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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

  1کالجي گرکوزه ولي
  چکیده

های فرهنگي و دیپلماسي عمومي ایران در سطح مناطق آسیای ترین ظرفیتشناسي یکي از مهمایران
شناسي در  رود. متاسفانه با وجود ظرفیت بسیار ارزشمند ایرانمرکزی و قفقاز جنوبي به شمار مي

های مادی و معنوی که نهادهای مختلفي مانند وزارت آسیای مرکزی و قفقاز جنوبي و حمایت
 زبان گسترش در معاونت شناسي و ایران فارسي زبان علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات )معاونت

های فرهنگي  اسالمي رایزني ارتباطات و فرهنگ کشور(، سازمان از خارج در شناسي ایران و فارسي
ها و مراکز ایران شناسي در سطح شناسي از کرسيسعدی و بنیاد  ایران ان در منطقه(، بنیادایر

اند، اما واقعیت آن است که به دلیل عدم سال گذشته داشته ٢٥کشورهای مختلف این مناطق در 
التحصیالن های شغلي برای فارغسازی زبان و ادبیات فارسي و ایجاد فرصتورود به فرایند تجاری

های رقیب )روسي، چیني، انگلیسي، ترکي استانبولي، عربي شناسي، وضعیت کرسيهای ایرانکرسي
ها( در موقعیت و شرایط به مراتب بهتری قرار گرفته است و در بسیاری از و کردی و سایر زبان

 ها و مراکز ایران شناسي هستیم. از آنجا که الزمه هرگونهنقاط شاهد تضعیف و کوچک شدن کرسي
شناسي در هر یک از کشورهای سیاستگذاری منسجم، یکپارچه و هدفمند، آگاهي از وضعیت ایران

بینانه، منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبي است، لذا ضرورت دارد در یک مطالعه جامع و واقع
شناسي شود و راهکارهای عملي برون رفت از های این مراکز آسیبشرایط، مشکالت و چالش

سازی زبان و ادبیات وني به ویژه عبور از رویکردهای سنتي و ورود به فرایند تجاریوضعیت کن

                                                           
-و دانشجوی دکتری مطالعات منطقه )مجمع تشخیص مصلحت نظام(  پژوهشگر ارشد پژوهشکده تحقیقات راهبردی 1

 )گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز( دانشگاه تهران ای
. vali.kaleji@gmail.com 
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شناسي مورد مطالعه و تبیین ایران هایالتحصیالن کرسيهای شغلي برای فارغفارسي و ایجاد فرصت
 قرار گیرد.

های شناسي، آموزش زبان و ادبیات فارسي، آسیای مرکزی و قفقاز، رایزني ایران واژگان كليدي:
 سازی.  فرهنگي، تجاری

  مقدمه
 ،شناسيشرق هایرمجموعهیاز ز يکیبه عنوان  يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیا

 یشورو ریاتحاد جماه زیو ن یتزار هیروس یدر دوران امپراطور يطوالن اریاز سابقه بس
و  یمرکز یایدر آس شناسيرانیا يو مراکز کنون هاياز کرس يبخش مهمو  برخوردار است

زبان  سیآن دوران دانست. شعبه مربوط به تدر يخیتار راثیدر واقع م دیارا ب يقفقاز جنوب
 يافتتاح شد و کرس 1818بار در سال  نینخست ،در دانشگاه سن پترزبورگ يو فارس يعرب

 يو فرهنگ يخیتار ،ياسیس هاید. گزارشکرآغاز به کار  1917در سال  زین شناسيرانیا
 شناسيدر کانون مطالعات شرق یو قاجار یفوعصر ص رانیاز ا يو مورخان روس احانیس

و  هیدر روس يستیقرار داشت. پس از وقوع انقالب کمون یتزار هیدوران روس شناسيرانیو ا
 ژهیبه و یو ماهو ياز نظر شکل شناسيمطالعات شرق ،یشورو ریاتحاد جماه تیآغاز حاکم

( و سمیکمون کیدئولوژیا یکردهایمتاثر از رو يکیالکتید هایوهی)شيروش نهیدر زم
و  دی( وارد مرحله جديخیو تار يفرهنگ ،یاقتصاد ،ياسیموضوعات مورد مطالعه)س

 قیو تحق انریا یدرباره شهرها «ایگولوسکایپ»شد. به عنوان مثال، رسالة  يمتفاوت
خاص  یها از روش یيها نمونه ،در مورد نهضت سربداران خراسان يپطروشفسک

مقطع، مطالعات  نیدر ا (.٢٥: 137٢ي، )مفتاح و ول است ودهب یشورو شناسان رانیا
از مراکز  یاریدر مسکو، سن پترزبورگ و بس يتوجه انیبه صورت شا شناسيشرق

 ،. بارتولدافتیو قفقاز گسترش  یمرکز یایآس هاییاز جمله جمهور ها،یجمهور
 شناسانشرق نتریاز جمله بزرگ يپتروشک وف،یدانداما ا،یوسکایگولیپ اکونف،ید ف،ستروی

مهم و  اریحوزه نقش بس نیکه در روند تحوالت ا رونديبه شمار م يروس شناسانرانای و
 ند. ا هکرد فایرا ا یرگذاریتاث

و  هیروس ونیفدراس اریدر اخت یشورو يپس از فروپاش يو فرهنگ يخیتار راثیم نیا   
و قفقاز قرار گرفت و با وجود تمام مشکالت و فراز و  یمرکز یایمستقل آس یکشورها
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در  خود ادامه دهد. اتیدوران گذار، توانسته به ح یو اقتصاد ياجتماع ،ياسیس هایبینش
و  یيمناطق در شناسا نیا يو کارشناسان بوم دیکوشش اسات ه،و پنج سال گذشت ستیب طول
 استیو انتشار آثار ارزشمند در حوزه فرهنگ، اجتماع و س رانیفرهنگ و تمدن ا يمعرف

و مراکز  هايکرس ،امر موجب شده نیبوده است. هم ریتوجه و چشمگ انیشا اریبس ران،یا
در  رانیا يعموم يپلماسیو د يفرهنگ هایتیظرف نتریاز مهم يکیبه  لیتبد شناسيرانیا

ارزشمند  اریبس تیشود. اما با وجود ظرف لیو قفقاز تبد یمرکز یایسطح مناطق آس
 یکه نهادها یو معنو یماد هایتیو حما يو قفقاز جنوب یمرکز یایدر آس شناسيرانیا

و  ي)معاونت زبان فارس  اطالعات یو فناور قتاتیمانند وزارت علوم، تحق يمختلف
در خارج از کشور(، سازمان  يشناس رانیا وي در معاونت گسترش زبان فارس شناسيرانیا

 ادیو بن یسعد ادیدر منطقه(، بن رانیا يفرهنگ هایيزنیراي )اسالم فرهنگ و ارتباطات
 ٢٥مناطق در  نیمختلف ا یدر سطح کشورها يشناس رانیو مراکز ا هاياز کرس شناسيرانیا

و مراکز  هايو کوچک شدن کرس فیاز نقاط شاهد تضع یاریدر بس ند،ا سال گذشته داشته
 ،ياستانبول يترک ،يسیانگل ،ينیچ ،ي)روس بیرق هایيکرس تیو در مقابل تقو يشناس رانیا

 . مهستی( هازبان ریو سا یکرد ي،عرب

و  فیتضع لیدل»که  دآیيم شیپ يپرسش مهم و اساس نیا حاال با توجه به مطالب باال،   
 تیدر مقابل تقو يو آموزش زبان فارس شناسيرانیو مراکز ا هايکوچک شدن کرس

 ادیدر پاسخ به پرسش  ،«ست؟یو قفقاز چ یمرکز یایدر مناطق آس رانیا بیرق هایيکرس
و عدم ورود به فاز  يسنت یکردهایرو تحاکمی»که  ،دکرمطرح  توانيرا م هیفرض نیشده، ا

 ژهیکارشناسان و به و د،یاسات یبرا یو اقتصاد يشغل هایفرصت جادیو ا سازییتجار
و کوچک  فیموجب تضع ،شناسيرانیو مراکز ا هايکرس النیالتحص و فارغ انیدانشجو
مقاله «. و قفقاز شده است یمرکز یایدر مناطق آس بیرق هایکرسي مقابل در هاشدن آن

در مناطق  يان فارسو آموزش زب شناسيرانیو مراکز ا هايکرس تیبا مطالعه وضع روشیپ
بیضمن آس قیطر نیتا از ا ،شده است ادی هیو قفقاز درصدد آزمون فرض یمرکز یایآس

قرار  يمورد مطالعه و بررس زین  يکنون توضعی از رفتبرون يعمل یراهکارها ،شناسي
 . ردیگ
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  یدر علوم انسان سازی ی: تجاریمفهوم چارچوب 

 یفاای به آموزش، و پژوهش بر عالوه هاو آن افتهی رتغیی هادانشگاه به نسبت هانگرش امروزه
. تا پردازنديم زیجامعه ن یمشارکت در توسعه اقتصاد دیجد تینقش در جهت مامور

و رسالت  کردنديامتناع م سازییدانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجار ش،یپ یچند
 نیااما، . دانستنديم دیدانش بدون توجه به کاربرد آن در عرصه تول دیولخود را فقط ت ياصل

و  یمشارکت در توسعه اقتصاد برای هابه خاطر فشار بر دانشگاه جیوضع به تدر
 های تحوالت دهه (Etzkowitz,2003:13)  .افتی رییثروت، تغ جادیا یبرا هایيفرصت

و  يمل هاینهیهز شیافزا کشورها، میانرقابت فناورانه  شیشدن، افزا ياز جمله جهان ر،یاخ
 دیجد های شنق جادیو ا يمال خودکفایي به وادار را هاکه دانشگاه يطیشرا جادیو ا يجهان

 نهیزم در پژوهش تیاهم نیدانش و همچن سازییتجار شیافزا سازد،يدر جوامع م
 سازد.يدانش را آشکار م سازییتجار

 (Rasmussen et al., 2006: 78) 
در حوزه علوم  ترشیدر کشور ب سازییتجار هایپژوهش کردیاست که رو نیا تیواقع    
مطرح بوده است و  رهیو غ یورزاکش ،يو مهندس يفن ،ياز جمله نانو، پزشک يو فن يعیطب

و  يدر علوم انسان سازییتجار ،یبشر يدر زندگ يعلوم انسان گاهیو جا تیبا وجود اهم
برخوردار نبوده و به  رانیدر جوامع و به خصوص در ا يمناسب گاهیاز رشد و جا ياجتماع

هایي وابسته به دانش ها،یاز فناور يبزرگ اریکه بخش بس يآن پرداخته نشده است. در حال
 .(83: 1396 گران،یو د يماننری)اندگسترده شده يو اجتماع ياست که در حوزه علوم انسان

در حوزه علوم  ژهیبه و يآموزش هایتیکه به فعال گردديبر م يگرشبه ن زیامر ن نیا لیدل
چشم داشت  بدونو  يانتفاع ریغ رخواهانه،یخ تیبه عنوان فعال کیبه صورت کالس يانسان
در جهان امروز با توجه به تحوالت جوامع از آن با  ،که ياست. در حال ستهینگر یماد

 یتوسعه فناور میدر پارادار رییتغ جهیمهم در نت نی. اشوديم ادی« کسب و کار»اصطالح 
 یخود را به فناور یجا يکیزیف یایسخت و مربوط به دن هاییداده است که فناور یرو
. هستند يو اجتماع يبرگرفته از علوم انسان شتریکه ب دهنديم يفرهنگ عینرم و صنا یها

 يو مراکز علم اهدر کانون توجه دولت ،دهکر ينیب شیپژوهان آن را پ ندهیکه اکثر آ يتحول
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 الشعاعتحت را هارقابت ریسا ،ينرم و فرهنگ یبر فناور يجهان قرار گرفته و رقابت مبتن
 (6:1391 محمودپور،)است.  داده قرار
 يعلوم انسان هایاز جمله حوزه زین يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیحوزه ا    

امر  نیثروت و اشتغال کمتر به آن توجه شده است. ا دیو تول سازییتجار هیاست که از زاو
در خارج از کشور از جمله  يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیدر رابطه با مراکز ا

 تیحاکم لیکه به دلچرا  ،برخوردار است يمضاعف تیو قفقاز از اهم یمرکز یایمناطق آس
 یو اقتصاد يشغل هایفرصت جادیو ا سازییرو عدم ورود به فاز تجا يسنت یکردهایرو
نتوانسته متناسب با روند  ،النالتحصیو فارغ انیدانشجو ژهیکارشناسان و به و د،یاسات یبرا
 ،ينیچ ،ي)روس بیرق هایيکرس تیتحرک و فعال ومنطقه  یو تحوالت کشورها رییتغ

 یمقاله برمبنا نای لذا. بردارد گام( هازبان ریو سا یکرد ي،عرب ،ياستانبول يترک ،يسیانگل
 تیاز وضع ید شناخت و درک بهترکرکوشش خواهد  سازییتجار يچارچوب مفهوم

و قفقاز در  یمرکز یایمناطق آس در يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیمراکز ا
 دست آورد. بهمناطق  نیفعال در ا بیرق هایيکرس و مراکز تیبا وضع سهیمقا

 
 پژوهش اتیادب

و  شناسيرانیمراکز ا تیدر رابطه با وضع ،یشورو ریاتحاد جماه يفروپاش یابتدا از
در داخل کشور  یو قفقاز آثار متعدد یمرکز یایدر مناطق آس يفارس اتیآموزش زبان و ادب

 یشناسان کشورها رانیو ا يشناس رانیبه ا ينگاه»بتوان کتاب  دیمنتشر شده است. شا
دانست که به فاصله  یآثار نیرا از نخست يفتاح و وهاب ول الهامه از «قفقاز و المنافعمشترک

منتشر  یالهد المللينیانتشارات ب یاز سو 137٢در سال  یشورو يپس از فروپاش يکوتاه
 فیتال «يرانیمراکز و پژوهشگران ا یراهنما» کتاب .(137٢ ،يشده است)فتاح و وهاب ول

 ياست که در بخش يتوجه انیجمله آثار شا از زین ینظر اشرفيمشترک بهاره سازمند و عل
 نیبزرگ ا شناسانرانیا زیو قفقاز و ن یمرکز یایدر آس شناسيرانیفصول آن، مراکز مهم ا از

 (. 138٥ ،نظری و سازمند)اند شده يمناطق معرف

 تیوضع يبه مطالعه و بررس یبه صورت مورد زین یمقاالت متعدد ن،یعالوه بر ا   
تمرکز بر  لدلی به که اندو قفقاز پرداخته یمرکز یایآس یاز کشورهاي کیدر  شناسيرانیا
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یي حی)  در ارمنستان شناسيرانیا ةنیشپی توجه هستند. انیشا اریکشور مشخص بس کی
در  شناسيرانای (،139٢زاده،مانی)سل  گرجستان درشناسي رانیا مطالعات (،1389،يحیمس  

و ( 1384 اف،)عبدالصمداف و خالمون  ازبکستانشناسان رانیا، (1381ف،ی)کسا قزاقستان
 و يکتاجی -يدر دو جلد منتشر شده از طرف پژوهشگاه فرهنگ فارس شناسيرانیآثار ا

 ي( از جمله آثار مهم1397و  1396مال احمد عمر،  رزای)م کستانیدر تاج رانیسفارت ا
 .       اندو منتشر شده فیحوزه تال نیهستند که در ا

 زیو قفقاز ن یمرکز یایدر مناطق آس يفارس اتیآموزش زبان و ادب تیر رابطه با وضعد    
( را 1396 ،یسعد ادیبن المللنی)معاونت امور ب در جهان فارسي زبان نامهمجموعه شناخت

آموزش زبان و  تیاز وضع یارزشمند اریدانست که اطالعات بس یاثر نتریجامع توانيم
مشکالت و ، انیو دانشجو دیمنطقه، تعداد اسات یاز کشورها کیدر هر  يفارسات یادب

 اتیهر کشور در روند آموزش زبان و ادب يو آموزش دانشگاهي مراکز مشکالت و هاچالش
د کراشاره  یمتعدد هایبه مقاالت و مصاحبه توانيم نی. عالوه بر ادهديبه دست م يفارس

و قفقاز  یمرکز یایآس یدر کشورها يفارس اتیو ادب زبانآموزش  تیکه به موضوع وضع
 ،(1378 اف،)انعام خواجه  در دوره معاصر در ازبکستان ياند. آموزش زبان فارس پرداخته

گسترش  ي(، مراحل اساس1381)مالحت محمدوا،   زستانیدر قرق فارسي زبان آموزش وضع
(، زبان و 1381آتاخانف،  کیب)آواز  زستانیقرق یدر جمهور شناسيرانیو ا يزبان فارس
وگو با صفر عبداهلل )فرهنگستان زبان و ادب  در قزاقستان امروز در گفت يادب فارس

 جانیآذربا یدر جمهور يروند آموزش زبان فارس ي( و بررس1394خرداد  11 ،يفارس
 د.نشو يحوزه محسوب م نیآثار ا نتری م( از جمله مه139٥بهمن  ٢1 سنا،ی)ا

حوزه در داخل  نیدر ا يتخصص اتیبه انتشار نشر توانيشده، م ادیعالوه بر موارد     
 وستهید که به صورت پکرو قفقاز اشاره  یمرکز یایمنطقه آس یاز کشورها يو برخ رانیا

و آموزش زبان  شناسيرانیمراکز ا تیاز جمله وضع يو اجتماع يموضوعات مختلف فرهنگ
که به همت  «نامهرانیا»زبان  ينامه روس . فصلدهنديرا مورد توجه قرار م يفارس اتیو ادب

در  رانیا يفرهنگ يزنیرا تیو با حما يکیبرجسته تاج شناسرانیدکتر صفرعبداهلل، ا
 کیکه به همت پروفسور گارن «و قفقاز رانیا» يالملل نیمجله ب شود،يقزاقستان منتشر م

که  «شناسيرانیا هایپژوهش» نامه فصل شود،ينتشر مارمنستان م روانیدر ا انیآساتور
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مطالعات »نامه  فصل شود،يدانشگاه تهران منتشر م يو علوم انسان اتیتوسط دانشکده ادب
مطالعات روابط »نامه  فصل زیو ن شوديمنتشر م يشناس رانیا ادیکه از طرف بن «شناسيرانیا

از جمله  شود،يم رمنتش يکه از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم «يالملل نیب يفرهنگ
در  يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیمراکز ا تیهستند که وضع يمهم اتینشر

 . دهنديم قرار يو قفقاز را مورد مطالعه و بررس یمرکز یایمنطقه آس یکشورها

 ،يفرهنگ هیکه عمده مباحث از زاو دهديآثار منتشرشده نشان م يرور و بررسم     
به  سازییو تجار یاقتصاد هیز زاوا کمتر و اندبه موضوع پرداخته يو علم ياجتماع

منطقه  یدر کشورها يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیمراکز ا تیموضوع وضع
مطالعه مستقل در رابطه با  کیامر انجام  نی. همستو قفقاز توجه شده ا یمرکز یایآس

مراکز  طیبه شرا يو متفاوت دیجد هیتا از زاو بخشديموضوع پژوهش را ضرورت م
در  و مناطق پرداخته شود نیدر سطح ا يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیا

 یکرد ي،عرب ،ياستانبول يترک ،يسیانگل ،ينیچ ،ي)روس  رانیا بیرق هایيکه کرس يطیشرا
 یبرا نانهبیو واقع يعمل راهکارهای اند،کرده داپی منطقه در را برتر دست( هازبان ریو سا

 یمرکز یایدر مناطق آس يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیمراکز ا تیو تقو ایاح
 و قفقاز ارائه شود.  

      
  یو آموزش زبان فارس شناسی رانیا یمتول یو نهادها مراکز

و  يفرهنگ ،يخیتار یوندهایپ تیو تقو يآموزش زبان فارس ،شناسيرانیمنظور گسترش ا به
نهادها و  ،و قفقاز یمرکز یایدر نقاط مختلف جهان از جمله در مناطق آس رانیا يتمدن

تحرک و  نهیدر زم يمهم اربسی نقش که اندشده جادیدر داخل کشور ا يمختلف هایسازمان
به  يالزم است اشاره کوتاه ، از این روبر عهده دارند شناسيرانیا زو مراک هايکرس تیفعال
 . ردگی صورت هااز آن کیهر 

 دیتوسط س 1376است که در سال  يو پژوهش يعلم یا مؤسسه شناسي:رانیا اديبن. 1
شد.  سیتأس رانیا یجمهور استینظر نهاد ر ریجمهور وقت، ز سیرئ ،يمحمد خاتم
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

 یدر راستا شناسيرانیا ادیبن .٢رئیس جمهوری اسالمي ایران استریاست عالیه بنیاد با 
منطقه  یدر سطح کشورها رانیا شناسيرانیا هایيسخود، با مراکز و کر فیاهداف و وظا

 و قفقاز در ارتباط است.  یمرکز یایآس

به منظور  يانقالب فرهنگ يعال یشورا بیبا تصو 1389در سال  ادیبن نیا :يسعد اديبن .٢
و  یيافزا تمرکز، هم جادیدر خارج از کشور و ا يفارس اتیو گسترش زبان و ادب تیتقو

موجود کشور،  یها تیاز ظرف نهیبه یریگ حوزه و بهره نیمرتبط با ا یها تیانسجام در فعال
مربوط به  هایتیدن فعالکربه منظور متمرکز  ،یسعد ادیبن سیسات زبعد ا .3شد سیتاس

وزارت  يفارس اتیادب گسترش زبان و یشورا رخانهیدب ،يفارس اتیگسترش زبان وادب
ارتباطات  سازمان فرهنگ و يفارس اتیادب و مرکز گسترش زبان و يفرهنگ و ارشاد اسالم

خود،  فیاهداف و وظا یراستا رد یسعد ادیمذکور ادغام شدند. بن ادیدر بن ياسالم
 یو قفقاز، اعزام استاد و برگزار یمرکز یایدر مناطق آس يفارس اتیگسترش زبان و ادب

و مراکز آموزش زبان  رانیا یها از اتاق تیحما ژهیمشترک و به و يفرهنگ هاینشست
 منطقه را بر عهده دارد.  آموزشي مراکز و هادر دانشگاه يفارس

 هاییمرکز همکاردر خارج از كشور:  شناسيرانیو ا يمعاونت گسترش زبان فارس .3
خاص خود در امر  فهیبه وظ تیبا عنا یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق المللينیبي و علم

جهان و دارا  يو دانشگاه يدر مراکز علم شناسيرانیا ي وفارس اتیگسترش زبان و ادب
طور مستقل تحت عنوان معاونت گسترش  به ،خصوص نیالزم در ا يبودن ساختار سازمان

به  نهیزم نیخارج از کشور در ا علمي مراکز و هادر دانشگاه شناسيرانیو ا يزبان فارس
 يمعاونت گسترش زبان فارس زیو قفقاز ن یمرکز یای. در سطح مناطق آسپردازديم تیفعال

                                                           
2
 و بنیاد در آنها از گیریهای علمي در زمینه ایران شناسي به منظور  بهره سازماندهي و هماهنگ کردن پژوهش 

 به آنها پیشنهاد و ایرشته بین هایپژوهش در نو هایشیوه یافتن و زمینه این در نو و مناسب هایروش بکارگیری

 ادینامه بن دیگر نقاط جهان از جمله اهداف مندرج در اساس و ایران در شناسي ایران مطالعه به عالقمند هایمؤسسه

 اعالم شده است. شناسيرانیا

3
 يالملل نیب يراهبردها و ضوابط حاکم بر روابط فرهنگ ها، استیبراساس اهداف، س یسعد ادینامه، بن طبق اساس 

را در حوزه  یا و رسانه يفرهنگ ،يپژوهش ،يآموزش یها تیفعال یو اجرا یراهبرد تیریمد ران،یا ياسالم یجمهور

 .برعهده دارد يفرهنگ و ارتباطات اسالم زمانسا يدر خارج از کشور با هماهنگ يفارس اتیگسترش زبان و ادب
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 یدارا يو دانشگاه يمراکز علم یيشناسا، وظیفه کشور زدر خارج ا شناسيرانیو ا
 یو اعطا يفارس اتیاعزام استادان زبان و ادب ،شناسيرانیا ،يفارس اتیزبان و ادب هایيکرس

 زیو تجه يرانیا ریغ انیدانشجو رشیپذ یشورا یبا همکار يلیتحص هایبورس
و  يقاتیتحق ،يو مراکز علم هااهدانشگشناسي رانیو ا يزبان فارس هایبخش هایکتابخانه

 منطقه را برعهده دارد.  یکشورها يفرهنگ

 يکیسازمان به عنوان  نیا(: يفرهنگ هاي يزنی)را يارتباطات اسالمسازمان فرهنگ و . ٤ 
 هایيزنیشد. را سیتاس 1374در سال  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم هایرمجموعهیاز ز

 يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم هایتیاهداف و مامور یاجرا ياصل تیمسئول يفرهنگ
 یایمناطق آس ،يالتیو تشک اداری نظر از .4برعهده دارد رامختلف جهان  یدر کشورها

 رانیا يفرهنگ هایيزنیو را ٥شونديم فیتعر هیانوسیو اق ایاداره کل آس لیو قفقاز ذ یمرکز
و مراکز  شناسيرانیاهای يکرس ران،یا هایاز اتاق يبانیو پشت يدر منطقه از نقش مهم ارتباط

 برخوردار هستند.  يفارس اتیآموزش زبان و ادب

     
  یمرکز یایدر آس یو آموزش زبان فارس شناسی رانیا

 فرا» ،«النهرماوراء»از آن تحت عنوان  يو فارس يکه در منابع کهن عرب یمرکز یایآس منطقه
 ادی «انهیم یایآس»با نام  يو در منابع روس« ترکستان»و  «يوسط یایآس»، «رودان انمی» ،«رود

آن با  یرپاید خیتار ز،یاز هر چ شیاست که ب یمناطق تمدن بشر نتریکهن از يکیشده، 
 یخورده است. برا وندیپ شمیراه ابر يخیمنطقه و جاده تار نیاقوام ساکن در ا يننشیکوچ
 انیم هاشهیانتقال مردم، کاالها و اند یبرا يبه عنوان پل یمرکز یایآس ،یمتماد هایقرن

 اتیرا بر ح يشگرف راتیامر تاث نیکه ا کرد، ميو جهان غرب عمل  انهیشرق دور با خاورم

                                                           
4
 هایتیو نظارت بر فعال تیحما ت،یهدا ،يهماهنگ ،یارذگ استیو س المللينیب يِروابط فرهنگ یو راهبر تیریمد 

از جمله اهداف  ،روابط نیدر خارج از کشور به منظور تحقق اهداف نظام در ا رانیا ياسالم یجمهور يغیتبل-يفرهنگ

 است يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ياصل هایتیو مامور

5
اروپا  ،يو عرب قایآفر ه،یانوسیو اق ایدر پنج  اداره کل آس يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم یها تیدر مجموعه فعال 

با کشورها و  رانیا انیم يفرهنگ یها و در چارچوب موافقتنامه غیتبل المللينیو مرکز ب يالملل نیب ی، سازمانهاکایو آمر

 .ردیگ يم ممختلف انجا يالملل نیب یسازمانها
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

از تحوالت  ينهاده است. بخش مهم یمنطقه برجا نیا یو اقتصاد ياجتماع ،ياسیس
شکل گرفته  رانیو فرهنگ ا خیبا تار وندیدر پ یمرکز یایآس يو تمدن يفرهنگ ،يخیتار

 ایاح مجدداً رپایو د قیعم یوندهایپ نیموجب شد ا یشورو ریاتحاد جماه ياست. فروپاش
از جمله  يفارس اتیآموزش زبان و ادب زیو ن شناسيرانیو مراکز ا هايکرس تیکه فعال، شود

 ،يو فرهنگ ی، اقتصادياسیمختلف س لی. هرچند بنا به دالروديمهم آن به شمار م جینتا
 تینبوده و از وضع کسانی یمرکز یایمراکز در پنج کشور آس نیا تیفعال زانیسطح و م

از  یریتصو هبه صورت خالص شوديبخش، کوشش م نیبرخوردار است. در ا يمتفاوت
 یدر کشورها يفارس اتیآموزش زبان و ادب زیو ن شناسيرانیو مراکز ا هايکرس تیوضع

شناسانه،  بیو آس نانهبیواقع یکردیآن بتوان در رو یارائه شود تا بر مبنا یمرکز یایآس
 د.   کرمطرح  یبعد یها را در بخشمراکز  نیو گسترش ا تیتقو یراهکارها

 
  قزاقستان يجمهور

 ریاتحاد جماه يو قبل از فروپاش (1368)1989در قزاقستان از سال  يزبان فارس آموزش
 ،يآغاز شد و از آن مقطع تاکنون عالوه بر دانشگاه فاراب يآلمات يدر دانشگاه فاراب یشورو

 -)آستانا(، قزاق  ایمعلم، اوراس تیترب ،یخان، آبا یآبال ریقزاقستان نظ هایدانشگاه گرید
 يفارس اتیرشته زبان و ادب زی)تزار( ن  محمد دری)آکتائو( و ح  نوفیسی(، امکنتی)چ  عرب

 نامه،)شناختشديم سیتدر يزبان فارس زین ياز مدارس شهر آلمات يشد و در برخ ریدا
 رانیو اتاق ا يشناس رانیا هایيکرس تیفعال ر،یاخ هایسال يط .(198:1396 ،یسعد ادبنی
در دانشگاه  يشناس رانیگروه ا سیاست. در مجموع، تاس افتهیدر قزاقستان توسعه  زین

در دانشگاه  يزبان فارس ادیالمپ زیو ن يآموزش زبان فارس یها کالس یبرگزار ا،یاوراس
داد انعقاد قرار ،يقزاق انیبه دانشجو رانیدر ا يلیبورس تحص یاعطا ،يخان آلمات یآبال

مشترک و اعزام استاد  هایانجام پژوهش یبرا یيطبابا دانشگاه عالمه طبا خانیدانشگاه آبال
قزاقستان با  یاست که در جمهور يو اقدامات هاتیفعال نتریاز جمله مهم ،و دانشجو

و معاونت گسترش  یسعد ادیبن ،شناسيرانیا ادیبن ،6يفرهنگ يزنیرا یمشارکت و همکار
                                                           

6
 مندعالقه يقزاق انیو دانشجو دیاسات یبرا يرا به زبان فارس «طراز»به نام  ایهیدر قزاقستان نشر رانیا يفرهنگ يزنیرا 

 کند.يممنتشر  رانای تمدن و فرهنگ به
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قزاقستان از  ی. جمهورتاس رفتهیدر خارج از کشور صورت پذ شناسيرانیو ا يزبان فارس
 اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیدر حوزه ا ناميبزرگ و صاحب دیو اسات شناسانرانیا

 شوا،یآب نهیخانم مد ،7تبارکیتاج شناسانرانیعبداهلل از ا برخوردار است که صفر يفارس
وجود،  نی. با ارونديافراد به شمار م نیا نتریزمرت از جمله مهم ریمالک مرادُف و ژنگ

با  سهیدر قزاقستان در مقا شناسيرانیا هایکرسي و هااتاق ،يمراکز آموزش زبان فارس
 تیعدم حمابه دلیل  ،ينیو چ ياستانبول ياز جمله زبان ترک یو قدرتمند بیرق هایيکرس

قزاقستان با  ي خودداخل يو فرهنگ يتحوالت آموزش نیز و رانیموثر و هدفمند از داخل ا
 لیبنا به دال ر،یاخ هایسال يکه ط یا گونه مواجه است. به متعددی مشکالت و هاچالش

نه تنها  عالي، آموزش مراکز و هادانشگاه يآموزش ستمیو س هااستیس رییمتعدد از جمله تغ
افول کرده، بلکه در صورت عدم  علمي مجامع و هادر دانشگاه يزبان فارس گاهیجا

 نامه،)شناخت «از دست خواهد داد یادیخود را تا حد ز گاهیجا يزبان فارس ،جویيچاره
 زیو ن يمدرسه آموزش زبان فارس 1٥از  شیبه عنوان مثال، ب .(198: 1396 ،یسعد ادبنی

 ریغ ریاخ هایترکستان در سال «یسویَدانشگاه خواجه احمد »در  يمرکز آموزش زبان فارس
 زیو ن يمراکز آموزش زبان فارس یایگو ریز ٢و 1های شماره فعال شده است. جدول

 قزاقستان است.  یدر جمهور رانیا هایاقات
 
 
 
 

 نام دانشگاه ردیف
 وضعيت آموزش زبان فارسي

 سال تاسيس رشته /
 عنوان رشته واحد زبان فارسي

تعداد 
 دانشجو

ادبیات فارسيزبان و  دانشگاه فارابي 1  13 1989 
 1999 ٢٥ زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آبالی خان ٢
 ٢٠٠3 1٥ واحد درسي اختیاریدانشگاه تربیت معلم  3

                                                           
 ياست که با همت و ابتکار دکتر صفرعبداهلل به زبان روس يشناس رانیمعتبر ا اتیاز جمله نشر «مهنا رانیا» همجل 7

 .  ردگیيحوزه قرار م نای مندانعالقه اریو در اخت شوديقزاقستان منتشر م
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

 دخترانه ژمبو

 199٥ 1٢ زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آبای 4
 ٢٠٠٠ 3  - دانشگاه اوراسیا )گمیلیوف( ٥

6 
دانشگاه ایسینوف شهر 

 آکتائو
دانشجویان زبان و زبان دوم 

 ادبیات فارسي
3٢٠ ٠1٠ 

 - - زبان و ادبیات فارسي دانشگاه کاسپي شهر آکتائو 7

 دانشگاه کاینار 8
زبان دوم دانشجویان زبان و 

 ادبیات فارسي
8 ٢٠٠٥ 

9 
دانشگاه زبان های خارجي 

 نظامي قزاقستان
- - 1384 

 - 7 - دانشگاه کونایف 1٠
اجتماعيآکادمي کار و امور  11  - 11 - 

 ( ٢٠٤-٢٠3: 1396ي، سعد ادنامه بنيشناخت. )قزاقستان يدر جمهور ي: مراكز آموزش زبان فارس1شماره  جدول
                           

 سال تاسيس محل استقرار ردیف
 137٥ اتاق ایران دانشگاه ملي فارابي 1
جهان )اَبالیخان(های  الملل و زباناتاق ایران دانشگاه روابط بین ٢  1376 
 1378 اتاق ایران دانشگاه آپای 3
 138٠ اتاق ایران دانشگاه ژمپي 4
اف شهر چیمکنت اتاق فرهنگ و تمدن ایران دانشگاه مختار عوض ٥  1386 
 1389 اتاق ایران دانشگاه ایسینوف شهر آکتائو 6
38اتاق زبان فارسي مدرسه  7 )تاسیس مجدد( 139٠   
و کالس آموزش زبان فارسي دانشگاه اوراسیااتاق ایران  8 )تاسیس مجدد( 139٠   
 - اتاق ایران کتابخانه ملي جمهوری قزاقستان 9

 ( ٢٠6: 1396ي، سعد ادنامه بنيشناخت) قزاقستان يدر جمهور رانیا هاي: اتاق٢شماره  جدول
 

 
 

 ازبکستان  يجمهور

در  يطوالن اریبس نهیشیاز پ يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیا ،شناسيشرق
در  ،یازبکستان در دوران شورو شناسيآموزشگاه شرق نیاست. اول ازبکستان برخوردار

شرق به مرور زمان  يخارج یو مطالعه کشورها کرديم تیفعال يمحل شناسينیسرزم نهیزم
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گر کالجی ولی کوزه  

ن در سال ترکستا يشناس موسسه شرق ،جهی. در نتتبدیل شدآن  هایتیبخش از فعال کیبه 
. در آن زمان، دیگرد لیتبد یمرکز یایآس يدانشگاه دولت يشناس به دانشکده شرق 19٢6

معلمان(  تی)ترب یداگوژی( و اتی)زبان و ادب  یلولوژیف یها از بخش يشناس دانشکده شرق
از علوم  شناسيرانیو ا شناسياسالم ،يناسشترک ،شناسيو در کنار آن عرب شديم لیتشک
و  يفرهنگ يغن راثیقرار گرفتن م. (97:1378 ف،ی)انعام خواجهرفتنديبه شمار م ياصل
 کستان،یتاج یجمهور بیرقند و بخارا در ترکمس زبانيو فارس يکیدو شهر تاج يخیتار

پس از  زیو ن یدر دوران شورو يبزرگ ازبک شناسانرانیو پرورش ا تیدر ترب ينقش مهم
 راف،یمن نالدیقوام اف،لیخل فیلط اف،لیکه ارگش آچ ،استقالل ازبکستان داشته است

 اسیال اف،کیاحمد قران ب ف،یاضی عظمت پور،عالم جان دولت اف،نیاوتندل ارک
 يچیگلخمار تو ف،یفتح اهلل عبداهلل اهلل،بیمالحب يواحداف، عل کیعوض ب اف،نیالد نظام

. پس از آیند مي شمار به هاآن نیاز جمله مشهورتر ف،یآوا، گلچهره نوروز آوا، احمد عبداهلل
و  رانیدر قبال ا افمکری اسالم کارانهمحافظه هایاستیاستقالل ازبکستان و با وجود س

دولت  هیسمرقند و بخارا از ناح ننشیکیتاج که در قبال دو شهر يخاص هایتیحساس
های  ها و دبیرستان های زبان و ادبیات فارسي در دانشگاه داشت، اتاق وجودازبکستان 
 افتی شیدر ازبکستان گشا رانیا يفرهنگ يزنیسفارت و را تیکشور با حما نیمختلف ا

 . است آمده 3 شماره جدول در هاآن يکه اسام
 سال تاسيس محل استقرار ردیف

تاشکند خاورشناسي دولتي دانشگاه 1  1999 
خاورشناسي دانشگاه آباد یونس 3٢٥  شماره( دبیرستان)  لیتسه ٢  ٢٠٠٢ 
تاشکند گنجوی نظامي مدرس تربیت دولتي دانشگاه 3  ٢٠٠٢ 
تاشکند اسالمي دانشگاه 4  ٢٠٠3 
تاشکند خاورشناسي دولتي دانشگاه به وابسته شرق های زبان( دبیرستان)  لیتسه ٥  ٢٠٠4 
بیک الغ میرزا به موسوم ازبکستان ملي دانشگاه 6  ٢٠٠4 
(انگرین شهر) تاشکند استان معلم تربیت دولتي دانشگاه 7  ٢٠٠٥ 
سمرقند دولتي دانشگاه  8  ٢٠٠3 
سمرقند خارجي های زبان انستیتوی 9  ٢٠٠4 
بخارا دولتي دانشگاه 1٠  ٢٠٠3 
سرخاندریا(  )استان ترمذ دولتي دانشگاه 11  ٢٠٠٠ 
خوارزم( )استان اورگنج دولتي دانشگاه 1٢  ٢٠٠3 
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

ازبکستان ملي دانشگاه ازبکي ادبیات و زبان دانشکده 13  ٢٠٠٥ 
 (در تاشکند رانیا يفرهنگ يزنیرا) ازبکستان يدر جمهور رانیا يفارس اتيزبان و ادب هاي: اتاق3شماره  جدول

 یاز سو يو فارس يبه دو زبان روس زین «نایس» يو عرفان يفلسف ،يادب ،يعلم نامه فصل
. پس از ردگیيقرار م يازبک نیمخاطب اریدر ازبکستان منتشر و در اخت رانیا يفرهنگ يزنیرا

و با توجه به بهبود  فیایرضیشوکت م دنیو به قدرت رس افمیدرگذشت اسالم کر
 زین يو فرهنگ یاقتصاد هایدر حوزه روديانتظار م کستان،و ازب رانیا ياسیمناسبات س

 اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیدر روابط دو کشور حاصل شود و ا یشتریب شیگشا
 برخوردار گردد.  یشتریدر ازبکستان از گسترش ب يفارس

 
  زستانيقرق يجمهور

 هایدر قسمت ژهیبه و رانیبه ا زستانیقرق يفرهنگ هایشیفرهنگ مشترک و گرا لیدل به
 يدر دانشکده خاورشناس 199٥مورد توجه قرار گرفته و از سال  يزبان فارس ،يجنوب

 تی. هم زمان با فعالشوديم سیتدر يزبان فارس یالدیم شککیب يدانشگاه علوم انسان
جلب شده است،  يزبان فارس یرینسبت به فراگ یشتریتوجه ب ،يفرهنگ هایيزنیرا
 سیتدر یزیبه عنوان زبان دوم در مدارس قرق يزبان فارس ر،یاخ هایکه در سال ایگونه به
اوش،  يکالج عال ،يدانشگاه مل زستان،یقرق يعلوم انسان هایاکنون در دانشگاه . همشوديم

از  یاریاوش و بس  -يمل يدولت اهدانشگ شکک،یب يانسکیدانشگاه اسالو ف،یدانشگاه آربا
 ادبنی نامه،)شناختشود يم آموزش داده فارسي زبان مندانعالقه به زستان،یمدارس قرق

از  زین یزیقرق -يدو زبانه فارس ينامه ادب فصل ن،یعالوه بر ا .(٢٢1 -٢٢٠: 1396 ،یسعد
. مرکز ردگیيقرار م مندانهعالق اریمنتشر و در اخت زستانیدر قرق رانیا يفرهنگ يزنیرا یسو

 رانیسفارت ا تیبا حما زین زستانیقرق يدر دانشکده علوم انسانشناسي رانیو ا شناسياسالم
مجهز شد.  یبصري و و سمع ایانهرای زاتیبه تجه 1396 وریو در شهر ینوساز شککیدر ب
 هایبا مشکالت و چالش زستانیدر قرق يو مراکز آموزش زبان فارس هايوجود، کرس نیبا ا

حوزه  نیا النالتحصیفارغ یبرا يشغل یها و فرصت يمال تیاز جمله عدم حما یمتعدد
 هایاتاق زیو ن يمراکز آموزش زبان فارس یایگو ٥و  4های شماره مواجه هستند. جدول

 است.  زستانیقرق یدر جمهور رانیا
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گر کالجی ولی کوزه  

 نام دانشگاه ردیف
 وضعيت آموزش زبان فارسي

 سال تاسيس رشته /
 عنوان رشته واحد زبان فارسي

تعداد 
 دانشجو

1 
روسي  –دانشگاه قرقیزی 

 اسالویاني
شناسي، اقتصاد جهاني و دین 

 خبرنگاری
٢9 1997 

٢ 
دانشگاه علوم انساني 

 بیشکک

شرق شناسي و روابط بین 
الملل، ارتباط میان فرهنگ ها، 

 اقتصاد، تاریخ، زبان شناسي

نفر  19
زبان اول؛ 

نفر  13
 زبان دوم

199٢ 

 ٢٠٠٠ - - دانشگاه ملي اوش 3

4 
دانشگاه دولتي تربیت معلم 

 آربایف
الملل/ روابط بین شناسيمنطقه  ٥ 1997 

 ٢٠13 3 زبان و ادبیات فارسي آکادمي وزارت خارجه ٥
شناسيشرق دانشگاه ملي قرقیزستان 6  19 199٥ 

 (٢٢7: 1396ي، سعد ادنامه بنيشناخت) زستانيقرق يدر جمهور ي: مراكز آموزش زبان فارس ٤شماره  جدول
 

هافعاليتعناوین  سال تاسيس محل استقرار ردیف  
 آموزش زبان و ادبیات فارسي  - مدرسه چنگیز  آمیتاتف  1
های آموزشي و پژوهشي درباره زبان و ادبیات فارسي و فعالیت 199٢ دانشگاه علوم انساني  ٢

 ایران در همه ابعاد سیاسي، جغرافیا، تاریخ، دین
درباره زبان و ادبیات فارسي و های آموزشي و پژوهشي فعالیت 1998 دانشگاه دولتي آرابایف  3

 ایران در همه ابعاد سیاسي، جغرافیا، تاریخ، دین
های آموزشي و پژوهشي درباره زبان و ادبیات فارسي و فعالیت 1997 اسالویاني  4

 ایران در همه ابعاد سیاسي، جغرافیا، تاریخ، دین
شناسي ایران - آکادمي وزارت خارجه  ٥  
 - -  بیشکک ٢مدرسه شماره  6
 66مدرسه شماره  7

 بیشکک 
٢٠1٥-
٢٠16  

 آموزش زبان فارسي 

 66مدرسه شماره   8
 بیشکک 

٢٠1٥- 
٢٠16  

 آموزش زبان فارسي 

 - -  ٢مدرسه شماره  9
 ( ٢٢9: 1396ي، سعد ادنامه بني شناخت) زستانيقرق يدر جمهور رانیا هاي: اتاق٥شماره  جدول
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

 
 کستانيتاج يجمهور

 نیشتریاز ب کستانیتاج یجمهور ،يو زبان يقوم ،يقرابت و تجانس فرهنگ زانینظر م از
در  شناسيرانیو ا يفارس اتیآموزش زبان و ادب رو،نیاز ا. برخوردار است رانیبا ا يکینزد
است.  برخوردار بوده ها یکنزد تاج یيباال اریبس تیاز اهم یاز دوران شورو کستانیتاج

 اریاف نقش بس الدین وتي، پیرو سلیماني و عبدالقادر محيصدرالدین عیني، ابوالقاسم اله
داشتند. کرسي  یدوران شورودر  کستانیبه تاج يرانیفرهنگ و تمدن ا يرا در معرف يمهم

بود  شناسيرانیو ا ي)زبان و ادبیات( ایران از جمله مراکز مهم آموزش زبان فارس  فیلولوژی
و  یشورو يشد. پس از فروپاش سیستا کستانیتاج یدر جمهور یکه در دوران شورو

فراهم  شناسيرانیو ا يآموزش زبان فارس یبرا یدیجد نهیفضا و زم کستان،یاستقالل تاج
 يزاده، قربانعل مؤمنگل  روزی اف، الدین میرزا محي ،مانند عمر صفراف یشد و افراد

احمد عمر  الم رزایدر مسکو( و م هیروس يشناس رانیا يالملل نیب ادی)سرپرست بن اف سیادر
 تیرا برداشتند. با حما يمهم هایگام ها، یکبه تاج رانیفرهنگ و تمدن ا یيشناسا نهیدر زم

و  رانیکتابخانه، اتاق مطبوعات ا 1٠از  شیب کستان،یدر تاج رانیا يفرهنگ يزنیسفارت و را
 در هاآن يشد که اسام یکشور راه انداز نیمختلف ای در شهرها يفارس اتیاتاق زبان و ادب

 آمده است.  7و  6های شماره  جدول
 محل استقرار نام کتابخانه ردیف

فردوسي ملي کتابخانه 1  دوشنبه 
 دوشنبه رودکي ٢
 کوالب امیرکبیر 3

 ایرانیان 4
 بن محمد مسجد در واقع دادخواه عالم مدرسه

پنجکنت شهر در بشارا  

یخچ روستای در مرکز تابع نواحي از دربند ناحیه ایران ٥  
مستچاه مدرسه 6 سغد والیت مستچاه ناحیه   
معرفت کاخ 7 سغد استان بادام کان ناحیه   
رودکي موزه 8 پنجکنت در رود پنج رودک روستای   
یاوانو روستای عیني 9  
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گر کالجی ولی کوزه  

ورزاب ناحیه مسجد ورزاب 1٠  

11 
 فرهنگي رایزني کتابخانه

ایران سفارت  
 دوشنبه

 کستانيتاج يدر جمهور رانیا سوي از شدهاحداثهاي : كتابخانه6شماره  جدول

 
 محل استقرار نام ردیف

ایران مطبوعات اتاق 1  
 در ملي دولتي دانشگاه ترجمه و نگاری روزنامه دانشکده

دوشنبه شهر  
ایران اتاق ٢ دوشنبه شهر ملي دولتي دانشگاه وادبیات زبان دانشکده   

شناسي مرکزایران 3  
 علوم آکادمي به وابسته رودکي وادبیات زبان درانستیتوی

دوشنبه شهر در تاجیکستان  

ایران اتاق 4  
 شهر در غفوراف باباجان نام به خجند دولتي دانشگاه

 خجند
ایران اتاق ٥ تاجیکستان و روسیه اسالویاني دانشگاه   

6 
 و ایران فرهنگي اتاق

 تاجیکستان
آموزگاری دانشگاه  

ایران فرهنگ اتاق 7 کشاورزی دانشگاه   
ایران فرهنگ اتاق 8 تجارت دانشگاه   
ایران فرهنگ اتاق 9 نظامي دانشگاه   
ایران فرهنگ اتاق 1٠ خاروغ دانشگاه   
ایران اتاق 11 هازبان دولتي دانشگاه   
ایران اتاق 1٢ هنر دانشگاه   
ایران اتاق 13 تاجیکستان جمهوری تلویزیون و رادیو دانشکده   

  کستانيتاج يدر جمهور رانیا يو آموزش ي: مراكز مهم فرهنگ7شماره  جدول

در دو سال گذشته،  کستانیو تاج رانیا ياسیو کاهش سطح مناسبات س یاز سرد پس
که عدم حضور  ،قرار گرفته است ریتحت تاث زیدو کشور ن يفرهنگ هاییهمکار تیوضع

 يلی(، تعطرانیبه ا اریخدا می)پس از بازگشت ابراه کستانیدر تاج رانیا يفرهنگ زنیرا
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

 دیو اسات انیاعزام دانشجو یبرا تیمحدود جادیو ا ددر شهر خُجن رانیا يفرهنگ يندگینما
 . روديبه شمار م يمنف یرگذاریتاث نیاز جمله موارد مهم ا رانیبه ا يکیتاج
 
 
 

  تركمنستان يجمهور

 زنی و دارد وجود هاو ترکمن انیرانیا انیکه م يکیکهن و نزد یوندهایوجود پ با
آقاجانف و  چیویگوریگر يسرگ ف،یآتا چیویهماد آتا رینظ يبزرگ ترکمن شناسانرانیا

 هایاستیس لیداشتند، به دل تیفعال یکه در دوران شورو چیلوویسموا لیدان ساروفیکم
 هایيکرس تیفعال یبرا يمناسب طیفضا و شرا ترکمنستان،دولت  يتامنی و کارانهمحافظه

گرچه  ل،یدل نیکشور وجود ندارد. به هم نیدر ا يو مراکز آموزش زبان فارس شناسيرانیا
 یها رستانیمدارس و دب ای «يقل  مختوم»و  «آباد عشق» هایدر دانشگاه يزبان فارس ربازیاز د

 هادرس نیا اد،یبه احتمال ز د،براساس اطالعات موجو يول شد،يم سیآن کشور تدر
 رانیا ياسالم یجمهور يفرهنگ يزنیبا را يارتباط گونهچهی هادانشگاه نیا شده و  لتعطی

 يآموزش زبان فارس یبرا یالدیم ٢٠٠٢به طور مشخص از سال  هاتیمحدود نیندارند. ا
داده  يرسبه بعد مجوز آموزش زبان فا خیتار نیشد و به مدارس ترکمنستان از ا جادیا

 اعالم آباددر عشق رانیبه سفارت ا يادداشتی يکشور ط نی. وزارت امور خارجه اشودينم
 يممنوع است و اتباع ترکمن رانیا ياسالم یدر مدرسه جمهور ترکمني اتباع نام ثبت که کرد

 هایرا ندارند. در حال حاضر، تنها دوره انیرانیا يدر مجتمع آموزش لیحق ثبت نام و تحص
در  گرید يو به عبارت است ریدا رانیا يفرهنگ يزنیدر مرکز آموزش را يزبان فارس وزشآم

و زبان و  شناسيرانیا سیکشور امکان آموزش و تدر نیا آموزشي مراکز و هاسطح دانشگاه
 زوا،یعز نایساب وا،یسلطان آقا یمانند آ یدیوجود ندارد و با وجود اسات يفارس اتیادب

 يو مدارس آموزش زبان فارس يدر حال حاضر، کرس وا،یو گلشاد خان عل تنورنبا واییتاج
 ادبنی نامه،)شناخت فعال است ریو هنرستان گلرخ ترکمنستان غ يدر دانشگاه مختوم قل

 .(٢13: 1396 ،یسعد
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گر کالجی ولی کوزه  

  یدر قفقاز جنوب یو آموزش زبان فارس یشناس رانیا

درخشان و  خی يبه معن «سیخاس یکرو»( با عنوان یي)سکا يدر منابع کهن فارسکه  «قفقاز»
« القوقاز»، «کائوکاسوس»چون  یيها با نام يو روس يعرب ،يونانیشده و در منابع  ادی د،یسف
)داغستان،  هیروس تیتحت حاکم يشناخته شده است، به دو بخش قفقاز شمال« کاوکاز»و 

 ي( و قفقاز جنوبيشمال یایو اوست سیچرک یقراچا ا،یبالکار -نویکابارد نگوش،یچچن، ا
. قفقاز شوديم میتقس جانیرباآذ یسه کشور مستقل ارمنستان، گرجستان و جمهور یدارا
و  قیعم یوندهایاز آن به ارتباطات و پ يدارد که بخش مهم يبیپرفراز و نش اریبس خیتار
 روان،یدر قفقاز از ا یا . کمتر منطقهگردد يبرم رانیتمدن ا ومنطقه با فرهنگ  نیا یرپاید

داغستان،  ا،یآبخاز ،يو جنوب يشمال یایتا اوست سیباغ، نخجوان، لنکران، باکو و تفل قره
 یها شیدر زبان و گو يرانیاز فرهنگ و تمدن ا یا که نشانه افتی توان يچچن و دربند م

 هیسو کی گاه چیارتباط ه نینداشته باشد. اما ا یو معمار يقیآداب و رسوم، موس ،يمحل
بر فرهنگ و  يو تمدن يفرهنگ ،يخیتار یباال اریبس تیبا ظرف زیقفقاز ن ةنبوده است و منطق

قفقاز به  یها نیاز سرزم يمهم یها بوده است. در دوران معاصر بخش رگذاریتأث رانیتمدن ا
جدا شد،  رانیاز ا( 18٢8 یالدی)می چان( و ترکمیالدیم 1813)  موجب دو قرارداد گلستان

نبود. در روند تحوالت پرشتاب و  رانیقفقاز با ا هقطع ارتباط منطق يامر به معن نیاما ا
 یها شهیورود افکار و انده قفقاز درواز همنطق ،یالدیم ستمینوزدهم و ب یها قرن هدیچیپ

تحوالت  زیران و نیا تیمشروط خیاز تار يبود و بخش مهم رانیخواه به ا و تحول دیجد
قفقاز  هاز منطق اریبس رانیا ینمایتئاتر و س ،يقیمختلف موس یها در شاخه یهنر همهم حوز
 که است تحوالت و هاقرابت نیبه واسطه هم .(6-٥: 1396 ،کالجي گر ه)کوز  متأثر شد

 نکه اکنو يدر منطقه قفقاز اعم از قفقاز شمال يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانای
که شامل سه کشور  يقفقاز جنوب زیو ن 8قرار دارد هیروس ونیفدراس تیتحت حاکم

 يقیو عم يطوالن اریو قدمت بس خیاست، از تار جانیآذربا یگرجستان، ارمنستان و جمهور

                                                           
8
از جمله در قازان مجال و فرصت  يدر قفقاز شمال يفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسيرانیا يمطالعه و بررس 

مورد توجه و مطالعه  هیدر روس شناسيرانیتحوالت ا لیذ دیطلبد و در حال حاضر تحوالت آن را با يرا م ایجداگانه

 د. قرار دا
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

و  شناسيرانیا يکنون تیو وضع نهیشیدر ادامه به صورت خالصه به پ. برخوردار باشد
 . شودياشاره م يسه کشور قفقاز جنوب در يفارس اتیآموزش زبان و ادب

 
 گرجستان  يجمهور

دانشگاه  نیتر يمیقد سیآن، همزمان با تاس دیدر گرجستان به مفهوم جد يرانشناسیا توسعه
دانشگاه  سیآغاز شد. در واقع، از همان آغاز تاس «سیتفل يدانشگاه دولت» يعنیکشور  نیا

 سی. پس از تاسدیانجام گرد يرانشناسیا جیترو یدر راستا یادیز هایمزبور، کوشش
روز رونق  هروزب نهیزم نی، مطالعات در ا194٥در سال  سیتفل انشگاهد شناسيدانشکده خاور

در  شناسيرانیبرجسته ا شگامانیاز پ .(186: 137٢ ،ي)مفتاح و ول کرد دایپ یشتریب
آبوالدزه در حوزه  نیوستی خ،یدر حوزه تار يلیشویجاواخ وانیاز ا توانيگرجستان م

 يبزرگ هایافراد گام نینام برد. ا شناسيزبان نهیدر زم يانیآخوالد يو گئورگ شناسياتیادب
 يپس از فروپاش .در گرجستان برداشتند شناسيرانیو استقرار ا یرگیشکلی در راستا

 اتیگسترش آموزش زبان و ادب یبرا يمناسب یو فضا نهیو استقالل گرجستان، زم یشورو
به  تباريگرج انیرانیجامعه ا ط،یشرا نیگرجستان فراهم شد. در ا رد شناسيرانیو ا يفارس

و  رانیا يمناسبات فرهنگ تیدر تقو يمهم اریشهر اصفهان نقش بس دونیدر فر ژهیو
بزرگ  شناسانرانیو ا تباريگرج انیرانیاز جمله ا يلیوناشْویگ دیشمگرجستان داشتند. ج

گرجستان در تهران را بر عهده  فارتس تیمسئول یالدیم 199٠بود که در دهه  يگرج
 يورگیبرادزه، تدو دوندوا و گ گولیگر ا،یبارتا یداشت. الکساندر چولوخادزه، نوماد

و  يفارس اتیآموزش زبان و ادب نهیهستند که در زم يگرج شناسانرانیا گریاز د دزهیکیسان
سفارت و  تیرا در گرجستان برداشتند. با حما یمهم و ارزشمند هایگام شناسيرانیا

و  يفارس اتیزبان و ادب نهیدر زم یدر گرجستان، مراکز متعدد رانیا يفرهنگ يزنیرا
 در هاآن يکه اسام ،شده جادیکشور ا نیا يو دانشگاه يدر مراکز آموزش شناسيرانیا

 آمده است.  9و  8های شماره جدول
 

 توضيحات نام ردیف

 تفلیس دولتي دانشگاه 1
 شرق کشورهای تاریخ کرسي

 ایراني شناسيزبان کرسي
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گر کالجی ولی کوزه  

 آفریقا و آسیا ممالک تاریخ کرسي

٢ 
 تاریخ انستیتوی

 گرجستان
- 

 گرجستان علوم آکادمي 3

 خاورشناسي انستیتوی فارسي شناسيزبان بخش
 خاورشناسي انستیتوی نزدیک خاور ممالک وسطای قرون تاریخ بخش

 خاورشناسي انستیتوی خاورنزدیک ممالک معاصر تاریخ بخش
 شناسي مردم و تاریخ انستیتوی تاریخي منابع نشر و ماخذشناسي بخش

 ( 139٢زاده، )سليمان در گرجستان شناسيرانی: مراكز ا8شماره  جدول
 
 
 

 توضيحات نام ردیف

1 

 دولتي دانشگاه
 ایوانه) تفلیس

(جاخیشویلي  

 ادبیات و زبان شرقي، هایزبان بخش انساني علوم دانشکده در
.شود مي تدریس شناسي ایران گروه در فارسي  

٢ 
 ایلیا دولتي دانشگاه

 چاوچاوادزه
 شناسيایران بخش انساني، علوم دانشکده  علوم و هنر دانشکده در

.شودمي تدریس فارسي ادبیات و زبان  

3 
 دولتي دانشگاه
 اکاکي) کوتایسي

(تسرتلي  

 بخش در. دارد قرار تفلیس شهر کیلومتری 3٠٠ در کوتاییسي شهر
-سابقه با شناسيایران رشته  انساني علوم دانشکده در شرقي های زبان

شود. مي تدریس ساله ٢٠ ای  

4 
 
گرجستان دانشگاه  

 به وابسته که است خصوصي دانشگاه یک گرجستان دانشگاه
 139٢ سال در .امریکاست آتالنتای شهر در جرجیا ایالتي دانشگاه

 و شناسيترک شناسي،ایران رشته) شناسيشرق بخش رسماً
 حاضر حال در و شد افتتاح  انساني علوم دانشکده در( شناسيعرب

 شناسيایران کارشناسي سوم و دوم اول، مقطع سه در دانشجویان
.هستند تحصیل به مشغول  

آزاد دانشگاه ٥  
 دور و خاورمیانه -الملل بین روابط بخش آفریقا و آسیا دانشکده در

شود. مي تدریس فارسي ادبیات و زبان  

6 
 المللي بین دانشگاه

 قفقاز

-روابط بین رشته در شناسيشرق بخش انساني، علوم دانشکده در

 و تاریخ به خاصي توجه که شود مي تدریس ایران مطالعات الملل،
 اتاق دارای دانشگاه این. معاصر دارد دوره ویژه به ایران سیاست

است. ایران  
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

 نامه بنياد سعدي،شناخت) در گرجستان يفارس اتي: مراكز آموزش زبان و ادب9شماره  جدول
 1396 :183- 18٤) 

 یکه از طرف و يجمهور وقت گرجستان و فرمان استیبر اساس دستور ر 199٢سال  در
 یوزارت آموزش و علوم جمهور شود،يکشور صادر م نیا يفرهنگ های خطاب به دستگاه

در مدارس  يشرق یها سطح آموزش زبان ارتقای منظور به شود يگرجستان موظف م
در  يخارج هایاز زبان يکیبه عنوان  يزبان فارس ،(یو عبر يترک ،يفارس ،ي)عرب گرجستان
 های منظور و در سطوح آموزشگاه يکشور در برنامه درس يو عال يعموم های آموزشگاه

آموزان  دانش يدرس يجز مواد اصل يزبان فارس یریرو، فراگ نیشود. از ا سیگرجستان تدر
دولت  يآموزش هایاستیبر اساس س ٢٠٠٥از سال  ماقرار گرفت. ا سیچند مدرسه در تفل

کشور، دولت فقط از  نیا يآموزش ستمیگرجستان و با توجه به اصالحات انجام شده در س
به  يبه عنوان زبان اول و روس يسیکه عمدتاً انگل يغرب یها از زبان يکی)ي دو زبان خارج

کرده و لذا  یزیر دو زبان برنامه نیا یبرا وظفندو مدارس م کند يم تیعنوان زبان دوم( حما
زبان سوم که عمدتاً شامل  نی. بنابراشود يدو زبان اجرا م نیا یبرنامه مدون مدارس برا

و  زیتجه زینو  يمربوطه از نظر مال یکشورها تیاست در صورت حما يشرق یها زبان
 یزریبنا به نوع برنامه هاآن سیکه تدر ،و آموزش قرار خواهد گرفت سیمورد تدر ي،بانیپشت

از سال  ي فرهنگيزنیرا يمال های تیمدارس قابل اجرا است. با حما رانیمد یاز سو
سوم دو ساعت در هفته  یاریدر چهار مدرسه به عنوان زبان اخت يزبان فارس ،تا امروز1388

 يموزشنظام آ دیتاک ن،یعالوه بر ا. (18٥:1396 ،یسعد ادبنی نامه)شناخت شود  يم سیتدر
 ٢٠٠3)گل رز( در سال  يپس از وقوع انقالب رنگ يسیگرجستان بر آموزش زبان انگل

 یبرا هیگرجستان و ضرورت پرداخت شهر هایدانشگاه ندهیشدن فزا يخصوص ،یالدیم
فارغ  یالزم و مناسب برا یو درآمد يشغل یاهبه موازات عدم وجود فرصت لیادامه تحص

 هایيو کرس يفارس اتیمهم رشته زبان و ادب هایاز جمله مشکالت و چالش النیالتحص
 .   آید حساب ميگرجستان به  یدر جمهور يشناس رانیا

 
  جانیآذربا يجمهور

 یوندهایپ نتریقیو عم نیشتریمنطقه قفقاز، از ب یکشورها نیب در جانیآذربا یجمهور
و آموزش زبان  شناسيرانیبرخوردار است. سابقه ا رانیبا ا يو زبان يمذهب ،يقوم ،يفرهنگ
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گر کالجی ولی کوزه  

 ریبه دوران اتحاد جماه جانیآذربا جمهوری در مدرن و مندبه صورت نظام يفارس اتیو ادب
 توی، انست19٢٢دانشگاه باکو در سال  شناسيشعبه شرق سی. تاسگردديبر م یشورو

و  نهیزم، 19٥٠سال در 9ينسخ خط تویو انست 19٥8در  جانیعلوم آذربا يآکادم يخاورشناس
مانند  يبزرگ دید و اساتکرفراهم  شناسيرانیو ا يرشد آموزش زبان فارس یبرا يبستر مناسب

وا، محمد ا اکبر يعل ،شفایي احمد اف، نسلطا می، رحیآذر يعل ،يمیمحسن ابراه رزایم
 طاهر اوا،رستم نهیخانم منظره محمداوا، خانم عصمت محمداوا، خانم تهم زاده،یعل

در  رافیجهانگ قیو توف زادهيباال حاج علي اف،عباس يعل اف،مابوافضل رحی اف،محرم
و  يآموزش زبان فارس يونکن راثیاز م يکه بخش مهم افتندیپرورش  یبستر نیچن

افراد است. در حال حاضر،  نیا هایکوشش ونیمد ،جانیآذربا یدر جمهور شناسيرانیا
 يمل يدر آکادم شناسيرانیباکو و شعبه ا يدر دانشگاه دولت يفارس اتیزبان و ادب يکرس

 ورکش نیدر ا يشناس رانیو ا يمراکز آموزش زبان فارس نتریمهم جان،یآذربا یعلوم جمهور
 يفرهنگ يزنیرا یبا همکار «يفارس اتیزبان و ادب لیمسا». مجله مشترک شونديمحسوب م

. ردگیمي قرار مندانعالقه اریمنتشر و در اخت زیباکو ن يو دانشگاه دولت جانیدر آذربا رانیا
 یبرا یدر باکو، مراکز متعدد رانیو سفارت ا يفرهنگ يزنیرا تیبا حما ر،یاخ هایسال يط

 جادیا جانیآذربا یجمهور يو دانشگاه يدر مراکز آموزش يفارس اتیزبان و ادب آموزش
 . است آمده 1٠ شماره جدول در هاآن يکه اسام ،شده

 استقرار نام ردیف

1 
  و تاریخ فیلولوژی، هایدانشکده
دولتي دانشگاه شناسيمنطقه  

 باکو

٢ 
دانشکده علوم اسالمي دانشگاه 

 اسالمي
 باکو

 باکو دانشگاه آزاد آسیایي 3
 باکودانشگاه آزاد علوم اجتماعي و سیاسي  4

                                                           
9
نگاشته شده است و هر  يبه زبان فارس آذربایجان کشور ينسخ خط یتویدرصد از منابع موجود در انست 8٠از  شیب 

 يبخش عمده آن، به زبان  فارس ایو  يتمام ایآثار مربوطه   شود،يم ادیاز آن  يو ادب يخیآنچه که به عنوان مفاخر تار

 است. دهیگرد فیتال
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 جمهوری آذربایجان

٥ 
های فیلولوژی و تاریخ  دانشکده

 سمیناریوم دختران
 باکو

 باکو دانشگاه خزر 6
  جانیآذربا يدر جمهور ي: مراكز آموزش زبان فارس1٠شماره  جدول

 یدر جمهور يفارس اتیصورت گرفته، هنوز آموزش زبان و ادب هایوجود کوشش با
در  يفارس اتیزبان و ادب سیو تدر ستیالزم و مطلوب برخوردار ن ياز گستردگ جانیآذربا

دانشگاه  ا،یمعلم، دانشگاه اسالو تیمانند دانشگاه ترب علمي مراکز و هااز دانشگاه یاریبس
به  سمیگنجه و لنکران، دانشگاه   قفقاز و دانشگاه تور يدولت هدانشگا ،يخارج هایزبان

  يفارس اتیدر مجموع، هم اکنون زبان و ادب .ده استدرآم لیتعط مهین ایو  لیصورت تعط
از  ي. نفوذ برخشوديم سیتدر جانیآذربا یدرصد از مدارس جمهور 1٠در کمتر از 

از  يزبان فارس سازیمحدود های تاسیس يو اعمال برخ یآذر و پاني ستیترک پان یها انیجر
و  يبینامناسب، تخر ریتصو همچنین ارائه جان،یآذربا یجمهور التیوزارت تحص یسو

 يها و منابع آموزش در سطح کتاب رانیا ياسیو س ياجتماع خیاز تار اینانهیب واقع ریغ
و استقبال  النالتحصیغفاری و درآمد يالزم شغل نانیعدم اطم ، جانیآذربا یجمهور
 مهم مشکالت و هااز جمله چالش ي،سانگلی مانند هازبان ریسا یریبه فراگ یآذر انیدانشجو
 . روديبه شمار م جانیآذربا یدر جمهور شناسيرانیو ا فارسي زبان آموزش

 
  ارمنستان يجمهور

از سابقه  يخیو م یمانند پهلو يباستان هایزبان ژهیبه و يو آموزش زبان فارس شناسيرانیا
از آن دارد که در  تیحکا یاریبس يخیدر ارمنستان برخوردار است. اسناد تار يطوالن اریبس

 نیاست. اول شده سیدر ارمنستان تدر يزبان فارس یالدیو دوازدهم م ــازدهمی یهــا سده
 یراز یایزکر از محمد یا ترجمه ي،دوران بعد از اسالم به زبان ارمن يرانیک اثر ای هترجم

دوازدهم  یها در سده يپزشک معروف ارمن ،يهراتس تاریکتاب مخ فیاست، که اساس تأل
 ينوزدهم توجه دانشمندان و محققان ارمنه که در سد یيها از رشته يکیقرار گرفت.  یالدیم

 يشناس یپهلو یهبود. پا یخصوصاً زبان پهلو ران،یا يباستان یاه زبان ،را به خود جلب کرد
مهم اشتغال  نیکه به ا يشناسان رانینهاده شد. از جمله ا انیسده بن نیدر ارمنستان در ا
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در ارمنستان در سه مرکز  يشناس رانیمطالعات ا ،يطور کل بود. به انیروبن آبراهام ،دندیورز
 يو مخزن دولت روانیارمنستان، دانشگاه ا یمهورفرهنگستان علوم ج ،يعنیجداگانه؛ 

مرجع  نیتر . فرهنگستان علوم ارمنستان، که مهمردیگ يماتِناداران، صورت مي خط یها نسخه
مؤسسه و  ٢7پنج شعبه با  یشد و دارا ریدا روان،یدر ا1943ر است، د یجمهور نیا يعلم

شد، بخش  سیتأس 1968در  هک روان،یدانشگاه ا يخاورشناس هاست. دانشکد يعلم یشورا
 يشناس به نام زبان يخاص يکه کرس 194٠. از شوديفرهنگستان محسوب م نیاز ا یگرید

به خود  یتر یجد شکلدر آن  يشناس رانیشد، مطالعات ا سیدانشگاه تأس نیدر ا يشرق
 یيحی) ماتناداران است يمخزن دولت ،فرهنگستان علوم ارمنستان گریگرفت. بخش د

به زبان  نامه رانیا يعلم همجل ریو سردب گذار انی)بن انیآساطور کیگارن (.3٥: 1389 ،يحیمس
 ان،یبورتی(، واهان بايسیبه زبان انگل يشناس رانیو ا يکردشناس يالملل نیب ةو مجل يارمن

مطرح ارمنستان  شناسانرانیاز جمله ا انیو ورژ پارسادان انیقازار ایلوس ان،یوارطان وسکان
 يفرهنگ هایدر ارمنستان، اتاق رانیو سفارت ا يفرهنگ يزنیرا تی. با حمارونديبه شمار م

 ،شده سیکشور تاس نیا يو دانشگاه يدر مراکز متعدد آموزش يو آموزش زبان فارس رانیا
 آمده است.    1٢و  11های شماره جدول در هاآن يکه اسام

 
 هاعناوین فعاليت سال تاسيس محل استقرار ردیف

1 
دانشکده شرق  -دانشگاه دولتي ایروان

 شناسي
- 

های آموزشي و  فعالیت
پژوهشي، محل برگزاری 

 هاها یا نشست بزرگداشت
 - - دانشگاه اسالووني ٢

 1381 بریوسفدانشگاه زبان شناسي  3
آموزش زبان فارسي به 

 عنوان واحد انتخابي
 (177: 1396ي، سعد ادبني نامه تشناخ) ارمنستان يدر جمهور رانیا هاي:  اتاق11شماره  جدول

 نام دانشگاه ردیف

 وضعيت آموزش زبان فارسي
سال تاسيس رشته / 

 عنوان رشته حد زبان فارسيوا
تعداد 
 دانشجو
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 (17٤: 1396ي، سعد ادنامه بني ت)شناخ ارمنستان يدر جمهور ي: مراكز آموزش زبان فارس1٢شماره  جدول

 
در ارمنستان با  شناسيرانیو ا يفارس اتیشده، آموزش زبان و ادب ادیوجود تحوالت  با

 يمال تیو حما نیعدم تام ،یاز جمله مشکالت اقتصاد یمتعدد هایمشکالت و چالش
و  انیدانشجو یبرا یو درآمد شغلي روشن اندازدولت و نبود چشم یالزم از سو

 حوزه مواجه است.  نیا  النیالتحص فارغ

     
 
 اقتصاد؟  ایفرهنگ  تی: اولویفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیا

و  یمرکز یایدر مناطق آس رانیا يو اجتماع يفرهنگ هایتیرابطه با بسترها و ظرف در
و پنج سال گذشته  ستینظران در ب کارشناسان و صاحب یاز سو یادیز اریمطالب بس ،قفقاز

 «کیدئولوژیگفتمان ا»در کنار  «يتمدن -يگفتمان فرهنگ»از  کهایمطرح شده است. به گونه
 یجمهور يخارج استیس ياصل هایگفتمان از يکیبه عنوان  «کیتیگفتمان ژئوپل»و 

 دهیکه در کانون آن مفهوم و ا ،شود يم ادی و قفقاز یمرکز یایدر منطقه آس رانیا ياسالم

ایرواندانشگاه دولتي  1 شناسيایران   - 1998 

٢ 
دانشگاه هراچیا 

 آجاریان
 - - زبان و ادبیات فارسي

 - - شرق شناسي دانشگاه اسلووني 3
شناسيشرق دانشگاه بریوسف 4  - 1381 

 - - - دانشگاه وزارت دفاع ٥

6 
دانشگاه داوید 

 آنهاخت
شناسيشرق  - 1993 

شناسيشرق دانشگاه الزاریان 7  - 1997 
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 ،يتمدن -يدر چارچوب گفتمان فرهنگ 1٠قرار دارد. «شهریرانیا» ای «يرانایجهان»
سابق  هاییاست. استقالل جمهور چرو ابعاد ژئوکال تیاهم یدارا یشورو يفروپاش
شده است موجب  ستمیقرن ب يانیرا در دهه پا يرانیاز جهان ا يبخش مهم یایاح ی،شورو

جهان  یاز هسته مرکز يبخش يو قفقاز که زمان یمرکز یایمستقل در آس یو تولد کشورها
 يحوزه تمدن نیدر ا یشورو یاز سو زدایيرانیا استیبر س يانیپا داد،يم لیرا تشک يرانیا

از  يناش يتیخالء هو سازديرا قادر م ياسالم یکه جمهور ي. فرصتروديبه شمار م
 -يخیمشترک تار تیهو دیو بازتول یبازساز قیرا از طر یشورو ياضمحالل فروپاش

 ،یالدیم 199٠دهه  یدر ابتدا .(1٢٥:138٥ ،یروزآبادیف ي)دهقان گذشته پر کند يفرهنگ
 لیو ناصر تکم رضااهللتیچون عنا يصاحب نظران یسو ازمنطقه  نیبه ا ينگاه فرهنگ

 يو تمدن يحوزه فرهنگ»پهلوان آن را در چارچوب  زیاز همه چنگ شیمطرح شد. ب ونیهما
 (  8٠ -٥3: 1383 ون،یهما لی)تکم مطرح کرد «رانیا

مراکز  تیوضع ژهیو قفقاز به و یمرکز یایموجود در منطقه آس یو روندها اتیاما واقع    
گفتمان »آن است که  یایدر منطقه گو شناسيرانیا هایيو کرس يآموزش زبان فارس

عمالً امکان  ياسیس هایتیو حما یاقتصاد هایرساختیز بدون وجود «يتمدن -يفرهنگ
 یو جمهور رانیسال گذشته ا و سرد حاکم بر مناسبات دو دهشکنن تیتحقق ندارد. وضع

 يو تمدن يبر مسائل فرهنگ دیامر است که تنها با تاک نیا یایگو يبه روشن کستانیتاج
 رانیگذشته ا گاهیجا یایبه احامید  توانيقائل شدن به موضوع فرهنگ نم تیمشترک و اولو

 يترک ،یکرد ،يعرب ،ينیزبان چ شو آموز هايکرس عی. گسترش سرداشتدر منطقه 
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 يدال متعال زین يرانیجهان ااست که مرکز ثقل  نیا «یشهر رانیا» ای «يرانیجهان ا» دهینکته مهم در مفهوم و ا 

. مفهوم کنديم نییو تع فیرا تعر رانیا يخارج استیو اهداف س میمفاه هیکل، است که به معنا و مدلول« بودن يرانیا»

است  گرایييو مل يفرهنگ مداریو فاقد هرگونه قوم ردگیينم شکلخاص  يو زبان ینژاد ،يعناصر قوم هیبر پا يرانیا

که  ي. مردمانکننديم يزندگ ياسالم ریو مذاهب غ انیو اد يفارس ریغ هایاقوام، نژادها و زبان ،يرانیدرون جهان ا رایز

و مذهب مشترک  نیداده است و سپس د وندیمشترک آنان را به هم پ تیو ذهن يتجربه تمدن خ،یدر درجه نخست، تار

. از شوديم فیتعر يفرهنگ ةهایدسته از عناصر و  مولف نیبراساس ا يرانی. جهان ايو سرانجام زبان و فرهنگ فارس

 ،یروزآبادیف ي)دهقان  است يفرهنگ رانیاز ا يانگاشتن بخش دهنادی مثابه به هااز هر کدام از آن پوشيچشم رو،نیا

1٢4:138٥). 
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 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

 هایيو کرس يمراکز آموزش زبان فارس فیو در مقابل تضع يسیو انگل ياستانبول
است که ارتباط  تیواقع نیا یایگو يو قفقاز به روشن یمرکز یایدر آس شناسيرانیا

کشورها در سطح  یو تجار ینفوذ اقتصاد بیضر شیافزا نیب یمعنادار اریو بس میمستق
 هااز آموزش زبان و فرهنگ و تمدن آن يو دانشگاه ياستقبال مراکز آموزش شیبا افزا همنطق

 دارد. وجود 

را به  هیدر دو دهه گذشته توانسته روس یمرکز یایدر منطقه آس نیبه عنوان مثال، چ   
 نیثر از همأمنطقه کنار بزند. مت نیپنج کشور ا یو اقتصاد ینخست تجار کیعنوان شر

 آموزشي مراکز و هادر دانشگاه وسیو مدارس کنفوس ينیتحول، مراکز آموزش زبان چ
شاغل در  انیبرخوردار شده است. دانشجو يقابل توجه رشداز  یمرکز یایآس یکشورها

به واسطه حضور گسترده  لیبلکه در دوران تحص يلالتحصیمراکز نه تنها پس از فارغ نیا
به صورت پاره وقت برخوردار هستند و عالوه بر  ياز امکان اشتغال حت ينیچ هایشرکت

 زین شانيشخص يزندگ ندهیآ یبرا یبه عنوان منبع درآمد لیتحص هاینهیهز نیتام
جمهور  سیو دختر رئ ریوز معاون نخست ،«واینظربا گایدار»اظهارات . شوديمحسوب م

 ندهیدر آ يسیو انگل يروس ،يقزاق یها زبان یریادگیبه موازات » کهنیبر ا يقزاقستان مبن
است که  تیواقع نیا یایگو ي، به روشن«ضرورت است کی ينیفراگرفتن زبان چ کینزد

 یایجوانان آس یبرا یکاربرد اقتصاد یدرآمدزا و دارا ،یزبان تجار کیبه  لیتبد ينیچ بانز
و  ينیاز مراکز آموزش زبان چ نیدولت چ يگسترده مال تیشده است. حما لیتبد یمرکز

و  يلیتحص هایهیاست که در قالب بورس يمهم اریبس يتیچتر حما زین وسیمدارس کنفوس
موجب تحرک و گسترش  نیبه چ یمرکز یایآس ید کشورهایو اسات انیاعزام دانشجو

 در سطح منطقه شده است.  وسیکنفوس نییو آ ينیمراکز آموزش زبان چ

 مودهیو قفقاز پ یمرکز یایرا در حوزه آس نیچ ریاست که مس یياز کشورها زین هیترک    
و  يقوم ،يزبان یها تیاز ظرف هیترک یرگیعموماً به بهره ،يو سنت ایشهیاست. در نگاه کل

موضوع را در رابطه با  نی. اگر بتوان اشودياشاره م سمترکیپان هایدر قالب آموزه يفرهنگ
قزاقستان و ترکمنستان  زستان،یو چهار کشور ترک زبان ازبکستان، قرق جانیآذربا یهورجم
و  کستانیدر دو کشور تاج هیترک يقابل توجه فرهنگ تیموفق دیاما بدون ترد رفت،یپذ

مقصد و  نینخست هیاست. ترک يو سنت ایشهینگرش کل نیا یبرا يگرجستان مثال نقض
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و به  شوديکشور محسوب م نیا يواردات کین شریو سوم کستانیتاج يصادرات کیشر
 هایحضور گسترده شرکت ژهیبه و یو تجار یمناسبات اقتصاد یسطح باال نیهم لیدل

و  ياستانبول يو مراکز آموزش زبان ترک هاياست که کرس کستانیدر اقتصاد تاج ایهیترک
قابل  شیافزا هیترک هایدر دانشگاه يکیتاج انیکشور و حضور دانشجو نیدر ا شناسيهیترک

 نیسوم هیاست. ترک بیترت نیبه هم زیدر گرجستان ن هیترک تیاست. وضع افتهی يتوجه
. حضور شوديکشور محسوب م نیا يواردات کیشر نیگرجستان و نخست يصادرات کیشر

 ایهیترک يخصوص هایحضور شرکت شیدر اقتصاد گرجستان، افزا هیترک یگسترده اقتصاد
از دو کشور موجب توسعه قابل  يزان رفت و آمد گردشگران ترک و گرجیم یو سطح باال

 یاریدر گرجستان شده است و بس شناسيهیو ترک ياستانبول يتوجه مراکز آموزش زبان ترک
 ي ومراکز به عنوان مترجم، مشاور حقوق نیدر ا لیشاغل به تحص ياز جوانان گرج

برخوردار  يمناسب یو درآمد يشغل یاهاز فرصت یگردشگر یتورها یقراردادها و راهنما
صادق است که ارتباط  زین يگسترش آموزش زبان عرب یبرا طیشرا نهمی مشابه. اندشده
امارات  ،یمانند عربستان سعود يیکشورها ینفوذ و حضور اقتصاد شیبا افزا يمیمستق

 و قفقاز دارد.    یمرکز یایآس یو قطر در کشورها يمتحده عرب

حضور و  نییسطح پا لیاست که به دل تیواقع نیا یایگو تیتحوالت و واقع نیمجموع ا  
 نهیزم ،یو عرصه گردشگر يخصوص هایدر دو بخش شرکت ژهیبه و رانیا ینفوذ اقتصاد

مراکز  النالتحصیو فارغ انیدانشجو یيو درآمدزا يشغل هایفرصت یو امکان مناسب برا
 يمهم اریامر نقش بس نیوجود ندارد و هم شناسيرانیا هایيو کرس يآموزش زبان فارس

 هایيکرس ژهیبه و بیرق هایيکرس تیو در مقابل تقو هايمراکز و کرس نیا فیدر تضع
ده است. به کر فایو قفقاز ا یمرکز یایآس ه،یدر روس يو عرب ياستانبول يترک ،ينیزبان چ

مسکو معتقد  يدانشگاه دولت شناسيرانیگروه ا یاز اعضا وانف،یا ریمیعنوان مثال، والد
 است: 

زبان  ینفر دانشجو 13٠بود و حدود  ادیز اریمترجم بس یوقت تقاضا آن»
 شتری. برسد ينفر م 4٠به  تویانست یها گروه هیاما االن کل میداشت يفارس

 مطالعه را …و يشناس عرب ،يشناس ژاپن ،يشناس نیما اکنون چ انیدانشجو
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سایت ) «بود تیپراهم اریبس يبخش فارس 198٠ یها . اما در سالکنند مي
 .(1391آبان  ٢8در لندن،  يرانیمطالعات ا يآکادم

در قزاقستان  يآلمات خانیکه در دانشگاه ابول يکیبرجسته تاج شناسرانیصفر عبداهلل، ا دکتر
 يزبان فارس هایيکرس تیمشغول است، در رابطه با وضع يفارس اتیزبان و ادب سیبه تدر

 : است معتقد هازبان ریدر مقابل سا

بهتر آموخته  يبا منطقه و قزاقستان بهتر باشد زبان فارس رانیهر قدر روابط ا»
 يکار بکند، وقت یيجا کی خواهد يم يلیالتحص است که هر فارغ يهی. بدشود يم

. االن شود يها کمتر م نکنند درخواست دایکار پ یبرا یيما جا یها لیالتحص فارغ
است که  نیا آموزند يم یا کره ای ينیزبان چ يلیخ نجایکه ا یيها زهیاز انگ يکی

دارند که  يبه همکاران ازیخود ن یها تیفعال یصدها شرکت وجود دارد که برا
 یها تر شرکت مهم نی. از ادهند يبابت حقوق خوب هم م نیزبانشان را بدانند و از ا

 الملل نیب ط( که دانشگاه روابخانیرا در دانشگاه ما)آبال انیدانشجو یا و کره ينیچ
نفر پول  1٠تا  ٥ها هرساله به  شرکت نیا يعنی. کنند يم هیبورس است،یدن یها و زبان
 میشد لیالتحص ما فارغ يکه وقت کنند يو قرارداد م خوانند يها من. آدهند يم هیبورس

فرهنگستان زبان و ادب سایت ) «میگردان يو پول را برم میکن يشما خدمت م یبرا
 .(1394خرداد  11 ،يفارس

 زیباکو ن يدر دانشگاه دولت رانیو اتاق ا يفارس اتیزبان و ادب يکرس سیاف، رئ کاظم یمهد
و زبان  يشناس رانیو مراکز ا هايمشابه صفر عبداهلل را در رابطه با مشکالت کرس يدگاهید

 : کنديرا مطرح م يفارس

و  انیدانشجو یبرا یخاص اقتصاد یها تیجذاب ،يزبان یها رشته ریاکنون سا هم»
در حال حاضر  يآموختگان زبان فارس دانش يول کنند يم جادیا شانیها خانواده

 يدر گسترش زبان فارس يموضوع، مانع اساس نیامرار معاش ندارند. ا یبرا يشغل
 النیالتحص فراهم شود تا فارغ يطید شرایاست. با يو چارچوب دانشگاه طهیدر ح

 .(139٥بهمن  ٢1 سنا،ی)ا «به کار گرفته شود يرانیا یها در شرکت يزبان فارس

شاهد تفاوت  کیاز نزد سیتفل يدر دانشگاه دولت شناسيرانیا ياز کرس دیدر بازد نگارنده
 ا،یبارتا یبوده است. دکتر نوماد ياستانبول يو ترک شناسيرانیا هایيکرس انیم يفیو ک يکم
اشاره داشت که  تیوضع نیا حیدر تشر سیتفل يدانشگاه دولت يشناس رانیبخش ا سیرئ
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 رانیا يفرهنگ يزنیاز جمله را يرانیمختلف ا ینهادها تیوجود حما با شناسيرانیا يکرس
دانشجو است، اما  ي)کتابخانه و کالس درس( و با تعداد اندک دو اتاق یدارا در گرجستان

 يترک اتیو آموزش زبان و ادب شناسيهیترک يکرس اریکامالً در اخت يطبقه فوقان هایاتاق
تفاوت را مسائل  نیا يعلت اصل ،يو باسابقه گرج رجستهب شناسرانیا نیاست. ا ياستانبول
 یبرا ياستانبول يترک اتیزبان و ادب یریفراگ يو شغل يمال هایتیو جذاب یاقتصاد

 . دانديم يگرج انیدانشجو

 يمراکز آموزش زبان فارس هایمشکالت و چالش دیکه در تشد یگریمهم د ارینکته بس    
 و هادانشگاه سازیيروند خصوص»بوده است،  رگذاریتاث اریبس شناسيرانیاهای يو کرس
با توجه  يو قفقاز است که در سطوح متفاوت یمرکز یایآس یدر کشورها «آموزشي مراکز

 المللينیب ینهادها هیو توص يعموم هاینهیکاهش هز ،ایو بودجه یبه مالحظات اقتصاد
برداشته  يدانشگاه یهادولت از رشته يتیچتر حما ،يطیشرا نیدر حال اجراست. در چن

 و هاپرداخت کند. لذا خانواده هیبه دانشگاه شهر دیبا لیادامه تحص یشده و دانشجو برا
و  هیو امکان بازگشت سرما کننديتوجه م يلیتحص هایهبه رشت تریاقتصادی نگاه با جوانان
مالک مهم مورد توجه و مالحظه  کیرا به عنوان  داریبه شغل و منبع درآمد پا يابیدست
و مراکز آموزش  شناسيرانیا هایيکرس يطیشرا نیاست که در چن يعی. طبدهند يقرار م

روشن و  یو درآمد يشغل ندازا از چشم یعدم برخوردار لیبه دل يفارس اتیزبان و ادب
و قفقاز از دست  یمرکز یایجوانان آس نیخود را در ب تیو مطلوب گاهیجا ،مشخص

انتخاب  تیدر اولو يو عرب ياستانبول يترک ،ينیچ اتیدهند و در مقابل زبان و ادب يم
با  هدر رابط يکیبرجسته تاج شناسرانی.  دکتر صفر عبداهلل، اردگیيمنطقه قرار م نیجوانان ا

در  يو آموزش زبان فارس شناسيرانیا توضعی بر هادانشگاه سازیيروند خصوص ریتاث
 قزاقستان معتقد است: 

 
. شوند يم يهمه دارند خصوص ،يجز چند دانشگاه مل  ها، به قزاقستان دانشگاه در»

 یگریمثل هر کشور د انیو از دانشجو شوند ينم هیشوند بورس  يخصوص که يوقت
دالر از دانشجو  4٠٠٠٠ ایو  3٠٠٠٠سال حدود  کی ی. برارندیگ يم يپول هنگفت

پول را هم ندارند.  نیپرداخت ا انمتأسفانه امک انیاز دانشجو یاری. بسخواهند يم
را بستند.  ها نیا هبود که هم يزبان فارس یها گروه ،دانشگاه 8-7بود که در  يزمان



 
 
 
 
 
 

32 
 

 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

بود، در  يزبان فارس يبود، در شهر طراز کرس يزبان فارس يدر شهر ترکستان کرس
آموزش زبان  زین يلماتبود و در چند دانشگاه آ يزبان فارس يشهر آستانه کرس

که  يها. مثالً کسان شرکت ایکند  هیدولت قزاقستان بورس دیبا ایبود.  برقرار يفارس
و هم  یياروپا یها هم از طرف شرکت آموزند يدر دانشگاه ما م یياروپا یها زبان

نفوذ  نجای. اعراب هم اشوند يم هیبورس هیکره و ترک، نیمثل چ یيایآس یها شرکت
 يزنیرا انیم نیدارند. در ا يفرهنگ يزنیرا يعرب یکشورها يلیدارند. خ یادیز

 تیفعال رانیبه نسبت ا يعرب یکشورها ،فعال است. کالً اریمصر بس يفرهنگ
سایت )  «دارند یشتریب انیو دانشجو آورند يکتاب م وستهیپ ها نیا کنند، يم یشتریب

 .(1394خرداد  11 ،يفرهنگستان زبان و ادب فارس

 
صرف بر  هیو با تک يسنت یکردهایآن است که با رو یایگو تیتحوالت و واقع نیا مجموع

و  يدر عرصه تحوالت فرهنگ توانينم يو زبان يقوم ،يو اشتراکات فرهنگ يطوالن نهیشیپ
وارد  مبخواهی کهد. بدون آنکررا حاصل  يتیو قفقاز موفق یمرکز یایمناطق آس ياجتماع

 دیاما با م،یشو استیبودن اقتصاد و رو بنا بودن فرهنگ و س ربنایزاز  يستیمارکس یریتفس
نسل جوان و  ژهیمنطقه به و یکشورها طیو شرا ازهاین رییو تغ يکنون اتیکه واقع رفتیپذ

مانند  رانیا یرقبا یکشورها به موازات حضور گسترده اقتصاد نیشغل و درآمد در ا یایجو
 يعنصر اقتصاد بر فرهنگ را به روشن یرگذاریتاث و تیاولو ،يعرب یو کشورها هیترک ن،یچ

 کند.   ياثبات م

 
  یرگی جهینت

 اتیآموزش زبان و ادب تیآن است که وضع یایمقاله گو نیمباحث مطرح شده در ا مجموع
سطح برخوردار  کیو قفقاز از  یمرکز یایدر هشت کشور منطقه آس شناسيرانیا و يفارس

 زیمنطقه و ن هایدولت يو اجتماع یاقتصاد ،ياسیو با توجه به مالحظات س ستین
 ،يفرهنگ هایيزنی)سفارت، را حوزه نیدر ا يرانیا يمتول یهانهاد یکردهایو رو هااستیس
در خارج از کشور  يو معاونت توسعه و گسترش زبان فارس شناسيرانیا ادیبن ،یسعد ادیبن

مواجه است.  يو قوت مختلف ( با نقاط ضعفیو فناور قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق
 یایآس یدر کشورها شناسيرانیا و يفارس اتیآموزش زبان و ادب تیدر رابطه با وضع
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 یصورت گرفته است و معموالً به موارد يشناسانه مختلف بیو قفقاز مطالعات آس یمرکز
کمبود منابع  ،يو علم ياطالعات يفقدان منابع کاف ،يزبان فارس يرانیمانند کمبود استاد ا

 ،يفارس بانروز در ز يکیو عدم ارائه امکانات تکنولوژ يو کمک آموزش يمناسب آموزش
الزم در  يو هماهنگ هیت رودمنطقه، عدم انسجام و وح هایدولت يمال تیعدم حما

و  يو سطح منطقه و مشکالت شغل رانیحوزه در داخل ا نیو مسئول ا يمتول ینهادها
. شودياشاره م شناسيرانیو ا يفارس اتیزبان و ادب النالتحصیغو فار انیدانشجو یدرآمد
 هایو دولت رانیدولت ا یاز سو یو معنو يمال تیضرورت حما دمانن یموارد نیهمچن

 هایفرصت یاعطا ،شناسيرانیا هایيو کرس يفارس اتیمنطقه از مراکز آموزش زبان و ادب
مراکز به عنوان  نیا افزاریو نرم یسخت افزار زیو تجه يلیتحص هایهیو بورس يمطالعات

 هایيو کرس يفارس اتیزبان و ادب شمراکز آموز تیتقو یبرا یشنهادیپ یراهکارها
 . شوديو قفقاز مطرح م یمرکز یایآس یدر کشورها شناسيرانیا

 یکردهاروی از عبور» نه،یزم نیدر ا ایشهیو ر يآن است که راهکار اصل تیاما واقع    
 ن،یمانند چ یياست. با توجه به تجربه موفق کشورها «سازییتجار» ندیو ورود به فرا يسنت
و  اتیکه گسترش زبان و ادب رفتیرا پذ تیواقع نیا دیبا يعرب یکشورها يو برخ هیترک

 یو تجار یو سطح نفوذ اقتصاد زانیبا م يکیو نزد میارتباط مستق يناسکشورش هایيکرس
 یمرکز یایآس انیکارشناسان و دانشجو د،یاسات مندیکشور در سطح منطقه دارد. عالقه کی

و  يفردوس ام،یخ ،یمانند حافظ، سعد يو بزرگان رانیتمدن و فرهنگ ا خ،یو قفقاز به تار
 يتیمعاصر، واقع رانیا ياسیست و تحوال نگفره ات،یتحوالت مدرن در شعر و ادب

در  رانیا يو فرهنگ يعموم يپلماسیمهم د هایهیاز بسترها و سرما يکیاست و  ریانکارناپذ
 يو بازرگان یبه بعد تجار يتوجه سطح و کم نیماندن در ا ي. اما باقشوديمنطقه محسوب م

به  يشناس رانیا هایيو کرس يموجب شده است که مراکز آموزش زبان فارس يزبان فارس
که عاشق فرهنگ و  يسال هنو ک سال انیشده و عمدتاً افراد م ياز نسل جوان خال جیتدر

 بمانند.   يباق هايمراکز و کرس نیهستند در ا رانیتمدن ا

مراکز آموزش زبان و  تیتقو یبرا داریو پا ایشهیر ،يتحوالت، تنها راه عمل نیبا توجه به ا
 شیو قفقاز، افزا یمرکز یایآس یدر کشورها شناسيرانیا هایيو کرس يفارس اتیادب

آن  یایگو رانیا بیرق یگذشته و کشورها اتیدر منطقه است. تجرب رانیا یحضور اقتصاد
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و تنها با حضور  ستیموضوع ن نیا یپاسخگو يمحدود و دولت یاداست که حضور اقتص
 التیتسه جادیحداقل ا ای دیلغو رواد ،يرانیمختلف ا هایشرکت ،يگسترده بخش خصوص

د تا کر جادیرا ا يطیشرا توانيم ی،بخش گردشگر تیو تقو دیصدور رواد نهیدر زم
 شناسيرانیا هایيو کرس يفارس اتیمراکز آموزش زبان و ادب النیالتحص و فارغ انیدانشجو

از  یگردشگر یتورها یو قراردادها و راهنما يبتوانند به عنوان مترجم، مشاور حقوق
 هایدوره یراستا، برگزار نیوردار شوند. در ابرخ يمناسب یو درآمد يشغل هایفرصت

 یتورها یراهنما ژهیبه و يو بازرگان یزبان تجار کردیبا رو يمدت آموزش زبان فارس کوتاه
مراکز  النالتحصیو فارغ انیدانشجو انیم ممستقی و مندارتباط نظام یبرقرار ،یگردشگر

 یاعطا ،يرانیا هایبا شرکت شناسيرانیا هایيکرس و يفارس اتیآموزش زبان و ادب
 سازیيبا توجه به روند خصوص ژهیمدت به و در کوتاه يمال تیو حما يلیتحص هایهیبورس

گسترش مراکز  یبرا بیرق یکشورها هایوهیش قیدق يو مطالعه و بررس طقهمن هایدانشگاه
 تیدر دوران فعال ژهیبه و هیترک يو فرهنگ ياز جمله شبکه آموزش ،اتیآموزش زبان و ادب

قزاقستان و مراکز آموزش زبان در  ژهیبه و یمرکز یایگوته آلمان در آس ادیاهلل گولن، بن فتح
 ،ياستانبول يترک یها زبان یيو درآمدزا سازییجارو نحوه ت وسیکنفوس نییو آ ينیچ
 تواندياست که م یيو قفقاز از جمله راهکارها یمرکز یایآس یدر کشورها يو عرب ينیچ

و  يفارس اتیآموزش زبان و ادب يمتول یو نهادها يرانیا انگذار استیدر دستور کار س
 . ردیقرار گ  مناطق نیدر سطح ا يشناس رانیا یها يکرس
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 منابع
انتشارات تهران:  ،يرانیمراکز و پژوهشگران ا یراهنما .(138٥) ی نظر اشرفيسازمند، بهاره و عل -

 ي(.مطالعات مل)وابسته به موسسه  يرانیتمدن ا
  ی.سعد ادیبن الملل نی. معاونت امور ب(1396) جهان در فارسي زبان نامه شناخت -

 يزنیتاشکند: را ،ازبکستان شناسانرانای .(1384) اف عبدالصمداف، ملک و جعفر محمد خالمون -
 در ازبکستان.  رانیا ياسالم یجمهور يفرهنگ

و  رانی. تهران: موسسه مطالعات ايقفقاز جنوب هاییو جمهور رانیا .(1396) ي ول ،کالجي گرکوزه -
 (. راسی)ا ایاوراس

 و المنافع مشترک یکشورها شناسان انریو ا شناسيرانیبه ا ينگاه .(137٢) يمفتاح، الهامه و وهاب ول -
 . یالهد المللينبی انتشارات: تهران. قفقاز

و سفارت  يکتاجی-يدوشنبه: پژوهشگاه فرهنگ فارس شناسي،رانیآثار ا. (1396) رزایمال احمد عمر، م -
 . کستانیدر تاج رانیا

مطالعات نامه  فصل، «در دوره معاصر در ازبکستان فارسي زبان آموزش» .(1378) رحمان اف،انعام خواجه -
 . ٢8، ش و قفقاز یمرکز یایآس

 یدر جمهور شناسيرانیو ا يگسترش زبان فارس يمراحل اساس. »(1381)  کیآتاخانف، آواز ب -
  .تهران ،يشناس رانیا يعموم لیمسا ي:شناس رانیا يمل شیهما نیمجموعه مقاالت نخست ،«زستانیقرق

 ،شهینامه فرهنگ و اند فصل ،«ایدر اوراس يرانینقش فرهنگ و تمدن ا» .(1383) ناصر ون،یهما لیتکم -
 .9، ش 3س 

، «و قفقاز یمرکز یایدر آس رانیا يخارج استیس هایگفتمان» .(138٥)  جالل دیس ،یروزآبادیف يدهقان -
 .٢ ش ، 1س  ،راسینامه ا ماه

 لی: مسايشناس رانیا يمل شیهما نیمجموعه مقاالت نخست، «در قزاقستان شناسيرانیا» .(1381)فیکسا -
 .تهران ي،شناس رانیا يعموم

 شیهما نیمقاالت نخستمجموعه  ،«زستانیدر قرق يوضع آموزش زبان فارس» .(1381)  محمدوا، مالحت -
 .تهران ي،شناس رانیا يعموم لی: مسايشناس رانیا يمل

 سازییدانشگاه در تجار يعوامل و موانع برون سازمان یيشناسا». (1396) گرانیرضا و د ریام ،يمانینر -
 .1396، بهار 99 ياپی، پ1، ش 3٠، دوره و توسعه تیریمد ندینامه فرا فصل ،«يعلوم انسان هایپژوهش

 ، س٥٢ش  ،مانیپ يفصلنامه فرهنگ، «در ارمنستان يرانشناسیا ةنیشیپ» .(1389) دیآناه ،يحیمس یيحی -
14 . 

 يآموزش تیریبر حوزه مد دیبا تاک يعلوم انسان قاتیتحق سازییمدل تجار يطراحمحمودپور،  اریبخت -
 يشناس دانشکده روان تهران: ،يآموزش تیریرشته مد یرساله دکتر ،تیریصنعت مشاوره مد کردیو با رو

 . 1391یي، دانشگاه عالمه طباطبا يتیو علوم ترب
. 139٢، فرهنگ امروزسایت ، «در گرجستان شناسيرانای مطالعات» ،زادهمانیسل رضایعل -
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 ؛و قفقاز یمرکز یایدر آس یفارس اتیو آموزش زبان و ادب شناسی رانیمراکز ا

 سازی یتجار ندیو ورود به فرا یسنت یکردهایعبور از رو ضرورت
 

 ٢8، در لندن يرانیمطالعات ا يآکادم ،«وانفیا ریمیوگو با والد در گفت هیدر روس يشناس رانیا تیوضع» -
 .1391آبان 

 ،يفرهنگستان زبان و ادب فارس، «وگو با صفر عبداهلل در قزاقستان امروز در گفت يزبان و ادب فارس» -
 . 1394خرداد  11

 ٢1 (،سنای)ا رانیا انیدانشجو یخبرگزار ،«جانیآذربا یدر جمهور يروند آموزش زبان فارس يبررس» -
 . 139٥بهمن 
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