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کتابشناسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
نفیسه رئیسی
چکیــده :در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت کتابشناســی آمــوزش زبــان فارســی بــه
غیرفارس ـیزبانان ارائــه شــود .کتابشناســی حاضــر شــامل  586کتــاب فارســی 112 ،کتــاب
غیرفارســی و  583مقالــه فارســی اســت .در دســترس بــودن چنیــن فهرســتی نهتنهــا در
برنامهریــزی ،ســازماندهی ،تدویــن و تحلیــل منابــع آمــوزش زبــان فارســی راهگشاســت بلکــه
در زمینههــای ایرانشناســی ،متــن شناســی ،واژهشناســی ،جامعهشناســی و تحلیلهایــی
ازایندســت کارآمــد اســت .در پایــان مقالــه توزیــع مکانــی و زمانــی منابــع آمــوزش زبــان فارســی
بــه غیرفارســیزبانان بــه یــاری نمــودار و جــدول تحلیــل گشــته اســت.
کلیدواژه :آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،کتابشناسی
ّ
الفارسية لغير الناطقني هبا
بيبلوغرافيا كتب تعلمي اللغة
نفيسة رئييس
ّ
احلاليــة الســتعراض الكتــب الــي هتـ ّ
ـم بتعلــم اللغــة الفارسـ ّـية
تســعى املقالــة
ً
ًّ
ً
ّ
الناطقــن هبــا .وقــد غطــت املقالــة  586كتابــا فارســيا ،و 112كتابــا
لغيــر
ُ
ّ
فارســية.
باللغــات األخــرى ،و  583مقالــة
وال تقتصــر الفائــدة يف هتيئــة مثــل هــذا الفهــرس عــى ختطيــط وتنظــم وتدو يــن
ّ
الفارســية ،بــل ّمتهــد الســبيل أمــام الباحــث
وحتليــل مصــادر تعلــم اللغــة
ّ
اإليرانيــة ودراســات النصــوص واملصطلحــات وعلــم
يف جمــال الدراســات
االجتمــاع وغيرهــا مــن الدراســات املشــاهبة.
وختــم الكاتبــة مقالهتــا بتقــدمي ّ
خمطــط وجــدول يبـ ّـن التوز يــع املــكاين والزمــاين
ملصــادر تعلــم اللغــة الفارسـ ّـية لغيــر الناطقــن هبــا.

ّ
ّ
الفارسية لغير الناطقني هبا ،البيبلوغرافيا.
األساسية :تعلمي اللغة
املفردات

The Bibliography of Teaching Persian Language
to Non-Persian Speakers
By: Nafīse Re’isi
Abstract: This article has made an effort to provide 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, organizing, 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-Persian speakers, bibliography.

کتابشناسی آموزش زبان فارسی
به غیرفارسیزبانان()۲
مقاالت فارسی
1.1آبساالن ،عقیل ( .)1381بهرهگیری از روشهای پرورش شنوایی و گفتار برای آموزش زبان فارسی .سومین
رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی ،ص .293-295

نفیسه رئیسی
بخش اول این مقاله در
شماره  165آینهپژوهش چاپ
شده است.

2.2آرابیگم ،روشن ( .)1373معرفی استادان خارجی زبان فارسی .آشنا ،سال سوم ،ش  ،17ص .3-6
3.3آراکلیــان ،نــوارت ( .)1382شــیوهها و ابزارهــای نــو در آمــوزش زبــان فارســی بــا نگــرش و یــژه بــه آمــوزش
غیرفارسیزبانان .چهارمین مجمع بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .11-13
4.4آربری ،ا.ج ( .)1320دانشسرای علوم شرقی و آفریقایی .روزگار نو ،سال اول ،ش  ،3ص .82-83
5.5آربری ،ا.ج ( .)1323جونز ایرانی ،روزگار نو ،سال چهارم ،ش  ،1ص .34-66
6.6آریان پور ،امیر اشــرف ( .)1353پانصد ســال روابط ایران و آلمان ،هنر و مردم ،ســال ســیزدهم ،ش -146
 ،147ص .37-59
7.7آزادی کنــاری ،شــعبان ( .)1376اهــداف آمــوزش زبــان فارســی بــه بیگانــگان ،رهآورد :گزارش نخســتین
مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .49-58
8.8آزادی کنــاری ،شــعبان ( .)1376مالحظاتــی در باب زبان با نگاهی به آموزش زبان فارســی به خارجیان،
نامه پارسی ،سال دوم ،ش  ،7ص .125-258
9.9آزادی کناری ،شعبان .)1376( ،زبان و ادب فارسی در جهان ،نامه پارسی ،سال دوم ،ش  ،5ص -256
.100
1010آزادی کنــاری ،شــعبان (مصاحبهکننــده) .)1378( ،خانم وانــگ ای دان :از اینکه باید از ایران دل بکنم
خیلی ناراحتم ،وانگ ای دان (مصاحبهشونده) ،نامه پارسی ،سال چهارم ،ش  ،12ص .197-201
1111آزادی ،مریــم (مصاحبهکننــده) .)1381( ،زبــان فارســی در هنــد ،امیرحســن عابدی (مصاحبهشــونده)،
کیهان فرهنگی ،ش  ،190ص .5-17
1212آســاطوریان ،گارنیک ( .)1381نکاتی درباره ایرانشناســی و زبان فارســی در ارمنســتان .ســومین رهآورد:
گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .237-238
1313آشنایی با تهمینه رستم آوا و آثارش ( .)1377ایران شناخت ،ش  ،10ص .334-339
1414آصفــی شــیرازی ،تاجمــاه ( .)1381تجربهای در آموزش خواندن و نوشــتن فارســی ،آموزش زبان فارســی:
مشکالت و راهکارها .ص .147-149
1515آفاقی ،صابر ( .)1350نفوذ تمدن و فرهنگ ایران در کشمیر ،هالل ،ش  ،117ص .53-62
1616آفاقی ،صابر ( .)1350زبان فارسی در کشمیر آزاد ،هالل ،سال هجدهم ،ش  ،116ص .13-17
1717آقــا گلزاده ،فــردوس ( .)1380تقویت مهارت درک شــنیداری به روش نوین تحلیل متن ،شــیوهای دیگر:
مجموعه مقاالت نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان .ص
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.26-27

آشنا ،سال دوم ،ش  ،14ص .5-8

1818آ گیــچ ،یاشــار رجــب ( .)1377تأثیر ادبیات فارســی بر ادبیات
آلبانی ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش  ،8ص .156-165

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

1919آموزشکده زبان مهر ( .)1380نظام آموزش زبان فارسی ،شیوهای

ی در
3232اخترچیمــه ،محمــد ( .)1377مســائل تدریس زبان فارس ـ 

دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایش بررســی روشهای

دانشکدهها و دانشــگاههای پاکستان ،نامه پارسی ،سال سوم،

نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .511-527

ش  ،9ص .139-143

2020ابراهیمیــان ،حجــتاﷲ ( .)1377فعالیــت دوســاله خانــه

3333اخترییــف ،تیمــور ( .)1382تأثیــر فرهنــگ ایرانــی بــر فرهنــگ

فرهنــگ جمهوری اســامی ایران در کویته ،نامه پارســی ،ســال

تاتــاری .چهارمیــن مجمع بینالمللی اســتادان ز بــان و ادبیات

سوم ،ش  ،9ص .144-150

فارسی .ص .85-86

2121ابوالبشــر ،کلثــوم ( .)1366ادبیــات و نفــوذ زبــان فارســی در
بنگالدش ،مســائل زبان فارســی در هند و پاکستان و بنگالدش
(مجموعه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبان فارســی) .ص
.77-82

3434ارانــی ،تقــی ( .)1292ز بــان فارســی ،ایرانشــهر ،ســال دوم ،ش
 ،6-5ص .355-365
3535ارس ،دریا ( .)1385نقش زبان فارسی در روابط ترکیه و ایران و
آینده زبان و ادب فارســی در ترکیه ،ســخن عشق ،ش ،32-31

2222ابوالبشــر ،کلثــوم ( .)1379تحــوالت و رشــد زبــان و ادبیــات
فارســی در بنگالدش ،رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی
استادان زبان فارسی .ص .119-129
2323ابوخلــف ،عــارف ( .)1376وضعیــت زبــان فارســی در
دانشگاههای اردن ،رهآورد :گزارش نخستین مجمع بینالمللی
استادان زبان فارسی .ص .347-350
2424احمــد حامد ،منــی ( .)1382آموزش زبان و ادبیات فارســی در
دانشــگاههای مصر .چهارمین مجمع بینالمللی استادان زبان
و ادبیات فارسی .ص .106-107
2525احمــد حامــد ،منی ( .)1383آموزش زبان و ادبیات فارســی در
مصر ،سخن عشق ،ش  ،24ص .22-25
2626احمــد ،ظهیرالدیــن ( .)1378آغــاز فارســی در شــبهقاره و
چگونگــی ارتقــای آن ،نامه پارســی ،ســال چهــارم ،ش  ،14ص
.82-122
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3131اختــر ارشــاد ،نســرین ( .)1375موقعیــت ز بــان فارســی در

ص .79-86
3636ارســانبکف ،آناتولــی ( .)1382معرفــی فعالیــت شــعبه
زبانهای ایران دانشــگاه زبانشناسی مسکو .چهارمین مجمع
بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .87-88
3737اریســی ،مهــدی ( .)1377وضعیــت آمــوزش ز بــان فارســی بــه
خارجیان در ایران ،نامه پارســی ،ســال سوم ،ش  ،11ص -198
.151
3838از گذشــتهها ( .)1380نامــه پارســی ،ســال ششــم ،ش  ،3ص
.184-202
3939اســپراک مــن ،پــال ( .)1381طنــز و هزلســرایی و آمــوزش زبان
فارســی ،آموزش زبان فارســی :مشــکالت و راهکارها .ص -76
.71
4040اســپراک مــن ،پــال ( .)1381دوزبانگــی ،روش آمــوزش کتــاب
فارسی بیاموزیم ،رویکرد کتاب فارسی بیاموزیم ،محتوی کتاب

2727احمــدف ،شــامل ( .)1382منظــر آینــده توســعه آمــوزش زبــان

فارســی بیاموز یــم ،آموزش فرهنگ بــه زبانآمــوزان ،مهارتهای

فارســی در جمهــوری چچــن .چهارمیــن مجمــع بینالمللــی

چهارگانــه زبانآمــوزی در کتاب فارســی بیاموز یــم ،آموزش زبان

استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .80-81

فارسی :مشکالت و راهکارها .ص .141-146

2828اخبــار فرهنگــی و هنــری ایــران و جهــان ( .)1364ســمینار

4141استاینوفا ،م ،ولکوفا ،ا .)1345( .ادبیات فارسی در بلغارستان،

ت فارســی در هند ،کیهــان فرهنگی ،ش
بازآمــوز ی زبان و ادبیا 

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

 ،17ص .37-41

.795

2929اخبار فرهنگی و هنری ایران و جهان ( .)1365برگزاری سومین

4242اســعدی ،محمد ( .)1375وضعیت فارســی در مراکز آموزشــی

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

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

3030اختــر ،مهدی ( .)1372معرفی اســتادان خارجی زبان فارســی،

4343اســماعیلپور ،ابوالقاســم (مصاحبهکننــده) (.)1385

166

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

( نانابز یسرافريغ هب  یسراف نابز شزومآ یسانش باتک

فارســیپژوهی و ایرانشناســی در چیــن ،دیــدار بــا پروفســور
جــان هــون نیــن ایرانشــناس برجســته چیــن ،جــان هــون نیــن
(مصاحبهشــونده) ،لــی شــان (مصاحبهشــونده) ،کتــاب مــاه
ادبیات و فلسفه ،ش  ،105-104-103ص .4-17
4444اســکندریان ،مهــران ( .)1385از دیــار ابن خلدون (گزارشــی از
سفر فرید قطاط به ایران) ،سخن عشق ،ش  ،30ص .96-99
4545اســلم خــان ( .)1379زبــان فارســی در هنــد ،رهآورد :گــزارش
دومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .35-39
4646اشــرف ،ســیدوحید ( .)1368گذشــته و حــال زبان فارســی در
تامیــل نادو ،محســن مدیر شــانهچی (مترجــم) ،دانش ،ش ،19
ص .59-65

5656افشــار ،محمــود ( .)1304پروفســور ادوارد بــرون  ،1آینــده ،ســال
اول ،ش  ،3ص .210-215
5757افشــار ،محمــود ( .)1304پروفســور ادوارد بــرون  ،2آینده ،ســال
اول ،ش  ،4ص .280-283
5858اقبــال ،محمدظفــر ( .)1373معرفــی اســتادان خارجــی ز بــان
فارسی ،آشنا ،سال سوم ،ش  ،18ص .3-8
5959اقبــال ،عباس ( .)1324سیاســت زبان ،یادگار ،ســال دوم ،ش
 ،6ص .1-7
6060اقبــال ،عبــاس ( .)1339دفــاع از ز بــان فارســی ،یغمــا ،ســال
سیزدهم ،ش  ،152ص .565-570
6161اکبــری ،فاطمــه ( .)1382پژوهشــی در زمینــه انتخــاب

4747اصغــر هنــدی ،ســیدکلیم ( .)1379فارســیزبان رســمی هند،
نامه پارسی ،سال پنجم ،ش  ،2ص .30-34
4848اصغــر ،آفتــاب ( .)1375نگاهــی کوتــاه بــه بخــش فارســی
دانشــکده خاورشناســی الهــور ،نامه پارســی ،ســال اول ،ش ،2
ص .194-207

مناســبترین ضربالمثلهــا بــرای متــون آمــوزش زبان فارســی
بــه خارجیــان ،چهارمیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان ز بــان و
ادبیات فارسی .ص .160-162
6262اکبری ،فاطمه ( .)1382بررسی جامعهشناختی ضربالمثلها
و انتخــاب آنهــا برای آموزش فارســی بــه غیرفارس ـیزبانان ،نامه

4949اظهــر دهلــوی ،عبدالودود ( .)1366مســائل و مشــکالت زبان و

پارسی ،سال هشتم ،ش  ،30ص .25-50

ادبیات فارســی در هند و پیشــنهادهایی برای پیشــرفت و ترقی

6363اکبری ،منوچهر ( .)1381مشــکالت گروه دانشــجویان خارجی

زبان و ادبیات فارســی ،مســائل زبان فارسی در هند و پاکستان

دانشــگاه تهــران ،ســومین رهآورد :گــزارش ســومین مجمــع

و بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبــان

بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .273-277

فارسی) .ص .287-290

6464اکــرم شــاه ،ســیدمحمد ( .)1376ز بــان فارســی در پاکســتان

5050اظهر دهلوی ،عبدالودود ( .)1376تهیه و تدوین مواد تدریســی
فارســی برای غیرفارســیزبانان ،رهآورد :گزارش نخستین مجمع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .170-177
5151اظهر دهلوی ،عبدالودود ( .)1379زبان فارسی در هند ،رهآورد:
گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان فارســی .ص
.41-43

مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .221-225
ی
6565الحســینی ،محمدعلی ( .)1381پدیــده گویشها و غلطها 
ی و تحلی ـل آن،بــا تأ كید بر آثــار آنها بــر زبانآموز ی،
دســتور زبانــ 
ی (مترجم) ،قبسات ،ش  ،25ص .131-138
عباسعلی برات 
6666الصیصــی ،اغناطیوس ( .)1375روش مقارنه زبانی در تدریس

ی در
5252افشــار پارســا ،مصطفــی ( .)1369نگاهــی بــ ه ایرانشناســ 
دانمارک ،کلک ،ش  ،4ص .123-125

فارسی ،نامه پارسی ،سال اول ،ش  ،1ص .98-105
6767الصیصی ،اغناطیوس ( .)1375روش مقایس ـهای (مقارنهای)

5353افشــار ،ایــرج ( .)1345دســتورهای سیصدســاله بــرای زبــان
فارســی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،سال
سیزدهم ،ش  ،52ص .129-140

زبانی در تدریس فارســی ،آشــنا ،سال ســوم ،ش  ،28ص -77
.73
6868الظفر ،سیداحســن ( .)1378ارزیابی پانزده سال برگزاری دوره

5454افشــار ،ایــرج ( .)1348خــط فارســی ایرانشناســان ،راهنمای
کتاب ،سال دوازدهم ،ش  ،8-7ص .442-457
5555افشــار ،ایرج ( .)1376فارسینویسی مستشرقان ( ،)1گلستان،
سال اول ،ش  ،2ص .37-50

و نقــش عالمــه اقبــال در احیــای آن ،رهآورد :گــزارش نخســتین

بازآمــوزی زبــان و ادبیــات فارســی در هنــد ،نامه پارســی ،ســال
چهارم ،ش  ،3ص .209-211
6969اللــوزی ،محمــد ( .)1382شــیوه آمــوزش ز بــان فارســی بــه
غیرفارســی زبانــان در جهــت ایجاد روحیــه تفاهمدوســتانه بین

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396
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ملتهای اســامی ،چهارمین مجمع بینالمللی استادان زبان
و ادبیات فارسی .ص .115-117
7070امیــدوار نیــا ،محمدجــواد ( .)1378تعلیمــات مســجدی
(حــوزهای) در چیــن و جایــگاه زبــان فارســی در آن ،مطالعــات
آسیای مرکزی و قفقاز ،سال هشتم ،ش  ،26ص .95-116
7171امیری خراســانی ،احمد ( .)1381زبان فارســی در اکراین ،نامه
پارسی ،سال هفتم ،ش  ،24ص .159-171
7272امیــری خراســانی ،احمــد ( .)1382برخــی از باورهــای رایــج در

8282ایجی ،فاطمه ( .)1382مراکز آموزشــی ایرانشناسی در ایتالیا،
نامه پارسی ،سال هشتم ،ش  ،28ص .155-164
8383ایجــی ،فاطمــه ( .)1381ایرانشناســی در کشــورهای
اسکاندیناوی ،نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،24ص .89-92
8484ایجی ،فاطمه ( .)1381ایرانشناســی در بریتانیا ،نامه پارسی،
سال هفتم ،ش  ،26ص .203-212
8585ایــرانزاده ،نعم ـتاﷲ ( .)1380آمــوزش ز بــان و ادب فارســی

فرهنــگ مــردم اوکراین و مشــابه آنهــا در زبان و ادبیات فارســی.

در ارمنســتان و گرجســتان .شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت

چهارمیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی.

نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به

ص .162-163

غیرفارسیزبانان .ص .27 -40

7373امیری خراســانی ،احمد ،علینژاد ،مهرانگیز ( .)1384بررســی
مشــكالت آموزش زبان فارســی به غیرفارســیزبانان و ارائه چند
راهكار ،دانشــكده ادبیات و علوم انســانی مشــهد ،ســال سی و
هشتم ،ش  ،149ص .23-50
7474امین ،سیدحســن ( .)1383پروفسور الول ساتن ایرانشناس و
ایراندوست ،حافظ ،ش  ،6ص .8-11
7575امیــن ،محمــد ( .)1364بنگالــه و ادبیــات فارســی ،کیهــان
فرهنگی ،ش  ،23ص .22-23
7676امینــی مشــهدی ،محمدرضــا ( .)1385گزارشــی از وضعیــت
زبان و ادبیات فارســی در پا کســتان ،سخن عشق ،ش  ،30ص
.72-77

8686ایرانشناسی در آسیای مرکزی ( .)1372نامه فرهنگ ،ش ،12
ص .170-177
8787ایرانشناســی در بلغارســتان ( .)1377کتــاب مــاه ادبیــات و
فلسفه ،سال دوم ،ش  ،17ص .45-45
8888ایواپانــف ( .)1376گســترش ز بــان و فرهنــگ فارســی در
بلغارســتان ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع بینالمللــی
استادان زبان فارسی .ص .237-240
8989ایوانف ،والدیمیر ( .)1381دشــوار یهای آموزش گفتار فارسی
به دانشجویان روسزبان ،سومین رهآورد :گزارش سومین مجمع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .455-459
9090باجاکو ،ویورل ( .)1353ادبیات فارسی در رومانی ،محمدعلی

7777انصاری ،نورالحسن ( .)1366وضع فعلی تدریس زبان فارسی
در هند و مسائل تهیه کتب درسی فارسی ،مسائل زبان فارسی
در هنــد و پا کســتان و بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای
سومین سمینار زبان فارسی) .ص .125-128
7878انعام خواجه یف ،رحمان ( .)1377تاریخچه مختصر آموزش
زبان فارسی در ازبکستان ،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،ش
 ،24ص .153-160
7979انعــام خواجهیــف ،رحمــان ( .)1378آمــوزش زبــان فارســی در
دوره معاصــر در ازبکســتان ،مطالعــات آســیای مرکــزی و قفقاز،
سال هشتم ،ش  ،28ص .97-104
8080اوز ،یوسف ( .)1380فرهنگهای فارسی ـ ترکی ،ایرانشناسی،
سال سیزدهم ،ش  ،50ص .403-413
8181اوغلــو شــیرینف ،صفر حکمعلــی ( .)1382شــیوههای نوین در
تدریــس زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان .چهارمیــن مجمــع
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صوتی (مترجم) ،هنر و مردم ،ش  ،148ص .32-39
9191بارتایــا ،نومــادی ( .)1382پیونــد گرجیــان بــا فرهنــگ ایــران در
دو ســده اخیــر .چهارمیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان ز بــان و
ادبیات فارسی .ص .100
9292بارتلس ( .)1321ایرانشناســی در روسیه ،مهر ،سال هفتم ،ش
 ،74ص .259-263
9393باطنی ،محمدرضا ( .)1353چند نکته درباره آموزش فارســی
به خارجیان مبتدی ،ســخن ،ســال بیس ـتوچهارم ،ش ،276
ص .284-291
9494باگلی ،اف .آر .ســی ( .)1351چند مالحظه درباره زبان فارسی
امــروزی از دیــدگاه یــک خارجــی ،دانشــکده ادبیــات و علــوم
انسانی دانشگاه اصفهان ،سال هفتم ،ش  ،8ص .132-142
9595بانان صادقیان ،جلیل ( .)1380رویکردی به آموزش فارســی به
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خارجیها ،شــیوهای دیگر :مجموعه مقاالت نخستین همایش

10109بیــات ،نصــراﷲ ( .)1376تاریخچه روابط سیاســی و فرهنگی

بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.

ایران و شبهقاره ،نامه پارسی ،سال دوم ،ش  ،3ص .76-85

ص .41-46

11110بیاتی ،کیانوش ( .)1381انجمن مطالعات خاورمیانه امریکای

9696بدیعــی ،نــادره ( .)1371ادبیــات فارســی در چیــن ،کلــک ،ش
 ،27ص .140-146

شمالی ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،62ص .114-121
11111بیگ باغبان ،حســین ( .)1382زبان فارســی در استراســبورگ:

9797بــرادزه ،گریگــوری ( .)1376پیشــنهادهایی در خصــوص
گســترش زبان فارســی در گرجســتان ،رهآورد :گزارش نخســتین
مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .219-220
9898برزو ،ســیروس ( .)1382تاریخچه مختصر آموزش زبان فارســی
در روسیه ،سخن عشق ،ش  ،18ص .66-71
9999برق ،عطا کریم ( .)1356راه پیشــرفت زبان فارســی در بنگاله،
راهنمای کتاب ،سال بیستم ،ش  ،20ص .650-653
10100بروکشــاو ،دومینیــک ( .)1381تاریــخ مطالعــات فارســی در
آ کســفورد :از  636م تا امــروز ،احمدرضــا قائممقامی (مترجم)،
نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،4ص .27-42
10101بروکشــاو ،دومینیــک ( .)1382مطالعــات فارســی در دانشــگاه
آ کســفورد :از  636تــا کنــون .چهارمیــن مجمــع بینالمللــی
استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .26-27
10102بشــیرى ،محمــود ( .)1385از صوبــهداران تــا پاســداران زبــان و
ادب فارسی در بنگالدش ،سخن عشق ،ش  ،29ص .18-31
10103بقایی ،ناصر ( .)1380پرســمان خط ،شیوهای دیگر :مجموعه
مقاالت نخســتین همایش بررســی روشهای نوین آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .47-67

دیــروز ،امروز و فردا .چهارمین مجمع بینالمللی اســتادان زبان
و ادبیات فارسی .ص .92-93
11112بیگدلی ،غالمحسین ( .)1359ایرانشناسی و نشر کتابهای
فارســی در اتحــاد شــوروی ،نشــر دانــش ،ســال اول ،ش  ،2ص
.58-65
11113بیگدلی ،غالمحسین ( .)1360ایرانشناسی و نشر کتابهای
فارسی در اتحاد شوروی  ،2نشر دانش ،ش  ،3ص .46-52
11114پارســینژاد ،ایرج ( .)1370ایرانشناســی در ژاپن ،آینده ،سال
هفدهم ،ش  ،12-9ص .822-834
11115پارســینژاد ،ایــرج ( .)1376ایرانشناســی در ژاپن ،گلســتان،
سال اول ،ش  ،2ص .155-170
11116پارســینژاد ،ایــرج ( .)1376تجربههایــی در تدر یــس ز بــان
فارســی به دانشــجویان ژاپنــی ،رهآورد :گزارش نخســتین مجمع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .233-235
11117پناهی ،ثریا ( .)1384خط فارســی در زبانهای شبهقاره ،نامه
فرهنگستان ،سال هفتم ،ش  ،28ص .203-214
11118پهلوان ،چنگیز ( .)1375زبان فارســی در جهان امروز ،کلک،
ش  ،75-73ص .9-25

10104بهرامــی ،عســکر (مصاحبهکننــده) ( .)1376لــزوم همــکاری

11119پورخالقــی چترودی ،مهدخــت ( .)1382طرحی نو دراندازیم،

بیشــتر دانشــگاههای ایران و پاکســتان؛ گفتوگو با دکتر محمد

چهارمیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی.

ســلیم مظهــر ،محمــد ســلیم مظهــر (مصاحبهشــونده) ،نامــه

ص .164-166

پارسی ،سال دوم ،ش  ،7ص .88-94

12120پورنامداریــان ،تقــی ( .)1372کــره جنو بــی و ز بــان فارســی،

10105بوگدانوویــچ ،دیــان ( .)1341ادبیــات فارســی در یوگســاوی،
راهنمای کتاب ،سال پنجم ،ش  ،12-11ص .983-990
10106بولدیــرف ،آ .ن ( .)1344کرســی زبانشناســی دانشــکده
خاورشناســی لنینگــراد ،پیــام نویــن ،ســال هفتــم ،ش  ،5ص
.46-52

فرهنگ ،ش  ،14ص .247-256
12121پیرنیا ،علی ( .)1370مرکز تحقیقات فارســی ایران و پاکســتان
و مؤسسه ملی زبانهای نوین ،دانش ،ش  ،26ص .96-107
12122تتســوئو ناواتا ( .)1375موقعیت کنونی تدریس زبان فارسی در
ژاپن ،علی صلحجو (مترجم) ،نامه پارســی ،ســال اول ،ش ،3

10107بیات ،محمدحسین ( .)1375گسترش زبان فارسی در کشور
اردن هاشمی ،آشنا ،سال پنجم ،ش  ،30ص .3-9
10108بیات ،نصراﷲ ( .)1375تأثیر فرهنگ ایرانی و زبان فارســی در

ص .285-291
12123تتسوئو ناواتا ( .)1376موقعیت کنونی تدریس زبان فارسی در
ژاپن ،رهآورد :گزارش نخستین مجمع بینالمللی استادان زبان

لهستان ،نامه پارسی ،ش  ،2ص .115-120
سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396
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فارسی .ص .201-206
12124تجــر ،م .ص ( .)1380تجربههــای مــن در آموزش زبان فارســی

زبان فارسی .ص .241-244

به غیرفارسیزبانان ،شیوهای دیگر :مجموعه مقاالت نخستین

13137تمی ـمداری ،احمــد ( .)1379آینــده ز بــان فارســی ،رهآورد:

همایــش بررســی روشهــای نویــن آمــوزش زبــان فارســی بــه

گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان فارســی .ص

غیرفارسیزبانان .ص .69-77

.233-239

12125تجربــه کار ،گیتــی ( .)1380آمــوزش زبــان فارســی بــه

13138تمی ـمداری ،احمد ( .)1380وضعیت زبان و ادبیات فارســی

غیرفارســیزبانان .شــیوهای دیگــر :مجموعه مقاالت نخســتین

در شــبهقاره ســرزمین بنــگالدش .شــیوهای دیگــر :مجموعــه

همایــش بررســی روشهــای نویــن آمــوزش زبــان فارســی بــه

مقاالت نخســتین همایش بررســی روشهای نوین آموزش زبان

غیرفارسیزبانان .ص .73 -77

فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .79 -99

12126ترهــار ،یوهان ( .)1379زبان فارســی در هلنــد ،رهآورد :گزارش
دومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .51-52
12127ترهــار ،جــان جــی ( .)1382آمــوزش فارســی بــا متــد دلفــت،
چهارمیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی.
ص .119-121

13139تمی ـمداری ،احمــد ( .)1381نقــش ز بــان فارســی در توســعه
فرهنــگ ایرانــی ،ســومین رهآورد :گــزارش ســومین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .169-175
14140تــن هــوی جــوی ( .)1380گــزارش فعالیــت دانشــگاه پکــن در
زمینه آموزش زبان و ادبیات فارسی در چین ،نامه پارسی ،سال

12128تســبیحی ،محمدحسین ( .)1350ســازمان فارسی و سیدنیاز
احمد ترمذی ،وحید ،سال نهم ،ش  ،93ص .908-912
12129تفهیمــی ،سیدســاجداﷲ ( .)1373معرفی اســتادان خارجی
زبان فارسی ،آشنا ،سال سوم ،ش  ،16ص .5-10
13130تقاضــای تأســیس آموزشــگاه در بمبئــی ( .)1332یغما ،ســال
ششم ،ش  ،62ص .217-218
13131تلطــف ،کامــران ( .)1381آمــوزش زبــان فارســی :ســرزنده،
ســرگرمکننده و ســازنده ،آمــوزش زبــان فارســی :مشــکالت و
راهکارها .ص .151-157
13132تلطــف ،کامــران ( .)1381شــرایط موفقیــت در آمــوزش زبــان
فارســی ،آموزش زبان فارســی :مشــکالت و راهکارها .ص -95
.83

ششم ،ش  ،3ص .179-183
14141توموکوایده گوچی .)1378( ،فارســی و من ،نامه پارســی ،سال
چهارم ،ش  ،3ص .200-202
14142توکلــی ،علیاصغــر ( .)1381آمــوزش ز بــان و ادب فارســی در
انگلستان ،نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،4ص .19-25
14143تیــم ،ســلیمان ( .)1379ز بــان و ادبیــات فارســی در اردن
هاشــمی ،رهآورد :گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان
زبان فارسی .ص .47-49
14144جــان هــون نیــن .)1366( ،ادبیــات فارســی در چیــن ،آینــده،
سال سیزدهم ،ش  ،136ص .247-251
14145جانــگ لــی مینگ .)1384( ،دســتور ز بــان فارســی در چین،
سخن عشق ،ش  ،26-25ص .32-41

13133تلطف ،کامران ( .)1382ایرانشناســی در امریکا :گذشتهای

14146جــاکا ،باقــر ( .)1376ز بــان و ادبیــات فارســی در بوســنی و

پربار و محدود و آیندهای نامعلوم .چهارمین مجمع بینالمللی

هرزگوین ،رهآورد :گزارش نخســتین مجمع بینالمللی استادان

استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .23-25

زبان فارسی .ص .261-262

13134تلطف ،کامران ( .)1382ایرانشناســی در امریکا :گذشتهای
محــدود ولــی پربار ،آیندهای ناروشــن ،و راهکارهــای نوین ،نامه
پارسی ،سال هشتم ،ش  ،30ص .61-78
13135تلطــف ،کامــران ( .)1383اســتاد ،شــا گرد ،همــکار و
ایرانشناس به یاد جروم وایت کلینتون ،سخن عشق ،ش ،23
ص .32-39

14147جاکا ،بشــیر ( .)1377تأثیر ادبیات فارســی و تمدن ایرانی در
بالکان ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش  ،8ص .181-184
14148جعفــری ،ســیدمحمدیونس ( .)1377اردو ،راه آموزانــدن
فارســی در شــبهقاره است ،نامه پارسی ،ســال سوم ،ش  ،4ص
.225-228
14149جعفری ،سیدمحمدیونس ( .)1372معرفی استادان خارجی

13136تمیــمداری ،احمــد ( .)1376موقعیــت زبــان فارســی در
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زبان فارسی ،آشنا ،سال دوم ،ش  ،12ص .40-48
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15150جاللــی ،احمــد ( .)1369کرســی زبــان و فرهنــگ ایــران در
دانشــگاههای انگلســتان ،نامــه فرهنــگ ،ســال اول ،ش  ،1ص
.66-73

در دانشــگاههای آمر یــکا ،آمــوزش ز بــان فارســی :مشــکالت و
راهکارها .ص .27-34
16162چودهــری ،محمدشــریف ( .)1350ســوابق و چگونگــی ز بــان

15151جلنــدی ،علیرضــا ( .)1385جایــگاه زبــان فارســی در آفریقا،
سخن عشق ،ش  ،32-31ص .107-111

فارســی در پاکســتان ،هالل ،سال هجدهم ،ش  ،117ص -68
.63

15152جمالالدین ،محمدالسعید ( .)1376آموزش زبان فارسی در

16163چودهری ،محمدعنایت ( .)1350نفوذ و اهمیت زبان فارسی

دانشــگاههای مصر ،نامه پارســی ،ســال دوم ،ش  ،7ص -108

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

.104

16164حــاج ســیدجوادی ،ســیدکمال ( .)1375ز بــان فارســی در

15153جمالالدین ،محمدالسعید ( .)1379زبان و ادبیات فارسی
در مصــر ،رهآورد :گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان
زبان فارسی .ص .53-55

مدارس قدیم شبه قاره ،نامه پارسی ،سال اول ،ش  ،2ص -97
.86
16165حا کمــی ،اســماعیل ( .)1357ز بــان و ادبیــات فارســی در

15154جمالالدیــن ،محمدالســعید ( .)1381مالحظاتــی دربــاره

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

آمــوزش زبان فارســی بــه عنوان زبــان دوم به دانشــجویان عرب،

16166حا کمی ،اســماعیل ( .)1380گسترش فرهنگ و ادب فارسی

سومین رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان

و آمــوزش آن بــه غیرفارس ـیزبانان ،شــیوهای دیگــر :مجموعــه

فارسی .ص .351-354

مقاالت نخســتین همایش بررســی روشهای نوین آموزش زبان

15155جهــان ختــک ،شــفقت ( .)1370دســتور زبــان فارســی در
شــبهقاره هنــد و پاکســتان و تألیفــات مهم در این بــاب به زبان

فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .101-105
16167حسنلی ،کاووس (مصاحبهکننده) ( .)1384حافظشناسی

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

پروفســور هانری دوفوشــه کور تنهــا مترجم تمام دیــوان حافظ به

15156جهانگیر اف ،توفیق ( .)1379فعالیت کرســی زبان و ادبیات

زبان فرانسه ،هانری دوفوشه کور (مصاحبهشونده) ،حافظ ،ش

فارســی دانشــگاه دولتــی باکــو ،رهآورد :گــزارش دومیــن مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .179-180
15157جهانگیــری ،نــادر ( .)1382گونههــای زبــان فارســی و شــیوه
آمــوزش آنهــا در قالــب تعابیر معنایــی متأثر از بافــت فرهنگی به
غیرفارســیزبانان ،چهارمین مجمع بینالمللی اســتادان زبان و
ادبیات فارسی .ص .149-151

 ،25ص .47-53
16168حســون ،نــدا ( .)1382زبانشناســی و آمــوزش ز بــان فارســی
بــه عربزبانــان .چهارمیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و
ادبیات فارسی .ص .89 -90
16169حســین بــکار ،یوســف ( .)1357ز بــان و ادبیــات فارســی در
کشورهای عربی بخش اول :تحقیق  ،2ملیحه شریفی (مترجم)،

15158جهانــی ،کیانــا ( .)1374گســترش زبــان فارســی؛ راههــا و

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

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

17170حســین بکار ،یوســف ( .)1382تالش جهان عــرب برای زبان

15159جــوادی ،حســن ( .)1351ایــران از دیــده ســیاحان اروپایی در

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

دوره ایلخانــان ( ،)2بررســیهای تاریخی ،ســال هفتم ،ش ،41
ص .۱-32

ماه ادبیات و فلسفه ،ش  ،77ص .56-63
17171حســین بــکار ،یوســف ( .)1357ز بــان و ادبیــات فارســی در

16160جوانبخــت اول ،جعفــر (مصاحبهکننــده) ( .)1384تــاش
فیلیپینیهــا در امــر آمــوزش زبــان و ادب فارســی (گزارشــی از

کشورهای عربی بخش اول :تحقیق  ،1ملیحه شریفی (مترجم)،
سخن ،سال بیست و ششم ،ش  ،11ص .977-992

وضعیــت زبــان و ادبیــات فارســی در فیلیپیــن) ،محمدجــواد

17172حســین بــکار ،یوســف ( .)1353ادب فارســی در کشــورهای

ثابتى صنعت (مصاحبهشــونده) ،ســخن عشــق ،ش ،26-25

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

ص .64-67

بیست و سوم ،ش  ،269ص .897-916

16161چکلوفســکی ،پیتــر ( .)1381موقعیــت زبان و ادبیات فارســی

17173حســینی ،بلقیــس فاطمــه ( .)1366مســائل تدریــس ز بــان
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فارســی در هنــد ،مســائل زبــان فارســی در هنــد و پاکســتان و

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

بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبــان

.1337

فارسی) .ص .178-181
17174حقشــناس ،علیمحمــد ،نیلیپــور ،رضــا ،یارمحمــدی،

در زبان فارســی و ضرورت توجه به آموزش آن به فارس ـیآموزان،

لطــفاﷲ ( .)1382نگاهــی بــه جایــگاه علــم زبانشناســی در

شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی

ایران بخش اول ،نامه فرهنگستان ،ش  ،20ص .69-97

روشهــای نوین آمــوزش زبان فارســی به غیرفارس ـیزبانان .ص

17175حقانــی ،نــادر ( .)1383روش دســتور ترجمه در بســتر آموزش
الکترونیکــی ،پژوهشهــای زبانهــای خارجــی ،ش  ،22ص
.103-118

.129-147
18187درخشــان ،مهدی ( .)1356ســیفالدین محمــود محالتی و
کتــاب قنــد پارســی در مقدمات فارســی دســتوری آموزنده برای

17176خا کرند ،حســن ( .)1384چشــمانداز زبان فارسی در کویت،
سخن عشق ،ش  ،28-27ص .62-67

غیرفارسیزبانان  ،2گوهر ،سال پنجم ،ش  ،60-59ص -885
.880

17177خانمحمــدی ،علیاکبــر ( .)1376تکیه بر مــوارد تطبیقی در

18188درخشــان ،مهدی ( .)1356ســیفالدین محمــود محالتی و

آموزش زبان و ادبیات فارســی ،رهآورد :گزارش نخســتین مجمع

کتــاب قنــد پارســی در مقدمات فارســی دســتوری آموزنده برای

بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .97-99

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

17178ختک ،میرغزنخان ( .)1366دستورنویسی در شبه قاره هند

.775

و مســائل مربوط به آن ،مســائل زبان فارســی در هند و پاکســتان

18189درخشــان ،مهدی ( .)1357ســیفالدین محمــود محالتی و

و بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبــان

کتــاب قنــد پارســی در مقدمات فارســی دســتوری آموزنده برای

فارسی) .ص .159-169

غیرفارســی زبانــان  ،3گوهــر ،ســال ششــم ،ش  ،63ص -253

17179خرانفســکی ،والــری ( .)1376تدریس زبان و ادبیات فارســی
در دانشــگاههای اوکرایــن ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .355-358
18180خرمــی ،محمدمهــدی ( .)1381معرفــی یــک نرمافزار آموزشــی
فارســی :فارســی برای مبتدیان ،آموزش زبان فارســی :مشکالت
و راهکارها .ص .165-177
18181خفیلچینســکا ،باربارا مونیکا ،ژینیــا ک ،واوا ( .)1382مروری
بر پیشینه و وضع کنونی ایرانشناسی دانشگاه ورشو .چهارمین
مجمــع بینالمللی اســتادان زبــان و ادبیات فارســی .ص -93
.92

.249
ُ 19190د ّر ی ،جهانگیــر ( .)1376ارتبــاط روســیه بــا ادب فارســی،
ایرانشناسی ،سال نهم ،ش  ،1ص .19-37
19191درو یــش ،احمــد ( .)1383ز بــان فارســی در مصــر ،چش ـمانداز
ارتباطات فرهنگی ،ش  ،12ص .45-49
19192درو یــش ،احمــد ( .)1382ســابقه ز بــان فارســی در مصــر دوره
معاصر ،چشمانداز ارتباطات فرهنگی ،ش  ،3ص .18-21
19193درکیــچ ،منیــر ( .)1385اهمیــت مثنــوی معنــوی بــرای مــردم
بوسنی و هرزگوین ،سخن عشق ،ش  ،32-31ص .35-39
19194دهباشــی ،علــی ( .)1377تجلیــل از پروفســور کورویانا گــی،

18182دانشگاه آتاتورک و زبان و ادب فارسی ( .)1384سخن عشق،
ش  ،26-25ص .68-73
18183دانشــگر ،محمــد ( .)1381تعــارف و فرهنگ آن نــزد ایرانیان،
نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،25ص .57-72
18184دانشگر ،محمد ( .)1382سامانه تدوین و تألیف کتابهای
آموزشــی و کمک آموزشــی بــرای غیرایرانیــان .چهارمین مجمع
بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .143-144
18185دبیــر ســیاقی ،ســیدمحمد ( .)1366فارســی ســرکوهی در

136

18186دبیرمقــدم ،محمــد ( .)1380نکتههایــی در بــاره فعــل مرکــب

166

بخارا ،سال اول ،ش  ،4ص .203-205
19195دهباشــی ،علــی (مصاحبهکننــده) ( .)1373گفتگــو بــا
پروفســور زینیانشــن ( )Zeng Yan-Sgengاســتاد و رئیــس
ی در دانشــگاه پکن ،زین یان شــن
بخــش ز بــان و ادبیات فارس ـ 
(مصاحبهشونده) ،کلک ،ش  ،60ص .181-190
19196دهقان ،مصطفی ( .)1384اللســان الفارســیة فی الکردستان
خودآموز فارسی مالابوبکر ماردینی ،نامه پارسی ،سال دهم ،ش
 ،2ص .127-131
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19197دیا کونوف ،میشــل ( .)1324تحقیق زبان فارســی در شوروی،
جالل آلاحمد (مترجم) ،ســخن ،ســال دوم ،ش  ،7ص -604
.599

نامه پارسی ،سال نهم ،ش  ،32ص .159-169
21210رایزنــی فرهنگــی ج .ا .ا .دهلی نــو ( .)1370عوامــل تقلیل نفوذ
زبان فارســی در شــبه قاره هند ،نامه فرهنگ ،ســال اول ،ش ،4

19198ذوالفقــاری ،حســن ( .)1381گزارشــی از تولیــد برنامــه آموزش
زبان فارســی بــرای ایرانیان خارج از ایران ،آموزش زبان فارســی:
مشکالت و راهکارها .ص .99-110

ص .122-125
21211رایزنــی فرهنگــی ســفارت ج.ا.ایــران در دمشــق (.)1384
گزارش افتتاح گروه زبان و ادبیات فارس ـی در دانشــگاه دمشق،

19199ذوالفقــاری ،حســن ( .)1383کتابشناســی آمــوزش زبــان
فارســی به غیرفارســیزبانان ،ســخن عشــق ،ش  ،23ص -57
.40

چشمانداز ارتباطات فرهنگی ،ش  ،17ص .78-79
21212رجــب نیــا ،مســعود ،رام ،مالــک ( .)1352سرگذشــت ز بــان
فارسی در هند ،هنر و مردم ،ش  ،132ص .11-12

20200ذوالفقاری ،حســن ( .)1384برنامه درســی آموزش زبان فارسی
به ملل مسلمان ،سخن سمت ،ش  ،15ص .25-58
20201رادفــر ،ابوالقاســم ( .)1381ســر ویلیــام جونــز پــدر پژوهشهــای
ایرانشناســی در انگلســتان ( 28ســپتامبر  ،1746لنــدن ـ 27

21213رزمجو ،حسین ( .)1375انقالب اسالمی ایران و زبان فارسی:
فعالیتهایــی که پــس از انقالب اســامی ایران برای گســترش
زبان و ادب فارسی در ایران انجام یافته است ،نامه پارسی ،ش
 ،2ص .12-25

ی مرکــز تحقیقــات
آوریــل  ،1794کلکتــه) ،مطالعــات ایرانــ 

21214رســتگار فســائی ،منصــور ( .)1368آمــوزش ز بــان فارســی بــه

ن دانشــگاه شــهید باهنر کرمان ،ســال اول،
فرهنــگ و زبــان ایرا 

انگلیســیزبانان ،کیهــان فرهنگــی ،ســال ششــم ،ش  ،70ص

ش  ،2ص .83-93

.7-9

20202رادفر ،ابوالقاســم ( .)1376تاریخچه زبان و ادبیات فارســی در
جنوب هند (دکن) ،آشنا ،ش  ،35ص .67-83
20203رادفــر ،ابوالقاســم ( .)1380زبان و ادبیات فارســی در ســرزمین
اوده ،نامه پارسی ،سال ششم ،ش  ،21ص .65-109
20204رادفر ،ابوالقاســم ( .)1378تاریخچه زبان فارسی در حیدرآباد
دکــن و وضعیت کنونی آن ،نامه پارســی ،ســال چهارم ،ش ،12
ص .155-179

21215رســتگار فســائی ،منصــور ( .)1377زبان و ادبیات فارســی در
بیــرون از مرزهــای ایــران پــس از انقــاب اســامی ،نامه پارســی،
سال سوم ،ش  ،11ص .5-47
21216رســتگار فســائی ،منصــور ( .)1379آمــوزش ز بــان فارســی در
خــارج ،رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی اســتادان زبان
فارسی .ص .287-291
21217رســتگار ،نصرتاﷲ .)1384( ،ســابقه زبان و ادب فارسی در

20205رادفــر ،ابوالقاســم ( .)1371دســتورهای فارســی در زبانهــای
اروپایی ،فرهنگ ،ش  ،13ص .59-80

وین ،سخن عشق ،ش  ،28-27ص .69-79
21218رضوی ،سیدســبط حســن ( .)1379فارســی در شبه قاره پس

20206رادفــر ،ابوالقاســم ( .)1381نوآور یهــای عبیــداﷲ عبیــدی در
دستور زبان فارسی ،نامه فرهنگستان ،سال پنجم ،ش  ،20ص
.97-108

از سال ( 1326سال تجزیه) ،مریم ناطق شریف (مترجم) ،نامه
پارسی ،سال پنجم ،ش  ،3ص .101-123
21219رضوی ،سیدسبطحســن ( .)1341تأسیس سازمان فارسی در

20207رادفر ،ابوالقاســم ( .)1381نیمنگاهی به تاریخچه زبان فارسی

راولپندی ،هالل ،سال دهم ،ش  ،40ص .67-72

و مشکالت آموزش آن در شبه قاره هند .سومین رهآورد :گزارش

22220رفیعــی ،عبدالرضــا ( .)1381برخی از علــل اصلی عدم تفاهم

ســومین مجمــع بینالمللــی اســتادان زبــان فارســی .ص -512

میــان ایرانیــان و انگلیس ـیزبانان ،مشــکالت ز بــان آمــوزان و

.511

آمــوزگاران زبان ،احمدرضــا قائممقامی (مترجم) ،نامه پارســی،

20208رازانی ( .)1336اوضاع فرهنگی اروپا ،زبان فارسی در رومانی،
آموزش و پرورش ،سال بیست و نهم ،ش  ،6ص .4-6
20209رایزنــی فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در اتــاوا (.)1383
زبانهــای رایــج در کانادا و وضعیت زبان فارســی( ،گزارشــگر)،

سال هفتم ،ش  ،4ص .43-53
22221روا ،حســین ( .)1355پنجــاه ســال ایرانشناســی در فرانســه
 ،1922-1972نشــریه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی تبریز،
سال بیست و هشتم ،ش  ،119ص .382-415
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22222روحبخشــان ،علــی ( .)1370ســابقه و تاریخچــه زبان فارســی

23235زمردیان ،رضا ( .)1380تاریخچه آموزش زبان فارسی در کشور

در اروپــا نخســتین آشــناییهای اروپاییــان بــا زبــان فارســی،

فرانســه .شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایش

تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی ،سال اول ،ش

بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.

 ،1ص .116-123

ص .149 -155

22223روحبخشــان ،علی ( .)1378ســابقه و تاریخچه زبان فارســی
در اروپا ،نامه پارسی ،سال چهارم ،ش  ،13ص .90-101
22224روســیهای عالقهمنــد بــه زبــان و ادب فارســی (گزارشــی از
وضعیــت زبــان و ادبیــات فارســی در برخــی از دانشــگاههای
روسیه) ( .)1384سخن عشق ،ش  ،26-25ص .58-63
22225ریــاض ،محمــد ( .)1354زبــان فارســی در پاکســتان ،هفــت
هنر ،سال هفتم ،ش  ،20-17ص .97-104
22226ریاضــی فــرزاد ،محمدعلــی ( .)1344بحــث فنــی در تدریس
الفبــا  ،2آموزش و پرورش ،ســال ســی و پنجــم ،ش  ،1ص -47
.44

غیرفارس ـیزبانان ،رهآورد :گزارش نخســتین مجمــع بینالمللی
استادان زبان فارسی .ص .275-278
23237زین یان شن .)1363( ،فارسی در چین ،نشر دانش ،ش ،63
ص .32-35
23238ز یــن یــان شــن ( .)1381ز بــان فارســی و گفتگــوی تمدنهــا،
سومین رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان
فارسی .ص .93-98
ش
23239ســابقی ،علیمحمد ( .)1385نقش زبان فارسی در پیدای 
زبانهای محلی اســامی در چین ،نامه پارســی ،ســال یازدهم،

22227ریاضــی فــرزاد ،محمدعلــی ( .)1343بحث فنــی در تدریس
الفبا  ،1آموزش و پرورش ،ســال ســی و چهارم ،ش  ،10ص -61
.56

ش  ،40ص .135-146
24240سابقی ،علیمحمد ( .)1384جایگاه تاریخی زبان و ادبیات
فارس ـی در منطقه ســین کیانگ چین ،نامه پارسی ،سال دهم،

22228ریشــار ،فرانســیس ( .)1368آغــاز آشــنایی فرانســویان با زبان
فارســی ،علی روحبخشــان (مترجم) ،نشــر دانش ،ش  ،56ص
.104-111

ش  ،38ص .79-98
24241ســاجدی ،طهمــورث ( .)1380برگــی از تار یــخ تدو یــن دســتور
زبان فارســی از میرزا صالح شــیرازی تا میــرزا عبدالعظیم قریب

22229زارعــی ،شــیما ( .)1381آمــوزش زبــان فارســی ،کتــاب مــاه
ادبیات و فلسفه ،ش  ،55-54ص .96-97
23230زبــان فارســی در مکالمات مــردم هند ( .)1377نامه پارســی،
سال سوم ،ش  ،11ص .218-224
23231زبان و ادب فارسی در پاکستان و هند :افول یا رونق (.)1375
نامه پارسی ،سال اول ،ش  ،1ص .117-134
23232زمانــی ،آصفه ( .)1381زبان فارســی و گفتوگــوی تمدنها.
سومین رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان
فارسی .ص .113 -119
23233زمانی ،آصفه ( .)1382توانمندیهای معنوی زبان و ادبیات
فارســی بهخصــوص از حیث نقد و تحقیق ادبــی در هند امروز.
چهارمیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی.

گرگانی ،دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران ،ش
 ،159-158ص .575-590
24242ســاجدی ،طهمــورث ( .)1380برگــی از تار یــخ تدوین دســتور
زبان فارســی از میرزا صالح شــیرازی تا میــرزا عبدالعظیم قریب
گركانی ،دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران ،ش
 ،157ص .173-190
24243ســاجدی ،طهمــورث ( .)1384لو یــی ماتیــو النگلــس :اولین
نهــای شــرقی پار یــس،
اســتاد ز بــان فارســی در مدرســه زبا 
چشمانداز ارتباطات فرهنگی ،ش  ،17ص .31-36
24244ســادات ،محمدعلــی ( .)1381از وضعیــت ز بــان فارســی در
قزاقستان ،نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،4ص .179-183
24245ســادات ،محمدعلــی ( .)1382وضعیــت ز بــان فارســی در
قزاقستان ،چشمانداز ارتباطات فرهنگی ،ش  ،2ص .95-96

ص .123-124
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23236زنــدی ،بهمــن ( .)1376زمینــه کلــی آمــوزش زبان فارســی به

23234زمردیــان ،رضــا ( .)1376روش آمــوزش زبــان فارســی بــه

24246ســامعی ،حســین ( .)1381گزارش یک تجربه :ســاخت فیلم

فارســیآموزان غیرایرانــی ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع

آموزشــی فارســی در گفتــار ،آمــوزش ز بــان فارســی :مشــکالت و

بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .139-142

راهکارها .ص .179-194

166

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

( نانابز یسرافريغ هب  یسراف نابز شزومآ یسانش باتک

24247ســبحانی ،توفیــق ( .)1377تدریــس ادبیــات فارســی در
دانشــگاههای هند و مشکالت آن ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش
 ،10ص .157-170

یغما ،سال بیست و هشتم ،ش  ،325ص .420-426
26261ســعیدی ســیرجانی ،علیاکبــر ( .)1355یــک نیســتان نالــه،
یغما ،سال بیست و نهم ،ش  ،331ص .26-31

24248ســتوده ،غالمرضــا ( .)1357نگاهــی بــه آمــوزش دانشــگاهی

26262ســلیم نوری ،شهال ( .)1377تاریخ مختصر روابط پاکستان و

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

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

24249ســتوده ،غالمرضا ( .)1358نقش حرکات و اصوات و بعضی
کلمــات در مکالمه فارســی ،دانشــکده ادبیات و علوم انســانی
دانشــگاه تهران ،سال بیســت و چهارم ،ش  ،100-99ص -230
.225

ص .171-185
26263ســلیمانی ،قهرمان ( .)1381وضعیت زبان فارســی در جهان
امروز ،نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،4ص .55-64
26264ســمیعی گیالنــی ،احمــد ( .)1381اهمیــت تطبیــق

25250ســتوده ،غالمرضا ( .)1366نکاتی در باب روش تدریس متون
فارســی بــه خارجیان ،مســائل زبان فارســی در هند و پاکســتان
و بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبــان
فارسی) .ص .56-60

نهــای مبــدأ و مقصــد در آمــوزش
خصوصیــات ســاختاری زبا 
زبان بیگانه ،نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،4ص .7-12
26265ســه تحقیــق درباره آمــوزش زبان فارســی در مدارس بوســنی و
هرزگوین ( .)1377نامه پارســی ،ســال ســوم ،ش  ،8ص -218

25251ســتوده ،غالمرضا ( .)1372تدریس زبان فارسی در کشورهای
جهان ،آینده ،سال نوزدهم ،ش  ،3-1ص .166-172
25252ســتوده ،غالمرضا ( .)1379لزوم آشنایی دانشجویان خارجی
بــا مرجــع شناســی در ادبیــات فارســی ،رهآورد :گــزارش دومیــن
مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .279-282
25253ســجادی ،ســیدعلیمحمد ( .)1372طــرح گســترش زبــان
فارسی در خارج از کشور ،آشنا ،ش  ،11ص .4-10
25254سجادی ،ســیدمنصور ( .)1361گوشــهای از ایرانشناسی در
ایتالیا ،آینده ،سال هشتم ،ش  ،91ص .709-715
25255ســراج الحق ( .)1381درباره وضعیت زبان و ادبیات فارســی
در بنگالدش .سومین رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی
استادان زبان فارسی .ص .509-510

.211
26266ســیده بشــیر النســاء بیگــم ( .)1376وضعیــت کنونــی
زبــان فارســی در حیدرآبــاد ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .226-232
26267سیفاالســام ،ک .م ( .)1382ترقــی کرس ـیهای ز بــان و
ادبیــات فارســی در دانشــگاههای بنــگالدش بعــد از پیــروزی
انقالب اســامی ایــران .چهارمیــن مجمع بینالمللی اســتادان
زبان و ادبیات فارسی .ص .39- 40
26268شــاهعلی ،شــیخنواز ( .)1376دانشــکده خاورشناســی
دانشــگاه الهــور پاکســتان ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .359-362
26269شــاهدی ،شــهرزاد ( .)1381آزمــون در آمــوزش ز بــان دوم ،نامه

25256ســعداﷲزاده ،ضمیر ( .)1382نظری بر شــرایط و احتیاجات
آموزشــی زبان فارســی در ســین کیانگ چین .چهارمین مجمع
بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .78 -79
25257ســعداﷲزاده ،ضمیر ( .)1382نظری بر شــرایط و احتیاجات
آموزشــی زبان فارســی در ســین کیانگ چین ،سخن عشق ،ش
 ،20ص .48-53

پارسی ،سال هفتم ،ش  ،26ص .183-202
27270شــاهدی ،محمدعیســی ( .)1375نفــوذ فارســی در منطقــه
چیتاگنگ بنگالدش ،نامه پارســی ،ســال اول ،ش  ،2ص -111
.89
27271شرافت ،امیرحســین ( .)1383ایرانشناسی و اسالمشناسی
در آلمان ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،8ص .133-140

25258ســعداﷲزاده ،ضمیر ( .)1383آموزش زبان فارســی در ســین
گیانگ چین ،کیهان فرهنگی ،ش  ،214ص .62-63

27272شرقی ،عبدالعلی ( .)1381نقش فرهنگ و تمدن ایران و لزوم
انتقال آن از طریق زبان فارســی ،ســومین رهآورد :گزارش سومین

25259ســعیدی ســیرجانی ،علیاکبــر ( .)1354یــک نیســتان نالــه،

مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .163-168

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

27273شــریعت ،محمدجــواد ( .)1366را ههــای درســت آمــوزش

26260ســعیدی ســیرجانی ،علیاکبــر ( .)1354یــک نیســتان نالــه،

زبــان و مشــکالت آن ،مســائل زبان فارســی در هند و پاکســتان
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و بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبــان
فارسی) .ص .108-116
27274شــریف حســین قاســمی ،میرمنصــور ( .)1377نقــش زبــان
فارسی در هند ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش  ،10ص .58-64

28286صادقــووا ،رزا ( .)1382شــیوهها و ابزارهــای نــو در آمــوزش بــا
نگــرش و یــژه بــه آمــوزش غیرفارس ـیزبانان .چهارمیــن مجمــع
بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .94-95

27275شــعر دوســت ،علیاصغر ( .)1375گزارشی از کتب آموزشی

28287صادقی ،علیاشرف ( .)1379زبانشناسی و آموزش زبان به

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

یهــا ،رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی اســتادان
خارج 

شناخت ،سال اول ،ش  ،2ص .97-184

زبان فارسی .ص .283-285

27276شــفیع صفــاری ،محمــد ( .)1380واژههــای مشــترک در

28288صادقــی ،علیاشــرف ( .)1381لزوم تســلط فارســی آموزان بر

زبــان فارســی و بوســنیایی .شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت

گوناگونیهــای ز بــان فارســی ،آموزش زبان فارســی :مشــکالت و

نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به

راهکارها .ص .35-41

غیرفارسیزبانان .ص .175 -188
27277شــقاقی ،ویــدا ( .)1378اهــداف آمــوزش زبان فارســی ،نامه
فرهنگ ،ش  ،34ص .126-132
27278شــکفته ،صغــری بانــو ( .)1375روش آمــوزش زبان فارســی و
متون آموزشی ،نامه پارسی ،سال اول ،ش  ،1ص .77-80

28289صافی ،قاســم ( .)1375وضعیت زبان فارســی در پاکســتان،
نامه فرهنگ ،ش  ،21ص .140-143
ی در کشــورها
ج زبان فارس ـ 
29290صافــی ،قاســم ( .)1364لــزوم ترو ی ـ 
ً
خصوصا در ترکی ه و هند و پاکســتان ،کیهان فرهنگی ،ش ،17
ص .32-33

27279شــکوهی ،فربــود ( .)1375ژاپــن و قنــد پارســی :نگاهــی بــه

ش اجالس بینالمللی اســتادان
29291صافی ،قاســم ( .)1377گزار 

جایگاه و وضعیت زبان فارســی و دشوار یهای اساسی آموزش

ز بــان و ادب فارســی ـ هنــد دانشــگاه گجــرات ـ احمدآبــاد،

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

دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،ش -148

28280شکوهی ،فربود ( .)1376واژگان پارسی در زبان ژاپنی ،رهآورد:
گزارش نخســتین مجمع بینالمللی اســتادان زبان فارسی .ص
.457-462

 ،149ص .284-297
29292صافی ،قاســم ( .)1379کوش ـشهای فرهنگی دانشگاه پکن
در ســمینار ز بــان و ادب فارســی و فرهنــگ ایرانــی ،دانشــکده

28281شــمیم بانــو ( .)1376تاریخچــه آمــوزش زبــان فارســی در
بنــگالدش و مشــکالت کنونــی آن ،رهآورد :گــزارش نخســتین
مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .69-79

ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،ش  ،156ص -464
.455
29293صافی ،قاسم ( .)1380نگرشی کوتاه به وضعیت زبان فارسی

28282شهابی ،علیاکبر ( .)1345پیشنهاد تأسیس انجمن مشترک

در هند و پاکستان در دوره استیالی انگلیس تاکنون (-1857

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

 2000م) .شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایش

ش  ،38ص .113-118

بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.

28283شــهری ،محمــد ( .)1377زبــان و فرهنــگ فارســی در
بلغارســتان ،رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،ش  ،46ص -51

ص .157 -168
29294صافــی ،قاســم ( .)1381ز بــان فارســی در چش ـمانداز تاریخی
و مقتضیــات جهــان معاصــر ،ســومین رهآورد :گــزارش ســومین

.49
28284شــهیدی ،ســیدجعفر ( .)1366پارهای از مشکلهای آموزش

مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .503-509

فارســی در شــبه قــاره ،مســائل زبان فارســی در هند و پاکســتان

29295صبا ،محســن ( .)1343تاریخچه ایرانشناسی در انگلستان

و بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبــان

و امر یــکای شــمالی ،فرهنــگ ایرانزمیــن ،ســال دوازدهــم ،ص

فارسی) .ص .8-12

.218-242

28285شــیروانی ،ریاض ( .)1367مجمع ایرانشناسی اروپا ،جایزه
برای استاد زبان فارسی ،درباره جاللی سوسنآبادی ،نمایشگاه

140

عکسهای ایران از زیپولی ،آینده ،ش  ،5-3ص .196-198
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29296صبــا ،محســن ( .)1334تاریخچه ایرانشناســی در فرانســه،
فرهنگ ایرانزمین ،سال سوم ،ش  ،3ص .367-390
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29297صباغیــان ،محمــد جاویــد ( .)1380فارســیآموزی بــه
تاز یزبانان ،شیوهای دیگر :مجموعه مقاالت نخستین همایش
بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.
ص .169-174

گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان فارســی .ص
.75-78
30309ضرغامیان ،مهدی ( .)1376نقد و بررسی کتاب :دوره آموزش
زبان فارســی از مبتدی تا پیشــرفته (نوشته مهدی ضرغامیان)،

29298صدیــق نیازمنــد ،محمــد ( .)1379ســهم کشــمیر در ترویج و
ت زبان و ادبیات فارســی ،1ایرانشناســی ،ش  ،46ص
پیشــرف 
.324-339

ایرانشناسی ،سال نهم ،ش  ،36ص .800-808
31310ضرغامیــان ،مهدی ( .)1377آموزش زبان فارســی :از مبتدی
تا پیشرفته ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش  ،7ص .219-223

29299صدیــق نیازمند ،محمــد ( .)1378نفوذ زبان فارســی در زبان
کشــمیری (لغــات و ترکیبات فارســی رایج در زبان کشــمیری)،
ایرانشناسی ،سال یازدهم ،ش  ،44ص .838-854

31311ضرغامیان ،مهدی ( .)1376سرگذشت غمانگیز یک کتاب،
جهان کتاب ،ش  ،46-45ص .1-2
31312ضیاءحسینی ،سیدمحمد ( .)1380چه نکتههایی را آموزش

30300صدیــق نیازمنــد ،محمــد ( .)1380ســهم کشــمیر در ترویــج

دهیم و چگونه آموزش دهیم؟ شیوهای دیگر :مجموعه مقاالت

و پیشــرفت زبــان و ادبیــات فارســی  ،2ایرانشناســی ،ســال

نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به

سیزدهم ،ش  ،50ص .378-391

غیرفارسیزبانان .ص .73 -77

30301صدیــق ،عیســی ( .)1327مکتوب آقای دکتــر صدیق ،یغما،
سال اول ،ش  ،3ص .97-99

31313ضیاءحســینی ،ســیدمحمد ( .)1380بررســی شــیوههای
جدید آموزش زبان فارســی به غیرفارس ـیزبانان .شیوهای دیگر:

30302صدیقــی ،شــمیمالحق ( .)1382تدریــس زبــان فارســی در

شهــای نوین
مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی رو 

دانشــگاه دهلــی ،بهویــژه دانشــکده ذاکــر حســین .چهارمیــن

آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .197 -212

مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی .ص -126

31314ضیایی ،حســین ( .)1369ادبیات فارســی (ویراسته احسان

.125

یارشاطر) ،ایران نامه ،ش  ،32ص .641-650

30303صدیقی ،نجمه ( .)1379زبان و ادبیات فارسی در حیدرآباد

31315طالقانــی ،محمدعلــی ( .)1378ســرآغاز کوش ـشهای

هندوســتان ،رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی استادان

خاورشناســی در انگلســتان و بررســی نخســتین کوش ـشهای

زبان فارسی .ص .71-73

خاورشناســان انگلیســی در زبان و ادب فارسی ،ایرانشناسی،

30304صدیقــی نعیــم ،آصف ،محمــد ( .)1382شــیوهها و ابزارهای
نو در آموزش زبان فارســی به غیرفارسیزبانان .چهارمین مجمع
بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .137-138
30305صفــار مقدم ،احمد ( .)1384مجموعه آموزش زبان فارســی،
پژوهشگران ،ش  ،2ص .20-23

ش  ،43ص .594-615
31316طاهــری خسروشــاهی ،محمــد ( .)1385تار یــخ ز بــان و ادب
فارســی در آســیای صغیــر ،چش ـمانداز ارتباطــات فرهنگی ،ش
 ،28ص .58-62
31317طبیــبزاده ،امیــد ( .)1371آزفــا :تحولــی در آمــوزش ز بــان

30306صفــار مقــدم ،احمــد ( .)1380نگاهــی تطبیقــی بــر زبانهای
کرهای و فارسی ،فرهنگ ،ش  ،38-37ص .115-150
30307صفــت گل ،منصــور ،مجتبــی تبریزنیــا تبریــزی ،نصــراﷲ
صالحــی ،محســن جعفریمذهــب ،عبدالرســول خیراندیــش،

فارسی ،نشر دانش ،ش  ،71ص .46-51
31318طیــب ،محمدتقــی ( .)1371همنــگاری در خــط فارســی،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،ش  ،4ص
.15-38

مجتبــی خلیفــه (مصاحبهکننــدگان) ( .)1384جهــان ایرانــی

31319ظفر اقبال ،محمد ( .)1385تأثیر ادبیات فارسی بر انواع و آثار

و جریــان ایرانشناســی در گفتوگــو با برت جــورج فراگنر ،برت

ادبی اندونزی ،سخن عشق ،ش  ،32-31ص .87-98

جــورج فراگنر (مصاحبهشــونده) ،کتــاب ماه تاریــخ و جغرافیا،
ش  ،95-94ص .4-21
30308ضابطی ،عبداﷲ ( .)1379زبان فارسی در عربستان ،رهآورد:

32320ظفر اقبال ،محمد ( .)1384تأثیر فارســی در ادبیات اندونزی،
نامه پارسی ،سال دهم ،ش  ،39ص .93-101
32321ظفری ،ولیاﷲ ( .)1380زبان فارســی در بنگالدش .شــیوهای
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دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایش بررســی روشهای

33335عبدالعز یــز فهمــی ،عبدالســام ( .)1378ایرانشناســی در

نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .175 -188

نشــناخت ،ش ،14
انگلســتان ،باقــر صدر ینیــا (مترجم) ،ایرا 

32322عــارف بــاﷲ ،ابوموســیمحمد ( .)1376زبــان فارســی در
بنگالدش ،رهآورد :گزارش نخستین مجمع بینالمللی استادان
زبان فارسی .ص .301-323
32323عاشــیروا ،انــه گل ،بردیف ،بابــا خدا ،آنان گل دیــوا ،کوموش

ص .224-241
33336عبــداﷲ ،ســیدمحمد ( .)1370فارســی در دوره کمپانــی
شرکت هند شرقی ،انجم حمید (مترجم) ،دانش ،ش  ،26ص
.108-127

( .)1376کرســی زبــان فارســی در دانشــگاه مختومقلــی

33337عرباحمدی ،امیر بهرام ( .)1385تأثیر زبان فارســی بر زبان

ترکمنســتان ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع بینالمللــی

و ادبیات سواحیلی ،سخن عشق ،ش  ،32-31ص .99-106

استادان زبان فارسی .ص .351-353
32324عالم بیکف ( .)1382کلمات مأخوذ از زبان فارســی در زبان
قرقیزی ،سخن عشق ،ش  ،18ص .48-51
32325عامر ،خان محمد ( .)1383تعامل ادبیات فارسی با فرهنگ
هندوان ،کیهان فرهنگی ،ش  ،216ص .67-71
32326عامر ،خان محمد ( .)1378پاسداران زبان و ادبیات فارسی
در هند ،نامه پارسی ،سال چهارم ،ش  ،14ص .123-148
32327عامــر ،خان محمــد ( .)1379همانندیهای زبانهای اردو و
فارسی ،نامه پارسی ،سال پنجم ،ش  ،3ص .72-91
32328عامــر ،خــان محمــد ( .)1378علــل گســترش و رواج زبــان و
ادب فارســی در هنــد ،نامه پارســی ،ســال چهــارم ،ش  ،15ص
.42-64

33338عرفــان ،محمود ( .)1304زبان فارســی در ترکســتان  ،1آینده،
سال اول ،ش  ،1ص .28-32
33339عرفــان ،محمود ( .)1304زبان فارســی در ترکســتان  ،2آینده،
سال اول ،ش  ،2ص .97-99
34340عرفــان ،محمود ( .)1304زبان فارســی در ترکســتان  ،3آینده،
سال اول ،ش  ،3ص .169-175
34341عســگری ،حســن ( .)1384نقــش ،جایــگاه و تأثیــر ز بــان و
ادبیات فارســی در گرجستان ،ســخن عشق ،ش  ،28-27ص
.44-61
34342علوی مقدم ،ســیدمحمد ( .)1367زبان فارسی در پاکستان
و راه گسترش آن ،کیهان فرهنگی ،ش  ،60ص .22-23
34343علی بگلی ،شفق ( .)1382تدریس زبان فارسی در دانشگاه

32329عامــر ،خــان محمد ( .)1379زبــان و ادب فارســی در هند در
زمان تســلط انگلیســیها ،نامه پارسی ،ســال پنجم ،ش  ،2ص
.45-59

اســامی با کــو .چهارمیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان ز بــان و
ادبیات فارسی .ص .3-5
34344علی جــرادات ،عبدالکریم ( .)1378زبان و ادبیات فارســی

33330عامر ،خان محمد ( .)1379زبان و ادب فارســی در شــبه قاره
هند ،ایرانشناخت ،ش  ،17-16ص .48-71
33331عامــر ،خــان محمــد ( .)1377زبــان و ادب فارســی در هنــد،
نامه پارسی ،سال چهارم ،ش  ،12ص .180-192
33332عامــر ،خــان محمــد ( .)1381زبــان فارســی در هند .ســومین
رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی.
ص .529 -530

در اردن ،نامه پارسی ،سال چهارم ،ش  ،14ص .203-208
34345علیجرادات ،عبدالکریم ( .)1379نگاهی به پایاننامههای
کارشناســی ارشــد و رســالههای دکتــری دانشــجویان ز بــان و
ادبیات فارســی دانشــگاه بغداد ،نامه پارســی ،ســال پنجم ،ش
 ،1ص .228-246
34346علــی جرادات ،عبدالکریم ( .)1381بررســی وضعیت زبان و
ادبیات فارســی در دانشــگاههای اردن .ســومین رهآورد :گزارش

33333عبــاس ،شــرافت ( .)1376ادب فارســی در بلوچســتان
پاکستان ،نامه پارسی ،سال دوم ،ش  ،7ص .119-124

ســومین مجمــع بینالمللــی اســتادان زبان فارســی .ص -246
.241

33334عبدالصمــد ،ملــک ( .)1376نحــوه آمــوزش زبــان و ادبیات

34347علــی جــرادات ،عبدالکریم ( .)1382وضعیت زبان فارســی

فارســی در ازبکســتان ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع

در دانشــگاه آل البیــت .چهارمین مجمع بینالمللی اســتادان

بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .325-329

زبان و ادبیات فارسی .ص .8-9
34348علی ربابعه ،بسام ( .)1382دانشگاه یرموک و نخستین گروه
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زبان و ادبیات فارســی در دانشگاههای اردن .چهارمین مجمع
بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .6-7
34349علیــزاده ،عزیز ( .)1385تأثیر زبان و ادبیات فارســی بر زبان و
ادبیــات بنگالی ،چشــمانداز ارتباطــات فرهنگی ،ش  ،27ص
.44-51

36362فرشــیدورد ،خســرو ( .)1356رابطــه دســتور و علــوم معــارف
زبانــی با زبانآموزی  ،2گوهر ،ســال پنجــم ،ش  ،58ص -762
.757
36363فروغــی ،محمدعلــی ( .)1327تدر یــس ز بــان فارســی در
آذربایجان ،یغما ،سال اول ،ش  ،7ص .315-318

35350عمرانی ،غالمرضا ( .)1381بررســی کتابهای درسی آموزش

36364فریــد ،ســیدمحمد ( .)1379زندگــی و آثــار اســتاد دکتــر

فارســی پاکستان ،نامه پارســی ،سال هفتم ،ش  ،24ص -147

عبداللطیف ،نامه پارسی ،سال پنجم ،ش  ،3ص .208-210

.115

36365فقیهی ،حســین ( .)1379بررســی راهکارهای گســترش زبان

35351عمرانــی ،غالمرضــا ( .)1380کتابهای درســی آمــوزش زبان
فارســی در کشــور پا کستان ،نامه فرهنگســتان ،سال پنجم ،ش
 ،18ص .132-138

فارسی ،رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی استادان زبان
فارسی .ص .251-254
36366فقیهی ،حســین ( .)1380زبان فارسی در شبهقاره هند ،نامه

35352عمــر ،یعقــوب ( .)1366مســائل تدریــس فارســی در هنــد،
مســائل زبان فارســی در هند و پا کســتان و بنگالدش (مجموعه
سخنرانیهای سومین سمینار زبان فارسی) .ص .66-68
35353غایا ،تیاشــور ( .)1379وضعیت زبان فارســی در گرجستان،
رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی.
ص .57-68

پارسی ،سال ششم ،ش  ،21ص .164-171
36367فقیهــی ،حســین ( .)1381ز بــان فارســی در شــبه قــاره هنــد.
سومین رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان
فارسی .ص .467 -476
36368فالحتــی ،محمدرضا ،نعمتی ،آزاده ( .)1382ایرانشناســی
در هلنــد بررســی مــوردی دانشــگاه اوترخــت .چهارمیــن مجمع

35354فاطمــه ،رفیــق ( .)1381آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی در
دانشــگاه عثمانیه هند .ســومین رهآورد :گزارش ســومین مجمع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .487 -489
35355فتوحی ،محمود ( .)1382ایرانشناسان یوگوسالوی ،سخن
عشق ،ش  ،20ص .38-47

بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .141-142
36369فهیــم ،منصــور ( .)1376روش آمــوزش ز بــان فارســی و متــون
آموزشــی به فارســی آمــوزان غیرایرانی ،رهآورد :گزارش نخســتین
مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .143-146
37370فهیم ،منصور ( .)1380بررســی شــیوههای جدید آموزش زبان

35356فتوحــی ،محمود ( .)1385جایگاه زبان و ادبیات فارســی در

فارســی به غیرفارس ـیزبانان .شــیوهای دیگــر :مجموعه مقاالت

بنگالدش و راههای ارتقای آن ،نامه پارســی ،ســال یازدهم ،ش

نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به

 ،40ص .31-42

غیرفارسیزبانان .ص .197 -212

35357فتوحــی ،محمــود ( .)1382زبــان فارســی و ایرانشناســی در
بلگراد ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ص .142-145
35358فتوحی ،محمود ( .)1385تأثیر زبان فارسی در زبان صرب و

37371فهیم ،منصور ( .)1380بررســی شــیوههای جدید آموزش زبان
فارســی به غیرفارس ـیزبانان ،نامه پارســی ،ســال ششــم ،ش ،3
ص .127-138

کروآتی ،نامه فرهنگستان ،سال هشتم ،ش  ،32ص .88-106

37372فهیمــی ،شــهال ابراهیمــی ،طاهــره (مصاحبهکننــدگان)

35359فدایــی ،ســیداحمد ( .)1367تأثیــر زبــان فارســی در چیــن،

( .)1379مرکــز بینالمللــی آموزش زبان فارســی در گفتگویی با
دکتر غالمرضا ستوده ،غالمرضا ستوده (مصاحبهشونده) ،رشد

مشکوة ،ش  ،21ص .134-147
36360فراهانــی منفــرد ،مهــدی ( .)1382ایرانیــان دردکــن مــروری بر
حضــور ایرانیان و نفوذ زبان فارســی در حکومت بهمنیان ،نامه

معلم ،سال هفدهم ،ش  ،149ص .18-23
ن
37373فیشــر ،مایکل اچ ( .)1382آموزش زبان فارسی در انگلستا 
میــرزا محمدابراهیــم  ،1826-44علیرضــا شــمالی (مترجــم)،

انجمن ،ش  ،11ص .130-142
36361فردوس موسوی ،نکهت ( .)1380پیوند ناگسستنی پاکستان
با زبان فارسی ،کیهان فرهنگی ،ش  ،176ص .32-33

ایراننامه ،سال بیست و یکم ،ش  ،83ص .313-336
37374قاســمی ،شریفحســین ( .)1376وضعیــت کنونــی ز بــان
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فارســی در هنــد ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع بینالمللــی
استادان زبان فارسی .ص .333-336
37375قاســمی ،شریفحســین ( .)1382بررســی انتقــادی زبــان و
ادبیــات فارســی در نیمه اول قرن نوزدهم میــادی در هند ،نامه
انجمن ،سال سوم ،ش  ،12ص .18-39
37376قاسمی ،شــریف ( .)1381حســین مطالعات زبان و ادبیات
فارســی در هند بعد از اســتقالل .سومین رهآورد :گزارش سومین
مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .321 -324
37377قاینی نجفی ،محمد ( .)1385نگاهی به کرسی زبان فارسی
در اسلو ،سخن عشق ،ش  ،30ص .84-91
37378قــرآن بیکف ( .)1379وضعیت کرســی زبان و ادب فارســی
در جمهوری تاشکند ،رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی
استادان زبان فارسی .ص .191-194

38387کاشف ،منوچهر ( .)1381بهرهگیری از متون ادبی در تدریس
ز بــان فارســی ،آموزش زبان فارســی :مشــکالت و راهکارها .ص
.77-82
38388کاظ ـمزاده ایرانشــهر ،حســین ( .)1313چنــد قاعــده و چنــد
پیشــنهاد بــرای تســهیل نوشــتن و خوانــدن فارســی ،تعلیــم و
تربیت ،سال چهارم ،ش  ،60ص .736-743
38389کاظمــی موســوی ،احمــد ( .)1376موقعیت زبان فارســی در
مالــزی ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع بینالمللی اســتادان
زبان فارسی .ص .337-344
39390کامنــوا ،مارینــا ( .)1381ز بــان فارســی ،عامــل همگرایــی
فرهنگی ،نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،25ص .89-92
39391کرس ـیهای ز بــان و ادب فارســی در دانشــگاههای جهــان

37379قریشــی ،حکیمالدیــن ( .)1355تدریــس فارســی در هنــد،

( .)1375نامه پارسی ،سال اول ،ش  ،1ص .231-254
39392کـ ّـزازی ،میرجال لالدیــن ( .)1380پارســی و اســپانیایی.

38380قزوینــی ،میرزامحمدخــان ( .)1305وفــات کلمــان هــورات،

شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخست ــین همایــش بررســی

همائینامه .ص .187-191
ایرانشهر ،سال چهارم ،ش  ،11ص .661-664
38381قطــاط ،فریــد ( .)1385گفتگــو بــا فریــد قطــاط ـ اســتاد زبــان

روشهــای نوین آمــوزش زبان فارســی به غیرفارس ـیزبانان .ص
.247-261

س در
پارســی در دانشــگاه تونــس وضعیــت زبــان پارســی در تونــ 

39393کمالالدینــی ،ســیدمحمدباقر ( .)1384از تــاالس تــا طــراز

ن نیست ،چشمانداز ارتباطات فرهنگی ،ش ،23
شــأن این زبا 

(ســفر به شــهر تاریخــی طراز) ،ســخن عشــق ،ش  ،28-27ص

ص .3-6

.86-97

38382قطــاط ،فریــد ( .)1381نگاهــی بــه وضعیــت تدریــس زبــان

39394کمالــی ،حســین ( .)1381آمــوزش ز بــان فارســی در شــبکه

فارســی در دانشــگاه الهیــات تونــس .ســومین رهآورد :گــزارش

اینترنت ،آموزش زبان فارسی :مشکالت و راهکارها .ص -164

سومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی.305 -307.

.161

38383قنســولی ،بهــزاد ( .)1382درجــه دشــواری متــون آموزشــی

39395کمالیــان ،محمدجــواد ( .)1374گســتره ز بــان فارســی در

زبان فارســی به غیرفارســیزبانان .چهارمین مجمع بینالمللی

کشــورهای شــمال آفریقا ،آشــنا ،ســال پنجم ،ش  ،25ص -52

استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .149 -150

.50

38384قیرالنگیچ ،حجابی ( .)1382تأثیر فرهنگ و زبان فارسی در

39396کوبیــدزه ،داو یــد ( .)1375آمــوزش ،ترجمــه و نشــر فرهنــگ

شــکلگیری اصطالحات دینی و فرهنگی زبان ترکی .چهارمین

و ادب فارســی در گرجســتان ،میــرزا شــکورزاده (مترجــم)،

مجمــع بینالمللی اســتادان زبــان و ادبیات فارســی .ص -68

ایرانشناخت ،ش  ،3ص .219-242

.67

39397کورویانا گــی ،ت ( .)1370ادبیــات فارســی در ژاپــن،

38385قیرالنگیــچ ،حجابــی ( .)1382تأثیــر فارســی در شــکلگیری
اصطالحات دینی در ترکیه ،نامه پارســی ،سال هشتم ،ش ،31
ص .189-194

144

بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .45-46

ایرانشناسی ،سال سوم ،ش  ،9ص .21-26
39398کورویاناگی ،ت ( .)1362زبان و ادبیات فارسی در ژاپن ،نشر
دانش ،ش  ،16ص .38-39

38386کاراخلیلوویــچ ،نامیر ( .)1382معرفی کرســی زبان و ادبیات

39399کهدویی ،محمدکاظم ( .)1380زبان فارســی و فارسی آموزی

فارســی در دانشــگاه بوســنی و هرزگویــن .چهارمیــن مجمــع

در دانشگاه داکا (بنگالدش) .شیوهای دیگر :مجموعه مقاالت
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نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان .ص .263 -273

( .)1380نامه پارسی ،سال ششم ،ش  ،21ص .190-219
41412گزارش وضعیت کرس ـیهای زبان و ادبیات فارســی در جهان

40400کهدویــی ،محمدکاظــم ( .)1381نگاهــی بــه زبــان فارســی در
جهــان ،ســومین رهآورد :گــزارش ســومین مجمــع بینالمللــی
استادان زبان فارسی .ص .399-413

( .)1375نامه پارسی ،سال اول ،ش  ،2ص .246-258
41413گزارشــی از میزگــرد ابزارهــای آمــوزش ز بــان فارســی (.)1381
آموزش زبان فارسی :مشکالت و راهکارها .ص .209-210

40401کــی لــر ،آنابــل ( .)1376ایرانشناســی در انگلســتان ،وضــع

41414گزارشــی از میزگرد شــیوههای آموزش و ارزیابی در آموزش زبان

کنونــی و آینــده آن ،رهآورد :گزارش نخســتین مجمع بینالمللی

فارســی ( .)1381آمــوزش ز بــان فارســی :مشــکالت و راهکارها.

استادان زبان فارسی .ص .471-476

ص .207-208

40402کــی منــش ،عبــاس ( .)1379گــزارش شــرکت در کنگــره
منطقهای اســتادان زبان و ادب فارسی هند ،دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران ،ش  ،156ص .487-498
40403کیانی ،مجتبــی (مصاحبهکننده) ( .)1377ایواپانف اســتاد
زبــان فارســی در دانشــگاه صوفیــا :تأثیــر عجیــب افســانههای
شــگفتانگیز شرق ،ایواپانف (مصاحبهشــونده) ،نامه پارسی،
سال سوم ،ش  ،4ص .231-239

41415گزارشــی از میزگرد متــون آموزش زبان فارســی ( .)1381آموزش
زبان فارسی :مشکالت و راهکارها .ص .203-205
41416گزارشــی از میزگرد مســائل و مشــکالت آموزش ز بــان و ادبیات
فارســی در دانشــگاههای امریکا ( .)1381آموزش زبان فارســی:
مشکالت و راهکارها .ص .197-200
41417گلشــنی ،عبدالکر یــم ( .)1355ز بــان فارســی در قلمــرو ترکان
عثمانی ،هنر و مردم ،ش  ،172ص .2-7

40404کیــم یانگ یان ( .)1379زبان فارســی در کــره جنوبی ،رهآورد:
گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان فارســی .ص
.79-81
40405گردولســکا ،مونیکا ،شیمانســکا ،پائولینا ،کیژویســکا ،مونیکا
( .)1376فارســیآموختگان لهســتانی در ایــران ،نامــه پارســی،
سال دوم ،ش  ،5ص .80-86
40406گردهمآیــی رؤســای بخشهای زبان فارســی در دانشــگاههای
پاکســتان ( .)1375نامه پارســی ،ســال اول ،ش  ،2ص -237
.213
40407گریخالبا ،بلن آلوراث ( .)1381زبانآموزی به غیرفارسیزبانان
بــه شــیوههای نــو .ســومین رهآورد :گــزارش ســومین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .279-282
40408گــزارش چهارمیــن مجمع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات
فارســی  30-28مهرمــاه  .)1382( 1382نامــه پارســی ،ســال
هشتم ،ش  ،30ص .5-23
40409گزارشــی از وضعیت زبان و ادب فارســی در اوکراین (.)1384
سخن عشق ،ش  ،26-25ص .74-79
41410گــزارش روزانــه چهارمیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان زبــان و
ادبیــات فارســی ( .)1382آینــه میراث ،ســال اول ،ش  ،22ص
.219-238
ی اســتادان زبــان فارســی
41411گــزارش ســومین مجمــع بینالمللــ 

41418گلــهداری ،منیــژه ( .)1382آمــوزش مهــارت نوشــتاری ،نامــه
پارسی ،سال هشتم ،ش  ،30ص .165-173
یهــای زبانــی از نگاهــی دیگر،
41419گلــهداری ،منیــژه ( .)1382باز 
نامه پارسی ،سال هشتم ،ش  ،4ص .179-188
بهــای آمــوزش فارســی در
42420گنجلــی ،علــی ( .)1364کتا 
عثمانــی ،نامــواره دکتر محمود افشــار (ج  .)1حســین داودی (با
مقدمه) .ص .588-604
42421گیوناشــویلی ،جمشــید ( .)1350ایرانشناســی در گرجستان،
سخن ،سال بیست و یکم ،ش  ،5ص .518-523
42422التیــچ ،جمــال ( .)1377زبان و ادبیات فارســی در بوســنی و
هرتسه گووین ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش  ،9ص .28-31
42423الزار ،ژیلبــر ( .)1376مطالعــات ایرانــی ،افشــین معاصــر
(مترجم) ،بخارا ،ش  ،6ص .409-413
42424لواســانی ،احمد ( .)1372مدخل الی اللغة الفارســیة ،آشــنا،
سال چهارم ،ش  ،20ص .11-12
42425لواســانی ،احمــد ( .)1373معرفــی اســتادان خارجــی ز بــان
فارسی ،آشنا ،سال چهارم ،ش  ،20ص .3-10
42426لواســانی ،احمد ( .)1376کلید آموزش زبان فارســی ،رهآورد:
گزارش نخســتین مجمع بینالمللی اســتادان زبان فارسی .ص
.147-149
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42427لوبیــس ،بخــاری ( .)1379زبــان فارســی در مالــزی ،رهآورد:

43439محرم ،مژگان ( .)1380بررسی انگیزههای آموزشی (یادگیری)

گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان فارســی .ص

ز بــان فارســی از ســوی نوآموزان غیرفارس ـیزبان (زمســتان .)78

.83-84

شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی

42428لی شان ( .)1377آموزش زبان فارسی در چین ،نامه پارسی،
سال سوم ،ش  ،9ص .127-138
42429لیو هوی ( .)1385تجربه آموزش زبان فارســی پایهای ،ســخن
عشق ،ش  ،30ص .26-29

.296 -315
44440محروف ،م ( .)1375زبان فارســی در سری النکا ،عباس امام
(مترجم) ،نامه فرهنگستان ،سال دوم ،ش  ،7ص .150-159

43430مؤذن جامی ،محمدمهدی ( .)1376آزفا و معیارهای آموزش

44441محمدباقر ( .)1348تأثیر و گســترش زبان فارسی در شبه قاره

زبان ،رهآورد :گزارش نخستین مجمع بینالمللی استادان زبان

هند و پاکســتان ،مجید وهرام (مترجم) ،بررس ـیهای تاریخی،

فارسی .ص .165-200

سال چهارم ،ش  ،21-20ص .295-305

43431مؤذنی ،علیمحمد ( .)1378موقعیت و شــیوههای گسترش

44442محمدبیگــی ،شــاهرخ ( .)1379آمــوزش ز بــان فارســی در

زبان فارســی در شــبه قاره هند و پاکســتان ،نامه پارســی ،ســال

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

چهارم ،ش  ،12ص .146-154

.218

43432مارکینا ( .)1379کمبود متون فارســی و کتابهای درسی به

44443محمدخان ،مهر نور ( .)1366مسائل تدریس زبان فارسی در

زبان فارسی ،رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی استادان

پاکســتان و راهحل آن ،رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،ش ،11

زبان فارسی .ص .265-266

ص .22-25

43433مازن اسماعیل مصطفی ( .)1382مشکالت تدریس فارسی
در عــراق و اردن .چهارمیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و
ادبیات فارسی .ص .10
43434مازه پوآ ،اولنا ( .)1379کشور اوکراین و تدریس در این کشور،
رهآورد :گزارش دومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی.
ص .257-260

44444محمدخان ،مهر نور ( .)1366مســائل تدریس زبان فارسی در
پاکستان و راهحل آن ،دانش ،ش  ،10ص .108-119
44445محمدخــان ،مهــر نــور ( .)1384گروه زبان و ادبیات فارســی،
در دانشــگاه ملــی زبانهای نویــن اســامآباد .چهارمین مجمع
بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .47-48
44446محمدخانــی ،علیاصغــر (مصاحبهکننــده) (.)1383

43435مــازه پــوآ ،اولنــا ( .)1382چند مالحظه در مــورد تدریس زبان

بررســی کتــب آموزشــی ز بــان فارســی بــه غیرفارس ـیزبانان،

فارســی بــه فارســیآموزان اوکراینــی و تألیــف کتابهــای زبــان

جلیــل بانــان صادقیــان (مصاحب هشــونده) ،احمــد تمی ـمداری

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

(مصاحب هشــونده) ،حســن ذوالفقــاری (مصاحبهشــونده)،

43436مــازه پــوآ ،اولنــا ( .)1382مالحظاتــی در مــورد تدریــس زبــان
فارســی بــه فارســیآموزان اوکراینــی و تألیــف کتابهــای زبــان
فارســی برای خارجیــان .چهارمین مجمع بینالمللی اســتادان
زبان و ادبیات فارسی .ص .31-33
43437مالینکایــا ،تاتیانا ( .)1382شرقشناســی و ایرانشناســی در
اوکرایــن .چهارمیــن مجمع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات
فارسی .ص .30-31
43438مجتهــدی ،کریــم ( .)1364گنجینــه لغــت از قــرن یازدهــم
هجــری معرفی یکــی از قدیمتریــن واژهنامههای زبان فارســی به
زبانهای ایتالیایی و التین و فرانســه ،آینده ،ســال یازدهم ،ش
 ،5-4ص .266-279
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166

ســعید حمیدیــان (مصاحب هشــونده) ،احمــد صفــار مقــدم
(مصاحبهشونده) ،سخن عشق ،ش  ،23ص .20-31
44447محمدخانــی ،علیاصغــر (مصاحبهکننــده) ،میالنیــان،
هرمــز (مصاحبهکننــده) ،رهنمــا ،هوشــنگ (مصاحبهکننده)،
بحرینــی ،مهســتی (مصاحبهکننــده) ،ســاغروانی ،لط ـفاﷲ
(مصاحبهکننــده) ( .)1380گفتوگــو با پروفســور ژیلبر الزار اگر
آن تــرک شــیرازی  ،...ژیلبــر الزار (مصاحب هشــونده) ،کتاب ماه
ادبیات و فلسفه ،ش  ،45ص .4-11
44448محمد شــفیع خان ( .)1382شیوهها و ابزارهای نو در آموزش
ز بــان فارســی به کشــمیریزبانان .چهارمین مجمــع بینالمللی
استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .131-132
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44449محمدناصر ( .)1384نگاهی به گذشــته ،امروز و آتیه فارسی

شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی

در پاکســتان و خدمــات دانشــگاه پنجــاب .چهارمیــن مجمــع

روشهــای نوین آمــوزش زبان فارســی به غیرفارس ـیزبانان .ص

بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .51-52

.505-510

45450محمد نورالهدی ( .)1382نقش و سهم زبان و ادبیات فارسی
در عرصــه زبــان بنگالی .چهارمین مجمع بینالمللی اســتادان
زبان و ادبیات فارسی .ص .43- 44

46463مسائل مربوط به ایرانشناسی در مجله خاورشناسی شوروی
( .)1338پیام نوین ،سال اول ،ش  ،10ص .49-51
46464مســگرنژاد ،جلیل ( .)1375روش آموزش زبان فارسی و متون

45451محمــودی بختیــاری ،بهــروز ( .)1381فرانســیس گالدویــن و
کتــاب منشــی فارســی او ،ایرانشناســی ،ســال چهاردهــم ،ش
 ،54ص .366-378

آموزشــی بــه فارس ـیآموزان غیرایرانــی ،نامــه پارســی ،ش  ،2ص
.121-129
46465مســگرنژاد ،جلیــل ( )1380زمینههای گســترش ز بــان و ادب

45452محیط طباطبایی ،سیدمحمد ( .)1351ایرانشناسی و زبان

فارســی در کشــورهای عر بــی ز بــان ،شــیوهای دیگــر :مجموعــه

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

مقاالت نخســتین همایش بررســی روشهای نوین آموزش زبان

.529

فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .317-326

45453مختــاری ،علــی ،عباســی ،عــارف ( .)1383جایــگاه زبــان

46466مشــایخ فریدنــی ،محمدحســین ( .)1366پیوســتگیهای

فارســی در کانادا ،چشــمانداز ارتباطات فرهنگــی ،ش  ،12ص

اردو بــا زبــان دری ،مســائل ز بــان فارســی در هنــد و پاکســتان و

.40-44

بنــگالدش (مجموعــه ســخنرانیهای ســومین ســمینار ز بــان

45454مدبــری ،محمــود ( .)1385آمــوزش زبــان فارســی در
دانشگاههای اوکراین ،سخن عشق ،ش  ،30ص .60-71
45455مدرســه السنه شرقی پاریس  .)1314( 2تعلیم و تربیت ،سال

فارسی) .ص .22-55
46467مشــهور ،پرو یــن دخــت ( .)1380نکاتی چنــد در آموزش زبان
فارســی به غیرفارس ـیزبانان .شــیوهای دیگــر :مجموعه مقاالت
نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به

پنجم ،ش  ،203-202ص .480-482
45456مدرســه السنه شــرقی پاریس  .)1314( 1تعلیم و تربیت ،سال

غیرفارسیزبانان .ص .347 -355
46468مشــکوةالدینی ،مهــدی ( .)1376روش آمــوزش زبان فارســی

پنجم ،ش  ،201-200ص .369-373
45457مدرســی ،فاطمــه ( .)1384زبــان و ادب فارســی در آســیای
صغیر ،نامه فرهنگستان ،سال هفتم ،ش  ،25ص .70-83
45458مدرســی ،فاطمه ( .)1376پیوند زبان فارسی و هند در آیینه
زمان ،نامه فرهنگستان ،ش  ،9ص .113-123
45459مرادی ،ســیروس ( .)1381استفاده از فناور یهای نوین برای
گســترش زبان و ادب فارســی در خارج از کشور ،سومین رهآورد:
گزارش ســومین مجمــع بینالمللی اســتادان زبان فارســی .ص
.297-303
46460مردانی ،فائزه ( .)1382زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای
ایتالیا ،نامه پارسی ،سال هشتم ،ش  ،31ص .131-160
46461مردانــی ،فائزه ( .)1382کرســیهای زبان و ادبیات فارســی در
دانشــگاههای ایتالیــا .چهارمیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان
زبان و ادبیات فارسی .ص .34-36
46462مرکــز گســترش زبــان فارســی وزارت خارجــه ( .)1380فرآینــد
حمایــت و تقویــت جایــگاه زبــان فارســی در خــارج از کشــور،

بــه فارســیآموزان غیرایرانــی ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .151-163
46469مشــکوةالدینی ،مهــدی ( .)1380آمــوزش ز بــان فارســی بــه
غیرفارســیزبانان بــر پایــه فرضیــه ساختســازی زایــا و فراگیری
مهــارت .شــیوهای دیگــر :مجموعه مقــاالت نخســتین همایش
بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.
ص .327-346
47470مشــکوةالدینی ،مهــدی ( .)1382تدو یــن راهبــردی
ی بــرای آمــوزش بــه زبانآمــوزان
ســاختهای دســتوری فارس ـ 
غیربومی ،نامه پارسی ،سال هشتم ،ش  ،30ص .99-110
47471مصطفایــی عالیــی ،مهنــاز ،جــوکار ،مهیــن (.)1380
گونا گونیهای زبان بینابینی همگانیهای زبان ،شیوهای دیگر:
شهــای نوین
مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی رو 
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان .ص .357-398
47472مصطفــوی ،رضــا ( .)1379دشــوار یهای کنونــی تدر یــس
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فارســی در شبه قاره و پیشنهادهایی برای حل آن ،نامه پارسی،
سال پنجم ،ش  ،1ص .189-199
47473مصطفــوی ،رضــا ( .)1371زبان و ادب فارســی در هند دیروز
و امروز ،ادب و زبان فارسی ،سال اول ،ش  ،3ص .66-97
47474مصطفــوی ،رضــا ( .)1373نقــش بنیادی در زبان فارســی در
رشــد و تکویــن زبــان هندی ،دانشــکده ادبیات و علوم انســانی
دانشگاه تهران ،ش  ،132-129ص .264-283

آموختــن ز بــان فارســی .چهارمین مجمــع بینالمللی اســتادان
زبان و ادبیات فارسی .ص .76-77
48487مهچلی شــهری ،ســیدمحمدهادی ( .)1305زبان فارسی در
هند ،ایرانشهر ،سال چهارم ،ش  ،3ص .184-189
48488مهچلی شــهری ،ســیدمحمدهادی ( .)1305زبان فارسی در
هند  ،2ایرانشهر ،سال چهارم ،ش  ،4ص .225-234

47475مصطفــوی ســبزواری ،رضــا ( .)1380دشــوار یهای کنونــی

48489مهرنور محمدخان ( .)1375بررســی و نقد کتابهای درسی

تدریــس فارســی در شــبه قــاره هنــد و پا کســتان همــراه بــا

فارسی در پاکستان (ابتدایی تا کارشناسی ارشد) ،نامه پارسی،

پیشــنهادهایی برای حل آنها .شیوهای دیگر :مجموعه مقاالت

ش  ،1ص .145-158

نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان .ص .399-413

49490مهرین ،عباس ( .)1327اهمیت فارســی در پاکســتان ،یغما،
سال اول ،ش  ،7ص .289-293

47476مصطفــوی ،محمدتقــی ( .)1352حــروف ابجــد و الفبــای

49491مهیــار ،محمــد ( .)1376کتابشناســی توصیفــی ز بــان و

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

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

.1032-1034

فارسی ،ش  ،45ص .38-45

47477مظهر ،محمدسلیم ( .)1377ورود زبان فارسی به شبه قاره و
گسترش آن ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش  ،8ص .4-18
47478معرفی گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه آنکارا (.)1383
سخن عشق ،ش  ،24ص .26-33
47479معرفــی گــروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه ســلجوق قونیه
( .)1383سخن عشق ،ش  ،23ص .82-91
48480معرفــی مراکــز آموزشــی زبــان و ادبیــات فارســی در گرجســتان
( .)1382سخن عشق ،ش  ،18ص .72-74
48481معزالدیــن ،محمدســعید ( .)1380آشــنایی بــا گــروه زبــان و
ادبیات فارســی دانشکده خاورشناســی دانشگاه پنجاب الهور
ـ پاکستان ،نامه پارسی ،سال ششم ،ش  ،3ص .173-178
48482مکتونــی ( .)1379زبــان فارســی در مغــرب ،رهآورد :گــزارش
دومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .85-86
48483ممتــوف ،ایــدر ( .)1375مصاحبــه بــا دکتــر ایــدر ممتــوف
(حیدر محمداف) ،ایران شناخت ،ش  ،3ص .9-16
48484منزوی ،شــورا ( .)1381ایرانشناسی در بلژیک ،نامه پارسی،
سال هفتم ،ش  ،25ص .79-88
48485منشی ،عبدالقدوس ( .)1366آموزش زبان و ادبیات فارسی
در هنــد ،مســائل زبــان فارســی در هنــد و پاکســتان و بنگالدش
(مجموعه ســخنرانیهای ســومین ســمینار زبان فارســی) .ص

49492مور یــو فوجــی ( .)1384تحقیقــات و مطالعات اســاتید ژاپنی
در زمینه زبان و ادب فارســی از دهه  1920تا دهه  ،1980محمد
رســول الماسیه (مترجم) ،سخن عشــق ،ش  ،26-25ص -31
.24
49493موســوی گرمارودی ،علــی ( .)1367نگاهی به ایرانشناســی
بعــد از انقالب اســامی ،سیاســت خارجی ،ســال دوم ،ش ،3
ص .455-469
49494موســوی ،ســیدمرتضی ( .)1379چگونگــی وضــع آمــوزش
فارسی در پاکستان ،نامه پارسی ،سال پنجم ،ش  ،1ص -203
.200
49495موسوی ،سیدمرتضی ( .)1381موقعیت آموزش و ترویج زبان
فارســی در پاکســتان .ســومین رهآورد :گــزارش ســومین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .523-528
49496موســی ،احمــد ( .)1378وضعیــت آمــوزش ز بــان فارســی در
مغرب ،نامه پارسی ،سال چهارم ،ش  ،15ص .204-208
49497موســی ،احمــد ( .)1380وضعیــت آمــوزش ز بــان فارســی در
مغــرب .شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخست ــین همایش
بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان.
ص .415-418
49498موســی ،احمــد ( .)1381ز بــان فارســی در مغــرب :وضعیت،
بررسی و نقد روشهای آموزشی .سومین رهآورد :گزارش سومین

.61-65
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مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .391-397

زبــان فارســی در شــبه قــاره و طــرح برنامــه درســی دورههــای

49499موســی ،احمد ( .)1382نقش ایرانیان در پیشــبرد و گسترش

تخصصــی ز بــان و ادبیــات فارســی در خــارج ،رهآورد :گــزارش

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

نخســتین مجمع بینالمللی اســتادان زبان فارســی .ص -281

 ،30ص .111-120

.263

50500مولــوی جمیــل احمــد .)1366( ،مؤسســه تحقیقاتــی عربــی و

51511ناصــح ،محمدمهدی ( .)1379گفتــاری در چگونگی آموزش

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

زبان فارســی به غیرفارس ـیزبانان ،نامه پارسی ،سال پنجم ،ش

.150-154

 ،2ص .175-181

50501موکــر ،موبینــه ( .)1379جایــگاه زبــان و ادبیــات فارســی در

51512ناصــح ،محمدمهــدی ( .)1380ســیر تاریخــی گرایــش بــه

بوســنی و هرزگویــن ،رهآورد :گــزارش دومیــن مجمــع بینالمللی

زبــان فارســی در شــبه قــاره .شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقاالت

استادان زبان فارسی .ص .195-196

نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به

50502موکــر ،موبینــه ( .)1385تدریــس و تفســیر مثنــوی در بوســنی و
هرزگوین ،سخن عشق ،ش  ،32-31ص .41-45
50503میراث فرهنگ فارســی در صوفیه ( .)1383سخن عشق ،ش
 ،24ص .34-39
50504میردهقان ،مهینناز ( .)1380بررســی تقابلی زبانهای فارسی
و اردو بــا هــدف آمــوزش .شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت
نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به

غیرفارسیزبانان .ص .467 -486
51513ناصــح ،محمدمهــدی ( .)1384پایاننامههای آمــوزش زبان
ن ( ،)1383-1350نامه پارســی ،سال دهم،
فارســی به خارجیا 
ش  ،37ص .67-81
51514نجاریــانزاده ،مصطفــی ( .)1383جایــگاه فرهنــگ ایرانــی و
زبــان فارســی در تونــس ،کتــاب ماه ادبیــات و فلســفه ،ش ،82
ص .134-135
51515نجــفدری ،حســین ( .)1380نکاتــی چنــد در آمــوزش ز بــان

غیرفارسیزبانان .ص .419 -445
50505میردهقــان ،مهیننــاز ( .)1381آمــوزش زبــان فارســی بــه
اردوزبانان ،دانشــكده ادبیات و علوم انســانی مشهد ،سال سی
و پنجم ،ش  ،137-136ص .249-274
50506میردهقــان ،مهیننــاز ( .)1381زبانشناســی مقابلــهای
راهکــردی اساســی در زبانآموزی به غیرفارســیزبانان .ســومین
رهآورد :گزارش سومین مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی.

فارســی بــه عربزبانــان ،شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت
نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان .ص .487-494
51516نجمالرشید ( .)1378زندگی و آثار دکتر انعام الحق کوثر ،نامه
پارسی ،سال چهارم ،ش  ،13ص .185-187
51517نجمالرشــید ( .)1376سیدسبط حسن رضوی ،نامه پارسی،
سال هفتم ،ش  ،7ص .109-113

ص .247-271
50507میردهقــان ،مهیننــاز ( .)1382طــرح نویــن در تعامــل زبــان و

51518نجمالرشــید ( .)1384گــروه ادبیــات فارســی در دانشــگاه

ادبیات فارسی با دیگر فرهنگها ،چهارمین مجمع بینالمللی

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

استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .156-160

فارســی .چهارمیــن مجمع بینالمللی اســتادان ز بــان و ادبیات

50508میــرزا ،زهــرا ( .)1380سیســتم حالــت در زبان فارســی ارامنه.

فارسی .ص .49-50

شــیوهای دیگــر :مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بررســی

51519نخســتین دوره بازآموزی اســتادان زبان فارســی دانشــگاههای

روشهــای نوین آمــوزش زبان فارســی به غیرفارســیزبانان .ص

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

.446 -466

ص .449-463

50509میرزا رحیمــوف ( .)1376روش تدریس گونههای ماضی زبان

52520نشــأت ،صادق ( .)1339گزارشی درباره وضع زبان فارسی در

فارســی بــه دانشــجویان روس زبــان ،رهآورد :گــزارش نخســتین

مصر ،دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران ،ســال

مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .81-85

هشتم ،ص .46-55

51510ناصــح ،محمدمهدی ( .)1376پیشــنهادهایی درباره تقویت

52521نصــر اصفهانــی ،محمــود ( .)1377تأثیــر فرهنــگ ایــران در
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یوگسالوی سابق ،نامه پارسی ،سال سوم ،ش  ،9ص .5-27
52522نصــر اصفهانــی ،محمــود ( .)1377زبان فارســی در ادبیات،
آمــوزش و پــرورش ،و زبــان محــاورهای مناطــق مختلــف

53535نقــوی ،شــهریار ( .)1353تجلیــات ز بــان و فرهنــگ ایران در
هنــد و پاکســتان  ،1هنــر و مردم ،ســال ســیزدهم ،ش  ،138ص
.70-81

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

53536نقوی ،شــهریار ( .)1347انجمنهای فارســی و ایراندوستی

52523نصیــباﷲ ،ایلــدار ( .)1382تجربــه تدریــس زبــان فارســی

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

در رشــته روابــط بینالملــل دانشــگاه دولتــی قــازان جمهــوری

53537نقــوی ،شــهریار ( .)1353تجلیــات ز بــان و فرهنــگ ایران در

تاتارســتان .چهارمیــن مجمــع بینالمللــی اســتادان زبــان و

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

ادبیات فارسی .ص .84

ص .88-94

52524نعلبندیــان ،گئورگــی ( .)1376تاریخچــه مختصــر کرســی

53538نقــوی ،شــهریار ( .)1353تجلیــات ز بــان و فرهنــگ ایران در

زبــان و ادبیات فارســی دانشــگاه دولتی ایــروان ،رهآورد :گزارش

هنــد و پاکســتان  ،4هنــر و مردم ،ســال ســیزدهم ،ش  ،142ص

نخســتین مجمع بینالمللی اســتادان زبان فارسی .ص -484

.61-70

.483

53539نقــوی ،شــهریار ( .)1353تجلیــات ز بــان و فرهنــگ ایــران در

52525نقــوی ،ســیدعلیرضا ( .)1363مســائل تدریــس فارســی در
پاکستان ،نشر دانش ،ش  ،24ص .22-31
52526نقوی ،شــهریار ( .)1347اهمیت و مقام فارسی در پاکستان،
هالل ،سال شانزدهم ،ش  ،79ص .7-13

هند و پاکســتان  ،5هنر و مردم ،ســال ســیزدهم ،ش  ،143ص
.91-95
54540نقــوی ،شــهریار ( .)1345آموزشــگاههای ملــی فارســی در
پاکستان ،مهر ،سال دوازدهم ،ش  ،132ص .244-248

52527نقــوی ،شــهریار ( .)1353تجلیــات زبــان و فرهنــگ ایــران در

54541نگاهی به پایاننامههای دانشــجویان اوکراینی در رشــته زبان و

هنــد و پاکســتان  ،2هنــر و مردم ،ســال ســیزدهم ،ش  ،139ص

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

.60-69

.125

52528نقوی ،شــهریار ( .)1344ایرانشناســی در پا کســتان ،وحید،
سال دوم ،ش  ،20ص .11-12
52529نقــوی ،شــهریار ( .)1344ایرانشناســی در پاکســتان ،وحید،
سال دوم ،ش  ،21ص .50-54
53530نقــوی ،شــهریار ( .)1345ایرانشناســی در پاکســتان،
مجلههــای فارســی در پا کســتان ،وحیــد ،ســال ســوم ،ش ،35
ص .909-913

54542نگاهی به وضعیت ایرانشناســی و زبان فارسی در ارمنستان
( .)1382سخن عشق ،ش  ،20ص .60-67
54543نورعلــی ونــد ( .)1384نگاهــی بــه وضعیــت آمــوزش ز بــان و
ادب فارســی در مغرب (مراکش) ،ســخن عشــق ،ش ،28-27
ص .80-85
54544نورمحمــدان ،غالمرضــا ( .)1372مقدمهای بر علل تضعیف
زبان فارســی در شــبه قاره (هند) ،کیهان فرهنگی ،ش  ،99ص

53531نقــوی ،شــهریار ( .)1345ایرانشناســی در پاکســتان ،مقــام و
اهمیت زبان فارســی ،وحید ،ســال چهارم ،ش  ،39ص -360
.356

.18-19
54545نــوروزی ،عبــاس ( .)1381ایرانشناســی و ز بــان و ادبیــات
فارســی در جمهــوری چک ،نامه پارســی ،ســال هفتم ،ش ،25

53532نقوی ،شهریار ( .)1347مجالت فارسی در پاکستان ،هالل،
سال پانزدهم ،ش  ،81ص .25-27
53533نقوی ،شــهریار ( .)1347دانشــجویان پا کستانی در دانشگاه
تهران ،هالل ،سال شانزدهم ،ش  ،86ص .24-28
53534نقوی ،شــهریار ( .)1344ایرانشناســی در پا کســتان ،وحید،
سال دوم ،ش  ،19ص .19-30

ص .73-78
54546نوشــاهی ،گوهــر ( .)1384موقعیــت ز بــان فارســی در مدارس
دینــی پاکســتان .چهارمین مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و
ادبیات فارسی .ص .53-54
54547نــی کــی تیــن ،بیســل ( .)1336تتبعــات ایرانشناســی در
شوروی ،یغما ،سال دهم ،ش  ،110ص .266-271
54548نیکــو بخت ،ناصــر ،میر هاشــمی ،مرتضــی ( .)1382گزارش
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مأموریت آموزشــی به کشــور روســیه ،سخن عشــق ،ش  ،20ص
.68-83

56562هاشــمی حائری ،علی ( .)1328کرســی تدریس زبان فارســی
در دانشگاه کمبریج ،یغما ،سال دوم ،ش  ،15ص .193-196

54549واحــد دوســت ،مهــوش ( .)1381مشــکالت گســترش زبــان

56563هاشــمی مینابــاد ،حســن ( .)1382تحلیــل مقابل ـهای

فارسی در شبه قاره هند .سومین رهآورد :گزارش سومین مجمع

ســاختهای ز بــان فارســی و انگلیســی ،نامــه پارســی ،ســال

بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .461-466

هشتم ،ش  ،30ص .175-194

55550وانــگ زن رونــگ ( .)1384آمــوزش زبــان فارســی در عصــر
جهانیشدن انگیزه و مقصود آموزش زبان فارسی در شانگهای،
سخن عشق ،ش  ،26-25ص .42-51

56564ها گ ( .)1379زبان فارســی در آلمان ،رهآورد :گزارش دومین
مجمع بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .45-46
56565هرزیــگ ،ادمونــد ( .)1382آمــوزش زبان فارســی در دانشــگاه

55551وثوقــی ،حســین ( .)1376مشــکالت آمــوزش زبــان فارســی به
خارجیان ،نامه پارسی ،سال دوم ،ش  ،3ص .224-232
55552وثوقــی ،حســین ( .)1348روابــط موجــوده زبانهــای اردو و
فارسی ،هالل ،سال هفدهم ،ش  ،89ص .43-49
55553وثوقــی ،محمدباقــر ( .)1382گــزارش برگــزاری ســمینار
ششــصدمین ســال روابط ایران و اســپانیا (مادرید -بارســلون)،
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،ش  ،74ص .121-122
55554وحید دســتگردی ،محمد ( .)1309آقای محمداسحق معلم
زبان و ادبیات فارسی در هندوستان ،ارمغان ،سال یازدهم ،ش
 ،117ص .559-560

منچســتر .چهارمین مجمع بینالمللی استادان زبان و ادبیات
فارسی .ص .28
56566هللســون ،س ( .)1321روابــط و عالیــق ادبــی و فرهنگــی کــه
میان اقوام ایران و انگلستان موجود است ،روزگار نو ،سال دوم،
ش  ،1ص .2-7
56567همدانی ،آزیتا (مصاحبهکننده) ( .)1385از زوریخ تا مونیخ
گزارشی از سفر مشتاقان آلمانیزبان به ایران ،سخن عشق ،ش
 ،29ص .98-103
56568همدانی ،آزیتا (مصاحبهکننده) ( .)1383از تدریس رایگان
تا اخذ کرســی اســتادی در دانشگاه استراسبورگ ،حسین بیگ

55555وزیرنیا ،ســیما ( .)1383شــوق یادگیری زبان و ادب فارســی
در ارمنستان ،سخن عشق ،ش  ،24ص .40-43
55556وضعیت آموزش زبان فارســی در قزاقســتان ( .)1385ســخن

باغبان (مصاحبهشونده) ،سخن عشق ،ش  ،23ص .14-19
56569همدانی ،آزیتا (مصاحبهکننده) ( .)1384دریانوردان پرتغالی
و آموزش زبان و ادب فارســی ،ســپیده رادفر (مصاحبهشونده)،
سخن عشق ،ش  ،28-27ص .6-13

عشق ،ش  ،30ص .92-95
55557وضعیــت آمــوزش زبــان فارســی در کویت در ســال تحصیلی

57570همدانــی ،آزیتا (مصاحبهکننــده) ( .)1382گفتگو با دکتر ورژ

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

پارسادانیان ،ورژ پارسادانیان (مصاحبهشونده) ،سخن عشق،

.24-25

ش  ،18ص .10-15

55558وضعیت مراکز زبان و ادب فارسی در دانشگاههای بیشکک
( .)1385سخن عشق ،ش  ،32-31ص .131-136
55559وکیلــی فــرد ،امیررضــا ( .)1378کــدام زبــان فارســی را بــه
غیرفارســیزبانان آموزش دهیم؟ نامه پارســی ،سال چهارم ،ش

فارسی دانشگاه ورشو :ایرانیها زبان فارسی را فراموش کردهاند،
زوفیا چابا ک (مصاحب هشــونده) ،کاوه ،سال دوازدهم ،ش -52
 ،53ص .82-82
57572هیلمــن ،مایــکل ( .)1376آمــوزش ز بــان و ادبیــات فارســی

 ،14ص .212-219
56560ون یه ســیون ( .)1381تأثیر زبان فارســی در مســلمانان ملیت
هویی چین ،نامه پارسی ،سال هفتم ،ش  ،24ص .73-81
56561هــادی ،روحاﷲ ( .)1382آمــوزش فارســی بــه عربزبانــان،
چهارمیــن مجمــع بینالمللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی.
ص .154-156

57571هوایــی ،کیهــان (مصاحبهکننــده) ( .)1353اســتاد ز بــان

در دانشــگاههای آمر یــکا ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع
بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .363-370
57573ی.ت.پ.د برو یــن ( .)1371کشــف ز بــان فارســی ،کوشــیار
پارسی (مترجم) ،کلک ،ش  ،27ص .39-53
57574یاحقــی ،محمدجعفــر ( .)1376آسیبشناســی آمــوزش
زبــان فارســی بــه خارجیــان ،رهآورد :گــزارش نخســتین مجمــع
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بینالمللی استادان زبان فارسی .ص .207-215
57575یاحقــی ،محمدجعفــر ( .)1382مشــکل انتخــاب متــن در
آمــوزش زبــان و ادب فارســی ،چهارمیــن مجمــع بینالمللــی
استادان زبان و ادبیات فارسی .ص .139-141
57576یــادگاری ،حمیــده ( .)1379تأثیــر فارســی بــر زبــان و ادبیات
اردو ،نامه پارسی ،سال پنجم ،ش  ،3ص .92-100
57577یارمحمــدی ،لطــفاﷲ ( .)1371آمــوزش زبــان فارســی در
جهان امروز ،گلستان ،سال سوم ،ش  ،2ص .147-171
57578یارمحمــدی ،لطــفاﷲ ( .)1376گســترش زبــان پارســی در
جهان و نیاز به آموزش علمی و روشــمند آن ،نامه پارســی ،سال
دوم ،ش  ،7ص .4-23
57579یارمحمــدی ،لطــفاﷲ ( .)1375وضعیــت آمــوزش زبــان
فارسی در جهان امروز ،نامه فرهنگ ،ش  ،21ص .128-139
58580یارمحمــدی ،لطفاﷲ ،حقشــناس ،علیمحمــد ،نیلیپور،
رضــا ( .)1382نگاهــی بــه جایــگاه علــم زبانشناســی در ایران
بخش دوم ،نامه فرهنگستان ،ش  ،22ص .95-121
58581یغمایــی ،حبیــب ( .)1353یــادی از پرفســور محمداســحاق
هندی مؤسس بزم ایران در کلکته ،یغما ،سال بیست و هفتم،
ش  ،307ص .40-44

مرکــز آمــوزش 106 ،مقالــه و  91کتــاب آموزشــی در زمینــه آموزش
ز بــان فارســی پیشــگام همــه کشــورهای جهان اســت .جدول 1
تعداد مقاالت و کتابهای هر قاره را مشخص میکند.
58586جدول  :1آمار مقاالت و کتابهای قارههای جهان
مکان

تعداد مقاله

تعداد کتاب

جهان

483

565

آسیا

311

368

آفریقا

19

19

اروپا

135

150

امریکا

18

28

58587بــر طبــق نمــودار شــماره  1قــاره آســیا بــدون احتســاب ایــران
بیشــترین کتــاب و مقالــه را در زمینــه آمــوزش ز بــان فارســی بــه
خود اختصاص داده اســت .این امر طبیعی اســت و به هر روی
ایــران از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی بــه این قــاره تعلــق دارد و
ً
خاستگاه زبان فارســی از آسیا است .مسلما کشورگشاییهای
پادشــاهان ایرانــی ،روابــط تجاری و اقتصــادی فارس ـیزبانان با
اقــوام غیرهمزبــان و اشــتراکات مذهبــی و فرهنگــی در ایــن امــر
بسیار تأثیرگذار بوده است.
58588نمودار  :1مقایسه تعداد مقاالت و کتابهای قارههای جهان

58582یوحنایــی ،منیــژه ( .)1380یادگیــری نحــو زبــان فارســی
توســط گویشــوران انگلیســی .شــیوهای دیگر :مجموعه مقاالت
نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان .ص .495-505
58583یوزمحمــدف ،رامیــل ( .)1382متد انتانســیو در آموزش زبان
فارســی .چهارمیــن مجمع بینالمللی اســتادان زبــان و ادبیات
فارسی .ص .82-83

نتیجه
58584میتــوان اولیــن کتاب آمــوزش زبان فارســی را به شــاعر نامدار
ایتالیایــی «فرانچســکو تپرارکــو» متعلــق دانســت .ایــن کتــاب
توسط نویسنده به کتابخانه شهر ونیز اهدا شده است و در سال
 682خورشــیدی نگاشــته گشته و از جهت اشــتمال به واژگان
عصر حافظ برای پژوهشهای فارسی نیز ارزشمند است.
58585کهنتریــن مقالــه نوشتهشــده کــه در موضــوع گســترش زبــان
فارســی در کشورهای شــمالی ایران است ،زبان فارسی نام دارد
کــه تقــی ارانــی نویســنده آن ،مقالــه را در ســال  1292در مجلــه
ایرانشــهر به چاپ رســانده اســت .شــبه قاره هند با داشــتن 44
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58589ســلطه بیچــون و چــرای ز بــان فارســی در شــبه قــاره هنــد و
انتخابشــدن ایــن ز بــان به عنــوان زبان ادبــی در بــار عثمانی و
نیــز گســتره جغرافیایی وســیع ایران در ســالهای پیــش از 1300
نیاز و میزان کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
را بــه باالتریــن حد خود رســانده اســت .تعداد ایــن کتابها در
ســالهای پیــش از  1300بــه حــدود  225کتــاب میرســد کــه از
ایــن میــان قــاره آســیا با تعــداد  158کتاب و قــاره اروپا بــا تعداد
 65کتــاب از دو قــاره دیگــر ســهم فوقالعــاده متفاوتــی دارنــد.
نمودارهای  2و  3گویای این استنباط هستند.
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59590نمودار  :2توزیع زمانی کتابهای قارههای جهان

59591نمودار  :3توزیع زمانی کتابها در جهان

ً
59592در مــورد مقــاالت وضــع کامــا برعکــس اســت و محــدوده زمانــی نزدیــک بــه عصــر کنونــی از تعــداد
مقاالت بیشــتری برخوردارند؛ به عبارت دیگر از ســال  1370تا  1385بیشــترین مقاالت در مورد آموزش
زبــان فارســی در جهان نوشــته شــده اســت که در هــر دو بخش زمانــی پایانی ،بیشــترین مقــاالت مربوط
بــه کشــورهای آسیاســت و بــا توجه به اســتداللهایی که پیش از ایــن ارائه دادیم منطقی بــهنظر میآید.
برگــزاری همایشهــا و گردهماییهای تخصصی و بینالمللی در دهههای  70و  80و نیز چاپ مجالت
تخصصی چون نامه پارســی و ســخن عشــق در افزایش این آمار تأثیر مستقیم داشــتهاند .نمودارهای  4و
 5گویای مطالب این بخش است.
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59593نمودار  :4توزیع زمانی مقاالت قارههای جهان

59594نمودار  :5توزیع زمانی مقاالت در جهان

59595همانطــور کــه گفتــه شــد بــرای فراهــمآوردن بســتری منطقــی در تحلیــل داد ههــای آمــاری اطالعــات
یگــردد .نمودارها
کتابشناســی و معرفــی مراکــز آمــوزش زبان فارســی در داخل به صــورت جداگانه ارائه م 
و جدولهــای این بخش نشــان میدهــد که تألیف کتاب و نگارش مقاله در ســالهای اخیر در موضوع
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان سیر صعودی داشته است.

154

166

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

( نانابز یسرافريغ هب  یسراف نابز شزومآ یسانش باتک

59596نمودار  :6توزیع زمانی مقاالت آموزش زبان فارسی ایران

59597نمودار  :7توزیع زمانی کتابهای آموزش زبان فارسی ایران
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