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همه  با  فردوسی   مرکز  فعالیت  عمر  از  دیگر  سالی  هستیم،  14خورشیدی  قرن   بهار  هشتمین 
و  نود  هب  ورود  آستاهن  رد  هک  اکنون 

زمستان  کارانهم  هب  گاهی  ن می شویم.  مرکز  فعالیت  سال  هفتمین  وارد  آینده،  بهار  رسیدن  با  و  گذشت  فروداه  و  فراز 

مرز  هب  دی ماه  رد  هک  است  کشور(   20 جهان)حدود  مختلف  کشوراهی  افرسی آموزان  بی سابقه  ی  حضور  بیانگر  مرکز،   97

می آید. شمار  هب  رکورد  یک  کشور  خارج  و  داخل  افرسی  زبان  آموزش  مراکز  نیب  رد  خود  نوةب  هب  این  و  رسید  تن   450

شتیم، با هم مرور می کنیم: داهی زمستانی را هک پشت سر گذا  رد این مجال مهم رتین رویدا

داوطلب  258 حضور  با  ماه  دی   15 روز  رد  فردوسی  مرکز  افرسی  زبان  جامع  آزمون  هشتمین 
ربگزاری   .1

 از  کشوراهی رعاق، لبنان، سورهی، اندوزنی، بحرین، رتکیه و فرانسه.

معاون باقری  بهارد  دکتر  حضور  با  ماه  دی   28 و   27 جمعه  و  شنبه  جنپ  روزاهی  رد  سامفا  آزمون  چهارمین  ربگزاری   .2

 اجرایی گسترش زبان افرسی و اریان شناسی رد دااگشنه اه و مراکز علمی خارج کشور وزارت عتف.

فیلیپس ماربورگ آلمان از مرکز فردوسی.
3. بازدید رپوفسور کریستف وررن استاد و رئیس بخش اریان شناسی دااگشنه 

4. ربگزاری جشن نوروز رد مرکز با حضور افرسی آموزان و مدرسان رد هجدهمین روز اسفند.

5. بازدید معاون آموزشی و مدری تحصیالت تکمیلی دااگشنه علوم زپشکی مشهد از مرکز فردوسی و گفت و گو هب منظور استفاده از 

کاری اهی دوجانبه. کاانت دو دااگشنه ربای گسترش هم ظرفیت اه و ام

سخن سردبیر
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برگزاری آزمون سامفا توسط دانشگاه فردوسی مشهد
 در شهرهای بیروت، نجف و اربیل

آزمون جامع زبان فارسی 
در مرکز بین المللی 
آموزش زبان فارسی
 به غیر فارسی زبانان

 فردوسی مشهد

جلسه تودیع  معاون بین الملل
 مرکزآموزش زبان فارسی
 دانشگاه فردوسی مشهد

با  فردوسی  مرکز  الملل  بین  معاون  تودیع  جلسه 
المللی  بین  و  علمی  های  همکاری  مدیر  حضور 
فردوسی،  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و 
رئیس  تقوی،  محمد  دکتر  قبول،  احسان  دکتر 
شد. برگزار  مرکز  این  مدرسان  و  فردوسی،  مرکز 
سمت  تبریک  ضمن  قبول،  دکتر  جلسه،  این  در 
جدید دکتر کاظمیان در دانشکده ادبیات از تالش ها 
زبان  آموزش  زمینه  در  ایشان  ارزنده  فعالیت های  و 
و  تشکر  مرکز  این  در  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی 
همکاری های  کرد  امیدواری  ابراز  و  کرد  قدردانی 
وی با مرکز فردوسی همچنان ادامه داشته باشد و از 
احداث کتابخانه تخصصی آموزش زبان فارسی برای 
دکتر  ادامه  در  داد.  خبر  آموزان  فارسی  و  مدرسان 
محمد تقوی نیز از همکاری صمیمانه دکتر کاظمیان 
صفا  دکتر  سپس  کرد.  تشکر  فردوسی  مرکز  در 
زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  کاظمیان 
تمامی  از  و  دانست  شیرین  بسیار  اما  دشوار  کار  را 
مدرسان و همکاران مرکز فردوسی تشکر کرد.  در 
پایان با اهدای هدایی از ایشان تقدیر و قدردانی شد.

 
حضور  با  جاری  سال  دیماه   15 شنبه  روز 
شد. برگزار  کشور   7 از  آموز  فارسی   248
عراق،  کشورهای  از  داوطلبانی  آزمون  این  در 
لبنان، سوریه، ترکیه، اندونزی و بحرین  فرانسه، 
به رقابت پرداختند و آزمون در دو مرحله کتبی 
کتبی  بخش  در  داوطلبان  برگزار شد.  شفاهی  و 
خوانداری،  مهارتهای  با  مرتبط  سواالت  به 
به سواالت  دوم  دربخش  و  نوشتاری  شنیداری، 
این  با  زمان  هم  همچنین  دادند.  پاسخ  شفاهی 
آزمون ، آزمون جامع زبان فارسی در نمایندگی 
با حضور 20 داوطلب  مرکز فردوسی در نجف 
تحت  آزمون  برگزاری  روند  که  شد  برگزار 
نظارت بخش سنجش و ارزیابی مرکز فردوسی 
کسب  از  پس  داوطلبان  این  اغلب  باشد.   می 
موفقیت در آزمون جامع زبان فارسی، برای ادامه 
تحصیل به دانشکده های دانشگاه فردوسی معرفی 
روی  بر  آزمون  این  نتایج  ضمنًا  شد.  خواهند 
وب گاه مرکز فردوسی به نشانی  اعالم می شود.
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به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نامه  پیرو 
برگزاری  خصوص  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
اربیل  و  نجف  بیروت،  شهرهای  در  سامفا  آزمون 
علمی  همکاری های  دفتر  هماهنگی  با  آزمون  این 
شد. برگزار  مراکز  این  در  دانشگاه  بین المللی 
طبق حکمی از سوی دکتر ساالر آملی، قائم مقام وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر احسان قبول، مدیر 
دانشجویان  امور  و  بین المللی  و  علمی  همکاری های 
آزمون  برگزاری  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر 
فارسی(  زبان  مهارت های  استاندارد  )سنجش  سامفا 
واگذار  وی  به  اربیل  و  نجف  بیروت،  شهرهای  در 
شد و با اقدامات انجام شده آزمون عمومی سامفا با 
حضور دکتر قبول و هماهنگی های نمایندگی دانشگاه 
روز  در  که  آزمون  این  در  شد.  برگزار  بیروت  در 
ثبت نام  نفر   22 شد،  برگزار   97 دی ماه   27 پنج شنبه 
آزمون  بخش  دو  در  شرکت کنندگان  که  بودند  کرده 
کتبی و شفاهی آزمون عمومی را پشت سر گذاشتند.
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نامه  پیرو 
برگزاری  خصوص  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
اربیل  و  نجف  بیروت،  شهرهای  در  سامفا  آزمون 
علمی  همکاری های  دفتر  هماهنگی  با  آزمون  این 
شد. برگزار  مراکز  این  در  دانشگاه  بین المللی 

طبق حکمی از سوی دکتر ساالر آملی، قائم مقام وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر احسان قبول، مدیر 
دانشجویان  امور  و  بین المللی  و  علمی  همکاری های 
آزمون  برگزاری  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر 
فارسی(  زبان  مهارت های  استاندارد  )سنجش  سامفا 
واگذار  وی  به  اربیل  و  نجف  بیروت،  شهرهای  در 
با  سامفا  عمومی  آزمون  شده  انجام  اقدامات  با  و  شد 
حضور دکتر قبول و هماهنگی های نمایندگی دانشگاه 
روز  در  که  آزمون  این  در  شد.  برگزار  بیروت  در 
ثبت نام  نفر   22 شد،  برگزار   97 دی ماه   27 پنج شنبه 
آزمون  بخش  دو  در  شرکت کنندگان  که  بودند  کرده 
را پشت سر گذاشتند. آزمون عمومی  کتبی و شفاهی 
آزمون  نیز   1397 دی ماه   28 جمعه  روز  در  همچنین 
دانشگاهی سامفا در مراکز آموزش زبان فارسی وابسته 
به دانشگاه فردوسی مشهد در شهرهای نجف )دانشگاه 
الکفیل( و اربیل )دانشگاه صالح الدین( برگزار شد. در 
مرکز نجف 24 نفر و در مرکز اربیل 40 داوطلب ثبت نام 
کرده بودند. همچنین در مرکز بین المللی آموزش زبان 
فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه هم آزمون عمومی 
و دانشگاهی با شرکت 57 داوطلب برگزار شد. در این 
آزمون دکتر باقری، سرپرست شورای گسترش زبان و 
ادبیات فارسی وزارت عتف نیز از آزمون بازدید داشت.
در  بار  چهارمین  برای  سامفا  آزمون  از  مرحله  این 
کشور  خارج  در  بار  نخستین  برای  و  کشور  داخل 
وزارت  توسط  آزمون  این  برگزاری  شد.  برگزار 
وزارت  همکاری  و  کشور  سنجش  سازمان  و  عتف 
گرفت. صورت  کشور  خارج  مدارس  و  خارجه 
داکا  تفلیس،  شهرهای  در  کشور  خارج  در  همچنین 
کردند. شرکت  آزمون  این  در  داوطلبانی  نیز  آنکارا  و 

برگزاری آزمون سامفا توسط دانشگاه فردوسی مشهد
 در شهرهای بیروت، نجف و اربیل
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برگزاری چهارمین آزمون سامفا در مرکز بین المللی
 آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مهارت  استانداردهای  سنجش  آزمون  چهارمین 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  )سامفا(  فارسی  زبان  های 
پنج  روزهای  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  در  فناوری 
شنبه 27 دیماه و جمعه 28 دیماه 97 با حضور 67 
داوطلب از کشورهای عراق ، سوریه، لبنان و اندونزی

روز جمعه 28 دیماه، دکتر بهادر باقری، معاون اجرایی 
و گسترش زبان فارسی و ایران شناسی دردانشگاه ها و 
مراکز علمی خارج از کشور وزارت علوم و تحقیقات و 
فناوری از روند برگزاری آزمون سامفا در این مرکز بازدید 
و در ادامه طی نشستی با دکتر محمد تقوی، رئیس 
مرکز فردوسی، درباره فعالیت های مرکز گفتگو کردند.

اول  روز  در  که  شد  برگزار  روز  دو  در  آزمون  این 
مرتبط  سواالت  به  عمومی  بخش  در  داوطلبان 

نوشتاری،  خوانداری،  شنیداری،  های  مهارت  با 
آزمون  به  جمعه  روز  و  دادند  پاسخ  گفتاری 
مهندسی،  انسانی،  علوم  گروه  چهار  به  آکادمیک 
داشت. اختصاص  اجتماعی  علوم  و  پزشکی  علوم 

گفتنی است این آزمون به صورت همزمان در مراکز 
زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دهخدا تهران، 
قزوین، اصفهان، بابلسر وکردستان برگزار شد. همچنین 
این آزمون در خارج از کشور در کشورهای عراق )اربیل 
گرجستان  )آنکارا(،  ترکیه  لبنان)بیروت(،  نجف(،  و 
)تفلیس(، بنگالدش )داکا( به صورت همزمان برگزار شد.

از  آزمون  این  در  موفقیت  کسب  از  پس  داوطلبان 
سازمان  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سوی 
کرد. خواهند  دریافت  گواهینامه  کشور  سنجش 
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بازدید سرپرست معاونت اجرایی گسترش زبان 
فارسی و ایران شناسی در دانشگاهها و مراکز 

علمی خارج کشور وزارت علوم از مرکز فردوسی

دکتر بهادر باقری معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی و 
ایران شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج کشور وزارت 
علوم روز شنبه 29 دی ماه 97 از مرکز آموزش زبان فارسی 
به غیر فارسی زبانان دانشگاه)مرکز فردوسی( بازدید کرد.

وی پس از نشستی با دکتر تقوی رئیس مرکز،از امکانات 
آموزشی مرکز و کالس ها بازدید و با مدرسان و فارسی 
آموزان مرکز گفت و گو کرد. شمار فراوان فارسی آموزان، 
آموزشی  امکانات  و  فردوسی  مرکز  شاداب  و  پویا  محیط 
مناسب آن از نکاتی بود که برای ایشان جالب توجه بود و 
بر این اساس از مسؤوالن و همکاران مرکز نیز قدردانی کرد. 

و مسؤوالن  رئیس  با  باقری طی گفت و گویی  بهادر  دکتر 
اشاره کرد  زبان  به گسترش  برنامه های مربوط  به  مرکز 
و  اعزامی  استادان  های  تجربه  از  استفاده  ضرورت  بر  و 
آنان  فعالیت های  ای  رسانه  بازتاب  بویژه  و  مربوط  مراکز 
تاکید کرد؛ چرا که مراکزی هستند که بدون برخورداری 
می کنند. ارائه  مفصل  گزارش های  الزم  های  ظرفیت  از 

بر اساس قرارداد دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس 
حضرت عباس )ع( کشور عراق تعداد 42 نفر از دانشجویان 
روز  از  استان،  آن  به  وابسته  العمید  دانشگاه  استادان  و 
به مدت یک هفته مدرسه  بهمن ماه 1397  یکشنبه 21 
زمستانی خود را در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کردند.

مدیر  قبول،  احسان  دکتر  برنامه  این  افتتاحیه  در 
غیر  دانشجویان  امور  و  بین المللی  و  علمی  همکاری های 
جایگاه  معرفی  ضمن  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  ایرانی 
ممتاز علمی جمهوری اسالمی ایران در سطح بین المللی، 
منطقه و جهان اسالم، دانشگاه فردوسی مشهد را دومین 

آغاز مدرسه زمستانی دانشجویان دانشگاه العمید 
عراق در دانشگاه فردوسی مشهد

بیشترین  پذیرای  و  کرد  معرفی  ایران  جامع  دانشگاه 
است. کشور  سطح  در  بین المللی  دانشجویان  تعداد 

اول عموم  را مقصد  فردوسی مشهد  دانشگاه  قبول  دکتر 
مرقد  وجود  دلیل  به  که  کرد  معرفی  عراقی  دانشجویان 
مطهر امام رضا )ع( و جایگاه ممتاز بین المللی و کیفیت 
مناسب آموزشی پژوهشی رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد 
در  برنامه  این  کرد  امیدواری  ابراز  و  کرد  بیان  ایران  در 
بتواند  گردشگری  و  زیارتی  علمی،  مختلف  بخش های 
العمید  دانشگاه  دانشجویان  و  شود  نائل  خود  اهداف  به 
فردوسی  دانشگاه  علمی  پیشرفت های  با  نزدیک  از 
شوند. آشنا  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  مشهد 

دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  برنامه  این  ادامه  در 
برای  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  تشکر  ضمن  العمید 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  زمستانی،  مدرسه  این  برگزاری 
کردند  معرفی  عراق  کشور  در  آوازه  خوش  دانشگاهی  را 
که از زیرساخت های بسیار مناسب علمی برخوردار است. 
پایانی  پاسخ به پرسش های دانشجویان و استادان بخش 
آشنایی  باهدف  زمستانی  مدرسه  این  بود.  برنامه  این 
رشته های  آزمایشگاه ها،  با  العمید  دانشگاه  دانشجویان 
دانشکده علوم پایه، پزشکی ورزشی و رشته های دانشگاه 
توسط  آن  هزینه   و  دارد  اختصاص  مشهد  پزشکی  علوم 
است. تأمین شده  )ع(  عباس  حضرت  مقدس  آستان 
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مرکز  های  فعالیت  بررسی  محوریت  با  جلسه 
قبول،  دکتر  حضور  با   1397 سال  در  فردوسی 
دانشگاه  المللی  بین  و  علمی  مدیرهمکاری های 
از  و جمعی  مرکز  رئیس  تقوی،  دکتر  و  مشهد  فردوسی 
شد. برگزار  جاری  اسفندماه   6 دوشنبه،  مرکز  مدرسان 

به  زن  روز  تبریک  با  تقوی  دکتر  ابتدا  جلسه  این  در 
سپس  کرد،  ارائه  مرکز  فعالیت های  از  گزارشی  مدرسان 
دکتر قبول ضمن تبریک این روز، با اشاره به اینکه تعداد 
از مدرسان مرکز را خانم ها تشکیل می دهند،  بسیاری 
کالس های  به  مادرانه  روحیه  این  کرد  امیدواری  ابراز 

برگزاری جلسه بررسی فعالیت های سال 1397 
مرکز فردوسی

بازتاب  ادامه  در  و  شود  منتقل  هم  فارسی  زبان  آموزش 
فعالیت های مدرسان و فارسی آموزی در مرکز فردوسی را 
برشمرد، وی تجربه مدرسه تابستانی مرکز را در تابستان 
97 بسیار مطلوب ارزیابی کرد و از برگزاری این مدرسه 
اشاره  با  قبول  دکتر  داد.  خبر  جدید  سال  در  تابستانی 
کارگاه  برگزاری  از  مرکز،  مجازی  سامانه  اندازی  راه  به 
همچنین  داد.  خبر  مدرسان  برای  مجازی  آموزش  های 
نیز  را  فارسی  زبان  آموزش  تخصصی  کتابخانه  ایجاد 
دکتر چهارمحالی  و  تقوی  دکتر  از  پایان  در  کرد.  عنوان 
و دیگر همکاران و مدرسان مرکز تشکر و قدردانی کرد. 

ایران  بخش  رئیس  و  استاد  ورنر  کریستف  پروفسور 
سه  روز  آلمان  ماربورگ  فیلیپس  دانشگاه  شناسی 
کرد. بازدید  فردوسی  مرکز  از   97 ماه  اسفند   14 شنبه 

پروفسور ورنر ضمن بازدید از امکانات آن، با معاون آموزش 
و پژوهش مرکز گفت و گو کرد. دکتر چهارمحالی پس از 
معرفی مرکز فردوسی و دوره های آموزشی،شمار فارسی 
فارسی،  زبان  درسی  منابع  و  آنان  ملیت  تنوع  آموزان، 
دانشگاه  ایران شناسی  دانشجویان  تا  امیدواری کرد  ابراز 
تابستانه  بلند مدت و  برای گذراندن دوره های  ماربورگ 
)فشرده( آموزش زبان فارسی به دانشگاه فردوسی بیایند 
تا ضمن فراگیری زبان فارسی با فرهنگ و آداب و رسوم 

مردم ایران و جاذبه های معماری، هنری و گردشگری آن از 
نزدیک آشنا شوند. دکتر ورنر نیز پس از معرفی گروه ایران 
شناسی دانشگاه ماربورگ برای همکاری در خصوص اعزام 
دانشجویان ایران شناسی به مرکز فردوسی قول مساعد داد.
یاد آور می شود دانشگاه ماربورگ آلمان )واقع در شمال 
فرانکفورت(، یکی از دانشگاه های قدیمی و معتبر جهان 

است که 15 دانشکده دارد.

f

 بازدید رئیس بخش ایران شناسی
 دانشگاه ماربورگ آلمان از مرکز فردوسی
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و  دیدنی  جاهای  تا  رفتیم  دامغان  به  ما  قبل  هفته  چند 
از  بعد  کنیم.  تجربه  را  مهم  و  قدیمی  یک شهر  فرهنگ 
دکتر  آقای  با  رسیدیم  دامغان  ایستگاه  به  قطار  با  اینکه 
مال  قبال  که  رفتیم  خانه ای  به  و  شدیم  آشنا  رعیت 
به  روستای کوچک  به یک  آن  از  بود. پس  پدربزرگشان 
نام »شامان« رفتیم و معماری کاخ و گلشن را از نزدیک 
نگاه کردیم و اینجا برایمان یک تجربه جالب بود چون در 
یا  است  کمیاب  خیلی  معماری  نوع  این  خودمان  کشور 
حتی اصاًل پیدا نمی شود. عالوه بر این آخر هفته ای پر از 
شعر و آهنگ های مختلف را گذراندیم. ما با یکی از بزرگ 
ایرانی آشنا شدیم که شعرهایش  ترین شاعرهای معاصر 
را برایمان می خواند و آهنگ هایی را برایمان خواند. ما 
به یک شب شعر در دامغان دعوت شدیم و یک روز در 
خانه یکی از استادهای دیگر دانشگاه دامغان رفتیم تا دور 

گزارش سفر فارسی آموزان انگلیسی مرکز فردوسی
 به دامغان

 

قشنگ  شعرهای  به  و  بخوریم  چای  و  بشویم  جمع  هم 
دامغان  در  که  موقعی  آن  در  البته  بدهیم.  گوش  ایرانی 
از »سوغاتی های  اما ما یک کم  نبود؛  بودیم، فصل پسته 
رعیت  آقای  خانم  ها  وقت  اکثر  خوردیم.  را  دامغان« 
غذاهای گوناگون ایرانی را برایمان می پخت که همه اش 
بهترین  از  نفر یکی  ما چهار  نظر  از  بود.  خیلی خوشمزه 
کویر  در  شتر  شدن  سوار  ما،  کوچک  سفر  لحظه های 
جنوب دامغان بود. خیلی سخت بود که باالی شتر برویم 
اما باالخره توانستیم و االن یک خاطره خیلی قشنگ زیر 
غروب کویر سمنان داریم. از دیگر فواید سفر ما این بود 
که ما با شعر و فرهنگ دامغان آشنا شدیم. یک روز حتما 
دوست داریم دوباره به دامغان سفر کنیم و به دانشجویان 
خارجی دیگر هم پیشنهاد می کنیم به دامغان سفر بکنند.
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تصاویری از سفر فارسی آموزان به دامغان
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ارتباطات فرهنگی ایران و فرانسه به حدود 400 سال پیش 
می رسد، پس از ورود کشیشان فرانسوی در زمان صفویان 
به ایران گلستان سعدی در سال 1634 میالدی و در سال 
1644 انوار سهیلی واعظ کاشقی به فرانسه ترجمه شد و در 
سال 1635 نخستین دستور زبان فارسی به فرانسه نوشته شد.

در  مترجم«  »جوانان  مدرسه ی   1669 سال  در 
یکی  عنوان  به  فارسی  زبان  و  یافت  گشایش  فرانسه 
شد. پذیرفته  آموزشی  مرکز  این  اصلی  زبان  سه  از 

هیجدهم  سده ی  اواخر  در  مترجم«  »جوانان  مدرسه ی 
نام داد و  تغییر  به »مدرسه ی زبان های شرقی«  میالدی 
فعالیت های مؤثر آن موجب گسترش آشنایی فرانسویان 
آثار  آن  دنبال  به  و  فارسی شد  زبان  و  ایرانی  فرهنگ  با 
به   ... و  جامی  سعدی،  عطار،  فردوسی،  چون:  بزرگانی 
نوشته های  بر  آثار  این  ترجمه ی  و  شد  ترجمه  فرانسه 
نویسندگان  و  شاعران  نویسان،  نمایشنامه  از  بسیاری 
آثار  گسترده ی  تأثیر  گذاشت.  آشکار  تأثیِر  فرانسوی 
سعدی بر نمایشنامه نویسان و سخنورانی همچون: هوگو، 
است.  زدنی  مثال  دیگران  و  دوسه  گی یو  ولتر،  دیدرو، 
رسمی  آموزش  چراغ  فرانسه  کشور  از  منطقه  سه  در    
مرکز  در  یکی  است:  دایر  ایرانی  فرهنگ  و  فارسی  زبان 
فرانسه، در شهر »پاریس«، یکی در شرق فرانسه، در شهر 
»استراسبورگ« و دیگری در جنوب فرانسه، در شهر »اِکس 
آ پُروانْس« نزدیک شهر مارسی در کنار دریای مدیترانه.

فارسی آموزش داده  زبان  از مراکزی که در آن جا  یکی 
در  که  است  »لوور«  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  می شود، 
زبان های  متخصص  »پی یرلوکاک«  آقای  حاضر  حال 

آموزش  جا  آن  در  پهلوی-  و  اوستایی  اسالم-  از  پیش 
که  است  مبتدیان  برای  بیشتر  مرکز  این  می دهند. 
آشنا شوند. ایران  اسالم  از  پیش  زبان های  با  می خواهند 

- یکی دیگر از مراکزی که در پاریس زبان های پیش از 
اسالم را آموزش می دهد »مدرسه ی عالی مطالعات«، در 
از  علمی«  تحقیقات  ملی  مرکز  است.  سوربن  منطقه ی 
مراکز معتبر دیگری ست که به صورت پژوهشگاه است و 
در آن جا تدریس نمی کنند. اّما دوکرسی مخصوص ایران 
اوستایی  زبان  به  مربوط  یکی  که  دارد  وجود  جا  آن  در 
دیگری  و  است  سانسکریت  با  آن  مقایسه ی  و  ارتباط  و 
متخصص  بریا«  »پی یر  آقای  که  ایران  تاریخی  مطالعات 
تاریخ ایران در زمان هخامنشی این کرسی را بر عهده دارد. 
که  است  مراکزی  از  نیز  )سوربن(   3 پاریس  دانشگاه   -
و  است  دایر  جا  آن  در  تحصیلی  مختلف  دوره های 
بخش  )رئیس  ریشارد  یان  چون  کسانی  اکنون  هم 
فارسی(، خانم اوفیْ بوا و خانم ژوستین النگدو در آن جا 
هانری  آقای  یان ریشاد،  آقای  از  پیش  می کنند.  تدریس 
فوشه کور  آقای  بوده اند.  بخش  این  رئیس  دوفوشه کور، 
فرانسه  زبان  به  را  حافظ  دیواِن  تماِم  بار  نخستین  برای 
از  یک  هر  برای  مفصلی  توضیحاِت  و  کرده  ترجمه 
است. زیر چاپ  اکنون  ترجمه هم  این  نوشته اند.  غزل ها 

فرانسه«  شرقی  تمدن های  و  زبان ها  ملی  مؤسسه ی 
از  یکی  شد،  اشاره  بدان  این  از  پیش  که  )اینالکو(، 
در  است  قرن  سه  از  بیش  که  است  قدیمی  مراکز 
حال  در  و  می شود  داده  آموزش  فارسی  زبان  جا  آن 
می شود تدریس  مؤسسه  این  در  زبان   93 حاضر 

فارسی در فرانسه
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گزارش تصویری جشن نوروز 
مرکز زبان فارسی فردوسی


