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کتابشناسیآموزشزبانفارسیبهغيرفارسیزبانان 
نفیسه رئیسی

بــه  فارســی  زبــان  آمــوزش  کتابشناســی  اســت  ایــن  بــر  ســعی  مقالــه  ایــن  در  چکيــده: 
ــاب  کت ــاب فارســی، 112  کت کتابشناســی حاضــر شــامل 586  ــه شــود.  غیرفارســی زبانان ارائ
نه تنهــا در  فهرســتی  بــودن چنیــن  اســت. در دســترس  فارســی  مقالــه  و 583  غیرفارســی 
برنامه ریــزی، ســازمان دهی، تدویــن و تحلیــل منابــع آمــوزش زبــان فارســی راهگشاســت بلکــه 
در زمینه هــای ایران شناســی، متــن شناســی، واژه شناســی، جامعه شناســی و تحلیل هایــی 
کارآمــد اســت. در پایــان مقالــه توزیــع مکانــی و زمانــی منابــع آمــوزش زبــان فارســی  ازاین دســت 

گشــته اســت. بــه غیرفارســی زبانان بــه یــاری نمــودار و جــدول تحلیــل 

کتابشناسی کليدواژه: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، 

 The Bibliography of Teaching Persian Language 
to Non-Persian Speakers
By: Nafīse Re’isi
 Abstract: This article has made an effort to pro-
vide a bibliography of teaching Persian language 
to non-Persian speakers. The present bibliography 
includes 586 Persian books, 112 non-Persian books, 
and 583 Persian articles. The availability of such a 
catalog is not only effective in the planning, orga-
nizing, compiling and analysis of Persian language 
teaching sources, but also is efficient in the fields of 
Iranology, text studying, terminology, sociology, and 
so on. At the end of the article, there are some charts 
and tables which help us find out about the spatial 
and temporal distribution of the sources of teaching 
Persian language to non-Persian speakers. 
Key words: Teaching Persian language to non-Per-
sian speakers, bibliography.

كتب تعلمي اللغة الفارسّية لغير الناطقني هبا بيبلوغرافيا 
نفيسة رئييس

تســعى املقالــة احلالّيــة الســتعراض الكتــب الــي هتــّم بتعلــم اللغــة الفارســّية 
 
ً
كتابــا ، و112 

ً
 فارســّيا

ً
كتابــا لغيــر الناطقــن هبــا. وقــد غّطــت املقالــة 586 

خــرى، و  583 مقالــة فارســّية.
ُ
باللغــات األ

يــن  وال تقتصــر الفائــدة يف هتيئــة مثــل هــذا الفهــرس عــى ختطيــط وتنظــم وتدو
وحتليــل مصــادر تعلــم اللغــة الفارســّية، بــل متّهــد الســبيل أمــام الباحــث 
يف جمــال الدراســات اإليرانّيــة ودراســات النصــوص واملصطلحــات وعلــم 

االجتمــاع وغيرهــا مــن الدراســات املشــاهبة.

يــع املــكاين والزمــاين  وختــم الكاتبــة مقالهتــا بتقــدمي خمّطــط وجــدول يبــّن التوز
ملصــادر تعلــم اللغــة الفارســّية لغيــر الناطقــن هبــا.

املفردات األساسّية: تعلم اللغة الفارسّية لغير الناطقن هبا، البيبلوغرافيا.
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کتابشناسیآموزشزبانفارسی 
بهغيرفارسیزبانان)2(

مقاالت فارسی
گفتار برای آموزش زبان فارسی. سومین . 1 آبساالن، عقیل )1381(. بهره گیری از روش های پرورش شنوایی و 

گزارش سومین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی، ص 293-295. ره آورد: 

آرابیگم، روشن )1373(. معرفی استادان خارجی زبان فارسی. آشنا، سال سوم، ش 17، ص 3-6.. 2

کلیــان، نــوارت )1382(. شــیوه ها و ابزارهــای نــو در آمــوزش زبــان فارســی بــا نگــرش ویــژه بــه آمــوزش . 3 آرا

غیرفارسی زبانان. چهارمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 11-13.

آربری، ا.ج )1320(. دانش سرای علوم شرقی و آفریقایی. روزگار نو، سال اول، ش 3، ص 82-83.. 4

آربری، ا.ج )1323(. جونز ایرانی، روزگار نو، سال چهارم، ش 1، ص 34-66.. 5

یان پور، امیر اشــرف )1353(. پانصد ســال روابط ایران و آلمان، هنر و مردم، ســال ســیزدهم، ش 146-. 6 آر

147، ص 37-59.

گزارش نخســتین . 7 کنــاری، شــعبان )1376(. اهــداف آمــوزش زبــان فارســی بــه بیگانــگان، ره آورد:  آزادی 

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 49-58.

کنــاری، شــعبان )1376(. مالحظاتــی در باب زبان با نگاهی به آموزش زبان فارســی به خارجیان، . 8 آزادی 

نامه پارسی، سال دوم، ش 7، ص 125-258.

کناری، شعبان، )1376(. زبان و ادب فارسی در جهان، نامه پارسی، سال دوم، ش 5، ص 256-. 9 آزادی 

.100

آزادی کنــاری، شــعبان )مصاحبه کننــده(، )1378(. خانم وانــگ ای دان: از اینکه باید از ایران دل بکنم . 10

خیلی ناراحتم، وانگ ای دان )مصاحبه شونده(، نامه پارسی، سال چهارم، ش 12، ص 197-201.

آزادی، مریــم )مصاحبه کننــده(، )1381(. زبــان فارســی در هنــد، امیرحســن عابدی )مصاحبه شــونده(، . 11

کیهان فرهنگی، ش 190، ص 5-17.

گارنیک )1381(. نکاتی درباره ایران شناســی و زبان فارســی در ارمنســتان. ســومین ره آورد: . 12 یان،  آســاطور

گزارش سومین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 237-238.

آشنایی با تهمینه رستم آوا و آثارش )1377(. ایران شناخت، ش 10، ص 334-339.. 13

آصفــی شــیرازی، تاجمــاه )1381(. تجربه ای در آموزش خواندن و نوشــتن فارســی، آموزش زبان فارســی: . 14

مشکالت و راهکارها. ص 147-149.

کشمیر، هالل، ش 117، ص 53-62.. 15 آفاقی، صابر )1350(. نفوذ تمدن و فرهنگ ایران در 

کشمیر آزاد، هالل، سال هجدهم، ش 116، ص 13-17.. 16 آفاقی، صابر )1350(. زبان فارسی در 

گل زاده، فــردوس )1380(. تقویت مهارت درک شــنیداری به روش نوین تحلیل متن، شــیوه ای دیگر: . 17 آقــا

مجموعه مقاالت نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. ص 

 نفیسه رئیسی

بخش اول این مقاله در 
شماره 165 آینه پژوهش چاپ 
شده است.



ک نانکبزایسککفرين کنشاتکآا یسککش کزومآا یسکنشاباتک   

سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1301661396

آشنا، سال دوم، ش 14، ص 5-8.

در . 31 فارســی  زبــان  موقعیــت   .)1375( نســرین  ارشــاد،  اختــر 

کستان، نامه پارسی، سال اول، ش 2، ص 6-11. پا

یس زبان فارســی  در . 32 اخترچیمــه، محمــد )1377(. مســائل تدر

کستان، نامه پارسی، سال سوم،  دانشکده ها و دانشــگاه های پا

ش 9، ص 139-143.

اخترییــف، تیمــور )1382(. تأثیــر فرهنــگ ایرانــی بــر فرهنــگ . 33

تاتــاری. چهارمیــن مجمع بین المللی اســتادان زبــان و ادبیات 

فارسی. ص 85-86.     

ارانــی، تقــی )1292(. زبــان فارســی، ایرانشــهر، ســال دوم، ش . 34

5-6، ص 355-365.

یا )1385(. نقش زبان فارسی در روابط ترکیه و ایران و . 35 ارس، در

آینده زبان و ادب فارســی در ترکیه، ســخن عشق، ش 32-31، 

ص 79-86.

شــعبه . 36 فعالیــت  معرفــی   .)1382( آناتولــی  ارســالنبکف، 

زبان های ایران دانشــگاه زبان شناسی مسکو. چهارمین مجمع 

بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 87-88.     

یســی، مهــدی )1377(. وضعیــت آمــوزش زبــان فارســی بــه . 37 ار

خارجیان در ایران، نامه پارســی، ســال سوم، ش 11، ص 198-

.151

گذشــته ها )1380(. نامــه پارســی، ســال ششــم، ش 3، ص . 38 از 

     .184-202

ک مــن، پــال )1381(. طنــز و هزل ســرایی و آمــوزش زبان . 39 اســپرا

فارســی، آموزش زبان فارســی: مشــکالت و راهکارها. ص 76-

  .71

کتــاب . 40 ک مــن، پــال )1381(. دوزبانگــی، روش آمــوزش  اســپرا

یم، محتوی کتاب  یکرد کتاب فارسی بیاموز یم، رو فارسی بیاموز

یــم، آموزش فرهنگ بــه زبان آمــوزان، مهارت های  فارســی بیاموز

یــم، آموزش زبان  چهارگانــه زبان آمــوزی در کتاب فارســی بیاموز

فارسی: مشکالت و راهکارها. ص 141-146.     

استاینوفا، م، ولکوفا، ا. )1345(. ادبیات فارسی در بلغارستان، . 41

رهگذار )مترجم(، ســخن، ســال شــانزدهم، ش 8، ص 798-

.795

کز آموزشــی . 42 اســعدی، محمد )1375(. وضعیت فارســی در مرا

کستان، نامه پارسی، سال اول، ش 2، ص 259-286. پا

43 . .)1385( )مصاحبه کننــده(  ابوالقاســم  اســماعیل پور، 

.26-27

گیــچ، یاشــار رجــب )1377(. تأثیر ادبیات فارســی بر ادبیات . 18 آ

آلبانی، نامه پارسی، سال سوم، ش 8، ص 156-165.

آموزشکده زبان مهر )1380(. نظام آموزش زبان فارسی، شیوه ای . 19

دیگــر: مجموعــه مقــاالت نخســتین همایش بررســی روش های 

نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. ص 511-527.

خانــه . 20 دوســاله  فعالیــت   .)1377( حجــت اهللا  ابراهیمیــان، 

کویته، نامه پارســی، ســال  فرهنــگ جمهوری اســالمی ایران در 

سوم، ش 9، ص 144-150.     

در . 21 فارســی  زبــان  نفــوذ  و  ادبیــات   .)1366( کلثــوم  ابوالبشــر، 

کستان و بنگالدش  بنگالدش، مســائل زبان فارســی در هند و پا

)مجموعه ســخنرانی های ســومین ســمینار زبان فارســی(. ص 

.77-82

ادبیــات . 22 و  زبــان  رشــد  و  تحــوالت   .)1379( کلثــوم  ابوالبشــر، 

گزارش دومین مجمع بین المللی  فارســی در بنگالدش، ره آورد: 

استادان زبان فارسی. ص 119-129.

در . 23 فارســی  زبــان  وضعیــت   .)1376( عــارف  ابوخلــف، 

گزارش نخستین مجمع بین المللی  دانشگاه های اردن، ره آورد: 

استادان زبان فارسی. ص 347-350.

احمــد حامد، منــی )1382(. آموزش زبان و ادبیات فارســی در . 24

دانشــگاه های مصر. چهارمین مجمع بین المللی استادان زبان 

و ادبیات فارسی. ص 106-107.

احمــد حامــد، منی )1383(. آموزش زبان و ادبیات فارســی در . 25

مصر، سخن عشق، ش 24، ص 22-25.

و . 26 شــبه قاره  در  فارســی  آغــاز   .)1378( ظهیرالدیــن  احمــد، 

چگونگــی ارتقــای آن، نامه پارســی، ســال چهــارم، ش 14، ص 

.82-122

احمــدف، شــامل )1382(. منظــر آینــده توســعه آمــوزش زبــان . 27

بین المللــی  مجمــع  چهارمیــن  چچــن.  جمهــوری  در  فارســی 

استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 80-81.

ســمینار . 28  .)1364( جهــان  و  ایــران  هنــری  و  فرهنگــی  اخبــار 

کیهــان فرهنگی، ش  بازآمــوزی  زبان و ادبیات  فارســی در هند، 

17، ص 37-41.

اخبار فرهنگی و هنری ایران و جهان )1365(. برگزاری سومین . 29

کیهان فرهنگی، ش 7، ص 42-43. سمینار زبان فارسی، 

اختــر، مهدی )1372(. معرفی اســتادان خارجی زبان فارســی، . 30
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افشــار، محمــود )1304(. پروفســور ادوارد بــرون 1، آینــده، ســال . 56

اول، ش 3، ص 210-215.

افشــار، محمــود )1304(. پروفســور ادوارد بــرون 2، آینده، ســال . 57

اول، ش 4، ص 280-283.

اقبــال، محمدظفــر )1373(. معرفــی اســتادان خارجــی زبــان . 58

فارسی، آشنا، سال سوم، ش 18، ص 3-8.

اقبــال، عباس )1324(. سیاســت زبان، یادگار، ســال دوم، ش . 59

6، ص 1-7.

یغمــا، ســال . 60 فارســی،  زبــان  از  دفــاع  اقبــال، عبــاس )1339(. 

سیزدهم، ش 152، ص 565-570.

انتخــاب . 61 زمینــه  در  پژوهشــی   .)1382( فاطمــه  کبــری،  ا

مناســب ترین ضرب المثل هــا بــرای متــون آمــوزش زبان فارســی 

بــه خارجیــان، چهارمیــن مجمــع بین المللــی اســتادان زبــان و 

ادبیات فارسی. ص 160-162.

کبری، فاطمه )1382(. بررسی جامعه شناختی ضرب المثل ها . 62 ا

و انتخــاب آنهــا برای آموزش فارســی بــه غیرفارســی زبانان، نامه 

پارسی، سال هشتم، ش 30، ص 25-50.

کبری، منوچهر )1381(. مشــکالت گروه دانشــجویان خارجی . 63 ا

مجمــع  ســومین  گــزارش  ره آورد:  ســومین  تهــران،  دانشــگاه 
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مقاالت نخســتین همایش بررســی روش های نوین آموزش زبان 

فارسی به غیرفارسی زبانان. ص 47-67.     

لــزوم همــکاری . 104 بهرامــی، عســکر )مصاحبه کننــده( )1376(. 

کســتان؛ گفت وگو با دکتر محمد  بیشــتر دانشــگاه های ایران و پا

نامــه  )مصاحبه شــونده(،  مظهــر  ســلیم  محمــد  مظهــر،  ســلیم 

پارسی، سال دوم، ش 7، ص 88-94.

ی، . 105 یــچ، دیــان )1341(. ادبیــات فارســی در یوگســالو بوگدانوو

کتاب، سال پنجم، ش 11-12، ص 983-990. راهنمای 

دانشــکده . 106 زبان شناســی  کرســی   .)1344( ن  آ.  بولدیــرف، 

خاورشناســی لنینگــراد، پیــام نویــن، ســال هفتــم، ش 5، ص 

.46-52

کشور . 107 گسترش زبان فارسی در  بیات، محمدحسین )1375(. 

اردن هاشمی، آشنا، سال پنجم، ش 30، ص 3-9.

بیات، نصراهللا )1375(. تأثیر فرهنگ ایرانی و زبان فارســی در . 108

لهستان، نامه پارسی، ش 2، ص 115-120.
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گزارش نخستین مجمع بین المللی استادان  کســتان، ره آورد:  پا

زبان فارسی. ص 241-244.       

ره آورد: . 137 فارســی،  زبــان  آینــده   .)1379( احمــد  تمیــم داری، 

گــزارش دومیــن مجمــع بین المللی اســتادان زبان فارســی. ص 

  .233-239

تمیــم داری، احمد )1380(. وضعیت زبان و ادبیات فارســی . 138

مجموعــه  دیگــر:  شــیوه ای  بنــگالدش.  ســرزمین  شــبه قاره  در 

مقاالت نخســتین همایش بررســی روش های نوین آموزش زبان 

فارسی به غیرفارسی زبانان. ص 99- 79.       

تمیــم داری، احمــد )1381(. نقــش زبــان فارســی در توســعه . 139

مجمــع  ســومین  گــزارش  ره آورد:  ســومین  ایرانــی،  فرهنــگ 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 169-175.

گــزارش فعالیــت دانشــگاه پکــن در . 140 تــن هــوی جــوی )1380(. 

زمینه آموزش زبان و ادبیات فارسی در چین، نامه پارسی، سال 

ششم، ش 3، ص 179-183.

توموکوایده گوچی، )1378(. فارســی و من، نامه پارســی، سال . 141

چهارم، ش 3، ص 200-202.

توکلــی، علی اصغــر )1381(. آمــوزش زبــان و ادب فارســی در . 142

انگلستان، نامه پارسی، سال هفتم، ش 4، ص 19-25.

اردن . 143 در  فارســی  ادبیــات  و  زبــان   .)1379( ســلیمان  تیــم، 

گــزارش دومیــن مجمــع بین المللــی اســتادان  هاشــمی، ره آورد: 

زبان فارسی. ص 47-49.

جــان هــون نیــن، )1366(. ادبیــات فارســی در چیــن، آینــده، . 144

سال سیزدهم، ش 136، ص 247-251.

جانــگ لــی مینگ، )1384(. دســتور زبــان فارســی در چین، . 145

سخن عشق، ش 25-26، ص 32-41.

و . 146 بوســنی  در  فارســی  ادبیــات  و  زبــان   .)1376( باقــر  کا،  جــا

گزارش نخســتین مجمع بین المللی استادان  هرزگوین، ره آورد: 

زبان فارسی. ص 261-262.

کا، بشــیر )1377(. تأثیر ادبیات فارســی و تمدن ایرانی در . 147 جا

بالکان، نامه پارسی، سال سوم، ش 8، ص 181-184.

آموزانــدن . 148 راه  اردو،   .)1377( ســیدمحمدیونس  جعفــری، 

فارســی در شــبه قاره است، نامه پارسی، ســال سوم، ش 4، ص 

     .225-228

جعفری، سیدمحمدیونس )1372(. معرفی استادان خارجی . 149

زبان فارسی، آشنا، سال دوم، ش 12، ص 40-48.

فارسی. ص 201-206.     

تجــر، م. ص )1380(. تجربه هــای مــن در آموزش زبان فارســی . 124

به غیرفارسی زبانان، شیوه ای دیگر: مجموعه مقاالت نخستین 

بــه  فارســی  زبــان  آمــوزش  نویــن  روش هــای  بررســی  همایــش 

غیرفارسی زبانان. ص 69-77.          

بــه . 125 فارســی  زبــان  آمــوزش   .)1380( گیتــی  کار،  تجربــه 

غیرفارســی زبانان. شــیوه ای دیگــر: مجموعه مقاالت نخســتین 

بــه  فارســی  زبــان  آمــوزش  نویــن  روش هــای  بررســی  همایــش 

غیرفارسی زبانان. ص 77- 73.     

گزارش . 126 ترهــار، یوهان )1379(. زبان فارســی در هلنــد، ره آورد: 

دومین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 51-52.     

ترهــار، جــان جــی )1382(. آمــوزش فارســی بــا متــد دلفــت، . 127

چهارمیــن مجمــع بین المللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی. 

ص 119-121.     

تســبیحی، محمدحسین )1350(. ســازمان فارسی و سیدنیاز . 128

احمد ترمذی، وحید، سال نهم، ش 93، ص 908-912.

تفهیمــی، سیدســاجداهللا )1373(. معرفی اســتادان خارجی . 129

زبان فارسی، آشنا، سال سوم، ش 16، ص 5-10.

تقاضــای تأســیس آموزشــگاه در بمبئــی )1332(. یغما، ســال . 130

ششم، ش 62، ص 217-218.

ســرزنده، . 131 فارســی:  زبــان  آمــوزش   .)1381( کامــران  تلطــف ، 

و  مشــکالت  فارســی:  زبــان  آمــوزش  ســازنده،  و  ســرگرم کننده 

راهکارها. ص 151-157.

کامــران )1381(. شــرایط موفقیــت در آمــوزش زبــان . 132 تلطــف ، 

فارســی، آموزش زبان فارســی: مشــکالت و راهکارها. ص 95-

.83

تلطف، کامران )1382(. ایران شناســی در امریکا: گذشته ای . 133

پربار و محدود و آینده ای نا معلوم. چهارمین مجمع بین المللی 

استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 23-25.

کامران )1382(. ایران شناســی در امریکا: گذشته ای . 134 تلطف ، 

محــدود ولــی پربار، آینده ای ناروشــن، و راهکارهــای نوین، نامه 

پارسی، سال هشتم، ش 30، ص 61-78.

و . 135 همــکار  گرد،  شــا اســتاد،   .)1383( کامــران  تلطــف ، 

کلینتون، سخن عشق، ش 23،  ایران شناس به یاد جروم وایت 

ص 32-39.

در . 136 فارســی  زبــان  موقعیــت   .)1376( احمــد  تمیــم داری، 
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و  فارســی: مشــکالت  زبــان  آمــوزش  آمریــکا،  دانشــگاه های  در 

راهکارها. ص 27-34.

چودهــری، محمدشــریف )1350(. ســوابق و چگونگــی زبــان . 162

کســتان، هالل، سال هجدهم، ش 117، ص 68- فارســی در پا

.63

چودهری، محمدعنایت )1350(. نفوذ و اهمیت زبان فارسی . 163

گذشته و حال، هالل، سال نوزدهم، ش 117، ص 94-99. در 

در . 164 فارســی  زبــان   .)1375( ســیدکمال  ســیدجوادی،  حــاج 

مدارس قدیم شبه قاره، نامه پارسی، سال اول، ش 2، ص 97-

.86

در . 165 فارســی  ادبیــات  و  زبــان   .)1357( اســماعیل  کمــی،  حا

هندوستان، وحید، سال شانزدهم، ش 245، ص 60-65.

کمی، اســماعیل )1380(. گسترش فرهنگ و ادب فارسی . 166 حا

دیگــر: مجموعــه  بــه غیرفارســی زبانان، شــیوه ای  آن  آمــوزش  و 

مقاالت نخســتین همایش بررســی روش های نوین آموزش زبان 

فارسی به غیرفارسی زبانان. ص 101-105.          

حسن لی، کاووس )مصاحبه کننده( )1384(. حافظ شناسی . 167

کور تنهــا مترجم تمام دیــوان حافظ به  پروفســور هانری دوفوشــه 

کور )مصاحبه شونده(، حافظ، ش  زبان فرانسه، هانری دوفوشه 

25، ص 47-53.  

حســون، نــدا )1382(. زبان شناســی و آمــوزش زبــان فارســی . 168

بــه عرب زبانــان. چهارمیــن مجمــع بین المللی اســتادان زبان و 

ادبیات فارسی. ص 90- 89.

حســین بــکار، یوســف )1357(. زبــان و ادبیــات فارســی در . 169

کشورهای عربی بخش اول: تحقیق 2، ملیحه شریفی )مترجم(، 

سخن، سال بیست و ششم، ش 12، ص 1090-1105.

حســین بکار، یوســف )1382(. تالش جهان عــرب برای زبان . 170

کتاب  و ادبیات فارسی، احسان اسماعیلی طاهری )مترجم(، 

ماه ادبیات و فلسفه، ش 77، ص 56-63.

حســین بــکار، یوســف )1357(. زبــان و ادبیــات فارســی در . 171

کشورهای عربی بخش اول: تحقیق 1، ملیحه شریفی )مترجم(، 

سخن، سال بیست و ششم، ش 11، ص 977-992.

کشــورهای . 172 حســین بــکار، یوســف )1353(. ادب فارســی در 

عربــی )دوره معاصــر(، جعفــر شــعار )مترجــم(، ســخن، ســال 

بیست و سوم، ش 269، ص 897-916.

زبــان . 173 یــس  تدر مســائل   .)1366( فاطمــه  بلقیــس  حســینی، 

در . 150 ایــران  فرهنــگ  و  زبــان  کرســی   .)1369( احمــد  جاللــی، 

دانشــگاه های انگلســتان، نامــه فرهنــگ، ســال اول، ش 1، ص 

     .66-73

جلنــدی، علیرضــا )1385(. جایــگاه زبــان فارســی در آفریقا، . 151

سخن عشق، ش 31-32، ص 107-111.

جمال الدین، محمدالسعید )1376(. آموزش زبان فارسی در . 152

دانشــگاه های مصر، نامه پارســی، ســال دوم، ش 7، ص 108-

          .104

جمال الدین، محمدالسعید )1379(. زبان و ادبیات فارسی . 153

گــزارش دومیــن مجمــع بین المللــی اســتادان  در مصــر، ره آورد: 

زبان فارسی. ص 53-55.          

دربــاره . 154 مالحظاتــی   .)1381( محمدالســعید  جمال الدیــن، 

آمــوزش زبان فارســی بــه عنوان زبــان دوم به دانشــجویان عرب، 

گزارش سومین مجمع بین المللی استادان زبان  سومین ره آورد: 

فارسی. ص 351-354.     

در . 155 فارســی  زبــان  دســتور   .)1370( شــفقت  ختــک،  جهــان 

کســتان و تألیفــات مهم در این بــاب به زبان  شــبه قاره هنــد و پا

انگلیسی، معارف، سال هشتم، ش 30، ص 124-130.

کرســی زبان و ادبیات . 156 جهانگیر اف، توفیق )1379(. فعالیت 

گــزارش دومیــن مجمــع  کــو، ره آورد:  فارســی دانشــگاه دولتــی با

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 179-180.

گونه هــای زبــان فارســی و شــیوه . 157 جهانگیــری، نــادر )1382(. 

آمــوزش آنهــا در قالــب تعابیر معنایــی متأثر از بافــت فرهنگی به 

غیرفارســی زبانان، چهارمین مجمع بین المللی اســتادان زبان و 

ادبیات فارسی. ص 149-151.  

و . 158 راه هــا  فارســی؛  زبــان  گســترش   .)1374( کیانــا  جهانــی، 

کیهان فرهنگی، سال دوازدهم، ش 122، ص 10-11. تنگناها، 

پایی در . 159 جــوادی، حســن )1351(. ایــران از دیــده ســیاحان ارو

یخی، ســال هفتم، ش 41،  دوره ایلخانــان )2(، بررســی های تار

ص 1-32.

تــالش . 160  .)1384( )مصاحبه کننــده(  جعفــر  اول،  جوان بخــت 

از  فارســی )گزارشــی  و ادب  زبــان  آمــوزش  امــر  فیلیپینی هــا در 

وضعیــت زبــان و ادبیــات فارســی در فیلیپیــن(، محمدجــواد 

ثابتی صنعت )مصاحبه شــونده(، ســخن عشــق، ش 26-25، 

ص 64-67.

چکلوفســکی، پیتــر )1381(. موقعیــت زبان و ادبیات فارســی . 161
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سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1361661396

ســرزمین چین، نامواره دکتر محمود افشــار )ج 3(. ص 1370-

.1337

دبیرمقــدم، محمــد )1380(. نکته هایــی دربــاره فعــل مرکــب . 186

در زبان فارســی و ضرورت توجه به آموزش آن به فارســی آموزان، 

شــیوه ای دیگــر: مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی 

روش هــای نوین آمــوزش زبان فارســی به غیرفارســی زبانان. ص 

       .129-147

تی و . 187 درخشــان، مهدی )1356(. ســیف الدین محمــود محال

کتــاب قنــد پارســی در مقدمات فارســی دســتوری آموزنده برای 

گوهر، سال پنجم، ش 59-60، ص 885- غیرفارسی زبانان 2، 

     .880

تی و . 188 درخشــان، مهدی )1356(. ســیف الدین محمــود محال

کتــاب قنــد پارســی در مقدمات فارســی دســتوری آموزنده برای 

گوهــر، ســال پنجــم، ش 58، ص 778- غیرفارســی زبانــان 1، 

.775
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الفبــا 2، آموزش و پرورش، ســال ســی و پنجــم، ش 1، ص 47-

.44

یس . 227 یاضــی فــرزاد، محمدعلــی )1343(. بحث فنــی در تدر ر

الفبا 1، آموزش و پرورش، ســال ســی و چهارم، ش 10، ص 61-

.56

یشــار، فرانســیس )1368(. آغــاز آشــنایی فرانســویان با زبان . 228 ر

فارســی، علی روحبخشــان )مترجم(، نشــر دانش، ش 56، ص 

.104-111

مــاه . 229 کتــاب  فارســی،  زبــان  آمــوزش   .)1381( شــیما  زارعــی، 

ادبیات و فلسفه، ش 54-55، ص 96-97.

زبــان فارســی در مکالمات مــردم هند )1377(. نامه پارســی، . 230

سال سوم، ش 11، ص 218-224.

کستان و هند: افول یا رونق )1375(. . 231 زبان و ادب فارسی در پا

نامه پارسی، سال اول، ش 1، ص 117-134.

گفت و گــوی تمدن ها. . 232 زمانــی، آصفه )1381(. زبان فارســی و 

گزارش سومین مجمع بین المللی استادان زبان  سومین ره آورد: 

فارسی. ص 119- 113.

زمانی، آصفه )1382(. توانمندی های معنوی زبان و ادبیات . 233

فارســی به خصــوص از حیث نقد و تحقیق ادبــی در هند امروز. 

چهارمیــن مجمــع بین المللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی. 

ص 123-124.

بــه . 234 فارســی  زبــان  آمــوزش  روش   .)1376( رضــا  زمردیــان، 

مجمــع  نخســتین  گــزارش  ره آورد:  غیرایرانــی،  فارســی آموزان 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 139-142.     
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یغما، سال بیست و هشتم، ش 325، ص 420-426.     

کبــر )1355(. یــک نیســتان نالــه، . 261 ســعیدی ســیرجانی، علی ا

یغما، سال بیست و نهم، ش 331، ص 26-31.     

کستان و . 262 یخ مختصر روابط پا ســلیم نوری، شهال )1377(. تار

یج زبان فارسی، دانش، ش 54-55،  ایران و ســهم ســند در ترو

ص 171-185.

ســلیمانی، قهرمان )1381(. وضعیت زبان فارســی در جهان . 263

امروز، نامه پارسی، سال هفتم، ش 4، ص 55-64.

تطبیــق . 264 اهمیــت   .)1381( احمــد  گیالنــی،  ســمیعی 

خصوصیــات ســاختاری زبان هــای مبــدأ و مقصــد در آمــوزش 

زبان بیگانه، نامه پارسی، سال هفتم، ش 4، ص 7-12.

ســه تحقیــق درباره آمــوزش زبان فارســی در مدارس بوســنی و . 265

هرزگوین )1377(. نامه پارســی، ســال ســوم، ش 8، ص 218-

.211

کنونــی . 266 وضعیــت   .)1376( بیگــم  النســاء  بشــیر  ســیده 

گــزارش نخســتین مجمــع  زبــان فارســی در حیدرآبــاد، ره آورد: 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 226-232.

و . 267 زبــان  کرســی های  ترقــی   .)1382( م  ک.  سیف االســالم، 

ادبیــات فارســی در دانشــگاه های بنــگالدش بعــد از پیــروزی 

انقالب اســالمی ایــران. چهارمیــن مجمع بین المللی اســتادان 

زبان و ادبیات فارسی. ص 40 -39.     

خاورشناســی . 268 دانشــکده   .)1376( شــیخ نواز  شــاه علی، 

مجمــع  نخســتین  گــزارش  ره آورد:  کســتان،  پا الهــور  دانشــگاه 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 359-362.          

شــاهدی، شــهرزاد )1381(. آزمــون در آمــوزش زبــان دوم، نامه . 269

پارسی، سال هفتم، ش 26، ص 183-202.

فارســی در منطقــه . 270 نفــوذ  شــاهدی، محمدعیســی )1375(. 

گنگ بنگالدش، نامه پارســی، ســال اول، ش 2، ص 111- چیتا

.89

شرافت، امیرحســین )1383(. ایران شناسی و اسالم شناسی . 271

کلیات، ش 8، ص 133-140. کتاب ماه  در آلمان، 

شرقی، عبدالعلی )1381(. نقش فرهنگ و تمدن ایران و لزوم . 272

انتقال آن از طریق زبان فارســی، ســومین ره آورد: گزارش سومین 

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 163-168.

آمــوزش . 273 درســت  راه هــای   .)1366( محمدجــواد  شــریعت، 

کســتان  زبــان و مشــکالت آن، مســائل زبان فارســی در هند و پا

در . 247 فارســی  ادبیــات  یــس  تدر  .)1377( توفیــق  ســبحانی، 

دانشــگاه های هند و مشکالت آن، نامه پارسی، سال سوم، ش 

10، ص 157-170.

ســتوده، غالمرضــا )1357(. نگاهــی بــه آمــوزش دانشــگاهی . 248

چین، سخن، سال بیست و ششم، ش 305، ص 836-841.

ســتوده، غالمرضا )1358(. نقش حرکات و اصوات و بعضی . 249

کلمــات در مکالمه فارســی، دانشــکده ادبیات و علوم انســانی 

دانشــگاه تهران، سال بیســت و چهارم، ش 99-100، ص 230-

.225

یس متون . 250 ســتوده، غالمرضا )1366(. نکاتی در باب روش تدر

کســتان  فارســی بــه خارجیان، مســائل زبان فارســی در هند و پا

و بنــگالدش )مجموعــه ســخنرانی های ســومین ســمینار زبــان 

فارسی(. ص 56-60.

یس زبان فارسی در کشورهای . 251 ســتوده، غالمرضا )1372(. تدر

جهان، آینده، سال نوزدهم، ش 1-3، ص 166-172.

ســتوده، غالمرضا )1379(. لزوم آشنایی دانشجویان خارجی . 252

گــزارش دومیــن  بــا مرجــع شناســی در ادبیــات فارســی، ره آورد: 

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 279-282.

گســترش زبــان . 253 ســجادی، ســیدعلی محمد )1372(. طــرح 

کشور، آشنا، ش 11، ص 4-10.      فارسی در خارج از 

گوشــه ای از ایران شناسی در . 254 سجادی، ســیدمنصور )1361(. 

ایتالیا، آینده، سال هشتم، ش 91، ص 709-715.

ســراج الحق )1381(. درباره وضعیت زبان و ادبیات فارســی . 255

در بنگالدش. سومین ره آورد: گزارش سومین مجمع بین المللی 

استادان زبان فارسی. ص 509-510.

ســعداهللا زاده، ضمیر )1382(. نظری بر شــرایط و احتیاجات . 256

کیانگ چین. چهارمین مجمع  آموزشــی زبان فارســی در ســین 

بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 79- 78.     

ســعداهللا زاده، ضمیر )1382(. نظری بر شــرایط و احتیاجات . 257

آموزشــی زبان فارســی در ســین کیانگ چین، سخن عشق، ش 

20، ص 48-53.     

ســعداهللا زاده، ضمیر )1383(. آموزش زبان فارســی در ســین . 258

کیهان فرهنگی، ش 214، ص 62-63.      گیانگ چین، 

کبــر )1354(. یــک نیســتان نالــه، . 259 ســعیدی ســیرجانی، علی ا

یغما، سال بیست و هشتم، ش 324، ص 348-352.     

کبــر )1354(. یــک نیســتان نالــه، . 260 ســعیدی ســیرجانی، علی ا
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عکس های ایران از زیپولی، آینده، ش 3-5، ص 196-198.

صادقــووا، رزا )1382(. شــیوه ها و ابزارهــای نــو در آمــوزش بــا . 286

بــه آمــوزش غیرفارســی زبانان. چهارمیــن مجمــع  نگــرش ویــژه 

بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 94-95.

صادقی، علی اشرف )1379(. زبان شناسی و آموزش زبان به . 287

گزارش دومین مجمع بین المللی اســتادان  خارجی هــا، ره آورد: 

زبان فارسی. ص 283-285.

صادقــی، علی اشــرف )1381(. لزوم تســلط فارســی آموزان بر . 288

گونی هــای زبــان فارســی، آموزش زبان فارســی: مشــکالت و  گونا

راهکارها. ص 35-41.

کســتان، . 289 صافی، قاســم )1375(. وضعیت زبان فارســی در پا

نامه فرهنگ، ش 21، ص 140-143.

یــج  زبان فارســی  در کشــورها . 290 صافــی، قاســم )1364(. لــزوم ترو

کیهان فرهنگی، ش 17،  کســتان،  خصوصًا در ترکیه  و هند و پا

ص 32-33.

گزارش  اجالس بین المللی اســتادان . 291 صافی، قاســم )1377(. 

احمدآبــاد،  ـ  گجــرات  دانشــگاه  هنــد  ـ  فارســی  ادب  و  زبــان 

دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران، ش 148-

149، ص 284-297.

کوشــش های فرهنگی دانشگاه پکن . 292 صافی، قاســم )1379(. 

در ســمینار زبــان و ادب فارســی و فرهنــگ ایرانــی، دانشــکده 

ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران، ش 156، ص 464-

.455

صافی، قاسم )1380(. نگرشی کوتاه به وضعیت زبان فارسی . 293

کنون )1857- کستان در دوره استیالی انگلیس تا در هند و پا

2000 م(. شــیوه ای دیگــر: مجموعــه مقــاالت نخســتین همایش 

بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. 

ص 168- 157. 

یخی . 294 صافــی، قاســم )1381(. زبــان فارســی در چشــم انداز تار

گــزارش ســومین  و مقتضیــات جهــان معاصــر، ســومین ره آورد: 

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 503-509.

یخچه ایران شناسی در انگلستان . 295 صبا، محســن )1343(. تار

و امریــکای شــمالی، فرهنــگ ایران زمیــن، ســال دوازدهــم، ص 

.218-242

یخچه ایران شناســی در فرانســه، . 296 صبــا، محســن )1334(. تار

فرهنگ ایران زمین، سال سوم، ش 3، ص 367-390.

و بنــگالدش )مجموعــه ســخنرانی های ســومین ســمینار زبــان 

فارسی(. ص 108-116.

شــریف حســین قاســمی، میرمنصــور )1377(. نقــش زبــان . 274

فارسی در هند، نامه پارسی، سال سوم، ش 10، ص 58-64.

گزارشی از کتب آموزشی . 275 شــعر دوســت، علی اصغر )1375(. 

کنــون(، ایران  زبــان فارســی در جمهــوری آذربایجــان )از آغاز تا 

شناخت، سال اول، ش 2، ص 97-184.     

در . 276 مشــترک  واژه هــای   .)1380( محمــد  صفــاری،  شــفیع 

زبــان فارســی و بوســنیایی. شــیوه ای دیگــر: مجموعــه مقــاالت 

نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان. ص 188- 175.     

یــدا )1378(. اهــداف آمــوزش زبان فارســی، نامه . 277 شــقاقی، و

فرهنگ، ش 34، ص 126-132.

شــکفته، صغــری بانــو )1375(. روش آمــوزش زبان فارســی و . 278

متون آموزشی، نامه پارسی، سال اول، ش 1، ص 77-80.

شــکوهی، فربــود )1375(. ژاپــن و قنــد پارســی: نگاهــی بــه . 279

جایگاه و وضعیت زبان فارســی و دشواری های اساسی آموزش 

آن، نامه پارسی، سال اول، ش 3، ص 130-208.

شکوهی، فربود )1376(. واژگان پارسی در زبان ژاپنی، ره آورد: . 280

گزارش نخســتین مجمع بین المللی اســتادان زبان فارسی. ص 

.457-462

در . 281 فارســی  زبــان  آمــوزش  یخچــه  تار  .)1376( بانــو  شــمیم 

گــزارش نخســتین  کنونــی آن، ره آورد:  بنــگالدش و مشــکالت 

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 69-79.

کبر )1345(. پیشنهاد تأسیس انجمن مشترک . 282 شهابی، علی ا

گسترش زبان فارسی، وحید، سال چهارم،  برای حفظ و احیا و 

ش 38، ص 113-118.

در . 283 فارســی  فرهنــگ  و  زبــان   .)1377( محمــد  شــهری، 

بلغارســتان، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش 46، ص 51-

.49

شــهیدی، ســیدجعفر )1366(. پاره ای از مشکل های آموزش . 284

کســتان  فارســی در شــبه قــاره، مســائل زبان فارســی در هند و پا

و بنــگالدش )مجموعــه ســخنرانی های ســومین ســمینار زبــان 

فارسی(. ص 8-12.

پا، جایزه . 285 یاض )1367(. مجمع ایران شناسی ارو شــیروانی، ر

برای استاد زبان فارسی، درباره جاللی سوسن آبادی، نمایشگاه 
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ضرغامیان، مهدی )1376(. نقد و بررسی کتاب: دوره آموزش . 309

زبان فارســی از مبتدی تا پیشــرفته )نوشته مهدی ضرغامیان(، 

ایران شناسی، سال نهم، ش 36، ص 800-808.

ضرغامیــان، مهدی )1377(. آموزش زبان فارســی: از مبتدی . 310

تا پیشرفته، نامه پارسی، سال سوم، ش 7، ص 219-223.

ضرغامیان، مهدی )1376(. سرگذشت غم انگیز یک کتاب، . 311

کتاب، ش 45-46، ص 1-2. جهان 

ضیاء حسینی، سیدمحمد )1380(. چه نکته هایی را آموزش . 312
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فارســی در هند بعد از اســتقالل. سومین ره آورد: گزارش سومین 
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کســتان )1375(. نامه پارســی، ســال اول، ش 2، ص 237- پا
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یخی،  کســتان، مجید وهرام )مترجم(، بررســی های تار هند و پا

سال چهارم، ش 20-21، ص 295-305.  

در . 442 فارســی  زبــان  آمــوزش   .)1379( شــاهرخ  محمدبیگــی، 

دانشــگاه صنعــا، نامــه پارســی، ســال پنجــم، ش 3، ص 220-

.218

یس زبان فارسی در . 443 محمدخان، مهر نور )1366(. مسائل تدر

کســتان و راه حل آن، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش 11،  پا

ص 22-25.

یس زبان فارسی در . 444 محمدخان، مهر نور )1366(. مســائل تدر

کستان و راه حل آن، دانش، ش 10، ص 108-119. پا

محمدخــان، مهــر نــور )1384(. گروه زبان و ادبیات فارســی، . 445

در دانشــگاه ملــی زبان های نویــن اســالم آباد. چهارمین مجمع 

بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 47-48.    

446 . .)1383( )مصاحبه کننــده(  علی اصغــر  محمدخانــی، 

غیرفارســی زبانان،  بــه  فارســی  زبــان  آموزشــی  کتــب  بررســی 

جلیــل بانــان صادقیــان )مصاحبه شــونده(، احمــد تمیــم داری 

)مصاحبه شــونده(،  ذوالفقــاری  حســن  )مصاحبه شــونده(، 

مقــدم  صفــار  احمــد  )مصاحبه شــونده(،  حمیدیــان  ســعید 

)مصاحبه شونده(، سخن عشق، ش 23، ص 20-31.                

میالنیــان، . 447 )مصاحبه کننــده(،  علی اصغــر  محمدخانــی، 

هرمــز )مصاحبه کننــده(، رهنمــا، هوشــنگ )مصاحبه کننده(، 

لطــف اهللا  ســاغروانی،  )مصاحبه کننــده(،  مهســتی  بحرینــی، 

گر  یلبر الزار ا گفت وگــو با پروفســور ژ )مصاحبه کننــده( )1380(. 

یلبــر الزار )مصاحبه شــونده(، کتاب ماه  آن تــرک شــیرازی ...، ژ

ادبیات و فلسفه، ش 45، ص 4-11.                   

محمد شــفیع خان )1382(. شیوه ها و ابزارهای نو در آموزش . 448

زبــان فارســی به کشــمیری زبانان. چهارمین مجمــع بین المللی 

استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 131-132.       

لوبیــس، بخــاری )1379(. زبــان فارســی در مالــزی، ره آورد: . 427

گــزارش دومیــن مجمــع بین المللی اســتادان زبان فارســی. ص 

  .83-84

لی شان )1377(. آموزش زبان فارسی در چین، نامه پارسی، . 428

سال سوم، ش 9، ص 127-138.

لیو هوی )1385(. تجربه آموزش زبان فارســی پایه ای، ســخن . 429

عشق، ش 30، ص 26-29.  

مؤذن جامی، محمدمهدی )1376(. آزفا و معیارهای آموزش . 430

گزارش نخستین مجمع بین المللی استادان زبان  زبان، ره آورد: 

فارسی. ص 165-200.  

مؤذنی، علی محمد )1378(. موقعیت و شــیوه های گسترش . 431

کســتان، نامه پارســی، ســال  زبان فارســی در شــبه قاره هند و پا

چهارم، ش 12، ص 146-154.    

کتاب های درسی به . 432 کمبود متون فارســی و  مارکینا )1379(. 

گزارش دومین مجمع بین المللی استادان  زبان فارسی، ره آورد: 

زبان فارسی. ص 265-266.    

یس فارسی . 433 مازن اسماعیل مصطفی )1382(. مشکالت تدر

در عــراق و اردن. چهارمیــن مجمــع بین المللی اســتادان زبان و 

ادبیات فارسی. ص 10.  

یس در این کشور، . 434 مازه پوآ، اولنا )1379(. کشور اوکراین و تدر

گزارش دومین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی.  ره آورد: 

ص 257-260.  

یس زبان . 435 مــازه پــوآ، اولنــا )1382(. چند مالحظه در مــورد تدر

کتاب هــای زبــان  فارســی بــه فارســی آموزان اوکراینــی و تألیــف 

فارسی برای خارجیان، سخن عشق، ش 20، ص 54-59.       

یــس زبــان . 436 مــازه پــوآ، اولنــا )1382(. مالحظاتــی در مــورد تدر

کتاب هــای زبــان  فارســی بــه فارســی آموزان اوکراینــی و تألیــف 

فارســی برای خارجیــان. چهارمین مجمع بین المللی اســتادان 

زبان و ادبیات فارسی. ص 31-33.         

مالینکایــا، تاتیانا )1382(. شرق شناســی و ایران شناســی در . 437

اوکرایــن. چهارمیــن مجمع بین المللی اســتادان زبان و ادبیات 

فارسی. ص 30-31.    

گنجینــه لغــت از قــرن یازدهــم . 438 کریــم )1364(.  مجتهــدی، 

هجــری معرفی یکــی از قدیم تریــن واژه نامه های زبان فارســی  به 

زبان های ایتالیایی و التین و فرانســه، آینده، ســال یازدهم، ش 

4-5، ص 266-279.    
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شــیوه ای دیگــر: مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی 

روش هــای نوین آمــوزش زبان فارســی به غیرفارســی زبانان. ص 

  .505-510

ی . 463 مسائل مربوط به ایران شناسی در مجله خاورشناسی شورو

)1338(. پیام نوین، سال اول، ش 10، ص 49-51.  

مســگرنژاد، جلیل )1375(. روش آموزش زبان فارسی و متون . 464

آموزشــی بــه فارســی آموزان غیرایرانــی، نامــه پارســی، ش 2، ص 

     .121-129

گســترش زبــان و ادب . 465 مســگرنژاد، جلیــل )1380( زمینه های 

کشــورهای عربــی زبــان، شــیوه ای دیگــر: مجموعــه  فارســی در 

مقاالت نخســتین همایش بررســی روش های نوین آموزش زبان 

فارسی به غیرفارسی زبانان. ص 317-326.    

پیوســتگی های . 466  .)1366( محمدحســین  فریدنــی،  مشــایخ 

کســتان و  اردو بــا زبــان دری، مســائل زبــان فارســی در هنــد و پا

زبــان  ســمینار  ســومین  ســخنرانی های  )مجموعــه  بنــگالدش 

فارسی(. ص 22-55.    

مشــهور، پرویــن دخــت )1380(. نکاتی چنــد در آموزش زبان . 467

فارســی به غیرفارســی زبانان. شــیوه ای دیگــر: مجموعه مقاالت 

نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان. ص 355- 347.    

مشــکوةالدینی، مهــدی )1376(. روش آمــوزش زبان فارســی . 468

گــزارش نخســتین مجمــع  بــه فارســی آموزان غیرایرانــی، ره آورد: 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 151-163.       

بــه . 469 فارســی  زبــان  آمــوزش   .)1380( مهــدی  مشــکوة الدینی، 

گیری  غیرفارســی زبانان بــر پایــه فرضیــه ساخت ســازی زایــا و فرا

مهــارت. شــیوه ای دیگــر: مجموعه مقــاالت نخســتین همایش 

بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. 

ص 327-346.         

راهبــردی . 470 تدویــن   .)1382( مهــدی  مشــکوة الدینی، 

زبان آمــوزان  بــه  آمــوزش  بــرای  فارســی   دســتوری  ســاخت های 

غیربومی، نامه پارسی، سال هشتم، ش 30، ص 99-110.          

471 . .)1380( مهیــن  جــوکار،  مهنــاز،  عالیــی،  مصطفایــی 

گونی های زبان بینابینی همگانی های زبان، شیوه ای دیگر:  گونا

مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی روش هــای نوین 

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. ص 357-398.      

یــس . 472 تدر کنونــی  دشــواری های   .)1379( رضــا  مصطفــوی، 

گذشــته، امروز و آتیه فارسی . 449 محمدناصر )1384(. نگاهی به 

کســتان و خدمــات دانشــگاه پنجــاب. چهارمیــن مجمــع  در پا

بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 51-52.  

محمد نورالهدی )1382(. نقش و سهم زبان و ادبیات فارسی . 450

در عرصــه زبــان بنگالی. چهارمین مجمع بین المللی اســتادان 

زبان و ادبیات فارسی. ص 44 -43.  

گالدویــن و . 451 محمــودی بختیــاری، بهــروز )1381(. فرانســیس 

کتــاب منشــی فارســی او، ایران شناســی، ســال چهاردهــم، ش 

54، ص 366-378.

محیط طباطبایی، سیدمحمد )1351(. ایران شناسی و زبان . 452

فارســی، راهنمای کتاب، سال پانزدهم، ش 7-8، ص 538-

.529

مختــاری، علــی، عباســی، عــارف )1383(. جایــگاه زبــان . 453

کانادا، چشــم انداز ارتباطات فرهنگــی، ش 12، ص  فارســی در 

  .40-44

در . 454 فارســی  زبــان  آمــوزش   .)1385( محمــود  مدبــری، 

دانشگاه های اوکراین، سخن عشق، ش 30، ص 60-71.  

یس 2 )1314(. تعلیم و تربیت، سال . 455 مدرســه السنه شرقی پار

پنجم، ش 202-203، ص 480-482.

یس 1 )1314(. تعلیم و تربیت، سال . 456 مدرســه السنه شــرقی پار

پنجم، ش 200-201، ص 369-373.

مدرســی، فاطمــه )1384(. زبــان و ادب فارســی در آســیای . 457

صغیر، نامه فرهنگستان، سال هفتم، ش 25، ص 70-83.

مدرســی، فاطمه )1376(. پیوند زبان فارسی و هند در آیینه . 458

زمان، نامه فرهنگستان، ش 9، ص 113-123.

مرادی، ســیروس )1381(. استفاده از فناوری های نوین برای . 459

کشور، سومین ره آورد:  گســترش زبان و ادب فارســی در خارج از 

گزارش ســومین مجمــع بین المللی اســتادان زبان فارســی. ص 

    .297-303

مردانی، فائزه )1382(. زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های . 460

ایتالیا، نامه پارسی، سال هشتم، ش 31، ص 131-160.

مردانــی، فائزه )1382(. کرســی های زبان و ادبیات فارســی در . 461

دانشــگاه های ایتالیــا. چهارمیــن مجمــع بین المللــی اســتادان 

زبان و ادبیات فارسی. ص 34-36.  

گســترش زبــان فارســی وزارت خارجــه )1380(. فرآینــد . 462 مرکــز 

کشــور،  حمایــت و تقویــت جایــگاه زبــان فارســی در خــارج از 
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در . 486 یغورهــا  او ضعــف  و  توانایــی   .)1382( حبیــب اهللا  منــور 

آموختــن زبــان فارســی. چهارمین مجمــع بین المللی اســتادان 

زبان و ادبیات فارسی. ص 76-77.       

مهچلی شــهری، ســیدمحمدهادی )1305(. زبان فارسی در . 487

هند، ایرانشهر، سال چهارم، ش 3، ص 184-189.

مهچلی شــهری، ســیدمحمدهادی )1305(. زبان فارسی در . 488

هند 2، ایرانشهر، سال چهارم، ش 4، ص 225-234.

مهرنور محمدخان )1375(. بررســی و نقد کتاب های درسی . 489

کستان )ابتدایی تا کارشناسی ارشد(، نامه پارسی،  فارسی در پا

ش 1، ص 145-158.  

کســتان، یغما، . 490 مهرین، عباس )1327(. اهمیت فارســی در پا

سال اول، ش 7، ص 289-293.

و . 491 زبــان  توصیفــی  کتاب شناســی   .)1376( محمــد  مهیــار، 

ادبیات فارســی )دستور زبان فارسی(، رشد آموزش زبان و ادب 

فارسی، ش 45، ص 38-45.  

موریــو فوجــی )1384(. تحقیقــات و مطالعات اســاتید ژاپنی . 492

در زمینه زبان و ادب فارســی از دهه 1920 تا دهه 1980، محمد 

رســول الماسیه )مترجم(، سخن عشــق، ش 25-26، ص 31-

.24

گرمارودی، علــی )1367(. نگاهی به ایران شناســی . 493 موســوی 

بعــد از انقالب اســالمی، سیاســت خارجی، ســال دوم، ش 3، 

ص 455-469.

آمــوزش . 494 وضــع  چگونگــی   .)1379( ســیدمرتضی  موســوی، 

کستان، نامه پارسی، سال پنجم، ش 1، ص 203- فارسی در پا

.200

یج زبان . 495 موسوی، سیدمرتضی )1381(. موقعیت آموزش و ترو

گــزارش ســومین مجمــع  کســتان. ســومین ره آورد:  فارســی در پا

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 523-528.     

موســی، احمــد )1378(. وضعیــت آمــوزش زبــان فارســی در . 496

مغرب، نامه پارسی، سال چهارم، ش 15، ص 204-208.

موســی، احمــد )1380(. وضعیــت آمــوزش زبــان فارســی در . 497

مغــرب. شــیوه ای دیگــر: مجموعــه مقــاالت نخستـــین همایش 

بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. 

ص 415-418.       

موســی، احمــد )1381(. زبــان فارســی در مغــرب: وضعیت، . 498

گزارش سومین  بررسی و نقد روش های آموزشی. سومین ره آورد: 

فارســی در شبه قاره و پیشنهادهایی برای حل آن، نامه پارسی، 

سال پنجم، ش 1، ص 189-199.  

مصطفــوی، رضــا )1371(. زبان و ادب فارســی در هند دیروز . 473

و امروز، ادب و زبان فارسی، سال اول، ش 3، ص 66-97.

مصطفــوی، رضــا )1373(. نقــش بنیادی در زبان فارســی در . 474

رشــد و تکویــن زبــان هندی، دانشــکده ادبیات و علوم انســانی 

دانشگاه تهران، ش 129-132، ص 264-283.

کنونــی . 475 مصطفــوی ســبزواری، رضــا )1380(. دشــواری های 

بــا  همــراه  کســتان  پا و  هنــد  قــاره  شــبه  در  فارســی  یــس  تدر

پیشــنهاد هایی برای حل آنها. شیوه ای دیگر: مجموعه مقاالت 

نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان. ص 399-413.  

الفبــای . 476 و  ابجــد  حــروف   .)1352( محمدتقــی  مصطفــوی، 

التیــن، آمــوزش و پــرورش، ســال بیســت و هفتــم، ش 4، ص 

.1032-1034

مظهر، محمدسلیم )1377(. ورود زبان فارسی به شبه قاره و . 477

گسترش آن، نامه پارسی، سال سوم، ش 8، ص 4-18.

معرفی گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه آنکارا )1383(. . 478

سخن عشق، ش 24، ص 26-33.

گــروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه ســلجوق قونیه . 479 معرفــی 

)1383(. سخن عشق، ش 23، ص 82-91.

گرجســتان . 480 کــز آموزشــی زبــان و ادبیــات فارســی در  معرفــی مرا

)1382(. سخن عشق، ش 18، ص 72-74.

گــروه زبــان و . 481 معزالدیــن، محمدســعید )1380(. آشــنایی بــا 

ادبیات فارســی دانشکده خاورشناســی دانشگاه پنجاب الهور 

کستان، نامه پارسی، سال ششم، ش 3، ص 173-178. ـ پا

گــزارش . 482 مکتونــی )1379(. زبــان فارســی در مغــرب، ره آورد: 

دومین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 85-86.  

ایــدر ممتــوف . 483 بــا دکتــر  ایــدر )1375(. مصاحبــه  ممتــوف، 

)حیدر محمداف(، ایران شناخت، ش 3، ص 9-16.

ی، شــورا )1381(. ایران شناسی در بلژیک، نامه پارسی، . 484 منزو

سال هفتم، ش 25، ص 79-88.

منشی، عبدالقدوس )1366(. آموزش زبان و ادبیات فارسی . 485

کســتان و بنگالدش  در هنــد، مســائل زبــان فارســی در هنــد و پا

)مجموعه ســخنرانی های ســومین ســمینار زبان فارســی(. ص 

  .61-65
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دوره هــای  درســی  برنامــه  طــرح  و  قــاره  شــبه  در  فارســی  زبــان 

گــزارش  تخصصــی زبــان و ادبیــات فارســی در خــارج، ره آورد: 

نخســتین مجمع بین المللی اســتادان زبان فارســی. ص 281-

    .263

گفتــاری در چگونگی آموزش . 511 ناصــح، محمدمهدی )1379(. 

زبان فارســی به غیرفارســی زبانان، نامه پارسی، سال پنجم، ش 

2، ص 175-181.  

بــه . 512 گرایــش  یخــی  تار ســیر   .)1380( محمدمهــدی  ناصــح، 

زبــان فارســی در شــبه قــاره. شــیوه ای دیگــر: مجموعــه مقاالت 

نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان. ص 486- 467.  

ناصــح، محمدمهــدی )1384(. پایان نامه های آمــوزش زبان . 513

فارســی به خارجیان  )1350-1383(، نامه پارســی، سال دهم، 

ش 37، ص 67-81.

یــان زاده، مصطفــی )1383(. جایــگاه فرهنــگ ایرانــی و . 514 نجار

زبــان فارســی در تونــس، کتــاب ماه ادبیــات و فلســفه، ش 82، 

ص 134-135.     

نجــف دری، حســین )1380(. نکاتــی چنــد در آمــوزش زبــان . 515

مقــاالت  مجموعــه  دیگــر:  شــیوه ای  عرب زبانــان،  بــه  فارســی 

نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان. ص 487-494.         

نجم الرشید )1378(. زندگی و آثار دکتر انعام الحق کوثر، نامه . 516

پارسی، سال چهارم، ش 13، ص 185-187.     

نجم الرشــید )1376(. سیدسبط حسن رضوی، نامه پارسی، . 517

سال هفتم، ش 7، ص 109-113.     

دانشــگاه . 518 در  فارســی  ادبیــات  گــروه   .)1384( نجم الرشــید 

یــج زبان و ادب  گســترش و ترو پنجــاب الهــور و خدمات آن در 

فارســی. چهارمیــن مجمع بین المللی اســتادان زبــان و ادبیات 

فارسی. ص 49-50.          

نخســتین دوره بازآموزی اســتادان زبان فارســی دانشــگاه های . 519

سرتاسر هند در دهلی نو )1356(. یغما، سال سی ام، ش 349، 

ص 449-463.  

گزارشی درباره وضع زبان فارسی در . 520 نشــأت، صادق )1339(. 

مصر، دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران، ســال 

هشتم، ص 46-55.

در . 521 ایــران  فرهنــگ  تأثیــر   .)1377( محمــود  اصفهانــی،  نصــر 

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 391-397.  

گسترش . 499 موســی، احمد )1382(. نقش ایرانیان در پیشــبرد و 

فارســی  در غرب جهان اســالم، نامه پارســی، ســال هشــتم، ش 

30، ص 111-120.

مولــوی جمیــل احمــد، )1366(. مؤسســه تحقیقاتــی عربــی و . 500

ص   ،6-5 ش  اســالمی،  تحقیقــات  هنــد،  راجســتان  فارســی 

.150-154

در . 501 فارســی  ادبیــات  و  زبــان  جایــگاه   .)1379( موبینــه  موکــر، 

گــزارش دومیــن مجمــع بین المللی  بوســنی و هرزگویــن، ره آورد: 

استادان زبان فارسی. ص 195-196.  

یــس و تفســیر مثنــوی در بوســنی و . 502 موکــر، موبینــه )1385(. تدر

هرزگوین، سخن عشق، ش 31-32، ص 41-45.

میراث فرهنگ فارســی در صوفیه )1383(. سخن عشق، ش . 503

24، ص 34-39.

میردهقان، مهین ناز )1380(. بررســی تقابلی زبان های فارسی . 504

مقــاالت  آمــوزش. شــیوه ای دیگــر: مجموعــه  بــا هــدف  اردو  و 

نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان. ص 445- 419.       

بــه . 505 فارســی  زبــان  آمــوزش   .)1381( مهین نــاز  میردهقــان، 

اردوزبانان، دانشــکده ادبیات و علوم انســانی مشهد، سال سی 

و پنجم، ش 136-137، ص 249-274.     

مقابلــه ای . 506 زبان شناســی   .)1381( مهین نــاز  میردهقــان، 

راهکــردی اساســی در زبان آموزی به غیرفارســی زبانان. ســومین 

ره آورد: گزارش سومین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. 

ص 247-271.       

میردهقــان، مهین نــاز )1382(. طــرح نویــن در تعامــل زبــان و . 507

ادبیات فارسی با دیگر فرهنگ ها، چهارمین مجمع بین المللی 

استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 156-160.       

میــرزا، زهــرا )1380(. سیســتم حالــت در زبان فارســی ارامنه. . 508

شــیوه ای دیگــر: مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی 

روش هــای نوین آمــوزش زبان فارســی به غیرفارســی زبانان. ص 

  .446 -466

گونه های ماضی زبان . 509 یس  میرزا رحیمــوف )1376(. روش تدر

گــزارش نخســتین  فارســی بــه دانشــجویان روس زبــان، ره آورد: 

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 81-85.    

ناصــح، محمدمهدی )1376(. پیشــنهادهایی درباره تقویت . 510
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نقــوی، شــهریار )1353(. تجلیــات زبــان و فرهنــگ ایران در . 535

کســتان 1، هنــر و مردم، ســال ســیزدهم، ش 138، ص  هنــد و پا

.70-81

نقوی، شــهریار )1347(. انجمن های فارســی و ایران دوستی . 536

کستان، هالل، سال شانزدهم، ش 83، ص 20-26.   در پا

نقــوی، شــهریار )1353(. تجلیــات زبــان و فرهنــگ ایران در . 537

کســتان 3، هنر و مردم، ســال ســیزدهم، ش 141-140،  هند و پا

ص 88-94.

نقــوی، شــهریار )1353(. تجلیــات زبــان و فرهنــگ ایران در . 538

کســتان 4، هنــر و مردم، ســال ســیزدهم، ش 142، ص  هنــد و پا

.61-70

نقــوی، شــهریار )1353(. تجلیــات زبــان و فرهنــگ ایــران در . 539

کســتان 5، هنر و مردم، ســال ســیزدهم، ش 143، ص  هند و پا

.91-95

در . 540 فارســی  ملــی  آموزشــگاه های   .)1345( شــهریار  نقــوی، 

کستان، مهر، سال دوازدهم، ش 132، ص 244-248.   پا

نگاهی به پایان نامه های دانشــجویان اوکراینی در رشــته زبان و . 541

ادبیات فارسی )1385(. سخن عشق، ش 31-32، ص 130-

  .125

نگاهی به وضعیت ایران شناســی و زبان فارسی در ارمنستان . 542

)1382(. سخن عشق، ش 20، ص 60-67.  

نورعلــی ونــد )1384(. نگاهــی بــه وضعیــت آمــوزش زبــان و . 543

کش(، ســخن عشــق، ش 28-27،  ادب فارســی در مغرب )مرا

ص 80-85.

نورمحمــدان، غالمرضــا )1372(. مقدمه ای بر علل تضعیف . 544

زبان فارســی در شــبه قاره )هند(، کیهان فرهنگی، ش 99، ص 

  .18-19

ادبیــات . 545 و  زبــان  و  ایران شناســی  نــوروزی، عبــاس )1381(. 

فارســی در جمهــوری چک، نامه پارســی، ســال هفتم، ش 25، 

ص 73-78.

نوشــاهی، گوهــر )1384(. موقعیــت زبــان فارســی در مدارس . 546

کســتان. چهارمین مجمــع بین المللی اســتادان زبان و  دینــی پا

ادبیات فارسی. ص 53-54.  

در . 547 ایران شناســی  تتبعــات   .)1336( بیســل  تیــن،  کــی  نــی 

ی، یغما، سال دهم، ش 110، ص 266-271.   شورو

گزارش . 548 نیکــو بخت، ناصــر، میر هاشــمی، مرتضــی )1382(. 

ی سابق، نامه پارسی، سال سوم، ش 9، ص 5-27. یوگسالو

نصــر اصفهانــی، محمــود )1377(. زبان فارســی در ادبیات، . 522

مختلــف  مناطــق  محــاوره ای  زبــان  و  پــرورش،  و  آمــوزش 

ی، نامه پارسی، سال سوم، ش 8، ص 36-48.   یوگسالو

یــس زبــان فارســی . 523 نصیــب اهللا، ایلــدار )1382(. تجربــه تدر

در رشــته روابــط بین الملــل دانشــگاه دولتــی قــازان جمهــوری 

و  زبــان  اســتادان  بین المللــی  مجمــع  چهارمیــن  تاتارســتان. 

ادبیات فارسی. ص 84.       

کرســی . 524 مختصــر  یخچــه  تار  .)1376( گئورگــی  نعلبندیــان، 

گزارش  زبــان و ادبیات فارســی دانشــگاه دولتی ایــروان، ره آورد: 

نخســتین مجمع بین المللی اســتادان زبان فارسی. ص 484-

  .483

یــس فارســی در . 525 نقــوی، ســیدعلی رضا )1363(. مســائل تدر

کستان، نشر دانش، ش 24، ص 22-31.      پا

کستان، . 526 نقوی، شــهریار )1347(. اهمیت و مقام فارسی در پا

هالل، سال شانزدهم، ش 79، ص 7-13.

نقــوی، شــهریار )1353(. تجلیــات زبــان و فرهنــگ ایــران در . 527

کســتان 2، هنــر و مردم، ســال ســیزدهم، ش 139، ص  هنــد و پا

.60-69

کســتان، وحید، . 528 نقوی، شــهریار )1344(. ایران شناســی در پا

سال دوم، ش 20، ص 11-12.  

کســتان، وحید، . 529 نقــوی، شــهریار )1344(. ایران شناســی در پا

سال دوم، ش 21، ص 50-54.  

کســتان، . 530 پا در  ایران شناســی   .)1345( شــهریار  نقــوی، 

کســتان، وحیــد، ســال ســوم، ش 35،  مجله هــای فارســی در پا

ص 909-913.    

کســتان، مقــام و . 531 نقــوی، شــهریار )1345(. ایران شناســی در پا

اهمیت زبان فارســی، وحید، ســال چهارم، ش 39، ص 360-

  .356

کستان، هالل، . 532 نقوی، شهریار )1347(. مجالت فارسی در پا

سال پانزدهم، ش 81، ص 25-27.

کستانی در دانشگاه . 533 نقوی، شــهریار )1347(. دانشــجویان پا

تهران، هالل، سال شانزدهم، ش 86، ص 24-28.

کســتان، وحید، . 534 نقوی، شــهریار )1344(. ایران شناســی در پا

سال دوم، ش 19، ص 19-30.  
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یس زبان فارســی . 562 هاشــمی حائری، علی )1328(. کرســی تدر

کمبریج، یغما، سال دوم، ش 15، ص 193-196. در دانشگاه 

مقابلــه ای . 563 تحلیــل   .)1382( حســن  مینابــاد،  هاشــمی 

پارســی، ســال  نامــه  انگلیســی،  و  فارســی  زبــان  ســاخت های 

هشتم، ش 30، ص 175-194.

گزارش دومین . 564 گ )1379(. زبان فارســی در آلمان، ره آورد:  ها

مجمع بین المللی استادان زبان فارسی. ص 45-46.  

یــگ، ادمونــد )1382(. آمــوزش زبان فارســی در دانشــگاه . 565 هرز

منچســتر. چهارمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات 

فارسی. ص 28.  

کــه . 566 هللســون، س )1321(. روابــط و عالیــق ادبــی و فرهنگــی 

میان اقوام ایران و انگلستان موجود است، روزگار نو، سال دوم، 

ش 1، ص 2-7.

یخ تا مونیخ . 567 یتا )مصاحبه کننده( )1385(. از زور همدانی، آز

گزارشی از سفر مشتاقان آلمانی زبان به ایران، سخن عشق، ش 

29، ص 98-103.

یس رایگان . 568 یتا )مصاحبه کننده( )1383(. از تدر همدانی، آز

تا اخذ کرســی اســتادی در دانشگاه استراسبورگ، حسین بیگ 

باغبان )مصاحبه شونده(، سخن عشق، ش 23، ص 14-19.  

یانوردان پرتغالی . 569 یتا )مصاحبه کننده( )1384(. در همدانی، آز

و آموزش زبان و ادب فارســی، ســپیده رادفر )مصاحبه شونده(، 

سخن عشق، ش 27-28، ص 6-13.    

یتا )مصاحبه کننــده( )1382(. گفتگو با دکتر ورژ . 570 همدانــی، آز

پارسادانیان، ورژ پارسادانیان )مصاحبه شونده(، سخن عشق، 

ش 18، ص 10-15.    

زبــان . 571 اســتاد   .)1353( )مصاحبه کننــده(  کیهــان  هوایــی، 

فارسی دانشگاه ورشو: ایرانی ها زبان فارسی را فراموش کرده اند، 

کاوه، سال دوازدهم، ش 52- ک )مصاحبه شــونده(،  زوفیا چابا

53، ص 82-82.        

هیلمــن، مایــکل )1376(. آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی . 572

مجمــع  نخســتین  گــزارش  ره آورد:  آمریــکا،  دانشــگاه های  در 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 363-370.  

کوشــیار . 573 ی.ت.پ.د برویــن )1371(. کشــف زبــان فارســی، 

کلک، ش 27، ص 39-53. پارسی )مترجم(، 

آمــوزش . 574 آسیب شناســی   .)1376( محمدجعفــر  یاحقــی، 

گــزارش نخســتین مجمــع  زبــان فارســی بــه خارجیــان، ره آورد: 

کشــور روســیه، سخن عشــق، ش 20، ص  یت آموزشــی به  مأمور

.68-83

گســترش زبــان . 549 واحــد دوســت، مهــوش )1381(. مشــکالت 

گزارش سومین مجمع  فارسی در شبه قاره هند. سومین ره آورد: 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 461-466.  

عصــر . 550 در  فارســی  زبــان  آمــوزش   .)1384( رونــگ  زن  وانــگ 

جهانی شدن انگیزه و مقصود آموزش زبان فارسی در شانگهای، 

سخن عشق، ش 25-26، ص 42-51.  

وثوقــی، حســین )1376(. مشــکالت آمــوزش زبــان فارســی به . 551

خارجیان، نامه پارسی، سال دوم، ش 3، ص 224-232.

و . 552 اردو  زبان هــای  موجــوده  روابــط   .)1348( حســین  وثوقــی، 

فارسی، هالل، سال هفدهم، ش 89، ص 43-49.  

ســمینار . 553 برگــزاری  گــزارش   .)1382( محمدباقــر  وثوقــی، 

ید- بارســلون(،  ششــصدمین ســال روابط ایران و اســپانیا )مادر

یخ و جغرافیا، ش 74، ص 121-122. کتاب ماه تار

وحید دســتگردی، محمد )1309(. آقای محمداسحق معلم . 554

زبان و ادبیات فارسی در هندوستان، ارمغان، سال یازدهم، ش 

117، ص 559-560.

وزیرنیا، ســیما )1383(. شــوق یادگیری زبان و ادب فارســی . 555

در ارمنستان، سخن عشق، ش 24، ص 40-43.

وضعیت آموزش زبان فارســی در قزاقســتان )1385(. ســخن . 556

عشق، ش 30، ص 92-95.

وضعیــت آمــوزش زبــان فارســی در کویت در ســال تحصیلی . 557

81-82 )1382(. چشــم انداز ارتباطــات فرهنگــی، ش 3، ص 

.24-25

کز زبان و ادب فارسی در دانشگاه های بیشکک . 558 وضعیت مرا

)1385(. سخن عشق، ش 31-32، ص 131-136.

بــه . 559 را  فارســی  زبــان  کــدام   .)1378( امیررضــا  فــرد،  وکیلــی 

غیرفارســی زبانان آموزش دهیم؟ نامه پارســی، سال چهارم، ش 

14، ص 212-219.  

ون یه ســیون )1381(. تأثیر زبان فارســی در مســلمانان ملیت . 560

هویی چین، نامه پارسی، سال هفتم، ش 24، ص 73-81.

عرب زبانــان، . 561 بــه  فارســی  آمــوزش   .)1382( روح اهللا  هــادی، 

چهارمیــن مجمــع بین المللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی. 

ص 154-156.         
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مرکــز آمــوزش، 106 مقالــه و 91 کتــاب آموزشــی در زمینــه آموزش 

زبــان فارســی پیشــگام همــه کشــورهای جهان اســت. جدول 1 

کتاب های هر قاره را مشخص می کند.     تعداد مقاالت و 

کتاب های قاره های جهان. 586 جدول 1: آمار مقاالت و 

کتابتعداد مقالهمکان تعداد 

483565جهان

311368آسیا

1919آفریقا

135150اروپا

1828امریکا

بــر طبــق نمــودار شــماره 1 قــاره آســیا بــدون احتســاب ایــران . 587

کتــاب و مقالــه را در زمینــه آمــوزش زبــان فارســی بــه  بیشــترین 

ی  خود اختصاص داده اســت. این امر طبیعی اســت و به هر رو

ایــران از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی بــه این قــاره تعلــق دارد و 

کشورگشایی های  خاستگاه زبان فارســی از آسیا است. مسلمًا 

پادشــاهان ایرانــی، روابــط تجاری و اقتصــادی فارســی زبانان با 

کات مذهبــی و فرهنگــی در ایــن امــر  اقــوام غیرهمزبــان و اشــترا

بسیار تأثیرگذار بوده است.    

نمودار 1: مقایسه تعداد مقاالت و کتاب های قاره های جهان. 588

ســلطه بی چــون و چــرای زبــان فارســی در شــبه قــاره هنــد و . 589

انتخاب شــدن ایــن زبــان به عنــوان زبان ادبــی دربــار عثمانی و 

نیــز گســتره جغرافیایی وســیع ایران در ســال های پیــش از 1300 

کتاب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان  نیاز و میزان 

کتاب ها در  را بــه باالتریــن حد خود رســانده اســت. تعداد ایــن 

کــه از  کتــاب می رســد  ســال های پیــش از 1300 بــه حــدود 225 

پا بــا تعداد  ایــن میــان قــاره آســیا با تعــداد 158 کتاب و قــاره ارو

کتــاب از دو قــاره دیگــر ســهم فوق العــاده متفاوتــی دارنــد.   65

گویای این استنباط هستند.          نمودارهای 2 و 3 

بین المللی استادان زبان فارسی. ص 207-215.    

در . 575 متــن  انتخــاب  مشــکل   .)1382( محمدجعفــر  یاحقــی، 

بین المللــی  مجمــع  چهارمیــن  فارســی،  ادب  و  زبــان  آمــوزش 

استادان زبان و ادبیات فارسی. ص 139-141.  

یــادگاری، حمیــده )1379(. تأثیــر فارســی بــر زبــان و ادبیات . 576

اردو، نامه پارسی، سال پنجم، ش 3، ص 92-100.

در . 577 فارســی  زبــان  آمــوزش   .)1371( لطــف اهللا  یارمحمــدی، 

گلستان، سال سوم، ش 2، ص 147-171.      جهان امروز، 

گســترش زبــان پارســی در . 578 یارمحمــدی، لطــف اهللا )1376(. 

جهان و نیاز به آموزش علمی و روشــمند آن، نامه پارســی، سال 

دوم، ش 7، ص 4-23.     

زبــان . 579 آمــوزش  وضعیــت   .)1375( لطــف اهللا  یارمحمــدی، 

فارسی در جهان امروز، نامه فرهنگ، ش 21، ص 128-139.     

یارمحمــدی، لطف اهللا، حق شــناس، علی محمــد، نیلی پور، . 580

رضــا )1382(. نگاهــی بــه جایــگاه علــم زبان شناســی در ایران 

بخش دوم، نامه فرهنگستان، ش 22، ص 95-121.            

یغمایــی، حبیــب )1353(. یــادی از پرفســور محمداســحاق . 581

کلکته، یغما، سال بیست و هفتم،  هندی مؤسس بزم ایران در 

ش 307، ص 40-44.

فارســی . 582 زبــان  نحــو  یادگیــری   .)1380( منیــژه  یوحنایــی، 

گویشــوران انگلیســی. شــیوه ای دیگر: مجموعه مقاالت  توســط 

نخستین همایش بررسی روش های نوین آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان. ص 495-505.  

یوزمحمــدف، رامیــل )1382(. متد انتانســیو در آموزش زبان . 583

فارســی. چهارمیــن مجمع بین المللی اســتادان زبــان و ادبیات 

فارسی. ص 82-83.  

 نتیجه
کتاب آمــوزش زبان فارســی را به شــاعر نامدار . 584 می تــوان اولیــن 

کتــاب  ایتالیایــی »فرانچســکو تپرارکــو« متعلــق دانســت. ایــن 

کتابخانه شهر ونیز اهدا شده است و در سال  توسط نویسنده به 

گشته و از جهت اشــتمال به واژگان  682 خورشــیدی نگاشــته 

عصر حافظ برای پژوهش های فارسی نیز ارزشمند است.  

گســترش زبــان . 585 کــه در موضــوع  کهن تریــن مقالــه نوشته شــده 

فارســی در کشورهای شــمالی ایران است، زبان فارسی نام دارد 

کــه تقــی ارانــی نویســنده آن، مقالــه را در ســال 1292 در مجلــه 

ایرانشــهر به چاپ رســانده اســت. شــبه قاره هند با داشــتن 44 
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کتاب های قاره های جهان. 590 یع زمانی  نمودار 2: توز

کتاب ها در جهان. 591 یع زمانی  نمودار 3: توز

کنونــی از تعــداد . 592 کامــاًل برعکــس اســت و محــدوده زمانــی نزدیــک بــه عصــر  در مــورد مقــاالت وضــع 

مقاالت بیشــتری برخوردارند؛ به عبارت دیگر از ســال 1370 تا 1385 بیشــترین مقاالت در مورد آموزش 

که در هــر دو بخش زمانــی پایانی، بیشــترین مقــاالت مربوط  زبــان فارســی در جهان نوشــته شــده اســت 

بــه کشــورهای آسیاســت و بــا توجه به اســتدالل هایی که پیش از ایــن ارائه دادیم منطقی بــه  نظر می آید. 

گردهمایی های تخصصی و بین المللی در دهه های 70 و 80 و نیز چاپ مجالت  برگــزاری همایش هــا و 

تخصصی چون نامه پارســی و ســخن عشــق در افزایش این آمار تأثیر مستقیم داشــته اند. نمودارهای 4 و 

گویای مطالب این بخش است.        5
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یع زمانی مقاالت قاره های جهان. 593 نمودار 4: توز

یع زمانی مقاالت در جهان. 594 نمودار 5: توز

گفتــه شــد بــرای فراهــم آوردن بســتری منطقــی در تحلیــل داده هــای آمــاری اطالعــات . 595 کــه  همان طــور 

گانه ارائه می گــردد. نمودارها  کــز آمــوزش زبان فارســی در داخل به صــورت جدا کتابشناســی و معرفــی مرا

که تألیف کتاب و نگارش مقاله در ســال های اخیر در موضوع  و جدول هــای این بخش نشــان می دهــد 

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان سیر صعودی داشته است.       
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ک نانکبزایسککفرين کنشاتکآا یسککش کزومآا یسکنشاباتک   

یع زمانی مقاالت آموزش زبان فارسی ایران. 596 نمودار 6: توز

کتاب های آموزش زبان فارسی ایران. 597 یع زمانی  نمودار 7: توز


