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پیشگفتار

کالن نظـــــام جمهـــــوری اســـــالمی ایـــــران و  بـــــا توجـــــه بـــــه سیاســـــت  ها و اهـــــداف  
گســـــترش زبـــــان فارســـــی بـــــه  بیانـــــات مقـــــام معظـــــم رهبـــــری مبنـــــی بـــــر تقویـــــت و 
ــتا بیـــــش  ــ ــــزوم برنامه  ریـــــزی در ایـــــن راسـ ــــان اســـــالم، لـ ــــوان زبـــــان دوم جهـ عنـ
ــان  ــ ــرورش مدرسـ ــ ــم، پـ ــ ــن مهـ ــ ــه ایـ ــ ــیدن بـ ــ ــردد. در رسـ ــ ــکار می گـ ــ ــش آشـ ــ از پیـ
کارآزمـــــودۀ زبـــــان فارســـــی، جـــــذب بیشـــــتر زبان آمـــــوزان خارجـــــی بـــــرای یادگیـــــری 
ــــی  ــان فارسـ ــ ــــوزش زبـ ــع آمـ ــ کاوی منابـ ــــی و وا ــران، و آسیب  شناسـ ــ ــــی در ایـ فارسـ
ــــن  ــه ایـ ــ ــــل بـ ــور نیـ ــ ــه منظـ ــ ــات اســـــت. بـ ــ ــــم ضروریـ ــــی  زبانان از اهـ ــه غیرفارسـ ــ بـ
ــر  ــ اهـــــداف، دانشـــــگاه شـــــهید بهشـــــتی بـــــه عنـــــوان یکـــــی از دانشـــــگاه  های برتـ
کاوی منابـــــع آموزشـــــی  کشـــــور، اقـــــدام بـــــه برگـــــزاری نخســـــتین همایـــــش ملـــــی »وا
زبـــــان فارســـــی بـــــه غیرفارســـــی  زبانـــــان« نمـــــود. ایـــــن اقـــــدام بـــــا هـــــدف دســـــتیابی 
کـــــه عبارتنـــــد از: 1( ترســـــیم و ارزیابـــــی  گرفـــــت  بـــــه ســـــه هـــــدف عمـــــده انجـــــام 

ــر: الـــــف. مهارت  هـــــای پنج  گانـــــه  ــ کیـــــد بـ ــا تا ــ وضعیـــــت موجـــــود منابـــــع، بـ
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آمـــــوزش زبـــــان فارســـــی، ب. مبانـــــی نظـــــری و روش  هـــــای تهیـــــه و تدویـــــن 
منابـــــع آموزشـــــی، ج. مخاطب  محـــــوری منابـــــع آموزشـــــی؛ 2( ترســـــیم وضعیـــــت 
مطلـــــوب؛ 3( ارائـــــه راهکارهـــــای عملـــــی بـــــرای رســـــیدن بـــــه وضعیـــــت مطلـــــوب.

گـــــروه زبان  شناســـــی دانشـــــگاه شـــــهید بهشـــــتی ایـــــن افتخـــــار را  بـــــر ایـــــن مبنـــــا، 
یافـــــت تـــــا در روزهـــــای 28 و 29 مهرمـــــاه 1395 میزبـــــان شـــــرکت  کنندگان در 

همایـــــش باشـــــد. 
ــه  ــ ــدۀ مقالـ ــ ــر 190 چکیـ ــ ــغ بـ ــ ــش بالـ ــ ــه همایـ ــ ــه بـ ــ ــال مقالـ ــ ــوان ارسـ ــ ــرو فراخـ ــ پیـ
کمیتـــــۀ محتـــــرم علمـــــی و داوری همایـــــش در مرحلـــــه نخســـــت  دریافـــــت و توســـــط 
گرفـــــت. مجموعـــــه چکیـــــده مقـــــاالت همایـــــش مشـــــتمل بـــــر  مـــــورد ارزیابـــــی قـــــرار 
کـــــه در روز  144 چکیـــــده مقالـــــه پذیرفتـــــه شـــــده از چکیده هـــــای ارســـــالی اســـــت 

ــرد.  ــ ــرار می گیـ ــ ــرکت کنندگان قـ ــ ــار شـ ــ ــــش در اختیـ ــزاری همایـ ــ برگـ
ـــــاالت،  ـــــل مق ـــــت اص ـــــوان دریاف ـــــال فراخ ـــــه دنب ـــــاالت و ب ـــــۀ داوری مق ـــــر مرحل در دیگ
110 اصـــــل مقالـــــۀ دریافتـــــی مـــــورد ارزیابـــــی واقـــــع و 79 مقالـــــه از آن میـــــان توســـــط 
داوران بـــــرای ارائـــــه بـــــه صـــــورت ســـــخنرانی و پوســـــتر در همایـــــش پذیرفتـــــه شـــــد 
کـــــه در قالـــــب مجموعـــــه اصـــــل مقـــــاالت همایـــــش بـــــه صـــــورت لـــــوح فشـــــرده بـــــه 

چـــــاپ رســـــیده و در همایـــــش بـــــه شـــــرکت کنندگان ارائـــــه می گـــــردد.
شـــــایان ذکـــــر آن کـــــه همایـــــش مذکـــــور نخســـــتین همایـــــش تخصصـــــی در حـــــوزه 
آمـــــوزش زبـــــان فارســـــی بـــــه غیـــــر فارســـــی زبانـــــان )آزفـــــا( بـــــه شـــــمار مـــــی رود. در 
کشـــــور شـــــاهد تجمیعـــــی از حوزه هـــــای زبان شناســـــی  همایش  هـــــای پیشـــــین در 
ـــا ایـــــن همایـــــش بـــــا توجـــــه بـــــه ایـــــن نیـــــاز ملـــــی بـــــه صـــــورت  و آزفـــــا بوده ایـــــم، امــ
تخصصـــــی بـــــر حـــــوزه آزفـــــا تمرکـــــز داشـــــته اســـــت. محورهـــــای اصلـــــی همایـــــش 
ــد  ــ ــردد، عبارتنـ ــ ــامل می  گـ ــ ــز شـ ــ ــی را نیـ ــ ــاالت دریافتـ ــ ــداد مقـ ــ ــترین تعـ ــ ــه بیشـ ــ کـ
ــــه و تدویـــــن متـــــون  ــــع آموزشـــــی؛ 2- تهیـ از: 1- ارزیابـــــی و آسیب شناســـــی منابـ
بـــــرای اهـــــداف ویـــــژه؛ 3- بازنمـــــود فرهنـــــگ و تمـــــدن ایرانی-اســـــالمی در منابـــــع 
ــی  ــ ــون ادبـ ــ ــرد متـ ــ کاربـ ــی؛ 5-  ــ ــــک  آموزشـ کمـ ــای  ــ ــرد ابزارهـ ــ کاربـ ــی؛ 4-  ــ آموزشـ
ــری  ــ ــی نظـ ــ ــازی مبانـ ــ ــی؛ 6- بومی سـ ــ ــان فارسـ ــ ــوزش زبـ ــ ــون آمـ ــ ــن متـ ــ در تدویـ
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ــون  ــ ــن متـ ــ ــان؛ 7- تدویـ ــ ــوزش زبـ ــ ــای آمـ ــ ــی و رویکردهـ ــ ــع آموزشـ ــ ــن منابـ ــ تدویـ
آمـــــوزش زبـــــان فارســـــی بـــــرای محیط هـــــای مجـــــازی؛ 8- تدویـــــن متـــــون 
گویشـــــوران ایرانـــــی؛ 8- آزمون ســـــازی زبـــــان  آمـــــوزش زبـــــان فارســـــی بـــــرای 

فارســـــی؛ 9- آمـــــوزش نوشـــــتار فارســـــی و خـــــط آن.
بـــــر خـــــود بایســـــته می  دانـــــم از ریاســـــت محتـــــرم دانشـــــگاه شـــــهید بهشـــــتی، جنـــــاب 
آقـــــای دکتـــــر محمدمهـــــدی طهرانچـــــی، ریاســـــت محتـــــرم دانشـــــکدۀ ادبیـــــات و 
علـــــوم انســـــانی، جنـــــاب آقـــــای دکتـــــر احمـــــد خاتمـــــی، و نیـــــز معاونـــــت محتـــــرم 
ــا  ــ ــه بـ ــ کـ ــــماعیل  پور،  ــــم اسـ ــر ابولقاسـ ــ ــــای دکتـ ــــاب آقـ پژوهشـــــی دانشـــــکده، جنـ
ــم  ــ ــش را فراهـ ــ ــن همایـ ــ ــزاری ایـ ــ ــکان برگـ ــ ــود امـ ــ ــۀ خـ ــ ــای همه  جانبـ ــ حمایت  هـ
ــد شـــــمس الدین نژاد  ــ ــــای مجیـ ــــن از آقـ ــــم. همچنیـ ــــگزاری نمایـ ــــد سپاسـ نمودنـ
کـــــه بـــــا تـــــالش شـــــبانه روزی خـــــود  در نشـــــر خامـــــوش ســـــپاس گزاری ویـــــژه دارم 
چـــــاپ و نشـــــر »مجموعـــــۀ چکیـــــده   مقـــــاالت« و نیـــــز »مجموعـــــه   اصـــــل مقـــــاالت« 
همایـــــش را بـــــرای روز برگـــــزاری همایـــــش میســـــر نمودنـــــد. همچنیـــــن از همـــــۀ 
گرامـــــی و نیـــــز دانشـــــجویان ارشـــــد و  دســـــت  اندرکاران همایـــــش، همـــــکاران 
گـــــروه زبان  شناســـــی، به  ویـــــژه آقـــــای پارســـــا بامشـــــادی، آقـــــای حمیـــــد  دکتـــــری 
کـــــه در بخـــــش  آقایـــــی، آقـــــای ســـــعیدرضا یوســـــفی و آقـــــای علـــــی طالبـــــی انـــــوری 
اجرایـــــی همایـــــش و بـــــه ویـــــژه در آماده  ســـــازی ایـــــن مجموعه هـــــا نهایـــــت 
ــا داشـــــتند، سپاســـــگزارم. امیـــــد اســـــت ایـــــن حرکـــــت بـــــزرگ  ــ ــا مـ ــ همـــــکاری را بـ
گســـــترش هرچـــــه بیشـــــتر زبـــــان  کوچـــــک در راســـــتای  گامـــــی  کـــــه البتـــــه  ملـــــی، 
فارســـــی اســـــت، در آینـــــده نیـــــز ادامـــــه یابـــــد و دســـــتاوردهای آن در خدمـــــت زبـــــان 

کـــــه میـــــراث و میثـــــاق ملـــــی همـــــۀ ایرانیـــــان اســـــت، درآیـــــد. فارســـــی، 
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