
 

 

 فارسی زبان آموزش متولی المصطفی مجازی دانشگاه

 ایرانی -اسالمی فرهنگ گسترش رویكرد با
 ٤ن(ار)ای ، رسول مرجانی3)ایران( منش، علی فاطمی2)ایران( ، حامد طهماسبی1()ایران رسول ملکیان: گاننویسند

 25/05/1396پذیرش:                    19/01/1396دریافت: 

 دهچكی

 یبا اهداف انتقال فرهنگ و معارف اسالم یچه به آموزش و گسترش زبان فارسچنان

توجه شود؛ به نظر  یاسالم نیتمدن نو یو معرف یصدور گفتمان انقالب اسالم ،یرانیا

 يالمصطفة جامعاهداف  نیبا ا یآموزش زبان فارس یبرا یمتول نیترمناسب رسدیم

نیز سابقه و  ،چند ده ساله یآموزش حضور قهبر سابکه عالوه  ،خواهد بود يةالعالم

 ینشر معارف و گفتمان انقالب اسالم یمتول ،یچند ساله در آموزش زبان فارس یمجاز

و ارتباط و  یمجاز یاستفاده از فضا ان،یم نیدر ا. باشدنیز میالملل نیدر حوزه ب

دانشگاه  اریر اختد رینظیب یفرصت ،یاجتماع یهاو شبکه نترنتیا قیآموزش از طر

 ایاز سراسر دن یبه مخاطبان شتریچه ب که با سهولت هر ،قرار داده یصطفالم یمجاز

 انیم نیدر ا رسدیچه به نظر مآن. دیشده را محقق نما بیانو هدف  ،کرده دایپ یدسترس

حوزه  نیدر ا یدانشگاه مجاز یروشیو افق پ گاهینقش، جا حیصح نییضرورت دارد تب

با هدف آموزش  یگسترش زبان فارس یخود را در کسوت متولکه  است

 المللنیو ب یمجاز یدر فضا یو صدور گفتمان انقالب اسالم یمعارف اسالم

  بهره ببرد. نهیفضا به شکل به نیموجود در ا یهاتیبشناسد، بشناساند و از ظرف
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، یمجازدانشگاه  یگروه زبان فارس یپس از معرف پژوهش نیاساس، در ا نیبر هم

گروه و مصاحبه با آنان،  نیا یو معارف اسالم یبا مراجعه به استادان زبان فارس

از جمله نکات مورد توجه و ارائه شده است.  یگردآور نهیزم نیدر ا شانینظرات ا

و  یضرورت انتقال فرهنگ و معارف به زبان فارس ،یمجاز یفضا یایاستادان، مزا

 .ستا یاسالم نیتمدن نو یمعرف یبرا یسازنهیزم

 ایرانی، دانشگاه مجازی المصطفی -آموزش زبان فارسی، فرهنگ اسالمی :واژگان کلیدی

 هقدمم

ران گذار ترین برهه از دوترین و حساسزبان و فرهنگ فارسی امروز در مهم

و چه در مسیر  -حداقل در چند صد سال اخیر -خود، چه به لحاظ تاریخی

 در یک پیچ تاریخی قرار دارد. -به اصطالح -حرکت به سوی آینده

هم و حساس از دو روی مثبت و منفی، که روی مثبت بدان جهت که مقطعی م

اند تا اقبالی قابل توجه از سوی عوامل از همه سو دست به دست هم داده همه

اسالمی  -جهانیان برای یادگیری زبان فارسی و شناخت فرهنگ غنی و دیرپای ایرانی

که امروز چنان دن در این فضای معرفتی فراهم آید؛ا نفس کشیو تأمل در باب آن ی

مندان و مخاطبان بسیاری در صدد یادگیری زبان فارسی و دریافت معارف ناب عالقه

 شود. که در بستر این زبان عرضه می ،ای هستندهای فرهنگیاسالمی و گوهر

تواند در نیز می 2ای مجازیهای مربوط به آن و فضو ابزارها و فناوری 1فرایند جهانی شدن

؛ چون بازویی نیرومند به یاری این امر بشتابدمناسب، هوشمندانه و به موقع، هم هصورت استفاد

ایرانی به  -توان خوشبین بود که زبان فارسی و فرهنگ و معارف اسالمیدر این صورت می

 .جهان قرار گیرد هگوشمندان آن از هر و در اختیار عالقه ،درستی به جهانیان شناسانده شود

                                                           
1. Globalization 

2. Cyberspace 
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روی منفی از آن جهت است که اگر این فرصت ارزشمند در نقطه مقابل، 

و ارج نهاده نشود و گامی شایسته در جهت  نشدهتاریخی مغنتم شمرده 

های فرایند قدر در زیر چرخاستفاده آن برداشته نشود، این موقعیت گران

فرهنگی و زبانی  طلبی اقتصادی، سیاسی،جهانی شدن، هیاهوی سیطره

های فکری و عقیدتی که هر روز بخشی از جو، و آشوبهای سلطهقدرت

گاه چنین و هیچ ،ممکن است به کلی از بین برود ،کنددنیا را درگیر خود می

 ای به دست نیاید. امکان دوباره

به طور  -آن هایهو زیرمجموع يةالعالم يالمصطفة جامعدر این میان 

آموزش و  هنهادی است که در عرص -ازی المصطفیاخص دانشگاه مج

و تا همین امروز به  ،گسترش زبان فارسی و معارف دینی گام برداشته است

ترین مرکز آموزش و گسترش زبان و فرهنگ فارسی نظران مهمگفته صاحب

 زبانان در جهان است. فارسی به غیر

اه به درک درست که این دانشگ ،چه در این میان اهمیت دارد این استآن

و تبیینی مناسب از این مسئولیت و موقعیت خطیر برسد تا بتواند در این 

 عرصه نقش خود را به خوبی ایفا نماید.

حاضر پس از نگاهی اجمالی به برخی از  هبه همین منظور، مقال

های انجام شده و نظرات مختلفی که پیرامون زبان، فرهنگ و ارتباط پژوهش

طور خالصه  وجود دارد، گروه زبان فارسی دانشگاه را بهها با یکدیگر آن

سپس نظرات استادان گروه زبان فارسی را که از طریق  ؛نمایدمعرفی می

بندی و در انتها نیز به جمع ؛کندمی هارائ ،آوری شدهشفاهی گرد همصاحب

 پردازد.گیری مینتیجه
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 مبانی نظری پژوهش

توان به موارد می زبان و فرهنگ، هینهای انجام شده در زماز جمله پژوهش

 زیر اشاره کرد:

نقش آموزش زبان فارسی در تبیین فرهنگ ایران ( 13٧٧محمدخانی ) -

داند فرهنگ را پیامی می کرده است؛ این پژوهش،اسالمی را بررسی 

و در این راه به عوامل  ،کندکه به کمک زبان انتقال پیدا می

انتقال پیام و هدف اشاره  هیل، وسه، گیرندهشناختی فرستندزبان

از این نگاه، زبان واسطه و ابزاری دهد. ، و هر یک را شرح میکندمی

در همین حد نیز قابل حذف  هر چندکه  ،جهت انتقال فرهنگ است

رسد در این پژوهش به آمیختگی زبان و نیست؛ اما به نظر می

 . ناپذیر هستند توجه نشده استکه از هم تفکیکفرهنگ، چنان

 ،( با اشاره به مهارت پنجم و توجه به بعد فرهنگی آن138٤حقانی ) -

و  ،داندآموزی را به تنهایی ناکارآمد میهای کالسیک زبانمهارت

عد بسیار مهم در نجم را در جهت توجه کردن به یک بمهارت پ

 افزاید.آموزش زبان می

فرهنگی را پس از ( توانایی بین1385معصوم )حقانی و نژاد -

آموزی به عنوان مهارت پنجم معرفی زبان ههای چهارگانهارتم

و اینترنت را ابزار مناسبی در خدمت ایجاد و تعمیق این  ،کنندمی

 دانند. مهارت می

( به هویت ملی به عنوان عاملی که از طریق زبان 138٧نقی )شاه -

که دین  ،شودو ابعادی برای آن قائل می نمودهاشاره  ،یابدانتقال می

 گردد. و فرهنگ را نیز شامل می
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زبان در عصر معتقد است، که ( 1391)و همکاران داوری اردکانی  -

میان جوامع  -به عنوان ابزار انتقال فرهنگی -جهانی شدن نقش مهمی

های اهمیت یکی از نشانه در این پژوهش،این موضوع کند؛ ایفا می

ق زبان خصوصاً از طری -توجه به گسترش فرهنگ و هویت ایرانی

و به موضوع انتقال فرهنگ و هویت ایرانی از  دانسته شده، -فارسی

 هدامن شود؛پرداخته میزبانان فارسی طریق آموزش زبان فارسی به غیر

 شده است.پژوهش محدود به سه کتاب آموزش زبان فارسی 

( با اشاره به تأثیرپذیری از فرهنگ حاکم بر یک زبان در 1393صراف ) -

های زبان انگلیسی را که در داخل کشور در جهت ی، کتابآموزحین زبان

 دهد.روند، از نظر فرهنگی مورد بررسی قرار میکار می آموزش زبان به

( عالوه بر اشاره به زبان به عنوان 139٤آذرشب و همایونی ) -

فرهنگی و  هترین عامل انتقال فرهنگی، آن را برترین پدیدمهم

و سازماندهی افکار و اعتقادات افراد  که در تبیین ،دانندتمدنی می

 جامعه نقش حیاتی دارد.

گسترش زبان و فرهنگ فارسی  ههای دیگری نیز در زمینپژوهشالبته 

 شود: ها اشاره میتنها به نام آن -به سبب اختصار -، کهوجود دارد

 مبانی تقویت در نآ نقش و فارسی زبان(، 1393پارسا و عزیزی ) -

 ؛ایرانی هویت

 آموزش هرابط در جستاری(، 1393زاده )بادی و غالمحسینیدآرش -

 ؛ادبیات و فرهنگ با فارسی زبان

 هویت تحکیم و فارسی زبان، (1393صادقی تحصیلی و دریکوند ) -

 .اسالمی -ایرانی
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زبان و فرهنگ چنان با یکدیگر  حاضر، پژوهش نویسندگان هبه عقیددر مجموع 

بر همین  نماید؛نمیگری چندان معقول اند که تصور وجود یکی بدون دیآمیخته

گذارد تا دیگران با فرهنگ نظیر در اختیار میاساس، آموزش زبان فارسی فرصتی بی

یابد که شمار جا اهمیت دوچندان میاین موضوع آن ایرانی آشنا شوند؛ -اسالمی

ری به یادگی -مشتاقانه -ایرانی به فرهنگ و معارف اسالمی ومندان زیادی از عالقه

و فرصتی تاریخی از این لحاظ به وجود آمده است که با  ،اندآورده زبان فارسی روی

برداری از ظرفیت کامل دانشگاه مجازی و استفاده از فضای مجازی که مخاطبان بهره

 ید.رستوان به سرمنزل مقصود می، آوردترین نقاط دنیا گردهم میوردسترا از د

گسترش زبان فارسی  هات مقام معظم رهبری دربارنگاهی به بیاناز طرف دیگر، 

عالقه و  -«کلمه طیبه»و « امین زبان و ادب پارسی»خصوصاً در  -در جهان

سازی به زبان فارسی و ضرورت ترویج آن در جهت تمدن ایشاندلبستگی عمیق 

چنان که پرداختن به زبان فارسی را نه یک امر  ؛دهدبزرگ اسالمی را نشان می

 معتقدندو  ،دانندتشریفاتی، بلکه یکی از فرایض انقالبی و اسالمی می تجمالتی و

 1.شودهویت ملی از دو رکن اساسی دین اسالم و زبان فارسی تشکیل می

اگر ملتی موفق نشود با استفاده از  -ه جهانیدر عصر حیات در دهکد -به طور کلی

محکوم به  -ناگزیر -فی کندد را در جهان تعریف و معرابزارهای زبان و فرهنگ بومی، خو

های غالب خواهد ها و تمدناز دست دادن عناصر هویتی خود و حل شدن در فرهنگ

 ،جهانی و رها کردن اصالت فرهنگی و زبانی هکه از طریق غرق شدن در جامع چرا 2؛بود

  3.توان حرفی برای گفتن داشتاما نمی ؛ممکن است بتوان به توسعه مادی دسترسی پیدا کرد

                                                           
 .4و29 ، صص.1395 پارسي، ادب و زبان امين -1

 .1390 مقداري، -2

 .1394 همكاران، و الدینسيف -3
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نابراین، فرصتی که پیش روست و باید قدر آن را به شایستگی دانست، ب

به  -شودکه در بستر زبان فارسی تولید می -فرهنگ و معارف اسالمیارائه 

به جهانیان و از همین طریق گسترش زبان فارسی در جهان  ،زبان فارسی

ز طریق و نه ا -توانند با استفاده از زبان اصلیاز این طریق همگان می ؛است

 معارفی بهره گیرند.  هاز این سرچشم -ترجمه

از کشورهای  -حوزه زبان فارسیبرجسته از پژوهشگران  -مقدمصفار

ها به نحوی با زبان فارسی و که تاریخ و فرهنگ آن ،بردبسیاری نام می

مندان به زبان فارسی در این کشورها و عالقه ،فرهنگ ایرانی عجین است

برد و از چین تا وسیعی که نام می از گستره ه در هر نقطه؛ تا جایی کبسیارند

ای اگر به یادگیری زبان فارسی عالقه ،شودمناطق عثمانی و اروپا را شامل می

که باید هر تر اینو مهم ،وجود دارد، باید با حضور جدی آن را پشتیبانی کرد

 می دانست.آموز را سفیری در جهت ترویج زبان و فرهنگ ایرانی اسالفارسی

 دانشگاه مجازی المصطفی گروه زبان فارسی

و با  ،فعالیت خود را آغاز نموده 1390گروه زبان فارسی دانشگاه مجازی از سال 

مدرس،  300در فضای مجازی و با حضور  1کانکت استفاده از نرم افزار ادوبی

 است.  ملیت دنیا را تحت پوشش قرار داده 80دانشجو از نزدیک به  2800بیش از 

دوره،  3 -های آموزش زبان فارسیگروه زبان فارسی، با برگزاری دوره

و  -واحد ٧2دوره،  5 -دانی زبان فارسی و معارف اسالمیکار -واحد 3٧

مندان کنون عالقهتا -واحد 132دوره،  10 -دبیات فارسیکارشناسی زبان و ا

 2.است بسیاری را به مطالعه در این حوزه جذب کرده

                                                           
1. Adobe Connect 

 .114و117 ، صص.1394 ، شناختامه -2
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های سطح دی در حوزههای متعدکنون کارگاه، این گروه تاچنینهم

اندازی مراکز آموزش زبان به دو صورت جهت مدیریت و راهمدیریت زبان 

 ههای چهارگانتربیت مدرس در حوزه مهارت ،حضوری و مجازی

نویسی در افزایی، تربیت پژوهشگر، روش تحقیق و مقالهآموزی، دانشزبان

 ان گروه برگزار نموده است.ی مدرسجهت توانمندساز

های دیگری از قبیل شب شعر، های آموزشی، برنامهدر خالل برنامهالبته 

های مهم فرهنگی برای ها و مراسم مذهبی، پخش مستقیم مراسمجشن

دانشجویان و استادان، دعوت از نخبگان دانشجویی برای اردوهای حضوری، 

انشگاه و پشتیبانی و شرکت های آموزشی و فرهنگی دتحلیل و رصد برنامه

 دیگر المللی آموزش زبان فارسی بخش مهمی ازهای ملی و بیندر همایش

 های علمی و فرهنگی این گروه است. فعالیت

بر  جامعه علمیاز جمله تألیف محتوای درسی مورد نیاز نیز امور دیگری 

شناسی انزب های حوزهنامهعلمی از پایان ، حمایتروزهای بهاساس رویکرد

اندازی نشریه داخلی و راه -آزفا -زبانانفارسی و آموزش زبان فارسی به غیر

  1.دهدهای این گروه را تشکیل میبخش دیگری از فعالیت

گروه، از  آموزیهای زبانبیان این نکته نیز الزم است، که در تولید کتاب

قبال بسیاری که مورد است ،استفاده شده است 2محورروز تکلیفرویکرد به

ها و مراکز هایی از طرف دانشگاهدرخواست است؛ به نحوی که قرار گرفته

 آموزش زبان برای تهیه این کتاب به دست گروه زبان فارسی رسیده است.
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 زبان فارسی و نظرات استادان گروه هامصاحبه

گین با میانمجازی در این پژوهش با تعدادی از استادان گروه زبان فارسی دانشگاه 

سال که همگی دارای تحصیالت دانشگاهی و همزمان تحصیالت  28-٤0سنی 

سال  5این افراد حداقل  ؛مصاحبه صورت گرفت ،حوزوی در مقطع خارج فقه بودند

تدریس زبان فارسی به صورت حضوری و مجازی دارند و غیر از آن،  هسابق

 باشند.می را نیز داراتدریس معارف اسالمی و علوم دینی  هسابقه و تجرب

که از طریق مصاحبه با استادان  ،مواردی خواهیم پرداخت هبه زبد در ادامه

ناظر به اهمیت پرداختن  -عموماً -، کهگروه زبان فارسی گردآوری شده است

 به آموزش زبان فارسی در دانشگاه است. 

فضای مجازی بهترین و  -از نگاه استادان گروه زبان فارسی -طور کلی به

توان به راحتی از طریق آن معارف دینی و که می ،ترین بستری استپرظرفیت

 ارائه داد. -به طور صحیح و مؤثر -جهانیان هفرهنگ اسالمی را به هم

مبانی نظری که در گیری از فضای مجازی چنانبهرهبر این اساس، 

های به آن اشاره شد و مورد تأکید استادان گروه نیز بود، ظرفیت پژوهش

های و از این طریق محدودیت ،ا در این عرصه به وجود آوردهزیادی ر

 آموزش و گسترش زبان و فرهنگ را از میان برده است.

 بندی مخاطبان یادگیری زبان فارسیدسته -1

در سخنرانی خود در دومین گردهمایی  -رئیس بنیاد سعدی -حداد عادل

فارسی را سسات فعال در آموزش زبان فارسی در جهان، مخاطبان زبان ؤم

ویژه برای هر گروه  هو بر ضرورت تدوین یک برنام ،کندبندی میچنین دسته

 کند:از این مخاطبان تأکید می

 ایرانیان که با اهداف و مقاصد متنوع تمایل به یادگیری فارسی دارند؛ غیر -
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 کنند؛دانشجویان غیر ایرانی که برای تحصیل به ایران سفر می -

 کنند؛وم دینی به ایران سفر میطالبی که برای فراگیری عل -

 1.نسل دوم تا چهارم ایرانیان خارج از کشور -

 مجازی دانشگاه که هستند افرادی سوم گروه مندانعالقه میان، این در

 معنی به این البته ؛کند تدوین جامع ایبرنامه آنان برای فوریت به باید

 خالل در نیز نمنداعالقه سایر که چرا ؛نیست گروه این بر -تنها -تمرکز

 گفتمان و اسالمی ناب معارف معرض در کهدرحالی و آموزیزبان فرایند

 و شده جذب ؛ لذاگیرندمی قرار ،شودمی ارائه دریچه این از که ایمترقی

 ویژه هایمجازی در اجرای برنامه از این نظر قابلیت دانشگاه؛ گروندمی بدان

 ه است. فارسی قابل توج زبان مخاطبان تمامی برای

 هاکتاب المللیبین فضای جذاب و به توجه با اول همخاطبان دستدر مجموع، 

 مجازی دانشگاه در توانندمی نیز سوم و دوم هدست ؛گیرندمی قرار پوشش مورد

مجازی برای آموزش  فضای استفاده از که ،شوند آشنا زبانی هایمهارت تمامی با

 المصطفیمجموعه  و دانشگاهی اینهاده برای بسیاری اقتصادی هصرف ایشان

 اول زبان که کسانی و ایرانی استادان با استفاده از توانندمی نیز چهارم دسته ؛دارد

 بسیار هاییکالس چنین برگزاری ههزین که شوند داده آموزش ،است فارسی هاآن

 است. مختلف کشورهای به صورت حضوری در برگزاری آن از ترکم

و شهروندان  زنان و ی که نباید از ایشان غفلت نمود، مردانگروه با اهمیت دیگر

 این در ؛دارند زبان یادگیری برای بیشتری وقت -عموماً  -که ،جامعه هستند عادی هر

توانند می فرهنگی اثرپذیری با که چرا ؛برخوردارند ایویژه اهمیت از مادران بین

   کنند. آشنا اسالمی فمعار و فرهنگ با را ملت یک فرزندان و های آیندهنسل
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ها، حداقل در بندیالبته از نگاه استادان گروه زبان فارسی، این دسته

ای برای ارتباط با دانشجو به عنوان بهانه -صرفاً -فضای دانشگاه مجازی باید

و هدف  ،هدف فردی ممکن است گردشگری باشد ؛ چوندر نظر گرفته شود

ارتباط و  هبهان ،مهم در این میان د؛ اماباش آشنایی با مشاهیر ایران یفرد دیگر

 شود.است که از طریق آن دنبال میهدفی 

، کندگاهی شخصی به طور مستقیم معارف اسالمی را انتخاب می از طرف دیگر،

شود که فرد طعم یک ها استفاده میاما گاهی از بهانه نشیند؛و بر سر سفره معارف می

 این طریق راه او برای انتخاب هموار شود.و از  ،زندگی در شُرُف دین را بچشد

 آموزش زبان فارسی به صورت مجازی و مزایای آن -2

نظیر در اختیار دانشگاه آموزش زبان و معارف اسالمی به طور مجازی فرصتی بی

دانشجو  2800که بیش از  طوری به ؛مجازی و گروه زبان فارسی قرار داده است

کانی، سنی، جنسیتی، ه محدودیت زمانی، مگونملیت بدون هیچ 80از نزدیک به 

رقمی که  ؛اندزبان فارسی و معارف اسالمی نشسته هبر سر سفر قومیتی و مذهبی

 هدر صورت بسترسازی مناسب و توجه ویژ ه کارشناسان و استادان گروهبه گفت

 هزار نفر را نیز به سهولت دارد. مسئوالن، امکان افزایش تا چند ده

 آموزش مجازی در این گروه، موارد زیر است: از دیگر امتیازات

روز و های برخط، در تمام ساعات شبانهامکان برگزاری کالس -

 ؛های سال به صورت بدون وقفهتمامی فصل

های ها، مذاهب و قومیتآموز از ملیتامکان جذب حداکثری زبان -

 آموزشی، فرهنگی و امنیتی؛ هگوناگون جهان با کمترین هزین

و پاالیش مستمر محتوای آموزشی به طور مستقل و بدون وابستگی به نهادهای  تهیه، تدوین -

 دیگر، به دلیل امکان جذب استاد و پژوهشگر از سرتاسر دنیا بدون نیاز به حضور فیزیکی؛
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برخط برای تمامی استادان فعال توانایی برگزاری کارگاه آموزشی  -

 آموزش زبان فارسی در سرتاسر دنیا؛ در حوزه

آموزان به صورت مستقیم و پیوند میان پژوهشگران و زبانایجاد  -

های پژوهشی، میدانی طرح بدون واسطه به منظور اجرای بخش

 آموزان مقصد؛زبان به حضور فیزیکی پژوهشگر در جامعه بدون نیاز

آموزش زبان فارسی و  های حوزهنامهت و پشتیبانی پایانامکان هدای -

 1.دانشجو در شهر یا دانشگاه دیگر شناسی بدون نیاز به حضورزبان

 حضوری فضای در که دارد وجود بخش این در امکاناتی گروه، استادان نگاه از

های مهم گروه زبان فارسی و فعالیت آن در فضای از ویژگی ؛در دسترس نیستند

مجازی، طیف وسیع مخاطبان بدون هیچ محدودیتی از نظر سن، جنس، زبان، 

به خدمت گرفتن  ؛ لذاکار و عقاید، دین و مذهب استملیت، زمان، مکان، اف

هایی که به فضای مجازی این امکان را به وجود آورده است که حتی از کشور

 ها وجود ندارد، مخاطبانی جذب دانشگاه شوند.شکل حضوری دسترسی به آن

 معرض در -یکباره -شودمی حاضر ایران در حضوری شکل به که پژوهیدانش طرفی، از

 احساسی یا مطلوب پذیرشی است ممکن و ،گیردمی قرار ایرانی فرهنگ و تعامالت دگی،زن

 این در جریان آرامی به مجازی دانشگاه مخاطبپژوه دانش اما ؛آید وجود به او در نامطلوب

 با قبل از که شد خواهد مواجه فضایی با ایران به سفر صورت در آینده در و ،گیردمی قرار فرایند

 .کند سفر ایران به بیشتری آگاهی و عالقه با -بسا چه -و ،کرده پیدا مناسبی ییآشنا آن

 فضای در ؛ چونکندمی یادگیری به زیادی کمک حضوری ارتباط البته

 موضوع این ، کهشودمی محدود زیادی حد تا نوع این از ارتباط مجازی

 از فادهاست با؛ اما باشد داشته منفی تاثیری آموزش فرایند بر است ممکن
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 شدن تبدیل قابلیت حتی و جبران است، قابل مناسب هایروش ها ورویکرد

 .را دارد مستقل پژوهشی در بررسی قابلیت موضوع این ؛درا دار مزیت به

 وزش زبان فارسی در دانشگاه مجازیضرورت توجه به آم -3

ازی به آموزش و گسترش زبان فارسی، دانشگاه مج هضرورت توجه ویژ

که از نظر استادان گروه زبان فارسی، پاسخ ؛ چه اینهی استبدیموضوعی 

گردد که نهادی حوزوی برمی المصطفیجامعة این مسئله به اصل تشکیل 

تبلیغ، معرفی و تبیین معارف اسالم و انقالب آن  ترین اهدافو از مهم ،است

سی هراهای سهمگین اسالماما در دنیایی پر از موج ؛الملل استدر عرصه بین

رسد همین های غرب، به نظر میو با وجود تبلیغات گسترده در رسانه

 دهد. ها و تبلیغات اجازه فعالیت زیادی را نمیبرچسب

تبلیغ معارف و  هها برای ورود به عرصیکی از بهترین راه بنابراین،

که مقاومتی را در مخاطبانی که در  ،فرهنگ اسالمی استفاده از ابزاری است

 انگیزد. برنمی ،تبلیغات هستندمعرض این 

ای فرهنگی و یکی از بهترین راهکارها آموزش زبان مقولهبه طور کلی، 

الزم است دانشگاه مجازی نیز با  لذا ؛برای رسیدن به این هدف است

 مدت در این عرصه وارد شود.ای مدون و اهداف مشخص بلندرنامهب

 رسیلزوم انتقال فرهنگ و معارف اسالمی به زبان فا -4

های تواند به زبانسالمی میاند که انتقال معارف و فرهنگ اگروهی بر این عقیده

مند به ها به هر نحو عالقهکه گویشوران آن ،های مختلف دنیازبان -مقصد

بسیاری این اتفاق در موارد صورت پذیرد، که  -معارف اسالمی هستندیادگیری 

 به زبان اسپانیایی ارائه شده است.  معارف قرآن کریم ،به طور مثالافتاده است؛ 
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که فرد با فضای  ،له توجه داشتئاز نگاه استادان گروه در اینجا باید به این مس

های آن فضای حوزه و مطالعات اسالمی آشنا شده است؛ اما آیا فرهنگ و ریشه

  ته است نیز در او شکل گرفته است؟انقالبی که به شدت با زبان فارسی آمیخ

و او این فرهنگ  ،کندها به زبان خود دانشجو انتقال پیدا میتعریفجا در آن

ممکن است تحت تأثیر  لذا ؛مسلمانی خاص را از نزدیک لمس نکرده است

اکنون در برخی از کشورهای همسایه وجود ها تصویر دیگری را که همرسانه

ین فرهنگ قابل قبول باشد؛ چون ا و چنان تعریف نادرستی برای او ؛بپذیرد ،دارد

زبان  ؛ بر این اساس،شناسد و آن را ندیده و از نزدیک لمس نکرده استرا نمی

حقایقی که ممکن است در  ؛کندفارسی فضا را برای لمس این حقایق فراهم می

 های جهان امروز به چشم نیاید. ها و واقعیتسایه تبلیغات رسانه

بی در آن وارد یکی از عرصه هایی که دانشگاه مجازی توانسته به خو

ای حقیقی و درست از اسالم و فرهنگ اسالمی این است که چهره ،شود

این یکی از اتفاقات مهمی است که دانشگاه مجازی و  ؛ایرانی نشان دهد

 است. ن فارسی موفق به انجام آن شدهگروه زبا

؛ از آموزش معارف به غیر از زبان فارسی به مقدماتی نیاز دارد ،از سویی

ه دنیا به های زندآموزش زبانهای فاضل و توانمند و تخاب طلبهجمله ان

 ها به کشورهای مختلف و انجام سایر مراحل. و سپس اعزام آنها طلبه

تر استفاده از راه آسان؛ اما طلبدها و امکانات زیادی را میهزینه هااین کار

ری است؛ و بیشتپایداری  بامؤثرتر  ؛ ولیزیادی ندارد هابزاری است که هزین

های توان با آموزش زبان فارسی، مخاطبان را به سرچشمهمی کهآن این

ها تا آن المی بر بستر زبان فارسی وصل کردجوشان فرهنگ و معارف اس

 تارنماها وها، ها، کتابخود بدون هیچ محدودیتی از مطالب، نوشته

 ها به زبان فارسی استفاده کنند.سخنرانی
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 در جمهوری اسالمی ایران المیمعرفی تمدن نوین اس

امید به تشکیل دوباره تمدن نوین اسالمی، با پیروزی انقالب اسالمی ایران جان 

امروزه این  ؛ها گسترش یافتو روز به روز بالید و در میان ملت ،ای یافتدوباره

کند که پاسخگوی ای را عرضه میو ایدئولوزی بینیخاستگاه تمدنی جهان

که برای پیشبرد و رونق  ،امروز است هبشر حیران و سرگشتنیازهای اساسی 

تواند یافتن آن باید به ترویج و گسترش زبان فارسی بها داد؛ چرا که ترجمه نمی

ن ای هکه همدر حالی ؛در نقش بستری باثبات، قابل اتکا و همسوگرا ظاهر شود

 سازد.می زبان و فرهنگ غنی فارسی برآورده انتظارات و بسیار بیش از آن را

حوزه نجف به قم و به نوعی ایجاد  حرکت ازبا ایجاد انقالب اسالمی و  امام خمینی

بستر زبان فارسی مورد  در هیک مکتب، بازتولیدی از معارف اسالمی ایجاد کردند که امروز

بازتولید و بازتعریفی که در مفاهیم و معارف اسالمی  گیرد؛بحث و جرح و تعدیل قرار می

 که از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.در تعامل خاصی با زبان فارسی است  ،ته استصورت گرف

نگاه هایی  شود؛جا به جهان اسالم تزریق میهای عمده امروز از ایننگاه

که  ،کندکه بشر را با سبک نوینی از زندگی اجتماعی و فردی مواجه می

رایی چ یکرد، دربارهو معنوی انسان را به دنبال دارد؛ با این رو سعادت مادی

 الی پیش نخواهد آمد.آموزش و گسترش زبان فارسی سؤ

شدگی با معارف دی که به دلیل عجینهای فرهنگی و عقایبر این اساس، الیه

اسالمی در زبان فارسی به وجود آمده است، و بازتولید این معارف که در طی 

ایران تحت این در دوران پس از انقالب اسالمی  -طور مشخص و به -هاسال

این معارف در بستر زبان فارسی، و پیش از  ، لزوم ارائهمکتب شکل گرفته است

آن آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان را تبدیل به نیازی ضروری و 

 صرف آن شود. که باید اهتمامی چندین برابر ،کندپراهمیت می
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ان فارسی و یکی از دانشجویان گروه زبان فارسی که عالقه بسیاری به زب

در سخنرانی خود هنگام حضور در ایران  ،معارف اسالمی و قرآنی نیز دارد

 کند: در دانشگاه مجازی چنین بیان می

زبان فارسی زبان تأویل اگر زبان عربی، زبان تنزیل قرآن است؛ 

 .قرآن است

بسیاری در قبال فارسی خدمات متقابل  به طور کلی، اسالم و زبان و ادب

معانی و  ،زبانانمسلمان شدن فارسی اند؛ به نحوی که پس ازتهیکدیگر داش

 و نابی در ادبیات فارسی ایجاد شد؛مفاهیم عرفانی، اخالقی و انسانی عمیق 

که خدمت  ،به وجود آمدند هاها و سعدیها، مولویحافظدر همین بستر 

ه و ندانو مفاهیم و معانی آن را در قالبی هنرم ماندگاری به اسالم نموده،

 اثرگذار به ثبت رساندند.

ناگسستنی این  هعالمان دینی به ادبیات فارسی نیز حاکی از رابطه نگاه ویژ

های علمیه، طوری که سالیان دراز در حوزه به ؛زبان با معارف اسالمی است

 علمای بزرگ دینی تدریس شده است. های بوستان و گلستان توسطکتاب

یز زبان و ادبیات فارسی به یاری انقالب بعد از پیروزی انقالب اسالمی ن

و معانی و مفاهیمی چون استکبارستیزی، ادبیات  ،مستضعفان شتافت

و موجب  ،دیمقاومت و پایداری و ادبیات حماسه را در خود گنجان

تفکیک زبان و ادبیات ی خود و ماندگاری این مفاهیم شد؛ لذا شکوفای

ای و رابطه ،ی ناممکن استفارسی از معانی و مفاهیم اسالمی و انقالب

این دو برقرار است؛ به طوری که رشد، ارتقا و ترویج هر کدام  میانمستقیم 

 نشر و انتقال دیگری است.
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 گیرینتیجه

نهادی  يةالعالم يالمصطفة جامعو به طور کلی  المصطفی دانشگاه مجازی

ر جهان که با هدف انتقال و گسترش معارف و فرهنگ اسالمی د ،فرهنگی است

 چیست؟  در این نهاد،باید دید هدف از آموزش زبان فارسی ؛ لذا شکل گرفته است

نشجویان با معارف و آشنا ساختن دا رسد در کنار آموزش زبان،به نظر می

در خط مقدم این  فرهنگ اسالمی پاسخ این پرسش باشد؛ لذا المصطفی

بان در این نهاد با توجه ریزی آموزش زبرنامه طلبدکه این می ،جبهه قرار دارد

 ای دنبال شود.و اهتمام ویژه

های دانشگاه مجازی با در نظر گرفتن این موضوع، باید دانست که برنامه

با هدف آموزش یک  -صرفاً -هایی کهبرای آموزش زبان فارسی نیز با برنامه

 .باید متفاوت باشد ،شوندزبان طراحی می

به خروجی کار وجود داشته  نیزند و جا الزم است نگاهی به فرایدر این

رهنگ و معارف دینی نزدیک گرداند؛ که مخاطب را به اهداف انتقال ف ،باشد

این موضوع نیز به تنهایی قابلیت و اهمیت بررسی بیشتر در قالب 

هایی که به طور علمی نشان دهند پژوهش ؛های مستقل را داردپژوهش

 فقیت کسب کرده است.دانشگاه مجازی در این راه چه میزان مو

کند، واژه می مثال جالبی که یکی از استادان در این زمینه مطرح

توان در که می ،های فرهنگی و دینی موجود در آن استو الیه خواستگاری

زیاد و  هبا حوصل -آموزی بر روی تمام جوانب مختلف آنزبان هخالل برنام

ها را و آن ،مرکز کردت -طیف وسیع مخاطبان هالبته بدون سر رفتن حوصل

زمانی ممکن است استاد معارف این موضوع را با کم و کیف فقهی  ؛شرح داد

  ،در کالس مطرح کند و به طور مثال احکام اسالم در ازدواج را بیان نماید
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اند، از آن بهره کافی را که مخاطبان خاصی که آگاهانه وارد این فرایند شده

واژه را در سطح عام آموزش زبان فارسی، توان همین اما می ؛خواهند برد

تری از های ظریف فرهنگی و دینی آن برای سطح بسیار وسیعهمراه با الیه

ای که انبوهی از آید، واژهجا یک واژه به میان میاین ؛مخاطبان ارائه کرد

آموزی در اختیار معانی و مفاهیم را در خود دارد و با سهولتی که فرایند زبان

تواند هویت و در این مثال، می ، وبه سادگی قابل انتقال است ،دهدقرار می

 قیقی زن را در اسالم نمایان کند.ارزش ح

ای قوی توان به عنوان رسانه، زبان را میپژوهشنویسندگان این  هبه عقید

که نقش انکارناپذیر آن را در انتقال فرهنگ، حداقل در چند  ،در نظر گرفت

انتقال فرهنگی از طریق زبان، ؛ ایمشاهد بوده -عیناً -دهه و چند سال اخیر

 مستقیم و تا حد زیادی ناخودآگاه است.  انتقالی غیر

توان به آموزش و گسترش زبان فارسی در دنیا را می ،بر همین اساس

های شاخه ،که با پرورش و مراقبت مناسب ،مثابه کاشت نهالی در نظر گرفت

ناپذیر در سراسر جهان ابت، پایدار و خللتمدن نوین اسالمی را به شکلی ث

 خواهد پراکند.

مفاهیم و معانی عمیق فردی و اجتماعی تمدن اسالمی مانند ایمان، 

ستیزی، مبارزه با ظالمان، یاری تقریب مذاهب، استقالل کشورها، استکبار

توان جهانیان بدون هیچ حساسیت ها را میمظلومان، برادری و برابری انسان

 یتی در بستر زبان فارسی به گوش جهانیان رساند.و محدود

که فضای مجازی بستری استراتژیک و  ،ای استاکنون شرایط به گونه

 ،قابل اتکا برای گسترش زبان و فرهنگ فارسی و اسالمی فراهم آورده است

و صدور انقالب را به معنای  ،که از طریق آن جهانیان را مخاطب قرار داد

 ود. واقعی کلمه عملی نم
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های زیاد و فقط با اتصال به اینترنت بدون هزینهدر چنین وضعیتی، 

و در خالل فرایند  ،شوندهای زبان فارسی میها وارد کالسدانشجو

 ،آموزی و پس از آن به منابع نامحدودی که به زبان فارسی وجود داردزبان

 دسترسی خواهند یافت. 

؛ ویان نیز وجود داشته باشدای به دانشجاز سویی، نیاز است نگاه ویژه

تواند نماینده هر یک از این دانشجویان در صورت هدایت صحیح می چرا که

گونه که در عمل نیز همان ؛و مبلغ فرهنگ واالی اسالمی در کشور خود باشد

کنندگان گروه زبان فارسی به مخاطبان جدید و  ترین مبلغان و معرفیمهم

 ه گروه هستند.نشجویان فعال و با انگیزعامل اصلی جذب مخاطبان، خود دا

که در سمیناری که درباره فرهنگ و  ،کندیکی از دانشجویان گروه بیان می

سخنرانی  و ایرانی در کشورش برگزار شده، دعوت شده -ادبیات اسالمی

همیشگی و عامل  ها یک سرمایهفعالیت این ، کهکرده و شعر خوانده است

 انتقال فرهنگ است. 

نگاه باید این باشد که این دانشجویان در حال تربیت شدن کلی، به طور 

و مبلغان  و با در دست داشتن ابزارهای الزم، معرفان ،در مکتب اسالم هستند

 این فرهنگ خواهند بود.

دانشجو مشغول  2800بیش از زبان فارسی دانشگاه مجازی گروه  اکنون در

درست این ضرورت و گام ست با تبیین ا که جای امیدواری ،تحصیل هستند

زار نفری و حتی ها هها و صداندازی ده، بتوان به چشمبرداشتن به سوی آن

هدف آرمانی باید این باشد که هر کس در هر  میلیونی دست یافت؛ هر چند

بتواند در معرض فرهنگ معارف  ،گوشه دنیا به محض اراده و ایجاد درخواست

 ب آن را داشته باشد.و حق انتخا گرفتهواالی اسالمی قرار 
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ها ای است که در اختیار آناستادان و محتوای درسی ،موضوع مهم دیگر

شود که ای انجام میگزینش استادان در این دانشگاه با دقت ویژه ؛قرار دارد

 -که شرایط این کار خطیر را ،هستندمند و آگاه محصول آن استادانی دغدغه

نکات آن در  هها که عمدآن در مصاحبه و نتایج ،انددرک کرده -درستی به

 جا طرح شد، قابل توجه بود. این

جایی که دانشگاه مجازی و گروه زبان از آن در باب مواد درسی نیز

کند، تولید می -خود -قابل تحسین محتوای درسی خود رافارسی با تالشی 

با  این در حالی است که ؛شودای اعمال میدقت نظر الزم با حساسیت ویژه

های مختلف از جمله استفاده از نظرات متخصصان تولید محتوا در زمینه

و ادبیات  -آزفا -زبانانفارسی به غیر فارسیمعارف اسالمی، آموزش زبان 

تولید محتوای  هروز در زمینهای بهها و رویکردفارسی و رجوع به نظریه

گروه از این  های تولید شده درآموزشی و آموزش زبان دوم و خارجی، کتاب

و مورد تحسین و  ،حیث نیز از کیفیت و اعتبار باالیی برخوردار هستند

 اند.تشویق استادان فن قرار گرفته

دانشگاه  ، گروه زبان فارسیترین بخش باید گفتدر پایان و به عنوان مهم

در عرض چند سال  -های بسیاربا وجود مشکالت و محدودیت -مجازی

با و  ،کشور دنیا را جذب کند 80مخاطب از  2800توانسته است بیش از 

 ،ها را اموزش دهدآن ،روز دنیا تولید کرده های علمیهایی که با روشکتاب

نفر عضو گروه بیش از نیمی از ظرفیت دانشجویان دانشگاه را  11و تنها با 

 .به خود اختصاص دهد

نیاز به نگاه بیش از هر چیز  -به عنوان مجری این امر -بنابراین، این گروه

گرانه و پشتیبانی و همراهی مسئوالن محترم دانشگاه مجازی و حمایت

 ،که همراهی و یاری مسئوالن نباشددر صورتی ؛دارد المصطفیمجموعه 
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گروه در انجام وظایف خود و حرکت به سوی هدف واالی گسترش فرهنگ 

 و معارف فارسی به توفیق چندانی دست نخواهد یافت. 

 -صرفاً -گر، جای دریغ است اگر نگاه به آموزش زبان فارسیاز سوی دی

واژه، قاعده  از حیث آموزش -مدت و آموزش صِرف زباندرآمدزایانه، کوتاه

چه را در عمل بلکه باید باطن قضیه و آن ؛باشد -و دستور خالی از فرهنگ

 دید و فهمید.  ،افتداتفاق می

ش معارف و فرهنگ به رسد در حال حاضر بتوان در آموزبه نظر می

در  ای از اسالمامروزه تصویری غلط و رسانه ؛مستقیم وارد نشد -کامالً -طور

حتی اگر نتوان  ؛کندها و جامعه را دچار ترس میو خانواده ،اروپا هست

کاری در تبلیغ دین انجام داد، نفس حضور دانشجویان در کالس درس و 

فضای حقیقی فرهنگ ناب های معلم معتقدی که دانشجو را در صحبت

های مستقیم درباره معارف دهد؛ نه حتی درس و صحبتاسالمی قرار می

ها را رسانه ههراساناهداف اسالم -احوالپرسی کردن وبلکه سالم  -اسالمی

توان به آن دست یافت و و این کمترین چیزی است که می ،کندباطل می

 ارتباطی مثبت را برقرار کرد. 

توان نشان داد که آن تصویر، تصویری دروغین و یاز این طریق م

توانند در این صورت افراد با پی بردن به حقیقت، می در ؛نادرست است

حتی نیازی به شنیدن هم نیست، ابزار زبان  ؛باقی مطالب را نیز بشنوند ،آرامش

و او خود اجازه و فرصت کاوش را خواهد  ،ستا فارسی در دست دانشجو

توان او را می ،ور شوداند در دریای معارف و فرهنگ اسالمی غوطهتواو می ؛داشت

توان دید حتی سپس می ؛رها کرد تا خود برود بخواند و یاد بگیرد و سیراب شود

  و او خود به جستجوی این معارف بر خواهد آمد. ،نیازی به تبلیغ کردن هم نیست



174  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.10, (Dhu Al-Hijjah1438. Shahrivar 1396. September. 2017) 

یان گروه زبان بخش این مقاله، بخشی از سخنرانی یکی از دانشجوپایان

 فارسی در همایش نخبگان دانشجویی دانشگاه مجازی است: 

زنانی مثل من  ؛دهدخیلی کار خوبی انجام می يةالعالم يالمصطفة جامع

توانند زندگیشان را به شکل دار هستند و در کشورشان نمیکه خانه

و ما در  ،اسالمی اداره کنند، این فرصت بزرگ را به ما داده است

 گیریم.ما را میهای شبا اینترنت، خیلی خوب درس خانه

 و مآخذ منابع

به کوشش محمد حسن مقیسه، (، 1395امین زبان و ادب پارسی، ) -1

 تهران: انتشارات انقالب اسالمی.

واکاوی فرهنگ و نقش آن در  .،، سعداهللهمایونی .،علی آذرشب، محمد -2

موردی: آموزش  ههای آموزش زبان )مطالعریزیهای برنامهگذاریسیاست

 .89-115 (:139٤) 5،  سوم، سال علم زبانزبان عربی در ایران(، 

ن در تقویت مبانی هویت آ.، زبان فارسی و نقش اهلل، نعمت عزیزی .،پارسا، سید احمد -3

 .٧9-8٧(: 1393، )مجموعه مقاالت نخستین همایش آموزش زبان فارسیایرانی، 

 .10٧-118 (:138٤) 25، زبان خارجیهای پژوهشحقانی، نادر.، مهارت پنجم،  -٤

فرهنگ در  ه.،  آموزش زبان و مقول، مجیدنژادمعصومحقانی، نادر.،  -5

 .٤-9(: 1385) 80، رشد آموزش زبانبستر کالسیک و دیجیتال، 

فرصتی  ، سمیه.، آموزش زبان فارسی؛نواب ، طاهره.،محمودی .،اوری اردکانی، نگارد -٦

 .1٤3-1٦0(: 1391) 1، 1٤، دوره العات ملیمطمغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی، 

 هجستاری در رابط.، غالمحسین ،زادهغالمحسین .،رشیدآبادی، زکیه -٧

مجموعه مقاالت نخستین آموزش زبان فارسی با فرهنگ و ادبیات، 
 .219-223(: 1393)، همایش آموزش زبان فارسی
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، صفرزاده ، علیرضا.،نصر اصفهانی ، امیرحسین.،رهبر .،الدین، امیرعلیسیف -8

.، بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل محمد میثم

 .5-35(: 139٤) 81، 22، سال مجلس و راهبردشدن به زبان علمی جهانی، 

های هویت ملی و بررسی تعیین مؤلفه(، 138٧نقی، نجیمه.، )شاه -9

، آموزش و پرورش هگانهای زبان فارسی مقاطع سهها در کتابآن

 واحد تهران. -کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور هنامپایان

، های فعال در آموزش زبان فارسی در جهانشناختامه مؤسسه -10

 بنیاد سعدی.انتشارات (، تهران: 139٤)

 -.، زبان فارسی و تحکیم هویت ایرانی، عصمتدریکوند .،صادقی تحصیلی، طاهره -11

 .329-33٧(: 1393)، ارسیمجموعه مقاالت نخستین همایش آموزش زبان فاسالمی، 

زبانان، فارسی صراف، کارمین.، توجه به فرهنگ در تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیر -12

 .35٧-3٦8(: 1393)، مجموعه مقاالت نخستین همایش آموزش زبان فارسی

اسالمی  -بان فارسی و ترویج فرهنگ ایرانی(، باید آموزش ز1393صفارمقدم، احمد.، ) -13

 ،الکترونیکی شورای عالی انقالب فرهنگی یهنشر با بدانیم، مصاحبه را جهاد فرهنگی
http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=32&Sel=857031 

محمدخانی، حمید.، بررسی نقش آموزشی زبان فارسی در تبیین فرهنگ  -1٤

 .٤2-٤٦ (:13٧٧) ٤٧، رشد آموزش زبان و ادب فارسین اسالمی، ایرا

، فناوری در رشته زبان و ادبیات فارسی طراحی گرایش علم و(، 1390مقداری، علی.، ) -15

http://oldweb.sharif.ir/4all/archive/fa-نشر الکترونیک:  ،دانشگاه صنعتی شریفتهران: 

showarch.jsp?arch=news&date=1390/01/29&time=1634 
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