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علی پیرهانی در  25اردیبهشت  1364در شهر تاریخی همدان از مادری معلم و پدری
کارمند به دنیا آمد .از آنجا كه کودکی بازیگوش بود ،پدرش به ناچار هر روز او را به محل
کار خود ،که در نزدیکی آرامگاه بوعلی سینا قرار داشت ،ميبرد .آنچه در آرامگاه بوعلی
سینا ذهن علي را بیش از هر چیز به خود مشغول میکرد ،رویاروییاش با گردشگران
زیادی بود که در مورد مسائل مختلف با یکدیگر به بحث و گفتوگو میپرداختند.
کنجکاوی کودکانة وی این سؤال را در ذهنش ایجاد میکرد که گردشگرها در مورد
چه مسائلی با هم گفتوگو میکنند .آنچه وی به یقین میدانست این بود که آنها
ایرانی نیستند و به زبانی به غیر از فارسی صحبت میکنند .بنابراين به آنها نزديك

ميشد ،به دقت به مکالماتشان گوش میداد و در اين ميان ،به این فکر میکرد که حتماً
آنها در مورد غذا یا اینکه به کدام مکان توریستی دیگر بروند با هم حرف ميزنند.
گردشگران از اینکه ميديدند پسر بچهای این چنین جذب صحبتهایشان شده است،
تعجب میکردند و برایشان بسیار جالب بود که او این چنین به صحبتهای آنها عالقه
نشان میدهد .کتابها و بروشورهایی که گردشگران به عنوان هدیه به وی میدادند،
حس کنجکاوی اش را دوچندان میكرد و او را برميانگيخت كه بفهمد درونمایة آنها
چیست.
علي پيرهاني خواندن و نوشتن فارسی را در همان سنین خردسالی به كمك مادرش فرا
گرفت .در آن زمان خانوادة او با دیدن عالقة فرزندشان به زبانهای بیگانه ،یک فرهنگ لغت
فرانسه به فارسی به امانت گرفته و در اختیار او گذاشته بودند .به اين ترتيب ،کلید بسياري
از پرسشهايي که علي تا آن زمان جوابی برای آنها نداشت ،در دستانش قرار گرفته بود .او
پس از پیدا کردن معانی واژگان در فرهنگ لغت ،آنها را به صورت نمادهایی به یاد ماندنی
در ذهنش تصور ميكرد .به عبارت دیگر ،با استفاده از تداعی معانی به شکلی معنیدار،
واژگان را به خاطر میسپرد .به منظور روشن كردن الگوي یادگیری علی پیرهانی ،میتوان
کودکی را در نظر گرفت که براي اينكه راه بازگشت به خانه را گم نكند ،تمام طول مسیرش
را با منظور کردن نشانههایی به خاطر میسپارد .براي مثال ،او برای به خاطر سپردن کت
و شلوار و جوراب ،آنها را به ترتیب با رنگهای قهوهای و سفید در ذهنش نشانهگذاری
کرده بود .دستور زبان فرانسه را هم به همين ترتيب و به طور غیرمستقیم آموخت .آنچه
کسب مهارتهای شنیداری و تلفظ زبان فرانسه را برای وی آسان ميساخت ،گوش دادن به
شبکههای رادیویی فرانسه زبان بود.
همانطور که میدانید ،اکثر بچهها در حین بازی و سرگرمی با خود صحبت میکنند

و علي نیز از این قاعده مستثنی نبود ،اما او از این قابلیت کودکی خود براي يادگیری
واژگان جدیدی که از زبان فرانسه آموخته بود ،استفاده میکرد و در واقع ،خود به زبان
فرانسه حرف ميزد .از آن پس وقتی به گردشگرها میرسید ،سر صحبت را با آنها باز
میکرد تا بتواند چیزهای جدیدی بیاموزد .سرانجام پس از هفت ماه و نیم ،او در چهار
مهارت گفت و شنود ،و خواندن و نوشتن به زبان فرانسه هیچ مشکلی نداشت و حتی
میتوانست روزنامههای فرانسوی زبان را به راحتی بخواند .جالب توجه است که در آن
زمان هیچ یک از افراد خانوادهاش با زبانی غیر از فارسی آشنایی نداشتند.
علي پيرهاني پس از خرید یک فرهنگ لغت آلمانی به فارسی ،يادگیری زبان آلمانی
را نیز به همین روش شروع کرد؛ با این تفاوت که برای یادگیری این زبان حتی از
توصیههای پزشکی که به زبان آلمانی روی جعبة برخی داروها نوشته شده بود ،نیز
استفاده میکرد .سرانجام او پس از  14ماه توانست به زبان آلمانی صحبت كند.
تماشای مسابقات فوتبال از سرگرميهاي علي بود كه در اوقات فراغت به آن میپرداخت.
در زمان برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی  1990میالدی ،وی در کنار گذران اوقات
فراغت ،دوست داشت بتواند نام بازیکنان کشورهای مختلف را در پشت پیراهنشان
بخواند .به اين ترتيب ،او پس از يادگیری زبان آلمانی زبانهای انگلیسی ،اسپانیولی و
ایتالیایی را آموخت.
به طور خالصه ،علي پيرهاني براي یادگیری زبانهای مختلف ،از روشهايي کام ً
ال خالقانه
بهره برده است و در حال حاضر و در  27سالگی به  19زبان زندة دنیا شامل انگلیسی،
آلمانی ،فرانسه ،اسپانیولی ،روسی ،ایتالیایی ،سوئدی ،رومانیایی ،پرتغالی ،عربی ،عبری،
ترکی ،چینی ،هندی ،التین ،یونانی ،سواحیلی ،فنالندی و اسپرانتو تسلط دارد.
او هماكنون مديرعامل مؤسسة رهپويان نوين پيرهاني (مركز چند زبانهها) در تهران است.
www.polyglotcenter.ir
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فناوري و ارتباطات در قرن حاضر پيشرفتي بسيار چشمگير داشته است و
از همين رو ضرورت دارد انسانها با ابزارها و ادبیات خاص اين حوزه آشنا
شوند .در اين صورت ،آنها نه تنها نهایت استفاده را از پیشرفتهای کنونی
خواهند كرد بلکه ميتوانند همگام با این حرکت عظیم جهانی به پيش
روند .در اين ميان ،اگرچه اهمیت آیین و فرهنگ هيچ ملتي نفي نميشود،
موضوع مهم اين است که پیشرفت در حوزة فناوري و ارتباطات با خطوط
قرمز و حد و مرزهاي فرهنگی تناقض دارد .در نتيجه ،این امر ضروری ،یعنی
نزدیکی به یک فرهنگ جهانی و يادگیری یک زبان جهانی ،سنگینی خود
را بر این مسئله میافکند .بشر همواره کوشیده است كه در کنار دستیابی به
پیشرفتهای روز ،راههایی براي انتقال آسان اطالعات از نقطهای به دیگر
نقاط جهان پيدا كند .از همین جاست که اهمیت کوششهای بشری براي
تعریف و تعیین زبانهای بینالمللی دوچندان میگردد .در اين ميان ،خأل
راهکارهای مؤثر يادگیری یک زبان بینالمللی به وضوح مشاهده ميشود.
بر کسی پوشیده نیست كه يادگیری یک زبان جهانی به چه میزان میتواند
مهم و بازگوکنندة دانش و اندیشة انسانها باشد .جهان همواره شاهد این
واقعیت بوده است که با پيشرفت علم و فناوري تکاپوی بشر برای عرضة
روشهای نوین آموزش زبانهای خارجی فزونی یافته است اما متأسفانه
به دليل اختالف سلیقه در طراحی روشهای آموزشی و در برخی موارد
ت ّمسک به روشهای نامؤثر و خستهکننده ،همواره تعداد درخور توجهی از
زبانآموزان و بهخصوص زبانآموزان ایرانی بر سر دوراهی قرار گرفتهاند و
کمابیش این سؤالها در ذهنشان نقش بسته است:
کدام روش آموزشی میتواند ما را سریعتر به مقصد برساند؟
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آیا همة افراد میتوانند در یک مدت زمان معین ،زبانهای خارجی را بیاموزند؟
آیا برای یادگیری زبان باید یک دورة خستهکننده را گذراند؟
آیا در صورت يادگیری زبانهای متعدد ،آنها با یکدیگر تداخل پیدا
نخواهند کرد؟
علت فراموش كردن زبان چیست و چرا هر زمان که تعیین سطح میشویم،
میبایست از ابتدا شروع کنیم؟
آیا براي به دست آوردن مهارت مکالمه در یک زبان خارجی میبایست
کلیة واژگان آن زبان را فرا بگيريم؟
آیا دستور زبان و يادگیری واژه دو مقولة مجزا از یکدیگرند؟
چطور میشود یک زبان را بدون نیاز به دستور زبان آن فرا گرفت؟
در صورتي كه محیط برای کاربرد دادههای يك زبان فراهم نباشد ،چه
باید کرد؟
چرا بعد از چند دوره آموزش زبان ،به مرور انگیزة خود را از دست میدهیم؟
اين سؤالها و بسیاری سؤاالت دیگر به دغدغههایی جدی در زمینة
زبانآموزی تبديل ميشوند و فكر زبانآموزان را درگير ميكنند.
در واقع ،رویارویی با پرسشهاي بسیار از جمله اینکه چگونه زبان بیاموزیم،
از چه کتابهایی كمك بگيريم و در کدام کالسهای زبان شرکت کنیم،
و نيز مشاهدة افراد مشتاقی که مایل به یادگیری زبانهای خارجی بودهاند
ولی به داليل مختلف از جمله كند بودن فرايند يادگيري از تالش باز
ایستاده و به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند زبان دیگری را بیاموزند،
نگارندة اين كتاب را بر آن داشت كه با جمعآوری تجربیات شخصی خود و
تدوين آنها ـ به طوري كه از لحاظ علمی نیز قابل توجیه باشند ـ به این
عالقهمندان کمک كند و آنان را از سردرگمی نجات دهد.
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در آغاز کار ،یکی از مشوقهای اصلی نگارندة این کتاب پی بردن به ناآگاهی
زبانآموزان کشورمان از روشهای مؤثر یادگیری زبانهای خارجی یا به
عبارتی راهبردهای یادگیری بود .متأسفانه گروههاي زیادی از زبانآموزان
بدون توجه به اینکه سبك یادگیری هر فرد میتواند از دیگر افراد متمایز
باشد ،اقدام به استفاده از روشهای سنتی زبانآموزي ميكنند و در نتیجه
به هدفهای مستقیم و حتی غیرمستقیم يادگیری یک زبان خارجی دست
نمییابند.
گفتنی است از آنجا که تعداد متقاضيان آموزش زبان انگلیسی نسبت به
بقیة زبانها در کشورما بیشتر است ،مثالهایی که در اين كتاب برای روشن
ساختن مطالب و راهبردها مورد استفاده قرار میگیرند ،به زبان انگلیسی
هستند.
کتاب حاضر همچون يك كتاب مرجع دربرگیرندة روشهای مؤثر
یادگیری زبانهای خارجی در زمینة مهارتهای گفتوشنود است .این
بدان معنا نیست که زبانآموزان محترم میبایست کلیة اين روشها را
در فرایند یادگیری زبان به کار گیرند بلکه با توجه به سبك یادگیری
( )Learning Styleخود میتوانند بهترین و مناسبترین روش را برگزینند.
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آسیبشناسی آموزش و
یادگیری زبان در کشور

به منظور ايجاد یک نظام مد ّون و اثربخش
در آموزش زبان ،میبایست ابتدا به تحلیل و
آسیبشناسی آموزش زبان در کشورمان بپردازیم.
بر اين اساس ،در این قسمت كوشيدهايم مشکالت و
مسائل اثرگذار بر فرایند آموزش و یادگیری زبان را در
سطح كشور ،موشكافانه بررسى كنيم.

