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9ا استاد زبانهای شرقی دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو
(تاریخ دریافت8314/03/30 :؛ تاریخ پذیرش)8314/02/38 :

چکیده
در این مقاله بعضی دیدگاهها در مورد محتویات آموزش زبان فارسی در مراحل ابتدایی (ساال اول
و دوم) و همچنین برنامهی پنج سالهی آموزش در فدراسیون روسیه مورد بحث و بررسی قرار میگیارد.
مواد بررسی این تحقیق کتب درسی مورد استفاده در موسسات آموزش عالی روسیه است .هدف از این
تحقیق ،مشخص ساختن معیارهای ضروری برای نگارش کتب آموزشی استاندارد میباشد .امروزه نیااز
مبرمی در بهروزسازی کتابهای آموز شای باا توجاه باه مباانی ناوین آماوزش زباان و علام زبانشناسای
کاربردی احساس میشود .در انجام این فرایند ،الزم است نیازهای امروزی زبانآموزان در عرصاههاای
مختلف ضروری در نظر گرفته شود .از همین روی ،کوشیدهایم فهرستی از موضوعات ضروری که باید
در روند آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی لحا شود ،ارائه دهیم .از جمله این موارد بایاد باه
آموزش متون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فنی ،بانکی ،موسسات بین المللی و  ...اشاره کرد.
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 .1مقدمه
در ساومین ساامینار باینالمللاای کاه در فوریااة ساال  2887در انسااتیتو کشاورهای آساایایی و
آفریقایی ،9وابسته به دانشگاه دولتی مسکو ،درخصوو مسائل آموزش زبان و ادبیاات فارسای،
بااهحمایاات نمایناادگی فرهنگاای ساافارت ایااران در فدراساایون روساایه برگاازار شااد ،یکاای از
موضوعات اصلی به مشکل نگارش یا کتاب آموزشی پایه و مبنا در زبان فارسی برای مرحلاة
آغازین آموزش ،با همکاری نمایندگانی از مّسساات آماوزش عاالی برتار فدراسایون روسایه،
اختصاو داشت .در همین زمینه ،توصیف و توضیح برخی ماوارد آموزشای در آماوزش زباان
فارسی ،چه در مرحلة آغازین آموزش (سال اول و دوم) و چه در برنامههای آموزشی پنجسااله،
الزم به نظر میرسد.
در غالب مّسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه ،از «کتاب آموزشای زباان فارسای ساال
اول» 2نوشااتة بیلیااون ( ،)Т.И.Белюнیگااوروا ( )В.И.Егороваو فرلااوا (،)В.А.Фролова
به عنوان کتاب پایه برای آموزش زبان فارسی ،در مرحلة آغازین آموزش طوالنیمدت اساتفاده
میشود .این کتاب توسط بیش از یا نسل از استادان زبان فارسای روسایه آماوزش داده شاده
است؛ اما بهطور قابلتوجهی ،بهویژه از نظر مضمون و محتوا ،قدیمی و منسوخ شده است.
طی سالهای اخیر ،کتابهای آموزشی جدیدی برای مرحلة آغاازین آماوزش در دانشاگاه
نظامی منتشر شده است که عبارتاند از :کتااب آموزشای خیتریاا ( )К.Н.Хитрикو کتااب
آموزشی پالیااکوا ( )К.И.Поляковو ناسایرف ( .)А.А.Носыревهار دو کتااب ،در فرایناد
آموزش ،در دانشگاه نظامی به کار میروند.
دو کتاب آموزشای خیتریاا باا عنااوین «دورة عملای زباان فارسای :بخاش اول» 8و «دورة
عملی زباان فارسای کتااب آموزشای؛ بخاش دوم» 1در روناد آماوزش دانشاجویان مترجمای و
فرهنگ پژوهی سال اول و دوم آموزش زبان فارسی در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو موفاق
عمل کردهاند.
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در انستیتو کشاورهای آسایایی و آفریقاایی ،وابساته باه دانشاگاه دولتای مساکو ،در مرحلاة
آغازین آموزش ،از «کتاب آموزشی زبان فارسی :بخش اول» 7نوشتة ایواناوف ()В.Б.Иванов
و نیاااز از «کتااااب آموزشااای زباااان فارسااای؛ بخاااش دوم» 6نوشاااتة ایواناااوف و گالدکاااوا
( )Е.Л.Гладковаبهعنوان مواد آموزشی استفاده مایشاود .ایان کتاابهاا در انساتیتو ویژگای
آزمایشی دارند و در شمارگان محدود منتشر شدهاند و اکنون ،نویسندگان این کتابها در حال
انجام موارد تکمیلی و اصالحی مشخصشده در روند آموزش آنها هستند .باه ایان منظاور ،در
تکمیل این کتاب آموزشی ،اساتفاده از سایدی صاوتی باا صادای ساخنگوی باومی ،واژهناماة
دوزبانه ،предметным указателем ،و همچناین ،تصاحیح متاون آموزشای و اضاافه کاردن
تمرینها پیشنهاد میشود.
در خصوو آمادهسازی کتاب آموزشی پایة زبان فارسی در مرحلة آغاازین آماوزش ،الزم
است به روشهای کلی و مهم در آموزش گامبهگام کتاب پایه ،با در نظر داشتن کااربرد آن در
مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو ،توجه داشت.
یکی از اصلیترین دشواریهای شکلگیاری و تنظایم کتااب آموزشای تفااوت در اهاداف
نهایی و وظایف آماوزش (مهاارتهاای زباانی) و تعاداد سااعات آماوزش زباان در مّسساات
آموزش عالی است .مّسسات آموزش عالی مختلف ،بسته به سمتوسو و جهتگیریشاان ،باه
تاادوین برنامااه باارای آمااوزش زبااان فارساای ماایپردازنااد و ویژگاای کتااابهااای آموزشاای و
کماآموزشی مورداستفاده را برای دستیابی به اهدافشان مشخص میکنند.
وظیفة ما در این مقاله ،تجزیه و تحلیل برنامههای آموزشی مّسسات آموزش عالی باا توجاه
به تخصص و گرایش آنها نیست؛ میتوان در برناماة کااری ،ماوارد کلای و نیاز تفااوتهاا در
جهتگیری تخصصی روند آموزش را در نظر گرفت.
در مّسسات آموزش عالی مختلف ،میتوان گرایشهای تخصصی زباانشناسای و ترجماه،
فقهاللغة ،اقتصاد ،تجارت خارجی ،تاریخ ،فرهنگپژوهی و سیاست خارجی را در آموزش زبان
فارسی در نظر گرفت که تخصص پایهای آنها الزام آنها را ایجااد مایکناد .آماوزش در ایان
تخصااصهااا مسااتلزم مهااارت زبااانی تخصصاای اساات؛ امااا در مرحلااة آغااازین آمااوزش زبااان
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(آمادهسازی ابتادایی) ،پایش از مرحلاة تخصصای ،مایتاوان از کتاابهاای آموزشای یکساانی
استفاده کرد .در تدوین این کتاب آموزشی ،توجه به موضوعاتی همچون واژگان ،دستور زبان،
آواشناسی ،نوشتار ،مهارت و توانایی گفتاار و نیاز آزماون و تعیاین معیارهاای ارزیاابی اهمیات
ویژهای دارد.
موضوعات کتاب آموزشی پایه میتواند شامل این موارد باشد :روز کاری ،در انساتیتو ،روز
تعطیل ،محل مسکونی ،خرید (بازار ،پاساژ ،کتابفروشی و غیره) ،رستوران (کافه) ،حملونقال
(اتوبوس ،مترو ،اتومبیل ،راهآهن ،هواپیما) ،فصلهای سال ،نظام آموزشی ،مکاانهاای دیادنی،
آدابورسوم ،سانتهاا (جشانهاا و مراسام ماذهبی) ،ادبیاات عامیاناه (فولکلاور) ،آبوهاوا و
محیطزیست ،کماهای اولیة پزشکی (مراجعه به پزشا) ،هنجارهای ادب ،جغرافیاا ،تااریخ،
امور اداری ،واژگان پایة نظامی و غیره .در برناماة آموزشای ،مایتاوان بااال باردن مهاارتهاای
کالمی پایدار را ،که برای ارتباط و معاشرت روزمره در این موضوعات الزم اسات ،پایشبینای
کرد و جنبة کشورشناسی را در روند آموزش زبان فارسی باه خاارجیزباناان ماورد توجاه قارار
داد.
بر این اساس ،میکوشیم تا روشن کنایم چاه ماواردی مایتوانناد باهعناوان ماوارد کلای در
آموزش زبان فارسی مد نظر قرار گیرند .هدف از آموزش ،تسلط عملای باه زباان بارای ارتبااط
حرفهای در محیطهای کالمی است.
بهمنظور انتشار کتاب آموزشی پایه و تخصصی کردن این امر ،بیش از هار چیاز ،الزم اسات
محتوا و مضمون کتاب آموزش زبان فارسی به خارجیزبانان سنجیده شود .منظور از مضامون و
محتوای آموزش ،از دیدگاه ما ،دو جزء اصلی زیر است:
 )9مواد آموزشی که الزم است آموخته شود؛
 )2مهارتها و تواناییها.
مّلفة نخسات ،یعنای «ماواد آموزشای کاه الزم اسات آموختاه شاود» ،مجماوعی از داناش
واژگانی ،دستور ،آواشناسای و نوشاتار را در بار مایگیارد و مقصاود از مّلفاة دوم ،مهاارت و
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تواناییهای کالم شفاهی ،گفتوشنود ،خواندن و نوشتن اسات .عنصار و مّلفاهای کاه در ایان
میااان اهمی ات دارد ،گاازینش موضااوعی مااواد واژگااانی اساات .در مرحلااة آغااازین آمااوزش،
موضوعات برنامههای مختلف به هم نزدیا هستند و یا با یکدیگر انطباق دارند .عالوه بار آن،
موضوع دروس نیازمند توافق در نظام آموزشی واحد است و درصاورتیکاه اساتادان مختلفای،
بهموازات ،آموزش را بر عهده دارناد ،الزم اسات کاه در روناد آماوزش ،در همااهنگی الزم و
کافی با یکدیگر قرار داشته باشند.
وظیفة بسیار مهم در روند آموزش ،مشاخص سااختن حاداقل واژگاانی اسات کاه در زباان
معاصر ،برای حداکثر ارتباط در مرحلة آغازین آموزش ،در چارچوب کتاب آموزشی پایاه ،باه
کار میرود؛ همچنین ،الزم است متون آموزشای ،باا مشاارکت گویشاور باومی زباان ،تنظایم و
تدوین شود.
تعیین حداقل واژگان در مرحلة آغازین آموزش ،خودبهخود ،یا وظیفاة تخصصای اسات
که باید با توصیههای عملی (تدوین فرهنگ واژگان بسامدی و واژهنامه) همراه باشد .همچناین،
در مرحلة آغاازین آماوزش زباان فارسای ،الزم اسات همراا باا آماوزش واژگاان ،باه آماوزش
حداقلهای آواشناسی ،ساختواژی و دستور زبان نیز توجه کرد.
مرحلة بعدی میتواند تدوین متون پایة آموزشی با شرکت گویشوران زبان ،ادبا ،مدرساان و
غیره باشد .همچنین ،کتابهای آموزشی ،بهمنظور کار در زمینة آواشناسی و گفتوشنود ،بایاد
همراه با سیدیهای صاوتی تهیاه شاوند .در تماام موضاوعات موردمطالعاه ،چاه از ناوع متاون
حکایتی و چه از نوع دیالوگ ،ضبط صدای گویشور زبان فارسی ضرورت دارد.
آموزش مطالب و موارد دستور زبان باید بهصورت یاشکل و بر پایاة روشهاای عملای و
نظری مورداستفاده در روسیه باشد .مشکل اصلی در این مسیر ،یافتن راهکار در یکسانساازی و
تدوین نظام تمرینهاست.
برای شکلگیری تواناییها و مهارتهای عملی قوی در استفاده از زبان در مرحلة آغاازین،
الزم است نظام تمرینها با تمرکز بر رشد و توسعة مهارتهای کالم شفاهی و شنیداری تادوین
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شود .این روش مانع از استفاده از تمرینات سنتی باهمنظاور کساب داناش پایادار دساتور زباان،
نوشتار و ترجمه نمیشود.
در آمااوزش پ ایشدانشااگاهی و آمااادهسااازی ابتاادایی ،پیشاانهاد م ایشااود دورة مقاادماتی
آواشناسی ،بهعنوان بخش ترکیبی کتاب آموزشی ،تنظیم و پیوست شود.
در کل ،باید روشن شود کتاب آموزشی مبنا و پایه ،بهطور متوسط ،برای چه تعاداد سااعت
آموزشی به کار میرود .بهتر است این کتاب بتواند سال اول آموزش در هار موسساة آموزشای
را پوشش دهد .عالوه بر کتاب آموزشای پایاة عماومی ،هار موسساة آماوزش عاالی مایتواناد
کتااابهااای آموزشاای و کماااآموزشاای تکمیلاای خااود را بااا احتساااب برنامااة آموزشاای و
تخصصهای موردنیاز ،داشته باشد .در اینجا میتوان به برخی موضوعات کلی اشاره کارد کاه
میتوان آنها را بهاتفاق همکاران مورد برسی قرار داد و تجرباة حاصال از آماوزش کتاابهاای
موجااود را بااه تبااادل و بحااث گذاشاات .ایاان مجموعااههااای موضااوعی کلاای مایتوانااد شااامل
موضوعات سیاسی ،اقتصاد خرد ،مذهب (اسالم) ،علم و تکنیاا ،مباانی اماور نظاامی ،تااریخ،
حقوق ،شخصیتشناسی ،سینما ،تئاتر و غیره باشد.
به ویژه ،در سطوح متوسط و باالی آموزش ،برای متخصصان در رشتههای روابط باینالملال
و اقتصاد خارجی و نیز مترجمان ،موضوعات سیاسی و اقتصاد عمومی میتوانند موارد زیر را در
بر بگیرند:
الف)
 جنگ سیاسی و احزاب سیاسی سازمانهای سیاسی و همکاری منطقهای نظام عدم گسترش سالح کشتارجمعی انتخابات فرایندهای قضایی اختالفات نظامی و مبارزه با تروریسم -فجایع طبیعی و انسانی
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 تازههای علم و فنب)
 مشکالت عماومی اقتصااد در کشاورهای پیشارفته و کشاورهای درحاالتوساعه (ازجملاهروسیه)
 جهانی شدن و مشکالت همگرایی اقتصادی صنعت (نفت ،انرژی برق ،اتومبیلسازی ،متالورژی) کشاورزی همکاری تجاری و اقتصادی بازار کاالهای مواد اولیه نظام مالی و پولی باناها و امور بانکی مشکالت اشتغال بازاریابی حملونقل و ارتباطات تأسیس یا انحالل شرکتها مّسسات بینالمللی مالی و سازمانهای اقتصادی اینترنت و انفورماتیامضاامون و محتااوای واژگااانی در موضااوعات کلاای فااوق مایتوانااد بااا توجااه بااه تخصااص
زبانآموزان متفاوت باشد.
همچنین ،درخصوو مسئلة مهارتها و تواناییهای نهایی ،باید توجه کرد که زباانآماوزان
مّسسات آموزش عالی باید چه انواعی از کار عملی را ،فارغ از تخصصشان ،با استفاده از زباان
به کار گیرند .درواقع ،بحث بر سر کار عملی با اساتفاده از زباان ،باا توجاه باه ذخاایر واژگاانی
(موضوعی) و نیز انواع کار با استفاده از زبان است .باید در عمل ،تمام انواع فعالیتهای کالمی
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و نیز ترجمة تخصصی و ترجمه در موضوعات زنادگی روزماره را کاه کارمنادان در خاارج از
کشور ممکن است با آن مواجه شوند ،در نظر گرفت ،ازجمله موضوعات زیر:
ا اجارة مسکن ،تأمین انرژی الکتریکی ،آب ،گاز ،ارتباطات
ا حملونقل و پلیس جادهای
ا بیمه
ا خرید ،استفاده و تعمیر وسایل فنی زندگی
ا قوانین محلی کار و بهکارگیری نیروی کار
ا فرایندهای گمرکی
ا خدمات پزشکی
ا پروتکل پزشکی
ا جغرافیای کشور و مکانهای اقامتی
در روند کار در خارج از کشور ،اغلب ،از انواع فعالیتهاای متخصصاان و کارشناساان کاه
دانش زبانی دارند استفاده میشود  .ایان تنهاا محادود باه مترجماان نیسات و شاامل ماوارد زیار
میشود:
 ترجمة مکاتبات اداری (نامه ،یادداشت ،فکس ،پست الکترونیا و غیره) از زبان فارسی و باهزبان فارسی
 انجام مذاکرات تلفنی در موضوعات گسترده (تعیین مالقات ،دیدار ،بازدیاد از نمایشاگاههاا،پذیرش و غیره)
 ترجمة پیدرپی مذاکرات ،با بازگو کردن مضمون آن بهشاکل کامال ،باه زباان روسای و یاایادداشت مذاکرات و گفتوگوها
 حاشیهنویسی و خالصهنویسی متون با ویژگیهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره ترجمه از روی برگه تهیة گزارش دربارة نتایج شارکت در کنفارانسهاا ،نشساتهاا ،سامروزیومهاا ،مالقااتهاایبینالمللی و غیره
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 خالصهنویسی مضمون و محتوای برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،بهشاکل شافاهی و کتبای،همزمان با شنیدن و یادداشت آن
 سخنرانی عمومی (خواندن مقاله ،سخنرانی و )... مصاحبة شفاهی و کتبی با رسانههای همگانی خوانش مواد دستنویس و نگارش یادداشتهای شخصی ،نامه ،کارت تبریا و غیره ترجمة کتبی متون از زبانهای فارسی و روسی در موضوعات سیاسی ،مالی و اقتصادی و فنی ترجمة کتبی دستورالعملها ی اساتفاده از وساایل فنای و تجهیازات و ابازار پزشاکی باه زباانروسی

نتیجهگیری
با توجه به آنچه توضیح داده شد ،روشن است که در انجام و برگازاری اناواع مختلاف کاار
ترجمه و دیگر فعالیتهای تخصصی با استفاده از زبان فارسی ،داشتن ذخیرة واژگان قوی و نیاز
مهارت عملای پایادار در زباان فارسای شارط الزم اسات .بایشاا ،تماام آنچاه الزم اسات را
نمیتوان در مّسسات آموزش عالی فراگرفت؛ اما الزم است از طریاق آماوزش ،تاا جاایی کاه
ممکن است ،فراگیری مهارتهای عملی گفتار حاصل شود.
تهیة کتابهای آموزشی و کماآموزشی ،با توجه باه نیازهاای فراگیاری زباان در شارایط
کنونی (بازنگری واژگان پایه و موضوعات ،استفاده از آخرین دستاوردهای شیوة آموزش زباان
خارجی ،مشخص ساختن فهرستی از مهارتها و تواناییها در توانمندی علمای گفتاار باه زباان
فارسی در روند آموزش زبان) ،بسیار مبرم به نظر میرسد .عالوه بر آن ،الزم است کاالسهاای
درس مهارت عملی زبان فارسی را باا مضامون و محتاوای موضاوعات تخصصای تدریسای در
مّسسات عالی همسو ساخت.
با در نظر گرفتن اینکه در غالب مّسسات آموزش عالی روسیه ،آموزش زبان فارسی  7سال
به طول میانجامد ،یافتن راهکاری برای مشکالت مذکور به نظر عملی میرسد .عاالوه بار آن،
میتوان به همکاری استادان روسی و ایرانی نیز در زمینة نگارش مواد آموزشی پایه و نیاز مناابع
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آموزشی برای دورههای تخصصای زباان فارسای در تخصاصهاای گونااگونی کاه اماروزه در
 ایان موضاوع باه تحکایم همکااری. تکیه کرد،مّسسات آموزش عالی روسیه تدریس میشود
.متقابل میان مّسسات آموزش عالی ایران و روسیه کما خواهد کرد
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