
 

 

 1394، بهار و تابستان 4، شمارة 3سال علم زبان؛ 

 ی مواد آموزشی در آموزش زبان فارسیهاجنبهبرخی از 

 آموزش عالی فدراسیون روسیه مؤسساتدر 

 1*انویچ پولیشوکآلکساندر ایو

 شناسی مسکوی شرقی دانشگاه دولتی زبانهازبانا استاد 9

 (38/02/8314؛ تاریخ پذیرش: 30/03/8314)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ها در مورد محتویات آموزش زبان فارسی در مراحل ابتدایی )ساال اول  در این مقاله بعضی دیدگاه
گیارد.   در فدراسیون روسیه مورد بحث و بررسی قرار می ی آموزشی پنج سالهو دوم( و همچنین برنامه

مواد بررسی این تحقیق کتب درسی مورد استفاده در موسسات آموزش عالی روسیه است. هدف از این 
باشد. امروزه نیااز  تحقیق، مشخص ساختن معیارهای ضروری برای نگارش کتب آموزشی استاندارد می

شای باا توجاه باه مباانی ناوین آماوزش زباان و علام زبانشناسای           های آموزروزسازی کتابمبرمی در به
هاای  آموزان در عرصاه ی زبانالزم است نیازهای امروز ،فرایندشود. در انجام این کاربردی احساس می

ایم فهرستی از موضوعات ضروری که باید کوشیده ،مختلف ضروری در نظر گرفته شود. از همین روی
ه عنوان زبان خارجی لحا  شود، ارائه دهیم. از جمله این موارد بایاد باه   در روند آموزش زبان فارسی ب

 آموزش متون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فنی، بانکی، موسسات بین المللی و ... اشاره کرد.

آموزش زبان فارسی، روسیه، کتاب آموزشی استاندارد، کاربردشناسلی زبلان،    :هاواژهکلید

 .آموزش مویوعی

                                                           
* E-mail: polyshuk20@mail.ru 
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 مقدمه .1

در انسااتیتو کشاورهای آساایایی و   2887المللاای کاه در فوریااة ساال   ومین ساامینار باین در سا 
، وابسته به دانشگاه دولتی مسکو، درخصوو مسائل آموزش زبان و ادبیاات فارسای،   9آفریقایی

، یکاای از برگاازار شاادحمایاات نمایناادگی فرهنگاای ساافارت ایااران در فدراساایون روساایه   بااه
مرحلاة  کتاب آموزشی پایه و مبنا در زبان فارسی برای موضوعات اصلی به مشکل نگارش یا 

آماوزش عاالی برتار فدراسایون روسایه،       مّسساات آغازین آموزش، با همکاری نمایندگانی از 
اختصاو داشت. در همین زمینه، توصیف و توضیح برخی ماوارد آموزشای در آماوزش زباان     

ه، ساال ی آموزشی پنجهابرنامهآغازین آموزش )سال اول و دوم( و چه در مرحلة فارسی، چه در 
 .رسدیمالزم به نظر 

کتاب آموزشای زباان فارسای ساال     »آموزش عالی فدراسیون روسیه، از  مّسساتدر غالب 
(، В.А.Фролова( و فرلااوا )В.И.Егорова(، یگااوروا )Т.И.Белюнبیلیااون )نوشااتة  2«اول
اساتفاده   مدتموزش طوالنیآغازین آمرحلة عنوان کتاب پایه برای آموزش زبان فارسی، در به
. این کتاب توسط بیش از یا نسل از استادان زبان فارسای روسایه آماوزش داده شاده     شودیم

 است. شده منسوخویژه از نظر مضمون و محتوا، قدیمی و توجهی، بهطور قابلاست؛ اما به

اه آغاازین آماوزش در دانشاگ   مرحلة ی آموزشی جدیدی برای هاکتابی اخیر، هاسالطی 
( و کتااب  К.Н.Хитрикاند از: کتااب آموزشای خیتریاا )   منتشر شده است که عبارت نظامی

 فرایناد (. هار دو کتااب، در   А.А.Носырев( و ناسایرف ) К.И.Поляковآموزشی پالیااکوا ) 
 روند.آموزش، در دانشگاه نظامی به کار می

دورة »و  8«لعملای زباان فارسای: بخاش او    دورة »دو کتاب آموزشای خیتریاا باا عنااوین     
در روناد آماوزش دانشاجویان مترجمای و      1«عملی زباان فارسای کتااب آموزشای؛ بخاش دوم     

فرهنگ پژوهی سال اول و دوم آموزش زبان فارسی در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو موفاق  
 اند.عمل کرده
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مرحلاة  در انستیتو کشاورهای آسایایی و آفریقاایی، وابساته باه دانشاگاه دولتای مساکو، در         
( В.Б.Иванов)نوشتة ایواناوف   7«کتاب آموزشی زبان فارسی: بخش اول»غازین آموزش، از آ

نوشاااتة ایواناااوف و گالدکاااوا    6«کتااااب آموزشااای زباااان فارسااای؛ بخاااش دوم  »و نیاااز از 
(Е.Л.Гладкова) در انساتیتو ویژگای    هاا کتااب . ایان  شاود یما عنوان مواد آموزشی استفاده به

در حال  هاکتاباین  گانسندینوو اکنون،  اندشدهحدود منتشر آزمایشی دارند و در شمارگان م
هستند. باه ایان منظاور، در     هادر روند آموزش آن شدهمشخصانجام موارد تکمیلی و اصالحی 

ناماة  واژهدی صاوتی باا صادای ساخنگوی باومی،      تکمیل این کتاب آموزشی، اساتفاده از سای  
تصاحیح متاون آموزشای و اضاافه کاردن      و همچناین،   ،предметным указателем، دوزبانه
 .شودیمها پیشنهاد تمرین

آغاازین آماوزش، الزم   مرحلة ی کتاب آموزشی پایة زبان فارسی در سازآمادهدر خصوو 
 کتاب پایه، با در نظر داشتن کااربرد آن در  گامبهگامی کلی و مهم در آموزش هاروشاست به 

 شناسی مسکو، توجه داشت.بانمراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه دولتی ز

گیاری و تنظایم کتااب آموزشای تفااوت در اهاداف       ی شکلهایدشوار نیتریاصلیکی از 
 مّسساات ی زباانی( و تعاداد سااعات آماوزش زباان در      هاا مهاارت نهایی و وظایف آماوزش ) 

، باه  شاان یریگجهتوسو و آموزش عالی مختلف، بسته به سمت مّسساتآموزش عالی است. 
ی آموزشاای و هاااکتااابپردازنااد و ویژگاای باارای آمااوزش زبااان فارساای ماای  نامااهبرتاادوین 
 .کنندیمرا برای دستیابی به اهدافشان مشخص  مورداستفادهآموزشی کما

آموزش عالی باا توجاه    مّسساتی آموزشی هابرنامه و تحلیل تجزیهما در این مقاله، فة یوظ
در  هاا تفااوت ة کااری، ماوارد کلای و نیاز     در برناما  توانیمها نیست؛ به تخصص و گرایش آن

 ی تخصصی روند آموزش را در نظر گرفت.ریگجهت

شناسای و ترجماه،   ی تخصصی زباان هاشیگرا توانیمآموزش عالی مختلف،  مّسساتدر 
پژوهی و سیاست خارجی را در آموزش زبان اللغة، اقتصاد، تجارت خارجی، تاریخ، فرهنگفقه

. آماوزش در ایان   کناد یما ها را ایجااد  ها الزام آنی آناهیپاص فارسی در نظر گرفت که تخص
آغااازین آمااوزش زبااان مرحلااة امااا در ؛ مسااتلزم مهااارت زبااانی تخصصاای اساات  هاااتخصااص
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آموزشای یکساانی    هاای از کتااب  تاوان یما تخصصای،  مرحلاة  سازی ابتادایی(، پایش از   )آماده
واژگان، دستور زبان،  تی همچوناستفاده کرد. در تدوین این کتاب آموزشی، توجه به موضوعا

آواشناسی، نوشتار، مهارت و توانایی گفتاار و نیاز آزماون و تعیاین معیارهاای ارزیاابی اهمیات        
 ی دارد.اژهیو

شامل این موارد باشد: روز کاری، در انساتیتو، روز   تواندیمموضوعات کتاب آموزشی پایه 
ونقال  و غیره(، رستوران )کافه(، حمل فروشیتعطیل، محل مسکونی، خرید )بازار، پاساژ، کتاب

ی دیادنی،  هاا مکاان ی سال، نظام آموزشی، هافصلآهن، هواپیما(، )اتوبوس، مترو، اتومبیل، راه
وهاوا و  و مراسام ماذهبی(، ادبیاات عامیاناه )فولکلاور(، آب      هاا جشان ) هاا سانت ورسوم، آداب
ی ادب، جغرافیاا، تااریخ،   هاهنجارپزشکی )مراجعه به پزشا(، ة یاولی هاکمازیست، محیط

ی هاا مهاارت بااال باردن    تاوان یما آموزشای،  برناماة  نظامی و غیره. در ة یپاامور اداری، واژگان 
بینای  پایش  ،که برای ارتباط و معاشرت روزمره در این موضوعات الزم اسات  ،کالمی پایدار را

رد توجاه قارار   زباناان ماو  کشورشناسی را در روند آموزش زبان فارسی باه خاارجی  جنبة کرد و 
 داد.

عناوان ماوارد کلای در    باه  توانناد یما تا روشن کنایم چاه ماواردی     میکوشیمبر این اساس، 
تسلط عملای باه زباان بارای ارتبااط       ،آموزش زبان فارسی مد نظر قرار گیرند. هدف از آموزش

 ی کالمی است.هاطیمحی در احرفه

امر، بیش از هار چیاز، الزم اسات    منظور انتشار کتاب آموزشی پایه و تخصصی کردن این به
زبانان سنجیده شود. منظور از مضامون و  محتوا و مضمون کتاب آموزش زبان فارسی به خارجی
 محتوای آموزش، از دیدگاه ما، دو جزء اصلی زیر است:

 مواد آموزشی که الزم است آموخته شود؛( 9

 .هاییتواناو  هامهارت( 2

مجماوعی از داناش    ،«الزم اسات آموختاه شاود    ماواد آموزشای کاه   »نخسات، یعنای   مّلفة 
مهاارت و   ،دوممّلفاة  و مقصاود از   ردیا گیما  در بار واژگانی، دستور، آواشناسای و نوشاتار را   
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در ایان   ای کاه همّلفا وشنود، خواندن و نوشتن اسات. عنصار و   ی کالم شفاهی، گفتهاییتوانا
آغااازین آمااوزش،  مرحلااةدر  گاازینش موضااوعی مااواد واژگااانی اساات.  ،ت داردیاااهم میااان

ی مختلف  به هم نزدیا هستند و یا با یکدیگر انطباق دارند. عالوه بار آن،  هابرنامهموضوعات 
کاه اساتادان مختلفای،    موضوع دروس نیازمند توافق در نظام آموزشی واحد است و درصاورتی 

م و دارناد، الزم اسات کاه در روناد آماوزش، در همااهنگی الز       ، آموزش را بر عهدهموازاتبه
 کافی با یکدیگر قرار داشته باشند.

کاه در زباان    بسیار مهم در روند آموزش، مشاخص سااختن حاداقل واژگاانی اسات     فة یوظ
آغازین آموزش، در چارچوب کتاب آموزشی پایاه، باه   مرحلة ارتباط در  معاصر، برای حداکثر

، تنظایم و  الزم است متون آموزشای، باا مشاارکت گویشاور باومی زباان       ،؛ همچنینرودیمکار 
 تدوین شود.

تخصصای اسات   فاة  یوظ، یا خودخودبهآغازین آموزش، مرحلة تعیین حداقل واژگان در 
( همراه باشد. همچناین،  نامهواژهی عملی )تدوین فرهنگ واژگان بسامدی و هاهیتوصکه باید با 

آغاازین آماوزش زباان فارسای، الزم اسات همراا باا آماوزش واژگاان، باه آماوزش            مرحلة در 
 ی و دستور زبان نیز توجه کرد.واژساختی آواشناسی، هاقلحدا

آموزشی با شرکت گویشوران زبان، ادبا، مدرساان و  ة یپاتدوین متون  تواندیمبعدی مرحلة 
وشنود، بایاد  منظور کار در زمینة آواشناسی و گفتی آموزشی، بههاکتابغیره باشد. همچنین، 

چاه از ناوع متاون     ر تماام موضاوعات موردمطالعاه،   های صاوتی تهیاه شاوند. د   دیهمراه با سی
 ضرورت دارد. حکایتی و چه از نوع دیالوگ، ضبط صدای گویشور زبان فارسی

ی عملای و  هاا روشة یا پاو بر  شکلای صورتبهآموزش مطالب و موارد دستور زبان باید 
ی و سااز کسانینظری مورداستفاده در روسیه باشد. مشکل اصلی در این مسیر، یافتن راهکار در 

 ست.هاتدوین نظام تمرین

آغاازین،  مرحلة ی عملی قوی در استفاده از زبان در هامهارتو  هاییتواناگیری برای شکل
ی کالم شفاهی و شنیداری تادوین  هاتوسعة مهارتبا تمرکز بر رشد و  هاالزم است نظام تمرین
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کساب داناش پایادار دساتور زباان،      منظاور  این روش مانع از استفاده از تمرینات سنتی باه  شود.
 .شودینمنوشتار و ترجمه 

مقاادماتی دورة  شااودیمااسااازی ابتاادایی، پیشاانهاد  ی و آمااادهدانشااگاهشیپاادر آمااوزش 
 عنوان بخش ترکیبی کتاب آموزشی، تنظیم و پیوست شود.آواشناسی، به

داد سااعت  طور متوسط، برای چه تعا در کل، باید روشن شود کتاب آموزشی مبنا و پایه، به
آموزشای  موسساة  . بهتر است این کتاب بتواند سال اول آموزش در هار  رودیمآموزشی به کار 

 تواناد یما آماوزش عاالی   موسساة  عماومی، هار   ة یا پارا پوشش دهد. عالوه بر کتاب آموزشای  
آموزشاای و برنامااة بااا احتساااب  آموزشاای تکمیلاای خااود را ی آموزشاای و کماااهاااکتاااب
به برخی موضوعات کلی اشاره کارد کاه    توانیمه باشد. در اینجا ، داشتازیموردنی هاتخصص

ی هاا کتااب حاصال از آماوزش   تجرباة  همکاران مورد برسی قرار داد و  اتفاقبهآنها را  توانیم
شااامل  تواناادیمااکلاای  هااای موضااوعیموجااود را بااه تبااادل و بحااث گذاشاات. ایاان مجموعااه
لم و تکنیاا، مباانی اماور نظاامی، تااریخ،      موضوعات سیاسی، اقتصاد خرد، مذهب )اسالم(، ع

 شناسی، سینما، تئاتر و غیره باشد.حقوق، شخصیت

الملال  ی روابط باین هارشتهویژه، در سطوح متوسط و باالی آموزش، برای متخصصان در به
توانند موارد زیر را در و اقتصاد خارجی و نیز مترجمان، موضوعات سیاسی و اقتصاد عمومی می

 بر بگیرند:

 الف(

 سیاسی احزابجنگ سیاسی و  -
 یامنطقهی سیاسی و همکاری هاسازمان -
 یکشتارجمعنظام عدم گسترش سالح  -
 انتخابات -
 های قضاییفرایند -
 اختالفات نظامی و مبارزه با تروریسم -
 فجایع طبیعی و انسانی -
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 ی علم و فنهاتازه -

 ب(

 جملاه )از توساعه درحاال کشاورهای  مشکالت عماومی اقتصااد در کشاورهای پیشارفته و      -
 روسیه(

 جهانی شدن و مشکالت همگرایی اقتصادی -
 ی، متالورژی(سازلیاتومبصنعت )نفت، انرژی برق،  -
 کشاورزی -
 همکاری تجاری و اقتصادی -
 بازار کاالهای مواد اولیه -
 نظام مالی و پولی -
 و امور بانکی هابانا -
 مشکالت اشتغال -
 بازاریابی -
 ونقل و ارتباطاتملح -
 هاشرکتتأسیس یا انحالل  -
 ی اقتصادیهاسازمانالمللی مالی و بین مّسسات -
 اینترنت و انفورماتیا -

بااا توجااه بااه تخصااص  تواناادیماامضاامون و محتااوای واژگااانی در موضااوعات کلاای فااوق 
 آموزان متفاوت باشد.زبان

آماوزان  باید توجه کرد که زباان  ی نهایی،هاییتواناو  هامهارت مسئلةهمچنین، درخصوو 
آموزش عالی باید چه انواعی از کار عملی را، فارغ از تخصصشان، با استفاده از زباان   مّسسات

توجاه باه ذخاایر واژگاانی      درواقع، بحث بر سر کار عملی با اساتفاده از زباان، باا    به کار گیرند.
کالمی  هایر عمل، تمام انواع فعالیتو نیز انواع کار با استفاده از زبان است. باید د )موضوعی(
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تخصصی و ترجمه در موضوعات زنادگی روزماره را کاه کارمنادان در خاارج از      ترجمة و نیز 
 جمله موضوعات زیر:کشور ممکن است با آن مواجه شوند، در نظر گرفت، از

 انرژی الکتریکی، آب، گاز، ارتباطات نیتأممسکن، اجارة ا 

 یاجادهونقل و پلیس حملا 

 بیمها 

 خرید، استفاده و تعمیر وسایل فنی زندگیا 

 کارگیری نیروی کارقوانین محلی کار و بها 

 های گمرکیفرایندا 

 خدمات پزشکیا 

 پروتکل پزشکیا 

 ی اقامتیهامکانجغرافیای کشور و ا 

ی متخصصاان و کارشناساان کاه    هاا تیفعالدر روند کار در خارج از کشور، اغلب، از انواع 
. ایان تنهاا محادود باه مترجماان نیسات و شاامل ماوارد زیار          شودیمنی دارند استفاده دانش زبا

 :شودیم

مکاتبات اداری )نامه، یادداشت، فکس، پست الکترونیا و غیره( از زبان فارسی و باه  ترجمة  -
 زبان فارسی

، هاا شاگاه ینماانجام مذاکرات تلفنی در موضوعات گسترده )تعیین مالقات، دیدار، بازدیاد از   -
 پذیرش و غیره(

شاکل کامال، باه زباان روسای و یاا       درپی مذاکرات، با بازگو کردن مضمون آن بهترجمة پی -
 گوهاویادداشت مذاکرات و گفت

 اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره هاینویسی متون با ویژگینویسی و خالصهحاشیه -
 ترجمه از روی برگه -
ی هاا مالقاات ، هاا ومیسامروز ، هاا نشسات ، هاا کنفارانس  گزارش دربارة نتایج شارکت در ة یته -

 المللی و غیرهبین
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شاکل شافاهی و کتبای،    ی رادیویی و تلویزیونی، بههابرنامهنویسی مضمون و محتوای خالصه -
 با شنیدن و یادداشت آن زمانهم

 سخنرانی عمومی )خواندن مقاله، سخنرانی و ...( -
 همگانی یهارسانهشفاهی و کتبی با مصاحبة  -
 ی شخصی، نامه، کارت تبریا و غیرههاادداشتو نگارش ی سینودستخوانش مواد  -
 ی فارسی و روسی در موضوعات سیاسی، مالی و اقتصادی و فنیهازبانکتبی متون از ترجمة  -
ی اساتفاده از وساایل فنای و تجهیازات و ابازار پزشاکی باه زباان         هادستورالعملکتبی ترجمة  -

 روسی

 یریگجهینت

با توجه به آنچه توضیح داده شد، روشن است که در انجام و برگازاری اناواع مختلاف کاار     
واژگان قوی و نیاز  رة یذخی تخصصی با استفاده از زبان فارسی، داشتن هاتیفعالترجمه و دیگر 

، تماام آنچاه الزم اسات را    شاا یبا  مهارت عملای پایادار در زباان فارسای شارط الزم اسات.      
آموزش عالی فراگرفت؛ اما الزم است از طریاق آماوزش، تاا جاایی کاه       ساتمّسدر  توانینم

 ی عملی گفتار حاصل شود.هامهارتممکن است، فراگیری 

آموزشی، با توجه باه نیازهاای فراگیاری زباان در شارایط      ی آموزشی و کماهاکتابتهیة 
وة آموزش زباان  کنونی )بازنگری واژگان پایه و موضوعات، استفاده از آخرین دستاوردهای شی

در توانمندی علمای گفتاار باه زباان      هاییتواناو  هامهارتخارجی، مشخص ساختن فهرستی از 
ی هاا کاالس . عالوه بر آن، الزم است رسدیمفارسی در روند آموزش زبان(، بسیار مبرم به نظر 

درس مهارت عملی زبان فارسی را باا مضامون و محتاوای موضاوعات تخصصای تدریسای در       
 سو ساخت.عالی هم مّسسات

سال  7آموزش عالی روسیه، آموزش زبان فارسی  مّسساتبا در نظر گرفتن اینکه در غالب 
. عاالوه بار آن،   رسدیم، یافتن راهکاری برای مشکالت مذکور به نظر عملی انجامدیمبه طول 

نیاز مناابع    نگارش مواد آموزشی پایه ونة یزمبه همکاری استادان روسی و ایرانی نیز در  توانیم
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ی گونااگونی کاه اماروزه در    هاا تخصاص ی تخصصای زباان فارسای در    هادورهآموزشی برای 
، تکیه کرد. ایان موضاوع باه تحکایم همکااری      شودیمآموزش عالی روسیه تدریس  مّسسات

 آموزش عالی ایران و روسیه کما خواهد کرد. مّسساتمتقابل میان 
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