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چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی سیر روبهرشد کداربرد تصدویر در

روشهددا آموزشددی مسددیمی شدددی ار -دی د ار و دو گوندده رویکددرد

ارتباطی به آموزش زبان بپردازد تا به این وسیله بر اهمیت روز افزون ایدن
ابزار در آموزش زبان تأکی کد  .هر چد تصدویر در ابید ا ابدزار بدرا

جلوگیر از گفتوگدو بده زبدان مدادر بدود اسدت و نمدش «جدایگزین

معدایی» و آسانکدد تفسیر معانی را داشیهاست اما به تد ری نمدشهدا
پیچی تر یافیهاست ماند تصویر موقعییی جایگزین تصویر معددایی شد

و پژوهشگران را در خلق روشها مرتبط بدا موقعیدتهدا زبدانی یدار
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کرد است .بدابراین با اسیفاد از تصدویرها اطالعدات مدرتبط بده موقعیدت
ویژ و یا مفاهی فرهدگی انیمال مییاب  .بر این مبدا تصدویرها دیگدر فمدط

نمش مرجعی ن ارن و خود بخشی از محیوا درس به شمار مدیآیدد  .در

گامی فراتر تصویرها دیگر فمط در خ مت داد ها زبانی و واسطه فهد

فرهدددن نیسددید بلکدده محرکددی بددرا مشددارکت بیشددیر زبددانآموزهددا در

گفتوگوهدا بدود و نمدش مدؤثر در فعدالتدر کدردن او دارند  .در ایدن
پژوهش به نمش تصویر در آموزش زبان بر مبدا آخرین گونة رویکدرد

ارتباطی اشار میکدی  .این رویکرد با فاصلهگدرفین از کداربرد آموزشدی

تصویر به بهر گیر واقعی آن در زن گی نزدیک میشود .این بهدر ور

که همسو با اصول رویکرد ارتباطی در کاربرد مدبعهدا واقعدی زبدان در

آموزش آن ه در قالبها واقعی است به زبانآموز امکان تصور آن-

چه پیش از این تجربه نکرد را میده .

واژههای کلیدی :تصدویر روش آموزشدی تخید ،تصدور رویکدرد

کدشگرا

 .1مقدمه
تصویر بخش ج اییناپذیر از کیابها آموزش زبدان از آاداز تداکدون بدود اسدت .ایدن
نمش در روشها شدی ار -دی ار  1و پس از آن در روش ارتبداطی پررندنتدر شد

ابعاد نویدی یافیهاست .هر چد در ابی ا بهر گیر از تصدویر در آمدوزش زبدان بیشدیر بدرا

و

پرهیز از ترجمه در کالس درس بود است اما به مرور کاربردها میفداوت تصدویر ابدزار

آموزشی و کمکآموزشی همرا با مدینهدا درسدی نوشدیار بدود اسدت .بدا مدرور بدر

بهر گیر از تصویر در گسیرة تاریخ آموزش و روشها گوناگون آموزشدی درمدییدابی

که اسیفاد از تصویر بهت ری

از کاربرد آموزشی صرف فاصله گرفیه و به کداربرد واقعدی

آن در زن گی نزدیک میشود .در این پژوهش بر آنی تا سیر دگرگونی نمدش تصدویر در

روشها آموزش زبان فرانسه از روش «مسیمی » تا روش ارتباطی وآخرین گونة آن بدا ندا
la France en direct
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کدشگرا 1را به صورت مخیصر بررسی کدی تا به این پرسش پاسخ دهدی کده «آیدا تصدویر

نیز ماند محیوا میدی با ه ف فعالتر کردن نمش زبانآموز در امر آمدوزش زبدان انیخداب

ش است؟»

 .2مروری بر کاربرد تصویر در آموزش زبان
بهر گیر از تصویر در آموزش زبان هموار مورد توجه پژوهشگران بدود و بررسدی سدیر
دگرگونی این ابزار آموزشی هماند دیگدر ابزارهدا مدیتواند در پیشدبرد بهدر گیدر از آن

تأثیرگذار باش  .در صورتی که عدصرها فیزیکدی تشدکی،دهدد یدک مجموعدة آمدوزش
زبان را به بخش آوایی نوشدیار و دید ار مجدزا کددی اهمیدت ایدن عدصدرها نمایدانتدر
میشود .پیشیدة کاربرد تصویر به عدوان ابزار ج اییناپدذیر آمدوزش بده روش «مسدیمی » بدر

میگردد .در این روش آموزشی تصویرها ابدزار بدرا شدرح واژ هدا و مفداهی دید ار

خارج از موقعیت هسید
روشن نمیشدود و در

ب ین معدی کده مفهدو یدک واژ در مدین و موقعیدت کداربرد آن
معددی واژ هدا یدا پدار گفیارهدا از طریدق تصدویر انجدا مدیشدود.

بیتردی این گونه از کاربرد تصویر واژ ها مح ود را در بدر مدیگیدرد و مفهدو هدا

انیزاعی از طریق این ابزار گاهی ناممکن و گاهی به دشوار به تصویر کشی خواهد شد .

بر این مبدا در شیو نامدها کده در سدال  1908از سدو وزارت آمدوزش و پدرورش وقدت

فرانسه مدیشر ش است تصدویر مداسدب ایدنگونده تعرید

شد اسدت« :بهیدرین تصدویرها

آنهایی هسید که در یک قاب واح شمار کافی از اشیا گیاهان حیوانات و به ویژ افدراد

در حال فعالیدت را در خدود جدا دهدد  .تصدویر باید روشمدد وارد آمدوزش شد و در

مح ود واژگان و دسیور زبدان اراهده شدود.)Instruction Officielle, 1908, p. 46-63)».

در حالی که در روشها شدی ار -دی ار کاربرد تصویر اهمیت بیشدیر یافیده و عدالو
بر موارد اشار ش

صحده گفتوگو دو نفر را برا زبانآموز به تصویر کشد « :بخشدی

از تصویرها فمط برا نشان دادن موقعیت ارتباط در مکالمه و بخشی دیگر بدرا اراهده اشدیا
اما در موقعیت محاور ا بده کدار مدیروند  .ایدن درسدت ماندد مدوقعییی اسدت کده در آن

شخصیتها در حال مکالمه میتواند این اشیا را ببیدد (یا ح اق ،آنهدا را در ههدن خدود
actionnelle
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تصور کدد که در این صورت آنها در حبداب نشدان داد مدیشدون )» ( Puren, 1988, p.

 .)141-144در این حالت رابطها نوشیار -دی ار به وجود میآمد و تصدویر کده در
کیاب آموزش زبان گدجان ش

جایگزین تابلوها دیوار گشدیه تدا در روش آمدوزش

«مسیمی » مورد اسیفاد قرار گیرد .بر این اسداس در روش آمدوزش «مسدیمی » تصدویر فمدط

نمش کمکآموزشی داشیه و از بخشها اساسی روش آموزش زبدان بده شدمار نمدیرفیده

است .آ .گوتیده 1بده ممایسده تصدویر در سده گونده روش سددیی مسدیمی و سدمعی-بصدر

پرداخیه است .و مینویس در روش سدیی زبدانآمدوز «اساسدا یدک رمزگشاا محسدوب

میش  .در واقع در این روش ه ف یادگیر

تسلط کام ،زبانآموز به زبان خارجی نبود

است .در این روش م رس در رأس فرایدد آمدوزش قدرار دارد و مدبدع داندش اسدت و بده

زبانآموز به چش یک پاسخدهد صرف نگریسیه میشود .با حمایت و دسیورات وزارتی

روشها شدی ار -دی ار از زبانآموز یک مهر اساسی میسازن Gauthier, 1981, ( ».

.)p. 32

همانگونه که در باال اشار ش پیشتر نمش اساسی تصویر پرهیز از بهر گیر از زبدان

مادر زبانآموز در فراید یادگیر زبان خارجی بود اسدت .روبدر گالیسدون ( Galisson,

 )1980این امر را به «جایگزیدی معدایی» 2تعبیر کرد است .به باور و

تصویر بای «در عدین

حال ه معادل معداییبخش از میدی باش که بدر اسداس آن اراهده مدیشدود و هد بده عددوان

ابزار برا کمرننکردن حضدور زبدان مدادر و در نییجده پرهیدز از ترجمده در کدالس»

( )Galisson, 1980, p. 97در نظر گرفیه شود .تصویر در روش شدی ار -دی ار به ویدژ

نمایانگر اشیا واقعی حرکتها و شخصیتها بده کمدک حبدابهدایی در داخد ،تصدویرها

است که به محیوا گفتوگو یدا مکالمده در آن درس مدرتبط مدیشدود .هد ف از کداربرد

تصویر آسان و سریع ش ن امر آموزش است .چرا کده مد رس مجبدور نخواهد بدود بدرا

آموزش هر مفهو شکلی بر تخیه بکش یا ادا یک مفهدو یدا یدک حرکدت را در آورد.

عالو بر این یکی از ویژگیها

روشها شددی ار -دید ار ارتبداط کامد ،مکالمده و

تصویر است که در کدار ه یک موقعیت ارتباطی را نشدان مدیدهدد  .هدر تصدویر بده یدک
A. Gauthier
substitut sémantique
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بخش از مکالمه مربوط است .این ارتباط میان تصویر و پار گفیار برگرفیه از دید گا هدا

رفیارگرایی و مسئله شرطیش ن است .زیرا با تکدرار همزمدان تصدویر و مکالمده آن جملده
مرتبط به محض دی ن تصویر برا زبانآموز ت اعی میشود و او قادر خواه بود آن جملده

را به همان صورت به زبان آورد.

در روشها شدی ار -دی ار نس ،دو ارتبداط مسدیمی میدان تصدویر و آوا از میدان

میرود و زبانآموز به سویی ه ایت میشود که موقعیت ارتباطی را فمط با دید ن تصدویرها

و قبد ،از شددی ن مکالمدده تفسدیر کدد  .ج اسداز تصدویر و آوا بدده صدورت جددزج بده جددزج

«مم مها برا فاصلهگرفین از اسیفاد آموزشی از وسای ،سمعی-بصر [بده شدک ،سددیی
آن] است و ب ین ترتیب ورود سومین نس ،روشها شدی ار -دی ار آاداز مدیگدردد».

( .)Puren, 1988, p. 35در روشهددا نسدد ،سددو (یددا روشهددا ارتبدداطی) اسددیفاد از

تصویرها گوناگون به صورت پیدرپی (یا داسیانی با تصویر و خطی) که به تع اد جملهها
و ص ا مرتبط به آن در یک مکالمه مربوط میش ن کدار گذاشیه شد و میخصد

هدا

آموزش زبان بر آن ش ن تا فمط یک یا چد تصویر که بده طدورکلی نمایدانگر چهدارچوب

موقعیت مورد نظر و شخصیتها باشد را در محیدوا روش آموزشدی قدرار دهدد  .در ایدن

روشها تصویر موقعییی 1جایگزین تصویر معدایی 2میشود .این ندو تصدویر «ویژگدیهدا
اصلی موقعیت موجود در مکالمه ماند ویژگدیهدا ظداهر

سدن و شدش ،شخصدیتهدا و

موارد مشابه را به تصویر میکش و از این طریق تصویر در توضدی جملدههدا مکالمده یدا
مطلب اصلی نمش باز میکد  .)Galisson, 1980, p. 99( ».برا نمونه نمش تصدویر در

روش آموزآرشیپ 3،که از نخسیین روشها این نس ،بدود و پیشدیده آن بده سدال  1982بدر

میگردد این گونه توصی

ش است:

بیتردی تصویر نمطه آاازین توضی یک مطلب است اما تصویرها این روش برا

اسیفاد همهجانبه طراحی نش ان  .ما مای ،نبدودی تصدویر عامد ،اصدلی بدرا ارتبداط
باش  .ما بر این باوری که انگیز برا گفتوگو در کالس بای از طریق ایجاد نیاز بده

برقرار ارتباط در کدالس درس انجدا پدذیرد .بددابراین تصدویرها بیشدیر بدرا انیمدال
1

image situationnelle
image sémantique
3
Archipel
2

 / 72از تصویر تا تصور :بررسی دگرگونی کاربرد تصویر در روشهای آموزشی زبان فرانسه

اطالعات مربوط به موقعیت خاص و یا مطلبها فرهدگدی طراحدی شد اند و نمدش

مرجعی 1ن ارن (.)Archipel, 1982, p. 7

بر پایة دی گا روبر گالیسون ( )1980روشها ج ی بر جدبة تخیلی تصویرتأکی دارند .

تصویر در این روشها نمش سکو پرواز را بر عه دارد و زبانآموز از آن نمطده حرکدت

خود را آااز میکد  .پژوهشگران این روشها بر آن ان تا تصدویرها را از نیازهدا آرزوهدا

رویاها زبانآموزان پر کدد تدا آنهدا در گفیگوهدا شدرکت کددد ( Galisson, 1980, p.

.)98

بهر گیر هر چه بیشیر از تکدیکها آموزشی ماند شبیهسداز  2یدا اجدرا نمدش 3در

روشها ارتباطی (یا به باور کریسییان پوران روشها نس ،سو ) همسو با تحول در تشییدر

جایگا تصویر است .این شگردها آموزشی به جا اجرا نمایشدی مکالمده اصدلی درس

در روش شدی ار -دی ار

امکان تملی از موقعیدتهدا ارتبداطی نزدیدک بده واقعیدت را

فراه میکدد و این امر مدجر به خلق مکالمهها پربارتر و میدو تر در کدالس مدیشدود.

همانگونه کده گالیسدون ) )Galisson, 1980اشدار مدیکدد اسدیفاد از تصدویر در روش

شدی ار -دی ار

فمط در شک ،پیشین خود دیگر قاب،توجیه نیست .زیرا پژوهشدگران بده

این نییجه دست یافیهان که «تصویر در ممایسه با زبان از پشیوانة کمیر برخدوردار و دارا

ابها بیشیر است» .از سو دیگر اسیفاد از زبان مادر در روشها ارتباطی اجاز داد

میشود .در این روشها تصویر بیشیر نمش موقعیتساز

فرهدگی و برانگیزاندد ة مکالمده

را بر عه دارد و «قادر است زبانآموزها را در موقعیتها شبیه به واقعیت قدرار دهد کده
در آن توانایی شبیهساز آنها سدجی

میشود( ».همان).

بددرخالف روشهددا شدددی ار -دید ار

همزمددانی آوا و تصددویر در روشهددا نددوین

هماند قب ،وجود ن ارد و تصویر نمش آاازگر و برانگیزاند ة گفتوگو را بدر عهد دارد.
پژوهشگران این روشها در پی به کار ان اخین ق رت تخی ،زبانآموزهدا از طریدق تصدویر

هسید  .در واقع زبانآموزها بای جملهها شخصدیتهدا درون تصدویر را تصاور کددد .

سپس آنها میتواند بر مبدا آنچه تصویر به آنها الما میکد به زبان خدارجی صدحبت

1
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کدد  .گالیسون این مورد را تصویر برانگیزاند  1مینام  .به باور و تصویرها در روشهدا

شدددی ار -دید ار نمددش واسددطه ا  2داشددیهاند  .نمددش ج ید تصددویر بددر مبدددا دید گا
دومارژور و پورشه ( )De Margerie, 1981بر این مبدا اسیوار است که:
هر چه تصویر بیشیر به بخشی مشخ

و کامالً قابد ،تشدخی

از واقعیدت اشدار کدد

ق رت تخی ،ما را کمیر به کار مدیاند ازد .رمدز و راز آلدود بدودن بده صدورت طبیعدی

ق رت تخی ،ما را به کار میگیرد .در نهایت به نظر میآی کده کدد وکاو در تصدویر

نیز به بع تخی ،ما ق رت میبخش  .گرده آیی عداصر در تصویر باعث مدیشدود کده

تفسیر آن به شک ،یک چیسیان درآی  .حضور چد ین عدصدر در تصدویر باعدث خلدق

عداصر دیگر میشود تا عداصر اولیه آشکارتر شون (.)De Margerie, 1981, p. 38

در سال  2000شورا اروپا بدرا یکسدانسداز نحدو آمدوزش زبدانهدا خدارجی

تصمی به انیشار شیو نامة یکسانی به نا کادر مشیر

اروپدا بدرا سیاسدیگذار زبدانهدا

3

گرفت .بر پایة این شیو نامه زبانآموز به مثابه یک عامد ،اجیمداعی و گویشدوران زبدان در

موقعیتها مخیل

و واقعی در نظر گرفیه میشود و بر این مبدا در تمرینها و فعالیتها

کالس بازیگر اصلی به شمار میآی  .بر این مبدا واژ «فعالیت » 4و «کدش» 5به جا تمدرین
به کار رفت که خود نمایانگر تشییر رویکرد و تأکی بر کسب تواناییهدا

اجیمداعی مدورد

نیاز در زبان خارجی و انجا فعالیدتهدا معددیدار یعددی فعالیدتهدا مشدابه فعالیدتهدا

گویشوران آن زبان موردنظر است .بیتردی ویژگیها تصویر باید در راسدیا تمویدت
این تعری

ج ی از نمش زبانآموز تعیین شود .در راسیا این نمش ج ی تصویرها نباید

فمط در تفهی و موقعیتساز مطالب یار رسان باشد بلکه بای عاملی الهدا بخدش بدرا

این نمدشآفریددی باشدد  .بدرا نشدان دادن تفداوت میدان تصدویر در روشهدا شددی ار -

دی ار

روشها ارتباطی و روشها کدشگرا سه نمونده از کیدابهدا

 »Tempo 1« »en direct 2و « »Alter ego1انیخاب ش ان .

« La France

همانطور که پیش از این اشار ش تصویرها در روش شددی ار -دید ار بده صدورت

پیدرپی و برا فراگیر موقعیت اراههش در مکالمه به کار مدیروند  .بدرا هدر تصدویر

1

image provocatrice
image médiatrice
3
CECR = cadre européen commun de référence pour les langues
4
activité
5
action
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یک واژ یا یک پار گفیار در نظدر گرفیده شد اسدت .در تصدویر ( )1از میدان  14تصدویر

درسی از جل دو ایدن روش فمدط یدک تصدویر اراهده شد اسدت .در ایدن تصدویر حیدی

جزهیات صحده ماند محیوا پرسش یکی از شخصیتها مکالمده در داخد ،حبداب نشدان
داد میشود .هر چد که ه ف ه ایت زبانآموز به دریافت دقیق مطلب بد ون اسدیفاد از
زبان مادر است اما بای در نظر داشت این ندو تصدویر بده زبدانآمدوز اجداز نمدیدهد
موقعیت را در ههن به تصویر کش .

شکل ( la France en direct 2 :1درس چهارم)

در مماب ،شک 2 ،که مبیدی بر روش تمپدو  11اسدت فمدط نمایدانگر یدک تصدویر در

پیون با موقعیت ارتباطی درس مورد نظر است .این تصویر به تدهایی قادر اسدت گفدتوگدو

را میان زبانآموزها به تکاپو درآورد .همچدین میتوان زبدانآموزهدا را تشدویق کدد تدا هدر
گونده حالدت یدا حرکدت شخصدیتهدا مکالمده را تصدور کددد و ماندد سدایر روشهددا

ارتباطی خلق موقعیتها ارتباطی به روشها دیگر به ایر از تصدویر نیدز بده مد رس و

زبانآموزها واگذار میشود .از آنجا که تصویر گویا جزهیات مکالمه نیست امکان ادامه
دادن گفتوگو بر مبدا هوق و نیاز زبانآموزها نیز وجود دارد .در واقدع در ایدن گونده از

روشها تصویر آاازگر مکالمه و نه برگردانکدد آن است.

شکل ( Tempo1 :2درس دوم)
Tempo 1

1
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نمونه پایانی از روش «آلیر اگو  »11در شک 3 ،به نمایش درآم است .همانگونه کده

مشاه میشود این تصویر برا کمک به ح ،یدک تمدرین آموزشدی یدا همدان «فعالیدت»

آورد ش است که مشابه فعالییی واقعی در میان گویشوران این زبان است.

شکل ( Alter ego1 :3درس چهارم)

در این «فعالیت» از زبانآموز درخواست ش برا یک نشریه تلویزیونی از عدادتهدا

خود در مورد نگا کردن به تلویزیون :ماند زمانها تماشا تلویزیدون برنامدههدا مدورد

عالقهاش و موارد مشابه بدویس  .اگدر زبدان آمدوز در زبدان مدادر خدود تدا کددون بدا چددین
موقعییی مواجه نش باش این تصویر میتوان برا تصور موقعیدت و انجدا ایدن «فعالیدت»

الها بخش باش .

 .3تصویر از کاربردآموزشی تا کاربرد واقعی
از سال  1981این نگرش به وسدیلة شدارل دو مدارژور

1

2

و لدویی پورشده مطدرح شد کده

زبانآموز به جا خوانش صرف تصاویر که بده صدورت پدیدرپدی در یدک درس روش
Alter Ego 1

1
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شدی ار -دی ار آم است آنها را «تصور» میکد  .همانگونه که پیش از این نیز اشدار
ش به باور ایدن دو پژوهشدگر آمدوزش زبدان تصدویر در روش شددی ار -دید ار بدرا

تجس کردن جمله در پیون با کاربرد آن است .روش تصور موقعیت کده ازحدوز تبلیشدات
برگرفیه ش است به یمین سبب به وجود آم ن ارتباطهدا کالمدی میدان زبدانآموزهدایی
میشود که از «ق رت تصور» خود بهدر مدیبرند  .بده ایدن ترتیدب در رویکدرد مدورد نظدر

«تخی »،و فرآورد آن «تصور» به کار میآید ( .همان)

شکل( Archipel1 :۴درس پنجم)

به طور کلی بای اشار نمود کاربرد تصویر در آموزش زبان تا قب ،از رویکرد ارتبداطی

االب برا آسانی و سرعتبخشی ن به فه زبانآموز است و با کاربرد طبیعدی و واقعدی آن

فاصله بسیار دارد .همانطور که دانی ،کوسدت 3اشدار مدیکدد حیدی تصدویرها واقعدی
وقیی به خ مت تمرینهدا سداخیگی در مدیآیدد دیگدر واقعدی بدودن خدود را از دسدت
میدهد ) .)Coste,1975, p. 26در واقعیت تصویرها میآید تا ما را آگا سازن بفریبدد

و شادمان کدد  .آنچه پیش از این زیسیهای را به رویاهایمان و دانسیهها را به ن انسیه هایمدان

گر بزند  .رویکرد ارتباطی لزو بهر گیر از مدبعها طبیعی یک زبان را در امر آموزش

برجسیه میکد و پیوسیه بدر واقعدیبدودن مدینهدا موقعیدت و اسدیفاد از زبدان تأکید دارد.

همانطور که در ابی ا اشار ش تصویر یکی از سه عدصر تشکی،دهد هدر روش آموزشدی

1

C. de Margeri
L. Porcher
3
D. Coste
2
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است که الزاماً بای از امر طبیعی بودن پیرو کدد  .تدارد )Demougin, 2012, p. 104( 1
درکاربرد تصویر را از ابی ا تا کدون در چهارگرو زیر گرو بد
 نمش روانی در ایجاد انگیز

میکد :

 نمش به تصویرکشی ن اشیا و مطلبها
 نمش ه ایتکدد در توصی

و تعری

 نمش واسطه در معداساز و انیمال معدا بین زبان مادر و زبان خارجی.
کاربرد تصویر از روشها سدیی تا روشها ارتباطی و آخدرین دسدیاوردها آن کده

رویکرد کدشگرا است گسدیرش قابد،مالحظدها یافیده و برخدی کاربردهدا آن همدوار

حفظ و برخی دیگر نیز افزود ش است .شای بیوان گفدت بده تد ری حضدور تصدویر در
آموزش زبان به واقعیت آن در زن گی نزدیکتر ش است .این تحول به ویژ در شیو نامه

تمرینها مرتبط با تصداویر قابد ،مشداه

اسدت .دومدوژن (Demougin, 2012, p. 108-

 )109تحول در شیو نامه را با چهار پرسش دنبال میکد :

 در این تصویر چه میبینید؟ در پاسخ به این پرسدش زبدانآمدوز واژ هدا را در
زبان موردنظر به ههن میآورد و به توصی

میپردازد .او در واقع تمریدی توصدیفی

انجا میده که در آن فمدط تواندایی زبدانی او بده کدار گرفیده مدیشدود :آنچده را
میبید به بیان میآورد.

 از این تصویر چه درک میکنید؟ در پاسخ به این پرسش زبانآمدوز قابلیدت
زبانی خود را در خ مت رمزگشایی از تصویر که خود قابلییی اجیمداعی و فرهدگدی

است قرار میده  .برا انجا این تمرین او دانسیهها پیشدین خدود کده از تجربده
زن گی در زبان مادر و زبان مورد آموزش کسبکرد را نیز به کار میگیرد.

 این تصویر چه معنایی دارد؟ این پرسش قابلیت زبانی و فرهدگی زبانآموز را
ه ف قرار میده و از او عدصر فعال در امر آموزش میسازد :فه تصویر نمطده
شروعی برا به تفکر واداشین زبانآموزاست .تصویر مم مها میشود تا او روایت

و سپس دلی،ها آن را به بیان درآورد.

D. Tardy

1
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 این تصویر شما را به یاد چه چیزی مایانادازد؟ بدیتردید قابلیدت زبدانی
زبانآموز ه ف این پرسش است .هر چد این ه ف با می ،به سخنگفین از خدود
گفین و در شرایط طبیعی قرارگرفین میآمیزد.

دو پرسش نخست ساد ترین و رای ترین شیو نامده در ارتبداط بدا تصدویرها هسدید کده

بیشیر در مرحلهها اولیه زبانآموز به چش میخورن و در روشها مسدیمی و سدمعی-

بصر نس ،اول و نس ،دو نیز کاربرد داشیهان  .ب یهی است برا پاسخگویی به پرسش سدو

زبانآموز بای ابی ا دو پرسش نخست را به شایسیگی پاسخ ده و قابلیتها کسبشد از
این طریق و را در پاسخ به این پرسش یار میکد  .وجه تمایز پرسش چهار قدراردادن

زبانآموز در یک موقعیت طبیعی است و اسیفاد از تصویر در موقعییی واقعدی کده بیشدیرین

می ،و انگیز را در بهکار گرفین دانسیهها ( از قبی ،زبانی فرهدگی اجیماعی موارد مشدابه)
به دنبال دارد .این اسیفاد واقعی از تصویر پدجر ا است به دنیا بیانیها تخی.،

 .۴تصور :هدفی جدید
نخست شایسیه است تعریفی از این دو مفهو یعددی تخید ،و تصدور اراهده شدود .بده بداور
1

2

مارس ،پوسییک« )1989( 3تخی ،به معدی به خاطر آوردن موجودات و قرار دادن آنهدا در

موقعیتها ا ست ( )...خلق دنیایی به سلیمه خویش اسدت همدرا بدا رهدا کدردن خدویش .هدر

چیز امکان پذیر است .هر چیز ممکن است اتفاق بیافی  )...( .تخید ،یدک روند اسدت و
تصور محصول آن رون  .)Postic, 1989, p. 11( ».به باور ژرژ ژان (« )Jean, 1991تخید،
قو انسانی است که فرد با اسیفاد از آن میتوان تصویرهایی که در ههن او انبار ش اند را

در موقعیتها دیگر در ههن خود پ ی ار سازد .یا ایدکده تصداویر ج ید

بسدازد کده در

گفیار نوشیار حرکات اشیاج آثار و مدوارد مشدابه ظهدور کددد  .تصدور واژ ا اسدت کده

حوز ها و مرزها تخی ،را مشخ

میکد  .)Jean, 1991, p. 23-24) »)...( .مهر محم

( )MehrMohammadi, 2000تخید ،را «فاصدله گدرفین از واقعیدت بدرا دسدتیدافین بده
مرتبهها برتر وجود (توان مد

) یا خلق واقعیتها تاز در ساحت گونداگون» معرفدی
1

imagination
imaginaire
3
M. Postic
2
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میکد  .)MehrMohammadi, 2000, p. 7( .به باور کانت 1در پیون با تخی ،تصویرها
ههدی در سه زمان حال گذشیه و آید تعری

میشود .در مورد آخر فرد آیدد نزدیدک

یا دور را به کمک پیشبیدیهایی گا همرا با ترس در ههدن خدود تصدور مدیکدد  .برخدی
اوقات فرد مای ،است از واقعیت ج ا شود و صحده ا را در ههن خود تصور کد .

در امر آموزش قو تخی ،میتوان صورت دیگر به خود بگیرد و زبانآموز بدا کمدک

رهدمودهایی که در تمرینها آم است تا ان از ممکن نزدیدک بده واقعیدت بماند و بد ون
ترس از آید آن را در ههن خود به تصویر بکش  .در اینجا است که پدا تصدور بده میدان

میآی که به معدا «تصویر چیدز را در نظدر آوردن» اسدت .تصدور در علد مدطدق بده دو

صورت آشکار یا ضرور و نظر یدا کسدبی گدرو بدد
ضرور

مدیشدود .در تصدور آشدکار یدا

تصور خود به خود معلو واض و روشن است و نیاز به تفکر و ان یشی ن ند ارد.

تصور نظر یا کسبی با تفکر و ان یشی ن به دست میآی و برا دستیافین به ادرا ها و
تصورها دیگر نیازمد است .برا نمونه برا دستیافین به تصور درخت بده تصدورها
دیگر نیاز داری که پیش از این بای به دست آم باشد  .تصور نظدر را مدیتدوان بدرا

کسی که تا به حال آن را ن ی

توضی داد و او نیدز مدیتواند تدا حد ود آن را در ههدن

خود مجس کد  .2در واقع همانگونه که ووننبرگر ( )Wunenburger, 1991بیان میکد :
بشر با ساخت پیشسازها ههدی ای آل از آنچه که قرار است تحمق یاب طرحهدا

خود را تهیه میکد  .و سدعی مدیکدد بهیدرین را هدا تحمدق طدرح را بده صدورت

سداریوها پیاپی و یافیههدا احیمدالی هدر کد ا در ههدن خدود تصدور کدد و یدا بدا

پیشبیدی مزیتهایی که پس از موفمیت در طرح اتفاق میافی به خود انگیز ده []...

تخی ،که به طور کام ،به سو نوآور و احیمال سوق داد میشود به صورت ق رت

روانی شبیهساز واقعییی که هدوز اتفداق نیافیداد پ ید ار مدیشدود (

Wunenburger,

.)1991, p. 38-39

در حوز روانشداسی دو نو تخی ،وجود دارد :تخی ،تملی ش و تخی ،خالقانده .گونده

نخست به «تصویرها اشیا گفیار یدا آواهدایی کده پدیش از ایدن دریافدت کدرد اید اشدار

مدیکدد  .)Gallien, 1993, p. 75-76( ».در حدالی کده تخید ،خالقانده بدر «قدو تشدکی،
I. Kant
daneshnameh.roshd.ir
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تصویرهایی از اشیا یا ساخت گفیمانی که قب ،از آن درکی از آن ن اشیهاید و قدو ترکیدب
تصاویر ج ی » تأکی دارد .به بیدانی دیگدر زمدانی کده فدرد ادرا
صورت تصویرها ههدی یا گفیمان تصور میکد تخی ،تملی ش
عوض زمانی که فرد تصویرها و عمی ها ج ی

گذشدیه یدا حدال را بده

را به کار برد اسدت .در

را در زمیدهها مخیل

فعالیت ههددی

به وجود میآورد و یا زمانی که را ح،ها گوناگونی برا مشک،ها نظدر یدا عملدی از
پیش تصور میکد از تخی ،خالقانه بهر گرفیدهاسدت (همدان .)77 :بدیتردید امدروز در

دانش تعلی و تربیت بیشیر تأکی بر تخی ،خالقانه است تا تخی ،تملی ش که ممکن اسدت

آسیبزند نیز باش  .عالو بر این دو گونه تخی ،نو دیگر وجود دارد که تخی ،بازیگرایانده

1

نا دارد و در نییجه برآید تخی ،و باز (باز ها نمایشی یا باز ها تربییی) است.

در گسیرة آموزش زبان زبانآموز با تخی ،بازیگرانده موقعیدتهدا ارتبداطی را تصدور

میکد که تا به حال با آنها برخورد ن اشیهاست .تصور کردن یک موقعیدت بدا اسدیفاد از

تخی ،به زبانآموز فرصت میده تا از پیش آنچه را بع ها در واقعیدت باید انجدا دهد

تجربه کد  .این نو فعالیت تخیلی به زبانآموز اجاز میده تا برا ایدن موقعیدت از پدیش

تمرین کد  .به بیان دیگر و تمرینها گوناگونی را انجا میده تدا زمدانی کده و در

موقعیت واقعی مورد نظر قرار گرفت بیوان به شایسیگی به زبان خارجی صدحبت کدد  .بده

این ترتیب برا رسی ن به این توانایی زبانآموز بای ق رت ههدی تصدور مدوقعییی خداص
را از به طریمی به جز حفظ و تکرار درس که میعلق به زمان حدال اسدت کسدب کدد  .قدو
تخی ،در واقع عملکرد است که به آید تعلق دارد تا آنچه را که در آیدد نیداز دارید

در ههن خود تصور کدی  .چدین رون

به زبان آموز کمک میکد تا بدا تکیده بدر تواندایی

ههن خود برا رویارویی با آید آماد شدود .گدالین ( )Gallien, 1993دو ندو مد یریت
تخی ،را به صورت اول شخ

و سو شدخ

پیشددهاد مدیکدد  .در مدورد نخسدت بدرا

تسلط پی ا کردن بر موضو آموزشی خاصی زبانآموز نمش خود را باز میکد بده ایدن
معدا که و خود را در آید تصور میکد و نمش مورد نظر را باز میکد  .بده بداور و

زبانآموز به طور مسیمی بازیگر خواه بود که میتواند میدزان در
آموزشی بسدج (همان.)138 :

خدود را از مطلدب

ludique
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پیشبیدی ههدی یک موقعیت به زبانآموز این فرصت را میده تا در آید بهراحیدی بدا

موقعیت روبهرو شود و از جدبة رواندی آمدادگی آن را داشدیه باشد  .پدیشبیددی ههددی یدک

موقعیت «مح ،تمرین داهمی است تجربها است کده بد ون آن قضداوت در مدورد آنچده
بای انجا دهی بپذیری قربانی کدی توسعه دهی ایرممکن خواه بود .زن گی زند گی

واقعی فمط در جریان داهمی آیدد جدار اسدت و آن پدیشبیددی آیدد در ههدن اسدت».

( .)Sutter, 1983, p. 23پیشبیددی آیدد در ههدن در واقدع رفیدار اسدت کده مشدیم ،بدر
احساس یا تصور ههدی آن چیز است که قرار اسدت در واقعیدت رخ دهد  .در مدورد دو

یعدی سو شخ

فرد به صورت مسیمی و با هویت خود نمشی را باز نمیکدد ایدن امدر

میتوان مدجر به باال رفین اعیماد به نفس و احساس امدیت و شود .پدس از آن زمدانیکده
اعیماد به نفس و بیشیر ش میتوان در نمش خود به فعالیتها مورد نظر بپردازد .عدالو

بددر ایددن تصددور یددک موقعیددت در ههددن پددیش از وقددو آن مددیتوان د آنچدده را آ .دو ال

گاران ور (« )De la Garnderie, 1987هیجان فل کدد » مینام از بین ببرد .این هیجدان
باعث ایجاد موانع روانی و احساس ناتوانی در موفمیت و احسداس مسدخر بدودن مدیشدود

(.)De la Garnderie, 1987, p. 106

همان گونه که پیشیر دی ی تخی ،ق رتی است کده ههدن بدرا ایجداد تصداویر در مشدز

دارد .تولی تصویرها در ههن میتواند مسدیمیماً بده ادرا

فدرد از دنیدا خدارج یدا تجسد

تصاویر کامالً ههدی از موقعییی باش که فرد پیشترآن را تجربه نکرد است .ایدن نگداهی
خواه بود به تصاویر از واقعیت که در ههن ثبت ش ان و یا تصویرهایی از موقعییی کده

توسط ههن تصدور شد اند  .در چهدارچوب یدک کدالس آمدوزش زبدان تصدور افدراد در

باز ها نمایشی میتوان به آنان کمک کد تا رفیار خود را در زمانی که در برابر افدراد

که آن زبان خارجی را صحبت میکدد قرار میگیرن تصورکدد و ب ین ترتیب بیواند بدر
آن تسلط داشیه باشد و از احساسها بازدارن

و ترسها خود در برابدر یدک موقعیدت

واقعی ارتباطی رهایی یابد  .به طور کلی تخید ،بده عددوان فعدالییی بدرا بازسداز و تشییدر

واقعیت تعری

میشود .در پیوند بدا کدالس آمدوزش زبدان مدظدور از آن بازسداز (و یدا

پیشبیدی ههدی) یک موقعیت خاص برا یادگیر نکیها در زبان خارجی است.
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 .5صورت تصویر
تصویر در کیابها درسی به طور کلی نمدش اطالعدی و توصدیفی بدر عهد دارد .بد یهی
است همانطور که کاربرد تصویر در روشها آموزشی دچدار تحدولهدا اساسدی شد

صورت ظاهر آن نیز سیر قاب ،مالحظها را پشت سر گذران است .به ویژ پیشرفت فددون

تصویربردار و چاپ در دههها اخیر زمیده این تحول را فدراه کدرد اسدت .هرچدد کده
دیگر اسیفاد از تصویرها در مماب ،هر جمله و به صورت پیدرپی رواج ن ارد اما مدیتدوان

به یمین اشار نمود که بهر گیر از تصویر چه به صورت واقعی و چده بده وسدیله تصدویر و

کاریکاتور در ان از ها گوناگون در مجموعهها آموزشی گسیرش یافیهاست.

امروز پژوهشگران روشها آموزش زبان از تمامی قابلیدتهدا پیدا رسدانی تصدویر

برا جذاب نمودن و توانمد ساز مجموعه خود بهدر مدیبرند  .از ایدن رو از یدک سدو

گسیردگی و بهر گیر از تصویرها کاریکاتورها پوسیرها پیشپرد فیل ها عالمدتهدا و

نشانهها رای در دنیا واقعی که هیچیک برا اه اف آموزشی خلق نش ان و از سدو

دیگر نماشیها طدزگونها که ه فها آموزشدی را پدیش مدیبرند صدورتی بدیش از
پیش دلپذیر به این مجموعه کیابها بخشی است .در این میان رقابدت پژوهشدگران بدرا

بهر گیر از آخرین دسیاوردها ماند دسدیاوردها تصدویر در تبلیشدات نمدیتواند نادید

گرفیه شود .در این راسیا میتوان بده گوندها از ارتبداط میدان پیدا زبدانی و پیدا تصدویر

چد پهلوبودن تصویر به جا تصویر روشن که سط هدا گونداگونی از تفسدیر را بده دنبدال
دارد خاطر برانگیز بودن آن و موارد از این قبی ،اشار نمود.

شکل ( Alterego1 :5درس ششم)
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در نهایت بای اشار نمود امروز تصدویر ابدزار اسدت کده بده وسدیلة آن زبدانآمدوز

جدبهها مخیل
کش

میکد .

واقعیت که امکان دسیرسی مسیمی به آن فدراه نیسدت را بدا هوق خدود

 .6نتیجهگیری
به طور کلی تصور یا تخی ،از آنجایی آااز میشود که واقعیت سدگیدی کد و یدا زمدانی

که چیز یا موقعییی قاب ،دسیرس نباش  .در آمدوزش و یدادگیر زبدان خدارجی بده ویدژ

زمانی که زبانآموز در کشور دیگر زن گی میکد کشور که زبدان آن زبدان خدارجی

مورد نظر نیست و نمیتوان آنچه را فرا میگیرد به راحیی تمرین کدد  .او حیدی گداهی

نمیتوان تصور از موقعیتهایی داشیه باش که روشها آموزشی به آن اشار مدیکددد

و برا آن الگوها زبانی اراهه میدهد  .در این میان نمش تصویر میتوان مؤثر بدود و بدا

کمک به زبانآموز در تصور یک موقعیت خاص در ههن خویش و سپس بدا بداز کدردن

آن نمش به زبان خارجی و را یار ده و به او فرصدت دهد تدا آن موقعیدت را تمدرین

کد  .ب ون در نظر گرفین آشکار بودن تصویر آموزشی در گذشیه و رسی ن بده چدد معدایی

تصویر در صورت ج ی آن امروز در کالس به تع اد زبانآمدوزان فدرآورد هدا زبدانی
میفاوت وجود دارد .همچدین تصویر مداسب میتوان با ورود به دنیدا خدالق ههدن نمدش

مؤثر در ایجاد موقعیت ج ی و البه بر ترس احیمالی در مواجه بدا آن ایفدا کدد  .زیدرا در
عال واقعی این موقعیت بد ون آمدادگی فدرد مدیتواند ناامی کددد باشد  .بددابراین توجده

مد رس بدده تحددول در نمددش تصددویر و چگددونگی بهددر ور از آن در آمددوزش زبددان امددر

ضرور به نظر میرس  .چرا که ع

آگاهی و می تواند نده تدهدا مدانع تحمدق ایدن نمدش

گردد بلکه از آنجا کده بخدش گسدیرد ا از تصدویرها دیگدر بده مدظدور نمدش ارجداعی

انیخاب نمیشون حیی نمش معدابخشی پیشین را نیز امکانپذیر نمیسازد .در ایدن صدورت

م رس با اسیفاد از ابزار توانمد برا جبدران کاسدییهدا دور از محدیط واقعدی زبدان
گذشیه و تصویرها فمط در زیبایی ظاهر روش مؤثر خواهد بود.
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