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وضعيت ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبررسي

 راهبردهاي گسترش زبان فارسي در خارج از كشور.3

 چكيده

ميانقالب ترويج فرهنگگسترش زبان فارسي در خارج از كشور به از. كند اسالمي كمك شاياني

براي گسترش زبان اسالمي نظام. استجمهوري اسالمي نظام هاي روشن جهت يكي از سياست اين

بهدر،تواند دو رويكرد متفاوت را اتخاذ كند فارسي مي و در ديگري رويكرد اول به مثابه مجري

ح و هادي وارد عمل شودمثابه هر. امي ميدر ذيل توان كدام از اين رويكردها راهبردهاي متفاوتي

مي. بيني كرديشپ و طراحي راهبردهاي مؤثر ند معياري جهت ارزيابي توا تعيين رويكرد مناسب

.نهادهاي متولي گسترش زبان فارسي فراهم آورد فعاليت

 مقدمه

و نيز نگاهي به مجموعه سياست و قوانين باالدستي كشور در حوزه1مقام معظم رهبريبيانات ها

و ادبيات فارسي در كه گسترش زبان و مسئلهخارج از كشور، مؤيد اين مدعاست اهتمام به زبان

و رسمي جمهوري اسالمي ايران است و گسترش آن سياست روشن و تقويت . ادبيات فارسي

ف هربراي تحقق برنامه گسترش زبان چيز بايد روشن شود كه ارسي در خارج از كشور، قبل از

انتخاب رويكرد تا حدود. وارد اين حوزه شودقصد دارد با چه رويكردي جمهوري اسالمي نظام 

و زيادي به پتانسيل هاي دروني زبان فارسي، محيطي كه قرار است زبان فارسي در آن توسعه يابد

و تعيين رويكرد مناسب. مخاطبان حاضر در آن محيط بستگي دارد پس از شناخت سه عنصر فوق

ت. بايد به اتخاذ مؤثرترين راهبردها پرداخت ميپس از و عيين اين راهبردهاست كه توان اقدامات

. بيني كرد هاي مشخصي را در جهت گسترش زبان فارسي پيش برنامه

مي اي از سؤاالت پيش از اين حيث مجموعه :گيرد رو قرار

 نظام اسالمي تا چه حد اهميت دارد؟براي گسترش زبان فارسي در خارج از كشور.1

و محدوديت ظرفيت.2  فارسي در خارج از كشور كدامند؟ هاي گسترش زبان ها

 رويكردهاي ممكن براي گسترش زبان فارسي چيست؟.3

.»رهبري معظماممق ديدگاهاز كشوراز خارجدريفارس زبان ترويج ضرورت«: همين گزارش با عنوان1رجوع كنيد به پيوست.1
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مي.4  توان استنتاج كرد؟ براساس رويكردهاي مورد نظر چه راهبردهايي را

يك از راهبردهاي ممكن مؤثرتر از ساير راهبردهاست؟ كدام.5

ميآنبر عالوهطي مسير فوق و مؤثر برا كند تا برنامه كه كمك ي گسترش زبان فارسي اي دقيق

هاي كنوني نهادهاي متولي تواند معياري براي ارزيابي فعاليت طراحي شود، اين حسن را دارد كه مي

. گسترش زبان فارسي فراهم آورد

و ادبيات فارسي در خارج از كشور.1 و ضرورت گسترش زبان  اهميت

مي فرهنگامروزه مشخص شده است كه گسترش زبان به بسط و يكي از عوامل قدرتكن كمك د

و سبب نفوذ سياسي بر ساير كشورها مي سويي بديهي است كه جمهورياز. شود نرم است

و ارتقاي موقعيتش در سطح منطقه و بين اسالمي ايران براي تثبيت المللي نياز به بسط نفوذ اي

و افزايش قدرت نرم خود دارد ه تمدن سوي ديگر به جهت وجود مرزهاي وسيع حوزاز.سياسي

ـ اسالمي كه مياز هندوستان تا آسياي مركزي ايراني و ظرفيت مناسبي را شامل شود، پتانسيل

از اين منظر گسترش زبان فارسي راهبردي. براي گسترش زبان فارسي در منطقه وجود دارد

و مؤثر  .رسدمينظربهمعقول، موجه

ت فأبا اين نگاه ميكيدات مقام معظم رهبري بر گسترش زبان كيداتيأت،يابد ارسي، معناي نويني

و مقررات كشور. كه در اسناد باالدستي كشور نيز به روشني تجلي يافته است بررسي قوانين

.نمايانگر اهميت زبان فارسي براي نظام است

و موقعيت گسترش زبان فارسي در سياست و مقررات كشور جايگاه  ها، قوانين

و گستهب رش زبان فارسي در سطوح مختلف قوانين متعددي وجود دارد، طور كلي درباره ترويج

و برخي ديگر منحصراً خارج از كشور را شامل  برخي از اين قوانين مربوط به داخل كشور هستند

با2شوند، در پيوست مي در همين گزارش، قوانين مرتبط گسترش زبان فارسي در خارج از كشور

و خرد احصا شده  . استسه سطح كالن، ميانه

به وضع قوانين متعدد در رابطه با گسترش زبان فارسي در خارج سياستگذاران كشور اهتمام

و قانونگذاران نظام  از. استاسالمي از كشور نشانگر جايگاه ويژه اين برنامه نزد سياستگذاران پس

و  مشخص شدن اهميت گسترش زبان فارسي در خارج از كشور، الزم است رويكردها، راهبردها

.اقدامات كلي جهت گسترش زبان فارسي در خارج از كشور نيز شناسايي شوند
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 رويكردهاي ممكن جهت گسترش زبان فارسي در خارج از كشور.2

رويكرد اول،. طور كلي در حوزه گسترش زبان فارسي در خارج از كشور دو رويكرد وجود داردهب

ع ميرويكرد مستقيم است كه در آن نظام به مثابه مجري ب مل و وهكند طور مستقيم به آموزش

كه تبليغ زبان فارسي از طريق نهادهاي دولتي متولي مي و رويكرد ديگر غيرمستقيم است در پردازد

و تسهيلاسالمي نظام رويكرد اين  مي در نقش حامي .شود كننده ظاهر

تجمهوري اسالمي تر در رويكرد مستقيم، نظام به بيان ساده و اجرا خود وارد حوزه صديگري

و تبليغ زبان فارسي مي و به اقدامات مختلف در حوزه آموزش در رويكرد اما،پردازد شده

و برخي دانشگاه هاي مردم دولتي نظير سازمانغيرمستقيم نهادهاي غير و خارجي هاي داخلي نهاد

و در روند فعاليت مي را حمايت كرده رويكرد مستقيمدر نظام اسالمي. كند هاي آنان تسهيل ايجاد

و در رويكرد غيرها تنها به ظرفيت و نهادهاي مردمي مستقيم به ظرفيت سمني خويش متكي است ها

مي مستقيم سياستو به شيوه غيركند توجه مي .كند هاي خود را اعمال

و خارجي قابل بررسي نكته قابل توجه اين است كه هركدام از اين دو رويكرد در دو بعد داخلي

مياسالمي دين معني كه در خارج از كشور نظامب. هستند مي هم تواند حامي تواند مجري باشد هم

و از نهادهاي غيردولتي حمايت كند به معني آموزش در داخل كشور نيز رويكرد مستقيم. باشد

و رويكرد غير زبانان از طريق دانشگاه فارسيزبان فارسي به غير مستقيم نيز به معني جذب هاست

و  .آموزان خارجي از طريق نهادهاي مردمي در داخل كشور است تشويق زبانحمايت

اهر ميز اين رويكردها با توجه به ظرفيتيك و مخاطبين هدف، تغيير . كند هاي زبان فارسي

ها با توجه به مخاطبين زبان فارسي، راهبردهاي ممكن براي گسترش زبان فارسي بررسي ظرفيت

.سازد را مشخص مي

و ظرفيت.3  كشوراز خارجدر گسترش جهت فارسي زبان هاي محدوديت ها

و محدوديت زبان فارسي براي گسترش در خارج از كشور با فرصت ب ها يناههايي روبرو است كه

:قرارند

ها ظرفيت.1-3

 ادبيات غني.1-1-3

از كشور مهمترين مزيت نسبي زبان فارسي كه بهترين فرصت را براي ترويج اين زبان در خارج

و فرهنگ ايراني در سطح بين عنوان مثال گوته شاعرهب. الملل است فراهم كرده بحث نفوذ ادبيات
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و از فرهنگ ايراني تأثير پذيرفته بود آلماني خود را مريد حافظ مي اين اثرگذاري عامل مهمي. دانست

و دوستدار شعر در آلمان .است در جهت گسترش زبان فارسي در جامعه فرهنگي

 جغرافياي زبان فارسي.2-1-3

نقطه قوت ديگر، تسلط جغرافيايي زبان فارسي در حوزه تمدني زبان فارسي است كه شامل

و هند  و ظرفيت بسياري را در ترويج زبان است كشورهاي ايران، پاكستان، افغانستان، تاجيكستان

اين منطقه زبان اول رايج، زبان از ساليان دور در زيرا.و ادب فارسي در اين مناطق به همراه دارد

و هنوز هم بسياري از لغات در اين منطقه ريشه در زبان فارسي دارد اين ظرفيت.فارسي بوده

و به عاملي مهم در گسترش فرهنگ ايراني مي اسالمي در كشورهايـ تواند در منطقه احيا شده

.منطقه تبديل شود

 انقالب اسالمي.3-1-3

و معارف)ره( هاي ناب امام خمينين زمينه، نفوذ انديشهنقطه قوت بعدي در اي و شهيد مطهري

و حتي جهان فراواني داشته استراآثانقالب اسالمي ايران است كه در كشورهاي منطقه خاورميانه

. تواند عاملي جهت گسترش زبان فارسي در ميان مردم اين كشورها محسوب شودو طبيعتاً مي

و پديد آمدن نظريه صدور انقالب در ميان درواقع با وقوع انقالب اسالمي در منطقه خاورميانه

و آرمان انقالبيون ايراني، انديشه و ديگر آثار امام هاي انقالب اسالمي كه در سخنراني ها ها، تأليفات

و)ره( خميني ملت ...و شهيد مطهري را متبلور شده بود، به سرعت در ميان ديگر ها عالقمندان خود

ز گرچه تالش. كرد پيدا اما هنوز تشنگي،گرفته استيادي در جهت صدور اين آثار صورت هاي

ب بسياري در مخاطبين اين آثار وجود دارد كه مي از كارگيري روشهتوان با و علمي، هاي صحيح

ف .زبان ترويج نمود ارسي را نيز در ميان مخاطبين غيرفارسيطريق صدور اين آثار ارزشمند، زبان

ها محدوديت.2-3

و وجود رقباي قوي.1-2-3  عدم فراگيري

هايي كه زبان فارسي براي ترويج در خارج از كشور دارد، اين زبان بايد پذيرفت كه با همه ظرفيت

مي داراي محدوديت باشد كه كار گسترش آن را دشوار هاي بسياري در قياس با رقباي خود

مي جمله اين محدوديتزا. سازد مي به عدم فراگيري زبان فارسي به لحاظ تعداد افرادي كه به توان ها

فا. كنند اشاره كرد اين زبان تكلم مي المللي محسوب رسي مانند زبان انگليسي زبان بينزبان

و گسترش آن دشوارتر از گسترش زبان انگليسي، اسپانيولي، عربي نمي و فعاليت جهت ترويج شود
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در. است ...و در 229در1انگليسي تنها توسط مؤسسه بريتيش كنسولحالي است كه زبان اين شهر

در 111 به چراكه اين زبان بين2.حال ترويج استكشور جهان و بسياري از مردم دنيا المللي است

.اين زبان در مكالمات روزمره خود محتاج هستند

 هاي تخريبي دشمنان نظام فعاليت.2-2-3

و دشمنان نظام جمهوري اسالمي است كه محدوديت ديگر، فعاليت گسترده كشورهاي رقيب

و اين كار را براي  و ممانعت از گسترش زبان فارسي هستند درصدد تخريب وجهه فرهنگ ايراني

.كند گسترش زبان فارسي در جهان مشكل مي

در ظرفيت زبان فارسي، گونهبر عالوه هاي مختلف مخاطبين زبان فارسي در خارج از كشور،

بزيرا. مناسب، مؤثر است هايو راهبرداهانتخاب رويكرد درستي شناخته نشودهتا مخاطب

و راهبردهاي مناسب با آنان را به شيوه نمي . اي صحيح اتخاذ كرد توان رويكردها

 شناسي مخاطبين زبان فارسي در خارج از كشور گونه.4

هر نوع مخاطب نيازمند زبان فارسي در خارج از كشور مخاطبين متنوعي دارد كه نوع مواجهه با

و اقداماتي خاص  از. است اتخاذ راهبردها : مخاطبين زبان فارسي در خارج از كشور عبارتند

و سوم ايرانيان خارج از كشور.1-4  نسل دوم

3.شودمي زده نفر تخمين ميليون6تا4 بين كشوراز خارج جمعيت ايرانيان، بنابر آمار غيررسمي

ويژه تواند يك فرصتمي ايران اسالمي جمهوري براي كشوراز خارج مقيم انياير تعداد اين وجود

ـ كه فرزندان  و سوم آنان و ظرفيت عالي محسوب شود، از بين ايرانيان خارج از كشور نسل دوم

به نسل اول مهاجرين به خارج از كشور محسوب مي ـ تدريج تكلم به زبان فارسي را فراموش شوند

آن كرده و از باند و خانوادگي همچنان تشنگي فراواني به زبان خاطر علقههجا كه ،هاي عميق فرهنگي

و فرهنگ فارسي دارند از مهمترين مخاطبين براي يادگيري زبان فارسي محسوب مي و ادب شوند

هاي فرهنگي الزم را نيز براي شايسته است نظام قبل از هر قشر ديگري اين افراد را كه زمينه

مييادگيري زبا باشند به يادگيري اين زبان ترغيب كند تا بتواند از اين ظرفيت بالقوهن فارسي دارا

و رسوم ايراني در سراسر جهان استفاده نمايد و آداب .در جهت ترويج فرهنگ

1. British Council 
2. www.Britishcouncil.org 
3. http://www.topiranian.com/news/archives/002454.html 




	��� �و�� ___________________________________________________���������را�ا �

 زبانان عالقمند به زبان فارسي غيرفارسي.2-4

و عالقمند به فره و غيردانشگاهي آشنا و ادب فارسي در خارج از بسياري از نخبگان دانشگاهي نگ

. در پي يادگيري زبان فارسي هستند كشور هستند كه با هدف استفاده بيشتر از متون ادبي ايران،

بي غيرفارسي.3-4  تفاوت به زبان فارسي زبانان

بهبه لحاظ تعداد مخاطب اين قشر و شامل خود اختصاص داده بيشترين تعداد را در سطح جهان اند

بي افرادي مي و عالقه خاصي به فراگيري اين زبان شود كه نسبت به زبان فارسي تفاوت بوده

. ندارند

 راهبردهاي ممكن جهت گسترش زبان فارسي در خارج از كشور.5

و رويكردهاي توانمياكنون كه روشن شده است گسترش زبان فارسي داراي اهميت است

، بايد ديد چه راهبردهايي براي تحقق داشتكشور زبان در خارج از اين متفاوتي را جهت گسترش 

 تواند اتخاذ شود؟ اين هدف مي

ـ نهادسازي  راهبرد اول

د گري است، نظام به ايجاد خالت حكومت در امور تصديبا توجه به رويكرد مستقيم كه به معني

ر و خود مستقيماً به تصدينهادهاي حكومتي ميوي آورده و اجرا د نهادسازي پردازد، لذا راهبر گري

كه ايجاد سازماندر اين راهبرد هدف اصلي نظام. شود در اين حوزه مطرح مي و نهادهايي است ها

و دولتي گسترش زبان فارسي در خارج از كشور  .باشندمتولي رسمي

كه) معناي حكومتبه(مهمترين ويژگي اين راهبرد نقش پررنگ دولت در امور اجرايي است

ا سبب مي در. مر نهادسازي روي بياوردشود دولت به تا از طريق نهادهاي دولتي زبان فارسي را

.سطح جهان گسترش دهد

ـ واگذاري  راهبرد دوم

شود جاي دخالت مستقيم، تالشبه در خارج از كشور بهتر استخصوصبهدر انجام امور فرهنگي

ف زمينه و مقدمات ضمني فعاليت برو موانع پيششده رهنگي فراهم ها در اين حالت. شودطرف رو

شدتبعات كمتري از نوع فعاليت فر دردر. هنگي بر نظام تحميل خواهد خصوص زبان فارسي نيز

و ترويجكشوري مانند انگلستان كه  مي خود را مهد زبان انگليسي از نمي،داند دهنده اصلي آن توان
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و بايد از راهبرد واگذاري امور هاي مردمي بهره گرفت، به گروهرويكرد مستقيم دولتي استفاده كرد

ميمينظربهلذا. تا كمترين حساسيت در اين زمينه برانگيخته شود تواند از طريق اتخاذ رسد نظام

و نيازمند راهبرد واگذاري كه  نوعي راهبرد حمايتي است بسياري از امور اجرايي را با هزينه

1.حساسيت كمتر انجام دهد

اب. است» حمايت«اري مهمترين محور در راهبرد واگذ امور اجرايي به ين معني كه پس از آنكهه

و مردمهاي غير سازمان وا دولتي تا بتوانند شود ها حمايت الزم است از اين سازمانشد گذار نهاد

مي. گردنددر عرصه اجرا موفق  و حقوقي: تواند دو وجه متفاوت داشته باشد حمايت .مالي

و حقوق مادي كرسي پشتيباني،منظور از حمايت مالي و مزاياي اساتيد زبان هاي زبان فارسي

و هر ميفارسي اي باشد كه نوع ساده نوع تخصيص بودجه به امور مربوط به گسترش زبان فارسي

و تنها بار مالي براي حكومت دارد از حمايت محسوب مي اما حمايت حقوقي به معني تسهيل،شود

گ روند انجام فعاليت و رفع موانع پيشستهاي مربوط به ن روي گسترش زبا رش زبان فارسي

و نيز رايزنانبه. فارسي در خارج از كشور است عنوان مثال سفراي ايران در كشورهاي ميزبان

هاي احتمالي از هر جهت با يكديگر تعامل فرهنگي الزم است براي جلوگيري از بروز ناهماهنگي

2.سازنده داشته باشند

و غيررويكردهابا توجه به بندي مخاطبين هاي زبان فارسي، گونه ظرفيتمستقيم،ي مستقيم

و واگذاري، وضعيت مطلوب در گسترش زبان  و نيز راهبردهاي دوگانه نهادسازي زبان فارسي

:گونه است فارسي بدين

بي در مورد مخاطبين غيرفارسي و هر زبان عالقمند دو رويكرد تفاوت به زبان فارسي از

و غيرمست ميمستقيم كه قيم نظام جمهوري اسالمي توان استفاده كرد، با اين تفاوت كه در مناطقي

تر تر است زيرا اعتماد به نظام در چنين محيطي راحت رويكرد مستقيم مناسبنفوذ بيشتري دارد 

و در مناطقي كه نظام تسلطي به لحاظ فرهنگي ندا صورت مي رد اتخاذ رويكرد غيرمستقيم پذيرد

مي زيرا افراد در چنين محيطي سختتر است مناسب اينكه چرا براي نسل.كنند تر به نظام اعتماد

و سوم ايرانيان خارج از كشور آموزش تنها با رويكرد غيرمستقيم توصيه مي شود علت اين دوم

و حمايتيمياسالمي است كه نظام  و ايجاد زمينه جهت تواند از طريق اتخاذ راهبردهاي واگذاري

ب را هاي غيردولتي، فعاليتخشفعال شدن گسترش زبان فارسي در ميان درخصوص هاي مؤثري

و تجربه نشان داده است نهاد سهل هاي مردم جذب اين افراد در گروهو اين قشر ترتيب دهد  تر است

 
و تنها محتاج حمايت دولتي باشد دوباره حساسيتزبان البته اگر آموزش.1 .ها باقي خواهد ماند فارسي توجيه اقتصادي نداشته باشد

ببه.2 هـاي كه سفارت جمهوري اسالمي آنها را از انجام فعاليـت دارند رخي از اساتيد زبان فارسي در خارج از كشور گله عنوان مثال

و يا براي رفع موانع پيش ترويجي درخصوص زبان فارسي منع مي . دهـد روي گسترش زبان فارسـي تـالش مناسـبي انجـام نمـي كند

مي درحالي و رفع موانع به حمايت از گسترش زبان فارسي بپردازد زمينهحداقل تواند با ايجاد كه نظام .ها
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كه اكثريت اين هاي دولتي، چرا هاي غيردولتي اعتماد بيشتري دارند تا سازمان كه اين افراد به تشكل

بافراد  و طبيعتاً به نظام هاي نظام اختالف داليلي با سياستهفرزندان مهاجريني هستند كه نظر دارند

.و نهادهاي دولتي اعتماد كمتري دارند

و اقدامات كلي ممكن جهت گسترش زبان فارسي با توجه به نوع پيشنهادي جدول رويكردها، راهبردها

 مخاطبين در خارج از كشور

 رويكردها

 راهبردها

 رويكرد غيرمستقيم رويكرد مستقيم

 واگذاري نهادسازي

 تبليغ آموزش تبليغ آموزش مخاطبين اقدامات كلي

و سوم ايرانيان خارج از كشور -�-- نسل دوم

-�-� زبانان عالقمند به زبان فارسي غيرفارسي

بي غيرفارسي �-�- تفاوت به زبان فارسي زبانان

ال ببا توجه به جدول و رويكردهاي مناسبزم است به تعريف اقدامات كلي با توجه ه راهبردها

.كدام پرداخته شودهر

 آموزش) الف

آناز هدفو گيردمي انجاميا شودمي اتخاذ ديگريازپس يكيكه اقداماتيو تصميمات مجموعه

.است آموزشي هاي هدفبه بيشتر هرچه دستيابي

آموزشي، يادگيري زبان فارسي به بهترين وجه است هدف،خصوص گسترش زبان فارسيدر

.تا بيشترين قرابت را با زبان معيار داشته باشد

مي البته زبان و متنوعي را از يادگيري زبان فارسي داشته باشند آموزان . توانند اهداف مختلف

اي ممكن است به سبب مالحظات شغلي درصدد اي ممكن است هدفشان تجارت باشد، عده عده

به اما عده،ادگيري اين زبان باشندي و آشنايي اي نيز و ادب فارسي خاطر عالقه وافر به فرهنگ

و،عطار،موالنا،سعدي،بيشتر با شعراي ايراني نظير حافظ ميل به يادگيري زبان فارسي ...نظامي

.داشته باشند

مدطبيعتاً براي هر زيرا. ظر قرار دادن كدام از اين مخاطبين بايد شيوه خاصي از آموزش را

آنكه هدفش تنها تجارت با تجار ايراني است نيازش بيشتر به صحبت كردن عادي به زبان فارسي 

و اصطالحات،است اما آنكه عالقمند به ادبيات فارسي است الزم است بيشتر متون ادبي را بخواند
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در. ادبي را فرا بگيرد نوع دوم كامالً متفاوت طبيعتاً شيوه آموزش در نوع اول با شيوه آموزش

.است

زبان عالقمند به زبان فارسي كه از مهمترين مخاطبين زبان خصوص مخاطبين غيرفارسيدر

مي فارسي محسوب مي در راهبرد هم تواند شوند، بهترين اقدام نظام، اقدام آموزش است كه

درو نهادسازي و ويژگي كه اين قشر عمدتاً با زبانچرا. راهبرد واگذاري عملي شودهم هاي فارسي

و لذا نيازي به تبليغ زبان فارسي براي آنها احساس نمي شود به اين دليل آموزش آن آَشنا هستند

.بهترين اقدام است

و راهبرد واگذاري با يكديگر متفاوت است آموزش. عملي شدن اين اقدام در راهبرد نهادسازي

ميدر راهبرد نهادسازي به معني آموزش مستقيم است كه  اعزام مستقيم: شود شامل موارد زير

و هاي دولتي داخل دانشگاهدر فارسي زبان آموزش هاي دوره اساتيد توسط نظام، برگزاري  كشور

.كشوراز هاي دولتي كشورهاي ميزبان در خارج دانشگاه

اب. در راهبرد واگذاري كه مبنايي حمايتي دارد وضع آموزش متفاوت است كهه ين معني

هر نظام مبتنياقدامات  و خارج از كشور براي تحقق بر حمايت از گونه فعاليت آموزشي در داخل

فر رش زبان فارسي خواهد بود به نحويهدف گست و اثرگذاري مستقيمي در يندآكه هيچ دخالت

تا واي دروس كه الزم است نظارت ويژهآموزش صورت نگيرد مگر تأمين محت اي بر آن داشت

و منافع ملي نظام خارج نشوديند آموزش از دايآفر .ره اهداف

 تبليغ)ب

و ادبيات فارسي بسيار كم است يا وجود ندارد نياز در مناطقي از جهان كه آشنايي با فرهنگ ايراني

و مفاخر زبان فارسي معرفي شوند تا زمينه براي آموزش زبان  و هنر ايراني است ابتدا فرهنگ

و هنر ايراني كه مهمترين مزيت نسبي براي. شودفراهم  طبيعي است تا مخاطبين نسبت به فرهنگ

شود آشنايي الزم را نداشته باشند يادگيري زبان فارسي عالقمندان به زبان فارسي محسوب مي

عنوان مثال بسياري از مخاطبين هستند كه به عرفانهب. جذابيت چنداني براي آنها نخواهد داشت

ميايراني عال و نظام و تبليغ شخصيت عارفاني چون موالنا قه بسياري دارند تواند از طريق معرفي

كه.و عطار در اين مخاطبين نسبت به زبان فارسي ايجاد عالقه كند بسياري از مخاطبين نيز هستند

مي به آرمان شه)ره( توان از طريق ترويج آثار امام خميني هاي انقالب اسالمي عالقمندند كه يدو

و به ...مطهري طور خالصه، بهترين اقدام نظامهب. تدريج نسبت به زبان فارسي متمايل كرد آنان را

اب. تفاوت به زبان فارسي تبليغ است درخصوص جذب مخاطبين بي ين معني كه الزم است ابتداه
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و در مراحل بعد از طريق آموزش به و ادبيات فارسي را به اين افراد معرفي كرد گسترش فرهنگ

.زبان فارسي ميان آنان پرداخت

و واگذاري عملي شود اقدام تبليغ نيز مي تبليغ در عرصه. تواند در قالب دو راهبرد نهادسازي

هرنهادسازي به معناي تبليغ مستقيم نظام  و و فرهنگ است گونه فعاليت تبليغي جهت معرفي زبان

نظ. شود فارسي به بيگانگان را شامل مي و سازمانادر اين عرصه هايم جهت تبليغ به نهادها

.تخصصي دولتي نيازمند است

و رسوم ايراني معني است كه كار معرفي زبان، فرهنگبه اين تبليغ در عرصه واگذاري ، آداب

و گروه هاي مردم به سازمان مهمترين وظيفه نظام در اين. دولتي واگذار شودهاي مردمي غير نهاد

از ها، نظارت دقيق بر روند انجام فعاليت يي از سمنحمايت محتوابر عالوهعرصه  هاي آنان است تا

.منافع ملي نظام منحرف نشوند

 بندي جمع

و بوم تقدم مخاطب  شناسي بر اتخاذ راهبردها شناسي

و نيز فرمايشات مقام معظم رهبري دهد كه گسترش زبان نشان مي1مجموعه قوانين باالدستي

ا نظام جهت ترويج زبان فارسي.ز اهميت بسيار بااليي برخوردار استفارسي در خارج از كشور

و رويكرد. مند شود تواند بهره در خارج از كشور از دو رويكرد مي دوم رويكرد اول مستقيم

مي. استمستقيم غير ب در رويكرد مستقيم، نظام به مثابه مجري عمل و طور مستقيم به آموزشهكند

ميزبان فارسي از طريق نهاده و در رويكرد غير اي دولتي متولي و پردازد مستقيم در نقش حامي

مي تسهيل به. شود كننده حاضر الملل از دو راهبرد عمده اين دو رويكرد، نظام در حوزه بينبا توجه

:تواند استفاده كند مي

، راهبرد نهادسازيـ

.راهبرد واگذاريـ

ميدر هر :واند صورت پذيردت كدام از اين راهبردها دو اقدام كلي

، تبليغ•

.آموزش•

.همين گزارش1رجوع كنيد به پيوست.1
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و گسترش زبان فارسي را مانند و اقدامات كلي نظام در حوزه ترويج اگر مجموعه راهبردها

و اقدام آموزش و،طيفي در نظر بگيريم، در راهبرد نهادسازي و دخالت را دارد نظام بيشترين اثر

و اقدام تبليغ، كمترين اثرگذاري  . را شاهد هستيمنظام در راهبرد واگذاري

ـ آموزش( دخالت مستقيم ـ تبليغ()نهادسازي (نهادسازي ـ آموزش) (واگذاري ـ تبليغ)  حمايت غيرمستقيم) واگذاري

نظام جمهوري اسالمي براي گسترش زبان فارسي در خارج از كشور با سه طيف مخاطب

:ستا روبرو

و سوم ايرانيان خارج از كشورـ ،نسل دوم

،زبانان عالقمند به زبان فارسي فارسيغيرـ

بي فارسيغيرـ .تفاوت به زبان فارسي زبانان

ي تر باشند بهترين اقدام براي ترويج زبان فارس ين ما نسبت به زبان فارسي بيگانهچه مخاطبهر

هر ميان آنان، تبليغ مي و مطلوب، آموزش چه مخاطبين آشناتر به زبان فارسي باشند اقدامباشد

در. بودخواهد  حالي است كه رويكرد مستقيم در مناطقي كه نظام بيشترين تسلط فرهنگي را اين

و رويكرد غيرمستقيم در مناطقي كه نظام كمترين اثرگذاري فرهنگي را دارد دارد مناسب تر است

.تر است مطلوب

و هر اقدامي نهادهاي متولي گسترش زبان فارسي بايد درك دقيق از از اين منظر قبل

ميمش و افرادي كه مخاطب فعاليت آنان پس از بررسي اين. باشند، داشته باشند خصي از محيط

و اقدامات اتخاذ موضوع كه آيا چنين شناختي وجود دارد مي در مورد تناسب راهبردها توان

. شده با مخاطبان در اين حوزه ارزيابي مطلوبي داشت
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ها پيوست

دـ1پيوست ر خارج از كشور از ديدگاه مقام معظم رهبريضرورت ترويج زبان فارسي

و جايگاه گسترش زبان فارسيا.1  هميت

 ام؛ بسته اميد خيلى شما مجموعه اينبه فارسى، زبان شيفتهو عاشق آدميك عنوانبه شخصاًـ بنده

1.بدهد انجام فارسى زبان بابدررا اساسىو بزرگ كارهاى بتواند شاءاللّهان مجموعه اينكه اميدوارم

و كند پيشرفت روزبه روزكه رودمي انتظارو دارد ثابتي اصلو استاي طيبه كلمه فارسي زبانـ

2.آورند عملبهرا فراواني هاي استفاده زبان ايناز بتوانند جهانيان

 باشد؛ ائلق خاصاى مرتبهو ارج فارسى زبان براى بايد باشد، عالقمند بشرى معارفبه هركسـ

 جهان جغرافيايى مناطقاز عظيمى بخش است توانسته زيباو رسا شيرين، پرظرفيت، زبان اين زيرا

 خود، بالغت قدرتو شيوايى كارآيى، معنوى، نفوذبا درآورد، خود معنوى سيطرهو تسلط تحت را

3.ردآو ارمغانبه تمدنو معرفت دين، فرهنگ، آنان براىو كند بازجاهاملتدل در

. دهد انجام اسالم تحكيمو گسترش براىرا تالش بيشترين ايران،در است توانسته فارسى زبانـ

 هاى قرن طولدرو كرد پيدا ترويج فارسى زبانبه اما،شد ايران وارد عربى زبانبه اسالم،

 يانمدر زبان فارسى ايرانيان وسيلهبه آموز حكمت سخنانو اسالمى معارف بيشترين متمادى

 جهتدر واضحى حقوقاز جهاناز بخش ايندر فارسى زبان اين بنابر يافت، انتشارها ملت

4.است برخوردار بشرى تمدنو فرهنگو اسالم گسترش

 آسياياز بخشيو قاره شبه، چينبه زبانان فارسيو فارسي زبان طريقاز اسالم ترديد بدونـ

 يادگارها هنوز اند، گرويده اسالمبه مناطق ايندركه كسانياز بسياريو است يافته گسترش ميانه

 مايه خود اينو اند كردهحفظ خود ديني اصطالحاتو كلماتدررا فارسي زبان هاي نشانهو

5. است افتخارو سربلندي

 اسالمى عميق تمدنو نوآورى افكار، معارف، براى رسانهو حامل بهترين فارسى زبان اكنونـ

6.است سنگين بسيار فارسى زبان قبالدرما وظيفه اساس اينبرو شودمى محسوب

.27/11/1370فارسى در تاريخ ادبو زبان فرهنگستان اعضاىبا ديداردر بيانات مقام معظم رهبري.1

بادر رهبري معظم مقام بيانات.2 .1374/10/16در تاريخ فارسينزبا استادان المللي بين مجمع اعضاي ديدار

بادر رهبري معظم مقام بيانات.3 .1377/12/12در تاريخ فارسى زبان المللى بين مجمع دومين اعضاى ديدار

.همان.4

بادر رهبري معظم مقام بيانات.5 .1374/10/16در تاريخ فارسي زبان استادان المللي بين مجمع اعضاي ديدار

بادر رهبري معظماممق بيانات.6 .1377/12/12در تاريخ فارسى زبان المللى بين مجمع دومين اعضاى ديدار
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 موضعدر زبان اينتا كنيم تالشآن جغرافيايى گسترشو دنيادر فارسى زبان رواج براى بايدـ ما

1.دهد ارائه دنيابه دارد همراه خودباكهرا عالم گذشته مدنيتاز عظيمى بخش بتواندو گيرد قرار قدرت

 براى دانند،مىرا فارسى زبان فرهنگىو تاريخى اهميتو ارزشكه كسانى همهو زبانان فارسىـ

2.كنند تالشآن گسترشو ترويج

در دنيا.2  جاذبه جديد زبان فارسى

هم حقيقتاً زبان فارسى در دنيا جاذبه جديدى پيدا كرده استـ از. امروز كشورهاى من كسانى را

و غيرعربى ديده ام كه اينها زبان فارسى را از طريق راديوى جمهورى اسالمى ياد گرفته عربى

و مفاهيم انقالبى، اينها را با زبان فارسى مأنوس)ره( جاذبه سخنان امام. بودند و حقايق انقالب

و اين زبان را مى ب. فهميدند كرده بود مىهم در منطقه شرقى عربستان كه صداى ما همه آنجا رسد،

ب و و هم در آفريقا ما اين را ديديمهدر پاكستان در،هند بودم 1359من سال. خصوص در هند،

مى آنجا ديدم كه كسانى به مطمئناً در جاهاى ديگر،فهمند خاطر سرودهاى انقالبى، زبان فارسى را

ا هر. ين معنا وجود داردهم اي جا كه جاذبهبنابراين، و و اين فرهنگ ن تفكر بتواند راهى باز كند

هم هست 3.نفوذى بكند، زبان فارسى

كه كارى. كندمى حملرا فرهنگى خودباكه است طبيعى باشد، زيادآن نفوذ سعهكه زبانىهرـ

 فراوانى نفوذهاى اعمالباو زياد هاى خرجبا خواهندمىطلب سلطهو استعمارگر هاى دولت امروز

4.است كرده خودش طبيعىِ نفوذبارا كارآن فارسى زبان،بدهند انجام دنيا در

ت.3 و در گسترش زبان فارسيمشكالت  قصيرات بزرگ

 پيروزى اول چندساله ايندرفقطنه. است شده تقصير فارسى زبان كاردركه كنيم اعتراف بايدـ

 نيز گذشتهدركهبل نشد، پرداخته چندان مهم اينبه بود، مشغول كارىبه هركسىكه انقالب

و دانان فارسىو شعراو ادبا كشور ايندر اينكهباو گرفت صورت بيشترىوتر بزرگ تقصيرهاى

و كردمى بايدكهرا رشدىآن فارسى زبان متمادى، سنين ايندر اما بودند، بزرگى گويانِ فارسى

5.نكرد پيدا كرد،مى پيدا بايد دنيادركهراىا سعه آن

 شرايطبا متناسبآن كيفيتو ظرفيت افزايشو فارسى زبان درونى هاى ضعف بردننبيازباـ

 تر، آسان شكلىبه نيز فارسى زبان ملىو قومى جغرافيايى، گسترشكه يافت اطمينان توانمى زمان

.همان.1

.همان.2

.27/11/1370فارسى در تاريخ ادبو زبان فرهنگستان اعضاىبا ديداردر بيانات مقام معظم رهبري.3

.همان.4

.همان.5
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ازير كنيم پويارا فارسى زبان بايد وظيفهيك عنوانبه اين بنابر،گرفت خواهد انجام بهتروتر روان

 خود امروز نيازهاىبارا زبان اين نتوانند پيگيرو دلسوز آگاه، دانشور، فاضل، زبانان فارسى اگر

1.شد خواهد مغلوبيتو ضعف دچار ترديد بدون كنند، همسازو همراه

 موجود هاي ظرفيتاز بايد، زبان ايندر تكاملو حيات عناصر ايجادو فارسي زبان گسترش برايـ

2.آيد عملبه استفاده حداكثرنآ در

و جايگاه گسترش زبان فارسي در خـارج از كشـور در سياسـتـ2پيوست هـا، قـوانين

 مقررات كشور

سطوح
نوع قانون يا

 سند
 مصداق در متن قانون

 كالن

هاي كلي سياست

نظام در دوره 

 انداز چشم

ن سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه.47 و تقويت با قش منطقهاي اي كشور،

و مزيت گيري از قابليت بهره با ها و طبيعي سرزمين، هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

)1(المللي كشور هدف ارتقاي جايگاه بين

سند سياست

 فرهنگي كشور

)بند هفتم(اصول سياست فرهنگي)ج

و.7 آن،تقويت،ادبيات فارسي اهتمام به امر زبان و گسترش )2(ترويج

هاي كلي سياست

هاي برنامه

 توسعه

)3(هاي آموزش عالي در برنامه دوم هاي بخش مشيطخ

و منطقه توسعه همكاري-»10«بند و بين هاي علمي :المللي، از طريق اي

به-»2-10« و كوشش براي گسترش زبان فارسي ويژه در كشورهاي آسياي ميانه

و تقوي شبه و ادبياتت كرسيقاره هند از طريق ايجاد توسعه فارسي در مراكز هاي زبان

و نيز اعطاي فرصت زبان فارسي هاي مطالعاتي به استادان خارجي علمي اين كشورها

 هاي كشور در دانشگاه

)4(برنامه سوم

و ارزش.7 و شناساندن فرهنگ و انقالب اسالمي به جهانيان هاي واالي اسالم، ايران

و بهر شناخت فرهنگ از گيري از جنبهههاي ساير ملل حمايت»7-5«طريق هاي مثبت آنها

و كرسي در هاي ايران از مراكز و تالش و آموزش زبان فارسي جهت گسترش شناسي

 آنها در خارج از كشور

)5(برنامه چهارم

و روابط خارجي• :امور مربوط به مناسبات سياسي

 ...از كشور كمك به ترويج زبان فارسي در ميان ايرانيان خارج....33

)6(برنامه پنجم

و زبان فارسى در ميان ايرانيان خارج از كشور....43  ...كمك به ترويج خط

 ميانه
قوانين برنامه

 توسعه

)109(مادهـقانون برنامه چهارم توسعه

و بهره دولت موظف است به و شناساندن هويت تاريخي ايران از منظور حفظ  گيري

بادر رهبري معظم مقام بيانات.1 .1377/12/12در تاريخ فارسى زبان المللى بين مجمع دومينىاعضا ديدار

بادر رهبري معظم مقام بيانات.2 .1374/10/16در تاريخ فارسي زبان استادان المللي بين مجمع اعضاي ديدار
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سطوح
نوع قانون يا

 سند
 مصداق در متن قانون

و مؤلفهع ه ناصر بههاي :هاي ذيل را انجام دهد ويژه زبان فارسي، اقدام ويت ايراني

و بين حمايت از پژوهش)الف و گذشته طوالني اي در زمينه ايران رشته هاي علمي شناسي

و تدوين گزارش و كتاب تاريخي سط ها وهاي الزم در  وح مختلف عمومي، آموزشي

 پژوهشي

خط)ج و اطالعات به و تصويب حمايت از گسترش منابع و تدوين و زبان فارسي

و بين ف استانداردهاي ملي اي هاي رايانه ارسي در محيطالمللي نمايش الفباي

قوانين بودجه كل

 كشور

در اعتبار 1384تا سال 1376مجلس شوراي اسالمي در قوانين بودجه از سال*

و ادبيات 114000و 114014هاي رديف و گسترش زبان و با عنوان اشاعه فارسي

و تقويت كرسي به ايجاد هاي زبان فارسي در خارج از كشور مبالغ معيني را ساالنه

 شوراي گسترش زبان فارسي واگذار كرده است

قوانين عادي

مصوب مجلس 

 شوراي اسالمي

و مصرف آن در موارد معين* مصوب( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

)58(ماده) 28/12/1383

و ادبيات فارسيبه فره.1 از اجازه داده مي)7(نگستان زبان شود درآمدهاي حاصل

و امور مشاوره فعاليت و نتايج هاي تحقيقاتي و فروش انتشارات و كارشناسي اي

و ديگر فعاليت پژوهش و اطالعات توليد شده و ها و فرهنگي و پژوهشي هاي آموزشي

و هدايا بهينيز هبه خي براي مصارف عام را كلدا اصي كه از طريق خزانهحساب ري

 شود واريز نمايد افتتاح مي

كه همه به ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي

مي سال پيشهمين منظور در قانون بودجه هر دستگاه مزبور قرار شود در اختيار بيني

و تجهيزات مربوط  و نيز به فعاليتخواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات هاي ياد شده

و و ادب فارسي و تحقيقات مربوط به زبان همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان

و ايجاد محل براي آموزش و ديگر پژوهش خريد و احياي كرسي ها و توسعه هاي ها

و خريد كتاب زبان فارسي در خارج از و خارج كشور كشور هاي خطي فارسي از داخل

س  هاي ضروري به مصرف برسد زينهه ايرو

)8(وظايف)2(اسالمي ذيل ماده ارشادو فرهنگ وزارت وظايفو اهداف قانون*

 كشورهايدر فارسي زبان اشاعهو اسالمي انقالب فرهنگ گسترش هاي زمينه ايجاد.28

 عالي آموزشو فرهنگ وزارتو خارجه امور وزارت همكاريبا جهان مختلف

هاهنامموافقت خرد

و دولت و آموزشي بين دولت جمهوري اسالمي ايران موافقتنامه فرهنگي، علمي

)9(جمهوري اسالمي افغانستان

و ادبيات فارسي را مورد حمايت قرار خواهند داد،هاي متعاهد طرفـ)3(ماده  گسترش زبان

و و اصول همكاري بين جمهوري اسالمي ايران قانون معاهده اساس روابط متقابل

)10(دراسيون روسيهف

و زبان روسي در ايرا....ـ)9(ماده ن را مورد طرفين آموزش زبان فارسي در روسيه

 تشويق قرار خواهند داد

گذاري، فني، اقتصادي، بازرگاني، سرمايههاي قانون موافقتنامه عمومي همكاري

و جوانان بينعلمي، فرهنگي و دولت، ورزشي دولت جمهوري اسالمي ايران

)11(پادشاهي عربستان سعودي
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سطوح
نوع قانون يا

 سند
 مصداق در متن قانون

و جوانان همكاري در زمينه«فصل »هاي علمي، فرهنگي، ورزشي

و عربيهماهنگي براي .....ـ)6(ماده و آموزش زبان فارسي  ترويج

و دولت قانون موافقتنامه همكاري هاي فرهنگي بين دولت جمهوري اسالمي ايران

)12(نجمهوري تاجيكستا

و هاي طرفـ)13(ماده و تاجيكي را تشويق و ترويج زبان فارسي متعاهد، گسترش

ي يكديگر فراهم خواهند ساختتسهيالت الزم را به اين منظور برا

و علمي بين دولت جمهوري اسالمي قانون موافقتنامه همكاري هاي فرهنگي، آموزشي

و دولت كنيا )13(ايران

و سواحلي به دو طرف بنا به درخواست، معلماني جهتـ)10(ماده تدريس زبان فارسي

ب و ايران اعزام خواهند كردترتيب ه كنيا

و دولت قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسالمي ايران

)14(جمهوري عربي سوريه

 زبانو سوريه هاي دانشگاهدر فارسي زبان هاي كرسي ايجاد براي طرفينـ)5( ماده

 هايي كرسي چنين چنانچهو نمود خواهند مساعي تشريك يرانا هاي دانشگاهدر عربي

 پرداخت خواهندآن تقويتبه باشد موجود حاضر درحال
اي كشور است، اين بند به شكل غيرمستقيم به گسترش ها براي تقويت نقش منطقه از آنجا كه زبان فارسي يكي از مهمترين ظرفيت.1

.شود زبان فارسي در خارج از كشور مربوط مي

مي.2 و اطالق دارد پس كه از آنجا كه اين بند قانوني مقيد به داخل كشور نشده گسترش زبان فارسي در درخصوص توان نتيجه گرفت

.خارج از كشور نيز مصداق دارد

.شوراي عالي انقالب فرهنگي 28/2/1372مصوب.3

.شوراي عالي انقالب فرهنگي 25/12/1377مصوب.4

م.5 .20/9/1382در تاريخ عظم رهبري ابالغي مقام

.21/10/1387در تاريخ ابالغي مقام معظم رهبري.6

به.7 ف 1383ذكر است كه در سال الزم و ادبيات فارسي جزءو تصويب اين قانون، در رهنگستان زبان متوليان گسترش زبان فارسي

در خارج از كشور بوده است .باشد زبان فارسي در خارج از كشور نمي حال حاضر اين فرهنگستان متولي گسترشاما

.12/12/1365مصوب.8

.30/5/1386مصوب.9

.16/10/1380مصوب. 10

.21/2/1379مصوب. 11

.17/1/1376مصوب. 12

.13/5/1371مصوب. 13

.10/7/1363مصوب. 14
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و مĤخذ  منابع

.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.1

.وري اسالمي ايرانساله جمه انداز بيست سند چشم.2

.انداز هاي كلي نظام در دوره چشم سياست.3

.سند سياست فرهنگي كشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي.4

.هاي توسعه ابالغي مقام معظم رهبري هاي كلي برنامه سياست.5

.قوانين برنامه توسعه.6

.قوانين بودجه كل كشور.7

.قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسالمي.8

.عالي انقالب فرهنگيمصوبات شوراي.9

 21/8/1387 مـورخ 635 جلسـه مصـوب»العالميـه المصـطفي جامعـه آموزشـيو علمـي نهاد« اساسنامه.10

.فرهنگي انقالب عالي شوراي

 عـالي شوراي 2/11/1386 مورخ جلسه ششصدوهجدهمين مصوب اعتصامي پروين جشنواره اساسنامه.11

.فرهنگي انقالب

 27/11/1366 مـورخ جلسـه يكصـدوچهلمين فارسـي مصـوباتادبيو زبان گسترش شوراي اساسنامه.��

.فرهنگي انقالب عالي شوراي

.27/11/1370 تاريخدر فارسى ادبو زبان فرهنگستان اعضاىبا ديداردر رهبري معظم مقام بيانات.13

 تـاريخدر فارسـي زبـان اسـتادان المللـي بـين مجمـع اعضـاي بـا ديـداردر رهبـري معظـم مقـام بيانات.14

1374/10/16.

 تــاريخدر فارســى زبــان المللــى بــين مجمــع دومــين اعضــاى بــا ديــداردر رهبــري معظــم مقــام بيانــات.15

1377/12/12.
16. www.Britishcouncil.org 
17. www.topiranian.com 
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راهبردهـاي.3 وضعيت ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبررسي:عنوان گزارش

 گسترش زبان فارسي در خارج از كشور

و تبليغ اسالميگروه(فرهنگي مطالعات:نام دفتر )فرهنگ عمومي، ارشاد

و تدوين  محمدمسعود صادقي، سيدعلي كشفي:كنندگان تهيه

ك:ناظر علمي  لهرسينا

 معاونت پژوهشي: متقاضي

 ـــــ: ويراستار تخصصي

 ــــ:ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه

 زبان فارسي.1

 راهبرد.2

 خارج از كشور.3

 4/3/1390:تاريخ انتشار


