
 احمد وحدت تربتى از زبان خودش
ــتم. در سال  ــى هس  احمد وحدت تربتى، مدرس زبان انگليس
1313 در تربت حيدريه متولد شدم. خانواده ام در زمان طفوليت 
ــدند. تحصيالت من تا  ــتان و بلوچستان ساكن ش من، در سيس
گرفتن ديپلم پنجم نظام قديم، در خاش و زاهدان گذشت. سال 
ــون رفتم. از آن جا كه به زبان  ــم به تهران آمدم و به دارالفن شش
انگليسى عالقة وافرى داشتم، به دانش سراى عالى تهران رفتم و 

در رشتة آموزش زبان فارغ التحصيل شدم.
ــال 1338، به منظور خدمت در مناطق محروم، داوطلبانه  در س
ــهر رفتم و به تدريس زبان پرداختم. طولى نكشيد كه  به ايرانش
ــى زاهدان منتقل كردند.  ــتان، يعن به علت نياز، مرا به مركز اس
ــى كه از اولين مأموريت فرهنگى دارم اين است كه  خاطرة خوش
ــود را مى دانند و اين  ــم محصلين قدر زحمات دبيران خ دريافت
موضوع هيچ ربطى به وضع مالى خوب يا بد آنها ندارد. شاگردانم 
ــدان منتقل كرده اند، به عنوان  ــنيده بودند كه مرا به زاه وقتى ش

اعتراض فاصلة نسبتاً طوالنى دبيرستان تا ادارة آموزش و پرورش 
را پياده طى كرده بودند (درحالى كه بعضى از آنها پابرهنه بودند 
ــتند) و در آن جا سؤال كرده بودند: چرا فالنى  و كفش به پا نداش
ــه بودند اين تصميم را  ــل كرده ايد؟ در اداره به آنها گفت را منتق
ــتيم. و  ــت و ما ناچار تابع ادارة كل هس ــتان گرفته اس مركز اس
ــد. بچه ها  اضافه كرده بودند اين انتقال موجب ترقى او خواهد ش
گفته بودند: «اگر اين كار باعث پيشرفت ايشان مى شود، ما حرفى 

نداريم...»
ــه دانش آموزان  ــان داد ك ــي به من نش اين اولين تجربة آموزش
ــخيص خوبى دارند و قدر مهربانى و محبت و زحمات دبيران  تش

خود را مى دانند.
ــتفاده از بورس  ــان و با اس ــا گذراندن امتح ــال 1344، ب در س
تحصيلى، براى ادامة تحصيل عازم انگلستان شدم و پس از اخذ 

مدرك كارشناسى ارشد در سال 1345 به تهران برگشتم.
ــى و موجب افتخار  ــى كه كار دائم ــر از تدريس زبان انگليس غي

زبـان زبـان 
اقيـانوس عظيمى استاقيـانوس عظيمى است

Roshd & Teachers

گفت وگو با احمد وحدت تربتى، مدرس زبان انگليسى

احمد وحدت تربتي: هر زباني ريزه كاريها و نكات بسيار 
ويژه اي دارد كه آموختن آن ها مطالعه مدام را مي طلبد!
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بـه عقيدة مـن اصول مشـتركى وجـود دارند كه 
همـة معلمان موجه بايد داشـته باشـند؛ هم چون 
نشـاط داشـتن، خوش بين بودن، وظيفه شناسى، 
وقت شناسـى و اهل مطالعه بـودن. از همه مهم تر 
عشـق به معلمـى كه سـرامد همة ويژگيهاسـت

ــال تحصيلى 90-1389، پنجاه و دو سال  ــت و تا آغاز س من اس
ــگاهها به تدريس آن  ــتانها، مراكز تربيت معلم و دانش در دبيرس
اشتغال داشته ام. 22 سال آن در مراكز تربيت معلم گذشته است 
ــى آن را تدريس كرده ام. اكنون  ــهاى انگليس و تقريباً تمام درس
ــيارى از شهرهاى كشور  ــربلندى بگويم كه در بس مى توانم با س
ــيارى هستند  عزيزمان، دبيران زبان دورة راهنمايى تحصيلى بس
كه قبًال دانشجوى من بوده اند و اكنون در زمرة دوستانم هستند 
و به وجودشان افتخار مى كنم. در اين 52 سال، عالوه بر تدريس 
زبان كه سرلوحة فعاليتهاى من بوده است، اين كارهاى فرهنگى 

را نيز به انجام رسانده ام:
ــركت در جشنوارة بين المللى فيلمهاى آموزشي «جشنوارة  1. ش
رشد». از 40 سال جشنواره هاى مذكور، در 10 جشنواره، يعنى 
ــوده ام. در كتابى كه  ــنواره ب در يك چهارم آنها دبير اجرايى جش
ــراً (1389) وزارت آموزش و پرورش با عنوان «تاريخچة 40  اخي
ــنوارة بين المللى فيلمهاى علمى، آموزشى و  دوره برگزارى جش

تربيتى رشد» منتشر كرده، اين موضوع ذكر شده است.
ــز تربيت معلم  ــالهاى متمادى تدريس در «مرك ــه خاطر س 2. ب
ــة  ــه اى يك روز در تهران، در جلس ــهيد رجايى قزوين» هفت ش

ــازمان  ــناس در دفتر تأليف «س برنامه ريزى زبان به عنوان كارش
پژوهش و برنامه ريزى آموزشي» شركت داشته ام كه سالها ادامه 

يافته است.
ــتان قزوين  ــان ايران» را در اس ــون زب ــال 1375 «كان 3. در س

تأسيس كردم و تا سال 1383 مدير اين مؤسسه بوده ام.
4. هم اكنون نيز مديريت آموزشى بخش زبان «IT» را در استان 

قزوين به عهده دارم.
من معتقدم آدمى تا زنده است بايد فعال و مؤثر باشد.

به نظر شـما معلم زبان بايد از چه صالحيتهاى حرفه اى 
برخوردار باشد؟

 به نظر من معلم زبان بايد همواره به مطالعه بپردازد و هرگز به 
ــنده نكند. ضمناً توجه داشته باشد كه همواره  آن چه مى داند بس
ــيار اتفاق  ــت كه به محصلين خود درس مى دهد. بس اين او نيس

ــه مطالب تازه و تجربيات جديدى  ــد كه زبان آموزان نيز ب مى افت
ــوان مطلبى  ــى از كودكان نيز مى ت ــد. گاهى حت ــت مى يابن دس
آموخت. يك روز از يك كودك پنج ساله كه در خارج از كشور به 

مدرسه مى رفت پرسيدم در چه كالسى درس مى خواند.
- What grade are you in?

در پاسخ گفت:
- I’m in reception class.

ــتم، هم چون  ــى را كه براى «reception» مى دانس معانى فارس
ــاز  ــت، قبول و غيره مرور كردم. آن معانى كارس پذيرش، درياف
ــان  ــى نيز چيزى را نش ــى به فارس ــد. فرهنگهاى انگليس نبودن
ــى حق شناس»  ــى به فارس نمى دادند. تنها در «فرهنگ انگليس
ــم. خالصه آن كه يك  ــادل و معنى «كالس آمادگى» را يافت مع
ــاله موجب آن شد كه مِن معلم، معادل فارسى يك  پسر پنج س

كلمة انگليسى را ياد بگيرم.
ويژگى هاى اخالقى و شخصيتى وى چگونه بايد باشد؟

ــود دارند كه همة معلمان  ــتركى وج  به عقيدة من اصول مش
موجه بايد داشته باشند؛ هم چون نشاط داشتن، خوش بين بودن، 
ــى، وقت شناسى و اهل مطالعه بودن. از همه مهم تر  وظيفه شناس
ــرامد همة  ــق به معلمى كه س عش

ويژگيهاست.
روح پدرم شاد كه فرمود به استاد
فرزند مرا عشق بياموز و دگر هيچ

ــة تخصصى آن  ــه جنب ــر آن ك ديگ
ــى مداوم  ــتلزم مطالعه و بررس مس
ــت. هر زبانى ريزه كاريها و دقايق  اس
بسيار ويژه اى دارد كه آموختن آنها 
ــد. يعنى  ــداوم را مى طلب مطالعة م
ــود و همواره  درواقع هيچ كس، هيچ وقت فارغ  از تحصيل نمى ش

مطالب بسيارى براى آموختن هست.
ــئلة آموزش و پرورش، ما هرگز به مرحلة  ديگر آن كه در كل مس
ــه جا  براى بيشتر كار كردن  ــيم و هميش كمال مطلوب نمى رس
ــز نمى توانيم ادعا كنيم  ــر تدريس كردن وجود دارد. هرگ و بهت
ــت. همواره نياز به  ــه اين روش تدريس من، بهترين روش اس ك
بهتر درس دادن و مطالعة بيشتر وجود دارد. خالصه آن كه زبان 
اقيانوس عظيمى است كه ما فقط به اندكى از آن دست مى يابيم.
به نظر شما چه عواملى در ُرشد مهارتهاى حرفه اى شما 

بيشتر مؤثر بوده اند؟
ــح آن كه وقتى از  ــت. توضي ــخ مختصر آن، «مكاتبه» اس  پاس
ــدم، به  ــالح فارغ التحصيل ش ــى تهران به اصط ــراى عال دانش س
ــف و مطالعه براى  ــاعت تدريس موظ ــس پرداختم؛ 22 س تدري
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بسـيار اتفاق مى افتد كه زبان آموزان نيز به مطالب 
تـازه و تجربيـات جديدى دسـت مى يابند. گاهى 
حتـى از كـودكان نيز مى تـوان مطلبـى آموخت

ــر نمى كرد. محيط كوچك  ــى دروس كه تمام وقت مرا پ آمادگ
ــة وقت اضافى  ــر بگيريد. بقي ــال قبل را در نظ ــهر 52 س ايرانش
ــم هم چون بعضى  ــا بايد من ه ــر مى كردم؟ ي ــه بايد پ را چگون
ــاير امور  ــرده به قمار، اعتياد و س ــان دولت، خداى نك از كاركن
ــل و مضر روى مى آوردم و يا بايد راهى منطقى در پيش  بى حاص
مى گرفتم. اين بود كه به مكاتبة انگليسى روى آوردم. به چندين 

ــوزي داخلى و خارجى  انجمن زبان آم
 British» ــًال از ــتم. مث ــه مى نوش نام
ــك مجموعه از  ــتم ي Council» خواس
ــتادان انگليسى را كه  سخن رانيهاى اس
ــده برايم بفرستند. در آن زمان  ضبط ش
ــوت به صورت نوارهاى  نوارهاى ضبط ص

كاست رايج نشده بود.
ــات شرايطى قائل شدند. ازجمله گفتند بايد  بعضى از آن مؤسس
ــك هفته بعد از دريافت، حتماً نوار را برگردانم. تعهد كردم كه  ي
ــال اعتماد آن ها را جلب كردم  ــن كار را خواهم كرد. به هر ح اي
ــگاه به اصطالح فارغ التحصيل شده بودم و  و من كه تازه از دانش
ــتم، بعداً با دريافت نامه هاى متعدد  تجربه و معلومات كافى نداش
ــى بنويسم. خود اين  ــدم هفته اى چندين نامة انگليس مجبور ش
ــود و گوش دادن به  ــى تمرين مفيد ب ــتنها، برايم نوع نامه نوش
نوارهاى صوتى استادان نيز به سرعت فهم مطالب، تلفظ درست 
ــنيدارى من كمك مى كرد. درنتيجه، سالى كه  و درك مطلب ش
ــى از معدود دبيران زبانى بودم  ــان اعزام دادم (1344)، يك امتح
كه توانستم براى ادامة تحصيل باالتر از بورس تحصيلى استفاده 
كنم. شكى ندارم كه همين فعاليتهاى فردى بعد از دانشگاه بود 

كه به موفقيت من منجر شد.
به نظر شما مجلة رشد آموزش زبان چه اهدافى را بايد 
دنبـال كند؟ به عبارت ديگر، به عنوان دبير زبان، مجله اى 
كـه در آموزش و پرورش چاپ مى شـود، چگونه مى تواند 

انتظارات شما را برآورده سازد؟
ــى، آلمانى  ــد آموزش زبان در حال حاضر زبانهاى انگليس  رش
ــطح نگارش  ــرد و مقاالت آن بايد در س ــه را دربرمى گي و فرانس
ــاده و نه بسيار مشكل) و مسائلى  ــط باشد (نه به زبانى س متوس
ــت، مطرح كند.  ــس زبان اس ــه مهارتهاى تدري ــه مربوط ب را ك
ــل چهارگانه و  ــور بايد مراح ــه در مقاالت مذك ــت ك بديهى اس
ــد. ضمناً حاوى خبرها  ــيار مهم تدريس همواره در نظر باش بس
ــد و  ــاى وزارت آموزش و پرورش نيز باش ــا و نقطه نظره و هدفه
ــوزش و پرورش  ــان و متخصصان آم ــات محقق ــل تحقيق حاص
ــر از مطالب جدى  ــازد. غي ــورد تدريس زبان منعكس س را در م
ــاپ مقاالت  ــراً خوش بختانه با چ ــردازد كه اخي ــز نيز بپ به طن

«English Through Fun» اين مهم انجام شده است.
چه بخشـهايى از مجله را مفيد ارزيابى مى كنيد و براى 

معلمان كاربردى تر مى دانيد؟
ــده است و  ــمارة مجله به طريقى خاص طبقه بندى ش  هر ش
ــتر كاربردى  ــوان در اين مورد نظرى كلى داد. نكاتى بيش نمى ت
ــاى  ــى مربوط و راه گش ــدى به كتابهاى درس ــتند كه تا ح هس

ــورى طبقه بندى  ــد موضوعات را ط ــند. كاش مى ش دبيران باش
ــهاى كتابهاى درسى  ــى فقط دربارة تدريس درس كرد كه بخش
ــطح  ــطحى باالتر و در س ــد و معدودى از مقاالت هم در س باش

كارشناسى ارشد و دكترا باشند.
در رشـد آموزش زبـان، به چه زمينه هايـى از آموزش 
زبان بيشتر پرداخته شده است و به چه زمينه هايى كمتر؟

ــمارة مجله با شماره هاى   طبيعت و طبقه بندى مقاالت هر ش
ديگر كامًال يكسان نيست. آن چه كه جاى بحث و گفت وگو ندارد 
ــت كه بايد به تمام مراحل چهارگانة زبان آموزى اهميت  اين اس

داده شود.
از چه راههايى مى توان فرهنگ مطالعة منابع تخصصى 

را بين دبيران زبان اشاعه داد؟
ــد، آن گاه بايد  ــى خيال معلم از تأمين معاش راحت باش  وقت
ــد پذيرفت كه معلم  ــات خود اقدام كند. باي ــه باال بردن معلوم ب
ــه كند. بايد  ــخصاً تهي ــة كتابهاى مورد نياز را ش ــد هم نمى توان
ــل كارش و يا در محله و خيابان نزديك  كتاب خانه هايى در مح
ــند تا بتواند كتابهاى الزم  ــكونتش وجود داشته باش به محل س
ــد كتابهاى الزم را  ــت بگيرد. آموزش و پرورش نيز باي را به امان
ــكش كند. در گذشته تمامى كتابهاى  ــته پيش به معلمان هر رش
ــاى تدريس به رايگان در اختيار معلم قرار مى گرفت. مثًال  راهنم
ــورد زبان نه تنها كتابهاى روش تدريس به رايگان در اختيار  در م
ــز مجانى بود.  ــت، همة لوحه هاى تدريس ني ــم قرار مى گرف معل
اكنون هم مدرسه مى تواند مطالب الزم را تهيه كند و در اختيار 
ــت. وقتى  ــم بگذارد. اين كار نوعى كمك معنوى به معلم اس معل
ــم، آن وقت مى توانيم  ــوازم الزم را در اختيار او بگذاري ــزار و ل اب
ــته باشيم از آنها در تدريس خود  به صورت جدى از او توقع داش
استفاده كند. گاهى نيز عالقه مندى وافر تمامى مشكالت را حل 

مى كند.
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مجلة رشد آموزش زبان تا چه حد در ارتقاى مهارتهاى 
حرفه اى و شغلى شما مؤثر بوده است؟

ــد آموزش زبان  ــمارة مجلة رش ــم من از اولين ش ــد بگوي  باي
ــل صادقيان بودم و  ــهاى آقاى دكتر جلي ــاهد تالش از نزديك ش
هرگز چهرة نجيب و رفتار پسنديدة ايشان را فراموش نمى كنم. 
ــان نيز سرمقاله اى داشتند كه حاوى  اوايل در هر شماره خودش
ــان بود. آن مقاالت هيچ وقت كهنه  ــي خود ايش تجربيات آموزش

نمى شوند و همواره مى توانند راه گشاى دبيران باشند.
آيـا در زمينه هـاى آمـوزش و يادگيرى زبـان خارجى 

تأليفاتى داشته ايد؟
ــدارم. حاصل كارم  ــم كه تأليف قابل ذكرى ن ــد اذعان كن  باي
چند ترجمه است كه در مجلة ادبى يغما به چاپ رسيده و چند 
ــؤاالت امتحانى است. يكى دو مقاله در مجالت  جزوه در مورد س
ــتان و مقاله اى هم در مجلة  ــگاه آزاد اسالمى، واحد تاكس دانش

تربيت معلم به چاپ رسانده ام.
چـه توصيه هايـى براى بهبـود وضعيت آمـوزش زبان 

خارجى در نظام آموزشى كشور داريد؟
 سؤال مهمى را مطرح كرديد. متأسفانه وضعيت آموزش زبان 
ــت. عوامل مهم در تدريس زبان،  در ايران موفقيت آميز نبوده اس
معلم زبان، كتاب زبان و زبان آموزان هستند كه من در مورد هر 
كدام مطالبى دارم، اما در اين جا چنين فرصتى و مجالى نيست. 

مطرح كردن آنها را به زمانى ديگر موكول مى كنم.
چه پيشنهاداتى براى بهتر شدن مجله داريد؟

ــيارى دارد، اما من نيز يكى دو  ــه اكنون نكات مثبت بس  مجل
ــنهاد مى كنم كه در صورت تصويب در هيئت  مطلب جديد پيش

تحريريه مجله، لطفاً به انجام آن بپردازيد:
ــش و پاسخ در مجله داشته باشيد و استادان  صفحه اى به نام پرس
ــكالت دستورى و غيره پاسخ دهند. اين گونه پرسش  محترم به مش
و پاسخ هاى فردى مى تواند براى ديگران نيز مشكل گشا باشد. مثًال 
ــود من با توجه به تعريفى كه از صفت و قيد مى كنيم، مدتها در  خ
 I feel» صحـيـح اسـت، يـا «I feel good» اين ترديد بودم كه آيا
well». بـعـدهـا متـوجـه شـدم كه «I feel good» مصطلح است.
ــا را به صورت  ــن ترجمه ه ــى بهتري ــد در صفحات ــه مى توان مجل
ــه اى در كنار هم منتشر سازد. اين كار مى تواند يك بند و  مقايس
ــد. مثًال چند مترجم ممكن است به ترجمة  يا يك پاراگراف باش
ــخص است كه متن ترجمه  ــپير بپردازد. مش «هملت» اثر شكس
ــتادان گرامى  ــا متفاوت اند. آن گاه اس ــا ترجمه ه ــت، ام يكى اس
ــان بقيه انتخاب كنند.  ــى را از مي يكى از اين ترجمه هاى فارس
استداللها و بررسى معانى لغات توسط استادان، موجب يادگيرى 

خوانندگان خواهد شد

Books

Becoming a Language Teacher is a 
ground-breaking resource in an era when 
mainstream classroom teachers must 
focus on language development. Unlike 
other methods books which concentrate on 
language for conversational purposes only, 
Becoming a Language Teacher recognizes 
that academic literacy is the goal of 
many language teachers and essential to 
the school success of English Language 
Learners.
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