آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
عارفه حسینی
عاطفه حسینی

1
2

چکیده
با توجه به رابطة تنگاتنگ زبان و سنتهاي فرهنگي ،از قـرن نـوزدهم عـالوه بـرآموزش زبان بر آموزش فرهنگ نيز
تأكيـد شـد .بـا ايـن حـال ،كمبـود تحقيقـات درخصوص تأثيرات فرهنگ ايراني در آموزش زبان فارسي به غيـر
فارسـي زبانـان كامالً مشهود است .در اين پژوهش سعي بر اين شده است ،تآثير فرهنگ ايراني و به طور كلي رابطه
ي فرهنگ و زبان و پيشينه وتاريخچهي آموزش زبان فارسي به غير ف ارسي زبانان پرداخته شود.همچنين رويکرد
جديدي در آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان به نام آزوفا معرفي شده است.به اميد آن كه مورد عنايت
رهروان علم وادب قرار بگيرد.
واژگان كليدي :آموزش زبان فارسي ،غير فارسي زبانان ،فرهنگ ،رويکرد ،آزوفا
مقدمه
در دوران اسالمي ،فرهنگ و ادب و هنر ايران رنگ و چهرة تازهاي به خود گرفت و پس ازسه قرن توسعه و
نفوذ زبان و فرهنگ عرب ،زباني كه از زمان ورود آرياييها در هزارة سوم پيش از ميالد گسترش و توسعه اي شگرف
داشت ارزش و اعتبار خود را بازيافت .در مدت سه قرن نفوذ اعراب نيز زبان فارسي اعتبار خود را بـه كلـي از
دسـت نـداد .اعـراب ،بـراي گسترش قلمرو خود و همچنين ناتواني در ادارة امور خود ،ايرانيان را در برخي منصبه
اي ديواني خود ميگماردند؛ از اين رو ،مکاتبات و مناسبات ديواني آنان به خط و زبان فارسـي بود كه خود سبب
گسترش فرهنگ و هويت ملي ايرانيـان شـد .در نتيجـه ،در زمـان نسـبتاً اندكي فرهنگ و هنر ايراني در سراسر
قلمرو اسالم ،از آسياي دور تا غـرب افريقـا و حتـي جنوب غربي اروپا ،گسترش يافت به عبارت ديگر بعـد از
يـك دورة افـول ،زبـان فصـيح فارسي و فرهنگ گرانقدر ايران سرافرازي و سروري يافت و از كرانه هاي اقيانوس
اطلس تااقيانوس هند ،از دهلي تا روم ،و از آسياي شرقي تا بغداد و باالخره از سـنگاپور تـا اسـپانيا زبان جويندگان
دانش و ادب شد.
به دنبال ترويج و گستردگي زبان و فرهنگ ايراني ،حتي در برخي نقاط دورافتادة جهان ،انجمن هاي
خاورشناسي و انستيتوهاي مطالعات شرقي تأسيس شد .همچنين ،بـا توجـه بـه فرهنگ غني ايران زمين ،انجمن
هايي براي تحقيـق و مطالعـة فرهنـگ ايرانـي يکـي پـس از ديگري در كشورهاي مترقي اروپا و امريکا بنيان نهاده
شد و اينگونه بود كه تقريباً در همـة مؤسسات خاورشناسي جهان رشتة مطالعات زبان و ادب پارسـي و تـأثير
فرهنـگ و زبـان سرزمين ما و نفوذ آن در فرهنگ ديگر كشورها بنيانگذاري شد.
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پیدایش و روند تاریخی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها
آمــوزش زبــان فارســي بــه مثابــه زبــان دوم يــا خــارجي بــه غيــر فارســي زبــانها در دوره اخير از
همگرايي بـا جريـان كلـي آمـوزش زبـان و تحـوالت و دسـتاوردهاي آن بازمانـده اســت .ايــن عــدم
همگرايــي كــه داراي ريـشه هاي سياســي ،اقتــصادي ،فرهنگــي و زبــاني(خصوصاً الفبـايي) اسـت ،آمـوزش
ايـن زبـان را از همگـامي بـا رونـد پرشـتاب و پـيش رونـده آمـوزش زبـان و بهـره منـدي از دسـتاوردهاي آن
محـروم كـرده اسـت ،بـه گونـه اي كـه حتـي گذشت يـك سـده از تحـوالت نظـري و عملـي ،آمـوزش زبـان
فارسـي را بـه جايگـاه مطلـوب نزديك نساخته است .ايـن واپـسمانـدگي در نـاهمراهي آمـوزش زبـان فارسـي بـا
چهـار دوره از تحوالت دوران سـاز در آمـوزش زبـان -كـه شـرح آن در ذيـل مي آيد ،مشهود است .سه دوره
اول را مي توان در چارچوب پاراديم روشگرا و دوره چهارم را در چارچوب پارادايم پساروشگرا )(Postmethod
جاي داد .سه دوره اول عبارت اند از-1:دوره  -دستور ترجمـه) -2 ، ( Translation-Grammarدوره -
سـمعي بـصري(  )Lingual-Audioو  -3دوره ارتباطي( -4. ) Comminictiveدوره چهارم دوره پساروشگرا
يـااصلمدار نام دارد
تعريف راهبردهاي يادگيري زبان و طبقه بندي آن هاراهبردهاي يادگيري ،ابزاري هستند كه زبان ها بهره آموز
براي يادگيري زبان مقصد از آنها بهره مي گيردراهبردهاي ارتباطي نيز يکي از انواع راهبردهاي يادگيري زبان هستند
معلمان براي اينکه بتوانند به توسعة توانش ارتباطي و يادگيري زبان آموزانشان كمك كنند ،ضروري است كه از
راهبردهاي يادگيري زبان آگاهي داشته باشند
كاسپر ،راهبردهاي يادگيري را برنامه«عنوان به ريزي بالقوة آگاهانه براي حل مشکلي كه» يادگيرنده در دستيابي
به اهداف ارتباطي و يادگيري با آن مواجه ميشود» تعريف مي كنند.
آزوفا :رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
آموزش و پژوهش در حوزة فرهنگ و تمدن ايران ،به ويژه در دوران اسالمي ،عمدتاً از دورةصفويه ،با برقراري
روابط تجاري و سياسي بين ايران و دولتهـاي اروپـايي ،در خـارج ازكشور و اغلب به صورت تالش هاي فردي
آغاز گرديده است .در اين ميان ،بيش از همه ،به آموزش زبان و ادبيات فارسي و پژوهش دربارة آن پرداخته شده كه
در طول قرن بيستم ،به دليل ارتقاي سطح روابط بين المللي و نزديکي ملتها ،رشد فزايندهاي يافته است .آمـوزش
زبان و ادب فارسي ،مخصوصاً در نيم قرن گذشته ،به دليل كوشش نهادهاي مسئول و متولي اين حوزه جهش
چشمگيري را نشان ميدهد .بررسـي وضـعيت آمـوزش زبـان فارسـي وروابط فرهنگي در خارج از كشور حاكي از
واقعيتهاي زير است:
 -1گسترة كنوني آموزش زبان و ادب فارسي در جهان فراتر از حيطة نظـارتي نهادهاي متولي (به ويژه شورا و
مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي) است و اين امـر امکـان بسـط فرهنگي و تمدني ايران را تقويت مي نمايد.
 -2هم در بخش نظارتي نهادهاي متولي و هم در بخش مستقل از اين نهادهـا ،امکانـات بالقوة ديگر براي رشد
آموزش زبان و ترويج جذابيتهاي فرهنگي ايران مشهود است.
-3واقعيتهاي عصر حاضر درمورد جهاني شدن ،رقابتهاي بين المللي ،روابط سياسي و اقتصادي ،رفتار خصمانة
برخي قدرتهاي مدعي ،تبليغات منفي و بدبين سـاختن اذهـان ملتها نسبت به جامعة ايراني ،بر ضـرورت تـرويج
بـيش از پـيش ارزشهـاي تـاريخي ،فرهنگي و تمدني ملت ايران در جهان داللت دارد.
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پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،از اوايل تأسيس ،تجاربي طوالني در اعزام استاد زبان و ادبيات
فارسي به خارج از كشور و اجراي طرحهاي پژوهشي در زمينة زبـان ،ادب و فرهنگ ايران داشته و از متعهدترين
نهادهاي فرهنگي ايران شمرده مـيشـود .مقالـةحاضر به شرح قسمتي از تالشهاي پژوهشگاه ،كه طي بيست سال
گذشـته بـراي رشـد وارتقاي آموزش زبان فارسي در مراكز علمي و آموزشي خـارج از كشـور صـورت گرفتـه،
ميپردازد و رويکرد متکي بر مباني و جذابيتهاي فرهنگي و تمدني ايران به عنوان محتواي آموزش زبان فارسي را
مطرح ميسازد .همکاري و هماهنگي با «شوراي گسـترش زبـان و ادبيات فارسي»« ،مركز گسترش زبان و ادبيات
فارسي» و ديگر مراكز مـرتبط از محورهـاي پايه در برنامه ريزي پژوهشگاه شمرده ميشود.
گروه پژوهشي «آموزش زبان و فرهنـگ ايـران بـه غيرفارسـي زبانـان» بـر پايـة تـالش بيست ساله بنياد گرفته
است .نام اختصاري اين گروه «آزوفا» پيشنهاد گرديده كه ،در مقايسه با «آزفا» يعني آموزش زبان فارسي به غيرفارسي
زبانان ،بر ضرورت حضور مباني فرهنگي وتمدني ايران در اين رشته تأكيد دارد دانشگاه مطالعات خارجي هنکوك
مأموريت دو سالة بوسني و هرزگوين با يافته هاي مورد اشاره به پايان رسيد و آغاز مأموريـت بعدي به كرة جنوبي
تعهدات پژوهشي را ،كه همانا شـناخت مسـائل و مشـکالت موجـود و تالش براي حل آنها است ،يادآور گرديد .به
اين ترتيب ،با پيشنهاد تـأليف دو جلـد «فارسـي عمومي» به شوراي گسترش زبـان و ادبيـات فارسـي ،كـه بـه
تأييـد رسـيد ،مسـير آزوفـا در پژوهشگاه هموار گرديد.
كشور كرة جنوبي ،به خالف بوسني و هرزگوين ،قرابت تاريخي و فرهنگي با ايران نـدارد و نمونة بارزي از
كشورهايي است كه تدريس زبان فارسي درآنجـا از مشـتركات گذشـته دو كشور نشئت نميگيرد .طي سالهاي 1373
تا  ،1375تنها دانشگاه هنکـوك داراي بخش فارسي بود .در اين دانشگاه ،بيست و پنج زبان خارجي تدريس مي شد
و هر زبان به تناسب اهميت آن ،بـه ويـژه از نظـر اقتصـادي ،جايگـاه خـاص خـود را داشـت .در دورة كارشناسي
رشتة زبان فارسي ،هر سال سي نفر دانشجوي جديد پذيرفته مـي شـدند و سـاالنه تعداد كمتري اين دوره را به پايان
ميرساندند .در آن ايام ،كمتر دانش آموختهاي ميتوانست به
اعتبار يادگيري و دانش زبان فارسي وارد بازار كار شودتركيب استادان بخش فارسي دانشگاه هنکوك تا حدودي
به وضعيت دانشـگاه سـارايوو شباهت داشت .به طور كلي ،همکاران آن بخش كه در ايران تحصـيل نکـرده بودنـد
مشـکل تسلط زباني داشتند؛ مثالً ،ادبيات فارسي به زبان كره اي تدريس مي شد.
در كتابهاي زبان فارسي كه در دانشگاه هنکوك تدريس ميشد نيـز مزيـت خاصـي بـه چشم نميخورد و
جذابيت فرهنگي در آنها ديده نميشد .محتواي كتابها منحصر به مقداري اطالعات متني ،واژگاني و دستوري بود.
استادي كه متون فارسي را تدريس ميکرد از اخبار و مباحثات مجلس شوراي ملي قبل از انقالب اسالمي بهره ميبرد.
به اين ترتيب ،دورة آموزش زبان فارسي در دانشگاه هنکوك آگاهي چنداني در زمينة شناخت فرهنگ ايراني به زبان
آموزان نميداد؛ به ويژه اينکه ايرانيان ساكن در كره بسيار محدود بودند و جمع خانوادههاي ايرانـي درآن كشور ،كه
به سفارت جمهوري اسالمي ايران تعلق داشتند ،به ده نميرسيد.
نکته هاي تازهاي كه از تفاوتهاي موجود دو كشور بوسـني و هرزگـوين نشئت ميگرفت:
 -1عصر حاضر ،به ويژه در طي يك قرن اخير ،به بركت اختراعات و اكتشافات جديد ،به عصر ارتباطات تبديل
گرديده و حوزة ارتباطهاي زباني به شدت توسعه يافته است .آمـوزش زبان ها و آشنايي با فرهنگ ملتها در برنامه
ريزيهاي دانشگاهي از جايگاهي ويژه برخوردار است و اين واقعيت به هر جامعه اي امکان ميدهد كه ازطريق
آموزشهاي زباني و فرهنگـي مؤثر امکانات ارتباطي با جوامع ديگر را تقويت نمايند.
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 -2گرچه كره به لحاظ اقتصادي كشوري بسيار فعال و حساس است ،دانشـجويان زبـان فارسي در آن كشور
فاقد امکان بهره گيري اقتصادي از اين رشته اند .از سوي ديگـر ،بـين دوكشور ايران و كره ،چنانکه اشاره شد ،پيوند
تاريخي ديرينه اي وجود نـدارد .ايـن امـر نشـان ميدهد كه مزيت اقتصادي يا مشتركات تاريخي را نبايد شرط اصلي
آموزش زبان فارسـي ورواج فرهنگ ايراني در خارج از كشور دانست .بنابراين ،توجه بـه آمـوزش دلپـذير زبـان و
شيوه هاي مؤثر ترويج فرهنگي در اولويت قرار ميگيرد.
دانشگاه هاي امريکا حوزة شناختي ديگر در آموزش زبان فارسي كه بسيار قابل تأمل بـه نظـر مـيرسـد كشـور
امريکاست .جامعة آمريکا طي سه دهة اخير در اثر تحوالت انقـالب اسـالمي ايـران طيـف وسيعي از ايرانيان را به
خود جذب كرده و آموزش زبان فارسـي را  ،هـم بـه دليـل مسـائل سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقالب
اسالمي و هم حضـور چشـمگير ايرانيـان ،دركانون توجه مراكز فرهنگي و آموزشي خود قرار داده اسـت .اطالعـات
بـه دسـت آمـده و تماس هاي حضوري نگارنده با برخي استادان زبان فارسي در دانشگاههاي تکزاس ،پرينستن و
پنسيلوانيا داللت بر آن دارد كه حدود يکصد دانشگاه و مركز فرهنگي در ايـن كشـور بـه تأسيس بخش فارسي يا
تشکيل كالسهاي زبان فارسي پرداخته انـد .تحقيقـات و تأليفـات بسياري در زمينة زبان و ادبيات فارسي در آن
كشور به انجام رسيده و تدريس زبـان اغلـب در سطحي پيشرفته صورت ميگيرد .انجمن استادان زبان فارسي
آمريکا ،در طي سـالهـاي اخير ،به توفيقات چشمگيري در ايجاد ارتباط و ارتقاي سطح همکاري ميان عالقه منـدان و
رشد زبان و ادب و فرهنگ ايران دست يافته است
تأسیس آزوفا و رویکرد آن
در طي سالهاي اخير ،همکاري تنگاتنگي ميان پژوهشگاه و نهادهاي متولي ،به ويژه شوراي گسترش زبان و
ادبيات فارسي ،آغاز گرديده و اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك با شـورتجارب ارزشمندي دربرداشته است .اين
تجارب به شـکل گيـري و تأسـيس بخـش آزوفـا انجاميده و اميد ميرود كه پژوهشگاه علوم انساني با تداوم اجراي
طرحهاي ويژة آموزشي و فرهنگي نقش ياورانة خود را در عاليترين سطح ممکن ايفا نمايد.
رويکرد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به آموزش زبان فارسي در خارج از كشور بر بهرهگيري از
مجموعة جذابيتهاي فرهنگي و تمدني ايران تـوأم بـا ارتقـاي كيفـي آموزش تکيه دارد .در اين رويکرد ،فرهنگ و
تمـدن ايـران بـه مجموعـة عناصـري اطـالق ميشود كه عمده ترين آنها را حيات تاريخي ،كشورداري ،دين ،علم،
زبان ،ادبيات ،معمـاري ،هنر ،ميهندوستي ،هوشمندي و استعداد ايرانيان تشکيل ميدهد .هر يـك از ايـن عناصـر
درحيات گذشتة ملت ايران جايگاهي رفيع داشته و حاصل مجموعه ميراث گرانبهاي نياكان مـا شمرده ميشود كه با
دشواري بسيار فراهم گرديده و به سهولت در اختيار نسل كنـوني قـرار گرفته است .ارزشهاي فرهنگي و تمدني
ملت ايران به گونهاي است كه نه تنها ايرانيان خود به آن دلبستگي و پايبندي نشان ميدهند بلکه محققان و
خاورشناسان بـر نقـش ارزنـدة آن تأكيد مينهند و از اينکه ايرانيان توانستهاند در برابر طوفانهاي مهيب حوادث و در
پي قرنها و هزاره ها پايدار بمانند و حتي مهاجمان و دشمنان را مجذوب سازند ابراز شگفتي مينمايند.
ميراث فرهنگي ايران پديدة ويژهاي است كه تمـامي مسـئوالن و اهـل زبـان و ادب در جايگاه جهاني آن و
نقش بازدارندهاي كه در برابر توطئه هـا و بدانديشيهاي بيگانـه ايفـا ميکند اتفاق نظر داشته و براي رشد و رواج آن

عالقه و اشتياق نشان ميدهند .اين عرصـه با وسعت چشمگير خود ميتواند به زمينهاي بسيار تأثيرگذار براي برنامه-
ريزي و بهره گيـري فرهنگي كشور در سطح جهان تبديل گردد .با اين همه ،تا ارتقاي آن به جايگاه جهاني موردنظر

فاصلة زيادي به چشم ميخورد.
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در گروه پژوهشي «آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسيزبانان» سه هدف و نقـش اصلي زير براي آموزش
زبان فارسي تعريف گرديده است:
 -1ايجاد ارتباط و تعامل زباني بين ايرانيان و ملتهاي ديگر به عنوان هدف پايه
 -2ترويج جذابيتهاي تاريخ و فرهنـگ و تمـدن ايـران بـه عنـوان بخشـي از ميـراث فرهنگي جهان
 -3ترويج جذابيت هاي يادشده براي روشن ساختن اذهـان جهانيـان و رفـع آثـار سـوءتبليغات و تهاجمات
فرهنگي
اهداف يادشده با اجراي برنامه هاي زير تحقق خواهد يافت:
-1تأليف كتابهاي درسي ضمن ارتقاي سطح و كيفيت آمـوزش بـا بهـره گيـري از پيشرفتهاي جهاني؛
 -2توليد نرم افزارهاي الزم بـراي ارتقـاي آمـوزش و ارائـة جـذابيت هـاي تـاريخي ،فرهنگي و تمدني كشور
و ملت ايران؛
تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
در دوران اسالمي ،فرهنگ و ادب و هنر ايران رنگ و چهرة تازهاي به خود گرفت و پس ازسه قرن توسعه و
نفوذ زبان و فرهنگ عرب ،زباني كه از زمان ورود آرياييها در هزارة سوم پيش از ميالد گسترش و توسعه اي شگرف
داشت ارزش و اعتبار خود را بازيافت .در مدت سه قرن نفوذ اعراب نيز زبان فارسي اعتبار خود را بـه كلـي از
دسـت نـداد .اعـراب ،بـراي گسترش قلمرو خود و همچنين ناتواني در ادارة امور خود ،ايرانيان را در برخي منصبه
اي ديواني خود ميگماردند؛ از اين رو ،مکاتبات و مناسبات ديواني آنان به خط و زبان فارسـي بود كه خود سبب
گسترش فرهنگ و هويت ملي ايرانيـان شـد .در نتيجـه ،در زمـان نسـبتاً اندكي فرهنگ و هنر ايراني در سراسر
قلمرو اسالم ،از آسياي دور تا غـرب افريقـا و حتـي جنوب غربي اروپا ،گسترش يافت به عبارت ديگر بعـد از
يـك دورة افـول ،زبـان فصـيح فارسي و فرهنگ گرانقدر ايران سرافرازي و سروري يافت و از كرانههاي اقيانوس
اطلس تا
اقيانوس هند ،از دهلي تا روم ،و از آسياي شرقي تا بغداد و باالخره از سـنگاپور تـا اسـپانيا زبان جويندگان
دانش و ادب شد.
به دنبال ترويج و گستردگي زبان و فرهنگ ايراني ،حتي در برخي نقاط دورافتادة جهان ،انجمن هاي
خاورشناسي و انستيتوهاي مطالعات شرقي تأسيس شد .همچنين ،بـا توجـه بـه فرهنگ غني ايران زمين ،انجمن
هايي براي تحقيـق و مطالعـة فرهنـگ ايرانـي يکـي پـس از ديگري در كشورهاي مترقي اروپا و امريکا بنيان نهاده
شد و اينگونه بود كه تقريباً در همـة مؤسسات خاورشناسي جهان رشتة مطالعات زبان و ادب پارسـي و تـأثير
فرهنـگ و زبـان سرزمين ما و نفوذ آن در فرهنگ ديگر كشورها بنيانگذاري شد.
در پي عوامل يادشده ،بسياري از افراد در سراسر جهان به زبان فارسي گـرايش يافتنـد .براين اساس ،با توجه
به رابطة متقابل زبان و فرهنـگ و مشـتمل بـودن يکـي در يـادگيري ديگري ،شناخت عوامل فرهنگي در آموزش
زبان در كانون توجه قرار گرفت .با وجود اين ،تحقيقات فرهنگي در ايران هنوز رنگ و بوي مطالعات مشابه در
سراسر دنيا را ندارد.
دراين باره ،توجه به شاخصهاي فرهنگ نيز اهميت بسياري دارد .شـاخص فرهنگـي را ميتوان مشخصه اي
دانست كه تعريف فرهنگ بر آن مبنـا ميسـر مـيشـود .اگـر بخـواهيم مالكهايي را در آموزش فرهنگ درنظر بگيريم،
بايـد مشخصـه هـاي آن را تعريـف كنـيم.
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شاخصهاي فرهنگ در حوزة آموزش نيز بايد از مسـائل و مشـکالت و نيازهـاي اساسـي مردم استخراج و
سپس به عنوان شاخصهاي فرهنگي براي آموزش درنظـر گرفتـه شـوند براين اساس ،در هر گونه آموزش فرهنگي
تعيين اولويتها از نکـات مهـم اسـت
آموزش فرهنگ
به رغم طرح ريشـه هـاي آمـوزش فرهنگـي از 500پم ،اسـتقالل آموزش فرهنگ ،در جايگاه گرايشي مجزا ،به
دهة  1960بازميگـردد .امـا آمـوزش زبـان وفرهنگ تا دهة ، 1990ارتباطي با يکديگر نداشـتند و بـه عملکـرد
مشـترك آنهـا و كـاربردي به كار بسته و در زير به اختصار توضيح داده ميشود.
آموزش فرهنگ موضوع بحث برانگيز دهه هاي پاياني قرن نوزدهم بوده است اصطالح يادگيري بين فرهنگي در
اين دهه توجه شـد .
آموزش فرهنگ درواقع به آموزش زبان بـا هـدفي خـاص و موضـوعي مركـب بـراي تدريس اشاره دارد.
فرهنگ و زبان در جايگاه اهداف آموزشي به تدريج به پـذيرش جهـاني رسيده و به جنبة نظري آن بيشتر از
كـاربردي بـودن آن توجـه شـده اسـت  (ibid).در ايـن ديدگاه ،آموزش زبان بايد آموزش در روابط فرهنگي و
اجتماعي در كشورهاي زبان مقصـد را شامل شود .بر اين اساس ،آموزش زبان بايد در كل برنامة درسي دوگانهاي
داشته باشد
تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
اصطالح يادگيري بين فرهنگي ) (intercultural learning) (5 :ibidدر اين دهه توجه شـد .
اصطالح آموزش فرهنگ و زبان در بخـش نظـري ،هـمزمـان مفـاهيم وحـدت ) (unityو
دوگانگي ) (dualityرا به ذهن متبادر ميسازد .
اين همان حوزه اي است كه ،بـا توجـه بـه نيـاز بـه يکپـارچگي ابعـاد زبـاني و فرهنگـي،چالش هاي اساسي
را در آموزش پديد آورد عالوه بر تأكيد روي آموزش فرهنگ ،آموزش زبان خارجي (زبان دوم) ،يعني زبانهاي
كاربردي در كشورهايي غير از كشور مورد آموزش ،مستلزم كلينگري ) (generalistمعلم و تسلط او بر حوزه اي
وسيع مشتمل بر زبان و ادبيات و فرهنگ و اجتماع است  (ibid).بايـد توجه داشت تأثيرات فرهنگي بر يادگيرنده و
تفاوتهاي فرهنگي كه در يـك بافـت پديـد مي آيد ،از تفاوتهاي گروهي ناشي ميشود و نه تفاوتهاي فـردي .ايـن
تـأثيرات ممکـن است به شکل هاي گرايش به فعاليت ،انتخاب سبکهاي خاص ،انتخاب فعاليتهاي خاص ،مشکالت
درك و حتي مجموعه اي از مشکالت و كمبودهاي تشخيص ناپذير تجلي يابند .
هر فرهنگ براي داشتن سهمي در تحوالت جهان ،نيازمنـد عرضـه و ارائـة خـود بـا يکـي ازابزارهاي ارتباطي
موجود است كه بيگمان زبان از مهمترين اين ابزارهـا دانسـته مـيشـود .دربافت آموزش فرهنگ و زبان،كار با
صورتهاي گفتاري و نوشتاري ادبيـات در واردشـدن بـه آنچه برخي افرادآن را تجارب خارجي (experiences
)foreignميدانند ،نقشي مؤثر داشته است كه خود ،اين موارد را دربرميگيرد :شيوه هاي ديگر زندگي ،شيوه هاي
ديگـر نگـرش بـه دنيـا ،شيوه هاي ديگر تجسم ،و حاالت تفکر .از سوي ديگر ،اين امر ،ابزاري كارآمد بـراي
آگـاهي ازديدگاه هاي ديگران در بافتهاي فرهنگي ،تاريخي و اجتماعي به شمار مي آيد .
رابطة زبان و فرهنگ
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تعيين ارتباط ميان زبان و فرهنگ ،ارائة تعريفي از فرهنگ ضروري مينمايد .يوهانسـون رسون فرهنگ را چنين
تعريف ميکنند:
ازطريق يك فرايند مستمر دگرگوني ،محيط پيرامون ما تغيير ميکند و به اصطالح «تاريخي» ميشود .اين جهانِ
تاريخي شدة پوياست كه فرهنگ ناميده ميشود (يوهانسون و الرسـون،
بيلي و پيپلسسـه طـرح بـراي رابطـة دوسـوية زبـان وفرهنگ درنظر گرفته اند :
 -1در طرح اول ،زبان بخشي از فرهنگ است كه ارتباط صـريح بـين افـراد بـا فرهنـگ مشترك را نشان ميدهد.
در اين ديدگاه ،اجزاي فرهنگ (جهـانبينـي ،خـانواده ،اقتصـاد ،و غيره) بخشهاي اصلي اين ارتباط اند و وجود
فرهنگ بدون آنها غيرممکن اسـت .در ايـن طرح ،زبان فراتر از بخشي از يك فرهنگ است .
-2در طرح دوم ،زبان و فرهنگ تقريباً مستقل از يکديگرند؛ ولي شايان توجه است كـه زبـان در اين ديدگاه با
عناصر نـاب فرهنـگ و حتـي عناصـر متغيـر فرهنگـي مـرتبط بـاقي مـيمانـد .
بخشهايي از فرهنگ ،مانند مذهب و زندگي خانوادگي و اقتصاد سنتي يك اجتماع ،ممکن اسـت كامالً از بين
بروند درحاليکه تکلم به زبان سنتي خود باكاربردي مناسب از واژگان همچنان ادامـه مي يابد .اين امر نشان ميدهدكه
تغيير يا جابه جايي زبانشناختي اغلب بسـياركنـدتـر از تغييـرات فرهنگي نمايان ميگردند و در نتيجه زبان و فرهنگ
دو پديدةكامالً وابسته نيسـتند .بـا ايـن حـال
بايد به وابستگي بسيار زبان به برخي عناصر فرهنگي مانند مذهب و تکنولوژي و  ...توجه كرد.
 -3طرح سوم ،بر همبستگي نسبي زبان و بخش هايي از فرهنگ تأكيد مي كند .ذكـر سـه نکته در اين ديدگاه
ضروري است؛ نخست آنکه طبقه بندي فرهنگي واقعيات ازطريق زبـان حاصل ميشود .دوم آنکه بسياري از بخشهاي
زبان منعکس كنندة روابـط اجتمـاعي ميـان مردم و ارزشهاي آنان است و سرانجام اينکه زبان به چگونگي شکل
گيري جهانبيني افرادكمك ميکند .اين نکات نمايانگر همبستگي زبان و فرهنگ در حوزه هاي گوناگون با شدت و
ضعفهايي متفاوت است .
شايان ذكر است كه آموزش زبان در حوزة جامعه شناسي ،شامل چهارچوب هايي مبتنـي
بر مفاهيم كليدي زير است :
 -1همة رخدادهاي زباني نيازمند كاربرد زباني خاص در بافتهاي اجتماعي خاص است .
-2زبان به كار برده شده در شرايط خاص اهميتي فراوان در تعيين ماهيت رخداد اجتماعي دارد .
بر اين مبنا ،آنچه در بافت جامعه شناختي مؤثرتر واقع است آن اسـت كـه سـاخت هـاي زباني چگونه با
يکديگر تعامل مي يابند تا گفتماني كامل را تشکيل دهند .نکتـة شـايان ذكـرديگر اينکه طبقة اجتماعي ،قوميت ،سن،
جنسيت ،و محيط جغرافيايي از مـوارد تأثيرگـذاردر تغييرات واقعيتهاي زباني اند كه بايد در برنامه هاي درسي لحاظ
شوند .
كسب مهارت در سنّتهاي جامعه شناختي اهميت شاياني بـراي مـدرس زبـان فارسـي دارد .از اهميت تدوين
برنامه هاي درسي در بافتهاي اجتماعي نيـز نبايـد غافـل شـد؛ لـذا فرهنگ ،كه بخشي عظيم از جامعه و افراد آن را
تشـکيل مـيدهـد ،متمركـز و هدفمنـد دركتاب هاي درسي به كار رود و به آن توجه شود .
در پايان اين مبحث ميتوان گفت براي پديدآوردن درك فرهنگي در زبان آموز ضروري است حساسيت به ساير
فرهنگ ها و زندگي همگن در جامعة زباني مقصد ميسر شـود .بـه عبارت ديگر ،زبان آموز بايد به توانش بين
فرهنگي
دست يابدتا توانايي برقراري ارتباط در بافتهاي بين فرهنگي را بيابد .
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نتیجه گیری
براساس تحليلي كه از مجموع فعاليتهاي مربوط به آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان صورت گرفت پاره اي
عوامل به شرح زير بازدارندة گسترش زبان فارسي در خارج از كشـورشمرده ميشوند اما نبايد آنها را تهديد جدي در
اين عرصه به حساب آورد:
 -1عدم امکان اشتغال زبان آموزان از طريق آموزش زبان فارسـي از موانـع توسـعة ايـن زبان به شمار مي آيد.
با اين همه ،بسياري از فارسي آموزان بـه اميـد كاريـابي و اشـتغال بـه آموختن فارسي روي نمي آورند بلکه آشنايي
با اين زبان و فرهنگ جديـد را دريچـه اي بـه دنيايي نو ميشمارند.
 -2در اكثر مراكز آموزشي ،استاد ايراني اعزامي حضور ندارد و مراكز آموزشـي از اسـتادان ايراني و غيرايراني
خود بهره مند ميشوند .بنابراين ،محدوديت اعزام استاد از موانع اصلي رشد زبان فارسي نخواهد بود.
-3حمايت مالي از مراكز آموزشي زبان و ادبيات فارسي عاملي مثبت و تأثيرگذار اسـت اما مالحظه ميشود كه
بسياري از مراكز زباني از كمکهاي ايران برخوردار نيستند .
-4از ميـان مدرسـان زبـان فارسـي ،تعـداد محـدودي فرصـت شـركت در دوره هـاي دانش افزايي را به دست
ميآورند .
 -5با عنايت به چهار عامل باال و مـوارد مشـابه ،پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگي ،ضمن تقدير
تالش هاي نهادهاي متولي و تأكيد بر ضرورت استمرار اين تالشها،در مقطع كنوني ،مهمترين نياز آموزشي زبان
فارسي در خارج از كشور را تـأليف ،توليـد و
توزيع كتابهاي مطلوب آموزشي و نرم افزارهاي جذاب زبان و فرهنـگ ايـران مـيدانـد واعتقاد دارد كه اين
رويکرد كمبودهاي موجود را جبران خواهد نمود و در همه جا اثرگذاري بيشتري بر روند آموزش و ارتقاي جايگاه
فرهنگي و تمدني ايـران خواهـد داشـت .بخـش
آزوفا در همين راستا در پژوهشگاه تأسيس گرديده و همسو با نهادهـاي متـولي بـه ايفـاي رسالت فرهنگي
خود خواهد پرداخت.
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