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  ها و ابزارهاي نو شيوه
  فارسي در هندزبان در آموزش 

محميقيد آصف نعيم صد∗  

 داراي »يمرس زبان«عنوان   هفتصد ساله بهةزبان فارسي در هند به علّت داشتن سابق
توانيم کامالً   نيازهاي ملّي و فرهنگي هند را بدون زبان فارسي نمي.استت زيادي اهمي

ات ه دانشگاه بزرگ هند داراي دپارتمان زبان و ادبيقريب به پنجا. گو باشيم پاسخ
ي، و دبيرستان نيز زبان يماتي، راهنما مقدةهاي فوق در دور عالوه بر دانشگاه. دان فارسي

  .شود فارسي تدريس مي
اوالً . ت استهاي هند از دو لحاظ داراي اهمي تدريس زبان فارسي در دانشگاه

  . به عنوان يک زبان خارجيعنوان زبان کالسيک هند و ثانياً به
 ة مطالع.کالسيک داردزبان ن عنوا بههاي عميقي در اين کشور  زبان فارسي ريشه

هاي زير  ثيراتي در فرهنگ هند دارد، براي يک هندشناس در زمينهأزباني که چنين ت
  :ضروري است

   منابعة مطالعبرايتاريخ و فرهنگ،  .۱
 ناسيش هاي شرق ها و کتابخانه بايگاني، موزه .٢

 يهاي محلّ ها و گويش ها و لهجه شناسي، زبان مطالعات زبان .٣
 معماري/مهندسي .٤

 ر علوم مانند علم موسيقيسايعلم طب و  .٥

                                                   
  . دانشگاه اسالمي عليگره، هنددانشيار فارسي  ∗
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چه  گر. شود عنوان زبان خارجي نيز تدريس مي  به فارسيشد که اشاره چنان مه
اقل حد کشور ايران و هند در زمان حکومت استعماري بريتانيا به«تبادل فرهنگي بين 

گونه که در حال حاضر شاهد روابط  همان. ا خوشبختانه اين روابط قطع نشد ام»رسيد
هاي فرهنگي، اقتصادي،   ايران در زمينهيبين دو کشور هندوستان و جمهوري اسالم

پروري و علمي هستيم، خوشبختانه آينده نگري صاحب منصبان  صنعتي، کشاورزي، دام
  .باشد هاي مذکور مي  در زمينههر دو کشور حاکي از گسترش روابط

  تأثير آموزش زبان فارسي
 نفتي ة تن ذخيرها د و اکنون داراي حدود مليوننک  زيادي نفت توليد ميحد ايران به

است و از لحاظ منابع گاز دومين کشور و از لحاظ منابع مس چهارمين کشور جهان 
 . هند نياز داشته باشدياطالعات و تکنولوژ شايد براي پيشرفت اقتصادي به. باشد مي
ياد بدهيم و صان هند را فارسي هاي مختلف هند متخصّ همکاري دانشگاه توانيم با مي ما

 ،ات فارسيزبان و ادبي  عالوه بر،يدوارم مطالعاتبنده ام. ميبراي کار در ايران آماده نماي
  : شودهاي زير دربارة ايران از طريق آموزش زبان فارسي در هند انجام در زمينه

  کشاورزي و بازسازي اقتصادي در ايران .۱
 هاي صنعتي پيشرفت .٢

 منابع زير زميني .٣

 تجارت داخلي و خارجي .٤

حدود هفتاد مليون نفر جمعيت که حدود بيست و پنج در صد از آن  کشور ايران با
هاي  تالش. باشد تحصيل در سطوح عالي مي زير بيست و پنج سال هستند نيازمند به

 ايران در توسعة ين محترم جمهوري اسالمط مسؤالتوس انقالب اسالميزيادي بعد از 
 ناصات فارسي در هند متخصّ آموزش زبان و ادبيةتوسع اب .ها صورت گرفته است دانشگاه

  .ندكن هئمک شاياني اراكتوانند در اين مورد به کشور ايران  و اساتيد هندي مي
دتوان  يابد قطعاً اين کشور ميات فارسي در کشور هند گسترشاگر زبان و ادبي 

 مراتع و ي احيا درهاي جديد  شيوهئةة تکنولوژي خود در کشاورزي و با ارائارا با
  .هي بنمايدپروري کمک قابل توج دامداري و دام
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  ها و ابزارهاي نو در آموزش زبان فارسي شيوه
بان فارسي ه شدند که روش تدريس زشناسان متوج زبانميالدي در اواسط قرن نوزدهم 

ارد و روش زبان آموزي مبتني بر اصول و مباني دستور و در يبازنگري و تغي نياز به
 در پيدايش و F. Gouin  وC. Marcel  ،T. Prendirgastان آقاي.ترجمه کافي نيست

احي شيوهطر آقاي .اند هي انجام دادههاي تدريس زبان اقدامات قابل توج Gouin از 
احان قرن ناولين طرآموختن زبان کودکان کرد و روش  ه بهوزدهم است که توج

 عنوان روش مستقيم را به ما آن.  کودکان مطرح نمودة مشاهده ازاستفاد تدريس را با
(Direct Method)  و روش طبيعي(Natural Method)هاي آموزش  روش. شناسيم  مي

  .ستشرح زير ا هزبان ب
 (Oral Approach) روش شفاهي
تمرين  اين روش بر. ستم در بريتانيا رواج داشتي دوم و سوم قرن بهاي دهاين روش در 

  .ها استوار بود  جملهةشفاهي، دستور و نمون
 (Audio Lingual Method) روش شنوايي و گفتاري

.  رواج پيداکردColeman Reportط م در آمريکا توس ۱۹۲۹اين روش از سال 
بر طبق اين روش آموزش دهندگان از . روش بر درک مفاهيم و متن مبتني است اين

 در خواندن متن يهدف اين روش تواناي. دهند نامه درس مي واژه روي کتاب همراه با
ي فراگيران يدر اين روش روند هدايت و راهنما. باشد صورت آهسته مي به
آموزش قواعد و دستور زبان . کردن و گفتار صحيح و درست متمرکز است صحبت بر

 ابتدا گفتگوي ،در اين روش فراگيران. دارد ت قرار دوم اهميةر درجدر اين روش د
ط از روي نوار کاست و يا توسكه  که در متني نوشته شده است  را دو طرفهيمعمول

م معلّ. کنند جمله تکرار مي دهند و جمله به دقّت گوش مي ه ب،شود  ميهم خواندمعلّ
کند و اگر فراگيران در زمان تکرار   ميهصدا، لهجه، سرعت در تکرار فراگيران توج به

 دچار اشتباه شوند بالدرنگ ،ظ و چه از جهت دستور چه از جهت تلفّي،جمالت الگوي
فراگيران بدين طريق مکالمات را . شود تا اشتباه برطرف شود رداده ميم تذکّط معلّتوس
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 مبتني نوشتن نيز  دريچنين کسب تواناي  لغات و همةافزايش دامن. کنند حفظ مي
  .باشد شنيدن مکالمات مي بر

 (C L T) .تي. ال. سي

اين روش . در انگلستان رواج پيدا کردميالدي  ششم قرن نوزدهم ةاين روش از ده
در روش .  منطقي دارده توج(Structural) و ساختاري (Functional) کاربردي ةجنب به

. گيرد مي  استفاده قرار رساندن پيام موردةعنوان يک وسيل تي آموزش زبان به.ال.سي
 ايجاد و افزايش قابليت ارائه يآموزش زبان بايد در فراگيران تواناي طبق اين روش با

  :شود ه بيشتري مي در اين روش به نکات زير توج.وجود آيد هاهداف ب
  . اول اهميت قرار داردةمعني لغات در درج .۱
 .يادگرفتن زبان به معناي ايجاد ارتباط با ديگران است .٢

 .ر واقع گرددثّؤاي با ديگران ارتباط برقرار شود که م به گونه .٣

  . تمرين ترجمه به کارگرفته شود,نياز فراگيران بهبا توجه  .۴

  گيري و پيشنهاد نتيجه
ات اي که در طي چندين سال متوالي در آموزش زبان و ادبي ه به تجربها توجباين جانب 

هاي مذکور  کارگيري هر يک از روش هم که بتوانم اظهار کن  مي،ام فارسي کسب نموده
 ي و شنواي.تي.ال.هاي سي  تلفيق روشار واقع گردد، لذثّؤد متوان نمي يتنهاي به
تر و  م و هم فراگيران را راحتم از دو روش فوق هم معلّأ توةگفتاري و استفاد ـ

  .رساند هدف مي تر به سريع
م بخوانند يا از طريق نوار اه معلّ همر،فراگيران ابتدا بايد به مکالمه گوش بدهند .۱

  .گوش بدهند و تکرار کنند
 .ه قرار بدهندظ صدا و سرعت گويايي را مورد توجفراگيران بايد تلفّ .٢

٣. نوشتن و کاربرد لغات را تمرين کنندو  خواندن ،ه به متونفراگيران با توج. 

 .ظ صدا و سرعت گويايي استفاده کنندراتور زبان براي تلفّباز ال .٤

 .داً تکرار کننداي را که شنيدند مجد  هر کلمه و جملهانيرفراگ .٥

 .هاي طرح شده پاسخ بدهند هاي ساده را بخوانند و به پرسش نتفراگيران م .٦
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 . احساسات براي يادگيري زبان استفاده کنندئةاز ارا .٧

 .فراهم کندرا هاي مختلف زندگي وسيلة تمرين زبان  از جنبهبايد م معلّ .٨

سازي و نگارش فراگيران   جمله،گسترش دامنة لغات ساسي به اهم بايد توجمعلّ .٩
 .داشته باشد

ها براي تمرين در خواندن و فهميدن   روزنامهةهاي ساد زبان آموزان بايد از متن .١٠
 اقتصادي، سياسي، ةها حاوي اصطالحات روزمر  زيرا روزنامه،کنند استفاده

 .دهستنفرهنگي و علمي 

است، گفتاري  ويژهشکل و هاي ديگر داراي د انزبان فارسي نيز مانند ساير زب .١١
ها و افعال و همگون سازي صداها  سازي واژه  زبان گفتاري از کوتاه.و نوشتاري

 .شود رو مي هب  آمده است که غيربومي در درک آن با اشکال رووجود به
راه حلّ اين . ه شود که اين اشکال مرتفع گرددبايد به آن گونه تهي دروس ما
روش کار بايد .  شودئه شکل نوشتاري اراهمپايها  شکل گفتاري واژهاست که 

چنين نرم افزارهاي تصويري براساس  هم. بر اصل شنيدن و تکرار استوار باشد
تر شود ه شود تا از طريق اين روش کار آموزش زبان آسانزبان گفتاري تهي. 

١٢. اقل هشت مواد درسي بايد طوري تنظيم شود که براساس آن در هر هفته حد
 .ساعت کار در کالس و هفت ساعت کار در منزل را ايجاد کند

ط خش گردد و توس پط نواردرس، ابتدا توس بهدر آغاز هر درس لغات مربوط  .١٣
 .م بايد تلفظ زبان آموز را تصحيح نمايدمعلّ. آموزان تکرار شود زبان

 .سازي و نکات دستوري کار شود ة واژگان روي جملهئپس از ارا .١٤

تفاده از کلمات ساده بايد به فراگيران عادت داده شود که براساس دستور با اس .١٥
جاهاي خالي جمالت را با رعايت دستور زبان .  با معني بسازندزبان، جمالِت

 .پرکنند

 هها، مواد درسي طوري تهيه شود که در آن توج گيري کاربرد واژهدپس از يا .١٦
زي و نگارش داده شود تا سا اساسي به مفاهيم واژگان، خواندن متن، جمله

. نگارش آشنايي پيدا کنند ينيات زبان نوشتاري و آخصوصي فراگيران با
م، متن درس را کلمه به کلمه با صداي بلند بخواند و فراگيران چنين معلّ هم
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 .م کنترل شودط معلّکيد در کلمات توسأجدا جدا تکرار کنند تا جاي تکيه و ت
. شود يادگيري مي ربه نتيجة بهتر و سرعت دردر کار آموزش زبان تکرار منج

چنين تمرين در نوشتن از روي متن و سپس نوشتن متن از طريق شنيدن در  هم
 .باشد يادگيري زبان بسيار مؤثر مي

 .اي دوبار انجام گيرد صورت شفاهي يا کتبي حد اقل هفتهه آزمون کالسي ب .١٧

مواد درسي بايد . اردي د درسي و محتواي متن در آموزش زبان نقش مهمدموا .18
هاي علمي، ادبي، تاريخي، اقتصادي،  ه شود که شامل تمام زمينهاي تهي گونه به

هاي   براساس سبک، چه شعر و چه نثر،هر متن. سياسي، فرهنگي و هنري باشد
در خالل متن معيارهاي زبان شناسي و نکات دستوري هم . ه گرددمختلف تهي

د درسي ا مو.مورد استفاده قرار گيرداز لحاظ صرف و هم از لحاظ نحو 
تکاليف بايد . ال مربوط به آيين نگارش نيز باشدامثچنين بايد حاوي  هم

 .نامه و اصطالحات و فهرست افعال را دربرگيرد واژه

  ا بـدان مقـصد عـالي نتـوانيم رسـيد          ـم
  

  ا گامي چند  شمهم مگر پيش نهد لطف      
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