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 ی ازیکو  استاد زبان فارسی و فرهنگ ایران، مسئول "اتاق مطالعات ایران" در دانشگاه ساالمانکادکتر نازیا بارانی، 

تالیف کتاب خود با  آرت نیوزدرباره پرسشهای به گفت وگویی در اسپانیا، در بنیانگذار "جامعه ایران شناسی" اعضای

 سخن می گوید.«  و فرهنگ ایرانیزبان فارسی  »عنوان 

 

 

کزین برتراندیشه برنگذرد                        به نام خداوند جان و خرد  

ه کی اسپانیا ساالمانکاو فرهنگ ایرانی" در دانشگاه دولتی آموزش "زبان فارسی ـ خیلی مفتخریم که اولین کتاب 

 بفرمایید برای انتشار این کتاب چه مراحلی را طی  به قلم شما به چاپ رسیده است. لطفا  قدمتی هشتصد ساله دارد 

 کرده اید؟

م صرف مستلزتوسط دانشگاه لیکن روند ارزیابی و تایید آن من تدوین این کتاب را چند سال قبل به اتمام رسانده بودم، 

قسمت انتشارات به زبان فارسی آشنایی ندارند من مجبور شدم که چندین در از طرفی از آن جایی که  بود.وقت بیشتری 

 بار کتاب را بررسی و اصالح نمایم.

م ودله مرحبه  ،یردقرار گ انتایید آنو اگر مورد  نماید زشیابی میرابررسی و کتاب را در مرحله اول،  انشگاهات دانتشار

آموزش  که به امر می گذارد ایران یا اسپانیا( مقیمدو استاد دانشگاه ) دانشگاه کتاب را در اختیار مرحلهدر این راه می یابد. 

 نتخاب می شونداتوسط دانشگاه ناشناس  به صورت کامالا این اساتید  .داشته باشندکامل و به زبان فارسی و اسپانیایی تسلط 

تاب کبرای آنکه دانشگاه  .یست و وقت گیر استکه امر آسانی ن قرار می دهندشیابی کتاب را مورد ارزاز نظر محتوا  و

 را منتشر نماید نظر موافق و مساعد هر دو استاد الزامی می باشد.

 این کتاب چه کسانی هستند؟مخاطبان ـ 

زبان فارسی می آموزند و همچنین اسپانیایی  دانشگاه ساالمانکا زبان شناسیکه در دانشکده  یاین کتاب برای دانشجویان

زبانهایی که قصد دارند با فرهنگ و زبان فارسی آشنا شوند، تالیف شده است. با توجه به اینکه تمام مطالب دستوری به 

 برای وشده ه هم به التین نوشت شاننحوه تلفظو ترجمه گردیده فارسی به اسپانیایی کلمات ، توضیح داده شدهزبان اسپانیایی 
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س می توانند بدون نیاز به مدرحتی  القمندان اسپانیایی زبانع، شده است تهیه وطراحیتمرینهای بسیاری نیز  هر قسمت

 رند. گی فرارا فارسی زبان با کمک این کتاب 

 هنگام تهیه این کتاب مدنظر داشته اید؟ مواردی راچه ـ 

هنگام تهیه این کتاب، نیاز دانشجویانم را  ،با توجه به تجربه چندین ساله خود در تدریس زبان های اسپانیایی و فارسی

که در  سیزبان فارسالها در دانشگاه مشاهده کرده ام. متاسفانه تعدادی از منابع آموزش این مدنظر داشته ام که در طی 

د کار استادانی است که تجربه ی تدریس این زبان را در خارج از ایران نتهیه می شو برای غیر فارسی زبانان ایران

آشنایی ندارند؛ شاید چندان شناختی نیز از زبان شناسی کاربردی  این زبان آموزاننداشته و با فرهنگ، مشکالت و نیازهای 

اسپانیا پیشکسوت زبان شناسی کاربردی در هایپروفسورنداشته باشند. خوشبختانه افتخار این را داشتم که شاگرد یکی از 

 م.اینماعمال باشم ومطالبی را که از ایشان آموختم در این کتاب 

 مینمی توان یاد می گیرد را محیط  با حضور درغیرایرانی که این زبان را در ایران و موززبان آیک  وی در ادامه افزود:

ا دانش ی چند ساعت در هفته کالس دارد یکسان بدانیم.فقط که  غیر ایرانی که این زبان را در خارج از کشورزبان آموزبا 

 نمی توانیم با یک دانشرا  (ی فارسیالفبا بدلیل تشابه حروف الفبای عربی با حروف)آموزی که زبان عربی می داند 

  قابل توجه است.متمایز و آموز اروپایی مقایسه نماییم، واضح است که سهولت و سرعت یادگیری زبان آموزعربی 

یادگیری زبان فارسی برای اسپانیایی به نظرتان  ،اید با توجه به اینکه شما سالها تدریس این زبان را بعهده داشته ـ

 ؟استدشوارزبانها 

اولین مانعی که دانشجویان اسپانیایی ما در یادگیری زبان فارسی با آن روبرو می شوند الفبای فارسی است که برایشان 

 یا با رعایت سیرتدریجی ومرحلهمی بایست به همین منظور درنخستین مراحل یادگیری این زبان،  .کامالا ناشناخته است

مانند  ریدیگزبانهای  اززبان آموزان  ی کهباید از دانش و شناختدر ضمن  فراوان نمود. تاکیدبر توسعه سیستم نوشتاری 

 . مند شدبهره دارند نیز  غیرهانگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و 

کلمات دارای ارزش بین المللی هستند این برخی از  .گرفته استوام دیگر های زبان را از یهای مختلف واژهزبان فارسی 

 ی می توانیم از آنها برای تمرین مهارتهای نوشتاری، نحوه ؛پیتزا و غیرهاسپاگتی، نظیر: رادیو، تلفن، تنیس، بسکتبال، 

 ، تسریع در حفظ کلمات و غیره استفاده نماییم.  ی واژگان، بهبود تلفظ ترکیب حروف، گسترش دامنه

دریج به تسپس و نماییم  شروعات کوتاه و روزمره الحاصطش با آموز، بهتر است ابتدا و کلمات ساده بعد از آموزش الفبا

 را با ساختارهای دستوری و جمله سازی آشنا سازیم. زبان آموزان 

 ueیا ترکیب  wتلفظ بعضی از حروف الفبا یا ترکیب آنها برای ما ایرانیان سخت است نظیر حرف  زبان اسپانیاییـ در

 ها نیز چنین است؟ اسپانیایی)تخم مرغ( و غیره، برای  huevoمانند کلمه 

در زبان مادریشان وجود  از آن جایی که ،، شژ، ق ز، :مانند ی فارسیاز حروف الفبا رخیبله، همین طور است. تلفظ ب

 و یادگیری آنها ممارست زیادی را طلب می کند.  ندارد دشوار است

 نکات دیگری در تدوین این کتاب توجه کرده اید؟ـ عالوه بر آموزش دستور زبان فارسی به چه 
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تقویت مهارت های  دراین کتاب عالوه بر. است دهیگرد هیته صفحه 602 درو فرهنگ ایرانی" کتاب "زبان فارسی 

 دقت، :زبانی )به ویژه مهارتهای خوانداری و نوشتاری که در این سطح بسیار حائز اهمیت هستند( و مهارت هایی مانند

شناخت، تشخیص، کاربرد، قدرت تفکر و اندیشیدن، به آموزش مفاهیم و جنبه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی، 

ایران نیزتوجه شده است تا زبان آموزان بتوانند اطالعات کلی در مورد این کشور کسب نمایند. واضح  هانگردیادبی و ج

  رهنگ، ادبیات، تاریخ و هنر آن یاد گرفت.است که نمی توان یک زبان را بدون دانستن ف

امیدواریم که ره آورد آموزش این کتاب، بهبود کیفی، رشد و اعتالی آموزش باشد و افقهای تازه ای را فراروی زبان 

 آموزان ما بگشاید.

هم ی زبانها فراای نه چندان دور بتوانید منابع آموزشی بیشتری در سطوح مختلف برای اسپانیای امید آنکه در آیندهـ 

  نمایید.

 . مینما هیته آموزان زبانی برای شتریبی آموزش منابع که هستم آن صدد در ،بله

 

 سخن آخر

 الزم می دانم از انتشارات دانشگاه ساالمانکا و دوشیزه رمیصا حاجی خانی صمیمانه سپاسگزاری نمایم.  خاتمه در

 طراحی کردند کمتر از هفت سال سن داشتند.رمیصا حاجی خانی زمانی که شکلهای این کتاب را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


