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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناخت زبان
  70ـ  51، صص 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة اول، 

  :آزوفا
  زبانان رويكردي جديد در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي

  *مقدم ياحمد صفار

 چكيده

پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات   نگارنده در مقالة حاضر به بيست سال تجربة 
. زبانان پرداخته اسـت  آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي فرهنگي در حوزة 
جنـوبي را پايـة    هاي بوسني و كرة  هاي آموزشي خود در دانشگاه نگارنده مأموريت

تحقيقات مربوط قرار داده و، با بررسي وضعيت آموزش زبان فارسـي و عملكـرد   
آنگـاه  ؛ اي عمـده پرداختـه  هـ  مثبت نهادهـاي متـولي، بـه طـرح مسـائل و كاسـتي      

هاي اخير و رويكرد جديد پژوهشگاه در اين حوزه  گيري بخش آزوفا در سال شكل
براساس اين رويكرد، اوالً الزم است كه سطح آموزش زبان . را مطرح ساخته است
هـاي   زبانان و فرزندان ايراني دور از وطن، بـا تكيـه بـر روش    فارسي به غيرفارسي

طور جدي ارتقا داده شـود و، ثانيـاً،    ي با نهادهاي متولي، بهنوين آموزشي و همكار
عنوان بخشـي از ميـراث فرهنـگ     هاي فرهنگي و تمدني ايرانيان به ترويج جذابيت

 .بشري هدف واالتر آموزش زبان تعريف شود
آموزش زبان فارسـي، ميـراث فرهنگـي ايـران، نهادهـاي متـولي،        :ها كليدواژه

  تصويري صوتي ايه هاي آموزشي، جذابيت شيوه

  مهمقد
 ةويژه در دوران اسالمي، عمدتاً از دور آموزش و پژوهش در حوزة فرهنگ و تمدن ايران، به

هـاي اروپـايي، در خـارج از     صفويه، با برقراري روابط تجاري و سياسي بين ايران و دولت
، به در اين ميان، بيش از همه. هاي فردي آغاز گرديده است كشور و اغلب به صورت تالش
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آموزش زبان و ادبيات فارسي و پژوهش دربارة آن پرداخته شده كه در طول قرن بيستم، به 
آمـوزش  . اي يافته است ها، رشد فزاينده المللي و نزديكي ملت دليل ارتقاي سطح روابط بين

 نهادهاي مسئول و متولي  زبان و ادب فارسي، مخصوصاً در نيم قرن گذشته، به دليل كوشش
بررسـي وضـعيت آمـوزش زبـان فارسـي و      . دهد جهش چشمگيري را نشان مياين حوزه 

  :هاي زير است روابط  فرهنگي در خارج از كشور حاكي از واقعيت
گسترة كنوني آموزش زبان و ادب فارسي در جهان فراتر از حيطة نظـارتي نهادهـاي   . 1

امـر امكـان بسـط    است و اين ) ويژه شورا و مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي به(متولي 
  .فرهنگي و تمدني ايران را تقويت مي نمايد

هم در بخش نظارتي نهادهاي متولي و هم در بخش مستقل از اين نهادهـا، امكانـات   . 2
  .هاي فرهنگي ايران مشهود است بالقوة ديگر براي رشد آموزش زبان و ترويج جذابيت

المللي، روابط سياسي  ينهاي ب هاي عصر حاضر درمورد جهاني شدن، رقابت واقعيت. 3
هاي مدعي، تبليغات منفي و بدبين سـاختن اذهـان    و اقتصادي، رفتار خصمانة برخي قدرت

هـاي تـاريخي،    ها نسبت به جامعة ايراني، بر ضـرورت تـرويج بـيش از پـيش  ارزش     ملت
  .فرهنگي و تمدني ملت ايران در جهان داللت دارد
از اوايل تأسيس، تجاربي طوالني در اعزام  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،

هاي پژوهشي در زمينة زبـان،   استاد زبان و ادبيات فارسي به خارج از كشور و اجراي طرح
مقالـة  . شـود  ادب و فرهنگ ايران داشته و از متعهدترين نهادهاي فرهنگي ايران شمرده مـي 

ذشـته بـراي رشـد و    هاي پژوهشگاه، كه طي بيست سال گ حاضر به شرح قسمتي از تالش
ارتقاي آموزش زبان فارسي در مراكز علمي و آموزشي خـارج از كشـور صـورت گرفتـه،     

هاي فرهنگي و تمدني ايران به عنوان محتواي  پردازد و رويكرد متكي بر مباني و جذابيت مي
شوراي گسـترش زبـان و   «همكاري و هماهنگي با . سازد آموزش زبان فارسي را مطرح مي

و ديگر مراكز مـرتبط از محورهـاي    »مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي«، »يادبيات فارس
  . شود ريزي پژوهشگاه شمرده مي پايه در برنامه

پايـة تـالش    بـر  »زبانـان  آموزش زبان و فرهنـگ ايـران بـه غيرفارسـي    «گروه پژوهشي 
در مقايسه  پيشنهاد گرديده كه، »آزوفا«نام اختصاري اين گروه . ساله بنياد گرفته است بيست

زبانان، بر ضرورت حضور مباني فرهنگي و  يعني آموزش زبان فارسي به غيرفارسي »آزفا«با 
  .تمدني ايران در اين رشته تأكيد دارد

محتواي مقاله كالً براساس تجارب نگارنده در دانشـگاه سـارايوو، در كشـور بوسـني و     
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بي شكل يافته و بـا تجربـة   هرزگوين، و نيز دانشگاه مطالعات خارجي هنكوك در كرة جنو
در آغاز، به شرح . هاي بعد در ايران سنجيده و تأييد گرديده است آموزشي و پژوهشي سال

هاي سارايوو و هنكوك و همچنين وضـعيت آمـوزش    هريك از دو تجربة اوليه در دانشگاه
زبان فارسي در كشور امريكا پرداخته شده تا شرايط اين حوزه بـراي كسـاني كـه خـود در     

هـاي   يافتـه . اند آشكار و ملمـوس گـردد   هاي آموزشي خارج از كشور حضور نداشته محيط
هـا و   آموزشي و فرهنگي برگرفته از اين تجارب نيز افزوده شده تا به روشن ساختن زمينـه 

در ادامه، وضعيت آموزشي و . امكانات بالقوه براي ارتقاي آموزش زبان فارسي كمك نمايد
گسترش زبان و ادبيات فارسي در سه حوزة آمـوزش، گسـترش و   عملكرد نهادهاي متولي 

گيـري بخـش    شـكل . هاي تجربي ارزيابي گرديده است پشتيباني مطرح شده و برمبناي يافته
هاي پژوهشي آن و بحث در رويكرد پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     آزوفا و فعاليت

 .دهد فرهنگي بخش پاياني مقاله را تشكيل مي

  
  ارايوودانشگاه س

زبانـان مأموريـت    نخستين تجربة نگارنده در آموزش زبان و فرهنـگ ايـران بـه غيرفارسـي    
تـا آن زمـان از سـارايوو، آن پايتخـت زيبـاي بوسـني و       . تدريس در دانشگاه سارايوو بـود 

هرزگوين، كه چند هزار كيلومتر بـا ايـران فاصـله داشـته و بخشـي از كشـور يوگسـالوي        
انستم اما با ورود به آن كشور مات و مبهوت شدم، چه خود را د شد چيزي نمي محسوب مي

واقع، خويشاوندي فرهنگي در اروپا يافتم كه زماني  داشتني، و، در در سرزميني آشنا، دوست
ترين نكتـه مربـوط بـه     جذاب. شد ترين و زيباترين شهر امپراتوري عثماني شمرده مي بزرگ

م آن را بـه تصـرف   1463بزرگ عثماني، در سال بوسني اينكه سلطان محمد فاتح، امپراتور 
ها، كه خود مجذوب زبان و ادب و فرهنگ ايران بودند، زبان فارسي  خود درآورد و عثماني

اي كه حتي اسم سارايوو با واژة  و فرهنگ ايراني را در اين سرزمين رواج بخشيدند به گونه
بوسـني يعنـي صـربوكرواتي راه    هاي ايراني بسياري به زبان ه واژ. ساخته شد »سرا«فارسي 
مردم سارايوو، بدون آنكه با كشور ايران آشنايي و ارتباط مستقيمي داشـته باشـند، بـا    . يافت

شاعران متعددي پرورش يافتند كه بـه فارسـي شـعر سـرودند و     . ادبيات فارسي آشنا شدند
حافظ  حتي احمد سودي بوسنوي به شرح و تفسير آثار بزرگ ادب فارسي، از جمله اشعار

عشق و عالقة اهالي بوسني به فرهنگ و ادب فارسـي چنـان بـود كـه     . و مولوي، پرداخت
  آموزش زبان فارسي را در برنامة مدارس و مراكز آموزشي خود قرار دادند و به تكلم فارسي
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كردند و هرسال براي برگـزاري   خواني اجرا مي ها در تكايا برنامة مثنوي شب پنجشنبه. پرداختند
كننـد   در بهشت به زبان عربي تكلم مي«المثل كه  اين ضرب. شدند دور هم جمع ميشب شعر 

  .يادگار آن دوران است »ليكن اگر بخواهي به بهشت برسي بايد زبان فارسي بداني
كه مأموريت خود را در دانشـكدة فلسـفة سـارايوو آغـاز كـردم، گـروه        1369در سال 

هاي شرقي، تركي، عربي  از زبان. انشكده بودخاورشناسي يكي از دوازده گروه آموزشي آن د
تـن از   15دانشجو، و در سال دوم،  44در سال اول، جمعاً . شد و فارسي در آن تدريس مي

دانشجويان رشتة خاورشناسي، اعم از مسلمان، صرب و كروات، به يادگيري زبـان فارسـي   
هاي آموزش فارسـي   سبر دانشجويان رسمي دانشگاه سارايوو، در كال عالوه. مشغول بودند

از ميـان  . كردنـد  مندان شركت مـي  نفر از استادان و ديگر عالقه 23رايزني فرهنگي ايران نيز 
چهار نفر مدرسان زبان و ادبيات فارسي، تنها يك نفر در ايران تحصيل كرده بود و به زبـان  

ارشد سه نفر ديگر كه داراي تحصيالت كارشناسي و كارشناسي . فارسي تسلط كافي داشت
  1.كردند زحمت تكلم مي بودند زبان فارسي را به

هاي آزفا، تأليف دكتر يداهللا ثمره، از دو كتاب اصلي  بر كتاب در دانشگاه سارايوو، عالوه
شـامل هجـده درس،   ( زبـان فارسـي  يكي كتاب : شد براي آموزش زبان فارسي استفاده مي

ده، اسـتادان مؤسسـة خاورشناسـي    كُوا و مامـدزا  تأليف اوچيني) صفحه 450واژه در  2500
ها، از سطح الفبا تا برخي اشعار كوتاه فارسي عمدتاً بـه مسـائل    دانشگاه مسكو كه در درس

پرداخت، جز يك درس كه دربارة  روزمرة زندگي در شهر مسكو و تحصيل در شوروي مي
ه در حالي كـه اثـري از مباحـث گفتـاري زبـان فارسـي در آن ديـد       . آب و هواي ايران بود

. رفـت  شد، هم در گونة رسمي و هم گفتاري، به عنوان كتاب درسي اصلي به كـار مـي   نمي
صـفحه در   276نـام داشـت كـه در بيسـت درس و      زنيم ما به فارسي حرف ميكتاب دوم 

سطحي باالتر از كتاب قبلي تدوين يافته و شرح وضعيت اجتمـاعي ايـران موضـوع اصـلي     
اصـول آمـوزش در سـطحي ضـعيف و بـه لحـاظ       هردو كتـاب از نظـر   . هاي آن بود درس

ويـژه در كتـاب اخيـر،     به. رفتند هاي تنظيم، طراحي و چاپ بسيار نازل به شمار مي جذابيت
مـورد   اي در هـاي مغرضـانه   اطالعات كهنه و نادرستي دربارة ايران به چاپ رسيده و بحث

ادي بـه سـود اتحـاد    عالوه براين، تبليغات فرهنگي و اجتماعي زيـ . ايران گنجانده شده بود
طـور كلـي محتـواي دروس چنـان بـود كـه        بـه . خورد جماهير شوروي در آن به چشم مي

  .كرد گونه رغبتي به ديدن ايران در خواننده ايجاد نمي هيچ
شـعر معاصـر    بختيارنامه،آموزش ادبيات فارسي در دانشگاه سارايوو عمدتاً براساس سه اثر، 
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كه استادان آن دانشگاه آنها را تأليف و ترجمه كرده بودند،  گلستان شيخ سعدي شيرازي،و   ايران
فارسي بـراي  هاي  آثار و چهار منبع فرعي به نام گرفت و دانشجويان با استفاده از اين صورت مي

زبـان   ،Prose Persian Modern A  Reader و دسـتور زبـان فارسـي   ، زار فارسـي  اللـه ، آلماني
در مجموع، تـالش دانشـجويان دانشـگاه    . گرفتند را فرامي فارسي و ادبيات كهن و معاصر ايران

ها و اطالعات ناقص، هم ماية شعف  سارايوو براي آموختن زبان و ادبيات فارسي، با محدوديت
اما همكـاري نگارنـده بـا ايـن دانشـگاه حقـايق       . و شادماني بود هم موجب حسرت و تأسف

زبانـان روشـن سـاخت كـه در شـرايط       ارزشمندي در زمينة آموزش زبان فارسي به غيرفارسي
  :كنوني نيز صادق است

كشور ايران از اعتبار فرهنگي و ادبي وااليي در خارج از مرزهـاي جغرافيـايي خـود    . 1
المللي بـيش   هاي بين برخوردار است كه بايد به عنوان يك عامل مهم و تأثيرگذار در ارتباط

ري كه مالحظه شد در دانشگاه سـارايوو  طو به. برداري قرار گيرد از پيش مورد توجه و بهره
شود و تدريس فارسي به دليل جايگـاه ارجمنـد فرهنـگ و     تنها سه زبان شرقي تدريس مي

  .ادب ايران در تاريخ گذشتة آن سرزمين است
بسياري از مراكز آموزش زبان و ادبيـات فارسـي در خـارج از كشـور كـه وضـعيتي       . 2

ايـن اسـتادان كـه عمومـاً     . برند دان بومي خود سود ميمشابه دانشگاه سارايوو دارند از استا
اند به سختي از عهدة آموزش زبان و انتقال مفاهيم فرهنگي  امكان تحصيل در ايران را نداشته

آيند و اين امر يكي از مشكالت بزرگ اين حوزه است كه حـل آن بـه    به زبان فارسي برمي
  .راهكارهاي مؤثرتري نياز دارد

زبـان  (التحصيالن رشتة خاورشناسي  زگوين امكان به كار گرفتن فارغدر بوسني و هر. 3
ايـن  . هاي مرتبط با اين زبان تقريباً به هيچ وجـه فـراهم نبـود    در مشاغل و فعاليت) فارسي

نقيصه در اغلب مراكز آموزش زبان فارسي خارج از كشور موجب تضـعيف جايگـاه زبـان    
بـا ايـن همـه، بسـياري از     . شـود  له انگليسي، ميهاي بازار، از جم فارسي در مقايسه با زبان

پردازند و خـود را   هاي ارتباطي و فرهنگي به يادگيري آن مي مندان اين زبان به انگيزه عالقه
براي ورود به ادبيات فارسي كه دريايي بيكران از مفاهيم زيبا و دلنشين در اخالق، زنـدگي،  

  .سازند عشق، حكمت و عرفان است آماده مي
يــت دانشــجويان كارشناســي ارشــد و دكتــري رشــتة زبــان و ادبيــات فارســي در  ترب. 4

التحصـيل رشـتة    هاي ايران از عوامل بسيار تأثيرگذار در اين حوزه است؛ چه، هر فارغ دانشگاه
كار مشغول شود در  زبان و ادبيات فارسي كه در يك مركز علمي و فرهنگي خارج از كشور به
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خواهد كرد و در جامعة خود بيشترين بازده ممكن را در ترويج مقام سفير فرهنگي ايران عمل 
  2.زبان و فرهنگ و تمدن ايران خواهد داشت

هـاي درسـي    براي بهبود شرايط آموزش زبان فارسي دست كم بايد بـه تـأليف كتـاب   . 5
ضمناً ضرورت . افزارهاي مطلوب پرداخته شود هاي جديد آموزشي و توليد نرم منطبق با شيوه

هاي آموزش عمـومي زبـان    هاي فرهنگي و تمدني ايران در كتاب ها و جذابيت ارزش دارد كه
در صـورت تـأليف و توليـد آثـار مـورد بحـث بـه شـكل يادشـده،          . فارسي نشان داده شـود 

تر، بـه دانـش،    اي سهل اي كمتر و شيوه دانشجويان و حتي استادان زبان و ادب فارسي با هزينه
از گذشـته دسـت خواهنـد يافـت و، در غيـر ايـن صـورت،        آگاهي و رضايتي بسـيار فراتـر   

 .اثر تبديل خواهد شد روح و كم آور، بي هايي كسالت هاي زباني به درس آموزش

بسياري از آثار آموزشي زبان و ادب فارسي را ايرانيان و غيرايرانيان در خارج از كشـور  . 6
ليـد آثـار مطلـوب و تأثيرگـذار     اند كه جاي تقدير دارد؛ با ايـن همـه، تـأليف و تو    تأليف كرده

پـذير   ايرانيـان امكـان  توسـط  هاي فرهنگي، بيش از همه  آموزشي، ضمن ترويج و تبليغ ارزش
  .رود ن انتظار مياست و از آنا

  
  دانشگاه مطالعات خارجي هنكوك

هاي مورد اشاره به پايان رسيد و آغاز مأموريـت   مأموريت دو سالة بوسني و هرزگوين با يافته
كرة جنوبي تعهدات پژوهشي را، كه همانا شـناخت مسـائل و مشـكالت موجـود و      بعدي به

فارسـي  «به اين ترتيب، با پيشنهاد تـأليف دو جلـد   . تالش براي حل آنها است، يادآور گرديد
به شوراي گسترش زبـان و ادبيـات فارسـي، كـه بـه تأييـد رسـيد، مسـير آزوفـا در           »عمومي

  .پژوهشگاه هموار گرديد
خالف بوسني و هرزگوين، قرابت تاريخي و فرهنگي با ايران نـدارد   نوبي، بهكشور كرة ج

و نمونة بارزي از كشورهايي است كه تدريس زبان فارسي در آنجـا از مشـتركات گذشـته دو    
، تنها دانشگاه هنكـوك  1375تا  1373هاي  در زمان مأموريتم طي سال. گيرد كشور نشئت نمي

شد و هر زبان  انشگاه، بيست و پنج زبان خارجي تدريس ميدر اين د. داراي بخش فارسي بود
در دورة . ويـژه از نظـر اقتصـادي، جايگـاه خـاص خـود را داشـت        به تناسب اهميت آن، بـه 

شـدند و سـاالنه    كارشناسي رشتة زبان فارسي، هر سال سي نفر دانشجوي جديد پذيرفته مـي 
توانست به   اي مي آموخته ايام، كمتر دانشدر آن . رساندند تعداد كمتري اين دوره را به پايان مي

  .اعتبار يادگيري و دانش زبان فارسي وارد بازار كار شود
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تركيب استادان بخش فارسي دانشگاه هنكوك تا حدودي به وضعيت دانشـگاه سـارايوو   
طور كلي، همكاران آن بخش كه در ايران تحصـيل نكـرده بودنـد مشـكل      به. شباهت داشت

  .شد اي تدريس مي ؛ مثالً، ادبيات فارسي به زبان كرهتسلط زباني داشتند
شد نيـز مزيـت خاصـي بـه      هاي زبان فارسي كه در دانشگاه هنكوك تدريس مي در كتاب
ها منحصر به مقداري  محتواي كتاب. شد خورد و جذابيت فرهنگي در آنها ديده نمي چشم نمي

كرد از اخبار و  رسي را تدريس مياستادي كه متون فا. اطالعات متني، واژگاني و دستوري بود
به اين ترتيب، دورة آموزش . برد مباحثات مجلس شوراي ملي قبل از انقالب اسالمي بهره مي

آموزان  زمينة شناخت فرهنگ ايراني به زبان زبان فارسي در دانشگاه هنكوك آگاهي چنداني در
هاي ايرانـي در   ند و جمع خانوادهويژه اينكه ايرانيان ساكن در كره بسيار محدود بود داد؛ به نمي

  .رسيد آن كشور، كه به سفارت جمهوري اسالمي ايران تعلق داشتند، به ده نمي
هـاي بوسـني و هرزگـوين و حـاوي      آنچه از مأموريت كشور كره آمـوختم مؤيـد يافتـه   

  :گرفت هاي موجود دو كشور نشئت مي اي بود كه از تفاوت هاي تازه نكته
بركت اختراعات و اكتشافات جديد، به ر، به در طي يك قرن اخي ويژه عصر حاضر، به. 1

آمـوزش  . شدت توسعه يافته است هاي زباني به عصر ارتباطات تبديل گرديده و حوزة ارتباط
هاي دانشگاهي از جايگاهي ويژه برخوردار  ريزي ها در برنامه ها و آشنايي با فرهنگ ملت زبان

هاي زباني و فرهنگـي   دهد كه ازطريق آموزش مكان مياي ا است و اين واقعيت به هر جامعه
  .مؤثر امكانات ارتباطي با جوامع ديگر را تقويت نمايند

گرچه كره به لحاظ اقتصادي كشوري بسيار فعال و حساس است، دانشـجويان زبـان   . 2
از سوي ديگـر، بـين دو   . اند گيري اقتصادي از اين رشته فارسي در آن كشور فاقد امكان بهره

ايـن امـر نشـان    . اي وجود نـدارد  كه اشاره شد، پيوند تاريخي ديرينه ور ايران و كره، چنانكش
دهد كه مزيت اقتصادي يا مشتركات تاريخي را نبايد شرط اصلي آموزش زبان فارسـي و   مي

بنابراين، توجه بـه آمـوزش دلپـذير زبـان و     . رواج فرهنگ ايراني در خارج از كشور دانست
  .گيرد يج فرهنگي در اولويت قرار ميهاي مؤثر ترو شيوه
  

  هاي امريكا دانشگاه
رسـد كشـور    حوزة شناختي ديگر در آموزش زبان فارسي كه بسيار قابل تأمل بـه نظـر مـي   

جامعة آمريكا طي سه دهة اخير در اثر تحوالت انقـالب اسـالمي ايـران طيـف      .امريكاست
ارسـي را، هـم بـه دليـل مسـائل      وسيعي از ايرانيان را به خود جذب كرده و آموزش زبان ف
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سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقالب اسالمي و هم حضـور چشـمگير ايرانيـان، در    
اطالعـات بـه دسـت آمـده و     . كانون توجه مراكز فرهنگي و آموزشي خود قرار داده اسـت 

هاي تكزاس، پرينستن  هاي حضوري نگارنده با برخي استادان زبان فارسي در دانشگاه تماس
و پنسيلوانيا داللت بر آن دارد كه حدود يكصد دانشگاه و مركز فرهنگي در ايـن كشـور بـه    

تحقيقـات و تأليفـات   . انـد  هاي زبان فارسي پرداخته تأسيس بخش فارسي يا تشكيل كالس
بسياري در زمينة زبان و ادبيات فارسي در آن كشور به انجام رسيده و تدريس زبـان اغلـب   

هـاي   انجمن استادان زبان فارسي آمريكا، در طي سـال . گيرد مي در سطحي پيشرفته صورت
منـدان و   اخير، به توفيقات چشمگيري در ايجاد ارتباط و ارتقاي سطح همكاري ميان عالقه

 3.رشد زبان و ادب و فرهنگ ايران دست يافته است

  
  وضعيت و عملكرد آموزش زبان فارسي
به امر اشاعه و تعليم زبان فارسي در خـارج   در ميان همة نهادها و مراكز فرهنگي كشور كه

ويـژه از   باالترين مقام را به »شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي«از كشور اشتغال دارند، 
، بـه لحـاظ   »مركز گسـترش زبـان و ادبيـات فارسـي    «گذاري در اختيار دارد و  نظر سياست

با هـر معيـاري كـه بـه     . استريزي و اجرا، برترين جايگاه را به خود اختصاص داده  برنامه
  4.شناسي نخواهد بود عملكرد اين نهادها پرداخته شود حاصل آن جز احساس حرمت و حق

وضعيت آموزش زبان و ادبيات فارسي در خارج از كشور و عملكرد نهادهاي متـولي ايـن   
توان در سه بخش گسـترش، آمـوزش و پشـتيباني بـه      رشته در طي چند دهة گذشته را مي

  :خالصه كردشرح زير 
  

  گسترش
هـا يـا    هاي مربوط به تبليغ و ترويج زبان و ادب فارسي، تأسـيس بخـش   اين بخش فعاليت

هـا را در   هاي آموزشي در محل رايزني آموزي در آن مراكز و تشكيل كالس هاي زبان كرسي
توسـط وزارت علـوم و    1354گسترش زبان فارسي به معناي ياد شـده از سـال   . گيرد برمي

شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي با عضويت  1366در سال . لي آغاز گرديدآموزش عا
وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، امور خارجه و 

هـاي   نظر تأسيس شد، و با كمك ايـن نهـاد، فعاليـت    شش تن از استادان و محققان صاحب
بـا تأسـيس   . مند ادامه يافت شكل مستمر و نظام مربوط به گسترش زبان و ادبيات فارسي به
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سـازمان فرهنـگ و   «در  1374از سـال   »گسـترش زبـان و ادبيـات فارسـي    گروه اجرايـي  «
به مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي ارتقـا يافـت،    1380، كه در سال »ارتباطات اسالمي

   .هاي آموزشي زبان فارسي پديد آمد ها و فعاليت نقطة عطفي در برنامه
رشد آموزش زبان فارسي در خارج از كشور طي چند دهة گذشته بسيار چشمگير بوده 

ويـژه شـورا و مركـز     و اين واقعيت مرهون زحمات و خدمات نهادهاي متولي اين رشته، به
خوشـبختانه، گسـترش زبـان فارسـي در جهـان بـه       . گسترش زبان و ادبيات فارسي اسـت 

بسياري از كشورهاي جهان، كه با زبان . شود نمي هاي نهادهاي مسئول ايراني محدود تالش
هـاي   ها و بخـش  اند، گروه و ادب فارسي و فرهنگ و تمدن ايران انس و الفت ديرينه داشته

هـاي اجرايـي و    ها و مراكز آموزشي خود تأسيس كرده و مسئوليت اين رشته را در دانشگاه
وان دانشگاه آكسفرد را نام برد كه پيشينة ت از آن جمله مي. اند  مالي آن را رأساً بر عهده گرفته

  .رسد آموزش زبان فارسي در آن به اواخر قرن شانزده ميالدي مي
توانند، و ترجيح دارد، كـه تمـامي    واقعيت يادشده مؤيد آن است كه نهادهاي متولي مي

ن مراكز آموزش زبان فارسي را، اعم از اينكه خود آنها را تأسيس و حمايت كرده باشند يا آ
مراكز به صورت واحدهاي خودجوش به كار پرداخته باشند، حيطة فعاليت و نظارت خـود  

توجـه بـه ايـن حـوزة پهنـاور در نيـل بـه        . بدانند و تعهدي جهاني براي خود قائل شـوند 
ه توان و تالش تر خواهد داشت و طبعاً ب حاصلي بسيار گستردههاي زباني و فرهنگي  آرمان

 .بيشتري نياز دارد

  
  شآموز
هـاي درسـي و    هاي آموزش زبان فارسي از نظر اهداف، دانشـجويان، اسـتاد، كتـاب    كالس
ها  سطح و كيفيت آموزش در اين كالس. هاي تدريس وسعت و تنوعي چشمگير دارد شيوه
هـا   تـرين كـالس   ترين و پيشرفته توان در طيفي تصور كرد كه، در يك طرف آن، فعال را مي

توفيـق  . گيرند هاي متوسط يا ضعيف قرار مي تدريج كالس هجاي دارند و، در طرف ديگر، ب
هاي  در رشد و ارتقاي آموزش به بررسي دقيق و مستمر تمامي اين شرايط و تأمين حمايت

به دليل اهميت امر، به وضعيت دانشجو، استاد، كتاب درسي و . اجرايي و پژوهشي نياز دارد
  6:شود شيوة آموزش اشاره مي

هاي فارسيِ مراكز دانشـگاهي، بـين دانشـجويان از نظـر برنامـه و       سدر كال ـدانشجويان  
در تعدادي از اين مراكز، آمـوزش فارسـي رشـتة    . هدف تحصيلي شباهت زيادي وجود ندارد
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در تعداد ديگري، فارسي درس اجباري از رشـتة ديگـري اسـت و، در    . شود اصلي شمرده مي
هـاي   هـاي آمـوزش فارسـي در رايزنـي      هدور. آيد موارد زيادي، درسي اختياري به حساب مي

هـا   سنين مختلف اختصاص دارد و شركت در كـالس  آموزان متفرقه در فرهنگي اغلب به زبان
  . داوطلبانه است
كم  اين ميزان دست. مندي دانشجويان به زبان فارسي هم بسيار متفاوت است ميزان عالقه

اط و دوستي با اهل زبـان ناشـي   در حد عالقه به يك زبان خارجي است كه از شيريني ارتب
شود كـه   آموزي پيدا مي مندي در اين حد واقعيتي همگاني است و كمتر زبان عالقه. شود مي

آشنايي با هويت تاريخي و فرهنگي كشور و ملـت ايـران،   . ارزش اين ارتباط را انكار نمايد
ياري از هـاي ديگـري اسـت كـه نظـر بسـ       ويژه لذت بـردن از ادبيـات فارسـي، از زمينـه     به

هـاي   الزم است به اين دسـته از عوامـل، انگيـزه   . نمايد زبانان را به خود جلب مي غيرفارسي
پيشرفت فزايندة زبان فارسي به بررسي . شغلي، اقتصادي، سياسي و مانند آن نيز افزوده شود

آمـوزان   ها و يافتن راهكارهاي مناسب بـراي تـأمين خواسـت و نيـاز زبـان      دقيق اين انگيزه
تـوان حـل برخـي مشـكالت، از جملـه كمبودهـاي اقتصـادي و         طبيعتاً نمـي . ي داردبستگ

هـاي ديگـر، ماننـد     استخدامي را از نهادهاي متولي انتظار داشت اما تقويـت بعضـي زمينـه   
  .پذير و اثرگذار است هاي آموزشي و فرهنگي، امكان جذابيت

ارج از كشـور را سـه   استادان و مدرسان آموزش زبان و ادبيات فارسي در خـ   مدرسان
گروه استادان اعزامي از ايران، مدرسان ايراني مستقل و مدرسان غيرايراني و بومي هركشور 

اين . شوند آمار دقيقي در دست است تنها از گروه اول كه از ايران اعزام مي. دهند تشكيل مي
اً از طريـق  تعداد استادان ايرانـي كـه مسـتقيم   . رسد نفر مي 40به حدود  1389آمار در سال 

مراتـب بيشـتر از    شوند به مراكز آموزشي و فرهنگي در خارج از كشور به خدمت گرفته مي
هـاي مختلـف    اين عده عموماً داراي تحصيالت دانشـگاهي در رشـته  . است استادان اعزامي

باشند، با عشـق   اند و، گرچه اغلب فاقد تخصص آموزش مي علوم انساني و غيرعلوم انساني
پردازنـد و   كه به زبـان و فرهنـگ و هويـت خـود دارنـد بـه تـدريس مـي         و عالقة خاصي

دهند  دستة سوم كه اكثريت را تشكيل مي. حضورشان را بايد بسيار ارزنده و كارساز دانست
اند و به لحاظ  هاي ايران را نيافته اند كه معموالً فرصت تحصيل در دانشگاه مدرسان غيرايراني

ويـژه   ارتقاي سطح توانايي گروه دوم، و بـه . اند  در زحمت هاي زباني كمبود دانش و مهارت
شود كه  افزايي ميسر نمي هاي كوتاه و محدود دانش گروه سوم، تنها با شركت آنان در برنامه

  .هاي فراروي نهادهاي متولي است اين امر خود يكي از چالش
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هاي بخش فارسي در تعدادي از مراكز خارج از كشور به آمـوزش زبـان محـدود     برنامه
جا دارد كـه  . پردازند شود و بسياري هم به آموزش زبان و هم تدريس ادبيات فارسي مي مي

  .شوند اي شمرده  هاي جداگانه آموزش زبان فارسي و ادبيات فارسي تخصص
حتي در داخل ايران، بايد خود را از قبل مهيا استاد ادبيات فارسي براي تدريس ادبيات، 

سازد ولي روي هم رفته در اينجا با مشكلي مواجه نخواهد شد در حالي كه تدريس در يك 
در مراكز آموزشي خارج از كشـور، دانـش زبـاني    . طلبد كشور خارجي آمادگي بيشتري مي
در صورتي كه اسـتاد بـا    هاي آنان بسيار متفاوت است و، مخاطبان، انگيزه، عالقه و خواسته

تمهيدات و آمادگي ويژه عازم مأموريت نشده باشد، شايد مدت زيادي طول بكشد تا خـود  
را با وضعيت جديد تطبيق دهد و از توان باالي خود در راستاي اهداف تعيـين شـده بهـره    

با اين همه، داشتن تخصص در ادبيات فارسي و ايراني بودن استاد بـه خـودي خـود    . گيرد
  .تياز ارزشمندي در محيط آموزشي است كه سرانجام راه توفيق را خواهد گشودام

. اما چنانچه استاد ادبيات ملزم به تدريس زبان فارسي باشد با مشكل مواجه خواهد شـد 
آمـوزان و   اين توضيح الزم است كه گونة گفتاري زبان به شدت مورد توجه و عالقـة زبـان  

باشد، درحالي كه اختالف دو گونة گفتاري و نوشتاري در  اولياي امور در خارج از كشور مي
حتـي  . انـد  زبان فارسي بسيار شديد است و اهل ادبيات بيشتر بـا گونـة نوشـتاري مـأنوس    

استادان دانشمند و موفق رشتة ادبيات فارسي در تدريس زبان و گونة گفتاري آن غالباً خود 
شناسـي بهتـرين گزينـه     آموختگان رشتة زبان شگيري از دان رو، بهره ازاين. يابند را ناتوان مي

  .آيد براي تدريس زبان فارسي به شمار مي
ترين ركن آموزش  مهمافزار مناسبِ آن  و نرمكتاب درسي مطلوب  ـ هاي آموزشي كتاب

ويژه در خارج از كشور و هرجا كـه   اهميت كتاب، به. زبانان است زبان فارسي به غيرفارسي
تـالش ارزشـمند   . شـود  تـر مـي    لة بيشتري داشته باشد، برجسـته از محيط زبان فارسي فاص
كه بـا اسـتفاده از زمـان    در طي چند دهة گذشته مندان اين رشته  تعدادي از استادان و عالقه

هـاي   هاي محدود خود، بدون چشمداشت مادي، به تحقيـق و تـأليف كتـاب    آزاد و فرصت
در اين ميان، چند اثر . است  ميسر ساختههاي اين حوزه را تاكنون  اند پيشرفت درسي پرداخته

بـيش از همـه، بـار آمـوزش زبـان فارسـي بـه         ،6زبـان فارسـي  زير، عـالوه بـر مجموعـة    
ضمن تقدير از زحمات مؤلفان، الزم است كه نقـش  . اند زبانان را به دوش كشيده غيرفارسي

  :بسيار تأثيرگذار اين ركن اصلي بيش از پيش مورد توجه واقع شود
  ، يداهللا ثمرهان فارسيآموزش زب
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  ، مهدي ضرغاميانآموزش زبان فارسي از مبتدي تا پيشرفته
  ، جليل بانان صادقيانزبانان آموزش زبان فارسي براي غيرفارسي

  ، تقي پورنامداريانآموزان خارجي درس فارسي براي فارسي
  ، ذوالفقاري و همكارانفارسي بياموزيم

  الدين ء تاج، ضيازبانان آموزش فارسي به  غيرفارسي
  ، احمد صفارمقدم1فارسي عمومي 

تصويري ارزنده و معتبري كه در حوزة آموزش زبـان فارسـي بـه     ـ  افزار صوتي تنها نرم
  .اثر يحيي مدرسي است  فارسي در گفتارزبانان به صورت فيلم تهيه گرديده  غيرفارسي
ه به آن پرداختـه  شيوة تدريس از عواملي است كه تاكنون كمتر از هم ـ هاي تدريس شيوه
در طي يكصد سال گذشته، حوزة آموزش زبان شايد بيشتر از هر حوزة آموزشـي  . شده است

 classical method or grammar and( سنتي آموزش  شيوة. ديگري دچار دگرگوني شده باشد

translation method) (Richards and Rodgers 1990(     كه بيش از دو هـزار سـال، از آغـاز
قـدمت دارد، در يـك قـرن      ت زباني توسط پانيني در هند و تحقيقات ارسطو در يونان،مطالعا

ــر، روش ــذرا رو  اخي ــوع و گ ــيار متن ــاي بس ــه ه ــد ب ــاختارگرايي. رو ش ) structuralism( س
)Bloomfield 1933( آموزان قرار  در اوايل قرن بيستم دنياي جديدي فراروي اهل زبان و زبان

 )transformational generative grammar( زايشـي  ر گشـتاري ايـن رويكـرد بـا دسـتو    . داد
)Chomsky 1965(     آموزش زبــان ارتبــاطي يــاعميقــاً متحــول گرديــد و شــيوة آزا 

)communicative language teaching CLT) (Brown 2007( پـس از  . از آن نشئت گرفت
ي و تقويت يادگيري گير به جهت )functionalism) (Halliday 1973( گرايي آن، ديدگاه نقش

 task-based teaching (TBT( )Willis and willis(( آمـوزش كاربنيـان  يا  »آكاب«انجاميد و 

 پساروش سرانجام، با آغاز دورة . هاي يادشده تنوع و جذابيت بيشتري بخشيد به شيوه )2007

)postmethod era) (Kumaravadivelu 2003(  بـه  ، از حدود يك دهة گذشته، آموزش زبـان
هـاي آموزشـي،    پـي و گونـاگون روش   در تحوالت پـي . آزادي و انعطاف بيشتري دست يافت
كند، آثار بسـيار ارزنـده و مثبتـي در حـوزة      را تداعي مي 7 گرچه رواني و ناپايداري شن و باد

 .جا گذاشته است آموزي به  زبان

 شـده حـاكي از آن اسـت كـه حـوزة آمـوزش فارسـي بـه         هـاي انجـام   مجموعة بررسي
به نظـر  . زبانان از نظر محتوا و كيفيت به  نسبت گسترش آن پيشرفت نداشته است غيرفارسي

هـا و   رسد كه نهادهاي متولي، ترجيحاً و ناگزير، امكانات خود را بيشتر بر تأسيس كرسـي  مي
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هـاي درسـي متمركـز     هاي زبان فارسي و انتخاب و اعـزام اسـتاد بـه كـالس     تشكيل كالس
هاي تـدريس و يـادگيري، بـه     ويژه شيوه رتقاي سطح و كيفيت آموزش، بهاند و براي ا ساخته

  .همكاري و دستياري نياز دارند
  

  پشتيباني
ها يـا تشـكيل    هايي است كه نهادهاي متولي، پس از تأسيس كرسي اين بخش حاوي برنامه

آمـوزي در خـارج از كشـور، بـه اجـرا       هاي زبان فارسي، ضمن ارتباط با مراكز زبان كالس
  :اند از  هاي حمايتي عبارت ترين برنامه عمده. گذارند مي

هر دو سال يك بار كـه   »المللي استادان زبان و ادبيات فارسي مجمع بين«برگزاري ) الف
اي سـودمند و ارزنـده    ها برنامـه  برگزاري مجمع. برگزار گرديد 1389هفتمين آن در دي ماه 

هـاي برجسـتة كشـورهاي     شخصـيت است كه موجب تقويت ارتباط فرهنگي بين ايـران و  
  .شود مختلف در حوزة زبان، ادب و فرهنگ ايراني مي

تعداد . افزايي كه از ارزش آموزشي زيادي برخوردار است هاي دانش برگزاري دوره) ب
هاي شهيد بهشتي، تربيت معلم، تربيـت مـدرس و    هايي كه تاكنون با همكاري دانشگاه   دوره

  .رسد مي 74ه به عالمه طباطبايي برگزار گرديد
  چاپ و نشر و ارسال كتب و نشريات آموزشي به مراكز خارج از كشور) پ
هـاي آمـوزش زبـان در     هاي زباني، ادبي و فرهنگي و نيز كارگـاه  برگزاري همايش) ت

  داخل و خارج از كشور
  هاي كتاب و حمايت از مؤلفان و محققان زبان و ادب فارسي تشكيل نمايشگاه) ث
  هاي مادي هاي آموزشي، از جمله البراتوارهاي زبان و حمايتمين نيازات) ج

هاي يادشده با صرف نيرو، بودجه و امكانات محـدودي كـه در اختيـار نهادهـاي      برنامه
ادامـة  . متولي قرار دارد به مورد اجرا درآمده و آثاري چشمگير از خود به جا گذاشته اسـت 

هاي ارتقايي، بدون ترديد رشـد آمـوزش    هاي يادشده، توأم با طرح و اجراي برنامه حمايت
   .زبان فارسي در جهان را سرعت خواهد بخشيد

  
  تأسيس آزوفا و رويكرد آن

ويژه شوراي  هاي اخير، همكاري تنگاتنگي ميان پژوهشگاه و نهادهاي متولي، به در طي سال
ا هاي پژوهشي مشترك با شـور  گسترش زبان و ادبيات فارسي، آغاز گرديده و اجراي طرح
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گيـري و تأسـيس بخـش آزوفـا      اين تجارب به شـكل . تجارب ارزشمندي دربرداشته است
هاي ويژة آموزشي و  رود كه پژوهشگاه علوم انساني با تداوم اجراي طرح انجاميده و اميد مي

  .ترين سطح ممكن ايفا نمايد فرهنگي نقش ياورانة خود را در عالي
هنگي به آموزش زبان فارسي در خارج از رويكرد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فر

هاي فرهنگي و تمدني ايران تـوأم بـا ارتقـاي كيفـي      گيري از مجموعة جذابيت  كشور بر بهره
در اين رويكرد، فرهنگ و تمـدن ايـران بـه مجموعـة عناصـري اطـالق       . آموزش تكيه دارد

، ادبيات، معمـاري،  ترين آنها را حيات تاريخي، كشورداري، دين، علم، زبان شود كه عمده مي
هر يـك از ايـن عناصـر در    . دهد دوستي، هوشمندي و استعداد ايرانيان تشكيل مي هنر، ميهن

حيات گذشتة ملت ايران جايگاهي رفيع داشته و حاصل مجموعه ميراث گرانبهاي نياكان مـا  
ر شود كه با دشواري بسيار فراهم گرديده و به سهولت در اختيار نسل كنـوني قـرا   شمرده مي
اي است كه نه تنها ايرانيان خود  هاي فرهنگي و تمدني ملت ايران به گونه ارزش. گرفته است

دهند بلكه محققان و خاورشناسان بـر نقـش ارزنـدة آن     بندي نشان مي به آن دلبستگي و پاي
 ها هاي مهيب حوادث و در پي قرن اند در برابر طوفان نهند و از اينكه ايرانيان توانسته تأكيد مي
  .نمايند ها پايدار بمانند و حتي مهاجمان و دشمنان را مجذوب سازند ابراز شگفتي مي و هزاره

اي است كه تمـامي مسـئوالن و اهـل زبـان و ادب در      ميراث فرهنگي ايران پديدة ويژه
هـاي بيگانـه ايفـا     هـا و بدانديشـي   اي كه در برابر توطئه جايگاه جهاني آن و نقش بازدارنده

اين عرصـه  . دهند نظر داشته و براي رشد و رواج آن عالقه و اشتياق نشان مي كند اتفاق مي
گيـري   ريزي و بهره اي بسيار تأثيرگذار براي برنامه تواند به زمينه با وسعت چشمگير خود مي

تا ارتقاي آن به جايگاه جهاني مورد با اين همه، . فرهنگي كشور در سطح جهان تبديل گردد
  .خورد چشم مينظر فاصلة زيادي به 

سه هدف و نقـش   »زبانان آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي«در گروه پژوهشي 
  :اصلي زير براي آموزش زبان فارسي تعريف گرديده است

  هاي ديگر به عنوان هدف پايه ايجاد ارتباط و تعامل زباني بين ايرانيان و ملت. 1
  ان بـه عنـوان بخشـي از ميـراث     هاي تاريخ و فرهنـگ و تمـدن ايـر    ترويج جذابيت. 2

  فرهنگي جهان
هاي يادشده براي روشن ساختن اذهـان جهانيـان و رفـع آثـار سـوء       ترويج جذابيت. 3

  تبليغات و تهاجمات فرهنگي
  :هاي زير تحقق خواهد يافت گانة يادشده با اجراي برنامه اهداف سه
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يـري از  گ هاي درسي ضمن ارتقاي سطح و كيفيت آمـوزش بـا بهـره    تأليف كتاب .1
  ؛هاي جهاني پيشرفت

هـاي تـاريخي،    افزارهاي الزم بـراي ارتقـاي آمـوزش و ارائـة جـذابيت      توليد نرم .2
 ؛فرهنگي و تمدني كشور و ملت ايران

 ؛منظور رفع مشكالت مربوط مطالعة مداوم در وضعيت آموزش زبان فارسي به .3
مراكز آموزشي هاي يادشده، در  رود كه ارتقاي سطح آموزش و انتقال جذابيت انتظار مي

  :به نتايج مثبت زير منجر گرددو فرهنگي، تدريجاً 
اي كمبودها و  هاي مختلف اين مقاله به پاره در قسمت ـ آموزي تقويت حوزة زبان) الف

ها در حوزة آموزش زبان اشاره شد كه از توجه و عالقـه بـه    ضرورت تقويت برخي بخش
تـأمين منـابع آموزشـي و    . حكايت دارد اين حوزه در خارج از كشور و نبود امكانات كافي

هاي قابل اجرا در كشور است كه كمبودهاي موجود  فرهنگي در سطح مطلوب يكي از زمينه
آمـوزش زبـان فارسـي     را تا حدود زيادي برطرف و جبران خواهد كرد و به تقويـت كلـي   

  .خواهد انجاميد
راث فرهنگي جهـان  فرهنگ و تمدن ايراني بخشي از مي ـ ارتقاي شأن و عزت ملي) ب

دهد كه شايستة معرفي به اقوام و ملل ديگر و تالش در جهت پاسداري از آن  را تشكيل مي
شود كه ابزارهـاي   شأن و حرمت فرهنگي ايرانيان آنگاه در نزد ديگران پاس داشته مي. است

هاي كنوني فراهم  هاي وسيع رشد و پيشرفت آگاهي و شناخت كافي از اين پيشينه و عرصه
رويكرد آزوفا به مثابه چنين ابزاري عمل خواهد كرد و در ارتقـاي عـزت ملـي    . ده باشدش

 .ايرانيان تأثيرگذار خواهد بود

هاي  تهاجمات فرهنگي و سياسي از ناحية قدرت ـ مقابلة فرهنگي با تهاجمات فرهنگي) پ
از اين واقعيت ها داشته و ملت ايران  ها و دولت اي ديرينه در تاريخ روابط ملت سابقه مدعي

در طـي سـه   . هاي سنگيني را متحمل گرديده است نصيب نمانده كه خسارت تلخ نه تنها بي
هاي مورد اشاره نسبت به ايران و  دهة پس از پيروزي انقالب اسالمي، روند تهاجمي قدرت

معانـدان  . ايرانيان هرگز قطع نگرديده و اتهامات و تبليغات نارواي آنان فروكش نكرده است
هاي تبليغاتي را به خدمت گرفتـه    ها و تخصص اي، مهارت اين راستا همة امكانات رسانه در

اند كه ملت  هاي ديگر كوشيده هاي سينمايي و انواع و اقسام روش و با اخبار غيرواقعي، فيلم
گونـه تخاصـمات و   مقابله با اين  .ايران را محور شرارت، غيرمتمدن و تروريست نشان دهند

گيري از شبكة جهاني  عاً برعهدة اهل دانش و فرهنگ و هنر است و، در اين ميان، بهرهتهاجمات طب
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اي  هاي فرهنگي، تاريخي و تمدني ايران به گونـه  آموزش زبان فارسي براي مطرح ساختن حقانيت
  .نواز يكي از راهكارهاي مؤثر خواهد بود معقول، مستند و چشم

باني فرهنگي و تمدني ايران در رويكرد يادشده توضيح اين نكته ضروري است كه تكيه بر م
گيرد و ما را از پـرداختن بـه    صرفاً در سطح آموزش زبان اعم از عمومي و تخصصي صورت مي

  .سازد نياز نمي هاي ديگر، مانند ادبيات و تاريخ، بي تحقيقات و تأليفات ويژه در حوزه
  
  هاي پژوهشي مشترك پژوهشگاه و شورا طرح

طـور   بـه است كه توضيح هركـدام   زبان فارسيو مجموعة  1فارسي عمومي ل ها شام اين طرح
   :شود مختصر در زير آورده مي

  
  1فارسي عمومي

كه در ابتداي مقاله به آن اشـاره شـد، براسـاس     فارسي عمومي،نخستين جلد از دورة دوجلدي 
د در كره خوشبختانه امكان چاپ اين جل. هاي آموزشي در دانشگاه هنكوك شكل گرفت تجربه

اي از اطالعات زباني بود كه رنگ  فراهم نگرديد زيرا آنچه در كشور كره تدوين يافت مجموعه
، پس از آنكه در ايـران  1فارسي عمومي . شد و بوي فرهنگ ايراني به ندرت در آن احساس مي

هاي اجتماعي و فرهنگـي ايـران مـزين گرديـد بـه       مورد تجديد نظر قرار گرفت و به مشخصه
ويژه  رغم كمبودهاي آن، به شده، به اثر چاپ. انتشار يافت 1377وراي گسترش در سال همت ش

افزار صوتي و تصويري، از آن زمـان تـا كنـون بـه عنـوان كتـاب درسـي در         از نظر نداشتن نرم
ايـن تجربـة كوچـك    . كار رفته است هاي منچستر و آكسفرد، و طبعاً در مراكز ديگر، به دانشگاه

اين واقعيت است كه پژوهشگر ايراني در محيط ايران بهتر و بيشتر از هـركس  تأكيد ديگري بر 
  .و هرجاي ديگر امكان توليد آثار آموزشي مطلوب براي زبان فارسي را در اختيار دارد

  
  مجموعة زبان فارسي

عنـوان   حاصل گرديد تأليف جلـد دوم آن را بـه   1فارسي عمومي بازخوردهاي مثبتي كه با نشر 
ي در برنامة پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي قـرار داد و، بـه ايـن       طرحي پژوهش

. تدريج مورد توجه جـدي واقـع شـد    زبانان به ترتيب، عرصة آموزش زبان فارسي به غيرفارسي
 9حمايت مديريت پژوهشگاه و هماهنگي شوراي گسـترش طـرح يـك جلـدي را بـه طـرح       

ن طرح مشتمل بر چهار كتاب درسي، چهار كتاب اي. تبديل ساخت »زبان فارسي«جلدي به نام 
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اجراي آن ده سال پـيش  . افزارهاي صوتي ـ تصويري است  كار و يك كتاب راهنما همراه با نرم
  .آغاز شده و هنوز ادامه دارد

ـترش زبـان و ادبيـات      زبان فارسيمجموعة  به عنوان طرح مشترك پژوهشگاه و شـوراي گس
دي نخستين كتاب  چاپ و نشر يافت و سي 1387و  1386اي ه فارسي به هزينة آن شورا در سال

ـ   المللي رسانه سومين جشنوارة بين«آن، در  ـناخته    ، نرم»1388هاي ديجيتال تهران  افزار برگزيـده ش
المللي استادان زبان  هفتمين مجمع بين«هاي دوم، سوم و چهارم در  هاي آزمايشي كتاب دي سي. شد

ويـرايش و  . در دانشگاه تهران برگزار شد، رونمايي گرديـد  1389اه م ، كه در دي»و ادبيات فارسي
  .هاي آينده به انجام خواهد رسيد افزارها طي ماه ها و تكميل نرم تجديد چاپ كتاب

هاي متعددي در ترويج زبان، ادبيات و فرهنگ ايـران مطـرح و پيشـنهاد     بخش آزوفا طرح
هـاي مـورد عالقـه و نيـاز      ها بر اولويـت  طرحاين . نموده كه مورد تأييد كلي قرار گرفته است

نخستين . هاي فرهنگي پژوهشگاه تكيه دارد آموزان و اهميت محتوايي آنها از نظر سياست زبان
در دو كتاب اسـت،   »فارسي گفتاري«به اجرا در آمده  مجموعة زبان فارسيطرحي كه پس از 

شـود   با آموزش اين گونه آغاز مي كه به دليل نياز شديد به يادگيري گونة گفتاري زبان فارسي
هـاي بعـدي در زمينـة زبـان      طـرح . پـردازد  هاي خواندن و نوشـتن مـي   تدريج به مهارت و به

تخصصي، ادبيات فارسي، تاريخ و تمدن ايران و مانند آن يكي پس از ديگري به مـورد اجـرا   
  .ود را در اين حوزه خواهند گذاشتگذاشه خواهند شد و تأثيرات مثبت خ

  
  گيري جهنتي

زبانان  هاي مربوط به آموزش زبان فارسي به غيرفارسي براساس تحليلي كه از مجموع فعاليت 
اي عوامل به شرح زير بازدارندة گسترش زبان فارسي در خارج از كشـور   صورت گرفت پاره

  :شوند اما نبايد آنها را تهديد جدي در اين عرصه به حساب آورد شمرده مي
آموزان از طريق آموزش زبان فارسـي از موانـع توسـعة ايـن      زبان عدم امكان اشتغال. 1

آموزان بـه اميـد كاريـابي و اشـتغال بـه       با اين همه، بسياري از فارسي. آيد زبان به شمار مي
اي بـه   آورند بلكه آشنايي با اين زبان و فرهنگ جديـد را دريچـه   آموختن فارسي روي نمي

  .شمارند دنيايي نو مي
ز آموزشي، استاد ايراني اعزامي حضور ندارد و مراكز آموزشـي از اسـتادان   در اكثر مراك. 2

بنابراين،  محدوديت اعزام استاد از موانع اصلي رشد . شوند مند مي ايراني و غيرايراني خود بهره
  .زبان فارسي نخواهد بود
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 حمايت مالي از مراكز آموزشي زبان و ادبيات فارسي عاملي مثبت و تأثيرگذار اسـت  .3
  .هاي ايران برخوردار نيستند شود كه بسياري از مراكز زباني از كمك اما مالحظه مي

هــاي  از ميــان مدرســان زبــان فارســي، تعــداد محــدودي فرصــت شــركت در دوره .4
  .آورند افزايي را به دست مي دانش
با عنايت به چهار عامل باال و مـوارد مشـابه، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات       . 5
ها،  هاي نهادهاي متولي و تأكيد بر ضرورت استمرار اين تالش ي، ضمن تقدير تالشفرهنگ

ترين نياز آموزشي زبان فارسي در خارج از كشور را تـأليف، توليـد و    در مقطع كنوني، مهم
و دانـد   افزارهاي جذاب زبان و فرهنـگ ايـران مـي    هاي مطلوب آموزشي و نرم توزيع كتاب

جا اثرگذاري  د كمبودهاي موجود را جبران خواهد نمود و در همهاعتقاد دارد كه اين رويكر
بخـش  . بيشتري بر روند آموزش و ارتقاي جايگاه فرهنگي و تمدني ايـران خواهـد داشـت   

آزوفا در همين راستا در پژوهشگاه تأسيس گرديده و همسو با نهادهـاي متـولي بـه ايفـاي     
  .رسالت فرهنگي خود خواهد پرداخت

  
  نوشت پي

 بشير دكتر) مرحوم( از شد مي تشكيلدر دانشگاه سارايوو  فارسيو ادبيات  زبان هرشت لميع تئهي .1
 ميهمان، مدرس تراكو، صالح) مرحوم( تهران، دانشگاه از فارسي ادبيات و زبان التحصيل فارغ جاكا،
 ويدانشج جوكيچ، وسنا خانم و بلگراد دانشگاه از شناسي زبان ارشد كارشناس داماجيچ، آيدا خانم

 تـالش  ها مدت داماجيج آيدا خانم ضمناً. يوواسار ةفلسف ةدانشكد در شناسي زبان ارشد كارشناسي
 حاصل اي نتيجه تأسف با كه شود پذيرفته ايران هاي دانشگاه از يكي در تحصيل ةادام براي كه كرد
 .رفت دست از سارايوو دانشگاه در فارسي زبان براي مسلم امتياز يك و نشد

 ادبيـات  و زبان ترويج و معرفيآموختة دانشگاه تهران، براي  ، دانشجاكا دكتر خدمات ،شك بدون .2
 .در بوسني و هرزگوين بسيار ارزشمند است فارسي

 .اندركاران هاي اينترنتي با مدرسان و دست مجموعة اطالعات شخصي و ارتباط .3

 عالمـه  دانشـگاه  ن،تهـرا  دانشـگاه  ويـژه  بـه  كشـور  فرهنگـي  و آموزشي نهادهاي از كه است شايسته .4
 كـه آموزشي قـم،   مراكز و مشهد فردوسي قزوين، خميني امام شيراز، اصفهان، هاي دانشگاه طباطبايي،

نيـز   ،انـد  كـرده   تـالش  زبانان غيرفارسي هب فارسي زبان آموزش صةعر درهماهنگ با نهادهاي متولي 
و ترويج زبان فارسـي و  در قم، كه براي آموزش ) ص(نقش دانشگاه مجازي المصطفي . دجليل شوت

 .هاي اخير بسيار چشمگير بوده است گيرد، در سال هاي مجازي بهره مي فرهنگ اسالمي از شيوه
هاي چاپ شده در انتشارات شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي،  مجموعة مقاالت و گزارش .5
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يـات فارسـي، نيـز    هاي اول تا هفتم استادان زبان و ادب ، مقاالت مجمعنامة پارسياز جمله نشرية 
  .اطالعات شخصي

طرح مشترك شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي و پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      .6
 .فرهنگي كه هنوز تكميل نگرديده و شرح آن در پايان مقاله آورده شده است

در اشاره به كثرت و  : changing winds and shifting sandsتعبيري از مارك وارت به صورت .7
 .هاي آموزشي ثباتي روش بي
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