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ABSTRACT

BACHGROUND AND OBJECTIVES: The influence of culture in the field of 
foreign policy is so great that in the present age, culture is spoken of as a 
soft power, and the issue of cultural diplomacy is raised in foreign policy. In 
fact, language is one of the most fundamental components and elements of 
identity for any nation, and one of the most important and easiest means 
of transmitting culture to other nations. Language is so important now that 
many experts consider it as a means of transmitting culture and determining 
the way of thinking and human culture. Many countries use a variety of tools, 
including language, to transmit culture. In this research, we try to investigate 
the role of language in general and Persian language in particular in exporting 
culture?
METHODOLOGY: This research was conducted by descriptive-analytical 
method, to investigate the role of language in transmitting culture with em-
phasis on Persian language.
FINDINGS: Persian language and literature, as one of the richest and most in-
telligent languages and literatures in the world, can reflect the culture, rituals 
and customs of the Iranian nation with unparalleled power. The prominent 
role of the Persian language in the transmission of Iranian-Islamic culture 
should not be ignored.
CONCLUSION: The most important strengths of Persian language and litera-
ture for the development and export of culture includes integration, brilliant 
background, wealth, literary diversity, and inherent and essential musical 
beauty. Therefore, Persian language can not be copied or imitated by other 
cultures in the field of global competition of cultures. These features, on the 
other hand, are stable, permanent, and unique. Therefore, these strengths 
can be considered as “effective competitive advantages” for Persian litera-
ture.
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مقاله پژوهشی
نقش زبان در صدور فرهنگ با تأکید بر ظرفیتهای زبان فارسی 

سیدعلی حسینی1،  ستار عزیزی2*، سمانه رحمتی فر1
1- گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران

2- گروه حقوق بین الملل، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده
ــزان  ــا آن می ــی ت ــت خارج ــوزۀ سیاس ــگ در ح ــذاری فرهن ــدف: تأثیرگ ــه و ه زمین
ــرم، و دیپلماســی فرهنگــی  ــدرت ن ــوان ق ــی از فرهنــگ به عن اســت کــه در عصــر کنون
ــا و  ــیترین مؤلفه ه ــی از اساس ــان یک ــع زب ــود. در واق ــث میش ــی بح ــت خارج در سیاس
ــزار  ــانترین اب ــن و آس ــی از مهمتری ــت و یک ــوم و مل ــر ق ــرای ه ــاز ب ــر هویت س عناص
ــدازه ای  ــه ان ــی ب ــان در عصــر کنون ــل اســت. اهمیــت زب ــه دیگــر مل ــال فرهنــگ ب انتق
اســت کــه بســیاری از صاحب نظــران آن را هــم ابــزار انتقــال و صــدور فرهنــگ میداننــد 
و هــم تعیین کننــدۀ شــیوۀ تفکــر و فرهنــگ انســان. بســیاری از کشــورها بــرای صــدور 
و انتقــال فرهنــگ، ابزارهــای مختلفــی از جملــه زبــان را بــه کار میگیرنــد. ســؤال اساســی 
ــورت  ــی به ص ــان فارس ــی و زب ــورت کل ــان به ص ــش زب ــه نق ــت ک ــش آن اس ــن پژوه ای

خــاص در صــدور فرهنــگ چیســت. 
روش مطالعــه: در ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی - تحلیلــی، بــه بررســی نقــش زبــان 

در صــدور فرهنــگ بــا تأکیــد بــر زبــان فارســی پرداختــه  شــده اســت.
ــا و  ــن زبانه ــن و پرمغزتری ــه یکــی از غنیتری ــات فارســی، به مثاب ــان و ادبی ــا: زب یافته ه
ادبیاتهــای جهــان، میتوانــد بــا قــدرت کمنظیــر، فرهنــگ و آییــن و آداب و رســوم ملــت 
ــگ  ــال فرهن ــی در انتق ــان فارس ــگ زب ــش پررن ــد از نق ــد. نبای ــس نمای ــران را منعک ای

ایرانــی- اســالمی غافــل شــد.
ــات فارســي درجهــت گســترش  ــان و ادبی ــوت زب ــاط ق ــن نق ــری: مهمتری ــه گی نتیج
ــد رشــدیافتگی، یکپارچه ســازی، پیشــینۀ درخشــان،  ــگ، عناصــری مانن و صــدور فرهن
غنــا، تنــوع ادبــی، و زیبایــي موســیقایي ذاتــي و جوهــري هســتند. ازاینــرو زبــان فارســی 
در عرصــۀ رقابــت جهانــِي فرهنگهــا قابــل کپي بــرداري یــا تقلیــد توســط ســایر فرهنگهــا 
نیســت. ایــن ویژ گیهــا از ســوي دیگــر پایــدار و دائمــي و منحصربه فــرد هســتند. ازایــن رو 

میتــوان ایــن نقــاط قــوت را »مزیتهــاي رقابتــي مؤثــر« بــراي ادبیــات فارســي دانســت.
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مقدمه
ــفه و  ــری از فلس ــت بش ــف معرف ــای مختل ــمندان حوزه ه ــیاری از اندیش ــری بس ــۀ فک ــروزه دغدغ  ام
روانشناســی گرفتــه تــا علــوم اجتماعــی و سیاســی، حــول ناشــناخته ترین جنبــۀ وجــودی انســان یعنــی 
ــری از  ــد بهره گی ــانی، مترص ــوم انس ــان عل ــیاری از متخصص ــون بس ــت. اکن ــه اس ــز یافت ــان« تمرک »زب
ــا در  ــان را نه تنه ــِل زب ــدان عم ــتند. می ــود هس ــی خ ــای تخصص ــی در حوزه ه ــزون زبان ــهای روزاف دانش
ــرای اندیشــیدن، شــکلگیری شــخصیت،  ــکان ب ــاد ام ــت ایج ــه در قابلی ــن انســانها، ک ــاط بی ــاد ارتب ایج
ســاخت هویــت فــردی و اجتماعــی، ایجــاد فرهنــگ و شــکل دهی بــه مفهــوم اجتمــاع انســانی در یــک 
جامعــۀ مشــخص بایــد درنظــر گرفــت. در ایــن پژوهــش بــا لحــاظ نظریــات اندیشــمندان حــوزۀ ادبیــات، 
زبــان و جامعه شناســی همچــون وورف1 و ویتگنشــتاین2 در پــی بازنمایــی نقــش زبــان در صــدور فرهنــگ 

هســتیم.
ــت  ــراد از واقعی ــر چگونگــی درک اف ــان ب ــد اســت زب ــات، معتق وورف، یکــی از اندیشــمندان حــوزۀ ادبی
ــا  ــان ب ــوای زب ــارت ســاده،  محت ــه عب ــر میگــذارد و شــکل دهندۀ اندیشــه اســت )باطنــی، 1373(. ب تأثی
ــه ســاختار فرهنــگ وابســته. همچنیــن فلســفۀ  ــان ب ــاط اســت و ســاختار زب ــوای فرهنــگ در ارتب محت
ــه قــدری مؤثــر  ــان را ب ــان را مشــخص  ســازد؛ او جایــگاه زب ــا حدومــرز زب ــر آن اســت ت ویتگنشــتاین ب

ــان یــک فــرد در ماهیــت تفکــر او نقــش مهمــی دارد.  ــد کــه معتقــد اســت ســاختمان زب میدان
ــدور  ــال و ص ــوع انتق ــد، موض ــهای جدی ــژه نگرش ــع به وی ــی جوام ــان در تمام ــت زب ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
مفاهیــم فرهنگــی بــا ابــزار زبانــی به عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای صــدور فرهنــگ در دیپلماســی 
ــادل،  ــامل تب ــه ش ــت ک ــی اس ــی عموم ــی دیپلماس ــی نوع ــی فرهنگ ــود. دیپلماس ــی میش ــی تلق فرهنگ
انتقــال و صــدور عقایــد، باورهــا، اندیشــه ها، ســنتها و ســایر جنبه هــای فرهنگــی بیــن ملتهــا به منظــور 
تأمیــن منافــع ملــی اســت. در ایــن بیــن زبــان و آموزشــهای زبانــی از اولیــن و مؤثرتریــن ابــزار دیپلماســی 
فرهنگــی محســوب میشــوند. رابطــۀ متقابــل زبــان و فرهنــگ بــه قــدری اهمیــت دارد کــه روانشناســان 
ــناس  ــورت3، روانش ــوردن آلپ ــد. گ ــان میدانن ــف زب ــن وظای ــال آن را از مهمتری ــگ و انتق ــظ فرهن حف
معــروف، دربــارۀ یکــی از وظایــف زبــان میگویــد: »زبــان میــراث فرهنگــی و آداب و رســوم را در نســلها 

ــعاری نژاد، 1354(. ــد« )ش ــظ میکن حف
ــان فارســی به صــورت  ــی و زب ــان به صــورت کل ــه نقــش زب ــن اســت ک ــن پژوهــش ای ســؤال اساســی ای
خــاص در صــدور فرهنــگ چیســت و زبــان فارســی از چــه نقــاط قــوت و ضعفــی در صــدور فرهنــگ ایرانی 
ــی، زبانشناســی، و  ــا بهره گیــری از مباحــث ادب - اســالمی برخــوردار اســت؟ بنابرایــن در ایــن تحقیــق ب
ــان فارســی،  ــان، و به طــور خــاص زب ــه میشــود کــه زب ــن مســئله پرداخت ــه بررســی ای جامعه شناســی ب
به عنــوان یکــی از مهمتریــن مؤلفه هــای مشــخصۀ هویــت یــک ملــت، چگونــه و تــا چــه میــزان میتوانــد 

در صــدور فرهنــگ یــک ملــت یــا قــوم در میــان ملــل دیگــر، ایفــای نقــش نمایــد.

پیشینۀ تحقیق
درخصــوص نقــش و ســهم زبــان فارســی در پهنــۀ تاریــخ، تمــدن و فرهنــگ، به ویــژه در منطقــۀ خاورمیانــه 
و شــبه قارۀ هنــد، کتــب و مقــاالت زیــادی بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده  اســت. در ایــن میــان بررســی نقــش 
همگرایــی زبــان فارســی در شــبه قارۀ هنــد و حــوزۀ نــوروز از مهمتریــن پژوهشــهایی اســت کــه صــورت 

ــت. گرفته اس
ــخ و  ــن تاری ــی در تدوی ــان فارس ــهم زب ــوان »س ــت عن ــی تح ــبزواری )1387( در پژوهش ــوی س مصطف
1- whorf
2- Wittgenstein
3- Allport
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ــه ویژگیهــای قومــی،  ــر تمــام مظاهــر فرهنگــی از جمل ــان فارســی ب ــار عمیــق زب ــه آث تمــدن هنــد« ب
ــا  ــه ای ب ــرور )1380( در مقال ــت. س ــه اس ــد پرداخت ــاور هن ــرزمین پهن ــای س ــی توده ه ــی و تاریخ زبان
ــان  ــه تأثیــر زب ــان و ادبیــات فارســی در تشــکیل فرهنــگ مشــترک ایــران و هنــد« ب عنــوان »نقــش زب
غنــی فارســی بــر فرهنــگ هندوســتان میپــردازد و نتیجــۀ ایــن تأثیرگــذاری را ایجــاد فرهنــگ جدیــدی 
ــای  ــی از میراثه ــترک یک ــگ مش ــن فرهن ــد ای ــالم میکن ــته و اع ــترک4 دانس ــگ مش ــه فرهن ــوم ب موس
پــرارزش ملــت هنــد و ســبب افتخــار آنهاســت. بصیــری و موســوی نقلــی )1394( در مقالــه ای بــا عنــوان 
»همگرایــی فرهنگــی کشــورهای حــوزۀ نــوروز بــر مبنــای رویکــرد آینده پژوهــی« بــه واکاوی ســناریوهای 
وحــدت، همگرایــی، تعامــل و رقابــت در بیــن کشــورهای حــوزۀ نــوروز میپردازنــد کــه نهایتــاً ســناریوی 
همگرایــی را مناســبترین گزینــه میداننــد کــه بــر اســاس اتخــاذ اســتراتژی دیپلماســی فرهنگــی در ایــن 
منطقــه پایدارتــر هــم خواهــد شــد. اخــوان کاظمــی )1389( در مقالــه ای تحــت عنــوان »ژئوکالچــر ایرانــی 
ــران« خاطرنشــان میســازد اســاطیر  ــگ و تمــدن ای ــوذ فرهن ــی نف ــد، گســترۀ جغرافیای در شــبه قارۀ هن
مشــترک، دیــن مشــترک )زرتشــت و اســالم(، ادبیــات، خــط، معمــاری، اندیشــمندان و مفاخــر فرهنگــی 

و هنــری از جملــه ویژگیهــای ژئوکالچــری مشــترک بیــن دو ملــت ایــران و هنــد هســتند. 
به رغــم ایــن پژوهشــها، درخصــوص نقــش زبــان فارســی در انتقــال و صــدور فرهنــگ ایرانــی – اســالمی، 

پژوهشــی مشــاهده نشــد. پژوهــش حاضــر درجهــت رفــع چنیــن خــأ پژوهشــی صــورت گرفتــه اســت.

بحث و بررسی
در ایــن بخــش ابتــدا بــه مفاهیــم فرهنــگ و دیپلماســی فرهنگــی پرداختــه شــده و ســپس نقــش زبــان 

فارســی در انتقــال و صــدور فرهنــگ ایرانــی بررســی خواهــد شــد.
ــا دانســته  ــادات و باوره ــه ای از اعتق ــگ را مجموع ــدن، فرهن ــج لن ــام کال ــز5، عضــو عالی مق ســاموئل بارن
اســت کــه دراثــر کوششــهای یــک گــروه معیــن در فائــق آمــدن بــر مســائل انطبــاق بیرونــی و وحــدت 
ــگامان  ــی و از پیش ــرداز ادب ــار6، نظریه پ ــوا لیوت ــد (Barnes, 2010). ژان فرانس ــترش مییاب ــی گس درون
ــت  ــه اس ــر گرفت ــه درنظ ــل و مناقش ــول، تبدی ــۀ  تح ــه عرص ــگ را به مثاب ــت مدرن، فرهن ــفۀ پس فلس
ــدد،  ــی متع ــات میدان ــج تحقیق ــام از نتای ــری و اله ــا بهره گی ــارت7، ب ــد اینگله ــوذری، 1390(. رونال )ن
ــه طــرزی گســترده در  فرهنــگ را به عنــوان نظامــی  از نگرشــها، ارزشــها و دانشــی تصــور میکنــد کــه ب
ــر ایــن نظــر اســت کــه  میــان مــردم مشــترک اســت و از نســلی بــه نســلی دیگــر منتقــل میشــود. او ب
ــه شــکلگیری جامعــه کمــک میکنــد؛ عنصــری کــه امــروز  فرهنــگ یــک عنصــر ضــروری اســت کــه ب

ــارت، 1393(. ــود )اینگله ــته میش ــز انگاش ناچی
گفتــن اینکــه فرهنــگ جهــت تعبیــر و تفســیر رفتــار اجتماعــی بــه کار گرفتــه میشــود، معنــی فرهنــگ را 
بــه رفتارهایــی کــه فــرد در میــان گــروه از خــود بــروز میدهــد، محــدود نمیکنــد. رفتــار اجتماعــی، شــامل 
تمــام اعمــال فــرد اســت کــه دیگــران نیــز آنهــا را آموختــه و درک میکننــد. معرفــت فرهنگــی به صــورت 
نظــام پیچیــده ای از نمادهــا ظاهــر میشــود و مســتلزم تعریــف از شــرایطی اســت کــه هــر نســلی بایــد آن 
ــد.  ــه ای خــاص بنگرن ــه گون ــا را ب ــد کــه دنی ــه خردســاالن می آموزن را کســب کنــد. در هــر جامعــه ای ب
آنهــا می آموزنــد کــه بعضــی اشــیا را تشــخیص دهنــد و بعضــی دیگــر را نادیــده بگیرنــد. بدیهــی اســت 
مرجعهــای نهــادی ماننــد ایدئولوژیهــای سیاســی، قواعــد هنجــاری - خویشــاوندی و باورهــای مذهبــی 

ــی، 1390(. ــارۀ امــور مقــدس و فوق طبیعــی از زیرمجموعه هــای مســلم آن هســتند )کراول درب

4- composite culture
5- Barnes
6- Lyotard
7- Inglehart
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ــوی و  ــهای معن ــه ای از ارزش ــای مجموع ــه معن ــگ را ب ــر فرهن ــی معاص ــدال8 در جامعه شناس ــا کن دیان
ــان، ارزشــها، آداب و رســوم و  ــش، زب ــد و معتقــد اســت فرهنــگ مجموعــه ای از دان ــادی میدان اشــیاء م
اشــیاء مــادی گــروه یــا جامعــۀ انســانی هماننــد فنــاوری، ابــزار، پناهــگاه، مــد لبــاس و ماننــد آنهــا اســت 
کــه از یــک فــرد بــه دیگــری و از یــک نســل بــه نســل بعــد منتقــل میشــود )کنــدال، 1392(. فرهنــگ 
در اســناد بین المللــی از جملــه ســند کنفرانــس جهانــی سیاســتهای فرهنگــی در مکزیکوســیتی )1982( 
ــی تنــوع فرهنگــی )2001( به صــورت متحدالشــکل تعریــف  و اســناد بعــدی آن همچــون اعالمیــۀ جهان
ــری و  ــادی، فک ــی، م ــاوت روح ــات متف ــه از خصوصی ــی اســت ترکیب یافت ــگ کلیت ــده اســت: »فرهن ش
ــه  ــات بلک ــا و ادبی ــا هنره ــگ نه تنه ــروه اســت. فرهن ــک گ ــا ی ــه ی ــک جامع ــاخصۀ ی ــه ش احساســی ک
حــاالت زندگــی، حقــوق بنیادیــن انســان، نظمهــای ارزشــی، ســنتها و باورهــا را دربرمیگیــرد. در پژوهــش 
حاضــر تعریــف اخیــر از فرهنــگ کــه مــورد تأییــد بســیاری از صاحبنظــران و اســناد بین المللــی بــوده، 

مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.

مفهوم دیپلماسی فرهنگی
دیپلماســی به عنــوان فــن چاره اندیشــی، سیاســتگذاری، کیاســت و فــن انجــام مذاکــرات و میانجیگــری 
بیــن دولتهــا اســت. هانس.جــی. مورگنتــا9، از اســتادان بنــام سیاســت بین الملــل، دیپلماســی را ابــزاری 
بــرای زمینه ســازی صلــح کــه آن را »صلــح ازطریــق مــدارا« نام گــذاری کــرده  اســت، مینامــد )مورگنتــا، 
1376(. بارســتون10، اســتاد دیپلماســی کالــج لنــدن، نیــز آن  را مدیریــت مناســبات بیــن دولتهــا و روابــط 
دولتهــا بــا ســایر بازیگــران مینامــد )بارســتون، 1374(. بنــا بــه تعریــف گیفــورد مالــون11، نیــز دیپلماســی 
ــی  ــرای معرف ــی ب ــه به منظــور ایجــاد کانالهای ــراه دوطرف ــک بزرگ ــارت اســت از معمــاری ی فرهنگــی عب
ــی از  ــر واقع ــت درســت تصاوی ــرای دریاف ــالش ب ــت و درعینحــال ت ــک مل ــر واقعــی و ارزشــهای ی تصوی
ســایر ملتهــا و فهــم ارزشــهای آنهــا (Malone, 2012). ســرانجام در تعریــف میلتــون کامینگــز12 )2003( 
ــر، نحــوۀ زندگــی، نظــام ارزشــی،  ــۀ ایده هــا، اطالعــات، هن ــارت اســت از مبادل دیپلماســی فرهنگــی عب
ســنتها و اعتقــادات به منظــور دســتیابی بــه مفاهیــم مشــترک و تقویــت تفاهــم متقابــل میــان ملتهــا و 

کشــورها.
ــی  ــت دیپلماس ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــف میت ــن تعاری ــترک ای ــوه مش ــی از وج ــتی تطبیق ــا برداش ب
فرهنگــی روایــت داســتان یــک تمــدن بــرای صاحبــان ســایر تمدنهــا بــا اســتفاده از ابزارهایــی از جنــس 
همــان تمــدن اســت؛ بــه عبــارت دیگــر دیپلماســی فرهنگــی آن گاه معنــا و مفهــوم واقعــی خــود را پیــدا 
میکنــد کــه کشــوری بــرای انتقــال غنــای نهفتــه در فرهنــگ و تمــدن خــود بــا اســتفاده از ســازوکارها 
ــردازد و آن را در سیاســت  ــل میپ ــایر مل ــه س ــال آن ب ــی و انتق ــه معرف ــس، ب ــان جن ــی از هم و ابزارهای
خارجــی خــود لحــاظ میکنــد. بنابرایــن مــراد از صــدور فرهنــگ در ایــن پژوهــش، انتقــال باورهــا، معــارف، 
ســنتها و شــیوه های زندگــی یــک ملــت یــا ملتهــا بــه ملــت یــا ملتهــای دیگــر توســط دولــت مبــدأ، بــه 

هــر شــیوۀ ممکــن، خــواه بــا اســتفاده از دیپلماســی ســنتی یــا عمومــی اســت.
ــان  ــزاری در دیپلماســی فرهنگــی اســت و فرهنــگ و زب ــان و ادبیــات اب ــن دوبنــوا13 معتقــد اســت زب آل
عامــل و زمینه ســاز دگرگونــی در دیگــر بخشــهای جامعــه اســت. دســتیابی بــه قــدرت سیاســی ممکــن 
نیســت مگــر بــا دراختیــار گرفتــن کنتــرل در حــوزۀ فرهنــگ و زبــان )دوبنــوا، 1389(. پژوهشــهایی کــه 
8- Kendall
9-Morgenta
10- Barston
11- Gifford Malone
12- Milton Cummings
13- Alen de Benoa
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ــان موجــب  ــوزش زب ــه آم ــه چگون ــد ک ــی نشــان میده ــه اســت، به خوب ــام گرفت ــر انج ــالهای اخی در س
انتقــال و صــدور فرهنــگ کشــور صاحــب زبــان بــه زبان آمــوزان شــده اســت )یوســف زادۀ اربــط، 1395(. 
ــورت  ــه به ص ــر و چ ــورهای دیگ ــه کش ــرت ب ــورت مهاج ــه به ص ــالت چ ــد تعام ــان میده ــات نش مطالع
یادگیــری مســتقیم زبــان بیگانــه در کشــور مبــدأ، عمدتــاً بــه تغییــر ســاختاری فرهنــگ فــرد در اشــکال 
مختلــف مثبــت و منفــی آن، ازجملــه ســازگاری  فرهنگــی14، فرهنگ پذیــری15، شــوک  فرهنگــی16، آســیب 
ــل21  ــد )اُنی ــی20 می انجام ــی  فرهنگ ــا بیگانگ ــی19 ی ــتگی  فرهنگ ــی18، وابس ــی  فرهنگ ــی17، دوگانگ  فرهنگ

ــاری، 1392(.  2005؛ وارداف22 2002؛ قه
بنابرایــن زبــان نه تنهــا بخشــی اســت از آنچــه مــا فرهنــگ مینامیــم، بلکــه منعکس کننــدۀ فرهنــگ نیــز 
میباشــد. در واقــع درک محتــواي فرهنگــي، کلیــد آمــوزش و یادگیــري موفــق زبــان اســت. زبان آمــوزان 
نمیتواننــد بــه زبانــي تســلط کامــل پیــدا کننــد، مگراینکــه بــه بافتهــاي فرهنگــي اي کــه در آنهــا از آن 
زبــان اســتفاده میشــود نیــز تســلط داشــته باشــند )شــورای آمریکایــی آمــوزش زبــان خارجــی، 1996(. 

ایــن امــر نیــز پیونــد ناگسســتنی زبــان و فرهنــگ و انتقــال فرهنــگ توســط زبــان را یــادآور میشــود.

نقش زبان فارسی در انتقال و صدور فرهنگ
در طــول قــرن بیســتم زبــان فارســی دســتخوش دگرگونیهــای بســیاری بــوده و تحــوالت سیاســی مختلف 
بــر حیــات و میــدان کاربــرد آن اثــر نهاده انــد. فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی کــه زبــان فارســی را زبــان 
ــه جــای فارســی نشــاند، میــدان  ادب خــود میدانســت، شوروی ســازی آســیای مرکــزی کــه روســی را ب
ــه افغانســتان و  ــان انگلیســی در جهــان، وقــوع انقــالب اســالمی در ایــران، تجــاوز شــوروی ب دادن بــه زب
اســتقالل جمهوریهــای آســیای مرکــزی از آن جمله انــد. بااین حــال زبــان فارســی یکــی از ارکان هویــت 
ــان ملــی تبلیــغ و شــناخته شــد، امــا هویتــی  ــی اســت کــه بعــد از انقــالب مشــروطه به عنــوان زب ایران
ــه ای کــه گســترش آن را میتــوان در بیــرون مرزهــا و  ــه گون ــر از فــالت ایــران پیــدا کــرد. ب بســیار فرات
ســرزمینهایی چــون شــبه جزیرۀ بالــکان، شــبه قارۀ هنــد، اســپانیا، ارمنســتان و آســیای میانــه بازاندیشــی 
ــان  ــترش زب ــا و گس ــر زبانه ــا دیگ ــی ب ــان فارس ــاختاری زب ــی و س ــای واژگان ــتگاه همگونیه ــرد. خاس ک
فارســی در کشــورهایی چــون هنــد و پاکســتان، ترکیــه، بوســنی وهرزگوین، آلبانــی، صربســتان، کرواســی، 
مونته نگــرو، و مقدونیــه را میتــوان از دیدگاه هــای تاریــخ طبیعــی و تاریــخ اجتماعــی تحلیــل نمــود کــه 
بــه نامهــای گوناگــون )یعنــی َدری، تاجیــک و فارســی( انشــعاب یافتــه اســت. بنابرایــن زبــان فارســی یکی 
از زبانهــای اصلــی اســت کــه ارتبــاط میــان مردمــان بســیاری را در کشــورهای مختلــف جهــان شــکل 
ــن، 1383(. در  ــادی و غیاث الدی ــن کشــورها گشــته اســت )قب ــا ای ــران ب میدهــد، و موجــب نزدیکــی ای
ــان رایــج وجــود دارد )هنــدی، اردو، پنجابــی، تبلگــو، مراتــی، تامیــل،  ســرزمین هندوســتان چهــارده زب
بنگالــی، گجراتــی، کانــاری، ماالیالــم، اوریــا، آســامی و کشــمیری( کــه زبــان فارســی در همــۀ آنهــا تأثیــر 
داشــته و بســیاری از واژه هــای زبــان فارســی در تکمیــل و اعتــالی آن مؤثــر بــوده اســت. زبــان اردو آنقــدر 
ــان فارســی  ــده و شــعبه ای از زب ــای فارســی« نامی ــر زیب ــه آن را »دخت ــد دارد ک ــان فارســی پیون ــا زب ب

ــبلی، 1335(. ــته اند )ش دانس
14- cultural adaptation
15- acculturation
16- cultural shook
17- cultural trauma
18- cultural duality
19- Cultural attachment
20- cultural detachment
21- O’ Neil
22- Wardhaugh



نقش زبان در صدور فرهنگ با تأکید بر ظرفیتهای زبان فارسی 

225

ــد  ــی مانن ــه در قالبهای ــات اســت ک ــان و ادبی ــت، زب ــک مل ــی ی ــار تمدن ــع نقطــۀ وصــل همــۀ آث در واق
داســتان و شــعر نمــود مییابــد. نــگاه بــه آثــار شــاخص برجامانــده از ســابقۀ درخشــان فرهنگــی تمــدن 
اســالم و ایــران نشــان میدهــد زبــان فارســی توانســته اســت ایــن نقطــۀ وصــل را تحقــق بخشــد و میتــوان 
گفــت در اقطــار تمــدن اســالمی از دکــن تــا قســطنطنیه رواج داشــته اســت. زبان فارســی یکــی از مقّومات 
هویــت اســالمی - ایرانــی اســت و میتــوان بــا تقویــت و گســترش ایــن زبــان، اســالم را نیــز گســترش داد. 
امــا زبــان فارســی دارای چــه ویژگیهایــی اســت کــه میتــوان بــه آن به عنــوان ابــزار دیپلماســی فرهنگــی 
تکیــه کــرد؟ و چــرا در طــی ســالیان متمــادی مســتدام مانــده اســت؟ در ادامــه بــه ویژگیهایــی کــه ایــن 

زبــان را دارای ظرفیتهــای بالقــوه در ایــن زمینــه کــرده اســت، اشــاره میشــود.
ــن ســطح  ــه بی ــش مســتقیمی ک ــۀ رابطــۀ کمابی ــر پای ــان فارســی: ب ــل ســه گانۀ زب ــف( رشــد و تکام ال
ــد  ــزان رش ــان، می ــد زب ــل رش ــتین عام ــت، نخس ــرار اس ــان برق ــل زب ــان و تکام ــی انس ــل اجتماع تکام
مدنیــت و قدمــت آن اســت. گســترش و ســطح پیچیدگــی رابطــۀ اقتصــادی، علمــی، فرهنگــی و ماننــد آن، 
به طــور مســتقیم زبــان را تحــت تأثیــر قــرار داده و آن را پیچیــده و کامــل میکنــد. ایــن ســطح پیشــرفت، 
ســطح اندیشــه ورزی را نیــز به دنبــال خــود دارد و متقابــاًل ارتقــای ســطح اندیشــه ورزی منجــر بــه تکامــل 
روابــط انســانی و افزایــش ســطح دانــش اجتماعــی و علــوم در عرصه هــای گوناگــون میشــود. ژیلبــر الزار23 
هنــگام بررســی شــکلگیری زبــان فارســی میگویــد »شــکلگیری زبانهــای ملــی همــواره رونــدی پیچیــده 

دارد؛ به ویــژه هنگامــی کــه بــا زبــان معتبــر یــک تمــدن و فرهنــگ مواجــه باشــیم« )الزار، 1384(.
دومیــن عامــل رشــد زبــان، ســطح رشــد کاربــران آن اســت. بــه بیــان دیگــر رشــد زبــان، رابطۀ مســتقیمی 
دارد بــا ســطح رشــد علمــی، معرفتــی و اجتماعــی افــرادی کــه از یــک زبــان اســتفاده میکننــد؛ بنابرایــن 
شــمار افــراد باســواد یــک جامعــه، میــزان ســواد ایشــان، ســطح اســتفاده از رســانه های جمعــی و آزادی 
ــازی میکننــد.  ــان نقــش ب ــه مؤلفه هایــی هســتند کــه در تکامــل یــک زب ــان از جمل ــری زب فضــای کارب
ســومین عامــل رشــد، ترکیبــی از ارادۀ سیاســی و اجتماعــی کاربــران و همچنیــن آگاهــی بــر ارزشــهای 
هویتــِی حفــظ و گســترش زبــان اســت. میتــوان گفــت زبــان فارســی در حیــات طوالنــی خــود )هرچنــد 
ــوده  ــوردار ب ــاً برخ ــد تقریب ــه گانۀ رش ــای س ــاک( از زمینه ه ــم و دردن ــی پرپیچ وخ ــک دگردیس در ی
اســت و در هــر دوره ای از تاریــخ آن، یکــی از عوامــل و یــا دو عامــل از ســه عامــل، نقــش بیشــتری بــازی 

کرده انــد. ازاینــرو زبــان فارســی میتوانــد از زبانهــای موفــق و قدرتمنــد در امــر صــدور فرهنــگ باشــد.
ب( قــدرت زبــان فارســی در ایجــاد یکپارچگــی و وحــدت: در تاریــخ افتخارآمیــز ایــران، همــواره هویــت 
ــون  ــی چ ــان فارس ــت زب ــت. در حقیق ــده اس ــظ ش ــی حف ــان فارس ــردم، از راه زب ــی م ــتگی مل و همبس
آســمانی پهنــاور، تمامــی اقــوام و نژادهــا را در زیــر خــود جمــع کــرده اســت. تنــوع و تکثــر اقــوام ایرانــی 
ــا امــروز وجــود داشــته و دارد، از راه  کــه از همــان دوران امپراتــوری هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی، ت
زبــان فارســی بــه یگانگــی و وحــدت رســیده اند. هویــت ایرانیــان در دورۀ باســتان ازطریــق زبــان فارســی 
باســتان تحقــق یافــت؛ زبانــی کــه در کنــار زبانهــای متعــدد دیگــر، زبــان رســمی مــردم ایــران بــود. تنــوع 
ــه گواهــی اســناد تاریخــی وجــود  ــوری هخامنشــی و ساســانی ب ــژادی در امپرات ــی و ن ــی قوم و گوناگون
داشــته و نظــام سیاســی و اداری آن روز، مبتنــی بــر نوعــی فدرالیســم بــوده اســت. امــا زبــان رســمی در 
ــی  ــه رســمیت شــناخته اند و اقوام ــوام آن را ب ــام اق ــه تم ــان فارســی باســتان اســت ک دورۀ باســتان، زب
نظیــر آذریهــا، کردهــا، بلوچهــا، گیلهــا، دیلمیهــا، مازندرانیهــا، کوچهــا و غیــره کــه از زمــان ظهــور دولــت 
ــن  ــه ای ــران محســوب میشــدند، در شــکل دادن ب ــر ای ــل از اســالم، بخشــهای جدایی ناپذی ــران در قب ای
میــراث سیاســی و فرهنگــی ایــران و حفــظ و صیانــت آن، نقــش مهــم و غیرقابل انــکاری بــازی کرده انــد 
و همــواره آن را بــا میــل و رغبــت پذیرفته انــد. در دورۀ میانــه تاریــخ ایــران نیــز، بــا وجــود رواج زبانهــای 
گوناگــون، ایــن مهــم از راه زبــان پهلــوی صــورت بســت؛ زبانــی کــه دنبالــه و صــورت تحول یافتــۀ همــان 
23-Lazard 
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ــان، چــه به صــورت متــون دینــی و چــه  ــی از آن زب ــار ارزشــمند مکتوب ــود و آث ــان پارســی باســتان ب زب
ــران  ــی در ای ــی و زبان ــوع قوم ــس از اســالم تن ــون در دســترس اســت. پ ــم اکن ــی، ه به صــورت غیردین
چونــان گذشــته ادامــه یافــت و نزدیــک هزارودویســت ســال اســت کــه زبــان فارســی، همــواره و پیوســته 
ــه اســت  ــران رســمیت یافت ــخ و ادب ای ــان و فلســفه و تاری ــر، ذوق و عرف ــگ و هن ــان فرهن ــوان زب به عن

)فــالح، 1386(.
ــی  ــه نحــو مطلوب ــوان از آن ب ــاال کــه میت ــوع فرهنگــی بســیار ب ــا تن ــران ســرزمینی اســت ب ــع ای در واق
ــا تکثــر زبانهــا و قومیتهــا  ــرد. ایــن تنــوع فرهنگــی کــه ب ــر شــدن بهــره ب ــد توســعه و قدرتمندت در رون
ــارکت  ــی، مش ــت مل ــاختارهای دول ــت س ــرای تقوی ــی ب ــزاری اساس ــه اب ــد به مثاب ــت، میتوان ــراه اس هم
ــی در ســطوح  ــه ای و بین الملل ــای منطق ــم، شــکوفا ســاختن همکاریه ــد عل ــی تولی ــای جهان در فراینده
دانشــگاهی و مؤسســات پژوهشــی قلمــداد شــود. مدیریــت و سیاســتگذاریهای عمومــی در زمینــۀ آمــوزش 
و پــرورش میبایســت زمینــه را بــرای اســتفاده از ایــن امکانــات بالقــوه فراهــم کنــد. نقطــه اتــکاي اصلــي 
ایــن فراینــد، موضــوع زبــان اســت؛ زیــرا زبــان عمده تریــن ســطحي اســت کــه در آن هویتهــاي محلــي 
تعریــف میشــوند. همچنیــن ایــن مســئله نیــاز بــه اتخــاذ یــک سیاســت زبانشــناختي مشــخص در ســطح 
ــي و  ــگ مل ــراي جــذب و گســترش فرهن ــري ب ــت بهت ــا را در موقعی ــد م ــه بتوان ــي دارد ک ــوزش عال آم

فرهنــگ قومــي و محلیمــان قــرار دهــد.
ج( پیشــینۀ درخشــان و غنــای زبــان و ادبیــات فارســی: یکــی از کارکردهــای زبــان، آگاهــی از فرهنــگ 
گذشــته اســت و زبــان و ادبیــات یــک کشــور بیگانــه احتمــاالً از بهتریــن وســایل درک فرهنــگ آن جامعــه 
ــگ و  ــت فرهن ــطۀ قدم ــی، به واس ــان فارس ــرود (Finocchiaro and Bonomo, 1973). زب ــمار می به ش
ــه  ــان دســتکم ب ــن زب ــخ ای ــان اســت. تاری ــدۀ جه ــای زن ــی از پیشــینه دارترین زبانه ــی، یک ــدن ایران تم
ــان  ــود از زب ــاي موج ــتین کتیبه ه ــردد (Skjacrvo, 2002). نخس ــالد بازمیگ ــت پیش ازمی ــزارۀ نخس ه
ــان  ــن زب ــون، ای ــا کن ــگام ت ــه ســدۀ ششــم پیــش از میــالد اســت، از آن هن ــوط ب پارســي باســتان، مرب
همــواره بــه حرکــت پویــای خــود ادامــه داده و از رخدادهــای مختلــف بــه ســالمت گــذر کــرده اســت؛ 
ــان،  ــز متخصص ــه به ج ــده اند ک ــی ش ــار دگرگون ــان دچ ــدت آنچن ــن  م ــا در ای ــب زبانه ــه اغل درصورتیک

ــد )کــزازی، 1391(.  ــدن و درک متــون قدیمــی  عاجزن ســایرین از خوان
ــان فارســي آمــوزش داده میشــود کــه  در حــال حاضــر در بســیاري از کشــورهاي اروپایــي و آمریــکا، زب
ایــن خــود گواهــی بــر غنــای ادب فارســی و جایــگاه واالی آن در میــان دیگــر زبانهــای ملــل اســت کــه 
منشــأ ایــن اهمیــت بــه دانــش و بینــش و فرهنــگ بــاالی مــردم ادیــب ایــن مــرز و بــوم، از گذشــته تــا 
حــال بازمیگــردد. ایــن امــر موجــب شــده در ســالهای 2010، 2011، 2012 و 2013 بــه ترتیــب جایــگاه 
ــان فارســی از  ــد. همچنیــن در ســال 2014 زب ــا یاب ــه رتبه هــای 29، 24، 22 و 17 ارتق ــان فارســی ب زب
ایــن حیــث رتبــۀ 17 دنیــا را در اختیــار دارد. همچنیــن در حــال حاضــر زبــان فارســی پنجمیــن زبــان 
پرکاربــرد ازنظــر محتــوای زبانــی در وب ســایتها اســت کــه پــس از زبانهــای انگلیســی، روســی، اســپانیولی، 
(https://w3techs.com/technologies/overview/content_language) ــرار میگیــرد و ترکــی ق

زبــان فارســی یکــی از غنیتریــن ادبیاتهــا را نیــز بیــن زبانهــای زنــدۀ جهــان دارا اســت؛ بــه نحــوی کــه 
ــا  ــن غن ــد (Arberry, 2009). ای ــریت خوانده ان ــای بش ــن ادبیاته ــی از عظیمتری ــی را یک ــات فارس ادبی
ازلحــاظ کّمــی  و کیفــی بســیار قابــل توجــه اســت. از نظــر کّمــی،  حجــم متــون ادبــی تولیدشــده بــه زبــان 
فارســی، به نســبت همتایــان آن، بســیار باالســت (Rypka et.al., 2010). از آغــاز شــعر فارســي در قــرن 
ســوم هجــري تــا آغــاز صفویــه )907ه.ق( آثــار شــاعران بســیار زیــادي بــه دســت مــا رســیده و گفتــه 
شــده به تنهایــي در دربــار ســلطان محمــود غزنــوي بیــش از چهارصــد شــاعر وجــود داشــته اســت. غنــاي 
ادبیــات فارســي ازلحــاظ کّمــي وقتــي بیشــتر آشــکار میشــود کــه درنظــر بگیریــم شــاهنا مۀ فردوســي 
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خــود نزدیــک بــه شــصت هــزار بیــت، اشــعار عطــار بیــش از صــد هــزار بیــت و مثنــوي معنــوي و غزلیــات 
ــارۀ شــاعران متأخــر  ــا مجموعــاً بیــش از شــصت هــزار بیــت اســت. ایــن حجــم عظیــم ابیــات درب موالن
نیــز صــدق میکنــد و کافــي اســت بدانیــم از میــان هــزار شــاعر عصــر صفــوي، دیــوان صائــب تبریــزي، 
به تنهایــي، بیــش از صدوبیســت هــزار بیــت دارد )صفــا، 1387(. غنــاي زبــان و ادبیــات فارســي ازلحــاظ 
کیفــي نیــز بســیار قابــل توجــه اســت. امــروزه آثــار کســانی ماننــد فردوســي، خیــام، ســعدي، موالنــا و 
حافــظ از شــهرت و محبوبیتــي جهانــي برخــوردار بــوده و بــر ادبیــات بســیاري از کشــورها تأثیــر گذاشــته 
ــي  ــادالت فرهنگ ــۀ تب ــي در عرص ــیار باالی ــت بس ــي از اهمی ــاي ادب ــن غن ــه ای ــت ک ــي اس ــت. بدیه اس
ــان،  ــم، عرف ــوي بشــري در عرصــۀ عل ــراث معن ــه حوزه هــاي مهــم می برخــوردار اســت. نگاهــي گــذرا ب
دیــن و نظایــر آن نیــز همیــن ســخن را بازگــو خواهــد کــرد. بــه ایــن معنــا کــه فارســي به عنــوان زبــان 
علــم، زبــان دیــن و زبــان عرفــان مطــرح و کارنامــۀ زبــان فارســي در امــر اشــاعۀ آن بســیار روشــن اســت. 
ــد،  ــبه قارۀ هن ــه ش ــالم ب ــام اس ــال پی ــۀ انتق ــالمي وظیف ــتین اس ــرون نخس ــد در ق ــي جدی ــان فارس زب
نواحــي دوردســت آســیاي مرکــزي و مناطــق شــرقی چیــن و حتــی ســواحل دوردســت اقیانــوس هنــد را 
برعهــده گرفــت. ایــن امــر موجــب شــد تــا بــدون آنکــه سیاســت و حکومــت ایرانــي مداخلــه اي داشــته 
ــان فارســي در  ــد. نقــش زب ــان فارســي، اســالم گســترش یاب ــي زب ــکاي اســتعدادهاي ذات ــه ات باشــند، ب
عرصــۀ عرفــان نیــز ماننــد دیــن بســیار درخشــنده اســت. صلحــی کــه عرفــان جســت وجوگر آن اســت، 
عرفــان ایرانــي- اســالمي را از کشــش نیرومنــدي برخــوردار کــرد کــه از هنــد تــا آســیاي مرکــزي، بالــکان 
و بســیاري از نواحــي دیگــر را بــا زبــان فارســي آشــنا ســاخت. حضــور زبــان فارســي در میــان تــرکان نیــز 
ــود. ایــن امــر در خــارج از قلمــرو ِسیاســي حکومتهــاي ایرانــي شــکل گرفتــه  بیشــتر ازطریــق عرفــان ب
ــزرگ  ــاي ب ــي، عرف ــن عرفان ــان مضامی ــان فارســي در بی ــي زب ــي شــعري و ادب و صــرف رســایي و توانای
را بــه انتخــاب ایــن زبــان بــراي برقــراري ارتبــاط بــا مریــدان و عالقه منــدان خــود راغــب کــرده اســت. 
ــرون نخســتین اســالمی  ــه در ق ــاهنامۀ فردوســی، ک ــذاری همچــون ش ــن آثارحماســی تأثیرگ عالوه برای
در ایــران ســروده شــده اســت، موجــب خلــق آثــار حماســي متعــددي بــه زبــان فارســي در محیطهــاي 
غیرفارســي زبان شــده اســت؛ ماننــد داراب نامــۀ طرسوســي کــه در قــرن هشــتم در آســیاي صغیــر ســروده 

شــده اســت. 
ــر و  ــي در ماوراءالنه ــات علم ــد حی ــرایط را دارد. تجدی ــن ش ــز همی ــي نی ــان فارس ــي زب ــت علم موقعی
ــی، 1383(. فراهــم  ــت )رواق ــان فارســي صــورت گرف ــه کمــک زب ــرون نخســتین اســالمي ب خراســان ق
ــان فارســي در زمینــۀ پزشــکي، نجــوم، تاریــخ، جغرافیــا، کیهانشناســي،  ــه زب آمــدن کتابهــاي متعــدد ب
ــان  ــه زب ــا ب ــه ی ــورت گرفت ــه ص ــي میان ــري از فارس ــا بهره گی ــا ب ــي ی ــر آن همگ ــي و نظای داروشناس
ــه  ــال ب ــا انتق ــالمي و ب ــدن اس ــن تم ــا در تکوی ــها بعده ــن دانش ــت. همی ــوده اس ــي ب ــو متک ــي ن فارس
ــا و  ــن پیشــینه اي حاکــی از غن ــا کــرده اســت. چنی ــده اي ایف ــا در شــکلگیري رنســانس نقــش ارزن اروپ
ــه  ــا ب ــوان تنه ــه اســت. بااینحــال نمیت ــان فارســي نهفت ــه در سرشــت زب ــای بســیاري اســت ک ظرفیته
ــتفاده از  ــت اس ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــت. آنچ ــِو آن آرام گرف ــرد و در پرت ــنده ک ــکوه بس ــته اي پرش گذش
ماهیــت پیش برنــده و خیرخواهانــه ای اســت کــه زبــان فارســی در انتقــال و صــدور فرهنــگ دارد کــه از 
آن بــه مشــروعیت صــدور فرهنــگ تعبیــر میکننــد. تاریــخ گواهــی میدهــد هــر کجــا کــه زبــان فارســی 
پــا گذاشــته، موجــب اشــاعۀ روابــط فرهنگــی بــر اســاس اصــل احتــرام متقابــل، غنابخشــی ادبــی و ترویــج 

ــوده اســت. فضایــل انســانی ب
متــون ادبــی موجــود در ادبیــات فارســی نیــز بســیار متنــوع هســتند؛ به نحــوی کــه در فراینــد جهانــی 
شــدن میتواننــد پاســخگوی عالیــق و ســالیق مختلــف ملتهــا و اقــوام باشــند. در ادبیــات فارســی، هــم 
ــی و  ــات غنای ــاب از ادبی ــی ن ــم نمونه های ــت و ه ــی را یاف ــات حماس ــتۀ ادبی ــای برجس ــوان نمونه ه میت
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تعلیمــی. ادبیــات فارســی هــم شــاهنامۀ فردوســی دارد، هــم رباعیــات خیــام، هــم داســتانهای نظامــی 
و مثنــوی معنــوی و گلســتان ســعدی و غزلیــات حافــظ و ازاینــرو میتــوان از تنــوع میــراث ادبــی زبــان 
ــا ملتهــای  ــی شــدن، ازآنجاکــه ب ــد جهان ــاد کــرد. در فراین ــوت آن ی ــاط ق ــوان یکــی از نق فارســی به عن
ــن تنــوع فرهنگــی در ارضــای  ــم، ای ــخ و فرهنگهــای گوناگــون ســروکار داری ــا، تاری ــا جغرافی مختلــف، ب
ســالیق ادبــی مــردم کشــورهای مختلــف بســیار مهــم تلقــی میشــود. درمجمــوع ادبیــات به عنــوان یکــی 

از نقشــهای فرعــی زبــان، میتوانــد موجــب ایجــاد ارتبــاط میــان افــراد و انتقــال فرهنگــی گــردد.
د( همخوانــی بــا ارزشــهای بشــر امــروز: بســیاری از مفاهیــم موجــود در میــراث گرانقــدر زبــان و ادبیــات 
فارســی، امــروز جــزو اصــول و ارزشــهای پذیرفته شــدۀ بشــری به شــمار میــرود. در روزگاری کــه جهــان 
ــدارا،  ــه م ــوي، بشــریت را ب ــا در مثن ــود، موالن ــی )1291-1095م( ب ــای صلیب ــرودار جنگه ــرب در گی غ

صلــح، عشــق و دوســتي فرامیخوانــد؛ ماننــد بیــت شــماره 1297 دفتــر ســوم مثنــوی:
                 سختگیري و تعصب خامي است            تا جنیني، کار خون آشامي است

یا سعدي که در آثار خود بیشترین تأکید را بر اخالق و ارزشهاي معنوي دارد و فارغ از هر قوم و نژاد و 
رنگي تأکید میکند؛ از جمله در بیت زیر از باب اول گلستان:

                     بني آدم اعضاي یک پیکرند             که در آفرینش ز یک گوهرند 
و حافظ در غزل شماره 184 دیوان خود اینچنین میسراید که:

              جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه          چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
ــا  ــوي موالن ــوي معن ــوردد. مثن ــا را درمین ــل مرزه ــه در عم ــي دارد ک ــان جذابیت ــي آنچن ــات فارس ادبی
ــا عنــوان »بزرگتریــن حماســۀ روحانــي بشــریت« )شــفیعي کدکنــي، 1392( یــاد شــده، در  کــه از آن ب
ســطح جهــان بســیار شــناخته شــده اســت. مفاهیــم عمیــق دینــي، عرفانــي و اخالقــي موجــود در ایــن 
ــه بشــر مادي گــراي امــروز را به ســوي عشــق و معنویــت و ارزشــهاي اصیــل انســاني  اثــر گرانقــدر آنگون
ــت  ــکا اس ــده آمری ــاالت متح ــاي ای ــترین کتاب ه ــي از پرفروش ــوي یک ــت مثن ــه سالهاس ــد ک فرامیخوان
ــه  ــم، آن گون ــرآن کری ــر فرهنــگ و تمــدن اســالمي، خاصــه مفاهیــم ق (Topiranian.com(. عمــق تأثی
آشــکار اســت کــه هــر گونــه بحثــي در ایــن زمینــه زیاده گویــي خواهــد بــود؛ لــذا در این بــاره تنهــا بــه 
ایــن نکتــه اشــاره میشــود کــه در ســطح جهــان از مثنــوي بــا عنــوان »قــرآن فارســي« یــاد میشــود. بــا 
ــرار  ــان ق ــورد اســتقبال جهانی ــا هــر روز بیــش از پیــش م ــار موالن ــن اندیشــه ها اســت کــه آث وجــود ای
ــع  ــد منب ــا میتوان ــد و موالن ــنا میگردن ــوغ او آش ــدرت نب ــا ق ــج ب ــن به تدری ــردم مغرب زمی ــرد و م میگی
الهــام و مایــۀ نشــاط گــردد، کــه در ادبیــات جهــان هیــچ شــاعري نتوانســته از ایــن جهــت بــر وي برتــري 

ــوی، 1368(.  ــد )مول جوی
ــار الکســاندر پوشــکین24 بیشــترین شــمارگان  ــه گفتــۀ محققــان رباعیــات خیــام پــس از آث همچنیــن ب
ــکات  ــه ن انتشــار را در روســیه داراســت )شــاه میرزا، 1390(. والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، ب
جالبــي در ایــن زمینــه اشــاره میکنــد و میگویــد: »خیــام را هــر صبــح قبــل از شــروع روِز کاري میخوانــم 
ــد؛  ــه خیــام روي آورن ــا مشــکلي مواجــه شــوند، ب ــران توصیــه میکنــم هروقــت ب ــه مســئولین و مدی و ب
زیــرا طــرح موضوعــات مهــم زندگــي و مــرگ توســط ایــن متفکــر، بــه انســان امیــد و دلگرمــي بــه زندگــي 

ــه، 2007(. ــد« )حاجی پروان میبخش
ــاظ  ــا ازلح ــای دنی ــای زیب ــی از زبانه ــی یک ــان فارس ــی: زب ــان فارس ــودن زب ــنواز ب ــن و گوش ه( آهنگی
آهنگیــن بــودن و گوشــنوازی اســت. هرچنــد به نظــر میرســد الزم اســت زبانشناســان در زمینــۀ شناســایی 
و طــرح ایــن جنبــه از زبــان فارســی تــالش بیشــتری داشــته باشــند، لیکــن به صــورت خالصــه میتــوان 
ــن شــدن  ــی و درشــت و جایگزی ــای بیابان ــن آواه ــان رفت ــن گوشــنوازی، ازمی ــل ای ــت یکــی از دالی گف
آواهــای نرمتــر و آهنگینتــر بــه جــای آنهــا اســت. شــاید ســخنی گزافــه نباشــد اگــر بگوییــم زبــان فارســی 
24- Pushkin
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ســاده ترین و موزونتریــن زبــان در بیــن زبانهــای هنــد و اروپایــی، از دیــد دیگر شــدگی آوایــی اســت. در 
هیچکــدام از آنهــا بافــت آوایــی زبــان چنــان نغــز و آهنگیــن و دالویــز نشــده کــه در زبــان فارســی شــده 
ــا غلظــت و در اصطــالح  ــي ب ــه حــروف »ع« »غ«  و »ح« در عرب ــوان نمون ــزازی، 1391(. به عن اســت )ک
ــا شــدت همــراه اســت، درحالیکــه ایــن  ــان اســپانیولي ب ــا تلفــظ »ر« در زب از حلــق تلفــظ مي شــوند، ی
ــن صداهــاي ســخت  ــرم و لطیــف جایگزی ــرم تلفــظ میشــوند و صداهــاي ن حــروف در فارســي بســیار ن
ــا دشــواري تلفــظ میشــود،  ــان فارســي از چنــد صامــت پشت ســرهم کــه ب و خشــن شــده اســت. در زب
ــر  ــوي دیگ ــود دارد. از س ــا وج ــا و مصوته ــب صامته ــن در ترتی ــی زیبایي آفری ــت و تعادل ــري نیس خب
ــان فارســي خــود داراي وزنــي درونــي اســت؛ به نحوي کــه بســیاري از ســروده هاي شــاعران برجســتۀ  زب
ادبیــات فارســي کمتریــن عــدول را از زبــان معیــار و هنجارهــاي ســخن گفتــن عــادي دارنــد. ایــن وزن 
ــراي شــنوندگان غیرفارســي زبان، آهنگیــن  ــز ب ــادي فارســي نی ــي ســبب میشــود کالم ع و آهنــگ درون
به نظــر برســد. شــاید از ایــن جهــت اســت کــه ایرانیــان از دیربــاز بــه شــعر و ادبیــات دلبســتگي خاصــی 
داشــته اند. در حقیقــت میتــوان گفــت هنرهــاي دیگــر نظیــر موســیقي، مجسمه ســازي، نقاشــي و تئاتــر 
بــا توجــه بــه معذوریتهــاي موجــود، هیــچ گاه در تاریــخ ایــران ماننــد هنــر نویســندگي و شــعر گســترش 
ــزان اســتفادۀ فارســي زبانان از شــعر در  ــن می ــد. عالوه برای ــرار نگرفته ان ــال عمومــي ق ــورد اقب ــه و م نیافت
صحبتهــاي روزمــره بســیار زیــاد اســت؛ بــه نحــوي کــه زبــان فارســي جــزو ســه زبــان اول جهــان ازلحــاظ 
ــاي  ــل در فرهنــگ ضرب المثل ه ــزار ضرب المث ــرود و بیــش از یکصــد ه ــل به شــمار می ــداد ضرب المث تع

فارســي ضبــط اســت )ذوالفقــاري، 1385(.
ــي: بســیاري از شــاعران،  ــري، فلســفي و عرفان ــم فک ــال مفاهی ــان فارســي در انتق ــاالي زب ــت ب و( ظرفی
ــد، امــکان آن  ــان فارســي شــعر ســروده یــا کتابهایــي تألیــف کرده ان ــه زب عارفــان و اندیشــمنداني کــه ب
را داشــته اند کــه بــه زبانهــاي دیگــر نیــز ایــن کار را انجــام دهنــد، امــا ظرفیــت بــاالي زبــان فارســي در 
انتقــال ایــن مفاهیــم باعــث شــده ایــن زبــان را انتخــاب کننــد. موالنــا باآنکــه در کودکــي از موطــن خــود 
ــان فارســي را مســتعد بیــان عرفانــي و  ــود، زب ــه چهــارراه اقــوام مختلــف )قونیــه(  آمــده ب دور شــده و ب
ــان فارســي را  دینــي خــود میبینــد. اقبــال الهــوري، متفکــر برجســتۀ شــبه قارۀ هنــد، نیــز ظرفیــت زب
بــراي انتقــال مفاهیــم فکــري و فلســفي خــود مناســب دانســته و بــه ایــن زبــان شــعر میســراید. حتــی 
بخــش مهمــی از آثــار عارفــان و صوفیــان بــزرگ خراســان، کــه همــت آنــان حفــظ دیــن و آییــن اســت، 
بــه زبــان فارســی نگاشــته میشــود؛ کاری کــه البتــه نوعــی مقاومــت دربرابــر دســتگاه خالفــت عباســی 
ــه  ــم ب ــت چش ــن والی ــی در همی ــد از فردوس ــی بع ــه کم ــر ک ــعید ابی الخی ــد. ابوس ــمار می آی ــم به ش ه
جهــان میگشــاید و کثــرت اطالعاتــش دربــارۀ تفســیر و حدیــث و فقــه زبانــزد همــگان اســت، مواعــظ و 
مجالســش بــه زبــان شــیرین دری اســت )صفــا، 1387(. تأثیــر ایــن زبــان ســحرآمیز تــا بدانجــا میرســد 
کــه حتــی تمامــی شــاعرانی کــه زبــان مــادری آنــان پارســی نیســت، در ایــن نهضــت ملــی و همگانــی 
ــان فارســی میســرایند؛  ــه زب ــار خویــش را ب مــردم ایــران شــرکت میکننــد و بهتریــن و ماندگارتریــن آث
تاآنجاکــه پادشــاهانی بیگانــه، چــون محمــود غزنــوی کــه خــود را دربرابــر خلیفــۀ بیقدروقیمــت عباســی، 
ــت خــود و به دســت آوردن  ــه رســمیت شــناختن حکوم ــرای ب ــد و ب ــد میدیدن ــااهلل، متعه ــد القادرب مانن
ــن  ــه تمکی ــار ب ــد، ناچ ــی میکردن ــامدگویی او، خودفروشــی و دریوزگ ــه و خوش ــوا و منشــوری از خلیف ل
دربرابــر خواســت ملــی مــردم ایــران میشــوند. گرچــه در دورۀ همیــن پادشــاه اســت کــه احمــد حســن 
میمنــدی، دســتور میدهــد کــه دیــوان رســائل را بــه زبــان عربــی برگرداننــد، بــا ایــن همــه از بیــش از 
ســیصد شــاعری کــه، بــه روایــت تذکره نویســان، در دربــار شــاهان غزنــوی میزیســتند، شــاعری کــه بــه 
زبــان عربــی و جــز آن شــعر گفتــه باشــد و محمــود غزنــوی ترک زبــان را ســتوده باشــد، نمیتــوان یافــت 

)فــالح، 1386(.
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نقاط ضعف زبان فارسی در صدور فرهنگ
ــوذ  ــت نف ــی(، اهمی ــخت )نظام ــدرت س ــبت به ق ــگ( نس ــرم )فرهن ــدرت ن ــی ق ــوق کارای ــا تف ــروزه ب ام
فرهنگــی بیش ازپیــش روشــن شــده اســت. قدرتهــای برتــر جهانــی بــرای اعمــال نفــوذ و دســتیابی بــه 
اهــداف خــود، گزینه هــای اعمــال قــدرت نــرم را همــواره در اولویتهــای گزینشــی خــود قــرار میدهنــد. 
در ایــن میــان اشــاعه، انتقــال و صــدور زبــان و ادبیــات میتوانــد بــه زمینه ســازی نفــوذ فرهنگــی و حتــی 
اضمحــالل و نابــودی فرهنگــی و متعاقــب آن دســتیابی بــه منافــع سیاســی و اقتصــادی یک ســویه منجــر 

شــود.
ــا  ــت. بریتانی ــی اس ــان انگلیس ــری، زب ــوزش و یادگی ــگ آم ــدور فرهن ــال و ص ــی انتق ــای عین از نمونه ه
ــی  ــرای توســعۀ نفــوذ خــود در عرصــۀ جهان ــان اســت، ب ــن زب ــۀ ای به عنــوان کشــوری کــه صاحــب اولی
ــان  ــاً زب ــی. قطع ــاهی و بی بی س ــر پادش ــگاه، عنص ــان، دانش ــرد: زب ــره میب ــی به ــازوکار اصل ــار س از چه
ــورای  ــیس ش ــا تأس ــا ب ــرار دارد. بریتانی ــت ق ــن فهرس ــر در ای ــن عنص ــن و فراگیرتری ــوان مهمتری به عن
بریتانیــا در حــال حاضــر بــا دههــا مرکــز آموزشــی در بیــش از یکصــد کشــور جهــان فعــال اســت. ایــن 
شــورا بــا داشــتن هفــت هــزار کارمنــد از جملــه دوهــزار اســتاد زبــان و بــا اســتفاده از هــزاران کارمنــد 
حرفــه ای و سیاســتگذار محلــی تحــت پوشــش آمــوزش زبــان انگلیســی و هنــر و برنامه هــای اجتماعــی 
ــاط  ــن ارتب ــا(25. ای ــی بریتانی ــورای فرهنگ ــت )ش ــاط اس ــان در ارتب ــر جه ــوان در سراس ــا ج ــا میلیونه ب
ــداد  ــن تع ــتقیم ای ــاط مس ــو ارتب ــک س ــال دارد. از ی ــگ را به دنب ــی فرهن ــادرات چندوجه ــترده، ص گس
ــد  ــال میده ــا انتق ــرت و رفت وآمده ــی را در معاش ــگ بریتانیای ــوزان، فرهن ــا زبان آم ــد ب ــتاد و کارمن اس
ــان هــم آموختــه میشــود.  ــان، خودبه خــود جلوه هــای فرهنگــی آن زب ــا آموختــن زب و از ســوی دیگــر ب
زبان آمــوزان بــا خوانــدن داســتا نهــا و کتــب انگلیســی و آمــوزش صوتــی و تصویــری آن، آداب، رســوم، 
ــت  ــری مل ــه فرهنگ پذی ــا ب ــۀ اینه ــد و هم ــز فرامیگیرن ــع را نی ــن مناب ــه در ای ــای نهفت ــنتها و باوره س

ــی، 1391(. ــتم بیک و رمضان ــد )رس ــگ می انجام ــد فرهن مقص
ــدت در  ــه به ش ــه اینک ــال دارد؛ از جمل ــز به دنب ــری را نی ــار دیگ ــان، آث ــری زب ــوزش و یادگی ــر آم تأثی
تجــارت و مدیریــت نقــش ایفــا میکنــد. به طــور مثــال افــراد خارجــی کــه فرهنــگ بریتانیــا را در قالــب 
ــن  ــا ای ــی ب ــه کار بازرگان ــه ب ــی عالق ــل توجه ــور قاب ــد، به ط ــه کرده ان ــی تجرب ــان انگلیس ــری زب یادگی
ــوان کشــور مقصــد  ــن کشــور را به عن ــۀ ای ــای تجــاری رتب ــا ایجــاد فرصته ــد و ب ــدا کرده ان کشــور را پی
ــای  ــه در دوره ه ــجویانی ک ــوزان و دانش ــیاری از دانش آم ــرد. بس ــاال میب ــاری ب ــای تج ــذب فرصته در ج
آموزشــی زبــان انگلیســی بــه موفقیــت میرســند، از مدیــران و رهبــران آینــده به ویــژه در حــوزۀ بازرگانــی 
ــن  ــد. در ای ــن کشــور پیــدا میکنن ــه ای ــی ب ــۀ زبان ــن وســیله علقــه و عالق ــه ای کشــورها میشــوند کــه ب
امــر میتــوان به وضــوح بــه صحــت نظریــۀ امپریالیســم زبانــی26 فیلیپســون27 )1992( و نظریــۀ اســتعمار 
نــو28 کوماروادیولــو29 )2003( کــه هــر دو حاکــی از امپریالیســم فرهنگــی یــا حداقــل هژمونــی فرهنگــی 
حاصــل از صــدور فرهنــگ غــرب ازســوی کشــورهای انگلیســی زبان )آمریــکا و بریتانیــا( بــه کشــورهای 
ــان انگلیســی کــه در واقــع مرهــون قــدرت  ــی زب ــرد. هژمون جهــان ســوم و درحال توســعه اســت، پــی ب
ــگاه  ــوده اســت، جای ــژه ناشــی از اســتعمارگری انگلســتان ب ــکا به وی نظامــی و اقتصــادی انگلیــس و آمری
مهمــی بــه زبــان انگلیســی در روابــط و حقــوق بین الملــل بخشــیده اســت. زبــان انگلیســی در کنــار زبــان 
فرانســه، یکــی از دو زبــان کاری دیــوان بین المللــی دادگســتری و از زبانهــای رســمی ســازمان ملــل متحــد 
اســت. در ایــن شــرایط بــرای گســترش و صــدور فرهنــگ توســط زبــان فارســی الزم اســت بــا شــناخت و 
25- British Council
26- Lingnistic Imperialism
27- Filipsson
28- Post-colonialism
29- Kumaravadivelu
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رفــع نقــاط ضعــف موجــود، راهکارهــاي مناســبي نیــز بــراي رفــع آنهــا یافــت. در اینجــا بــه تعــدادي از 
ایــن نقــاط ضعــف دربــارۀ زبــان فارســی اشــاره میشــود:

- عدم تسلط کافي گویش وران زبان فارسي به زبانهاي بین المللي
- بهره گیري ضعیف از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در زمینۀ صدور فرهنگ

- فقدان متولي مشخص و مدیریت یکپارچه در زمینۀ استفاده از ابزار زبان جهت صدور فرهنگ
- ضعف خودباوري و اعتمادبه نفس در میان پژوهشگران

- کمبود شاعران و نویسندگان بزرگ در دورۀ معاصر
- کاستي در صادرات و عرضۀ جهاني محصوالت فرهنگي و هنري

- جذب اندک گردشگر خارجي 
- تفوق و سیطرۀ زبان انگلیسی در انتقال و صدور فرهنگ

نتیجه گیری
زبــان اولیــن و قویتریــن رابــط بیــن افــراد و ملتهــا و ابــزاری جهانــی و همگانــی اســت کــه بــا کمتریــن 
هزینــۀ ممکــن، قابــل دســترس اســت. زبــان هــم ابــزار انتقــال فرهنــگ اســت و هــم تعیین کننــدۀ شــیوۀ 
تفکــر و فرهنــگ انســان؛ لــذا میتوانــد به عنــوان یکــی از موضوعــات مهــم انتقــال صــدور فرهنــگ مــورد 
ارزیابــی قــرار گیــرد. درواقــع زبــان هــم وســیلۀ آگاهــی از فرهنــگ گذشــته اســت و ابــزاری بــرای انتقال و 
گســترش فرهنــگ امــروز. زبــان در هــر کشــوری به عنــوان یــک عامــل متمایزکننــده شــناخته شــده اســت 
و کشــورها بــرای صــدور و انتقــال فرهنــگ، ابزارهــای مختلفــی بــه کار میگیرنــد کــه اولیــن و مهمتریــن 
آن زبــان و آموزشــهای زبانــی اســت. بــا نگاهــي بــه مطالــب مطرح شــده میتــوان گفــت مهمتریــن نقــاط 
ــدیافتگی،  ــد رش ــری مانن ــگ، عناص ــدور فرهن ــترش و ص ــت گس ــي درجه ــات فارس ــان و ادبی ــوت زب ق
یکپارچه ســازی، پیشــینۀ درخشــان، غنــا، تنــوع ادبــی، و زیبایــي موســیقایي ذاتــي و جوهــري هســتند. 
ــد توســط ســایر  ــا تقلی ــرداري ی ــل کپي ب ــا قاب ــِي فرهنگه ــت جهان ــان فارســی در عرصــۀ رقاب ــرو زب ازاین
ــن رو  ــتند. ازای ــرد هس ــي و منحصربه ف ــدار و دائم ــر پای ــوي دیگ ــا از س ــن ویژ گیه ــت. ای ــا نیس فرهنگه
ــراي ادبیــات فارســي دانســت. برخــي از ایــن  ــر« ب میتــوان ایــن نقــاط قــوت را »مزیتهــاي رقابتــي مؤث
نقــاط قــوت نیازمنــد طــرح شــدن بیشــتر در ســطح جهانــي اســت. لــذا مــواردي ماننــد همخوانــي معــارف 
ــال  ــان در انتق ــن زب ــاالي ای ــت ب ــروز و ظرفی ــا ارزشــهاي بشــر ام ــات فارســي ب ــان و ادبی موجــود در زب
ــدرت رســانه هاي گروهــي به طــور گســترده  ــا اســتفاده از ق ــد ب ــي، بای ــم فکــري، فلســفي و عرفان مفاهی
ــۀ  ــات فارســي در جامع ــواردي همچــون رســوخ ادبی ــر م ــان مطــرح شــود. از ســوي دیگ در ســطح جه
ایرانــي بایــد بــا روشــهاي گوناگــون تقویــت و تعمیــق گــردد. آنچــه از تعمــق بیشــتر در ایــن نقــاط قــوت 
آشــکار میشــود، وجــود مجموعــه اي غنــي از ابزارهــاي متنــوع بــراي عرضــۀ فرهنــگ توســط ابــزار زبــان 
بــه جهانیــان اســت؛ کــه به وضــوح نشــان میدهــد ادبیــات فارســي میتوانــد بــا پیشــینه و غنــاي کمنظیــر 
ــي  ــن شــکل و در قالبهای ــا زیباتری ــي را ب ــوي و اخالق خــود گســتره اي از ارزشــمندترین آموزه هــاي معن
متنــوع بــه جهانیــان عرضــه نمایــد. امــا درخصــوص نقــاط ضعــف، مــواردی مشــاهده میشــود کــه اغلــب 
ــلط  ــدم تس ــد »ع ــي مانن ــاط ضعف ــتند. نق ــدت هس ــدت و میان م ــع در کوتاه م ــود و رف ــل بهب ــا قاب آنه
ــات«  ــاوري اطالع ــاي فن ــف از ابزاره ــري ضعی ــي« و »بهره گی ــاي بین الملل ــه زبانه ــي فارســی زبانان ب کاف
ــه  در صــورت اقدامــي هماهنــگ و همه جانبــه ازســوي نهادهــاي مســئول، در یــک برنامــۀ میان مــدت ب
ــي ماننــد »کمبــود تولیــد محصــوالت فرهنگــي«، »گردشــگر  ــع مي شــوند. همچنیــن عوامل ســهولت رف
ــا تحقــق سیاســت گذاریهاي الزم میتوانــد در یــک  خارجــي کــم« و »فقــدان مدیریــت یکپارچــه« نیــز ب
ــاوري«  ــوان »ضعــف خودب ــا شــاید بت ــان تنه ــن می ــد. در ای ــدا کن ــود پی ــاه بهب ــي نســبتاً کوت ــازۀ زمان ب
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ــراي  ــه ب ــت ک ــواردي دانس ــه م ــر« را از جمل ــزرگ در دورۀ معاص ــندگان ب ــاعران و نویس ــود ش و »کمب
ــود دارد. در کل،  ــي وج ــۀ فرهنگ ــات همه جانب ــدت و اقدام ــاي بلندم ــه برنامه ریزي ه ــاز ب ــا نی ــع آنه رف
مشــخص اســت کــه نقــاط ضعــف مطرح شــده هیچکــدام ذاتــي و ماهیتــي و غیرقابل حــل نیســتند. لــذا 
ــي  ــر در عرصــۀ جهان ــراي حضــور هرچــه قدرتمندت ــوط، ب ــا تــالش و توجــه مســئولین مرب الزم اســت ب
شــدن و عرضــۀ معــارف واالي دینــي و اخالقــي خــود ازطریــق زبــان و ادبیــات شــیرین فارســي بــر نقــاط 
قــوت تأکیــد بیشــتر شــده و نقــاط ضعــف محیطــي تــا حــد ممکــن هرچــه ســریعتر رفــع شــود. درمقابــل 
زبــان انگلیســی کــه امــروزه به عنــوان ابــزار و انتقــال و صــدور فرهنــگ غربــی – آمریکایــی به عنــوان زبــان 
رســمی امپریالیســم فرهنگــی نقــش ایفــا میکنــد و برنامه هــای هدایــت و حمایت شــدۀ فرهنگــی جبهــۀ 
ــژه  ــع، به وی ــونت را در جوام ــکس و خش ــگ س ــی، فرهن ــان انگلیس ــوزش زب ــب آم ــژه در قال ــرب به وی غ
جوامــع جهــان ســوم ترویــج میکنــد، زبــان فارســی بــا توجــه بــه ویژگیهــای یادشــده میتوانــد به عنــوان 
ــرار بگیــرد. فرامــوش نشــود کــه  ــزاری متقــن و محکــم در پیشــبرد اهــداف فرهنگــی مــورد توجــه ق اب
یکــی از الزمه هــای صیانــت از زبــان فارســی و تبدیــل آن بــه ابــزار قدرتمنــد انتقــال و صــدور فرهنــگ، 
تــالش بــرای تبدیــل آن بــه زبــان علــم و لــزوم مرجعیــت علمــی ایــن زبــان در ســطح جهــان اســت، کــه 
هــم در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور و هــم در ســایر اســناد راهبــردی و باالدســتی حــوزۀ علــم و فرهنــگ 

بایــد تــالش شــود ایــن موضــوع تحقــق یابــد.

مشارکت نویسندگان 
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد همــدان اســتخراج شــده اســت. جنــاب دکتــر عزیــزی راهنمایــی 
ایــن پایــان نامــه را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای حســینی بــه عنــوان 
ــر  ــم دکت ــد. خان ــی نقــش داشــته ان ــن نهای ــم مت ــا و تنظی ــردآوری داده ه ــن رســاله در گ پژوهشــگر ای
ــا کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور  رحمتــی فــر نیــز ب
ــه حاصــل تــالش و مشــارکت هــر  ــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقال ایــن پژوهــش را ایفــا کردن

ســه پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد همــدان، و هیئــت داوران پایــان نامه که نویســندگان 

را در انجــام و ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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