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Abstract
Discourse analysis is an interdisciplinary approach that can be explained in the
fields of linguistics, political science, cultural relations, international relations,
soft power, and etc. This approach includes two different attitudes: the first one
specifically deals with linguistics and intralingual studies; and the second one,
which is the focus of this study, examines the extra-linguistic factors including
culture and cultural geography. Through soft power towards implementing the
policy of cultural induction, language and literature become the means of hidden
power relations because each country tries to pursue its own cultural interests
through specific policies of cultural influence on the culture of the target country
and its cultural transformation. Furthermore, one of the most important cultural
policies to influence other cultures is teaching language and literature and this
goal is achieved in two ways. In the first way, the relation between the
transcendent culture (domineering) and the audience of the sublime culture
(domineered, obedient) is usually made by the preachers and introducers of the
former through preaching and explaining that culture along with its intellectual
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and cultural attractions. In the second way, the linguistic domination and cultural
influence are created and strengthened through teaching language and literature
in different levels, depths, and to a wide target audience; accordingly, cultural
diplomacy is achieved through the soft power of teaching language and
literature.Using a documentary method and a descriptive-analytical approach,
this research seeks to answer the basic questions of how the soft power of
Persian language teaching is analyzed and, consequently, where Persian
literature stands in the strategic relations of cultural diplomacy, and how it is
evaluated.
One of the most important achievements of this research can be the impact of
teaching Persian language and literature in the form of showing historical,
civilizational, religious, and linguistic commonalities through explaining the
discourse analysis of the common cultural-historical contexts, especially in
geoculture (cultural geography) and presenting a strategy for cultural diplomacy.
Keywords: discourse analysis, soft power, cultural induction, teaching Persian
language and literature, strategy, cultural diplomacy
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چکیده
تحلیل گفتمان رویکردی بین رشتت ای مت باشت هت در طی ت ی زبتانشناست
سیاس

روابط فرهنگ

للت

روابط بین الملل و ق رت نر و ...قابلیت تبیین دارد .این رویکرد

در بردارن ه دو نگرش است؛ نگرش اول ه مختص للت زبتانشناست و م الاتات درون
زبان است نگرش دو ه م مح نظر این پژوهش است ل امل برون زبان را ه شتامل
فرهنگ و جغرافیای فرهنگ م باش م رد واهاوی قرار م ده  .از طریق قت رت نتر در
جهت سیاست القای فرهنگ

زب ان و ادبیات ابزار روابطِ پنهانِ ق رت م شت د؛ زیترا هتر

هش ر منافع خاص فرهنگ خ د را در پس سیاستهای خاص نف ذ و استتحال فرهنگت
هش ر ه ف پیگیری م هن  .باالوه یک از مهمترین سیاستهای فرهنگ جهت نف ذ در
فرهنگها آم زش زبان و ادبیات م باش ؛ و این ه ف ط دو مسیر محقق م ش د در
مسیر اول بین فرهنگ متاال (سل گر) از طریق مروجتان و مارفتان آن بتا مخاطبتان
فرهنگ تال (سل

پذیر تبایت هنن ه) با ترویج و تبیین ب همراه جذابیت های فکتری

و فرهنگ ایجاد ارتباط م ش د .در مسیر دو با آم زش زبان و ادبیات در گستره ای ال
از س ح لمق فراگیری و فراوان مخاطبان سل

زبان و نف ذ فرهنگ ایجتاد و تق یتت

م ش د ه دستاورد و پیام آن دیپلماس فرهنگ از طریق ق رت نتر آمت زش زبتان و
ادبیات را ب ارمغان م آورد .این پتژوهش بتا روش استنادی و بتا رویکتردی ت یتیف –
ااد تججز موجواCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

 .1ایج یجم ملو جا داریاجش
 )licenses/by-nc-nd/4.0/ااز.
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تحلیل در پ پاسخ ب این پرسش اساس است ه نقش تحلیل ق رت نر آم زش زبتان
فارس و ب تبع ادبیات فارس در روابط راهبردی دیپلماس فرهنگ چ جایگتاه دارد
و چگ ن ارزیاب م گردد .از مهمترین دستاوردهای این پژوهش م ت ان ب تاثیر گتذاری
آم زش زبان و ادبیات فارس در قالب نشان دادن اشتراهات تتاریخ

تمت ن

زبان با تبیین تحلیل گفتمتان ِزمینت هتای فرهنگت – تتاریخ مشتتر
طی ی ژئ هالچر(جغرافیای فرهنگ ) و ارائ راهبرد در طی

متذهب و
خص یتا در

دیپلماس فرهنگ اشتاره

هرد.

واژههای کلیدی :تحلیل گفتمان ق رت نر القتای فرهنگت
فارس

آمت زش زبتان و ادبیتات

راهبرد دیپلماس فرهنگ
تاریخ دریافت ٩٩/10/08 :تاریخ بازبینی ٩٩/11/27 :تاریخ پذیرش٩٩/12/14 :

فصلنامه راهبرد اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،10شماره  ،37زمستان  ،13٩٩صص ٩2-63

مقدمه
درآغاز ،اصطالح تحلیل گفتمان را ،هریس ،زبانشناس معروف انگلستتان بتک رتار
برد .او این اصطالح را نگاه صرف بک صورت و ارران جملک میدانست اما پتس از
وی زبانشناسان دیگر،آن را درمقابل تحلیل متن و درقالب تحلیل گفتار،رالم و ...و
حتی فراتر از آن در انواع جنبکهای مختلف استفاده از زبان بک رتار گرفتنتد.در ایتن
دیدگاه رابطکی زبان با عناصر برونزبانی و فرازبانی مورد رتاو

قترار متیگیترد.

(فررالف ,1٩٧٩ ,ص)٨ .
مفهوم گفتمان در عصر رنونی بکصورت یکی از مفتاهی رلیتدی و پررتاربرد
درمیان اندیشمندان سیاسی ،فرهنگی و روابت بتینالملتل و ...درآمتده استت و بتا
اصطالحاتی مانند قدرت ،سلطک ،زور و غیره در حوزه سیاست ختارجی و روابت
بینالملل همراه شده است؛ اما باید دانست رک گفتمانها آنجا رک در تشریح قتدرت
نرم بک رار میروند؛ قاعده تصریح نشده و پنهان در رواب قدرت میشوند.
دیپلماسی و سیاست خارجی رشورها اصوال درقالب نگاه راهبردی بک مستالل
مختلف ملی و بینالمللی تعریف میشود .از این رو در عصر حاضتر همتاهنگی و
اولویتبندی هر رشور ،نسبت بک مسالل راهبردی تفاوتهتایی بتا دیگتر رشتورها
دارد رک براساس راهبرد و درجک اهمیت سیاست خارجی آن رشتور قابتلبررستی،
تشخیص و تبیین است.درمیان مسالل راهبتردی در گستترهی دیپلماستی رشتورها
آنچک بسیارمه و تاثیرگذار تلقی متیشتود؛ عامتل فرهنگتی بتکهمتراه مولفتکهتا و
شاخصهای قدرت نرم است رک از آن بهرهبرداری میشود .یکی از این مولفکهتای
فرهنگی ،نوع خاص از قدرت ،زبان و ادبیتات استت رتک حامتل اقتتدار معنتوی و
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محمل تمدن ،آداب و رسوم ،سنن ،ارز های فطری ،الهی و انستانی هتر فرهنت
است و تاثیرگذار در فرایند قدرت نرم راهبردی ارزیتابی متیشتود.بنابراین زبتان و
ادبیات بک سبب آنکک یکی از مسالل مهمی است رتک اههتان صتاحبنظتران حتوزه
دیپلماسی فرهنگی و رواب بینالملل را نیز بک خود معطوف داشتکاست ،در قتدرت
نرم جایگاه ویژهای دارد .لذا هدف از این پژوهش ،بررسی و تحلیل آمتوز
در رشورهای پیشرو درحیطک زبانی و ارالک راهبردی درگستر

سطح آموز

زبتان
زبان

و ادبیات فارسی در این زمینک است؛ زیرا این ابزار مه قدرت نرم میتواند بکدلیتل
گستردگی و پوشش فکری و فرهنگی و با استتفاده از ابزارهتای نتوین آموزشتی و
برنامکریزی هدفمنتد ،بتدون ایجتاد تتنش و تحمیتل هزینتکی ستنگین نستبت بتک
راهبردهای دیگر ،بیشترین دستاورد جغرافیای فرهنگی را ایجاد و تقویتت رنتد تتا
سطح و عمق دیپلماسی فرهنگی گستر

یابد.

 .1پیشینه پژوهش

لطفیپورساعدی ( )13٧2در مقالکای با عنوان «درآمدی بک سخنراوی» بتک تعریتف
تحلیل سخن (سخنراوی) پرداختک است و چگونگی پیدایی و ابعاد مختلتف آن را
از دید تحلیلگران بیان ررده است( .لطفی پور ساعدی)13٧2 ,
امیر رضاییپناه و سمیک شورتیمقرب ( )13٩5رتاب «تحلیل گفتمان؛ امتر سیاستی
بکمثابتک یتب برستاخت گفتمتانی» را ترجمتک رردنتد رتک شتامل مقتاالتی برگزیتده از
برجستکترین نویسندگان و نظریکپردازان حوزه تحلیل گفتمان سیاستی همچتون الرتال،
موف ،نورمن فررالف ،وداک ،ویوین بر ،هوارث ،ایزابال فررالف ،میشل پشو و دیگران
است و درپی آن است رک بک تبیین و بازنمایی مسالل عینی ،جزلی و راربردی در عرصک
سیاسی و در چارچوب نظریک تحلیل گفتمان بپردازد( .الراللو ,و غیره)13٩5 ,
عسگریان ،شتیراوند و موستوی(  )13٩3در مقالتکای بتا عنتوان نقتش زبتان در
گفتمان فرهنگی جمهوریاستالمیایتران؛ بتک شناستایی نقتش زبتان در شتکلگیتری
گفتمانها ازطریق نشانکشناسی شناختی عناصر زبانی ،استعارهها و همچنین بازنمتایی

اجزای دیپلماسی فرهنگی پرداختکاند( .عسگریان ,شیراوند & ,موسوی)13٩3 ,

دهقانیفیروزآبادی و هوالفقاری( )13٩3در مقالکای تحتعنوان تحلیل قتدرت
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نرم بریتانیا رک شامل منابع جامعکمحور (منابع درونزای قدرت نترم شتامل میتراث
فرهنگی ،زبان ،آموز

زبان و )...و منابع دولتمحور شامل (ارز هتای سیاستی،

نظام رشور انگلستان  ،دیپلماسی و )...است بک تحلیل قدرت نرم بریتانیا پرداختند.
در پژوهشهایی رک بیان شد بک مفهوم تحلیل گفتمتان ،رتاربرد نظریتک تحلیتل
گفتمان در علوم سیاسی و ...همچنین شاخصهای مختلف قدرت نرم برای نمونتک
در رشوری مانند بریتانیا رک ازنظر منابع قدرت نرم پیشرو است ،پرداختک شدهاست.
اما در این پژوهش بک بحث زبان و ادبیات و آموز

آن (آمتوز

زبتان و ادبیتات

فارسی) درقالب تحلیل گفتمان قدرت نرم در دستگاه دیپلماسی فرهنگتی ختواهی
پرداخت و فرق این پژوهش با پژوهشهای دیگتر قتدرت نترم آن استت رتک هت
قدرت نرم برساختک دیپلماسی فرهنگتی استت؛ آنجتا رتک دربرگیرنتده ارز هتای
فرهنگی (سیاستهای القای فرهنگی) میشود و ه دربرگیرنده دیپلماسی فرهنگی
بکعنوان یکی از ارران قدرت و ....بنابراین متا در اینجتا بتا قتدرت نترم ،آنجتا رتک
برساختک و زیرمجموعک دیپلماستی فرهنگتی متیشتود ،سترورار داریت و در ایتن
پژوهش سعی داری در حیطک تحلیل گفتمتان ،بتک وارتاوی ،پیرامتون قتدرت نترم
آموز

زبان و ادبیات فارسی درهیل دیپلماسی فرهنگی بپردازی .

 .2چارچوب نظری
در حوزههای مختلف علوم سیاسی و رواب بتینالملتل ،واژهی دیپلماستی معتانی
گوناگونی دارد و براساس دیدگاههای مختلف ،از ابعاد متفاوت بدان نگریستکانتد و
تعاریفی از آن ارالک دادهاند .آالدپو

و توتونچیان برای واژه دیپلماستی ،چهتل و

شش تعریف ارالک رردهاند رک از میان آنها میتوان بک تعتاریفی همچتون «سیاستت
خارجی»« ،مذارره سیاسی»« ،دستگاه اداره امور خارجی» و «علت سیاستت» اشتاره
ررد( .آالدپو

& توتون چیان ,13٧2 ,ص)٤ .

اگر دیپلماسی برابر با سیاست خارجی قلمداد شتود ،از آنجتایی رتک سیاستت
خارجی ادامک سیاست داخلی تلقی میشود و روابت بتینالملتل نیتز بتک مجموعتک
رواب جریانیافتک فرامرزی ازجملک رواب فرهنگی تعریف میشود ،پای فرهنت

و

دیپلماسی فرهنگی بک عرصک سیاست خارجی و رواب بینالملل رشتیده متیشتود.
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(نقیب زاده ,13٨1 ,ص)25 .
دیپلماسی فرهنگی بخشی از دیپلماسی رشورهاست رک بک ایجتاد ،گستتر
پیگیری رواب بتا رشتورهای دیگتر ازطریتق فرهنت  ،هنتر و آمتوز

و

زبتان و...

میپتردازد( .صتالحی امیتری & محمتدی ,13٩2 ,ص )11٠ .ایتن نتوع ختاص از
دیپلماسی میروشد با استفاده از فرهن

و مولفکهای فرهنگی مانند هنتر ،آمتوز

زبان و ادبیات ،ارز ها و  ...بر افکار عمومی مردم دیگر رشورها اثر بگذارد.
جوزف نای ،تئوریسین قدرت نرم ،آن را روشی برای نتایج مطلوب و دلختواه
با سیاستهای ترغیبی و تشویقی غیرواضح و ناملموس دانستک است رک حارمیتت
و دولت براساس آن میتواند بک اهداف و مقاصد خود دست یابد؛ بک عبارت دیگتر
وصول بک اهداف موردنظر حکومت ازطریق سیاستهای جاهب نتک زور و تشتویق
آشکار صورت پذیرد( .نای ,13٨2 ,ص )٤٧ .امروزه مه ترین حوزهای رک میتواند
قدرت نرم را بک سرمنشأ مقصود و اهداف خویش برساند ،دیپلماسی فرهنگی است
و چنانرک گفتک شد آموز

زبان و ادبیات فارسی نیز از ابزارهتای مهت ایتن نتوع

دیپلماسی است؛ پس آموز

زبان و ادبیات بکنتوعی ابتزار مهت قتدرت نترم نیتز

محسوب میشود رتک بتا توستعک و گستتر

آن در پرتتوی قتدرت نرمتف القتای

فرهنگی بک ارتقای سطح دیپلماسی فرهنگی خواهد انجامید.
 .3تحلیل گفتمانِ مفهوم القای فرهنگی

تامل درباب یافتن ابزار و رو های اعمال دیپلماسی فرهنگی ،ما را بتک فرهنت

و

سنن ملتها بازمیگرداند( .سلیمی بنی & شتیخان ,13٩2 ,ص )1٨2 .بتکطتوررلی
فرهن

بک مجموعکای از معیارها ،ارز ها و هر آنچک محصول خالقیت هر جامعک

انسانی نظیر زبان ،هنر ،عل  ،دین و ...رک مشخصرننتده مترز بتین انستان و ستایر
موجودات است ،اطالق میشود.
اتکینسون و رابوی 1معتقدند رک فرهن  ،تصویری است رک هتر رشتور از ختود
میسازد و شامل هنر ،موسیقی ،ادبیات ،نقاشی ،معماری ،تئاتر ،سینما و غیره میشود.
مه آن است رک یب ملت چگونک آرزوها ،آرمانها و امیدهای خود را بیان میرند یتا
1. Atkinson & Robbie
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از گذشتک و آینده خود سخن میگوید( .اتکینسون & رابوی ,13٨1 ,ص)33-3٤ .
امروزه قدرت نرم فرهنگی در عرصتک روابت بتینالملتل ،اهمیتت و اولویتت
خاصی یافتکاست ،بکگونکای رتک همتک رشتورهای تاثیرگتذار در نظتام بتینالمللتی
خواستار بهرهگیری از ابزارهای رارآمد و موثر فرهنگی قدرت نرم هستند؛ چرا رتک
این ابزارها ،ه ر هزینکتر و ه دربردارنده دستاوردهای بیشتتری در دستتیابی بتک
اهداف دولتها و منافع ملی آنهاست.
جوزف نای در رتاب راربرد قدرت نرم ،توجک ویتژهای را بتک تستل بتر ف تای
ههنی رشور دیگر ازطریق ایجاد جاهبک داشتکاستت؛)(Nye, 2004, pp. 5-8

همچنتین بتک

اعتقاد نای ،هر زمان رک رشوری بکحتدی از فراستت اطالعتاتی برستد و مناقشتات و
اختالفات را بکگونک ای حل رند رک از آنها امتیتاز رستب رنتد ،بتک قتدرت نترم دستت
یافتکاست( .نای ,13٨2 ,ص )1٠ .در این میتان بایتد متدنظر داشتت رتک مفهتوم القتای
فرهنگی رک خود یکی از سازورارهای قدرت نرم است ،با نفوه فرهنگی ،افکار جوامتع
دیگر را موردارزیابی قرار داده و باتوجک بک سیاستهای فرهنگی خود بتک برنامتکریتزی
فرهنگی برای آنها میپردازد .در این میان ،اگر فرهن

مسل  ،دارای ابعاد همتکجانبتک و

جذابیت باشد ،چکبسا رک القای فرهنگی چنان در جامعتک آرام ،آهستتک و نافتذ حررتت
میرند رک میتواند القای فرهنگی را بک فرهن پتذیری در جامعتک یتا جوامتع متوردنظر
تبدیل رند؛ بک نظر می رستد ایتن فراینتد ،اوی دیپلماستی فرهنگتی را در ختود متبلتور
میسازد .با یتد دانستت رتک القتای فرهنگتی غالبتا ازطریتق دیپلماستی آمتوز

زبتان

بکطورخاص و حتی جاهبکهای ادبیات در فرهن هتای رهتن و باستابقک بتکجهتت بتار
تمدنی و ایجاد اشترارات بکوسیلک برنامکهای آموزشتی درراستتای دیپلماستی فرهنگتی
میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد( .خرازی محمدوندی آهر ,13٨٨ ,ص)٤-5 .
دیپلماسی نوین رک همان«دیپلماسی فرهنگتی» استت بتک فرانستک قترن نتوزده
بازمیگردد .فرانسویان این نوع خاص از دیپلماسی را در حوزهی روابت ختارجی
طراحی و تعریف رردهاند.
مهت تتترین نمونتتکهتتای ابزارهتتای دیپلماستتی فرهنگتتی رشتتورهای غربتتی در
رشورهای دیگر نیز از اواخر قرن نتوزده تتارنون ،توست موسستات و نهادهتای
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آموزشی و فرهنگی معروف رشورهایی نظیر انگلتیس (بترتیش رانستیل) ،آمریکتا
(انجمنهای فرهنگی و همچنین آژانس اطالعتات ایتاالتمتحتدهآمریکتا) ،فرانستک
(آلیانس) ،آلمان (گوتک) ،چین (رنفسیوس) ،ایتالیا (دانتک) ،ژاپن (بنیاد توریو) و ...بک
رار گرفتک شدهاند (خرازی محمدوندی آهر ,13٨٨ ,ص.

.)1٠٩-11٠

در ترویج زبان انگلیسی درراستای تحقق اهداف دیپلماسی عمومی و فرهنگی
در سیاست خارجی آمریکا و انگلیس ،باید بک دو نهاد رسمی در این دو رشور رتک
وظیفک ترویج زبان انگلیسی بک آنها از سوی دولتهایشتان واگتذار شتده ،رجتوع
ررد .در آمریکا« ،دفتر برنامکهتای زبتان انگلیستی اداره امتور فرهنگتی و آموزشتی
وزارت خارجک آمریکا» این نقش را برعهده دارد و در سیاستتهتای اعالمتی ایتن
دفتر آمدهاست :آموز
جهت گستر

زبان انگلیسی یکی از اهداف اصلی وزارت خارجک آمریکتا

تفاه متقابل بین مردم آمریکا و دیگر ملتل جهتان استت .افتزایش

ظرفیت داوطلبان زبان انگلیسی در سرتاسر جهان ،موجب نزدیکی آنها بتا فرهنت
آمریکا میشود .یکی دیگر از مزیتهای آموز

زبان انگلیسی ،تبتادالت فرهنگتی

بین ملل مختلف در آمریکاست و بکعنوان نقطکای مثبت ،زنها و گروههای اقلیتت
را بک خوبی پوشش می دهد .دسترسی بک بازارهای شغلی جهتانی ،از دیگتر مزایتای
آموز

انگلیسی است .این آموز  ،ازطریق سفارتها و رنسولگریهتای آمریکتا

سازماندهی میشود .همچنین ایاالتمتحتدهآمریکتا در طتول دوران روتتاه قتدرت
استعماری خود ،از آموز

عالی بکعنوان بخشی از سیاست استعماری خود استفاده

ررده است .برای نمونک،این رشور نهادهای آموز
بخشی از ح ور

عتالی را در فیلیپتین بتکعنتوان

در این رشور بنا رترد .بتا ایتنهمتک در جریتان جنت

ایاالتمتحده نقش بسیار فعالتری را در گستر
ایفا ررد .همچنین آموز

سترد،

ایدههای فرهنگی و سیاستی ختود

عالی آمریکا نقش مهمی را در رشمکش ایتدلولوژیکی بتا

اتحادجماهیرشوروی داشتکاست.حکومت ایاالتمتحده ،بنیادهای خصوصی و دیگر
آژانسهای وابستک بک آن از «مبادالت دانشگاهی» همچنین «برنامکهتا و پتروژههتای
تحقیقاتی» حمایت مالی میرردند؛ هدف از ایتن حمایتتهتا ستهی شتدن در ارالتک
تصویری مثبت از آمریکا در سراسر جهان و همچنین ایجاد ارتباط بتا دانشتگاههتا و
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دیگر بخشهای بینالمللی بود .برخی تحلیلگران از ارتباطات حکومتی با دانشگاهها
انتقاد میرردند ،درحالیرک برخی دیگر ،این تتال هتا را بترای سیاستت ختارجی

آمریکا حیاتی میدیدند( .دهشیری & طاهری ,13٩5 ,ص)٦3 .

 .4تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات با سیاست القای فرهنگی
زبان هر رشور ریشک در فرهن

آن رشور دارد؛ پس آموز

زبان ختارجی بتدون
و

فه دقیق از بافت فرهنگی زبان امکانپذیر نخواهد بود .زبتان تجلیگتاه فرهنت

وسیلک انتقال ارز ها و مسالل فرهنگتی استت .قتدرت زبتان در تاثیرگتذاری بتر
فرهن  ،امروزه بر هیچرس پوشیده نیست تاآنجارک میتوان زبتان را جلتوه رالمتی
فرهن ها دانست و انتقال مفاهی زبان از جامعک بک جامعکای دیگر را بکمثابک «انتقال
فرهن » بک آن جامعک بک شمار آورد؛ زیرا زبان نظتام نشتانکهتای آوایتی اختیتاری
) (symbols arbitrary vocalاست رک ارتباط و عکسالعملهتای متقابتل میتان همتک
متتردم دارای فرهنتت
باشند(تحتآموز

معتتین یتتا افتتراد دیگتتری ،رتتک آن نظتتام را فراگرفتتتک

آن زبانخارجیاند) ،امکانپذیر میرند.

)(Brown, 1994, p. 4

ترمیناساوا 1معتقد است رک زبان  ،ارز های فرهنگی را در رلمات  ،دستور و
قواعد ،اصطالحات ،ضربالمثلها و تعبیرات ،فولکلور ،ادبیات ،عل  ،همچنتین در
نوشتار و گفتار شفاهی حفظ میرند.

)(Charbonnier, 1961, p. 188

سویدرسکی 2از احاطکی یادگیری زبان فرهن

بر یادگیری زبان ،سخن رانتده

است و معتقد است رک یادگیری زبتان نقطتکی شتروع و نقطتکی رتانونی استت و
یادگیری فرهن

نیز هدف است.

)(Тер Минасова, 2000, p. 15
3

از دیگر افرادی رک در این زمینک سخنگفتکاند ،لیبرون و همکارانش هستند رک بتک
رتابهای درسی آموز

زبان بکعنوان یب محصول فرهنگی و نمایندهی فرهن

یتب

ملت نگریستکاند و بک اعتقاد آنها هتیچ رتتاب درستی نمتیتوانتد ختالی از ارز هتای
مختلف فرهنگی باشد؛ پس رتابهای آموز

زبان با هدف ارتقتای ستطح دیپلماستی
1. Ter minasova
2. soydereski
3. Lebrun
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فرهنگی باید آرنده از ارز های فرهنگی گوناگون و رنگارن

باشد (بحرینتی,13٩2 ,

ص )1٦5 .چرا رک یکی از پیوستهای بدیهی مفهوم (جهانیشتدن ،)1همستان ستاختن
نحوه ی تکل  ،ترویج زبانی مشترک یا بکعبتارت بهتتر تبلیت رست الخطتی اقتتدارگرا و
تمامیتخواهانک است رک اقسام ملل نیز برحسب ضرورت ملتزم بتک یتادگیری آن زبتان
جدید خواهند بود .با مروری بر روند تاریخی تحمیل زبان های بیگانتک از جنتوب قتاره
آمریکا گرفتک تا شبکقاره هند و شتمال آفریقتا ،بتا نتام استتعمارگران رهنتک رتاری ماننتد
پرتغال ،فرانسک ،اسپانیا ،هلند و بریتانیا مواجتک متی شتوی رتک ستعی ویتژه ای در القتای
فرهن

ازطریق زبان خویش بر مستعمرینشان داشتکاند .امپریالیس فرهنگی رتک رابطتک

فرهن

و امپریالیس و نیز آثار قدرت فرهنگتی استتعمار در رشتورهای مستتعمره یتا

درحالتوسعک است (مطلبی ,13٩3 ,ص)1٦1 .؛ بکمنظور حفتظ دستتاوردهای ختویش
همچنین برای توسعک و گستر
قالب القای فرهنگی بک فرهن

حوزه نفوه در رشورهای هدف ،ناگزیر استت رتک در
و افکار ملل جهان نفوه ررده و درراستای تحقتق منتافع

خود بر آن سیطره یابد؛ لذا غربتیهتا و علتیالخصتوص ایتاالتمتحتدهآمریکتا تتال
رردهاند تا از رهگذر نفوه فرهنگی و دیپلماسی نرم رک از مه ترین ابزار آن؛ رتابهتا یتا
دورههای آموزشی زبان و فرهن

(در م امین رتابهایشان) استت،بکعنتوان ابتزاری

درجهت خدمت بک اهداف نفوه و القای فرهن

خویش بهره ببرند .این راهبرد در قترن

اخیر بکنحو گسترده در دستور رار استراتژیستهتای آمریکتایی قترار داشتتک استت .در
گزارشی بودجک تخصیص یافتک بک راهبرد آمتوز

«زبتان انگلیستی آمریکتایی» در ستال

 2٠15بال بر  5٠میلیون دالر برآورد شتده استت

(Comprehensive Annual Report on

)Diplomacy and International Broadcasting, 2015, p. 89

قدرت نرم القای فرهنگی توس آمتوز

 Publicرتک همتک نشتانگر

زبتان در چتارچوب دیپلماستی فرهنگتی در

رشورهای ابرقدرت است .دولتها اغلب آموز

زبان را بتکعنتوان یتب ابتزار متوثر و

مفید برای اقدامات ح ور و نفتوه ختود قترار متیدهنتد رتک بتک متواردی از اقتدامات
رشورهای مختلف در این زمینک میپردازی .
در رشور انگلیس ،آموز

زبان بک غیرانگلیسیزبانها برعهتده «شتورای فرهنگتی
1. Globalization
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بریتانیا» است رک بنا بر ادعای این شورا ،در سال  1٩3٤با هتدف خلتق دانتش و تفتاه
بین مردم بریتانیا (انگلیس ،ایرلندشمالی ،ولز و اسکاتلند) و ستایر متردم جهتان بتک نتام
«رواب فرهنگی» تأسیس شتد .ایتن شتورا ،رتک دارای  2٠٠دفتتر و نماینتدگی در 1٠٠
رشور دنیاست ،در سیاستهای اعالمی خود خلق رواب بسیارنزدیب با سایر جهتان از
خالل هنر ،آموز

و رواب اجتمتاعی را مهت تترین وظیفتک ختود متیدانتد .شتورای

فرهنگی بریتانیا ،یب موسسک تدریس زبان انگلیسی دارد؛ این موسسک مدعی استت رتک
 ٧5سال تمام با استفاده از بهترین اساتید زبتان انگلیستی ،بتیش از  1٠٠میلیتون نفتر در
 1٠٠رشور جهان را تحتپوشش یادگیری قرار داده است( .قربی)13٩٦ ,
ایده گستر

زبتان و فرهنت

فرانستک؛ نخستتینبتار در جهتان در ستال 1٨٨3

میالدی در پاریس نهادی بک نام آلیانس فرانسک یا رانون ملی برای ترویج زبان فرانستک
با بودجک ساالنک  3٠٠هزار فرانتب تاستیس شتد رتک ازجملتک اهتداف آن آمتوز
گستر

و

زبان فرانسک با شعار « :هدف ما پیوندی است بتا فرانستویان بترونمترزی و

زنده نگک داشتن زبان ملی درمیان آنتان و درمیتان همتک دوستتداران زبتان و فرهنت
فرانسک از هر نژاد و ملیت رک باشند»( .نتاطق ,13٧5 ,ص)٨3 .بعتدها ایتن ستک نهتاد
آموزشی و فرهنگی فرانسک رک با اهتداف فرهنگتی و جهتانشتمولی در اواختر قترن
نوزده و اوایل قرن بیست در رشورهای مختلف شروع بک فعالیتت رردنتد ،عبتارت
بودند از مدارس مسیونرهای الزاریستها و مدارس آلیانس فرانسک و بکطورمشتخص
مدارس آلیانس یهود رک عمدتا فعالیتتهتای فرهنگتی و آموزشتی را در رشتورهای
مختلف با تکیک بر آموز

زبان فرانسک آغاز رردند .الزاریستها در جامعک مستیحیان

ایرانی و آلیانس یهود در جامعک یهودیان ایرانتی و آلیتانس فرانستک رتک نگتاه عمتدتا
غیرمذهبی داشت ،در ایران فعالیتهای متعدد آموزشی ،اعتقادی و فرهنگی در قالتب
آموز

زبان فرانسک تعقیب رردند و با استفاده از جذابیتهای زبانی ستعی در القتای

اهداف فرهنگی در ف ای آموزشی در گستره رمّی و ریفی را در دستور رار داشتند.
آلمان نیز مترصد توسعک امپراتوری زبانی ژرمنها بتا رمتب دستتگاه دیپلماستی
آلمان است .گستر

زبان و فرهن

آلمانی در جهتان ،بتکصتورت رستمی برعهتده

«موسسک گوتک» است رک یب موسسک عمومی است رک بخشی از بودجتک آن ازطریتق
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شهریکها (حدود  3٠درصد) تأمین میشود ولتی بتک مقتدار قابتلتتوجهی از بودجتک
وزارت امورخارجک استفاده میرند (حدود  ٧٠درصد) .موسسک گوتک  15٨نماینتدگی
در خاری از رشور و  12دفتر در داخل آلمان و در رل جهان بتیش از  2٠٠٠رارمنتد
دارد .تقریباً هر سال ،حدود 3٠٠هتزار نفتر زیتر نظتر نماینتدگیهتای ایتن موسستک،
زبان آلمانی میبینند .مدرسان ایتن رتالسهتا را معلمتان بتومی و همچنتین

آموز

غیربومی تشکیل می دهند .منتابع آمتوز

زبتان آلمتانی در ایتن موسستک مطتابق بتا

رتابهایی است رک براساس چارچوب مرجع اتحادیک اروپا تدوین میشوند .اهمیتت
آلمانی در جهان منجر بک آن شده است رک در دهک اول پتس

گستر

زبان و فرهن

از جن

(دهک بازسازی) این موضوع در اولویت قرار گیرد( .صادقی)13٩5 ,
موسسک رنفوسیوس بکعنوان یب سازمان آموز

عمتومی غیرانتفتاعی معرفتی

شده رک بک وزارت آموز

جمهوری خلق چین وابستک بوده است و هتدف اعالمتی

آن ،ترویج زبان و فرهن

چینتی ،حمایتت از تتدریس زبتان چینتی در رشتورهای

مختلف و تسهیل تبادالت فرهنگی است .هرچند این موسسک گاه با موسساتی چتون
بریتیش رانسیل یا موسسک گوتک آلمان سنجیده میشود؛ امتا بترخالف ایتن گتروه،
موسسات رنفوسیوس در داخل دانشگاهها ،رالجها و متدارس متوستطک موجتود بتک
فعالیت پرداختک و منابع مالی ،آموزگار و منابع آموزشی در اختیار آنها قرار میدهنتد.
آغاز بک رار این موسسک در ستال  2004بتود و شتعبات ایتن موسستک تحتتنظتارت
«هانبان» یا دفتر دولتی آموز

بینالمللی زبان چینی قرار دارنتد .هیتاتمتدیره ایتن

موسسک ازمیان رادر رهبری حزب رمونیست چین و همچنین وزارتخانکهای مختلف
این رشور انتخاب میشوند .فعالیت این موسسک در دیگر رشورها بدینصورت است
رک توافقاتی برای همکاری میان موسسک رنفوسیوس و موسسات آموزشتی ختارجی
بک ام ا رسیده و وظیفتک تتامین منتابع متالی آن ،بتکطورمشتترک برعهتده موسستک
رنفوسیوس و موسسک میزبان است( .عزیزی ,13٩3 ,ص)٩٦ .
رشور ترریک برای آموز

و گستر

زبتان تررتی موسستکای بتک نتام «بنیتاد

یونس امره» را ایجاد ررده است .این موسسک اگرچک یب نهاد غیردولتتی استت امتا
تمامی فعالیت هتایش درراستتای آمتوز

زبتان تررتی در جهتان استت .موسستک
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غیردولتی «یونس امره» با هدف معرفی زبان ،فرهن  ،هنر و تاریخ رشور ترریک ،در
سال  2٠٠٩تأسیس شده و تارنون  3٨نمایندگی در خاری از ترریک (ازجملک ایتران)
زبتان تررتی،

راهاندازی ررده است و تارنون ه مجری دورههای مختلف آمتوز

پروژههتای متعتدد علمتی و فعالیتتهتای فرهنگتی بتوده استت .ایتن موسستک از
حمایت های مادی و معنوی دولت ترریک بهرهمند میشود و برگتزاری ستمینارهای
فرهنگی -ادبی ،دورههای آمتوز

خوشنویستی ،گفتگتو بتا نویستندگان و شتعرا،

اجرای رنسرت موسیقی ،تئاتر و شب شعر و ...را پیگیری میرند .براساس مطالتب
گفتکشده در حوزه تحلیل گفتمان زبان در ارتباط با سیاستهای فرهنگتی آمتوز
زبان در رشورهای مختلف بک این نتیجک روشن میرسی رک آموز
رشوری در رشور دیگر ،هدفی باالتر از آمتوز
فرهنگی بک جامعک هدف است رک در آن آموز

زبتان ازستوی

را تعقیتب متیرنتد و آن؛ القتای
زبان ترویج میشود.

 .5تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی در دیپلماسیی فرهنگیی و
قدرت نرم
زبان فارسی بکعنوان یکی از زبانهای مطرح در طول تتاریخ بشتری ،محمتل تمتدن و
فرهن

گرانسن ِ ایران فرهنگی بوده است؛ فرهن

و تمدنی رک قرنهتای متمتادی بتر

قسمت بزرگی از رنارههای اقیانوس اطلس تا اقیانوس ربیر ،فراغنک تا بغتداد ،دهلتی تتا
قسطنطنیک ،سنگاپور تا اسپانیا روای و سیطره داشتتک استت.چنانرتک بیتان شتد ،در قترن
هشت معمتاران زبردستت ایرانتی بنتای معتروف الحمترا را در استپانیا متیستاختند و
خنیاگران چینی برای ابنبطوطک ،جهانگرد مرارشی؛ اشعار سعدی را زمزمتک متیرردنتد.
در همان قرون در جاوه و سنگاپور بر الواح رتیبکهتای ستن

مزارهتا از خت فارستی

استفاده میشد .زبان و ادبیات فارسی در آسیای صغیر و قلمروی عثمانیتان نیتز شتأن و
منزلتی واال داشت (ریاحی ,13٤٩ ,ص )٧٨ .چنانرک در آغاز ستلطنت عثمانیتان ،زبتان
رسمی ،زبان فارسی بود و نامکهای پادشاهان عثمانی بک فارسی نوشتک میشد .این زبتان
چندین قرن متمادی زبان رسمی و مملکتی در آسیای صغیر بود؛ چنانرک زبان صتحبت
و نوشتتتار طبقتتک فرهیختتتک نیتتز بتتود .در همتتین دوره تعتتداد زیتتادی از متتتون فارستتی
مورداستنساخ قرار گرفتند رک امروزه شمار قابلتوجهی از ایتن نستخ در رتابخانتکهتای
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رشور ترریک و در مرارز علمی ایران و اروپا وجود دارد و نشانگر گستردگی نفوه زبتان
و ادبیات فارسی بک سرزمینهای دیگتر استت( .ریتاحی ,13٤٩ ,ص)٨٠ .گستتره نفتوه
زبان فارسی بک جنوبشرق اروپا یعنی بک رشورهای یوگستالوی ،آلبتانی ،بلغارستتان و
قبرس ه رسید رک ماحصلی از آن بک چش میآید .در رشور یونان و رومانی نیز شتاید
بتوان اثراتی از این تاثیر زبان را یافت رک اسنادی از گستترهی نفتوه و استتیالی زبتان و
ادبیات فارسی بک نقاط مختلف جهان است( .ریاحی ,13٤٩ ,ص)٧٩-٨٠ .
آنچک در این میان اهمیت دارد ،راهبرد چگونگی استفاده از ظرفیتت غنتی و پربتار
این ررن مه فرهنگی برای ارتقای سطح آمتوز

و جهتانشتمولرتردن آن درجهتت

افزایش قدرت نرم جمهوریاسالمیایران ازطریتق تتال

در گستتر

آمتوز

زبتان

فارسی در قالب موسسات و استفاده از مدلهای آموزشی ،جغرافیایی و فرهنگی استت،
تا این جایگاه برای زبان فارسی رسب شود و برای تحقق این هدف ،نقتش رشتورهای
ه زبان (تاجیکستان و افغانستتان حتتی ازبکستتان و رشتورهای آستیای مررتزی) رتک
ملتهای آنان بک زبان فارسی سخن میگویند یا با رشورهایی رک ریشک مشتترک زبتانی
دارند (رشورهای شبکقاره) و اردو زبان هستند و بیشتر رلماتشتان از واژگتان فارستی
برخوردار است و جمعیت رثیری بک این زبان سخن میگویند ،بهره گرفت.
زبان فارسی از درازنای تاریخ تارنون بک سیر و حررت پوینده ختود در بستتر
زمان ادامک داده است و از گذرگاه رخدادها و حوادث زمانک سرافرازانک عبور رترده
است و همچون زبانهای دیگر بک دگردیسیهای حتاد مبتتال نشتده استت رتک در
خواندن و درک متنهای تاریخی عاجز بمانی ( .رزازی ,13٧٦ ,ص)233 .
در طول قرن بیست  ،زبان فارسی دستخو

دگرگونیهای بسیاری بوده و تحوالت

سیاسی مختلف بر حیات و میدان راربرد آن اثر نهادهاند .برای نمونک میداندادن بتک زبتان
انگلیسی بکجای زبان فارسی در رشورهای هند و پارستان ،فروپاشی امپراتوری عثمتانی
رک زبان فارسی را زبان ادب خود میدانست ،شورویسازی آسیای مررزی رک روستی را
بکجای فارسی نشاندند ،وقوع انقالب اسالمی در ایران ،تجاوز شتوروی بتک افغانستتان و
استقالل جمهوریهای آسیای مررزی از آن جملکاند .با همک این تحوالت ،زبان فارستی
یکی از ارران هویت ایرانی است رک بعد از انقالب مشروطک بکعنوان زبتان ملتی ،تبلیت و
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شناختک شد ،اما هویتی بسیار فراتر از فالت ایران پیدا ررد بکگونتکای رتک گستتر

آن را

میتوان در بیرون مرزها و در سرزمینهایی چون شبکجزیره بالکان ،شبکقاره هند ،آستیای
میانک ،ارمنستان و اسپانیا ،بازاندیشی ررد .خاستگاه همگتونیهتای واژگتانی و ستاختاری
زبان فارسی با دیگر زبانها و گستر

زبان فارسی در رشورهایی چتون هنتد ،پارستتان،

ترریک ،بوسنی و هرزگوین ،آلبانی ،صربستان ،ررواسی ،مونتکنگرو و مقدونیک را میتوان از
دیدگاههای تاریخ طبیعی و تاریخ اجتماعی تحلیل ررد؛ رک بک نتامهتای گونتاگون ) دَری،
تاجیب و فارسی( انشعاب یافتک است .بنابراین زبان فارسی تنها زبتانی استت رتک ارتبتاط
میان مردمان بسیاری را در رشورهای مختلف جهان شکل میدهد و باعث نزدیکی ایتران
با این رشورها شده است .پیدایش این دوره موجتب شتد رتک سیاستت ختارجی ایتران
درصتدد رستب منتافع اقتصتادی در شتمال و ایجتاد تتوازن امنیتتی در جنتوب برآیتد.

(شهسواری فرد ,13٩٦ ,ص)35-3٦ .
بنا بر مطالب گفتکشتده حکایتت از ایتن دارد رتک آمتوز

و گستتر

زبتان

فارسی این قابلیت را دارد رک با برنامکریتزیهتای راهبتردی و هدفمنتد بتکعنتوان
ابزاری رارآمد در قدرت نرم دراختیار دیپلماسی فرهنگی قرار گیرد.
باید تصریح ررد رک یکی از اهداف منافع ملی ،حفتظ هویتت ملتی برخاستتک از
فرهن

و تمدن ایرانی-اسالمی است رک یکی از محورهای اساسی آن زبان و ادبیتات

فارسی است ،بنابراین در دستگاه دیپلماسی فرهنگی باید توجک ویژهای بک آن ررد.
یکی از اهداف و مبانی دیپلماسی فرهنگتی بتکوستیلکی تحلیتل قتدرت نترم
آموز

زبان و ادبیات ،میتواند همراهرردن ههن مخاطبان بتا جاهبتکهتای زبتان و

ادبیات فارسی باشد .شناسایی و اری نهادن بک مشاهیر مشترک (بیشتر اشترارات در
مشاهیر غالبا درحیطک تمدنی مشترک) تتاریخ مشتترک ،استطورههتای مشتترک و...
بنابراین رسب وجهک بینالمللی درمیان اقوام و ملتها و اثرگتذاری بتر فرهنت

و

رفتار آنها ،همچنین شناخت سیاستهای رشور مقصد و شناسایی مبانی فرهنگی و
تمدنی مشترک برای القای فرهنگی در حوزه دیپلماسی امری ضروری است با ایتن
توضیح ،بیشب تحلیل گفتمانی عوامل پایداری و ماندگاری زبان و ادب فارسی و
بکنوعی مولفکهای قدرت نرم آن را ،در اعصار گذشتک تا رنون  ،متیتتوان درحیطتک

80

راهبرد اجتماعی – فرهنگی ♦ سال  ♦ 10شماره  ♦ 37زمستان 1399

دیپلماسی فرهنگی تاحدی در چارچوب مولفکها و شاخصهای زیر ارزیابی ررد.
 .1-5زبان و ادب فارسی :گفتمان عظمت و غنای کمّی و کیفی

در ابتدا مه ترین گفتمان فرهنگی زبان و ادبیات فارسی ،آن است رک این زبتان درمیتان
زبانهای زنده جهان ،از ادبیاتی غنی و محتوایی اندیشمندانک برخوردار است؛ بکگونتکای
رک ادبیات فارسی را یکی از عظی ترین ادبیاتهای بشریت خواندهانتد.

(Arberry, 1953, p.

) 200این عظمت و غنیبودن ازنظر رمّیت حجمی متون ادبی بک نسبت گویشوران آن و
بک لحاظ ریفیت ارزشمندی در میان همتایان آن ،بسیار باالست.

)(Rypka, 1968, p. 20

بیشب آثار ارزشمند شاعران ،نویسندگان ،ادیبان و هنرمندان نامآور در این فرهنت
غنی در عرصکهای ملی و جهانی ،دستاوردها و رهیافتهای ارزشمندی را بتک فرهنت

و

تمدن این سرزمین و جهان بشری عرضک داشتک است .آثار گرانستنگی همچتون شتاهنامک
فردوسی ،دیوان حافظ ،مثنوی مولوی ،گلستان و بوستان ستعدی ،خمستک نظتامی ،دیتوان
خیام و....رک همواره موردتوجک مستشرقین غربی و شرقی بوده و هست رک از نظتر غنتا و
ریفیت بر ادبیاتِ غالب ملل ،اثرگذار بودهاند رک خود دلیتل دیگتری بتر ایتن مدعاستت و
بکجهت اجتناب از اطناب از توضیح بیشتر صرفنظر میشود.
 .2-5زبان و ادب فارسی :گفتمان ارزشهای فرهنگی واال ،فطری و مشترک بشری

زبان و ادبیات فارسی دارای گفتمان ارز های فرهنگی واال و موردپذیر

فطتری

و بشری است؛ زیرا بسیاری از مفاهیمی رک در میراث ارزشمند زبان و ادب فارستی
است ،امتروزه جزلتی از همتین ارز هتا و اصتول موردپتذیر
عصرحاضر است .برای نمونک ،موالنا در اثر ارزشتمند

جوامتع انستانی

مثنتویمعنتوی رتک آن را

بزرگترین حماسک روحانی بشری نامیدهاند( ،ردرنی ,13٨٧ ,ص )3٨ .مردم جهان
را بک دوری از تعصبات بیجا ،تعلقتات دنیتوی؛ غترور ،حترص و آز و ...همچنتین
بکسوی عشق ،معرفت ،صتلح ،دوستتی و...خوانتده استت ،او بتا قتدرت ادبیتات
توانستک و خواهد توانست در القای فرهنگی و متناسب بتا قتدرت نترم ،طرفتداران
زیادی را با ارز های فطری خود همراه سازد.چنانرک «مثنویمعنوی مولوی یکتی
از پرفرو ترین رتابهای ایتاالتمتحتده استت (Tristam, 2010, p. 11) ».و نبایتد
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چنین ظرفیتهای عظیمی را در قدرت نرم روچب شمرد.
نمونک دیگر حافظ؛ در شعر

گفتمان عشق و دوستی و مدارا و دوری از ریتا

و  ...را تبلی میرند و این قدرت القای مفاهی موردپذیر

بشر را نباید دسترت

گرفت تا آنجا رک رالبوند ،شاعر آلمانی قرن بیست  ،شعر فارسی را ازنظتر زیبتایی؛
عمق پیشرفت هنری جهان میداند و چنانرک گویی تمام دیوانش را براساس زمینتک
فکری ،فلسفی و هنری حافظ و خیام بنا ررده است( .میرعلیجانی ,حستن زاده& ,

شورتی  ,13٩٤ ,ص)215 .
گفتمان آنچنان جذابیتی دارد رک درعمل مرزها را در مینوردد .بکگفتتکی محققتین ،
رتاب »رباعیات خیام« پس از آثار الکساندر پوشکین  ،بیشتترین شتمارگان انتشتار را در
روسیک داراست( .شاه منصور )13٩٤ ,همچنین والدیمیر پوتین ،رییسجمهتور روستیک،
بک نکات جالبی در این زمینک اشاره میرند و ازجملک میگوید « :خیام را هر صتبح قبتل از
شروع روز راری میخوان و بک مسئولین و مدیران توصیک میرن هر وقتت بتا مشتکلی
مواجک شوند بک خیام روی آورند ،زیرا طرح موضوعات مه زندگی و مرگ توست ایتن
متفکر ،بک انسان امید و دلگرمی بک زندگی میبخشد ».او در مصاحبک خود در تهران نیز بتک
عشق و عالقک خود نسبت بک اشعار خیام اشاره دارد( .شهسواری فرد ,13٩٦ ,ص)3٧ .
 .3-5زبان و ادب فارسی :گفتمان تلون انواع ادبی

از دیگر گفتمانهای ادبیات ،تنوع و تلتون متتون ادبتی استت .ایتن گونتکهتا شتامل
نمونکهای برجستک در ادبیات حماسی ،غنایی ،تعلیمی ،داستانی ،نمایشی ،استطورهای
و غیره است رک در فرایند جهانیشدن و القای قتدرت نترم ازطریتق زبتان و ادبیتات
میتواند جوابگوی سالیق و عالیق متفاوت در سطح جهان باشد چرارک ما در ستطح
جهان با ملتهایی روبرویی رک دارای تاریخها و فرهن های گونتاگون هستتند .اگتر
بتوانی بکنحودقیق و شایستتکای از تولیتدات متنتوع ادبتی ختود ،در جتای مناستب،
بهرهبرداری رنی ؛ همانگونک رک شررتهای بزرگ تولیدی برای ملتتهتای مختلتف
جهان ،تولیدات گوناگونی را عرضک میرنند ،بایتد تاریتد و توجتک بیشتتر متا نیتز در
رشورهای مختلف بر جنبکهایی باشد رک باتوجک بک فرهن

آن رشور ،قابلیت جتذب

بیشتری دارد و میتواند بیشتر مورد اقبال و استقبال قرار گیرد .بنابراین نقتش متولیتان
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امور فرهنگی و رایزنیهای فرهنگی ،بکویژه رایزنان فرهنگی در شناخت فرهن هتا و
عالیق ادبی مردم رشورهای محل ماموریت ،مه ارزیابی میشود.
تحلیتتل گفتمتتان در قتتدرت نتترم آمتتوز

زبتتان ادبیتتات فارستتی در دستتتگاه

دیپلماسی فرهنگی جمهوریاسالمیایران نشان می دهتد ،ف تا و ظرفیتت عظیمتی
برای استفاده از زبان و ادبیات فارسی در بعد رالسیب و در بعد معاصر و انقالبتی
شتتتامل تتتترویج عتتتدالتختتتواهی ،تبلی و تتتترویج ظل ستیزی ،تتتترویج و تبلی
استقاللطلبی واقعی ملتتهتا ،حمایتت از مست تعفان ،استتقالل ،آزادی و  ...امتر
آموز

آن بک تناسب فرهن ها ،سالیق ،عالیق و ...فراه متیآورد رتک در فراینتد

القا و جذب فرهنگی مه ارزیابی میشود.
 .6متولیان آموزشی و فرهنگی خارج از کشیور درجهیت القیای فرهنگیی
قدرت نرم
یکی از برجستکترین و مه ترین سازورارها و ابزارهای تامین اهتداف فرهنگتی در
سیاست خارجی جمهوریاسالمیایران میتواند گستر

عناصر فرهنت

و تمتدن

ایرانی و اسالمی سرچشمک گرفتک از تمدن غنی ایتران رهتن در پیونتد بتا م تامین
اسالمی باشد؛ دراینمیان نظام جمهوریاستالمیایتران بتا درک صتحیح از شترای
منطقک و تحوالت پدیدآمده ،ازطریق زبان و ادبیات فارسی و بک پشتوانکهتای قتوی
فکری – فرهنگتی ملتت ایتران در عرصتکی دیپلماستی ،استتراتژی و  ...رهیافتت
جدیدی را تعریف ررده است رک درایتنراستتا یکتی از عمتدهتترین فعالیتتهتای
فرهنگی برونمرزی میبایست ازطریق آموز

و گستر

زبان فارستی و آثتار آن

همراه با انتقال مفاهی فرهنگی و انقالبی محقق شود .بنابراین زبان فارسی بکعنتوان
ابزار مه دیپلماسی فرهنگی و سیاسی در رأس فعالیتتهتای فرهنگتی ی.ا.ا قترار
گرفتک است رک در این میان دستگاههای متولی عبارتند از:
 .1-6وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مررز همکاری های علمی و بینالمللی این وزارتخانک ،تمام رواب دانشگاهی رشور
با دانشگاه های خاری از رشور را برعهده دارد .این مررز حتدود  ٤٠ستال فعالیتت
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دارد رک بیش از  2٦٠استاد زبان و ادبیات فارسی و زبانشناستی بتک دانشتگاه هتای
خاری رشور برای تدریس زبان فارسی و ایرانشناسی در قالب ماموریت چندستالک
اعزام ررده است رک در این مسیر ،ح ور فعال و مستمر همچنین خدمات استتادان
زبان و ادبیتات فارستی در ختاری از رشتور بستیارمه بتوده استت؛ چترا رتک در
دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم رشورمان در رشورهای مختلف تأثیرگذار هستند.
 .2-6سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

سازمان فرهن

و ارتباطات اسالمی با در اختیار داشتن  ٨٠نمایندگی فرهنگی اعت

از رایزنی فرهنگتی و خانتکهتای فرهنت

در رشتورهای مختلتف جهتان؛ متتولی،

سیاستگذار ،برنامکریتز و مجتری دیپلماستی فرهنگتی جمهتوری استالمی ایتران
است،مقام معظ رهبری از این سازمان بکعنوان حامل اقتدار معنوی یاد فرمودنتد و
اشاره داشتند« :سازمان فرهن

و ارتباطات اسالمی حامل اقتدار معنوی نظام استت،

اقتدار معنوی بر دیگر انواع قدرت ها ارجحیت و اولویت دارد».
این سازمان دارای ماموریتهتایی ازجملتک متدیریت و راهبتری روابت فرهنگتی
بینالمللی و سیاستگذاری ،هماهنگی ،هتدایت ،حمایتت و نظتارت بتر فعالیتتهتای

فرهنگی – تبلیغی جمهوری اسالمی ایران در خاری از رشور بک منظتور تحقتق اهتداف
نظام در عرصک رواب بینالمللی است.اقدامات رایزنیهای فرهنگی در حوزه آمتوز
گستر

و

زبان و ادبیات فارسی بی بدیل و ر نظیر است چون یکی از مه ترین وظتایف

رایزنی فرهنگی تلقی می شود .براساس رصد و پایش گزار های رایزنی های فرهنگتی
در بخش آموز

زبان فارسی در حوزههتای مختلتف اقتداماتی صتورت پذیرفتتک رتک

شامل بررستی وضتعیت ررستیهای زبان و ادبیات فارستی در دانشتگاههتا ،برگتزاری
نشستهای تخصصی جهت بررستی وضتعیت آموز

زبان فارستی در مرارز آموز

عالی ،تحقیق و پژوهش در مورد عملکرد جمهوری اسالمی ایران در راستتای آمتوز
زبان فارسی ،چاپ رتابهایی در زمینک آموز
تدوین و نگار

زبان فارسی بک غیرفارسیزبانان ،تهیتک و

متون ،تولید سی دی های آموزشی زبان فارسی ،برگتزاری ستمینارهای

زبان و ادبیات فارسی خاری از رشور و اهدای محصتوالت فرهنگتی و وستایل رمتب
آموزشی ،برگزاری دورههای دانشافزایی بترای استتادان و دانشتجویان ختارجی رشتتک
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زبتان فارستی،

زبان فارسی در رشور در سک ستطح مبتتدی ،متوست و عتالی آمتوز

اعطای بورس تحصیلی بک دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و درتترا جهتت تحصتیل در
ایران  ،تدوین شناسنامک های فرهنگی رشورها رک دربردارنده وضتعیت و جایگتاه زبتان
فارسی است ،تدوین شناستنامک اتاقهای زبان و ادبیات فارستی در دانشتگاهها ،تتدوین
رسالکهای پایان ماموریتِ رایزنان فرهنگی میشود رک بیانگر بخشی از فعالیتت ستازمان
فرهن

و ارتباطات در زمینک زبان و ادبیات فارسی است.

 .3-6بنیاد سعدی

یکی از اقدامات اساسی سازمان فرهن
حیطک آموز

و گستر

و ارتباطات اسالمی از آغاز تاسیس تتارنون در

زبان و ادبیات فارسی است .این سازمان با در اختیتار داشتتن

بیش از  ٨٠نمایندگی فرهنگی در حوزه ارتقای سطح روابت فرهنگتی بتینالمللتی رتک
توس رایزنیهای فرهنگی اداره میشود بک امر آموز

زبان فارسی پرداختک است.

با تاسیس بنیاد سعدی در سال  13٩2رلیک فعالیتهای برنامکریزی آموز
ادبیات فارسی بتک ایتن بنیتاد ستپرده شتده استت .چشت انداز آمتوز

زبتان و

زبان فارستی و

برنامکهای بنیاد سعدی پس از گذر از تنگنای موجود امیتدبخش خواهتد بتود زیترا در
زمینک آموز

دانشجویان فارسیآموز ،برگزاری دورههای رستمی،

زبان فارسی ،پذیر

برنامکریزی آموزشی در حیطک آموز

زبان فارسی بکطورتخصصی عمل خواهد ررد.

بر اساس رصد و پایش عملکرد سک دستگاه متولی در حوزه آموز

و گستر

زبان و ادبیات فارسی رک در سطور باال بدانها پرداختک شد ،بتک ایتن تحلیتل روشتن
دست یافتی رک دستگاههای متولی بر اساس وظایف و رارویژهی ختود همچنتین بتا
توجک بک امکانات و اختیارات ،عملکرد شایستکای داشتکاند؛ ولی این عملکرد در حتد
انتظار راهبرد آموز

زبان و ادبیات فارسی در دیپلماسی فرهنگی نبوده استت؛ زیترا

برای رسیدن بک جایگاه مطلوب و محقق رردن انتظارات دستگاه دیپلماستی فرهنگتی
در سیاست خارجی باید سیاستگذاری ،برنامکریزی ،حمایتت و هتدایت همتراه بتا
نظارت در سند راهبردی آموز

و گستر

زبتان و ادبیتات فارستی را رتک تتارنون

جایگاهش در حوزه دیپلماسی خالی مانده است ،بکدرستی تبیین رترد؛ بنتابراین بایتد
اقدام و عمل در دستور رار صف و ستاد این بخش از حوزه قتدرت نترم ،در جهتت
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القای فرهنگی قدرت نرم آموز

زبان و ادبیات فارسی در دیپلماسی قرار گیرد.

 .7موانع پیش روی آموزش زبان و ادبیات فارسی در تحلیل گفتمان قیدرت
نرم (القای فرهنگی)
امانولل والرشتاین 1جامعکشناس مارریست آمریکایی در دهک شصت میالدی بترای
نخستتتینبتتار طرحتتی را تحتتتعنتتوان «تقستتی رتتار بتتینالمللتتی» قتترار داد و در
«ترمینولوژی خاص خود ،ژلوپلیتیب را سیاست رشورهای مختلف برای اینکتک در
رجای این تقسی رار (پیرامون ،شبک پیرامتون و مررز) قترار گرفتتکانتتد» تعریتتف
ررد و ژلورالچر رک بک جتای سیاستت ،بتر فرهنت

تمررتز متیرترد را بتکعنتوان

«مفهومی ،رک بر تحمیتل الگوهتای فرهنگتی از ستوی قدرتهای برتر مررزی ،بتر
رشورهای پیرامون و نیمک پیرامون برای زایل ساختن فرهنت هتتای بتتومی آنهتتا
اشتاره دارد» بیان ررد( .واعظی ,13٨٦ ,ص)23 .
بر اساس همین طرح ،یکی از مه ترین مشکالت عمده آمتوز

و گستتر

زبان فارسی؛ نبودن مدلی برای رشورها رک در بعد جغرافیایی ،تتاریخی ،اشتترارات
زبانی ،فرهنگی و جامعکشناختی و بک ویژه ژلورتالچر یتا ژلوپلیتیتب فرهنگتی رتک
امروزه بک عنوان زیربنای ژلوپلیتیب نیز هست را شاهد هستی  .نبودن تقستی بنتدی
خاصی بترای نمونتک تتدوین رتتب آمتوز
رشورهای دارای فرهن

زبتان و ادبیتات فارستی متناستب بتا

 ،تمدن  ،دین و آیین مشترک در آستیای مررتزی ،قفقتاز،

شبک قاره و ...نبود مدلی بر مبنای تاریخشناسی فرهنگی (تتاریخ مشتترک ،استاطیر
مشترک و )...و روانشناسی فرهنگی و ...در  5قاره جهان رمبتود مدرستان زبتان و
ادبیات فارسی و حتی رایزنان فرهنگی رک خود در صدر سیاست القای فرهنگتی و
برنامکهای آموز

زبان و فرهن

قرار دارند.

نتیجهگیری
دیپلماسی فرهنگی بک جهت اهمیت مسالک آموز

زبان و ادبیات از طریتق نشتان دادن

اشترارات زبانی ،تاریخی ،تمدنی و مذهبی در قالب القای فرهنگی بیشترین نقتش را در
1. Immanuel Wallerstein
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فرایند القای فرهنگی و قدرت نرم داراست چرا رک ایتن نتوع از دیپلماستی ستبب بتاال
بردن وجهک عمومی یب ملت و دولت در میتان جهانیتان از طریتق ابزارهتای مختلتف
فرهنگی است همانطور رک بک اعتقاد بسیاری از صتاحبنظتران دیپلماستی فرهنگتی و
رواب بینالملل پیروزی و موفقیت در عرصک سیاست خارجی است.
طراحتی متتدلی بتترای رشتتورهای همگتتن بتتا رویکتترد جغرافیتتایی ،تتتاریخی،
اشتتترارات زبتتانی ،فرهنگتتی و جامعتتکش تناختی و در نهایتتت ژلورتتالچر از جملتتک
ضروریات اجتنابناپذیر است از جملک در این طرح ابتدا باید مدلی ارالک شتود رتک
در نقطک و رانون آن ،دو رشور افغانستان و تاجیکستتان موردتوجتک قترار گیرنتد و
سپس رشورهای شبک قاره (هند و پارستان) و پس از آن رشورهای حتوزه تمتدنی
مشترک آسیایمررزی و قفقاز رک در اینجا اولویت با همسایگان است و بعتد از آن
رشورهای حوزه تمدنی رک در فاصلک دورتتر قترار متیگیرنتد و نهایتتا رشتورهای
دارای رواب راهبردی در حوزه نظام بینالملل و سیاست خارجی.
تدوین رتب آموز

زبان و ادبیات فارسی متناسب با رشورهای دارای فرهن ،

تمدن ،دین و آیین مشترک از جملک اساسیترین بخش و در تخصص بنیاد ستعدی و
وزارت علوم باید قرار گیرد .همچنین نقش رایزنان فرهنگی و استتادان زبتان فارستی
رک بک زبان و فرهن

رشور موردنظر بک جهت گستر

نفوه زبتان و ادبیتات فارستی

در فراینتتد القتتای فرهنگتتی نقتتش متتوثری دارنتتد ،توجتتک جتتدی شتتود و بهتتترین
شخصیتهای علمی ،فرهنگی و فرهیختک در رشورهای محل ماموریت خدمت رنند.
با نگاهی بک عملکرد سیاستهای رشورهای قدرتمند و بودجکهتای رتالن بختش
فرهنگی آنان ،میتوان مشاهده ررد رک قدرت نرم آنان بیشتر ناظر بک بعد آموز

زبان و

ادبیات (فرهن ) توس انستیتوهای زبان است و همک نشانگر واقعیت انکارناپذیر نقتش
زبان و ادبیات در دیپلماسی فرهنگی است؛ و این نکتتک رتک گستتر

زبتان و ادبیتات

فارسی در بستر دیپلماسی فرهنگی و در فرایند القای فرهنگی فق بک عنتوان گستتر
یب زبان مدنظر نیست بلکک باید محتوا و م امین عرفانی ،اخالقی ،پرورشی ،فرهنگتی،
هنری و علمی و  ....آن نیز موردمداقک قرار گیرد تا مرزهتای دیپلماستی متا از مرزهتای
سیاسی فراتر رفتک و مرزهای فرهنگی حتی مرزهای دینی را نیز درنتوردد و بتک ارتقتا و
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رارآمدی سطح دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در گسترهی رواب بینالملل
بیفزاید .در این میان یونسکو بک عنوان یب سازمان جهانی و بینالمللی ،جایگاه ویتژهای
برای هویت بخشیدن بک زبانهای برجستک و ممتتاز دنیتا و میتراث ملمتوس و معنتوی
ملتها را برعهده دارد رک آن را نمیتوان نادیتده انگاشتت بنتابراین بترای اینکتک زبتان
فارسی بک عنوان یکی از زبانهای رسمی جهان موردپذیر
علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران باید تال

قترار گیترد ،دستتگاههتای

مجدّانکای را عالوه بر تتال هتای

سابق بک رار بندند تا این جایگاه برای زبان فارسی رسب شود.برای تحقتق ایتن هتدف
نقش رشورهای ه زبان (تاجیکستان و افغانستان حتی ازبکستتان و رشتورهای آستیای
مررزی )رک ملتهای آنان بک زبان فارسی سخن میگویند و با مردم متا ریشتک مشتترک
زبانی دارند یا رشورهای شبک قاره رک اردو زبان هستند و بیشتر رلمات مورداستفاده آنان
از واژگان فارسی است و جمعیت فراوان آنها را نمیتتوان نادیتده انگاشتت و بایتد در
قالب مدل ژلورالچر مطرحک از این ظرفیت مه بهره برد.
ایجاد و تاسیس انجمنهتای فارستیزبانتان؛ مشتتمل بتر استتادان ،مدرستان،
محققان ،فارغالتحصیالن زبان و ادبیتات فارستی جهتت تترویج و گستتر

زبتان

فارسی در رشورهای مختلف دنیا در قالتب ستمنهتا (ستازمانهتای متردم نهتاد)
میتواند در تقویت و استمرار قدرت نرم زبان فارسی موثر و نقشآفرین باشد.
ایجاد و تاسیس دفاتر و دبیرخانکهای فرهنگی ،علمی و آموزشتی منطقتکای و
حوزههای زبانی -فرهنگی در رشورها با محوریت سازمان و مرارز علمتی جهتت
برنامک ریزی و گستر

زبان فارستی بتا رویکترد شتناخت فرهنت

ملتی و بتومی

رشورها میتواند دستاوردهای ارزشمندی را بک ارمغان آورد.
برگزاری اجالسهتای ستاالنک ملتی و دوستاالنک منطقتکای و جهتانی بتا ح تور
برنامکریزان ،استادان ،مدرسان ،محققان ،مترجمان و دستاندراران زبان و ادبیتات فارستی
بک منظور بررسی نقاط ضعف و قوت و تبادلنظر و ...همچنین مطالتب ستطور پیشتین
همک میتوانند از موثرین راهبردها برای آموز

و گستتر

زبتان و ادبیتات فارستی و

استفاده از قدرت نرم القای فرهنگی آن در هیتل نظریتک تحلیتل گفتمتان باشتند رتک در
نهایت ارتقای سطح دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی را در پی خواهد داشت.
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