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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﻫﻤﯿﺖ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل ﮔﻮﯾﺶوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮد.ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در
ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
زﺑﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶ رو راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ از زﺑﺎن ﯾﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن.

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ زﺑﺎن از زﺑﺎن ﯾﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن
اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن درﺳﻢ در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻈﯿﺮش را ﻫﯿﭻﺟﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ .اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
اﻓﺮاد از آن ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ.
دراﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد!
اﺻﻼ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺮمﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﺮ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎور ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻄﺢ
از آﻣﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺧﻮب ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی رﺷﺘﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ وارد ﮐﻼس ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﺳﺘﺎد
ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺼﺪ دارد اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ زﺑﺎن را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪهای در ﮐﻼس ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻢ از ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎد دﭼﺎر ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد از اﺳﺎﺗﯿﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و آن ﻫﻢ زﺑﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻟﺰاﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﺪی داﻧﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎدی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﮐﻼس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎ  Nativeﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی  Nativeاﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی  Nativeزﺑﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﺗﻤﺴﻔﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدن در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺒﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻢ ﻓﻀﺎی ﮐﻼس را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دروس ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن ،ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش« اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
و ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﻮب ،ﺗﻼش ﺑﺮای اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ روش ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﺒﺮه اﯾﻦ ﮐﺎر ،از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن دوم )ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ( اﯾﺮادات ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ راهﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ اﺳﺖ.
برای خود من ،گوش دادن به موسیقی لذتبخشترین بخش یادگیری زبان بوده است.
روش ﮐﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ روی ﮐﻠﻤﺎت
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ .ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ را اﺑﺘﺪا ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ و
ﺑﻌﺪ ،آنﻫﺎ را در دﯾﮑﺸﻨﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .روش ﺑﻌﺪی ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را
ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ راه اﻓﺘﺎدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺣﺘﻤﺎ از ﺧﻮد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دوﺳﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎﻧﯽ از ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻣﺮی ،ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در
داﻧﺸﮕﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ادﺑﯿﺎت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺗﺮمﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ و
ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺐ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی رﺷﺘﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی رﺷﺘﻪ زﺑﺎن
رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارای ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺖ:
 .1آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 .2ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 .3ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 .1ﮔﺮاﯾﺶ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ در آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎد زﺑﺎن ﺑﺸﻮﯾﺪ و در ﮐﻞ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن ﺑﻮدن را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺖ اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه زﺑﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮاﯾﺶ
آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺮاﯾﺶ آﻣﻮزش ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ و ﺑﻢ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ آدمﻫﺎ را
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮاغ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺮوﯾﺪ.

 .2ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای درونﮔﺮاﻫﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آدمﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ رﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻮارد
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﯾﻢ و ﺧﻠﻮت ﺧﻮد را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ روان ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .در ﺗﺮمﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻫﻢ ﺑﺪون
ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﻮل آﺧﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ ﺑﻪﻣﺮور و در اداﻣﻪ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و داﻧﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،داﺷﺘﻦ درﮐﯽ
ﻋﻤﯿﻖ از دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎرش ﺟﺬاب ﻧﯿﺰ در آن اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ دو زﺑﺎن .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻓﺎﺣﺶ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
دارﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه درس زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد
ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﺻﻼ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ داﺷﺘﯿﺪ و ﻧﻤﺮه ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ؛
اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اگر قصد دارید در انتخاب رشته زبان ،گرایش مترجمی را انتخاب کنید ،قبل از آن به آخرین نمره
درس زبان فارسی خود هم نگاهی بیاندازید

 .3ﮔﺮاﯾﺶ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺎوری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ادﺑﯿﺎت ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻪ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎری ﺑﺎ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺪارم؛ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ادﺑﯿﺎت ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ادﺑﯿﺎت از دو ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﻤﻼ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ
را دارﯾﺪ ﮐﻪ از درس ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻏﺮق در آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ادﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ؛ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻏﺮق
ﺷﺪن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻓﺮط ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺧﻔﻪ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ،
ﮔﺮاﯾﺶ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی در رده ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺘﻮان ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺬت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ .وﺟﻬﻪ ادﺑﯽ زﺑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣُﺮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد
ﮔﻮﯾﺶوران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،در ﺗﺮمﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮاﯾﺶ آﻣﻮزش ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺷﺘﻐﺎل در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و آﻣﻮزش را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﯽ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد.
توجه داشته باشید که ضریب درس زبان عمومی برای تمامی این گرایشها  2است و این مقدار برای
درس زبان تخصصی به  3میرسد.

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ درﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ

ﻧﮑﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ:
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ ،آﺷﻨﺎ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ
ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ دارد و وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺳﺮی ﻧﺎﺳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﯿﺎط در آﻟﻔﺎﻗﻨﻄﻮرس
ﻓﺮق زﯾﺎدی ﺑﺎ آن ﻣﺘﻦ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،اﺣﺘﺮام
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ و در ازای ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻣﺘﻦ ،ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
زﺑﺎن ﯾﮏ داﻧﺶ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی اﺳﺖ:
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻢ رﺷﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻬﺮاتﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری ﺧﻮب
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و در ﻋﻮض در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﺮادی ﻧﺪارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮار اﺳﺖ:
زﺑﺎن ّ
از ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﮔﺮم ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن از ﻣﻐﺰﺗﺎن دور ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﯾﮏ ﻣﺎه دوری زﺑﺎن از ﻣﻐﺰ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن را
دارﯾﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ وﺳﻂ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ زﺑﺎن از ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺎر داﺋﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﻢ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ از آن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻮآف ﻧﮑﻨﯿﺪ:
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت روزﻣﺮه ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ »ﺷﻮآف« را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان »ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ« ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آنﻃﻮر ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد اﺣﺘﺮام
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺖ در آﺗﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪﯾﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ،از ﻓﺎرﺳﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل
آﻣﻮﺧﺘﻨﯿﻢ.
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﻤﺎ دﯾﮑﺸﻨﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎ از اﺳﺘﺎد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان در ﻋﺼﺮ وﺟﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﺮ ﺧﺎﺻﯽ را از اﺳﺘﺎد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﺧﺮده ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﯾﮑﺸﻨﺮی آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﺎت را از اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ،اﺳﺘﺎد ،زﺑﺎن ،دﯾﮑﺸﻨﺮی ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،درد ﭘﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ و اﺻﺎﺑﺖ آن ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮد.
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