهندة احساس يا اشارة خاصي است ثابت نگاه دارد تا در اي كه نشان  صحنه
تواند از آنان بخواهد كه اتفاق صحنة   مي ،آموزان براي ايجاد خالقيت در زبان ،چنين هم. شود

  .بيني نمايند  بعدي را پيش

  پخش تصوير و قطع صدا 3.5.4
ديگـر پخـش كـرد، مـدرس      تـوان جـدا از يـك     صدا و تصوير را ميها   جا كه در فيلم از آن
بيني در   موزان را جلب كند تا انگيزش فكري و مهارت پيش  آ  تواند با قطع صدا توجه زبان مي
  .نان تقويت شود  آ

  پخش صدا و قطع تصوير 4.5.4
و تصـوير را   شنوند آموزان تنها صدا را مي  زبان. اين فعاليت بسيار مفيد و جالب توجه است

آمـوزان در ذهـن خـود بـه بازسـازي تصـويرهاي مربـوط          زبان ،طي اين فعاليت. بينند نمي
  .پردازند  مي

  تكرار 5.5.4
تـري   توجـه بـيش   ايـد اي ب نكتـه  به هنگامي كه نكات زباني دشواري در فيلم مطرح شود يا

در اين . الزم باشدتواند راه حل مناسبي براي رفع اشكال و تمرين مهارت   تكرار مي ،داشت
دفعات تكرار متناسب با . توان فيلم را نگاه داشت و صحنة مربوط را تكرار كرد مي ،صورت

  .آموزان قابل تنظيم است  بازخورد زبان
  ايفاي نقش 6.5.4

هـا    هاي فيلم را به حافظـه بسـپارند، مـدرس از آن    آموزان توانستند صحنه  كه زبان بعد از اين
ايفاي نقش تمـرين ارتبـاطي خـوبي اسـت كـه      . ها را ايفا كنند رپيشهخواهد كه نقش هن مي
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ها فرصـت    سازد و به آن  هاي واقعي كاربرد زبان آماده مي  آموز را براي ورود به موقعيت  زبان
  .كار بندند  اند به  چه را فراگرفته دهد كه آن  مي

  فعاليت توليدي 7.5.4
ها را  گوهاي آن صحنهو شود كه گفت  آموزان خواسته مي هاي فيلم، از زبان بعد از ديدن صحنه
ترتيـب،     ايـن    بـه . دهند كه چه اتفاقي افتاده است يا اتفاقـات را بنويسـند     بازگو كنند يا شرح

  .كنند  گيرند و در زمينة كاربرد عملي زبان تجربه كسب مي آموزان از دانش خود كمك مي زبان
  شرح دنبالة داستان 8.5.4

آيد بـه ايجـاد    كه پيش ميهايي  بحثشود و   هاي شفاهي تقويت مي  فعاليت مهارتطي اين 
  ).Cakir, 2006( گردد  آموزان منجر مي  ارتباط كالمي بين زبان

  پخش فيلم با زيرنويس و بدون زيرنويس 9.5.4
 )non-captioned films( يا بدون زيرنويس )captioned films( امكان ديدن فيلم با زيرنويس

بـا  . كـدام مزايـاي خـود را دارد    شـود و هـر   بردهاي عمدة آموزش با فيلم شمرده مي از راه
اما مهارت شنيدن فداي خوانـدن   ؛پذير است آساني امكان بهاستفاده از زيرنويس، درك فيلم 

جمله، سرعت گفتـار،   از ؛هاي خود را دارد ديدن فيلم بدون زيرنويس هم دشواري. شود مي
طـور كلـي،     بـه  ،هـا و طنزهـا و   شـوخي اي، اصطالحات تخصصـي،   كالم نامفهوم و لهجه

حال، آموزش بـدون زيرنـويس از شـرايط     اما، در هر .نامأنوس بودن با زمينة فرهنگي فيلم
هـاي آمـوزش زبـان     در برنامـه  ،شـود كـه   توصيه مـي . اصلي كسب مهارت شنيداري است

مـالي از  موارد الزم براي رفع ايرادهاي احت صورت اختياري و تنها در ن بهآموزا فارسي، زبان
  .زيرنويس استفاده نمايند

 
 نمونة طرح درس. 5

عنوان برنامة درسي براي   اي كه به اساس رويكرد صحنه اي است بر طرح درس حاضر نمونه
در ايـن طـرح درس،   . رسـد  نظـر مـي    تر به عموم مخاطبان آزوفا در خارج از كشور مناسب

هاي  مبنا قرار گرفته و روش 34:29تا  31:21از دقيقة  خدا رنگصحنة خواستگاري در فيلم 
هـاي   كالس بخـش  مدرس هر. استده شه بخش تدوين                         ُنهادي براي آموزش آن در ن  پيش

 هـاي هـر   آموزان و با توجـه بـه ويژگـي    الزم را متناسب با مدت زمان آموزش، شرايط زبان
هاشم رمضاني، پدر محمـد، كـه تـازه از      در اين صحنه،. نمايد و اجرا مي ندگزي   ميبرصحنه 
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. دارد و از او خواستگاري كرده اسـت  شكه دوست رود   مي به خانة زني ،سفر تهران بازگشته
  .گويند مي» بله بران«به اين مراسم . خواهد موافقت خانوادة زن را براي ازدواج بگيرد او مي
  
  صحنة فيلم معرفي 1.5

اي كه زن براي خواستگارش چايي آورده است   پيش از پخش فيلم، تصويري ثابت از صحنه
  هاي جديد و ضـروري بـه    مدرس اين صحنه را با استفاده از برخي واژه. شود نشان داده مي

  .كند  طور مختصر معرفي مي
  .كنيز، غالم خواستگار، ناقابل، تحفه، عقد، توقع، سختي، قسمت،: هاي جديد  واژه

 
  فعال كردن دانش پيشين 2.5

 :شود انجام مي ،هاي زير ضمن طرح پرسش ،آموزان گو با زبانو اين برنامه با بحث و گفت
 دانيد؟  از آداب و رسوم خواستگاري در ايران چه مي. 1
 آداب و رسوم خواستگاري در فرهنگ شما چگونه است؟. 2
  شود؟  هايي در اين صحنه از فيلم رد و بدل مي  كنيد كه چه صحبت  بيني مي  پيش. 3
  
  نمايش فيلم 3.5

  :متن اين صحنه به شرح زير است. شود پس از مرحلة آمادگي صحنة مورد نظر پخش مي
  .تهرانه ةتحف ... ناقابله): خواستگار(هاشم رمضاني 

  تهران تشريف داشتين؟: پدر عروس
  .براي كاري رفته بودم ،بله: هاشم رمضاني

  .بله... بله : عروس فاميل
  .مباركه: فاميل عروس
  ...انشاا: فاميل عروس
  .كردي متر مي: فاميل عروس
  .آره، متر بكن: فاميل عروس
  .خيلي قشنگه: فاميل عروس
  .بفرماييد: فاميل عروس
  .تون سرد نشه بفرماييد چايي: فاميل عروس
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  .چشم: هاشم رمضاني
  .ببخشيد: هاشم رمضاني
  تاريخ عقد رو كي بذاريم؟ ،هاشم آقا: پدر عروس

  .وقت كه شما اجازه بدين هر: هاشم رمضاني
  .هرچه زودتر بهتر: پدر عروس

  .تا كاره كه بايد اونا رو انجام بدم فقط چند. واهللا من حرفي ندارم: هاشم رمضاني
همه كه در   با اين. فقط اين دختر سختي كشيده. ما كه توقع زيادي از شما نداريم: پدر عروس

حـاال چشـم   . اون خدا بيامرز بود ولي به خونة بخت نرفت؛ يعني قسمت نشـد كـه بـره    عقد
  .شما هم كه ماشااهللا بچه دارين. خوايم اين بچه راحت باشه يه طوري مي. اميدمون به شماست

. چي بگم كم گفتم از خوبي مادرم هم كه هر. كنن    ُ   شون  مي دخترهاي من كنيزي. بله: هاشم
  .خودم هم كه غالم شما هستم. مونه ديگه مشكلي نمي

بار هم كـه اومـدين    اين يكي دو. شه بست             دهن مردم  نمي. زنده باشي انشااهللا: پدر عروس
  .رين هم مي اين دفعه كه اومدين انشااهللا دوتايي با. رفتين ممكنه چيزهايي بگن

  .مباركه، مباركه. مباركه انشااهللا: فاميل عروس
  
  واژگان و نكات دستوريلحاظ   تكرار فيلم به 4.5

        واژگان       1.4.5
شـود و   ها و اصطالحات جديد ثابـت نگـاه داشـته مـي     در اين مرحله فيلم روي بافت واژه
  .دشو ساختار و كاربرد واژگان بررسي مي

      زبان       دستور       2.4.5
شود و ساخت و كـاربرد دسـتوري    هاي دستوري جديد ثابت نگاه داشته مي فيلم روي نكته

ماضـي  » كردي مي«(كردي  متر مي: توان بر اين نكات تأكيد كرد نمونه مي از. دشو بررسي مي
و ممكنـه  ) عنوان فعل غيرشخصي  به» شدن«(شه بست  ، نمي)نهاد استمراري در كاربرد پيش

  .)فعل معلوم در كاربرد مجهول» بگن«(چيزهايي بگن 
  
  لحاظ عناصر فرهنگي  تكرار فيلم به 5.5

 ،شامل آوردن سـوغاتي، نقـش خـانواده    ،بازنمودهاي فرهنگ ايراني در بارة در اين مرحله،
و بزرگان فاميل در خواستگاري، پذيرايي با چـاي در مراسـم خواسـتگاري و شـرم و      ،پدر

  .شود بحث مي ،ديگر حياي زن و مرد در حضور يك
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  هاي شنيداري و گفتاري مهارت 6.5
را، بـه  ) 8تـا   2هـاي   شـماره (استفاده از فيلم بردي  تواند فنون راه در اين مرحله، مدرس مي

آمـوزان   هاي شنيداري و گفتاري زبـان  تناسب زمان و شرايط آموزشي، براي تقويت مهارت
  .اجرا نمايد

  
  آموزش واژگان 7.5

هـا و اصـطالحات جديـد، بـه انتخـاب مـدرس،        هاي نمونة زير براي يادگيري واژه تمرين
  .شود مي  توصيه
  معني آن وصل كنيد واژه را به هر 1.7.5

 اصطالحي را كه تعريف صحيح دارد عالمت بزنيد 2.7.5
 يامرزخداب □. 1

 يزنده باش □. 2
 ندارم يحرف □. 3

 واهللا □. 4

  بخت رفتن ةبه خان □. 5

  مرده كه كسي براي دعايي ببخشد؛ را او خدا
  عالي ممنون، آفرين،
  ندارم اي عالقه نيستم؛ موافق

  بگويم را راستش بخواهيد؛ را راستش
  رفتن فاميل ديدن به

  ها در ستون ب وصل كنيد هاي ستون الف را به متضاد آن  واژه 3.7.5
 ب الف  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5.  

 سرد

 ناقابل

 بستن

 قشنگ

  راحت

 ناراحت
 گرم

  زشت
 قابل

  كردن باز

  غالم. 1
  ناقابل. 2
  كنيز. 3
  قسمت. 4
  كنيز. 5

  )يميقد( زن كار خدمت
  بخواهد خدا كه چيزي خدا، خواست
  ازدواج براي رسمي قرارداد
 )يميقد( مرد كار  خدمت

  نيست قابل است، كم
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 هاي زير كامل كنيد ها را با انتخاب واژة مناسب از واژه جمله 4.7.5
  قسمت، عقد، چشم، تحفه، تشريف، اجازه، سختي، دهان

 برده بوديد؟...................... ايد؟ كجا   كي از سفر آمده. 1
 .كشيده است...................... دخترم مشكل زياد داشته و تا به حال خيلي . 2
 .كنيم  و عروسي را تعيين ...................... توانيم تاريخ  امروز مي. 3
 .شود بست مردم را نمي. ...................... 4
 .اميدمان به شماست. ...................... ما كسي را نداريم. 5

 ها و عبارات مناسب پر كنيد  به صداي فيلم گوش دهيد و جاي خالي را با واژه 5.7.5

  رو كي بذاريم؟...................... هاشم آقا تاريخ : پدر عروس. 1
  .بدين...................... وقت كه شما  هر: هاشم رمضاني. 2
  ......................هرچه زودتر : پدر عروس. 3
  .بدم انجام رو اونا ديبا كه كاره تا چند............ ... ....ندارم يحرف من واهللا: يرمضان هاشم. 4
 .كشيده....... ..........فقط اين دختر . زيادي از شما نداريم................ ما كه : پدر عروس. 5

 كاربرد هريك از اصطالحات درس را توضيح دهيد و مثالي بزنيد 6.7.5

  .چه بگويم كم است، زنده باشي امرز، چشم اميدمان به شماست، هرواهللا، خدابي
  
  هاي گفتار و نوشتار تفاوت 8.5

خـاطر    هاي فاحش بين دو گونة گفتاري و نوشتاري زبان فارسي و نيز به به دليل تفاوت
زبان و استاد ايرانـي در بسـياري از مراكـز     آموزان به محيط فارسي دسترسي نداشتن زبان

ها از اهميت ويژه  مند آن ها و آموزش نظام خارج از كشور، توجه به اين تفاوتآموزشي 
هاي اين دو گونه در درس حاضر به شـرح   تفاوت). 1392صفارمقدم، (برخوردار است 

  :زير است
 گفتار

  نوشتار
 ناقابله، تهرانه، مباركه، قشنگه، كاره، ممكنه:»هِ-«

  است، قشنگ است، كار است، ممكن استناقابل است، تهران است، مبارك : »است«

 گفتار

  نوشتار
 رين داشتين، بدين، دارين، اومدين، رفتين، مي:»ين-«

  رويد داشتيد، بدهيد، داريد، آمديد، رفتيد، مي: »يد -«
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 گفتار

  نوشتار
 شون  تون، كنيزياميدمون، چايي:»شون-تون،-مون،-«

  شان تان، كنيزي اميدمان، چايي: »شان -تان،  - مان،  -«

 گفتار

  نوشتار
 شهمونه، نمينشه، بره، باشه، نمي:»ِ ه-«

  شود ماند، نمي نشود، برود، باشد، نمي: »َ  د-«

 گفتار

  نوشتار
عقد ر و، اونا ر و، مردم:»ُ-   ر و،«                      

  ها را، مردم را عقد را، آن: »را«

 )افعال(گفتار 

  نوشتار
 رين   بگم، اومدين، بگن، ميخوايم،نشه، بذاريم، بدين، بدم، مي

  رويد خواهيم، بگويم، آمديد، بگويند، مي نشود، بگذاريم، بدهيد، بدهم، مي

 )ها واژه(گفتار 
  نوشتار

 اون، خونه، ديگه، دهن  

  آن، خانه، ديگر، دهان

 گفتار

  نوشتار
 م، مادرمم، خودمم، يكي دو بارمشما:»َ م-م،-«

  هم، يكي دو بار همشما هم، مادرم هم، خودم : »هم«

هاي گفتار و نوشتار در اين درس قابل مالحظـه و دشـوار جلـوه     شايد مجموعة تفاوت
درس ايـن   چه از ابتداي كـالس و در هـر   چنان ،اما به اين نكته بايد توجه داشت كه ،نمايد
  .زحمت خواهد بود ها كم و يادگيري آسان و كم حجم آن ،ها شناسايي و تمرين شود تفاوت
  
 خواندن و نوشتن 9.5

              بازنويسي متن       1.9.5
صورت نوشتاري، چه كامل و   صحنه از شكل گفتاري به گوي هرو هاي گفت بازنويسي متن 

ـ   بعد، خواندن متن ،ها، و هايي از آن چه گزيده هـاي   تمـرين  رايها با صداي آهسته يا بلنـد ب
 33:43حاضر از دقيقـة  اي از متن درس  نمونة زير قطعه. شود نهاد مي نوشتن و خواندن پيش

 :صورت نوشتاري است  به 34:24تا 

 نيـ ا بـا . است دهيكش يسخت دختر نيا فقط. ميندار شما از ياديز توقع كه ما: عروس پدر
. بـرود  كـه  نشـد  قسمت يعني نرفت؛ بخت ةخان به يول بود امرزيب خدا آن عقد در كه همه
 كـه  هـم  شما. باشد راحت بچه نيا ميخواه يم يطور كي. شماست به دمانيام چشم حاال

  .ديدار بچه ماشااهللا
 كـم  ميبگـو  هرچـه  كه هم مادرم يخوب از. كنند يم را شان يزيمن كن يدخترها بله،: هاشم
  .هستم شما غالم كه هم خودم. ماند ينم يمشكل گريد. ام گفته
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 ديآمد كه هم بار دو يكي نيا. بست شود ينم را مردم دهان. انشااهللا يباش زنده: عروس پدر
  .ديرو يم باهم ييدوتا انشااهللا ديآمد كه دفعه نيا. نديبگو ييزهايچ است ممكن ديرفت و

            هاي خواندن      پرسش       2.9.5
  :هاي زير را بنويسيد  پاسخ پرسش

 اش رفته بود؟  هاشم براي چه كاري به خانة زن مورد عالقه. 1
 هاشم چه چيزهايي براي خانوادة عروس برده بود؟. 2
 مورد ازدواج هاشم با دخترش چه نظري داشت؟ درپدر عروس . 3
 كرد؟ چرا؟ عروس بار چندم بود كه ازدواج مي. 4
  اي هستند؟ خانوادة عروس چگونه خانواده. 5

                      اطالعات مربوط به فيلم      9.5. 3
شـود                                   ً                                   فيلم سينمايي و بازيگران آن معموال  اطالعات مفيدي در اينترنت منتشر مـي  هر بارةدر

اساس  هاي سينمايي نيز بر برخي فيلم. عنوان متن خواندن استفاده كرد ها به توان از آن كه مي
رفتة آموزشي استفاده از آن منابع براي خوانـدن   كه در سطوح پيش اند منابع چاپي تهيه شده
  .سودمند خواهد بود

              نگارش تحليلي      9.5. 4
 فـيلم را در هـر  هـاي   آموزان تشويق شوند كه نظر و تحليل خـود از صـحنه   بهتر است زبان

ايـن تمـرين   . ها را تصحيح نمايد جلسه بنويسند تا در كالس خوانده شود و بعد مدرس آن
  .نيز از نظر مهارت نوشتاري سودمند خواهد بود

  
  گيري نتيجه. 6

امروزه تعريفي جديد از فرايند ياددهي و يادگيري زبان ارائه شده كه نقـش فرهنـگ در آن   
يابي به توانش ارتبـاطي تنهـا هـدف     ديگر دست. گرفته است بيش از پيش مورد تأكيد قرار

عبارتي، توانـايي درك فرهنـگ    به ،آيد بلكه توانش بينافرهنگي يا  شمار نمي   آموزش زبان به
زدن اين آگاهي با دانش زباني نيـز از اهـداف     هاي فرهنگي و پيوند   بيگانه، آگاهي از تفاوت

ضـرورت و امكـان    ،ترتيب، در مقالـة حاضـر    اين  به. شود اصلي آموزش زبان محسوب مي
يابي به توانش بينافرهنگي توأم با توانش زباني از منظرهاي  كاربرد فيلم سينمايي براي دست

  .مختلف بررسي گرديد
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ضـمن آمـوزش زبـان فارسـي،      ،هاي سينمايي ايـران  فيلمكارگيري   بهنكتة مهم ديگر در 
تهـاجم فرهنگـي از   . ـ اسالمي در جهـان اسـت   ضرورت شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني

ها داشته و ملت  ها و دولت اي ديرينه در تاريخ روابط ملت جو سابقه هاي سلطه ناحية قدرت
هاي سنگيني را متحمل گرديده  نصيب نمانده كه خسارت تنها بي نهايران از اين واقعيت تلخ 

تهاجمي نسـبت بـه ايـران و    طي چند دهه پس از پيروزي انقالب اسالمي اين روند . است
اهـل دانـش و   . شدت آسيب پذيرفتـه اسـت   ايرانيان قطع نگرديده و چهرة فرهنگي ايران به

در ايـن ميـان،    ،آيند و شمار مي  گويي مناسب در اين عرصه به دار پاسخ فرهنگ و هنر عهده
 هـاي فرهنگـي،   واقعيـت ن كردگيري از شبكة جهاني آموزش زبان فارسي براي مطرح  بهره

توانـد بـه كـاهش              ً         نـواز قطعـا  مـي    اي معقول، مستند و چشم گونه  تاريخي و تمدني ايران به
  .تأثيرات منفي تبليغاتي منجر گردد

كه آموزش زبان و فرهنگ ايراني از طريـق فـيلم سـينمايي را    » آزوفا سينمايي«در مقالة 
بر فيلم بررسـي    سي مبتنيكارهاي كاربرد فيلم سينمايي و تهية برنامة در راه ،كند نهاد مي پيش
 خدا رنگكه در اين مقاله بر مبناي پنج دقيقه از فيلم سينمايي  ،و يك نمونه طرح درسشد 

كردن، شنيدن،    ريزي آموزش چهار مهارت صحبت ، امكان برنامههتهيه شد) 1376مجيدي، (
  .كند   مي چنين آموزش فرهنگ را تأييد خواندن و نوشتن و هم

شده نشان داد كه اتخاذ رويكرد مناسب در كاربرد فيلم سينمايي متـأثر   هاي انجام بررسي
ن اآموزان، طول دورة آموزشي، وجود مدرسـ   از عواملي چون گروه سني و سطح زباني زبان

چنين در انتخاب فيلم عـواملي چـون نـوع و سـاختار آن، سـطح       هم. مند و غيره است توان
هاي قومي يا زباني و فرهنگي خاص، شفافيت رابطة  هبه گرو   دشواري زباني، پرهيز از اهانت

آموزان، بايد   هاي زبان  بين زبان و وقايع، عدم تداخل كالمي و غيره، با در نظر گرفتن ويژگي
  .نظر قرار گيرند مد در

هـاي    هاي استفاده از فـيلم   اي دربارة قابليت كه مطالعهامر  گرفتن اين نظر در پايان، با در
كه كاربرد اين  شود نهاد مي پيش ،در آموزش زبان فارسي صورت نگرفته است سينماي ايران

ويـژه فرهنـگ، مـورد توجـه اسـتادان و       هاي زبـاني، بـه   يك از مهارت ابزار سودمند در هر
شـده از    اي ارزيـابي   نكتة ديگـر فـراهم نبـودن مجموعـه    . جويان حوزة آزفا قرار گيرد دانش
هاي تدوين برنامة   زبان و فرهنگ ايراني است كه از دشواري          ِ             هاي ايراني  مناسب آموزش   فيلم

هـاي    هـا و گـروه    كاري سازمان رفع اين كمبود به هم. آيد شمار مي  بر فيلم به  آموزشي مبتني
 ،زبانـان از   و متوليان آموزش زبان فارسي بـه غيرفارسـي   ،سو   از يك ،تخصصي عرصة سينما

  .نياز دارد ،سوي ديگر
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  ها نوشت پي
 را بـا انـدك تسـامح بـه    ”C’s 5“ امينه محالتي، استاد زبان فارسي در دانشگاه پرينسـتون، عنـوان    1.
، اتصـال  )culture(، آيـين و فرهنـگ   )communication(ارتباط : كند نهاد مي پيش» پنج آ«صورت  

)connection(سنجي و مقايسه  ، ارزش)comparison(،  و اجتماعات)communities(.  
  Teaching with Movies guide.pdf »آموزش با فيلم سينمايي راهنماي«. 2

   </.../www.heartlandfilm.org/wp-content>:است دسترس در آدرس نيا به راهنما اف يد يپ ةنسخ
  /http://www.teachwithmovies.org>  < »آموزش با استفاده از فيلم«. 3

  
  منابع

      هـاي                                      بررسـي و ارزيـابي طراحـي بـازي     «   ).     1392 (                     جمـال رضـايي نـور       و   ،             فرانك فتـوحي    ،              اردكاني، فاطمه
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  ،    زبان   ي ر ي   ادگ ي        آموزش و    ي ا        رشته    ان ي م   ش ي   هما   ن ي   اول  ،  »      ي زبان                             اي تعاملي براي آموزش و يادگير          چندرسانه

  http://confbank.um.ac.ir>  < :      ، برخط         صدر سنندج   ي    الهد     بنت   س ي   پرد     ان، ي             دانشگاه فرهنگ
 علـوم  ةنامـ  پـژوهش ، »استفاده از تكنولـوژي در آمـوزش زبـان دوم   «). 1383(فاطمي جهرمي، سيدابوالقاسم 

  .44- 43، ش يانسان
   .                               شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي  :        ، تهران     گفتار    در   ي    فارس   ).     1380 (            مدرسي، يحيي 
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        افـزار         نـرم     ثير  أ ت   ة     مقايس«). 1392( سيدمحمودحسيني اشلقي و نسب يارايي شهميرزادي، دانيال و طيبه اعتمادي
ـ   ،  »        شـنوايي    ة   ديد      آسيب                                            اي با روش سنتي بر آموزش زبان و گفتار كودكان           چندرسانه   و          اطالعـات     ي  ور ا    فن
  .  12        ، پياپي  4    ، ش    سوم       ، دورة  ي ت ي   ترب      علوم    در          ارتباطات
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