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در بهار و تابستان جاری مرکز فردوسی روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. حضور قابل توجه فارسی آموزان 

کشورهای مختلف در طول این دو فصل در مرکز، باعث شد این مرکز از دیگر مراکز زبان فارسی متمایز شود. 

بویژه در تابستان فعال ترین بخش دانشگاه فردوسی مشهد باشد.ثبت نام 546 فارسی آموز در شش ماهه اول 

سال جاری از 21 کشور جهان)آذربایجان، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلیس، ایتالیا، بحرین، پاکستان، ترکیه، 

چین، روسیه، ژاپن، سوریه، عراق، عمان، فرانسه، کره جنوبی، لبنان، کنیا، نیجریه و نروژ(در نوع خود یک 

رکورد به حساب می آید که امید است این روند در نیمه دوم سال هم ادامه داشته باشد. در طول بهار و تابستان 

سال جاری شاهد رویدادهای دیگری نیز در مرکز فردوسی بودیم که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می  کنیم:

1. بازدید پروفسور کریستین نوله عضو آکادمی علوم اتریش از مرکز فردوسی؛

2. بازدید پروفسور اولریش مارزولف ایران شناس برجسته و فارسی آموز هه پنجاه دانشگاه فردوسی از مرکز و 

گفت و گو با فارسی آموزان؛

3. برگزاری دوره دانش افزایی و استاندارد سازی آموزش زبان فارسی برای مدرسان در مرکز؛

4. برگزاری کارگاه آموزش زبان به کمک فناوری؛

5. حضور دو گروه از فارسی آموزان لبنانی)210 نفر(، یک گروه از سوریه )9 نفر( و حدود 20 نفر از کشورهای اروپایی

 در دوره تابستانه مرکز ؛

6. برگزاری نهمین و دهمین آزمون جامع زبان فارسی مرکز فردوسی در مرداد و شهریورماه با حضور 205 داوطلب

 از  کشورهای عراق، لبنان، سوریه، اندونزی، بحرین، چین، ژاپن، روسیه؛

امور  مدیرکل  علیزاده  دکتر  حضور  با  ماه  شهریور   15 جمعه  روز  در  سامفا  آزمون  پنجمین  برگزاری   .7

دانشجویان غیر ایرانی وزارت عتف.
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مقام  بزرگداشت  و   98 ماه  اردیبهشت   12 با  همزمان 
فردوسی  مرکز  مدرسان  از  تقدیر  برای  مراسمی  معلم 
بین  های  همکاری  مدیر  قبول،  احسان  دکتر  حضور  با 
ایرانی و دکتر محمد تقوی،  امور دانشجویان غیر  و  الملل 
شد. برگزار  مرکز  این  مدرسان  و  فردوسی  مرکز  رئیس 

ضمن  بود  همراه  ناهار  ضیافت  با  که  مراسم  این  در 
سال  برگزیده  مدرسان  از  مرکز  فعال  مدرسان  از  تقدیر 
ملکی  نرگس  خانم  و  زاده،  خالقی  شراره  دکتر  گذشته، 
اهدا شد. ایشان  به  یادبود  رسم  به  هدایایی  و  تقدیر  نژاد 

برگزاری مراسم روز معلم و بزرگداشت اساتید مرکز فردوسی
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برگزاری اولین دوره کارگاه روش شناسی 
آموزش زبان فارسی در مرکز فردوسی

 

اولین دوره کارگاه روش شناسی آموزش زبان فارسی با حضور 
دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی و بین المللی و امور 
دانشجویان غیر ایرانی و 40 تن از شرکت کنندگان این دوره، 
روزهای 2 الی 5 اردیبهشت 98 در مرکز فردوسی برگزار شد.

این دوره 18 ساعته با دکتر احسان قبول، دکتر زهرا حامدی 
با  رودمعجنی  محسن  دکتر  و  ابراهیمی  شیما  دکتر  شیروان، 
شیوه های  فارسی،  زبان  آموزش  نوین  روش های  موضوعات 
آموزش گفت وگو، آواشناسی زبان فارسی و روش های سنجش 
های  شیوه  قبول  احسان  دکتر  که  گردید،  برگزار  ارزشیابی  و 
آغازین مطرح  را در سطح  فارسی  زبان  نوین  آموزش  تدریس 
به  آموزش  در  انتقادی  تفکر  پیاده سازی  اهمیت  بر  کرد، وی 
تدریس  شیوه های  تبیین  ضمن  و  کرد  تاکید  آموزان  فارسی 
با  تعامل  نقش  مقدماتی  سطح  در  فارسی  زبان  آموزش 
دانست.  مهم  بسیار  را  فرهنگ  شناخت  و  آموزان  فارسی 
ضمن  شیروان،  حامدی  دکتر  روزه،  سه  کارگاه  این  ادامه  در 
و  شفاهی  ارتباط  بر  موثر  عوامل  وگو  گفت  مهارت  تعریف 
اصلی  معیارهای  و  مهارت گفتگو  ارتباط، دشواریهای  برقراری 
این مهارت و ارائه تمرین هایی برای گفتگو توضیحاتی ارائه کرد. 
آواشناسی  تدریس  ابراهیمی روش های  همچنین دکتر شیما 
با روش های  مرتبط  مباحث  معجنی  رود  و دکتر  فارسی  زبان 
سنجش و ارزشیابی را در این کارگاه مطرح کردند. سپس دکتر 
را  فارسی  زبان  آواشناسی  تدریس  های  روش  ابراهیمی  شیما 
در این کارگاه توضیح داد. وی پس از تبیین ضرورت تدریس 
در  تدریس  نوین  از شیوه های  استفاده  بر ضرورت  آواشناسی، 
درباره  رودمعجنی،  محسن  دکتر  همچنین  کرد.  تاکید  کالس 
و  ارزشیابی  و  سنجش  اهداف  و  زبانی  توانش  مفهوم  تعریف 
اصول و ویژگی های یک سنجش خوب توضیحاتی را ارائه کرد.

گفتنی است در پایان این کارگاه سه روزه به شرکت کنندگان 
شد.  اهداء  انگلیسی  و  فارسی  های  زبان  به  گواهینامه  کارگاه 

برگزاری دومین جلسه از سلسله نشست های 
استاندارد سازی آموزش در مرکز فردوسی

سازی  استاندارد  و  افزایی  دانش  دوره  جلسه  دومین 
دوشنبه،  فردوسی  مرکز  مدرسان  حضور  با  آموزش 
شد. برگزار  فردوسی  مرکز  در   98 ماه  فروردین   26

در این جلسه آقای دکتر محسن رودمعجنی، یکی از مدرسان مرکز، 
با اشاره به هدف برگزاری این دوره سطح های زبان آموزی مطابق 
با چهارچوب مرجع اروپا را مطرح کرد، سپس با حضور چند تن از 
فارسی آموزان مرکز به صورت عملی به بررسی این سطوح زبانی 
پرداخت و مدرسان مرکز نیز نظرات خود را در این باره مطرح کردند. 

بازدید عضو آکادمی علوم اتریش از مرکز بین 
المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 

دانشگاه فردوسی مشهد 

سه  اتریش  علوم  آکادمی  عضو  نوله،  کریستین  دکتر 
کرد. بازدید  فردوسی  مرکز  از   98 فروردین   27 شنبه 

با  آن،  امکانات  از  بازدید  و  کالس ها  در  حضور  ضمن  نوله،  دکتر 
رئیس مرکز فردوسی، دکتر محمد تقوی دیدار کرد. در این جلسه 
به  عالقه مندان  پذیرش  برای  را  مرکز  این  آمادگی  تقوی  دکتر 
بلند  و  مدت  کوتاه  دوره های  در  اتریش  در  فارسی  زبان  یادگیری 
از  پس  نیز  نوله  دکتر  کرد.  اعالم  تابستانی  مدرسه  نیز  و  مدت 
معرفی زمینه فعالیت های آکادمی علوم اتریش ابراز امیدواری کرد 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  و  آکادمی  این  میان  همکاری  زمینه های 
مجازی  آموزش  سامانه  و  درس  کالس های  از  وی  شود.  بیشتر 
مرکز فردوسی بازدید کرد و این امکانات را بسیار مطلوب دانست.
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شناسی زبان  جلسه  برگزاری 
زبان آموزش  و  ای  پیکره   

 
جلسه ای با محوریت زبان شناسی پیکره ای و کاربرد آن در آموزش 
زبان دوشنبه 16 اردیبهشت ماه  با حضور مدرسان این مرکز برگزار شد.

در این جلسه دکتر الهام اخالقی، یکی از مدرسان مرکز ضمن تعریف و 
تاریخچه پیکره های زبانی بر لزوم و اهمیت این پیکره ها در آموزش 
زبان فارسی تاکید کرد. وی عالوه بر تعریف این پیکره  درباره انواع پیکره 
های زبانی توضیحاتی ارائه کرد . دکتر اخالقی یکی از کاربرد های با 
اهمیت این پیکره ها را در آموزش زبان دانست که از طریق آن می توان 
اطالعات وسیعی در حوزه واژگان و ریشه شناسی آنان دست یافت. وی 
پس از معرفی پیکره های موجود در زبان فارسی، مراحل پیکره ای که 
توسط ایشان طراحی گردیده است، بیان کرد که در این پژوهش بیش 
از 1100 مقاله استادان دانشگاه فردوسی مشهد بررسی و در نرم افزار 
پیکره ساز زبان فارسی قرار داده شده است. دکتر اخالقی ضمن معرفی 
منابع جدید در این زمینه بر اهمیت این گونه پژوهش ها تاکید کرد. در 
پایان این جلسه مدرسان نظرات خود را درباره این مساله مطرح کردند. 

 

حضور فارسی آموز آلمانی دهه پنجاه 
دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

ر

قدیمی  آموز  فارسی  و  آلمانی  شناس  ایران  مارزلف،  اولریش  پروفسور 
دانشکده  علمی  هیات  اعضای  و  استادان  جمع  در  فردوسی،  مرکز 
این  دانشجویان  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
پرداخت. سخنرانی  به  فارسی  عامیانه  داستان های  درباره  دانشکده 

این شرق شناس آلمانی با بررسی سیر تاریخی دو اثر فولکلوریک فارسی ) 
هزار و یک شب و هزار و یک روز(  ترجمه ها و اقتباس هایی که از داستان هزار 
و یک شب شده است، را معرفی و این داستان ها را با آثار دیگر بررسی کرد.

پروفسور مارزلف در ادامه به پرسش هایی که حول این موضوع مطرح شد، 
پاسخ داد. وی علت عالقه اش به قصه های ایرانی را جذابیت قصه های 
ایرانی دانست که اگر چه از لحاظ واژگانی و زبانی خیلی دور هستند اما از 
آنجا که مضامین زمان ما را بیان می کنند، به زمان حال نزدیک می باشند.

محمد  دکتر  با  دیدار  ضمن  مارزلف  پروفسور  نشست  این  حاشیه  در 
تقوی، رئیس مرکز فردوسی، از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 
بازدید کرد. وی که حدود 42 سال قبل  دانشگاه فردوسی مشهد  زبانان 
است  گذرانده  مرکز  این  در  را  خود  آموزی  فارسی  دوره  ماه   4 مدت  به 
آید، ضمن  می  حساب  به  مرکز  این  آموزان  فارسی  نخستین  از  یکی  و 
کرد. مرکز صحبت  آلمانی  آموز  فارسی  با  درس  های  در کالس  حضور 
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برگزاری	کارگاه	آموزش	زبان	به	کمک	فناوری	
در	مرکز	آموزش	زبان	فارسی	به	غیر	فارسی	زبانان	دانشگاه	فردوسی	مشهد

با حضور 	 فناوری«  به کمک  زبان  با محوریت »آموزش  آموزشی  کارگاه 
بیش از 55 تن از شرکت کنندگان این کارگاه در دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد پنج شنبه، 26 اردیبهشت ماه 97 برگزار شد.

دانشگاه  آموخته  دانش  تفضلی،  دارا  دکتر  که  ساعته   6 کارگاه  این  در 
زبان  آموزش  نوین  های  روش  درباره  داشت،   حضور  اسپانیا،  کوردبای 
به کمک تکنولوژی توضیحاتی ارائه کرد. وی با معرفی تکنولوژی های 
فارسی  زبان  در  آن  استفاده  اهمیت  بر  زبان  آموزش  امر  در  امروز  نوین 

تاکید کرد. دکتر تفضلی نقاط مثبت تکنولوژی  در آموزش را باال بردن 
انگیزه و برانگیختن هیجان در زبان آموزان، تسهیل کننده روند آموزش 
و صرفه جویی در زمان و هزینه ها برشمرد و در نظر گرفتن تفاوت های 
را بسیار مهم دانست. سپس  آموزان در کالس  فردی و شخصیتی زبان 
نمونه هایی از کاربرد این تکنولوژی در کالس های درس را معرفی کرد. 
ادامه یافت، شرکت کنندگان  این جلسه که به شیوه پرسش و پاسخ  در 
سواالت خود را در این زمینه مطرح کردند و دکتر تفضلی به آن پاسخ داد.
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برگزاری جلسه بازنمایی ایران و ایرانی در کتاب های 
آموزش زبان فارسی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی در 

مرکز فردوسی

 

جلسه ای با محوریت »بازنمایی ایران و ایرانی در کتاب های آموزش زبان 
انتقادی« با حضور  فارسی به غیر فارسی زبانان از منظر تحلیل گفتمان 
مدرسان مرکز فردوسی دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 98، در این مرکز برگزار شد.

در ابتدا دکتر زهرا حامدی شیروان ضمن توضیحاتی درباره رویکرد تحلیل 
گفتمان در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به بررسی 
زبان  آموزش  های  کتاب  از  مجموعه   4 موضوعی  و  نحوی،  واژگانی، 
از  موضوعاتی  به  اشاره  با  وی  پرداخت،  ایران  خارج  و  داخل  در  فارسی 
جمله مکان ها و شخصیت ها و ویژگی های شخصیتی و رفتاری ایرانیان 
که  اطالعاتی  نوع  ها،  کتاب  این  در  ها  ایرانی  رسوم  آداب  و  فرهنگ  و 
اهداف  و  ایدئولوژیکی  مبنای  از  متاثر  زیادی  تا حد  را  ارائه شده  اینها  از 
پدیدآورندگان این منابع آموزشی دانست که در مجموع کتاب های چاپ 
دیدگاهی  ارائه  با  ایران  از  خارج  آموزشی  منابع  به  نسبت  ایران  داخل 
اندو در گفتمان خود بر نکات  ایران در ذهن مخاطبخود داشته  از  مثبت 
نظرات خود  پایان مدرسان  در  اند.  تاکید کرده  آمیزایران  افتخار  و  مثبت 
آنها پاسخ داد. به  این زمینه مطرح کردند و دکتر حامدی شیروان  را در 

برگزاری دومین دوره کارگاه آموزشی زبان فارسی
 به غیر فارسی زبانان در مرکز فردوسی

 
با  فارسی  زبان  آموزش  شناسی  روش  کارگاه  دوره  دومین 
بین  و  علمی  همکاری های  مدیر  قبول،  احسان  دکتر  حضور 
 ، تقوی  محمد  دکتر  و  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و  المللی 
دوره،  این  کنندگان  شرکت  از  تن   40 و  فردوسی  مرکز  رئیس 
شد. برگزار  فردوسی  مرکز  در   98 خرداد   9 الی   7 روزهای 

تقوی،  محمد  دکتر  قبول،  احسان  دکتر  ساعته   18 دوره  این  در 
دکتر زهرا حامدی شیروان، دکتر محسن رودمعجنی و دکتر صالحه 
غضنفری مقدم حضور داشتند که روش های نوین آموزش زبان فارسی، 
دشواری های مهارت گوش کردن و انواع فعالیت ها و تمرین هایی 
در مهارت گوش کردن برای ارتقای این مهارت، روش های تدریس 

مهارت نوشتن به فارسی آموزان، روش های سنجش و ارزشیابی و 
روش های تدریس مهارت خواندن ، در این کارگاه بررسی گردید.

آموزش  تدریس  قبول، شیوه های  احسان  ابتدا دکتر  روز سه شنبه 
نوین زبان فارسی در سطح میانی را مطرح کرد، وی در این مرحله 
ارتباط فرهنگی را بسیار مهم دانست و بر اهمیت پیاده سازی تفکر 
انتقادی در آموزش تاکید کرد. در ادامه این کارگاه سه روزه، دکتر 
درباره  نوشتن،  مهارت  در  نظری  های  بحث  ارائه  با  تقوی،  محمد 
اصول و مبانی درست نویسی در زبان فارسی توضیحاتی ارائه کرد. 
وی توجه به کاربرد، حد دستوری کلمات و هم خوانی نوشتن با گفتار 
حامدی  زهرا  دکتر  دانست. سپس  مهم  بسیار  نویسی  درست  در  را 
شیروان مراحل و دشواری های مهارت گوش کردن، انواع فعالیت ها 
و تمرین هایی برای ارتقای این مهارت را ارائه کرد. همچنین دکتر 
ارزشیابی  و  بررسی شیوه های سنجش  از  رودمعجنی پس  محسن 
بخش مهارت گوش کردن و انواع پرسش های مرتبط با این مهارت، 
درباره شیوه های نمره دهی مهارت صحبت کردن در سطح پیشرفته 
توضیحاتی ارائه کرد. در پایان دکتر صالحه غضنفری مقدم روش های 
تدریس مهارت خواندن  در سه سطح آغازین، میانی و پیشرفته را مطرح 
کرد. وی بر اهمیت شیوه های تعاملی در کالس تاکید کرد و انواع 
روش ها و تکنیک های مورد استفاده در مهارت خواندن را برشمرد. 
کنندگان  شرکت  به  روزه  سه  کارگاه  این  پایان  در  است  گفتنی 
شد. اهداء  انگلیسی  و  فارسی  های  زبان  به  گواهینامه  کارگاه 
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برگزاری جلسه آموزش مهارت نوشتن
 در مرکز فردوسی

 
جلسه ای با محوریت آموزش مهارت نوشتن با حضور دکتر محمد تقوی، 
رئیس مرکز فردوسی و مدرسان این مرکز دوشنبه 27 خرداد ماه 98 برگزار شد.

کالس  سازی  شبیه  با  رودمعجنی  محسن  دکتر  جلسه  این  ابتدای  در 
سپس  پرداخت،  نوشتن  مهارت  عملی  های  تکنیک  توضیح  به  درس 
تکلیف  جمله  از  نوشتن  های  تکلیف  انواع  سنگی  السادات  نرجس  دکتر 
عینی  های  مثال  با  و  کرد  بررسی  را  مستقل  و  تجربی   ، گروهی  های 
های  تکلیف  نوع  این  از  استفاده  که  داد،  توضیح  را  آن  کالس  از 
شود.  می  آموزان  زبان  های  مهارت  سالست  و  تقویت  باعث  نوشتن 
کردند. مطرح  را  زمینه  این  در  خود  تجربیات  مرکز  مدرسان  همچنین 

 

بازدید فارسی آموزان مرکز فردوسی از موزه اسناد و 
مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد

 

 13 یکشنبه  فردوسی  مرکز  تابستانی  مدرسه  آموزان  فارسی 
کردند. بازدید  فردوسی  دانشگاه  مفاخر  و  اسناد  موزه  از  مردادماه 

تایلند  و  آذربایجان  انگلیس،  آلمان،  کشورهای  از  آموزانی  فارسی 
همراه  به  دانشگاه  مفاخر  و  اسناد  موزه  مختلف  های  قسمت  از 
این  شود  می  یادآور  کردند.  بازدید  زاده،  هادی  خانم  استادشان، 
فردوسی  مرکز  تابستانی  مدرسه  ماهه  یک  دوره  در  آموزان  فارسی 
آشنایی  دوره  این  برنامه  فوق  های  برنامه  از  یکی  که  اند  کرده  شرکت 
باشد. می  آن  مختلف  های  قسمت  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  با 

 14 دوشنبه  روز  لبنانی  بانوان  دانشگاهی  نفره   25 هیات 
های  توانمندی  و  امکانات  از  بازدید  ضمن   98 ماه  مرداد 
دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز 
کردند. دیدار  مرکز  این  مسئوالن  با  مشهد  فردوسی 

در این بازدید استادان رشته های علوم انسانی دانشگاه های لبنان 
در خصوص  فردوسی سواالتی  مرکز  در کالس های  با حضور 
شرایط پذیرش در دوره آموزش زبان فارسی و انواع دوره های 
فارسی و دوره های مجازی فارسی در این مرکز مطرح کردند.  

بازدید هیات دانشگاهی بانوان لبنانی 
از مرکز فردوسی
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مراسم افتتاحییه مدرسه تابستانی مرکز فردوسی، روز سه شنبه 11 تیر ماه 
لبنان، در تاالر شریعتی  سال جاری با حضور 110 فارسی آموز از کشور 
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 

علمی  همکاری های  مدیر  قبول،  احسان  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
خوشامدگویی  دانشگاه، ضمن  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و  المللی  بین 
محتوای  خصوص  در  توضیحاتی  لبنانی،  فارسی آموزان  و  استادان  به 
آموزشی و برنامه کالس های زبان فارسی مرکز فردوسی ارائه کرد. وی 
دوره  این  اهداف  تابستانی،  مدرسه  قبل  دوره  موفق  تجربه  به  اشاره  با 
برگزاری  نیز  و  آموزان  فارسی  گفتاری  مهارت  ارتقای  را  هفته ای  سه 
ابراز  پایان  در  وی  کرد.  عنوان  مذهبی،  و  زیارتی  گردشگری،  تورهای 
آموزان  فارسی  و  یابد  دست  اهدافش  به  بتواند  دوره  این  کرد  امیدواری 
با نگاهی جدید به لبنان بازگردند و در جهت ارتقای کشورشان بکوشند.

 
مقدم  خیر  ضمن  فردوسی  مرکز  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر  ادامه  در 
توضیحاتی در خصوص برنامه های آموزش این دوره ارائه کرد وی حضور 
فضای  در  که  دانست  آموزان  فارسی  برای  مغتنمی  فرصت  را  ایران  در 
کامال فارسی بتوانند مهارت های زبانی خود را ارتقا ببخشند. همچنین ابراز 
امیدواری کرد که این دوره هم مانند دوره پیشین با موفقیت به پایان برسد.

المللی  بین  دانشجویان  اداره  رئیس   ، زاده  موذن   زینب  دکتر  سپس 
آشنایی  بر  دوره  این  برنامه های  معرفی  مشهد، ضمن  فردوسی  دانشگاه 
معرفی  به  وی  همچنین  کرد.  تاکید  زبان  آموختن  طریق  از  فرهنگ  با 
و  پرداخت  دوره  این  پردیس گردی  و  زیارتی  تفریحی،  های  برنامه 
ایران  غنی  فرهنگ  با  بتوانند  آموزان  فارسی  نمود  امیدواری  ابراز 
برای  است  بالی  زبان  آموختن  شد  یادآور  پایان  در  وی  شوند.  آشنا 
دانش. و  فرهنگ  موفقیت،  انسانیت،  آسمان  در  گرفتن  اوج  و  پرواز 

فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  مدیر  ناصرالدین،  امل  دکتر  خانم  سپس 

برگزاری	مراسم	افتتاحیه	سومین	
مدرسه	تابستانی	دانشگاه	فردوسی	مشهد

فردوسی  دانشگاه  میزبانی  از  تشکر  ضمن  لبنان،  المهدی  مدارس 
برگزاری  هدف  ترین  مهم  قبل،  دوره  موفق  تجربه  به  توجه  با  مشهد  
آموزان  دانش  آموزی  زبان  سطح  ارتقا  و  انگیزه  ایجاد  را  ها  دوره  این 
دانست و از دست اندرکاران و برگزارکنندگان این دوره تشکر و قدردانی 
فعالیت های  از  کلیپی  پخش  مراسم  این  های  برنامه  دیگر  از  کرد. 
بود.  آموزان  فارسی  به  هدایایی  اهدای  و  گذشته،  سال  تابستانی  مدرسه 
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روز چهارشنبه مورخ 12 تیرماه 1398 
سومین نشست مراکز آموزش زبان فارسي به 

غیرفارسي زبانان در دانشگاه گیالن 

بین المللي  علمي  همکاري هاي  مدیر  قبول،  احسان  دکتر  حضور  با 
رئیس  تقوي،  محمد  دکتر  و  غیرایراني  دانشجویان  امور  و 
شد. برگزار  زبانان  غیرفارسي  به  فارسي  زبان  آموزش  مرکز 

   در این نشست که با حضور رئیس دانشگاه گیالن و معاون اجرایی و 
ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج  گسترش زبان فارسی و 
از کشوروزرات عتف برگزار شد، دکتر احسان قبول به ضرورت همبستگي 
میان مراکز آموزش زبان فارسي به غیرفارسي زبانان دانشگاه هاي کشور 
در برابر بنیادهایي که ریشه و ماهیت علمي ندارند، تأکید کرد. دکتر قبول 
برنامه هاي  ذیل  در  فارسي  زبان  بسندگي  آزمون  برگزاري  ضرورت  بر 
در  سعدي  بنیاد  دخالت  و  کرد  تأکید  سنجش  سازمان  و  عتف  وزارت 
را موضوعي  فارسي  زبان  آموزش  را رد کرد چرا که موضوع  این عرصه 
گردد. باز  دانشگاهي  مراکز  به  باید  آن  ابعاد  همه  که  دانست  دانشگاهي 

درس نامه  معرفي  ضمن  فردوسي  مرکز  رئیس  تقوي  محمد  دکتر    
زبان  مرکز  پژوهشي  و  آموزشي  فعالیت  هاي  آموزشي،  محتواي  و 
برخی  به  مشهد  فردوسي  دانشگاه  زبانان  غیرفارسي  به  فارسي 
های  دانشگاه  در  فارسی  زبان  آموزش  مراکز  سوی  از  مشکالت 
های  بخش  بین  هماهنگی  مستلزم  را  آنها  حل  و  کرد  اشاره  کشور 
دانست. خارجی  دانشجویان  جذب  با  مرتبط  مراکز  و  دانشگاه   مختلف 

یادآور می شود این نشست با حضور  روسای 15 مرکز آموزش زبان فارسی 
این  پایان  در  و  گردید  برگزار  گیالن  دانشگاه  در  کشور  های  دانشگاه 
فارسی  زبان  آموزش  به  مربوط  بیانیه ای در خصوص مسائل  نیز  نشست 
و نهادهای دخیل در آن و ضرورت های پیش روی این مراکز صادر گردید.

بازدید	رئیس	مرکز	آموزش	زبان	فارسی	دانشگاه	
خوارزمی	تهران	و	استاد	این	دانشگاه

	از	مرکز	فردوسی
 

روز شنبه 29 تیرماه جاری دکتر شادروی منش، رئیس مرکز آموزش زبان 
برجسته  استاد  عابدی،  محمود  دکتر  و  تهران  خوارزمی  دانشگاه  فارسی 
این دانشگاه ضمن دیدار با دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز آموزش زبان 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد از امکانات مرکز فردوسی بازدید کردند.

طی این دیدار دکتر محمد تقوی توضیحاتی درباره فعالیت های آموزشی 
در  حضور  با  نشست  این  از  پس  مهمانان  کرد،  ارائه  مرکز  پژوهشی  و 
کالس های درس از امکانات و ظرفیت های مرکز فردوسی بازدید کردند.

 بازدید استادان دانشگاه های سوریه از مرکز فردوسی

استادان دانشگاه های سوریه روز یک شنبه 30 تیرماه 1398 از مرکز آموزش 
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

مختلف  های  دانشگاه  هیئت علمی  اعضاء  از  تن   30 که  بازدید  این  در 
و  کردند  بازدید  مرکز  امکانات  و  ها  ظرفیت  از  داشتند،  حضور  سوریه 
داشتند  آموزش  و مدت  فارسی  زبان  آموزش  روند  در خصوص  سواالتی 
فارسی  زبان  آموزش  مجازی  های  دوره  در  شرکت  متقاضی  همچنین 
ظرفیت های  و  مرکز  معرفی  با  چهارمحالی  دکتر  شدند.  فردوسی  مرکز 
آن با توجه به اشتراکات فرهنگی میان ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد 
سوریه  های  دانشگاه  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  میان  همکاری های  که 
گسترش یابد و عالقه مندان به آموزش زبان فارسی این امکان را داشته 
باشند که بتوانند از دوره های حضوری و غیر حضوری مرکز استفاده کنند.
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مرکز  لبنانی  آموزان  فارسی  تابستانی  مدرسه  پایانی  مراسم 
 160 حضور  با  جاری  سال  تیرماه  شنبه30  یک  روز  فردوسی، 
دوره  این  کنندگان  برگزار  و  مسووالن  و  لبنانی  آموز  فارسی 
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در 

در ابتدای این مراسم دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی 
به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به موفقیت این 
دوره سه هفته ای، آشنایی با فرهنگ فارسی را از اهداف ثانویه این دوره 
برشمرد و ابراز امیدواری کرد این هدف نیز محقق شده باشد. دکتر تقوی 
ضمن آرزوی موفقیت برای همه فارسی آموزانی که در این دوره شرکت 
کردند، از مدرسان و دست اندرکاران این دوره نیز تشکر و قدردانی کرد. 
المللی و  سپس دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی و بین 
امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه با اشاره به هدف اصلی برگزاری این 
دوره که یادگیری زبان فارسی بود ابراز امیدواری کرد که زبان فارسی 
برای این فارسی آموزان مقدمه و شروعی برای کسب علم و دانش باشد. 
در پایان دکتر قبول از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 
دانشگاه و مدرسان و دست اندرکاران این دوره تشکر و قدردانی کرد.

اداره  رئیس  زاده،  موذن  زینب  دکتر  خانم  مراسم  این  ادامه  در  سپس 
خود  همکاران  همه  از  تشکر  ضمن  دانشگاه،  الملل  بین  دانشجویان 

در برگزاری این دوره به نحو احسن، آموزش و یادگیری هر زبانی را 
امیدواری کرد که  ابراز  و  دانست  انسانیت  آسمان  در  پرواز  برای  بالی 
توانسته  یابند، و  به اهداف واالی خود دست  بتوانند  آموزان  این زبان 
این  به  دوباره  و  شوند  آشنا  مشهد  فردوسی  بزرگ  دانشگاه  با  باشند 
از  گزارشی  ارائه  به  سپس  بازگردند.  تحصیل  ادامه  قصد  به  دانشگاه 
پرداخت. دوره  این  های  بازدید  و  فرهنگی  و  تفریحی  های  فعالیت 

در ادامه این مراسم به 10 تن از فارسی آموزان برتر این دوره با اهدای 
لوح تقدیر و هدیه قدردانی شد. سپس دکتر غالب العلی، مدیر آموزشی 
مدارس المهدی لبنان، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این دوره، زبان 
امیدواری  ابراز  و  دانست  لبنان  و  ایران  ملت  دو  میان  پلی  را  فارسی 
و  کنند  محقق  را  خود  اهداف  باشد  توانسته  دوره  این  پایان،  در  کرد 
تمامی  از  و  دهند  ارتقا  را  خود  زبانی  سطح  بتوانند  ما  آموزان  دانش 
برگزار کنندگان این دوره بویژه دکتر محمد تقوی و دکتر قبول و همه 
مدرسان برای برگزاری این دوره تشکر و قدردانی کرد.روایت داستانی 
از شاهنامه توسط فارسی آموزان و اجرای سرود و پخش نماهنگ از 
و  تقدیر  مراسم  این  پایانی  بخش  بود.  مراسم  این  های  برنامه  دیگر 
تشکر از مدرسان این دوره بود که به هر یک از مدرسان به رسم یادبود 
نشان مدارس المهدی لبنان از طرف مسوولین این مدارس اهدا شد.

برگزاری آیین پایانی مدرسه تابستانی فارسی آموزان لبنانی 

در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد
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مرکز  لبنانی  آموزان  فارسی  گروه  دومین  افتتاحیه  مراسم 
دانشگاه فردوسی  فارسی زبانان  به غیر  فارسی  آموزش زبان 
حضور  با  جاری  سال  مردادماه   22 شنبه  سه  روز  مشهد 
دانشکده  شریعتی  تاالر  در  لبنان،  کشور  از  فارسی آموز   50
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
اداره  رئیس  زاده،  موذن  زینب  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
و  مسئوالن  به  مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  بین المللی  دانشجویان 
فرهنگی-  های  برنامه  معرفی  ضمن  لبنانی  آموزان  فارسی 
آستانه  در  ای،  هفته  دو  دوره  این  گردشگری  و  تفریحی 
به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  افتخار  پر  سالگرد  هفتادمین 
من  جهان  کشور   24 از  المللی  بین  دانشجوی  حضور 1700 
اشاره  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  لبنانی  دانشجو   55 جمله 
دانشگاه  حاضر،  آموزان  زبان  نمود  امیدواری  اظهار  و  نمود 

نمایند. انتخاب  خود  تحصیل  ادامه  برای  را  مشهد  فردوسی 
تشکر  فردوسی، ضمن  مرکز  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر  سپس 
به  دوره  این  مدرسان  و  اندرکاران  همکاران،دست  تمامی  از 
پنج  در  فارسی  زبان  آموزش  مشترک  های  دوره  برگزاری 
مشهد،  فردوسی  تفتاش)تهران،  توافق نامه  عضو  دانشگاه 
امیدواری  ابراز  و  کرد  اشاره   ) شیراز  و  ارومیه  تبریز، 
یابد. دست  خود  اهداف  تمامی  به  بتواند  دوره  این  نمود 
فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس  عطوی،  حسن  دکتر  سپس 
از  دوره  این  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  لبنان، 
تمامی مسئوالن و برگزار کنندگان این دوره تشکر و قدردانی 
به  آموزی  زبان  کارت  و  هدیه  اهدای  و  کلیپ  پخش  کرد. 
بود.       مراسم  این  های  برنامه  دیگر  از  لبنانی  آموزان  فارسی 

برگزاری	مراسم	افتتاحییه	مدرسه	تابستانی	
دومین	گروه	فارسی	آموزان	لبنانی	مرکز	فردوسی
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برگزاری دو آزمون جامع زبان فارسی در 
تابستان سال 98 

در مرکز بین المللی فردوسی
 

نخستین آزمون جامع تابستان 98 در مرکز بین المللی آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان فردوسی مشهد روز شنبه 26 مردادماه 
سال جاری با حضور 94 فارسی آموز از 6 کشور برگزار شد.

سوریه،  لبنان،  عراق،  کشورهای  از  داوطلبانی  آزمون  این  در 
اندونزی، روسیه و ژاپن شرکت کردند و آزمون در دو مرحله 
کتبی و شفاهی برگزار شد. همچنین روز دوشنبه 25 شهریورماه 
آزمون جامع دوم تابستان با حضور 110 فارسی آموز از 4 کشور 
بخش  در  داوطلبان  شد.  برگزار  چین  و  بحرین  لبنان،  عراق، 
شنیداری،  خوانداری،  مهارت های  با  مرتبط  سواالت  به  کتبی 
هم  دادند.  پاسخ  شفاهی  سواالت  به  دوم  دربخش  و  نوشتاری 
نمایندگی  در  فارسی  زبان  جامع  آزمون  آزمون،  این  با  زمان 
برگزار گردید  داوطلب  با حضور50  نجف  در  فردوسی  مرکز 
و  سنجش  بخش  نظارت  تحت  آزمون  برگزاری  روند  که 
پس  داوطلبان  این  اغلب  باشد.   می  فردوسی  مرکز  ارزیابی 
ادامه  برای  فارسی،  زبان  جامع  آزمون  در  موفقیت  کسب  از 
تحصیل به دانشکده های دانشگاه فردوسی معرفی خواهند شد. 

ربگزاری کارگاه خوشنویسی 

ربای مدرهس اتبستانی مرکز فردوسی
با حضور پرشور50 تن  کارگاه خوشنویسی روز شنبه 2 شهریور ماه 98   
به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  تابستانی  مدرسه  لبنانی  آموزان  فارسی  از 
غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری کانون هنرهای 
فردوسی،  مرکز  مدرسان  مراسم  این  در  شد.  برگزار  دانشگاه  تجسمی 
آقایان دکتر جعفر چهارمحالی، مهندس پرسا، مهدی ییالقی و امیر علی 
برومند، طبق درخواست فارسی آموزان، آیات و احادیث و اشعار فارسی و 
اسامی زبان آموزان را با خط نستعلیق کتابت کردند. دکتر احسان قبول، 
مدیر همکاری های علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی با 
حضور در این مراسم از استقبال شایسته زبان آموزان لبنانی از خوشنویسی 
نمود. دکتر حسن  بازدید  کارگاه  این  از  و  اظهار خرسندی کرد  را هنری 
این  از  تقدیر  ضمن  نیز  لبنان  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  مدیر  عطوی، 
برنامه، هنر خوشنویسی را هنر فاخر برشمرد و تاثیر این هنر را در آموزش 
اثر  پایان این کارگاه یک  زبان فارسی بسیار مثبت و سازنده دانست. در 
الزم  شد.  اهدا  شده،  کتابت  آثار  از  عطوی  حسن  دکتر  به  خوشنویسی 
آموزان  زبان  برای  خوشنویسی  زنده  اجرای  برنامه  اولین  است  ذکر  به 
مدرسه تابستانی در تاریخ چهارشنبه 26 تیرماه 98 در مجتمع کانون های 
فرهنگی هنری دانشگاه با استقبال بسیار فارسی آزموان لبنانی برگزار شد.
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مراسم پایانی مدرسه تابستانی فارسی آموزان لبنانی مرکز فردوسی، روز یکشنبه 
3 شهریور ماه سال جاری با حضور 50 فارسی آموز لبنانی و مسووالن و برگزار 
کنندگان این دوره در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

زبان  آموزش  مرکز  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به نمرات 
خوبی که فارسی آموزان این دوره کسب کرده اند، از مدرسان، همکاران 
الملل دانشگاه تشکر  اداره دانشجویان بین  این دوره و  و برگزارکنندگان 
برگزاری   شاهد  هم  این  از  پس  کرد  امیدواری  ابراز  و  کرد   قدردانی  و 
چنین دوره هایی در دانشگاه فردوسی مشهد باشیم. دکتر حسن عطوی، 
رئیس مرکز آموزش زبان فارسی فردوسی لبنان ضمن تشکر از  زحمات 
امیدواری کرد مرکز  ابراز  بین الملل دانشگاه  مسئولین و کارمندان بخش 
فردوسی لبنان در طرح تفتاش )تهران، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان، 
شیراز( همکاری داشته باشد. در ادامه این مراسم دکتر عطوی از مدرسان 
با اهدای هدیه تشکر کرد. اجرای سرود و نمایش  این دوره  و مسئولین 
همچنین  بود.  مراسم  این  های  برنامه  دیگر  از  آموزان  فارسی  توسط 
این  پایان  در  اهدا شد.  یادبود  رسم  به  هدایایی  دوره  این  برتر  نفر   5 به 
شد.  اهدا  آموزان  فارسی  از  یک  هر  به  دوره  پایان  گواهینامه  مراسم  

برگزاری جلسه معرفی و رونمایی
 از کتاب صدای فارسی

 
جلسه ای با محوریت معرفی »کتاب صدای فارسی« با حضور نویسندگان کتاب 
و مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی 
مشهد، روز دوشنبه 4 شهریور ماه سال جاری در مرکزفردوسی برگزار شد.

این  نویسندگان  از  یکی  نژاد،   نادر  گراناز  خانم  جلسه  این  ابتدای  در 
پرداخت.  اثر  این  معرفی  به  فردوسی،  مرکز  مدرسان  از  یکی  و  کتاب 
به  فارسی  زبان  آموزش  در  کتاب  این  استفاده  به چگونگی  اشاره  با  وی 
این کتاب را شامل 17 درس دانست که هر قسمت   غیر فارسی زبانان، 
فارسی  زبان  تقویت مهارت شنیداری  برای  کاربردی  تمرین های  شامل 
است  و قابل استفاده در تمامی سطوح زبانی از مقدماتی تا پیشرفته می 
باشد و عالوه بر لوح فشرده شامل پاسخ نامه و کتاب معلم است. یادآور 
آقای سید  از مدرسان مرکز فردوسی  این کتاب توسط سه تن  می شود 
عباس ناجی، خانم ها گراناز نادر نژاد و طیبه گودرزی تدوین شده است. 

برگزاری مراسم پایانی مدرسه تابستانی فارسی آموزان لبنانی مرکز فردوسی



 17شماره 21 بهار و تابستان 98

بازدید هیات عالی رتبه دانشگاه های
 کشور لبنان از مرکز فردوسی

 
کشور  دانشگاه های  برجسته  استادان  از  نفره   35 هیات 
روز  اسالمیه  و  طرابلس  یو،  تی.  ال.  ژزف،  سنت  لبنان، 
امکانات مرکز  از  بازید  چهارشنبه 13 شهریورماه 1398 ضمن 
نمودند. گفتگو  و  دیدار  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر  با  فردوسی 

در این بازدید که خانم دکتر موذن زاده، رئیس اداره دانشجویان 
بین الملل دانشگاه نیز حضور داشتند، با حضور در کالس های 
درس  با شیوه های آموزشی و برنامه درسی این مرکز آشنا شدند 
همچنین  دانستند.  مطلوب  بسیار  را  فردوسی  مرکز  امکانات  و 
و  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر  قبول،  احسان  دکتر 
در  نیز  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور 
همکاری های  برخی  به  اشاره  با  بازدید  این  از  پس  دیداری 
جمله  از  لبنان  کشور  دانشگاه های  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
در  کارشناسی  مقطع  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  تأسیس 
دانشگاه های لبنان، تأسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه های 
در  الکک  ویکتور  دکتر  بزرگداشت  کسلیک،  و  ژزف  سنت 
دانشگاه فردوسی مشهد، برگزاری مدارس تابستانی ویژه دانش 
کرد. عنوان  را  برنامه ها  دیگر  و  لبنانی  دانشجویان  و  آموزان 

برگزاری پنجمین آزمون سامفا 
در دانشگاه فردوسی مشهد

 

پنجمین آزمون سنجش استانداردهای مهارت های زبان فارسی ) سامفا( وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد روز جمعه، 15 شهریور 
ماه سال جاری با حضور 41 داوطلب از کشورهای عراق و نیجریه برگزار شد .

غیر  دانشجویان  امور  کل  مدیر  علیزاده،  عبدالحمید  دکتر  آزمون  این  در 
بازدید  آزمون  برگزاری  روند  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ایرانی 
با دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز آموزش زبان  ادامه طی نشستی  و در 
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر زینب موذن 
درباره  دانشگاه فردوسی مشهد،  الملل  بین  دانشجویان  اداره  رئیس  زاده، 
خصوص  در  وزارت  آینده  های  برنامه  و  فردوسی  مرکز  های  فعالیت 
کردند. گفتگو  فارسی  زبان  های  آزمون  برگزاری  و  بورسیه  دانشجویان 

سواالت  به  عصر  و  صبح  نوبت  دو  در  کنندگان  شرکت  آزمون  این  در 
و  انسانی  علوم  پزشکی،  مهندسی،  چهارگانه  های  گروه  در  آکادمیک 
علوم اجتماعی در مهارت های شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری 
زبان  مراکز  در  همزمان  به صورت  آزمون  این  است  گفتنی  دادند.  پاسخ 
عراق  در  کشور  از  خارج  در  و  سنندج  مشهد،  فردوسی  دهخدا،  فارسی 
دمشق(   ( سوریه  )آنکارا(،  ترکیه  )بیروت(،  لبنان  اربیل(،  و  )نجف 
وزارت  سوی  از  آزمون  این  در  موفقیت  از  پس  داوطلبان  و  شد  برگزار 
دریافت  گواهینامه  کشور  سنجش  سازمان  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
الزامی است. بورسیه  برای دانشجویان  آزمون  این  خواهند کرد و مدرک 
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دوره  آموزان  فارسی  برای  شناسی  خراسان  های  دوره 
ماه  شهریور   21 شنبه  پنج  روز  فردوسی  مرکز  تابستانی 
سال جاری با فارسی آموزانی از کشورهای آلمان، فرانسه، 
شد  برگزار  عراق  کردستان  و  کنیا  نروژ،  ایتالیا،  انگلیس، 
فرهنگی   و  گردشگری  های  جاذبه  از  آموزان  فارسی  و 
شاندیز، زشک و ابرده، نیشابور و مشهد دیدن کردند. این 
فارسی آموزان از آرامگاه عطار و خیام و کمال الملک و 
همچنین مناطق گردشگری شادیاخ، معدن نمک و موزه 
مردم شناسی، کارگاه های فیروزه و کاروانسرای عباسی در 
نیشابور بازدید و با فرهنگ و جاذبه های خراسان آشنا شدند.  

برگزاری دوره های خراسان شناسی 
برای مدرسه تابستانی

 مرکز فردوسی 
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- لطفا خودتون رو معرفی کنید.
ادبیات  و  زبان  دکترای  دانشجوی  هستم.  پور  غزالی  زهرا   -
شکل  به   1393 ماه  خرداد  از  و  فردوسی  دانشگاه  در  فارسی 
می  تدریس  دانشگاه  این  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  در  مستمر، 
دانشجویان  برای  تدریس  بیشتر  ابتدا  از  من  کاری  حیطه  کنم. 
بوده  لبنانی  بعد  درجه  در  و  عراقی  آموزان  زبان  ویژه  به  زبان  عرب 
فارسی  با  نگارش  و  خواندن  مهارت  زمینه  در  هم  هایی  دوره  البته 
داشتم.  ای  کره  و  چینی  آموزان  زبان  مثل  آسیا  شرق  آموزان 
من در مرکز فردوسی کارم را با تدریس مهارت خواندن و نگارش برای 
سطح پیشرفته آغاز کردم و بعد از مدتی، شروع کردم به تدریس کتاب 
آموزش نوین زبان فارسی در همه سطوح پنج گانه. در کنار تدریس 
کتاب فارسی و نگارش و خواندن، در دوره کوتاهی که مرکز تصمیم 
به آموزش مهارت امال و درست نویسی به عنوان درسی مستقل گرفته 
بود، مسؤولیت کارگروه امال و تنظیم سرفصل ها و دروس برای این 
بود. بنده  عهده  به  کالسها  بعضی  در  تدریس  همچنین  و  سرفصل 

دکتر  جناب  پیشنهاد  به  بنا  که  بود   1397 سال  مهرماه  از  و 
فردوسی  دانشگاه  الملل  بین  های  همکاری  مرکز  مدیر  قبول، 
دمشق  عازم  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  موافقت  با  و 
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  در  تدریس  برای  شدم 
کردم. شروع  دانشگاه  آن  در  را  کارم  سال  نیم  همان  از  و  دمشق 
- وضعیت زبان فارسی و تدریس آن در سوریه چگونه است؟

می  تدریس  سطح  دو  در  سوریه  های  دانشگاه  در  فارسی  زبان   -
قالب  در  و دیگری  فارسی  ادبیات  و  زبان  قالب گروه  در  شود: یکی 
اختیاری  درسی  واحد  صورت  به  فارسی  زبان  آموزش  های  کرسی 
برای دانشجویان رشته های زبان و ادبیات عرب، تاریخ و آثار باستانی.

و  دارد  طوالنی  ای  سابقه  سوریه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش 
این  های  دانشگاه  در  تدریس  برای  ای  برجسته  استادان  دیرباز  از 
کشور، به سوریه اعزام می شده اند.  به صورت رسمی در سال 1354 

با تالش های دکتر محمد جواد مشکور، تدریس  هجری شمسی و 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دمشق توسط خود ایشان آغاز شد 
و پس پیروزی از انقالب اسالمی ایران، با امضای تفاهم نامه هایی 
فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  امر  عالی،  سطوح  در  کشور  دو  بین 
گسترش یافت و استادانی همچون دکتر جلیل مسگرنژاد، دکتر محمد 
علوی مقدم، دکتر سعید شیبانی، دکتر محمد حسن حائری، دکتر سید 
مهدی زرقانی و بزرگان دیگری به دانشگاه های سوریه اعزام شدند. 
 با آغاز جنگ سوریه، وضعیت دانشگاه ها هم تحت تأثیر قرار گرفت و با 
های  گروه  وضعیت  سوریه،  به  استاد  اعزام  در  ساله  چند  ای  وقفه 
مشکالتی  با  کشور  این  های  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 
سرگیری  از  و  جنگ  یافتن  پایان  با  است  امید  که  شد  مواجه 
ادبیات  و  زبان  وضعیت  کشور،  این  به  مدرسان  و  استادان  اعزام 
شود. بهتر  سوریه  آموزشی  مراکز  دیگر  و  ها   دانشگاه  در  فارسی 

دمشق  های  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  حاضر  حال  در 
فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  قالب  در  حمص(  شهر  )در  البعث  و 
بر  عالوه  و  شود  می  تدریس  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  برای 
دانشگاه  در  فارسی  زبان  آموزش  های  کرسی  دانشگاه  دو  این 
غیردولتی  دانشگاه  حلب،  دانشگاه  الذقیه،  شهر  تشرین  های 
ادبیات  و  زبان  تاریخ،  دانشجویان  برای  نیز  دمشق  در  رقیه  حضرت 
گردد. می  تدریس  اختیاری  واحد  عنوان  به  باستانی  آثار  و  عرب 

اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزنی  همت  به  همچنین 
شهرهای  در  فارسی  زبان  آموزش  های  دوره  ایران، 
گردد. می  برگزار  مندان  عالقه  برای  الذقیه  و  دمشق 

دانشجویان  با  دمشق  دانشگاه  در  گذشته،  تحصیلی  سال  در  من 
آیین نگارش  آزمایشگاه و  سال اول و دوم دروسی همچون گفتگو، 
داشتم. کالس های گفتگو برای بچه ها جذاب بود؛ در کالس های 
آزمایشگاه بیشتر دانشجوها یا بهتر بگویم همه آنها تقریبًا برای اولین 
بار بود که فایل های صوتی به زبان فارسی می شنیدند. برای همین 

مصاحبه با استاد اعزامی مرکز فردوسی به سوریه
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به  اما  بود  سخت  برایشان  شنیداری  محتوای  درک  اول  روزهای  در 
ها  زبان  فارسی  توسط  فارسی  زبان  شنیدن  به  گوششان  باید  هرحال 
بود،  مفیدی  کالسهای  نگارش  آیین  های  کالس  کرد.  می  عادت 
کردند.  می  کوتاهی  تکالیفشان  انجام  در  دانشجویان  از  برخی  البته 
دانشجویان  به  هرچیز  از  پیش  کردم  می  سعی  کالسها  این  در  من 
نشان دهم که هدف از گذراندن هریک از این واحدهای درسی چیست 
می  زیرا  کنیم  طی  سال  نیم  پایان  تا  است  قرار  را  مسیری  چه  ما  و 
دیدم فقدان استاد فارسی زبان و یا استادان بومی آشنا به امر تدریس 
با هر درس باعث  نیز نبود منابع آموزشی متناسب  زبان سبب شده و 
در  و  کند  گم  کالس  سر  در  نشستن  از  را  خود  هدف  دانشجو  شده 
انگیزه ای هم برای آمدن به کالس نداشته باشد؛ چون مسیر  نتیجه 
برایش روشن نیست و نمی داند االن در آموزش زبان کجاست و بعد 
برسد.  کجا  به  است  قرار  آزمایشگاه  یا  گفتگو  واحد  این  گذارندن  از 
در کنار تدریس در دانشگاه که معمواًل دو یا سه روز در هفته وقت من را 
به خود اختصاص می دهد، در کالس های آموزش زبان فارسی رایزنی 
جمهوری اسالمی ایران در دمشق هم همین کتاب آموزش نوین را از 
سطح یک شروع کردم به تدریس با یک گروه از زبان آموزان که قرار 
است انشاءاهلل تا پایان سطح پنج همراهشان باشم. زبان آموزانی که در 
رایزنی با آنها درس دارم از آنجا که هریک انگیزه ای برای یادگیری 
حاضر  ها  کالس  در  بیشتری  اشتیاق  و  شور  با  دارند،  فارسی  زبان 
کنند. می  ایجاد  مدرس  در  را  بیشتری  رضایت  احساس  و  شوند  می 

- از سفرتان به سوریه و احساستان برایمان بگویید.
روزهای اول رسیدن به دمشق، قتی وضعیت محل سکونت و امکانات 
دانشگاه را دیدم، از آنجا که با تصور و انتظار من خیلی فاصله داشت، به 
سختی گذشت. کم کم سعی کردم با شرایط کنار بیایم و زندگی کنم. 
دمشق شهر زیبایی است؛ ساختمانهای قدیمی با بنای رومی، بازارهای 
سنتی و آب و هوایی کم و بیش مدیترانه ای، خاک گرم و مردمی که 
در مراودات اجتماعی معمواًل لبخند روی لب دارند، باعث می شود که 
احساس غربت نکنی. مردمی که در دانشگاه، رایزنی، مکان های عمومی 
مثل بازار و خیابان و تاکسی با آنها مواجه شدم رفتاری مؤدبانه و احترام 
آمیز داشتند. وجود حرم حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س( در این 
شهر و حضور خانواده های ایرانی که دو روز در هفته و در مناسبت های 
مختلف در حرم حضرت رقیه)س( دور هم جمع می شوند، دلگرمی خوبی 
است. امیدوارم بتوانم از فرصت اقامت در این شهر به خوبی استفاده کنم.

- احساس بچه ها درباره زبان فارسی چگونه است؟
تقریبًا  انتخاب کردید،  را  این رشته  از دانشجوها می پرسی چرا  وقتی 

بیشترشان می گویند چون کشور ایران و زبان فارسی را دوست دارند. 
آنها که بیشترشان شاید از سوریه بیرون نرفته باشند، تصورشان از ایران 
با  زیبا  زبانی  دارای  و  زیبا  طبیعتی  و  تاریخی کهن  با  بزرگ  کشوری 
موسیقی غنی است. برخی هم زبان فارسی می خوانند زیرا دوست دارند 
اینجا درس بخوانند. چند دانشجو هم داشتم که  بیایند و در  ایران  به 
عاشق زبان هستند و دوست دارند چند زبان خارجی را یاد بگیرند که 
یکی از این زبان های محبوب، زبان فارسی است. آنها در صورتی که 
به خوبی زبان فارسی را صحبت نمی-کند می گویند زبان فارسی خیلی 
ساده است، چون فکر می کنند خیلی خوب زبان فارسی را یاد گرفته اند. 
مشکلی که معمواًل با زبان آموزان عرب زبان داریم. همین ساده انگاری 
نکنند.  زیادی  زبان تالش  نحو  رعایت  و  تلفظ  در  سبب می شود که 

- یک خاطره از این مدت تعریف کنید.
اولین خاطره برمی گردد به اولین روز حضور در دانشگاه. اولین روزی که 
 کالس داشتم در فاصله ای که بین دو کالس بود، دنبال یک نمازخانه
  می گشتم. همینطور که از کالس بیرون می آمدم و به طرف در دانشکده

 می رفتم، راهرو را نگاه کردم و دیدم همه دخترهای دانشجو بی حجاب 
هستند و با خودم گفتم ممکنه مسلمان نباشند و ندانند نمازخانه کجاست. 
 نزدیک در یک پسر جوان را دیدم که قیافه موجهی داشت و فکر کردم احتمااًل
گشتم  می  عربی  کلمات  دنبال  کند.  راهنمایی  را  من  تواند  می   
او  از  شکسته  پا  و  دست  عربی  با  بپرسم،  او  از  را  نمازخانه  جای  تا 
»دنبال  گفت:  تهرانی  لهجه  با  جوان  پسر  المصلی؟«؛  »وین  پرسیدم 
تعجب  نیست«.  نمازخونه  دانشکده  این  توی  گردید؟  می  نمازخونه 
دانشجوی  یک  دقیقًا  من  دانشگاه  آن  در  آدم  همه  این  بین  کردم 
ایرانی را پیدا کرده بودم. بعدها وقتی این خاطره را تعریف می کردم 
نوشته شده  ایرانیان  ما  پیشانی  در  جایی  بودن  ایرانی  انگار  گفتم  می 
در  بیشمار  آدمهای  بین  از  کند،  خطور  هم  ذهنت  به  آنکه  بی  که 
کند. می  جلب  را  ات  توجه  ایرانی  هموطن  یک  غریب،  کشور  یک 

-و سخن پایانی؟
ممنونم از شما برای این گفتگو و امیدوارم حضور من در کشور سوریه و 
دانبشگاه دمشق حضور مؤثری در جهت گسترش زبان و ادبیات فارسی 
باشد و پس از اتمام این مأموریت هم خودم تجربیات شغلی و علمی و 
شخصی گرانقدری کسب کنم و هم از قدم کوچکی که در راه گسترش 
زبان، ادبیات و فرهنگ ایرانی برداشته ام احساس رضایت و خرسندی 
داشته باشم. همچنین امیدوارم با اعزام استادان و مدرسان بیشتر به کشور 
سوریه گامهای مهم و مؤثری در زمینه آموزش زبان و ادبیات فارسی به 
فارسی دوستان و ایران پژوهان سوری، در سالهای پیش رو برداشته شود. 
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 در مرکز فردوسی


