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  سخن مترجم
  

دهـد کـه دیـدگاههاى     نگاهى به تاریخ تعلیم و تربیت نظامهاى آموزشى در جوامع مختلف بشرى نشـان مـى  
جوامع انسانى نسبت به امر آموزش، به تبع دیگر تحوالت اجتمـاعى، فـراز و نشـیبهاى بسـیارى را پیمـوده و      

آموزشى در جوامع انسـانى عـالوه بـر     همواره دستخوش دگرگونى و تغییر وبده است؛ به بیان دگیر، هر نظام
مند شـده و در   برخوردارى از میراث فرهنگى گذشتگان، از دستاوردهاى فکرى و فلسفى روزگار خود نیز بهره

گویى سر نوشت محتوم همه نهادهاى بشرى پیمودن این مسیر تکاملى بوده . مسیر اصالح گام بردشاته است
اى از تالشـهاى هـر    ش زبان دوم یا زبان بیگانه نیز، که بخـش عمـده  آموز. است هر چند با افت و خیز فراوان
هاى اخیر، به خود اختصاص داده است، از این قاعده کلى مستثنا نیسـت و در   نظام آموزشى را، بویژه در سده

ه این مسیر پرسنگالخ و ناهموار از مربیان، مبتکران، صاحبنظران، روشها، الگوها، و راهبردهاى بسیارى استفاد
در اثبات این مدعا همین نکته بس که قلمرو آموزش زبان فقط در سه دهه اخیـر شـاهد ظهـور و    . شده است

  .مشخص و شناسنامه دار با ادعاهاى کذایى و دهان پرکن بوده است 1»روش تدریس«افول چندین 
ن آدمى تداعى هاى رایج آموزش و یادگیرى آن مقوله دیگرى را نیز در ذه اما سخن گفتن از زبان و شیوه

ترین  در آموزش زبان است؛ چرا که در طول تاریخ، برجسته» زبان ادبى«کند و آن نقش و جایگاه ادبیات و  مى
طور عام و  نسبت بین ادبیات و تعلیم و تربیت، به. ادبیات جلوگر شده است و ماندگارترین شکل زبان در قالب

پردازان  هه اخیر مضوع بحث محافل تعلیم وتربیت و نظریهطور خاص، بویژه در دو د ادبیات و آموزش زبان، به
  .حوزه و آموزش زبان دوم یا زبان بیگانه بوده است

اعم از داستان (در این میان، صاحبنظران بسیارى از دسته اخیر بر این باورند که به کارگیرى متون ادبى 
مینه آموزش زبان امر دشوار و پیچیده زبـان  در کنار آثار نوشتارى دیگر در ز) کوتاه، رمان، شعر، و نمایشنامه

  :اند کند و در این باره دالیل چندى برشمرده آموزى را از سوى فراگیران زبان دوم یا زبان بیگانه تسهیل مى
به طور فطرى روح آدمى را مجـذوب و شـیفته   » وار داستان«هاى انسانى در قالب روایت و  بیان تجربه. 1

  .شود که ناخودآگاه شوق شنیدن و خواندن، ولو به زبانى بیگانه، در او برانگیخته مىاى  سازد؛ به گونه خود مى
دهد و نیز آموختن زبان بیگانه مسـتلزم آشـنایى بـا     اگر بپذیریم که گوهر فرهنگ را زبان تشکیل مى .2

واهـد  گیرى از متون ادبى در امر آموزش زبـان آشـکارتر خ   عناصر فرهنگى سخنگویان آن است، ضرورت بهره
  .شود گر مى ها و آداب و رسوم هر ملتى در ادبیات آن جلوه شد؛ چه باورها، سنتها و حساسیتها، آرزوها، دغدغه

کشد که در آن هر ناممکنى  ادبیات قلمرو تخیالت و جوالنگاه تصورات است و جهانى را به تصویر مى .3
چنین دریاى گسترده و کران ناپیدایى خـود بـه   سیر در آفاق . یابد اى امکان وجود مى امکان بروز و هر نابوده

بخشد و در نهایت، توان برتافتن تفاوتهاى فرهنگى، فکرى و قومى را در  خود افقهاى دید افراد را گسترش مى
  .دهد آنان افزایش مى

عالوه بر اینها، گنجاندن متون ادبى در برنامه درسى فراگیران زبان ثمره دیگـرى نیـز در بـر خواهـد      .4
  .و آن شکوفا شدن استعدادهاى آفرینش ادبى در ذهن و ضمیر آنان است داشت

کـارگیرى ادبیـات در    ها و راهکارهـاى عملـى بـراى بـه     از این روى، امید است کتاب حاضر نیز، که شیوه
                                                             
1 .  texching methodology 
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آمـوزى   اندکاران زبـان  اى را به دست دهد، از این رهگذر، افقهاى تازه آموزش زبان را در اختیار مدرسان قرارمى
ـ ا آموزش زبان در این مـرز و بـوم   » از کار فرو بسته«هر چند کوچک ـ   ین مملکت بنمایاند؛ باشد که گرهى 

  . گشاده شود
انـد سپاسـگزارى    گیرى و نشر ایـن اثـر نقشـى داشـته     در پایان، از همه بزرگوارانى که به نحوى در شکل

  .خرم ور شوند به گوش جان مىکنم و نقد و نظر همه کسانى را که کاستیهاى ترجمه آن را یادآ مى
  

  محمد غضنفرى
  1379مشهد، آذر 

  
  

  تقدیر و سپاس
  

مایلم از تمام دانشجویان و مدرسانى که از سراسر جهان در این درسهاى گروهى و هم اندیشیها، بویژه خانـه  
. اسـت المللى لندن، حضور یافتند سپاسگزارى کنم؛ چه این کتاب بر اساس همین جلسات نگاشته شـده   بین

  .ها و برداشتهاى آنان چیزهایى بسیارى آموخته است نگارنده از اندیشه
هنگامى که در انستیتو علوم تربیتى دانشگاه لندن دانشجوى مقطع کارشناسى ارشد بودم به اسـتفاده از  

کـه مشـوق ایـن     1مند شدم و از این رو، از پروفسور هنـرى ویدوسـون   ادبیات در آموزش فراگیران زبان عالقه
  .عالقه بوده است سپاسگزارم

گزار وى  مخصوصًا خود را منت 2براى مطالعه دقیق متن و پیشنهادها و تشویقهاى سودمند روت گرنز    
و ماریون ویلیامز به دلیل نظریات مفیدشان درباره نسخه اولیه بخشـهایى از   3همچنین از جون کالى. دانم مى

  . کنم متن تشکر مى
از نه مارى یانگ در انتشارات دانشگاه کمبریج براى بردبارى و حسن تفاهم وى، مگى آلدام لند براى بلند 

  . نظرى و پیشنهادهاى ویرایشى ارزشمند او از الیزابت سروُکلد براى کمکهاى وى سپاسگزارم
که خوشخویى و حمایت ام به دیلى تشویقهایشان و بویژه همسرم مایکل اسکارپینکر  در پایان، از خانواده

  .او همواره خستگى ناپذیر بوده است سپاسگزارم
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  مقدمه
  

  این کتاب براى چه کسانى کارآیى دارد؟
. خواهند براى چگونگى استفاده از ادبیات در کالس زبان پاسخى بیابند براى همه معلمان زبان که مى. 1

  :این گروه شامل افراد ذیل است
  هاى آموزشى پیش از خدمت و ضمن خدمت هستند؛  ـ معلمانى که در حال گذراندن دروه

  دهند؛ ـ معلمانى که به همراه همکاران خود، براى اعتالى سطح دانش معلمان، گروههایى را تشکیل مى
  .کنند و قصد دارند مهارتهاى تدریس را در خود تقویت کنند ـ معلمانى که به طور انفرادى کار مى

این گروه افراد ذیل را در . براى کسانى که تربیت و اعتالى سطح دانش معلمان زبان را بر عهده دارند .2
  :گیرد بر مى

  ـ مربیانى کعه در مراکز تربیت معلم مشغول کارند؛
  ـ مدیر مطالعات در آموزشگاههاى خصوصى زبان؛
  ـ مدیران گروههاى آموزشِى مدارس متوسطه؛

هاى آمادگى یـا بـازآموزى ضـمن خـدمت در مـدارس و مؤسسـات مختلـف         دوره دار ـ مربیانى که عهده
  .هستند

شما در مقام معلم یا مربى، شاید در زمینه مطالعات ادبى داراى تجربه باشید، اما ندانیـد چگونـه از ایـن    
س و تجربیات عملى سودمند در امـر تـدری   از سوى دیگر، شاید به رغم. بگیرید تجربیات در تدریس زبان بهره
تجربیات و عالئق پیشین شما هـر چـه باشـد، کتـاب حاضـر بایـد در یـافتن        . آموزش، با ادبیات ناآشنا باشید

  .راههاى کاربردِى استفاده از متون ادبى در کالسِ درسِ زبان، به شما کمک کند
  

  کند؟ این کتاب چه اهدافى را دنبال مى
ادبیات در آموزش فراگیران زبان رونـدى رو بـه    در دهه گذشته، بویژه، دلبستگى به چگونگى استفاده از

هدف این کتاب فراخواندن شما به تفکر درباره برخـى از مسـائل و مباحـث مربـوط بـه      . افزایش داشته است
. استفاده از ادبیات در کالسهاى زبان، و نیز یارى شما در رسیدن به روشى دقیق و منضبط در ایـن راه اسـت  

حاضر این است که ابزارهاى الزم را در تهیه مطالب کالسى و استفاده از ایـن  در عین حال، هدف دیگر کتاب 
همان طور که مالحظه خواهید کـرد  . اى که مقتضى فراگیرانتان باشد در اختیار شما قراردهد مطالب به شیوه

گیرانتان به شاید مایل باشید برخى از این متون را در آموزش فرا. ایم به معرفى بسیارى از متون ادبى پرداخته
هـاى تعمـیم    کار گیرید؛ اما تکالیف و فعالیتهاى که براى آنها در نظر گرفته شده است داراى روشـها و شـیوه  

توانید آنها را عینًا به کار ببرید یا اینکه به اقتضاى شـرایط محیطـى خـود     پذیر منحصر به فردى است که مى
  .دست به تعدیل آنها بزنید

زش فراگیران سطوح متوسطه به باال از تأثیر بیشترى برخـوردار اسـت؛ ولـى در    استفاده از ادبیات در آمو
تر نیز مؤثر  کتاب حاضر راههایى پیشنهاد شده است که به کارگیرى ادبیات در آموزش فراگیران سطوح پایین

  ).مراجعه کنید 7ـ7و  6ـ6در این باره به بخشهاى (افتد 
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، 1مکتیهـاى سـاختگرایى  . خیر بر غناى ادبیات افزوده استپیشرفتهاى حاصل در زمینه نقد در سالهاى ا
هاى نظریه  و مارکسیستى فقط معدودى از شاخه 4باورى ، نقدهاى زن3، نظریه خواننده ـ پاسخ 2ساخت گشایى

هدف نگارنـده  . هاى مطالعه و فهم ادبیات در آنها مورد انتقاد قرار گرفته است دهد که شیوه نقد را تشکیل مى
فرایگران زبان (در این کتاب کاربردى است؛ یعنى جستجوى راههایى که با استفاده از ادبیات بتوان فراگیران 

بیشتر مدرسان هنگام انتخاب . کنند یارى نمود نیل به مقصودى که در کالس درس دنبال مىرا در ) انگلیسى
و طراحى مطالب درسى در پى چنین هدفى هستند و در حقیقت دیگر مجالى براى اندیشیدن درباره نظریـه  

گشـاى   اهماند، گرچه نگارنده امیدوار است یک یا دو برداشـت مـبهم از حـوزه نقـد ادبـى کـه ر       نقد باقى نمى
  .مدرسان و فراگیران است به بخشهایى از این کتاب راه یافته باشد

در زمینه خاصى بیشتر به کند و کاو بپردازیـد،  . این کتاب براى مدرسان بیشتر به منزله نقطه آغاز است
فهرستها که در پایان هر فصل آمده مراجعه کنید؛ البته این » پیشنهادهایى براى مربیان«توانید به قسمت  مى

به هیچ وجه جامع نیست و صرفًا به برخى از کتایها و مقاالتى که نگارنده در ضمن تدریس و تعلـیم چنـدین   
  .ساله آنها را سودمند یافته اشاره شده است

  
  چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟

. ه شده دربـر دارد اى از تکالیف و فعالیتهایى را که براى معلمان در نظر گرتف کتاب حاضر عمدتًا مجموعه
ایـن  . اسـت » یادگیرى از طریق کرا عملى«هدف از ذکر این تکالیف درگیر ساختن فعاالنه خواننده در فرایند 

شاید هم مایل باشید تکالیف را به همراه یکى از گروهى از همکارانتـان  . توان به شما کمک کند تکالیف را مى
اگر مسئولیت آموزش یا ارتقاى سطح دانِش معلمان را برعهده . انجام دهید و با یکدیگر به تبادل نظر بپردازید

در قسـمتى کـه بـا عنـوان     . توانید در جلسات آموزشى خـود از تکـالیف و فعالیتهـا اسـتفاده کنیـد      دارید مى
در انتهاى کتاب آمده اسـت راههـاى اسـتفاده از تکالیـف و فعالیتهـا در آمـوزش       » یادداشتهایى براى مربى«

  .پیشنهاد شده است گروههاى معلمان
اى نسبتًا مستقل طراحى شـده اسـت، گرچـه مضـمونها و نظریـات خاصـى در        هر فصل از کتاب به گونه

کنید بیشتر نیازهاى مربوط به تردیس را برآودره  توانید مطالبى را که فکر مى مى. شود سراسر کتاب تکرار مى
بـا  . ل بخشهاى خاصى را سـودمندتر بیابیـد  همچنین ممکن است در هر فص. سازد براى مطالعه برگزینید مى

  .توانید آنهایى را که به نظر شما مناسبتر است برگزینید استفاده از عناوین هر بخش مى
نشـانهبدین معناسـت کـه پاسـخهاى فعالیـت مـورد نظـر در        : خورید در سراسر کتاب به دو نشانه بر مى

الیتها این نشانه را ندارند؛ بدین علت که این گونـه  بسیارى از تکالیف و فع. پاسخنامه انتهاى کتاب آمده است
تکالیف عمومًا داراى پاسخهاى نامحدود است و هدف از ذکر آنها برانگیختن بحث و تأمـل اسـت، نـه یـافتن     

  .پاسخى  درست و منحصر به فرد
یز مؤثر دهد که تکلیف موردنظر در تقویت مهارتهاى زبان انگلیسى ن نشانه  در کنار هر فعالیت نشان مى

                                                             
1 .  structuralism 
2   .deconstructionism  
3   .reader-response theory  
4   .feminist criticism  
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اگر در نظر دارید از این کتاب هم براى تقویت مهارتهاى تدریس و هم بریا پیشرفت در مهارتهاى زبانى . است
با انجام دادن ایـن  . ـ بویژه مهارت در زبان انگلیسى ـ استفاده کنید، این فعالیتها برایتان سودمند خواهد بود 

در عـین حـال، در   . کاربرد این دانش افزایش خواهد یافتفعالیتها دانش شما در زمینه زبان انگلیسى و نحوه 
زمینه روش تدریس و نحوه کاربرد روشـها و تکنیکهـاى بـه کارگرفتـه شـده در تکلیـف بـراى فراگیـران بـه          

  .بینشهایى دست خواهید یافت
توانیـد بـا    همان گونه که مالحظه خواهید کرد فصل هشتم بیشتر شامل اوراق مشـاهده اسـت کـه مـى    

کنید ـ چه پـیش از درس و چـه پـس از آن ـ       آنها در مورد دروسى که در انها از ادبیات استفاده مىمالحظه 
شاید استفاده از اوراق مشاهد در ضمن کار با کتاب و آگاهى از نظریان فراگیران براى شما . بیشتر تأمل کنید
هاى استفاده از ادبیات  از جنبهکنند در مورد برخى  تکالیف مربوط به مشاهده به مشا کمک مى. سودمند باشد

  .در کالس زبان بیشتر تأمل کنید


