
 

 
 
 

  زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش بازشناسی
 1احمد صفارمقدمدکتر 

 چکیده
نسبت به حوزۀ مقدس   ای نظرهای تجربی و شورایی نوشتۀ حاضر مبین پایبندی و دغدغۀ نگارنده و دربرگیرندۀ پاره

تأسیس  زبانان است که در راستای ارتقای کارآمدی و توفیق بنیاد ارجمند و تازه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
رود که تأسیس این بنیاد به نقطۀ عطفی درخشان در حوزۀ یادشده و تحولی  حق امید می شود. به سعدی تقدیم می

 عظیم و جهانی بیانجامد.
های متولیان پیشین این حوزه که عموماً از فرهیختگان فرهنگ و ادب کشور برگزیده شده و در  تقدیر از تالش

اند در بخش مقدم مقاله جای دارد. بحث در ضرورت  گسترش جهانی زبان فارسی در نیم قرن گذشته تأثیرگذار بوده
هوری ایران و تصریحات مقام معظم گزینی حوزۀ یادشده و جایگاه بلند زبان فارسی برپایۀ اسناد باالدستی جم واژه

های بعدی آورده شده و با بررسی گسترۀ عظیم آموزش زبان فارسی که فراتر از شناخت کنونی  رهبری در بخش
ها  عنوان نخستین نیاز آموزشی ادامه یافته است. مقاله با برخی توصیه است و تولید منابع آموزشی جذاب و معتبر به

آموزی جهانی و پیشنهاد کسب درآمد از فروش محصوالت  دی کردن دانش فارسیسازی و کاربر در جهت بومی
 رسد. آموزشی به پایان می

محتوای نوشته برپایۀ تجربۀ آموزشی و پژوهشی نگارنده و به کمک برخی انتشارات آموزشی فراهم گردیده و 
 شود. تسهیل در دستیابی به اهداف متعالی بنیاد سعدی از نتایج آن شمرده می

 ها، سودآوری گزینی، جایگاه و گسترۀ آموزش فارسی، اولویت بنیاد سعدی، متولیان پیشین، واژهها:  کلیدواژه
 

 مقدمه
های دور مورد توجه مراکز علمی  آموزش و گسترش زبان فارسی که به دلیل شأن فرهنگی و تمدنی ایران  از گذشته

مرزی مسؤالن و متولیان امر واقع شده  های برون در برنامهدر خارج از کشور قرار داشته در طی نیم قرن اخیر در ص
پنجم توسعه )بند  برنامۀ های کلی سیاستاست. تأکیدات مکرر در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران، از جمله 

 های دوم و چهارم(، نقشۀ جامع علمی کشور )فصل (،5و  3فصل اول، مواد پنجسالۀ پنجم توسعه ) قانون برنامۀ(، 43
هنر همگی  و اسالمی معارف انسانی، علوم فناوری در زمینۀ و تحقیقات علوم، های اولویت و ویژه و کالن های طرح

درستی  های متعالی این حوزه به افزون بر این، ارزشاز جایگاه بلند این رکن استقالل و فرهنگ ایران حکایت دارد. 
های مؤکد ایشان دوستداران زبان و ادب فارسی را امیدوار و  توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته و توصیهمورد 

 دلگرم ساخته است.
ای چندصدساله دارد اما دورۀ جدید ترویج  حوزۀ آموزش و پژوهش زبان و فرهنگ ایران در خارج از کشور پیشینه

وزارت علوم وقت آغاز گردید. ستاد گسترش زبان و از کشورها توسط  اعزام استاد به برخیبا  1345زبان فارسی از سال 
 شود. اکنون از ارکان اجرایی این حوزه شمرده می ادبیات فارسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم
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و  1366های  شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی که به ترتیب در سال
بیشترین بار اند، در مقام متولیان اصلی آموزش و ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور،  سیس یافتهتأ 1374

با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، اند و  مسئولیت را بر دوش کشیده
بان فارسی و گسترش آن را در کشورهای وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش رشد چشمگیر آموزش ز

های آموزش  اند. تأسیس حدود چهل کرسی آموزشی و اعزام استاد ایرانی برای آنها، تشکیل کالس جهان میسر ساخته
افزایی در ایران و خارج از ایران،  های فرهنگی حدود هفتاد کشور، برگزاری هشتاد دورۀ دانش زبان فارسی در رایزنی

های  ها، برنامه المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، و مجموعۀ بزرگی از انتشارات، همایش بین تشکیل هفت مجمع
طور مشروح برای آگاهی  های این نهادهاست که جا دارد به پشتیبانی و اقدامات ارزندۀ دیگر حاصل تالش

 مندان انتشار یابد.  عالقه
صورتی دوگانه ارزیابی نمود. نخست برپایۀ  ین حوزه را باید بهویژه توسط متولیان اصلی ا شده، به های انجام تالش

زبانان اختصاص یافته  طور کلی، امکاناتی که به آموزش زبان فارسی به غیرفارسی نیروی انسانی، اعتبارات مالی و، به
ایت دارد و است. این ارزیابی از تالش مستمر و پیگیر و توفیقات درخشان نهادهای متولی نسبت به آن امکانات حک

ام این  های اخیر، بیش از همه، با شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی همکاری نزدیک داشته نگارنده که درطی سال
ام. ارزیابی دوم که بر جایگاه بلند زبان و فرهنگ ایران، گستردگی جهانی آن و نیازهای  عینه دریافته واقعیت را به

ور مبتنی است  امکانات و عملکرد نهادهای متولی را، با همۀ شور و فراوان حمایتی در خارج و حتی داخل کش
زبانان را، در مقایسه با اهمیت و نقش برجستۀ ملی و  اشتیاق آنان، بسیار محدود و حوزۀ زبان فارسی برای غیرفارسی

 دهد. توان نشان می و کم  ای ضعیف میهنی آن، حوزه
ۀ برجستۀ فرهنگ کشور، که در راستای تقویت و تمرکز نیروها و تأسیس بنیاد سعدی توسط دکتر حداد عادل، چهر

تأمین امکانات الزم برای دستیابی به اهداف بنیادی در حوزۀ زبان و فرهنگ ایران صورت گرفته است نقطۀ عطفی 
ریخ آید. با انجام مطالعات و اقدامات اولیه، نخستین جلسۀ شورای بنیاد در تا درخشان و تحولی عظیم به شمار می

پنجم آذرماه گذشته با حضور شانزده تن اعضای آن تشکیل گردید. نوشتۀ حاضر با امید به توفیقات جهانی بنیاد 
 ای نظرهای تجربی و شورایی نگارنده در حوزۀ رسالت بنیاد است.  سعدی فراهم گردیده و دربردارندۀ پاره

 
 خدمات متولیان پیشین .1

با شورای  گسترش زبان و ادبیات فارسی ، و در حدی کمتر، با مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی،  1374از سال 
، متولیان اصلی آموزش و 1374، و مرکز گسترش، از سال 1366ام. شورای گسترش، از تاریخ  همکاری نزدیک داشته

ها و  چه طی چند دهۀ گذشته انجام گرفته حاصل تالشاند. در این باره آن ترویج زبان فارسی در خارج از کشور بوده
های این دو نهاد و نیز نهادهای مرتبط دیگر در در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم، تحقیقات  دلسوزی

 و فناوری، وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش است. 
اند. از جمله، شخصیت ارجمندِ  فارسی برخوردار بودهنهادهای متولی پیوسته از مدیریت فرهیختگان زبان و ادب 

نشدنی است و خدمات آخرین  اصغرحاج سیدجوادی و دکتر قهرمان سلیمانی در شورای گسترش فراموش دکتر علی
در مرکز گسترش نیز، دکتر غالمحسین  (1)دبیر شورا، دکتر عباسعلی وفایی، بسیار چشمگیر بوده و جای تأکید دارد.

جاست که در  ضمناً به (2)اند. ده و دکتر محمدرضا دربندی بهترین خاطره را در ذهنم به یادگار گذاشتهزا غالمحسین
اینجا بر نقش ممتاز مراکز دانشگاهی داخلی نیز که همراه و هماهنگ با نهادهای متولی زبان فارسی خارج از کشور 

های تهران،  انشگاه امام خمینی )ره( قزوین، دانشگاهاند تأکید شود. جامعه المصطفی العالمیه، د فعالیت وسیعی داشته
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شناسی و تقدیر از زحمات مسئوالن و تالشگران  شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد در رأس این گروه قرار دارند. حق
 باشد. حوزۀ زبان و فرهنگ ایران برای خارجیان در درجۀ اول اهمیت می

 
 گزینی آموزش زبان فارسی واژه .2

اند آموزش زبان، اعم از زبان  های علمی که در طی یکصد سال اخیر با تحوالت عظیمی مواجه بوده در میان عرصه
ها و  ای دارد. این تحوالت در زبان انگلیسی با پیدایش واژه اول، زبان دوم و زبان خارجی جایگاه برجسته

راه یافته و کاربردشان در حوزۀ ها به زبان فارسی  اصطالحات و اختصارات فراوانی همراه بوده که بسیاری از آن
ناپذیر گردیده است. خوشبختانه بخش  بزرگی از این مجموعه را  زبانان اجتناب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

و خدمت بزرگی به این حوزه ارزانی   سازی فارسی کرده و نظر شخصی، معادل  مندان، با سلیقه استادان و عالقه
 روند یا با اختالف نظر و عدم تأیید مواجهند. کار می ز یا به همان صورت انگلیسی بهاند اما بخش وسیعی نی داشته

شود، از جمله  باشند اشاره می شده می در اینجا به چند نمونه از اصطالحات پرکاربردی که فاقد معادل فارسی تثبیت
اختصارات پیشنهادی « آکا»و « آزا»که  ها کاربرد زیادی دارد، توضیح این به دو اصطالح زیر که صورت اختصاری آن

 اند: نگارنده

 Communicative Language Teaching (CLT) رتباطی )آزا(                                ابان زموزش آ

                                                     Task-Based Teaching (TBT)رمحور )آکا(                                                           کاموزش آ
رسد  نظر نمی کار رفته اما معادل مناسبی به به brainstormingاصطالح دیگری است که در برابر « توفان فکری»
که نخستین بار در آن زبان ساخته و پرداخته شده، کاربرد یافته و  اصطالح انگلیسی، به دلیل این(. 1391صحرایی، )

را به ذهن « آشفتگی فکری»و « رعد و برق و باد و باران»رسانی دارد. این معادل در زبان فارسی مفاهیم  قابلیت مفهوم
های تند و سریع، بدون توضیح  دادن پاسخ»ست از سازد که با معنی آن مغایر است. معنی اصطالح عبارت ا متبادر می

این همان است که از «. آموزان صورت مشارکت فکری هرچه بیشتر زبان ها، به و توجیه و یا ارزیابی و بحث در پاسخ
رو، چنانچه واژه  شود. ازاین استنباط می« تأمل حرفی زدن یا جوابی را گفتن تند و بی»فارسی در معنی « پراندن»مصدر 

، «پرانش»توان ترکیب اسمی  فراهم نباشد، می brainstormا ترکیب مناسبی از میان عناصر زبانی موجود در برابر ی
 ، مانند ستایش کردن و نوازش کردن را برای آن پیشنهاد کرد. «پرانش کردن»مثل ستایش و نوازش، و مصدر آن، 

 شود: سۀ کاربرد اسمی آن مشخص میدر کاربرد فعلی مشکل بیشتری دارد که با مقای« توفان فکری»
The last step of the brainstorming exercise  

 آخرین مرحلۀ تمرین توفان فکری 
Ask the students to brainstorm all the words they can remember… 

 آورند توفان فکری کنند. هایی را که به خاطر می از دانشجویان بخواهید همۀ واژه
است که برخی  Task-Based Teachingدر رویکرد  task-basedسازی شده اصطالح  که معادل نمونۀ دیگری
در این رویکرد بیشتر به معنی کار و فعالیت  task. (1391دوست، رقیباند ) کار برده را به« محور تکلیف»در برابر آن 

از کالس نیز انجام گیرد اما  شود که ممکن است در خارج آموزشی است که در کالس و در حین آموزش انجام می
« کاربنیاد»یا « کارمحور»معموالً به فعالیت آموزشی در خارج از کالس داللت دارد. به همین جهت، « تکلیف»واژۀ 

 تری باشد.  تواند پیشنهاد مناسب می
کار رفته  و بهزبانان پیشنهاد شده  است که به معنی آزمون زبان فارسی برای غیرفارسی« بسندگی»آخرین نمونه واژۀ 

. این واژه فاقد شفافیت معنایی و کاربردی الزم است و مفاهیم کفایت و اکتفا، حتی (1389قنسولی هزاره، است )
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ای  سزاواری و شایستگی، رابطۀ مستقیم و شفافی با آزمون ندارد. از این گذشته، در معنای مورد اشاره بهتر است واژه
 کاربرد. ه بتوان آن را راحت و روان بهانتخاب یا ساخته شود ک« تافل»مانند 

 گزینی زبان و ادب فارسی یک گروه واژه در فرهنگستان که نماید شده، پیشنهاد می با توجه به توضیحات داده
تثبیت  .شود گذاشته دیگری مرتبط گروه عهدۀ به وظیفه همین یا دهند و تشکیل زبان آموزش حوزۀ برای اختصاصی

ای به رشد این رشته و تقویت زبان  مانده یقیناً کمک ارزنده گزینی برای بخش باقی سازی شده و واژه بخش معادل
 علمی فارسی خواهد کرد.

 
 . جایگاه آموزش زبان فارسی 3

ر، کس پوشیده نیست، به جهت رسالت بنیاد سعدی و به دالیل  زی شأن واال و ارجمند زبان فارسی، گرچه بر هیچ
 شایستۀ تأکید بیشتری است:

در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران، اهمیت آموزش و گسترش زبان فارسی، به شرح زیر  تصریح  -الف
 گردیده است:

 (:43)بند  امنیتى و دفاعى سیاسى، امور: پنجم توسعه برنامۀ کلی های سیاست -
 حمایت آنان، میان در فارسى زبان و خط ترویج به کمک کشور، از خارج ایرانیان ایرانى و اسالمى هویت تقویت 

 .ملى توسعه در آنان مشارکت تسهیل و آنان حقوق از
 ایرانی: -فصل اول: فرهنگ اسالمیپنجسالۀ پنجم توسعه.  قانون برنامۀ -
 و فرهنگی هنجارهای تقویت دینی و معرفت اعتالی و دینی باورهای اسالمی، های ارزش تعمیق منظور به: 3مادۀ  

 و اسالمی انقالب و اسالمی های ارزش تبلیغ ایثار، و فرهنگ مقاومت ترویج ابتکار، جمعی، کار روحیۀ و اجتماعی
 و حقوقی، حقیقی از اعم غیردولتی، بخش از را الزم های حمایت است مکلف دولت زبان فارسی، و خط گسترش

 آورد... عمل به زیر موارد در
 های اندیشه و اسالمی انقالب قرآن کریم، غنی فرهنگ و محمدی )ص( ناب اسالم مبانی تبیین منظور به: 5مادۀ 

 -اسالمی تمدن فرهنگ و معرفی و شناساندن نیز و رهبری مقام معظم و خمینی )ره( امام حضرت سیاسی و دینی

 تقریب مذاهب بر تأکید با کشور، از خارج ایرانیان برای ویژه به فارسی، ادبیات و زبان و خط)گسترش و ایرانی

 اسالمی ارشاد و فرهنگ و فکری علمی نخبگان و ادیان پیروان بین همگرایی و گو و گفت تقویت و اسالمی

 و ارتباط توسعۀ و جهان های سایر دستگاه و خارجه امور وزارت همکاری با «اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان»
 روابط توسعۀ ملی سند»علمی،  و فرهنگی معنوی، از مفاخر صیانت و شناسی اسالم شناسی، ایران مراکز با همکاری

 عالی شورای مرتبط، وزارت توسط برنامه اول سال پایان الملل تا بین سطح در« ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 رسد. جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می و قم علمیۀ حوزۀ
. کشور فناوری و علم نظام کالن . اهداف2-2دوم: وضع مطلوب علم  و فناوری  فصلنقشۀ جامع علمی کشور،  -

 علمی؛ المللی بین های زبان بین در فارسی زبان جایگاه ارتقای: 6بند 

 فصل چهارم: راهبردها و اقدامات ملی برای توسعۀ علم و فناوری در کشور.
 جهان سطح در علمی های زبان از یکی عنوان به فارسی زبان ۀتوسع: راهبردهای ملی

 علمی مرجعیت بسترسازی و فارسی زبان گسترش منظور به خارجی دانشجویان پذیرش افزایش: اقدامات ملی

   ؛(همسایه و اسالمی کشورهای اولویت با) کشور



 713/      سعدی بنیاد تأسیس آستانۀ در زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش بازشناسی                                                 

 مختلف های دانشگاه در فارسی زبان ۀرشت تأسیس از حمایت آموزی؛ فارسی سریع و سهل های روش ابداع و توسعه

  جهان؛

 فناوری: و تحقیقات علوم، های اولویت و ویژه و کالن های طرح -
 در فارسی زبان فراگیر و موثر آموزش برای نوین راهبردهای و ها سیاست دوین: ت(3کالن و ویژه )بند  های طرح

 مجازی فضای در و کشور از وخارج داخل
 مفهومی سازی معادل بر تأکید با علوم تخصصی های حوزه در فارسی زبان از استفاده : تقویت(15ها )بند  اولویت

 تأسیس و علم زبان به فارسی زبان تبدیل برای تالش و علمی در مجامع آنها وترویج تخصصی اصطالحات برای

 جهان مختلف های دانشگاه در فارسی زبان رشتۀ

(. چند نمونه از 1391دارد )دربندی،  تصریحات مقام معظم رهبری بر جایگاه ارجمند این زبان در جهان تأکید -ب
 آن به شرح زیر است:

 ما باید برای رواج زبان فارسی در دنیا و گسترش جغرافیایی آن تالش کنیم تا این زبان در موضع قدرت قرار گیرد.
پشتیبانی کنیم های کامالً مطمئن فرهنگی ما زبان فارسی است که باید بتوانیم آن را تأمین و  من معتقدم یکی از کانال

 تا این زبان رواج پیدا کند.
در هرجای دنیا که هستید باید نسبت به ترویج زبان فارسی اهتمام کنید زیرا برای رساندن پیام انقالب و تفکر اسالم 

  انقالبی، کاربرد زبان فارسی در حال حاضر بیشتر از کاربرد هر زبان دیگری است.
عنوان  رسی این است که عشق به آن، همچون به خاک این سرزمین مقدس، بهسومین دلیل جایگاه بلند زبان فا -پ

  ترین عنصر فرهنگی، در وجود فرد فرد ایرانیان ریشه دارد. رکن استقالل ملت ایران و اصلی
مجموع بندهای باال بیانگر آن است که کسب توفیقات جهانی و تحقق کامل اهداف بنیاد سعدی مستلزم آن است که 

اندرکاران موهبتی عبادی و جهادی شمرده شود و مدیران ارجمند این نهاد از  این نهاد از نظر همۀ دستخدمت در 
 اثر سخت پرهیز نمایند. تبدیل آن به یک دستگاه اداری عادی و کم

 
 . گسترۀ آموزش زبان فارسی4

عیات کیافی وجیود نیدارد امیا      ها و مراکز فرهنگیی خیارج از کشیور آمیار و اطال     آموزان در دانشگاه  از تعداد فارسی
زبانان در دو سطح بالفعل و بیالقوه قابیل بررسیی اسیت. سیطح       های حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی فعالیت

آموزی در مراکیز دانشیگاهی    کرسی زبان 40که حدود  شود، مثالً این بالفعل برپایۀ آمارهای رسمی موجود سنجیده می
 های مختلف  های  فرهنگی ایران  کالس ر عموم  رایزنیخارج از کشور  تأسیس گردیده و  د

رسد که گسترۀ واقعی زبان فارسی در خارج از کشور بسیار فراتر از ارقام و  شود. به نظر می آموزش زبان تشکیل می
ا فعال اطالعات موجود باشد. مثالً، به گفتۀ دبیر انجمن استادان زبان فارسی در آمریکا، که رایزنی فرهنگی هم در آنج

در  (3)شود. ها و مؤسسات فرهنگی این کشور به صد نزدیک می نیست، تعداد مراکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه
 2500دانشگاهی که در حوزۀ زبان و ادب فعالند بخش فارسی دارد و بیش از  15دانشگاه از  9کشور مغرب در 

استاد به آموزش زبان  200دانشجو و قریب  4000دانشجو به آموزش این زبان مشغولند و در کشور مصر حداقل 
 (5)رسد. نفر می 6000ان به بیش از آموزان در کشور لبن همچنین تعداد فارسی (4)فارسی اشتغال دارند.

نکتۀ مهم دیگر در گسترۀ آموزش زبان فارسی سطح بالقوۀ آن است که در شرایط خاصی واقعیت خود را آشکار 
شود تعداد متقاضیان از چند نفر  مندی وارد عرصه می ای از جهان استاد فعال و عالقه که در نقطه سازد. مثالً، همین می

دوستان بسیار  که، دست کم در حوزۀ فرهنگی ایران، شمار فارسی یابد و این ا نفر افزایش میها و حتی صده به ده
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که گسترش جهانی زبان فارسی مورد توجه و تأکید بنیاد است، تصور  بیشتر از آمارهای کنونی است. با توجه به این
رسد که هرچه زودتر  به نظر می رو، ضروری محدود از طیف مخاطبان مانع کسب توفیقات کامل خواهد بود. ازاین

 اقدامات الزم برای شناخت گسترۀ واقعی آموزش زبان فارسی در جهان انجام گیرد.
 
 اعتالی آموزشی با اهداف کمی. 5

نکتۀ مهم در عرصۀ رشد و ترویج جهانی آموزش زبان فارسی، تأکید بر اهداف و معیارهای کمی درکنار اهداف کیفی 
که انجام وظایف جاری و روزمره، که طبعاً در سطح رضایتبخش و  سعدی است. توضیح اینو متعالی بنیاد ارجمند 
شود، اگر با معیارهای کمی سنجیده نشود ممکن است بنیاد را دچار ارزیابی نادرست نماید و  باالتری هم انجام می

ؤثر بنیاد سعدی آنگاه رسانی این نهاد در سطح گسترۀ آموزش زبان فارسی را محدود نماید. نقش م حیطۀ خدمت
شود که مجموعۀ مخاطبان بالفعل، و حتی بالقوۀ زبان فارسی، را کانون و هدف توجه خود بداند و  درست ایفا می

 تک مخاطبان، در هرجای دنیا که باشند، مبلغ و سفیری برای زبان و فرهنگ ایران بسازد. بتواند از تک
های نهادهای  ها و فعالیت توان فراتر از برنامه رشد زبان فارسی را می به اعتقاد نگارنده، و با کمال خوشوقتی، سرعت

های انسانی، دینی، فرهنگی و تاریخی ملت ایران دارد باید  متولی ارزیابی کرد و این رشد سریع را که ریشه در ارزش
ین جریان عظیم که نشانۀ عنایت الهی نسبت به بنیاد سعدی و مدیریت و کارکنان آن دانست. اما همگام شدن با ا

آموز لبنانی تنها بخش کوچکی از آن شمرده  فارسی 6000دانشجوی مصری و  4000آموز مغربی،  زبان 2500
ویژه، پیشی گرفتن از آن گستره در تأمین خدمات و نیازها،  همه تنوع و پیچیدگی و گستردگی، به شوند، با آن می

کارکنان این نهاد ارجمند خواهد گذاشت که تنها اعتقاد قلبی و بدون تردید باری سنگین بر دوش فردفرد مدیران و 
 التزام عملی به عبادی و جهادی بودن وظایف آنان را به مقصد خواهد رساند. 

 
 های آموزشی . اولویت6

توان بر چهار بند زیر  که می (6)وظیفۀ عمده را برای این بنیاد تعریف کرده است 25ی اساسنامۀ بنیاد سعدی 2مادۀ 
 های آموزش مستقیم زبان فارسی به خارجیان تأکید نمود: عنوان اولویت به

 افزایی و تخصصی های آموزشی، دانش : برگزاری دوره5بند 
 های نوین  : آموزش از راه دور با استفاده از فناوری7بند 
 مدت طوالنیمدت و  های کوتاه : اعزام استاد برای تدریس در دوره8بند 
 آموزشی افزار، منابع و وسایل آموزشی و کمک : تألیف و تولید کتاب، نرم9بند 

شود اما سه بند اول شمول کمتری دارد به این معنی که  هرچهار برنامۀ فوق بسیار تأثیرگذار و ضروری شناخته می
وکیلی ان کاربردی وسیع نیافته است )هنوز امک 7شود. بند  مدت است و نیز شامل افراد کمی می ای کوتاه دوره 5بند 

شوند. در مقایسه با این سه  های زبان فارسی اعزام می ، استادانی به تعداد محدودِ کرسی8و با اجرای بند ( 1391فرد، 
تصویری الزم را نخستین  -افزارهای صوتی توان تولید و توزیع منابع آموزشی معتبر و جذاب، همراه با نرم بند، می
 های بنیاد دانست زیرا: برنامهاولویت 

 زبان و امکان ارتباط طبیعی و واقعی با ایرانیان دسترسی ندارند آموزان به محیط فارسی زبان -الف
 های قوی آموزشی هستند فاقد انگیزه -ب
 ویژه در مهارت گفتاری، با محدودیت مواجهند استادان بومی از نظر تسلط زبانی، به -پ
 تر و سودمندتر است های دیگر معمول ر استاد و دانشجو و به کمک کتاب، از روشآموزش کالسی با حضو -ت
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 های آموزشی ها و ویژگی . برخی واقعیت7

توانیم به حوزۀ عمل پرگاری به وسعت آن عرصه تشبیه  زبانان را می عرصۀ جهانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
رو، در عمل و بیشتر، پایۀ پرگار و حول و حوش آن را مدنظر قرار  کنیم که ما خود در مرکز آن قرار داریم و از این

آموزی آن است امتیازات محیط  ترین مراکز زبان دهیم. این موقعیت که نمایندۀ شرایط داخل ایران و فعال می
امل مهم میزبانی ترین امکانات و، معموالً، ع آموزان و مناسب ترین زبان ترین استادان ایرانی، باانگیزه زبان، مسلط فارسی

زبانان را به همراه دارد. درحالی که اگر آمار دقیقی داشته باشیم خواهیم دید که بیشترین مخاطبان  برای غیرفارسی
های مختلفی مواجهند  زبان فارسی در خارج از مرکز پرگار و حتی در فاصلۀ زیادی از آن قرار دارند که با محدودیت

ریزی و  توان با وضعیت داخل ایران مقایسه کرد. درنتیجه، برنامه آنان را نمی و، به همین  دلیل، شرایط آموزشی
شود، فاقد کارآیی  گونه که در مرکز و حول و حوش آن عمل می تجویز راهکارهای آموزشی برای پیرامون پرگار، آن

 الزم است.
شی در خارج از کشور است و دغدغۀ مورد اشاره حاکی از ضرورت پرداختن اهل تحقیق و تعهد به تنگناهای آموز

های کلی آموزش زبان فارسی در  عنوان معتبرترین نهاد متولی، بتواند در هدایت دیدگاه رود که بنیاد سعدی، به امید می
 آن سطح تأثیرگذار باشد. سه نکتۀ زیر در این زمینه جای تأمل دارد:

آموز  یلیون و حتی قریب یک میلیارد زبانزبان انگلیسی صدها م های آموزشی زبان فارسی: شناخت ویژگی -الف
ها هزار نفر مدرسان، متخصصان و  استادان این زبان، دست کم، از کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و  دارد. ده

های آنان قوی است و در  آموزی در کالس های زبان استرالیا به تدریس در مراکز آموزشی جهان اشتغال دارند. انگیزه
مندی و احساس نیاز کامل و صرف زمان و نیروی کافی به فراگیری  آموزان، درصد باالیی با عالقه انجمع عظیم زب

ای مستمر،  پردازند. این شرایط است که تحقیقات و تألیفات آموزش زبان انگلیسی را به برنامه زبان انگلیسی می
های جدید  ها، نظرها و روش ئۀ طرحطور روزافزون، به ارا پرمخاطب و حتی بازاری سودآور بدل ساخته و، به

 انجامیده است.
توان آن را با  باید توجه داشت که آموزش زبان فارسی فاقد امتیازات و امکانات فراگیری زبان انگلیسی است و نمی

(، مصر یا شبه قاره 1387سطح زبان انگلیسی یکسان دانست. کالس زبان فارسی، مثالً در کشور مغرب )الزیموسی، 
ها روش آزا  استادان بومی که در تکلم فارسی با مشکل مواجهند در نظر بگیرید و بخواهید استادان آن کالسرا با 

(CLT)  ،را، که رویکردی است درحد اعالی ارتباط کالمی، اجرا نمایند. یا کشور کرۀ جنوبی را در نظر آورید که
التحصیالن بخش فارسی حتی در سال  زرگ فارغجانب در آن کشور، از گروه ب براساس اطالع و تجربۀ حضوری  این

خاطر زبان فارسی به دست آورد و انتظار داشته باشید که دانشجویان برای یادگیری  یک نفر هم نتواند شغلی به
 فارسی درحد انگلیسی تالش نمایند.  

های آموزش زبان  گیری بهینه از آنها در برنامه های نظری جدید در حوزۀ آموزش زبان و بهره شناخت پیشرفت
شود ولی آنچه درمورد زبان فارسی ضرورت دارد این است که  های این حوزه شمرده می فارسی از نخستین اولویت

های نظری جدید مطابق آن  درستی شناخته شود و از یافته شرایط و امکانات واقعی مربوط به آموزش این زبان به
 گیری گردد.  شرایط و امکانات بهره

ها برآیند دانش اعضای  پژوهشی که در همۀ رشته -مقاالت علمی و علمیپژوهشی:  - علمی و علمیمقاالت  -ب
ای کاربردی مانند آموزش زبان فارسی به  ویژه در حوزه هیأت علمی و بسیار ارزشمند و تأثیرگذارند، به

ترۀ جهانی آن باشند. همچنین زبانان، باید گشایندۀ مشکالت موجود و ابزار رشد و تعالی این حوزه در گس غیرفارسی
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افزایی نیروها و امکانات کنونی در راستای مصالح و منافع ملی الزم است هدف اصلی این  رعایت اخالق علمی و هم
 مقاالت قرار گیرد.

ترین سطح ممکن و اغلب برپایۀ زبان انگلیسی  تحقیقات جدید آموزش زبان، که در باال به آن اشاره شد، در پیشرفته
های آموزشی، عیناً برای  عنوان بهترین شیوه گیرد. برخی مقاالت تخصصی حاصل این تحقیقات را، به میصورت 

ها و  توان تنها به کالس کنند درحالی که کارآیی آنها را می زبانان تجویز می آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
 های خاصی که از شرایط بهینه برخوردارند محدود دانست. گروه

ای که از  یک اصل پذیرفته است یعنی در هرجایی شیوه «ای بهترین شیوه نیست  هیچ شیوه»انگلیسی هم اصل  در زبان
بادهای وزان ». همچنین اصل (Prabhu, 1990)شود         همه تأثیرگذارتر و سودمندتر باشد بهترین شیوه محسوب می

های آموزشی دارد از مشکالت حوزۀ  ها و روش سریع و مداوم شیوه« آمدن و رفتن»که داللت بر « های روان و شن
توان در هرجایی  کند و به این معناست که هرنظر جدیدی را نمی آموزش به دلیل تغییر و تنوع فراوان آن حکایت می

 .(Marckwardt, 1972)  الزاماً معتبر و کارساز دانست
زبانان، در مقایسه با شأن جهانی  حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیپژوهشی:   -نشریات علمی و علمی -پ

پژوهشی   -این زبان و مخاطبان کثیر آن، از امکانات ضعیفی برخوردار است. تولید و انتشار مجالت علمی و علمی
ارهای مناسب آموزشی و کمک به حداکثر مدرسان و فراگیران زبان فارسی اندیشی و یافتن راهک باید با هدف چاره

در ایران و خارج از ایران صورت گیرد. تمرکز این نشریات بر شرایط بهینۀ داخلی و حوزۀ کاربردی و مخاطبان 
آثار محدود، به بهبود شرایط خارج از کشور کمک نخواهد کرد. مجموعۀ بزرگی از مشکالت و پیشنهاداتی که در 

بینانه و  منتشره از سوی شورا و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی گردآوری شده بر ضرورت پرداختن واقع
  (7)صادقانۀ نشریات به رسالت مورد اشاره داللت دارد.

های کارشناسی ارشد  بسیار  جنبۀ کاربردی دانش آموزش زبان در دورههای آموزشی کارشناسی ارشد:  دوره -ت
های جاری و مجموعۀ مسائل  ها، واقعیت های آموزشی این دوره آید. حق این است که در برنامه ه شمار میارزشمند ب

تر قرار گیرد و از  گیری بهینه از محتوای دروس زبان انگلیسی، مورد توجه جدی آموزش زبان فارسی، ضمن بهره
گیری شود. مجموعۀ  فارسی بهرههای آموزشی در جهت رشد و پیشرفت آموزش زبان  حاصل مطالعات و بررسی

 مشکالت و پیشنهاداتی که در بند قبلی به آن اشاره شد از این نظر سودمند خواهد بود.
 
 . سودآوری و کسب درآمد8

عنوان ارزشی معنوی قویاً پایبند است و تأمین خدمات  جامعۀ ایرانی به رشد و گسترش زبان و فرهنگ خود به
شمارد. ضمن تأکید بر  کنون معمول و متداول بوده است، موجه و حتی ضروری میرایگان در این رشته را، که تا

عنوان  درستی این نظر، چند نکتۀ زیر دربارۀ مشکالت توزیع رایگان و امکان فروش محصوالت آموزشی، صرفاً به
 شود تا، در ادامۀ روال کنونی، مورد بررسی قرار گیرد: طرح مسئله، مطرح می

دهۀ گذشته، متولیان امر، با همۀ اعتقاد و ایمان خود، توفیق تأمین امکانات رایگان را، ولو درحد در تمام چند  -الف
اند و، به دلیل عدم دسترسی به این وسیله، در  آموزان متقاضی خارج از کشور نیافته کتاب درسی، برای همۀ زبان

 گیرد. و می گرفته بسیاری از مراکز آموزشی، منابع نامناسبی مورد استفاده قرار 
کند، اما توزیع این اثر در بین تمامی  تنهایی بار مالی زیادی را تحمیل نمی اهدای یک کتاب درسی به -ب

به همین دلیل،  (8)باشد که تاکنون میسر نگردیده است. آموزان متقاضی مستلزم تخصیص اعتبار زیادی می فارسی
که با رأی متولیان محترم برای تدریس در خارج از کشور « زبان فارسی»عنوان مثال، هریک از چهار جلد مجموعۀ  به
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اند، حداکثر هفت هزار  مناسب تشخیص داده شده، در طی هفت سال گذشته، با همۀ نظر مثبتی که متولیان داشته
 (.1391صفارمقدم،)نسخه، هرسال یک هزار نسخه، تولید شده است 

های جاری و  اکنون بر جامعه حکمفرماست همۀ نهادها را به کسب درآمد از برنامه شرایط اقتصاد مقاومتی که هم -پ
توانیم و نباید از محصوالت آموزشی خود در حوزۀ  سازد. به این ترتیب، آیا نمی تولید ثروت تشویق و موظف می

 درآمد کنیم؟ آموزش زبان فارسی در خارج از کشور کسب
عنوان یک نمونه، مطابق مدارک موجود، مبلغ قابل  افزارهای آن، به و نرم« زبان فارسی»مجموعۀ آموزشی  -ت

های الزم کارآیی اثر و میزان فروش آن را، مانند همۀ  توان با ویرایش گذاری شده است. حتی می ای قیمت مالحظه
گیری از بازارهای مناسبی، از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا و  هرهآثار آموزشی دیگر، افزایش داد. آیا، دست کم، ب

 رسد؟ استرالیا، برای کسب درآمد از اثر یادشده، و مانند آن، قابل توجه و بررسی به نظر نمی
نیاز شدن از منابع دولتی نیست. برعکس، نیازهای مالی برای  سودآوری محصوالت آموزش زبان به معنی بی -ث

رو،  قدری زیاد است که در حدود متعارف هرچه اعتبار گرفته شود باز هم کفایت نخواهدکرد. ازاین زه بهرشد این حو
 های بهینۀ بنیاد.  شود کمکی خواهد بود به اجرای برنامه سودی که از فروش محصوالت آموزش زبان عاید 

توزیع رایگان نخواهد بود. درصورت  های ارفاقی و یا معنی پرهیز از جنبه فروش محصوالت فرهنگی طبیعتاً به -ج
توان توزیع این محصوالت را در سه سطح مورد مطالعه قرار داد: فروش با نرخ مناسب، فروش با نرخ  تأیید کلی، می

 ارزان و توزیع رایگان.
عتقدند که نکتۀ بعدی از نظر توزیع رایگان تأثیر منفی آن است. برخی مانند دکتر لویسون، استاد دانشگاه اکستر، م -چ

شود و  کاهد. این درحالی است که، در دانشکدۀ ایشان، زبان فارسی تدریس می رایگان بودن کتاب از ارزش آن می
 (9)نامبرده باید بیش از  هرکسی موافق توزیع رایگان باشند.

کنند؟  توزیع میهای درسی خود را رایگان  که بهتر است معلوم شود که آیا بنیادهای مشابه کتاب آخرین نکته این -ح
های ترکی و عربی هم که رابطۀ فرهنگی نزدیک با فارسی دارند قابل تأمل است با این تفاوت  این نکته درمورد زبان

 آید. شمار می کننده به که اقتصاد مقاومتی در جامعۀ کنونی ایران عاملی تعیین
 

 نتیجه
تواند به عنوان بستری در جهت معرفی و  ور میشرایط مساعد کنونی از نظر گستردگی زبان فارسی در خارج از کش

تبلیغ میراث فرهنگی و تمدنی میهن اسالمی و باستانی ایران که بخشی از میراث ارجمند جهانی است به کار گرفته 
گیری از شبکۀ جهانی آموزش زبان و ادبیات  شود و در نهایت به ارتقای شأن و عزت ملی منجر گردد. همچنین بهره

های فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران به زدودن آثار منفی ناشی از تبلیغات تهاجمی بیگانه  ترویج ارزشفارسی در 
 کمک خواهد کرد.

های آموزش  بخشی از مراکز علمی و آموزشی جهان رأساً، و بدون دریافت کمک از ایران، اقدام به تأسیس بخش
اند. اما ترویج و گسترش جهانی  رفت زبان فارسی گردیدهزبان فارسی و مطالعات ایرانی نموده و موجب رونق و پیش

های مستمر و پیگیر خود به توفیقات  زبان فارسی به عهدۀ متولیان این حوزه قرار گرفته که در چند دهۀ اخیر با تالش
ر به اند. با این همه، به دلیل جایگاه بلند زبان فارسی و خیل متقاضیان آن در خارج از کشو چشمگیری دست یافته
 شود. تأسیس بنیاد سعدی در این راستا صورت گرفته است. افزایی بیشتری احساس نیاز می امکانات، تمرکز و هم

شناسی نسبت به  های آموزشی و پژوهشی خود، ضمن ابراز حق های نگارنده از تجربه در این مقاله، برخی یافته
عنوان زبان علمی در  گردید. تقویت زبان فارسی به زبانان، مطرح متولیان حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
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آموزی با همۀ مخاطبان  آموزی، ایفای رسالت جهادی و عبادی بنیاد سعدی با شناخت کامل گسترۀ فارسی حوزۀ زبان
افزاری و، در نهایت، بررسی امکان کسب درآمد از فروش محصوالت  جهانی آن، نقش برجستۀ منابع آموزشی نرم

 از همه، مورد تأکید قرار گرفت. آموزشی، بیش 
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آن به چاپ رسیده است. هرجلد اطالعات تفصیلی و دقیقی دربارۀ وضعیت آموزش زبان فارسی در یک کشور دارد 
این گذشته، هریک از  و در پایان هرجلد فهرستی از مشکالت و پیشنهادات مربوط به آن کشور آورده شده است. از

های دیگر در این  المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، و همایش های بین های ایراد شده در مجمع مجموعه سخنرانی
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که اعتبار مربوط  الً به حدود سه میلیارد ریال در سال محدود بوده ضمن این. اعتبارات سالیانۀ شورای گسترش عم8
 شده است.   المللی جداگانه پرداخت می های بین به مجمع
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