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مدتی پیش هنگام سوار شدن به تاکسی در یکی از خیابانهای تهران به مورد عجیبی برخورد کردم که حسابی شگفت زده 
شدم: یک راننده تاکسی که به زبان انگلیسی صحبت می کرد! 

هنوز در صندلی خودم جا نگرفته بودم که جمله زیبایی توجه مرا به خودش جلب کرد. " لطفا با لبخند وارد شوید!" 

همین طور که در حال خواندن این نوشته بودم راننده با خوش اخالقی از من پرسید : "آقا با زبانی غیر از فارسی آشنایی 
دارید یا خیر؟" من هم که هنوز ایشان را نمی شناختم و انتظار چنین سوالی را نداشتم  با کمی تعجب گفتم "بله، انگلیسی." 

ایشان در حالیکه لبخندی بر لبان خود داشت با اعتماد به نفس  و روان شروع به انگلیسی صحبت کردن نمود. او گفت که 
چند زبان از جمله آلمانی، عربی و ترکی را هم  می داند. برای من جالب بود شخصی یا این سن و سال و در این موقعیت 

تعداد زبان های بیشتر از خود من می داند. بعد چند مجله از داشبورت اتومبیل خود بیرون آورد و به من نشان داد. عکس 
روی مجله و با تیتر درشت نوشته بود مصاحبه با ابراهیم دهباشی زاده خوش اخالق ترین راننده تاکسی ایران را نشان می داد.  

او افزود که »سال ۸۰ نیز به عنوان شهروند نمونه شناخته شدم چهار سکه بهار آزادي جایزه گرفتم که همه را به همسرم هدیه 
کردم. چون من خودم طال هستم و نیازی به طال ندارم!«

یادگیری انگلیسی به روش مهربان ترین راننده تاکسی ایران
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موضوع: یادگیری انگلیسی به روش مهربان ترین راننده تاکسی ایران        
برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید!

برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!
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از آنجاییکه من شخصا خودم همیشه در مورد رموز یادگیری سریع زبان سعی می کنم از افراد مختلف یاد بگیرم و در موردش 
تحقیق کنم فرصت را مغتنم شمردم و از ایشان پرسیدم راز شما در یادگیری زبان چیست و به چه صورت زبان را یاد گرفتید؟ 

آقای دهباشی زاده پاسخ داد قبل از انقالب 1۰ ترم انگلیسی خواندم. اما بیشتر روی مطالبی تمرکز می کنم که برای کارم 
الزم دارم و با هر فردی که انگلیسی می داند انگلیسی صحبت می کنم که این خود بهترین روش تمرین کردن برای من 

است. 

جالب است بدانید که  این دو مورد دقیقا همان چیزهایی هستند که برای روان شدن در هر زبانی به آنها نیازمندیم.
ایشان افزودند شاید نتوانم در مورد اقتصاد، سیاست یا بسیاری موضوعات دیگر خیلی مسلط صحبت کنم اما این موارد برای 

من اصال ضروری نیستند. بیشترین چیزی که به آن نیاز دارم این است که بتوانم به مسافرین انگلیسی زبان به انگلیسی 
خوش آمد بگویم، بتوانم بفهمم دقیقا به چه آدرسی میخواهند بروند و اینکه نهایتا در مورد موضوعات عمومی مثل آب و هوا، 

ترافیک، رستوران و ... صحبت کنم. 

از آنجاییکه این راننده عزیز امکان انگلیسی صحبت کردن با همه را نداشت روی موردی تمرکز کرده بود که من اصطالحا آنرا 
»local fluency«  می نامم – یعنی توانایی صحبت کردن با اعتماد به نفس در مورد یک موضوع خاص.

قبل از اینکه از تاکسی پیاده شوم از آقای دهباشی پرسیدم از اینکه می توانید با افراد انگلیسی زبان یا مسافرین خارجی به 
راحتی به زبان انگلیسی صحبت کنید چه احساسی دارید؟ ایشان پاسخ دادند احساس آزاد بودن. 

 

 در حالیکه اغلب همکارانم ناچارند به راحتی از کنار مسافرین خارجی عبور کنند من با دیدن آنها هیجان زده می شوم و 
حس اعتماد به نفس بیشتری به دست می آورم. بنابراین ایشان بدون اینکه نیاز داشته باشند از طریق سیستم کتابی انگلیسی 

را دنبال کنند  با تمرکز بر نوع انگلیسی مورد نیاز  درکار خود و استفاده از آن مواردی که هر روز با آن سر و کار دارند 
توانسته است به این حد از تسلط برسند. 

این فرمول ساده تسلط در یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر است. یعنی تمرکز کردن روی مواردی که نیاز داریم و 
استفاده مکرر از آن موارد. حتی اگر اشتباهی مرتکب شوید می دانید که این شانس را دارید تا با نفر بعدی تمرین کنید و 

اشتباه خود را تصحیح کنید. و از آنجاییکه روی »local fluency«   – یعنی توانایی صحبت کردن با اعتماد به نفس در 
 مورد یک مورد خاص متمرکز می شوید بنابراین می توانید در موضوعات دیگر نیز مسلط شوید.
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بنابراین اگر می خواهید بدانید چه مطالبی را در انگلیسی  فرا بگیرید ابتدا ببینید از نظر شخصی یا حرفه ای چه چیزی 
برای شما مفیدتر است. با تمرکز روی آن مورد خاص و استفاده از آموخته های خود می توانید به  سمت موضوعات دیگر نیز 

حرکت کنید.

روشی که آقای دهباشی زاده در یادگیری بکار برده دقیقا همان روشی است که ما در دوره های آنالین و حضوری خود از 
آن استفاده می کنیم. اگر می خواهید با هیجان و اعتماد به نفس به انگلیسی مکالمه کنید می توانید در این دوره ها شرکت 

کنید. 

اگر شما هم تجربه ای مشابه با مهربان ترین راننده تاکسی ایران داشته اید نظر خود را در این مورد برای من در بخش نظرات 
در انتهای همین صفحه بنویسید.
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