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جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم 

 رهبری

 1محمد باقر میرزایی حصاریان

 چکیده

باشكوهعظيمميراثيفارسيزبان بااینحال،پرسشاساسيآنوبسيارارزشمندفرهنگي، است؛

هایخواهدبودوراهاستکهازدیدگاهرهبریجایگاهزبانفارسيدرتمدننویناسالميچگونه

ریزیزبانيدستيابيبهآنجایگاهچيست؟هدفمطالعه،پاسخگویيبهپرسشطرحشدهوبرنامه

تحليلي-زبانفارسيدرتمدننویناسالمياست.پژوهشازنوعتوصيفيبرایایفاینقششایسته

در0731تا0731زمانيییپژوهششاملنوزدهسخنرانيرهبریدربازهوپيكرهبنياداست.پيكره

دربارهمناسبت گوناگون افراد جمع در و بينها از فارسياستکه سخنرانيحاوی622یزبان

آوریگردیده؛اینتعدادسخنرانيبااستفادهازابزارجستجودریزبانفارسي،جمعسخنانيدرباره

اطالع پيكرهپایگاه تعيين پساز است. یافتشده رهبری رئوسمطالبرساني ابتدا پژوهش، ی

بندیودرپایانتحليلگردیدهاصليهرسخنرانياستخراجشدهدرادامه،مطالبگزینشیافتهدسته

است.نتایجپژوهشحاکيازآناستکهازدیدرهبریزبانفارسىبهعنوانبهترینحاملورسانه

هسببظرفيتواالیزباني،نقشمهميبراىمعارف،افكار،نوآورىوتمدنعميقاسالمىونيزب

آفرینيزبانفارسيدرهایالزمبراینقشدرتمدننویناسالميدارد؛بااینحالبایدبستروزمينه

ویكيازمهم آندرنوردیدنمرزهایعلميترینزمينهتمدننویناسالميفراهمگردد هایالزم

بایدبهموضوعاتجهانوتوليدعلومروزجهانبهزبانفارسيا البتهدرکناراینامرمهم، ست.

وپویاسازیوپاالیشآننيزتوجهداشت.فارسياززباندیگریهمچونپاسداری

:زبانفارسي،تمدننویناسالمي،بياناترهبری.های کلیدی واژه
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 مقدمه و بیان مساله. 1

کشورهایازبسياریازاسالمدراسنادتاریخيبيانگرآناستکهزبانفارسيپيشوپس

متمادیمورد برایساليان مثالاستفادهامروز است؛ گرفته مكاتباتعثماني،دوراندرقرار

عثماني داشتندفارسيشعرایوبودهفارسيزبانبههااداری کشورهایي. حاضر حال در

هند، ازترکمنستانوتاجيكستانافغانستان،بنگالدش،پاکستان،همچون حافظ،اشعارهنوز

بعدمياستفادهفردوسيورودکيموالنا،سعدی، بهمنظورازبسياریانقالبازکنند. افراد

درک و ایران انقالباسالمي با زبانانقالب،پياموامامکالمآشنایي یادگيری فارسيبه

بهپرداخته  اینرو، از نظرازهم«فارسيزبانوانقالباسالم،»گانهسهرسدمينظراند؛

توجههرچهبيشترموردبایدودارندباالیيبسيارظرفيتتبليغوترویجنظرازهمومحتوایي

اهميتآنازآندارد،وليسالهزارازبيشقدمتيفارسيزبانباوجودآنکه.بگيرندقرار

اسالموانقالبمعرفيابزارهایترینیكيازمهمعنوانبهانقالباسالمي،ازجهتکهپس

عمدهبخشاماشده،واردایرانعربيزبانبهگردیدهاست.هرچندکهاسالماست،دوچندان

زبانبهمتمادیقرونطيوداشتهایراني-اسالميریشهسياستواخالقعرفان،دین،فلسفه،

 .استشدهترویجودرجهاناسالممنتشرفارسي

همه پيشرفت به مستمر توجه درموضوع اسالمي نوین تمدن ایجاد ضرورت و جانبه

یباشكوهوپربارتاریخي،سخنانرهبری،بيانگرتداومنگاهانقالبيرهبریومبتنيبرپيشينه

فرهنگيایراني -علمي، البته اسالمياست. اینپيشرفت، از مراد دیدرهبری، پيشرفتبراز

ایر الگوی است-انيمبنای اسالمي الگوی. کردن دنبال اسالمي، نظام قطعي کار دستور

ایراني است-پيشرفت هدایت،یعني؛اسالمي از که مستقل سرچشمهالگویي اسالم های

اندازتمدننوین(.طبيعياستدرچشم01)بردهایایرانيبهرهميگيردوازنيازهاوسنتمي

ازسویرهبریکاسالميترسيم الگویپيشرفتایرانيشده با ایرانشروعبه-ه اسالميدر

فرهنگيومعرفتينقشگيریميشكل زبانفارسيبایدبهعنوانمحملمفاهيمعلمي، کند،

اساسيایفاکندوازجایگاهشایستهبرخوردارباشد.
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سندباالدستينقشه کهچشم62یجامععلميکشور)در را( مسيرحرکتنظام و انداز

برایزبانفارسيچشممشخ اميدبخشيترسيمصکرده، روشنو عنوانانداز به است؛ شده

دوبندازبندهایاهدافکالننظامعلموفناوریسندمذکور)بندششموهفتم(در مثال،

رابطهبازبانفارسيوفرهنگوتمدناسالمياست:دربندششمازارتقایزبانفارسيدر

لملليعلميودربندهفتمازکمکبهارتقایعلموفناوریدرجهاناسالمهایبينابينزبان

واحيایموقعيتمحوریوتاریخيایراندرفرهنگوتمدناسالميبهعنواناهدافکالن

اینامرنشانده است؛ ميانآمده یاهميتتوجهبهفرهنگوتمدناسالميوهندهسخنبه

یکشوراست.شدهبرایآیندهازترسيماندجایگاهزبانفارسيدرچشم

ریزان،برایهمگانوبهویژهبرنامهفارسيزبانبهتوجهیدرزمينهرهبریبياناتبهتوجه

رهبریدرگذارانسياست اهميتزیادیبرخورداراست. زبانفارسياز ومتوليانمرتبطبا

سال مناسبتهاطول در همواره متمادی مخی دیدارهای و راها توجهي قابل نكات تلف

هایزبانفارسي،وضعيتآندرگذشته،حال،آیندهوبایدهاونبایدهایيدرخصوصویژگي

نموده بيان فارسي زبان با ارتباط ایشاندر اند. داشتهدر اظهار کهبياناتخویشبارها اند

نيز5)یزبانفارسيهستندشيفته بهزبانفارسيرا وعلتشيفتگيخود مناسبت( هایدر

نموده ميراثيفارسيزباناند.مختلفبيان رهبری نظر باشكوهعظيمدر ارزشمند، بسيار و

مواریثعظيمازگنجينهجویبارپرفيضيملي،رمزهویتزبان،فارسيهایملتبرایفرهنگي

ملتایرانيانفرهنگي برایزبانفارسيهایو زبانهایجهانملتو فلسفهاست. وشعر،

استنظيریوبيعظيمواالوحكمتمفاهيمبهیافتندستبرایانحصاریایوسيله،معارف

شعرصورتبهواخالق،حكمت،ادبياتعلميهای،درکتابزباناینفرهنگيدرميراثکه

برایيفارسزباناساسونثروجودداردوبرهمين معارفمندبهعالقهکهکسانيتمامرا

(.3شمارند)برميوپيگيریفراگيری،قابل،باارزشمهمذخيرههستند،یکبشریواالی

 های پژوهشاهداف و پرسش . 2

مطالعه براساسبياناتهدف اسالمي نوین تمدن در فارسي زبان جایگاه تعيين حاضر، ی

یزبانفارسيدرتمدننویناسالمياست.برایهایدستيابيبهجایگاهشایستهرهبریوراه
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مي بررسيقرار فارسيمورد زبان رهبریدرباره سخنان ابتدا اینهدف، به تارسيدن گيرد

اند،شناسایيواستخراجگردد؛سپس،یشاندربياناتخودبداناشارهداشتهنكاتمهميکها

جهتبرنامه انتقادیمواردیدر نگاهي با بياناترهبریو از استفاده هایزبانيباریزیبا

توجهبهیزبانفارسيدرتمدننویناسالميپيشنهادميهدفایفاینقششایسته با شود.

برایرسيدنبهپاسخدرخوریبرایدوهدففوقالزماستابتدااهدافاصليذکرشدهو

پرسشهای به بتوانيم تا بيابيم بياناترهبریپاسخدرخوری برایپنجپرسشنخستاز

بااینتوضيحپرسش هایپژوهشهفتمورداستکهپنجاصليششوهفتپاسخدهيم.

پرسش پاسخگویيبه زمينه 2شهایاصلي)پرسپرسشابتدایي، فراهممي3و را در( کند.

شود:هایفرعيواصليپژوهشمالحظهميادامهپرسش

هایيبرخورداراست؟زبانفارسيدرکالمرهبریازچهویژگي -0

 یزبانفارسيچگونهاست؟توصيفرهبریازوضعيتگذشته -6

 توصيفرهبریازوضعيتامروززبانفارسيچگونهاست؟ -7

 کالمرهبریچگونهاست؟وضعيتآتيزبانفارسيدر -4

 هایزبانفارسيدرکالمرهبریچيست؟بایدهاونباید -5

هایگوناگونبارهاازآنسخنزبانفارسيدرتمدننویناسالميکهرهبریدرمناسبت -2

 اند،ازچهجایگاهيبرخورداراست؟گفته

راه -3 یزبانفارسيدرتمدننویناسالميهایدستيابيبهجایگاهشایستهازدیدرهبری،

 چيست؟

 پیشینه پژوهش . 3

(معتقداستدیدگاه0731یاقوتي) خالءرهبرییکو(ره)خمينيامامارزشمندنظراتوها

تمدن»بهایتازهبرجستگيوشخصيتوکردهپراسالميتمدندرراچندقرنهتئوریک

استبخشيده«اسالمي دارایدیدگاهازاسالمينوینتمدن. شخصيت دو ومولفهاین

آزادی،گستری،عدالتمعرفت،وعلمانساني،کرامتتوحيدی،بينشهمچونهایيشاخص
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دستيابيراهكارهایویهمچنينباشد؛ميعزتوزندگيسبکاستقاللپایداری،واستقامت

بازگشتنگری،سطحيازپرهيزدوشخصيتموردبررسيراایمان،تمدناسالميازنظربه

-غربازپرهيزانساني،علومدرتحولدانشمندان،ونخبگانظرفيتازبهينهاستفادهاسالم،به

تمدنگذشتهبررسيمرزیفراوفراملينگاهداشتنخودباوری،تالشحاکميت،گرایي،

داشتنرقيب،تمدنهایمولفهشناسایيعلم،بهنگاهتحولوکاملبينيجهانداشتناسالمي،

.شماردپویابرميفقه

مولفه0732کشاورزترکودیگران) الزاماتتحققتمدننویناسالميازمنظر( و ها

اند؛اصلمعنویتکهمبنایحرکتاسالمياست؛بندیکردهرهبریرادردوازدهاصلطبقه

امو به توجه عنوانیكيازاصلاشرافيتو اصلوحدتبه محروم؛ افراد رمستضعفانو

کند؛اصلقشرجوانبهپذیریرافراهمميهایاصليکهدرصورتنبود،امكانآسيبمولفه

عنوانمحرکپيشرفتدرجامعه؛اصلفرهنگ؛اصلاقتدارشاملنظامي،اقتصادی،فرهنگي،

اصلسازن اصلعدالت؛ اصلبصيرت؛ علمي؛ وقضایيو استقالل اصل اصلعلم؛ دگي؛

اصلخانواده.

استبا0735مرادی) معتقد انقالب( دینيحكومتگيریشكلوبراسالممبتنيظهور

احياگربهعملدراسالميانقالبوایراناسالمي،ایرانيدینيگفتمانومردمازبرآمده

اسالمي،انقالبتثبيتازپسگردیدهاستوطبيعتاتبدیلواسالميایرانيتمدنوفرهنگ

برایاجزامهمترینازازنظروییكي.کندطيرااسالميایرانيتمدنبهرسيدنمسيرباید

توجهاستزبانتمدن،اینساخت با ایرانيتمدناینکهبهو زباناست،اسالميحاضر

زمان،ازایبرههدرعربيزباندارد،همانطورکهتمدناینساختدرمهمينقشفارسي

جهانسراسردراسالمگسترشباراخودنفوذیدایرهوگرفتخودبهجهانيایچهره

.بخشيدوسعت

رااسالميتمدنشاخصهکلي،تعریفي(براینباورندکهرهبریدر0734اکبریورضایي)

سعادتتأمينبرایخداوندکهدانندميمعنویومادیهایظرفيتهمهازهاانسانمندیبهره

استکردهتعبيهآنانخودوجوددروطبيعتعالمدرآنان،تعاليو هایشاخصهجملهاز.
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شيوهبهرهبریوکردندبياناسالمتاریخدراسالميمورخانواندیشمندانکهاسالميتمدن

علم،خردورزی،قرآني،قوانينمحوریتازاندعبارتگفتند،سخنهاآندربارهتریمنسجم

استقرارعمومي،رفاهایجادتحجر،ازپرهيزمردمي،حكومتخدا،راهدرمجاهدتاخالق،

مقتضياتدرکباوخویشدرایتایشانبااما.تكاثروربابرمبتنياقتصادازدوریعدالت،

بهتوجهخالقيت،وابتكارمانندجدیدیهایمؤلفهبارااسالمينوینتمدنمسألهزمان،

نيازهایبامتناسبفقهياحكامصدوروالمللبينروابطبهبودسينما،هنر،مدرن،هایرسانه

باقيغربمدرندنيایبارقابتدروشودپویااسالميتمدنتانمودندمطرحرابشریجدید

کندحفظراخودپویایيوبماند وهمتبهاسالمينوینتمدنگسترشرهبریاعتقادبه.

خالقيت،خدا،بهایمانتالش،کار،انضباط،وحدت،سایهدرکهداردنيازجمعيدستهخرد

.آیدميوجودبهقویهایرسانهداشتنوعلميتوانایيعقالنيت،

ایگيریوتكویناندیشهتمدنيآیتاهللخامنهشناسي،شكل(ازحيثروش0737بهمني)

بندیکردهاست:اختصاصيصورتسهویژگيرادررهگذراتصالميانعرصهنظروعملبا

عرصه تشيعدر تطورحضور تجربه نيز و اسالم تمدنيصدر تاریخيتجربه بستر بر الف(

سده در مشروطه( و برحكومت)مانندصفویه یکسو از ب( است. نمایانگشته هایاخير

منصبمندیتوان مبتنيبر سویدیگر از فلسفيو شكلهایحكومتهایفقهيو ایشان ي

تكوین انقالبوجمهوریاسالميایراندرعصرحاضر درونتجربه در پ( است. گرفته

اندازمشترکامتاسالميدرسطحکالنیابد.ازحيثمحتوا،تمدناسالميغایتوچشممي

وليدرباره یچگونگيدستيابيبهوالگویزندگيدرجوامعاسالميدرسطحخرداست،

درنظریهرهبریکهباسيرتكوینجمهوریاسالميایرانگرهخوردهاست،تمدناسالمي ،

فرایندیقابلشناسایياستکهدرآنتشكيلنظاماسالمي،دولتاسالميوجامعهاسالمي

شود.مقدمهدستيابيبهتمدننویناسالميپنداشتهمي

رهبریانجامهایگوناگونيدرزمينهتمدننویناسالميکهپژوهشباوجودآن ازنگاه

زبانفارسيدرتمدنپيش وليتاکنونموضوعجایگاه است، روازدیدرهبریمطالعهشده

توانتالشيدرجهتنيلبهاینمقصودارزیابينمود.نشدهاستوپژوهشحاضررامي
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 مفاهیم تعریف. 4

 . تعریف مفهوم تمدن 1 -4

است؛شدهارائهآنازمتعددیتعاریفبودن،غامضدليلبهکهاستمفاهيميجملهازتمدن

سياسيقدرتبهمحدودراآنبرخياند،انگاشتهیكيتكنولوژیوعلـمبـاراتمـدنبرخـي

آداباخالق،هنر،مانندتمدنيهـایمؤلفـهوعناصـربهراتمدنتایلور،مانندبرخي.اندکرده

کسانيوداشتندتوجهتمدنيهایویژگيبهوبرآلفردمانندبرخيواندکردهتعریفرسوم و

تمدنتعریفدربنابراین،.اندکردهاشارهآنقلمروبهتمدنازشانتعریفدرهومبولتماننـد

 دارای یک هر و دارند مختلفي اشكال تكوین، نوع براساس هادارد.تمدنوجودرویكرداختالف

در.نمود بندی تقسيم و بازشناخت یكدیگر از راهاآن توانمي که هستندایيهـویژگي

دانستاجتماعينظمپذیرشوفرهنگامتدادحاصلراآنتوانميتمدنتعریفبندیجمع

گاممدنيتواجتماعيامورشدننهادینهشاهراهدرونشـينيخارج بادیهمرحلهازآندرکه

شودميگذاشته هنجاریشناختيمبانيامتدادویافتگيعينيتحاصلتمدناساس،اینبر.

دادهپاسخشناختي معرفتوشناختي انسانشناختي، هستيبنيادینسؤاالتبهآندرکهاست

تعييناست،ترانضماميهاارزشبهنسبتکههنجارهانيزوهاارزشاساس،آنوبرشـودمي

توليدعملي-نظریهاینظامشناختي،مبـانيهنجارهایبـرمبتنـيبعـدیگـامدر.گـرددمي

نظریهاینظامبازتوليدمسوولنهادهاوگيرندميشكلنهادهااساس،آنبروگرددمي

اندعملي بهمينشأتجا همينازهاتمدنتفاوت. اشكالهاتمدنتر،ملموسعبارتگيرد؛

 (.0711هستند)داوریادرکاني،انتزاعيکهاندنظریهایمدلشدهانضمامي

 . تعریف مفهوم تمدن اسالمی4-2

 دینيدرون ایدئولوژی و دیني حيات بر مبتنيیكجانشـينهـایتمدن نوع از اسالمي تمدن 

تمدني تمدن رو، این از است؛  اسالمدیـن برمحور آن اساس و پایه که است دیني اسالمي،

گرفت. شكل هامؤلفه و ارکان براساسهمين مدینۀالنبي که طوریهمان است؛ شده ریزیپایه

هایتمدن رااز آن که دارد هایيشاخصه دیني تمدن از کاملي نمونۀ عنـوانبـه اسالمي تمدن
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ازشاخصه این .کندمي متمایز دیگر برگرفته  تواندمي جهت این از و بوده سنت و قرآن ها

شـود.محسـوبسـایرینبـرای اینمونه و الگو و باشد بشر فراروی هایپرسش پاسخگوی

عدالت الهي و خدامحوری :از عبارتند اسالمي تمدن هایشاخصتـرینعمـده گستری،بودن،

(.0737نياودیگران)تقيورزیواندیشـهتعقـل مداری،مدارا،اخالق

 روش پژوهش .5

تحليليکيفيوپيكره-پژوهشحاضرازنوعتوصيفي  کهابتدا بدینمعنا بياناتبنياداست؛

(توصيفگردیدهوسپسبهتحليلمحتوایي0رهبریدرارتباطبازبانفارسيمطابقجدول)

است. شده نویناسالميپرداخته تمدن فارسيدر زبان جایگاه موضوع رهبریدر سخنان

اطالع پایگاه جامع بایگاني بخش به مراجعه با ابتدا معظمپژوهشگر مقام دفتر رساني

ب60رهبری) به زمينه( جستجویبياناترهبریدر مناسبتررسيو فارسيدر هاییزبان

فقرهحاویمطالب03فقرهازبياناتایشان،تعداد622گوناگونپرداختهودرنهایتازميان

هایپژوهشراشكلداد،باجستجودریدادهاساسيومرتبطباموضوعپژوهشکهپيكره

شرحزیرشناسایيواستخراجکردهاست.پایگاهاطالعرسانيرهبری،به

 : بیانات رهبری در ارتباط با زبان فارسی9جدول

 دیدارکنندگان تاریخ ردیف

فارسيوادبياتزبانفرهنگستاناعضای0310063

وزیرفرهنگوارشاداسالميومسؤوالنرایزنيهایفرهنگيخارجازکشور6361503

 المنافعمشترکورهایدرکشفارسيادبياتواستادانشناسانازایرانجمعي7360001

 هایمعاونتسياسيرئيسسازمانصداوسيماومسؤوالنبخش4341207

اعضایمجمعبينالمللياستادانزبانفارسي5340102

نمایندگانفرهنگىجمهورىاسالمىایراندرخارجازکشور2351563

3331667
وزبان،ادب،هنر،پزشكيعلومهایدانشگاههاوفرهنگستانازاساتيدورؤسایجمعي

 فارسي

اعضایدومينمجمعبينالملليزبانفارسي1330606
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 : بیانات رهبری در ارتباط با زبان فارسی9دولادامه ج

 دیدارکنندگان تاریخ ردیف

 رایزنانفرهنگيجمهوریاسالميایراندرخارج3101567

 هایکشوراعضایمجمععمومياتحادیهانجمنهایاسالميدانشجویاندانشگاه01141065

 آموزیوجهانيینانالمپيادهایکشوری،دانشجویي،دانشافتخارآفر00121206

 وزیرفرهنگوارشاداسالمي،مسووالنونمایندگانفرهنگيایراندرخارجازکشور06110600

 مردمشهرستاناسفراین07301366

 اساتيد،محققانوپژوهشگران04361505

 نخبگانجوانسراسرکشور05361303

 فرهنگيرئيسواعضایشورایعاليانقالب02361303

 نخبگانواستعدادهایبرترعلمي03331365

 معلمانوفرهنگيانسراسرکشور01311600

 جمعيازشاعرانواستادانزبانوادبپارسي03311671

 درباره اصلي مطالب ادامه، سخنرانيدر در فارسي زبان بایسته و شایسته هایجایگاه

بندیمتناسبیافتهدردستهبندیگردید؛آنگاهمطالبمشترکگزینشمربوط،شناسایيودسته

داده حيثاینکه پژوهشاز توصيفشد. و بازهگنجانده تا0731یزمانيهایمربوطبه

بررسيمي0731 بهرا ولينكتهجالبتوجهایناستنوعيتاریخيمحسوبميکند، شود؛

وکهسخنانرهب دریکراستا همواره ریدرموردجایگاهيکهشایستهزبانفارسياست،

شده تالش و رهبری بيانات تحليل با است شده تالش نيز پایان در است. بوده مكمل

شود.هایموردپژوهشارائههایشایستهودرخوریبرایپرسشپاسخ

 های پژوهش یافته. 6

شدهبهصورتزیراست:هایطرحهایپژوهشدرپاسخبهپرسشیافته

هایيبرخورداراست؟پرسشاول:زبانفارسيدرکالمرهبریازچهویژگي

هایشودکهایشانویژگيبابررسيبياناترهبریدرارتباطبازبانفارسي،مالحظهمي

کردهقابل ذکر فارسي زبان برای توجهي یكي در بيانات)اند. زبان3از ایشان را( بهفارسي
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رمززبان،فارسيهایملتبرایفرهنگيارزشمندبسياروباشكوه،عظيمميراثیکعنوان

زبانفارسيهایملتوایرانيانفرهنگيمواریثعظيمگنجينهازپرفيضيجویبارملي،هویت

کردهوبزرگبسيارایپدیدهنيزدیگرهایملتبرایو معرفي امكانشكوهمند از و اند

آنبرایبيانهرزیبایوهنجاربهگوشنواز،آهنگپذیری،ترکيبظرفيتوواژگانيگسترش

آوردهبشریمعارفگسترهازبخشي ميان زبانسخنبه ایشان، نظر از وفلسفهشعر،اند.

استنظيریبيوعظيمحكمتوواالمفاهيمبهیافتندستبراییانحصارایوسيله،معارف

شعرصورتبهاخالقوحكمت،ادبيات،علميهایکتابدر،زباناینفرهنگيميراثدرکه

واالیمعارفبهمندعالقهکهکسانيتمامبرایفارسيزباناساسهمينبروداردوجودنثرو

است.ایشانزبانفارسيراپيگيریوفراگيریقابل،ارزشبا،مهمذخيرهیکهستند،بشری

بشریمعارفگنجينهازعظيميبسيارمحمولهاندکهدانستهپرظرفيتورسازیبا،فاخر،زباني

بهزبانادبىاینزبانتبدیلدارد.ایشانهمراهبهخودبارابشریعقلياتوذهنياتميراثو

نثر،طرفه پردازىدرشبهقارههندومناطقىازچيناندونزىوگویىوظریفوزبانشعر،

بهترینرازبانفارسىاندودرحالحاضرنيزهمالزىرانشانازظرفيتواالىاینزباندانست

نوآورىوتمدنعميقاسالمى افكار، ازنظرکردهمحسوبحاملورسانهبراىمعارف، اند.

 بخشعظيموغيرقابلاستوزبانفارسىحاملمجموعهعظيمىازميراثبشرىایشان،

اغماضىازمواریثکهنبشریتاعمازفلسفه،دین،علم،اخالق،عرفانوسياستبهوسيله

.همان()دستیافتنبهآنبدوناطالعازاینزبانآساننيستوزبانفارسىمنتقلشدهاست

ایشان، نظر ادببه علمو بزرگان دیگر فردوسىو سعدى، حافظ، عطار، مولوى، که آنچه

زمانىمىفراهمآورده تنها زباناصلىاند، به که گيرد کاملبشریتقرار استفاده تواندمورد

اختيارطالبانوپژوهندگانآنگذاشتهشو نظرایشان)همان((.06د)یعنىزبانفارسىدر از

انجام تحكيماسالم براىگسترشو بيشترینتالشرا ایران، استدر زبانفارسىتوانسته

ایرانشد بهزبانعربىوارد اسالم، اماهدهد. کرد،؛ ودرطولهبهزبانفارسىترویجپيدا

هاىمتمادىبيشترینمعارفاسالمىوسخنانحكمتآموزبهوسيلهایرانيانفارسىزبانقرن
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زبانفارسىازحقوقواضحىدرجهتگسترش،بنابراینهاست؛هاانتشاریافتملتدرميان

ززبانفارسىبهعنوانیكىست.ایشانهمچنينااسالموفرهنگوتمدنبشرىبرخوردارا

بهترینحاملورسانهبراىمعارف،افكار،اندوآنراهازارکانهویتملىمردمایراننامبرد

ایشانمعتقدندنمودهعميقاسالمىمحسوبنوآورىوتمدن هرکسبهمعارفاند)همان(.

مندباشد،بایدبراىزبانفارسىارجومرتبهاىخاصقائلباشد؛زیرااینزبانبشرىعالقه

پرظرفيت،شيرین،رساوزیباتوانستهاستبخشعظيمىازمناطقجغرافيایىجهانراتحت

بانفوذمعنوى،کارآیى،شيوایىوقدرتبالغتخوددر؛آوردتسلطوسيطرهمعنوىخوددر

د)همان(.درهاجابازکندوبراىآنانفرهنگ،دین،معرفتوتمدنبهارمغانآوردلملت

هیکزباناستثنایيتوصيفکرد،پذیریآنزبانفارسيرابهجهتترکيببياناتيدیگر،ایشان

اآنگسترشواژگانىکهدارد،خصوصيتزبانفارسىرانداردزبانعربىباندکهوبيانداشته

ترکيب آن، اسو فارسى زبان پذیرى ایشان، نظر به سليقهت. خوببا ساختهاى امكان

دارد)درستوهاىخوبنهایتترکيببى زبانفارسيوجود ایشان5در بيانيدیگر، در .)

شناسيزبانبرجستهوبرخوردارازخصوصياته،گسترد،شيرینزندهزبانیکرافارسيزبان

باتوانوجدیدرامي،دقيق،ظریفمهممفاهيمنداردوتماميمحدودیتيهيچکهاندخوانده

بيانآن کرد. فارسيزبانایشان جنبهلغاتگستردهلحاظدایرهبهرا قدرتواژگانيو و

زبانآنترکيبي کهميمندینيرو، ارزشاهميتدانند باالیيو 3)داردبسيار ایشان07و .)

فرهنگيهمچنين فرهنگفارسيزبانبار در تمدنرا توجهجهانيو خور وميدر دانند

ميراثکهمعتقدند آنچهملتفرهنگيدر دسترسفارسيزبانبهکهها، وجودانساندر ها

ازبسياری سالرایجحدودهزارودویستفارسيوزباندیگربيشتراستهایزباندارد،

آنکردوبهاستفادهبشریپيشبردفرهنگبرایازآنتوانميداردکهبرجستهفرهنگيذخيره

(.3)غنابخشيد
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 رهبری کالم در فارسی زبان های : ویژگی9نمودار 

یزبانفارسيچگونهاست؟وضعيتگذشتهپرسشدوم:توصيفرهبریاز

تاریخانداندواظهارداشتهخواندهادبياتوهنرمهدراایران(00بياناتخویش)دررهبرى

زمانىدیرداردواینکهبودنهنرىوادبىازنشانایرانملتطبيعتوگذشتهوبومومرزاین

زبانفارسى،زبانگرفته،مىبردرراآسياشرقتااستامبولغربازایرانادبياتکهنيست

هنروادبياتادارى،مذهبى،زبانچينوهندازنقاطىاقصىتاوبودهعثمانىکشوردیوانى

وهندبهآنگسترشعاملرافارسيزبان(جاذبه3شدهاست.ایشاندربيانيدیگر)مىمحسوب

زبانانفارسيوفارسيزبانطریقازاسالماندکهبيانداشتهاندوبااطميناندانستهصغيرآسيای

ایندرکهکسانيازبسياریواستیافتهگسترشميانهآسيایازبخشيوقارهشبه،چينبه

اصطالحاتوکلماتدررافارسيزبانهاینشانهویادگارهاهنوزاند،گرویدهاسالمبهمناطق

زمانيچينوروموآسيایاند؛(ایشانبيانداشته5اند.درجایيدیگر)کردهحفظخوددیني

توسعهوگسترشزبانفارسيازنفوذودرآنزمانصغيرمرززبانفارسيراتشكيلميدادند
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انفوذزبانفارسيرازنظرایشانسياسيناشينشدهبلكهاینمسئلهیکامرطبيعيبودهاست.

درمنطقه.بهاعتقادایشان،بایددرذات،ترکيب،شيوایيخاصوآهنگاینزبانجستجوکرد

زبانفارسينيزهمراهآن،شرقازشبهقارهتاچينهرجاکهاسالموفرهنگاسالمينفوذکرده

عواملهمراهيزبانفارسيبادینومعارفاسالميومحتوایعرفانيآنیكياز توبودهاس

چينشود.ایشاننفوذزبانفارسيدرگسترشزبانفارسيدراینمنطقهازجهانمحسوبمي

زبانآنهندوشبهقارهرانهبهخاطرقدرتسياسيکشورفارسيتاروموهمينآسياىصغير،

؛فارسيذاتزبان-0اند:شمردههابلكهناشيازدوعاملاصلينهفتهدرزبانفارسيبردوران

زبانفارسيکهوفرهنگيبارمعنایى-6نىترکيبوشيوایىویژهوآهنگىکهاینزباندارد.یع

ازترکيب،شيوایيوآهنگزبانفارسيوبارفرهنگيودرسخنانيدیگرایشان.حاملآناست

وبرلزومدورکردناندهمعنویآنبهعنوانعللنفوذوگسترشزبانفارسيدرجهاننامبرد

اند)همان(.نمودهتأکيدهاانفارسيازآلودگيزب


 رهبری کالم در فارسی زبان ی گذشته : وضعیت5نمودار

پرسشسوم:توصيفرهبریازوضعيتامروززبانفارسيچگونهاست؟

هااشارهگردید،هایيکهپيشتربهآنعالوهبرجاذبهزبانفارسىهامروزازنظررهبری،

ىسخناناماموحقایقانقالبومفاهيمجاذبهوآنىجدیدىپيداکردهاستدردنياجاذبه

وضعیت 
گذشته ی زبان 

 فارسی 

زبان 
 ادبی

 زبان اداری
زبان  
 مذهبى
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یادگيریزبانفارسيازسویدوستانقالبى ذکرخاطراتياز ایشانبا دارانامامواست.

انقالباسالميایراندرنقاطگوناگونيهمچونهند،پاکستان،آفریقاوشرقعربستانبرای

ایشاندربياندیگری)5اند)دليلآوردهسخنخود گسترشمحدودههنر،زبانو(به06(.

نمودههاىپسازپيروزىانقالباسالمىادبياتفارسىدرسال پيشاندومعتقدنداشاره

هاىمختلفادبياتسروکاربردنادبياتدرهرعصرىبرعهدهکسانىاستکهبابخش

هىوتوانایىبرخوردارهستندوامروزبهبرکتانقالباسالمىدارندونسبتبهآنازآگا

قرار توجه دانشگاهىمورد زبان یا و دوم زبان عنوان فارسىبه زبان جهان نقاطىاز در

گرفتهاستوحتىدرمناطقىازجهانمانندجزیرهالعرب،بسيارىازافرادتوانستهانداز

تد به ایران، تلویزیون و فرابگيرندوطریقرادیو فارسىرا ریجزبان کنند. تكلم آن بهبا

 ایشان مىاعتقاد انقالب از را اسالم پيام فارسى زبان آموختن با ومسلمانان گيرند

مى فارسى زبان فراگيرى با نيز انقالبغيرمسلمانان این پدر و امام از را نو پيام خواهند

حفظزبانفارسىوگسترشآندرميانبرضرورتتالشبراى.ازهمينرو،دریافتکنند

وکيفيتبخشيدنبهزبانفارسىبهمعناىاتساعدرونى،ههاواقداممختلفتأکيدکردملت

اهميتدانست حائز بسيار پيرایشآنرا پاالیشو ایشانهمچنين07اند)هاصالح، اهميت(.

شيوه از استفاده با فارسى زبان فراگيرآموزش تسهيل نوین، گوشزدهاى را تكلم و ى

نموده اند فارسى زبان موسيقایى امتياز بيان با داشتهو بيان که اند فارسى ضمنزبان

برخوردارنيزانعطاف،روانىوکششبسيارباالیى،ازهنگموسيقایىزیبابرخورداریازآ

سازد.ميبسياردلنشينودلپسندآموزانواینعواملآنرابرایفارسياست

رهبریدرباره سخنان در دیگریکه اشارهموضوع بدان فارسي یوضعيتکنونيزبان

ازصدا(67ایشاندرسخناني).زبانفارسياستوویرانييایشانازفرسایشنگرانگردیده،

خوردهودرست،گاهيکهبهجایترویجزبانصحيحومعياروزبانصيقلسيمابهدليلاینو

ترویجميهویتوتزبانبي گلهنمودهکندعابيرغلطوبدترازهمهتعابيرخارجيرا اندو،

موجبعموميشدنآنرامترجمیانویسندهازتلویزیونبرخيواژههایغيرفارسيانتشار
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 ازبرشمردهلغتوآلودهشدنزبانبهزوائدمضرّ ولنگاریزبانيوساختلفظيبسياراند؛

اندکههواظهارداشتههانيزانتقادکردهاازصداوسيمادرسریالشآنهاوپخنازلبرخيترانه

گونهسالموفصيحهایمتمادیعمدتاًبوسيلهشاعرانبزرگحفظشدهواینزبانفارسيقرن

مباالتيآنبابينبایدوشودبایدحرمتزبانحفظ،بنابراین؛رسيدهاستنسلکنونيبهدست

دست به بيافرادرا تاسپردههنر بيتشود پول با نيز بعد و خرابکند درالفاظرا المال

برایپاالیشزبانهامروزد.بهنظرایشانهایدولتيوغيردولتيپخششوصداوسيماودستگاه

آیدووجودهیصحيحيدراستفادهازاینزبانبهاازآنبایدضابطهفارسيوزدودنآلودگي

هاینادرستاززبانفارسيترکيبدوهایعلميبازشويلفارسيدرمحيطراهبرزباناص

رافارسيزبانصحيحازادبياتگيریبهرهضرورت(.دربياناتدیگریایشان5حذفشوند)

،موجودیزباناندکهیکردهاندواظهارداشتهخبرصداوسيمایادآورمختلفهایدربخش

حالتگاههيچکهاستزنده همواره،بنابراین؛ماندنميباقيسكوندر سيما و بایدصدا

زیباترینشدهکشفهایواژهآخرین پرمغزترین، ترکيباتبندیجملهو و هنگامها را

خبردهيرسانياطالع استفادهمردمبهو بهمورد و دهد کهتوجهمهماینقرار برایکند

مسؤوالناندکهایشانتاکيدداشته.استونوشتنزدنخبر،معيارحرفازافراد،زبانریبسيا

ازمطالبدربيانگویيویاسستگویيغلطدهندکهنبایداجازهوجههيچصداوسيمابه

یشاندرجایيدیگر(.ا1د)پيداکنراهخبروتفسيرسياسيدرمقولهویژههبرادیووتلویزیون

باانتقادازد،شوميتوجهيبهزبانفارسيوتهاجماتيکهبهاینزباننگرانيازبيضمنابراز

کاربهامروزهمتأسفانهاندکرده،اشارهکاربردتعابيربيگانهدرمواقعيکهلغتفارسيوجوددارد

کنندوحساسخجالتميجایيرسيدهاستکهبرخيازبهکارنبردناصطالحاتفرنگيا

هاوتعابيربيگانهدرمسائلمختلفوحتيدرمسائلمربوطبهکودکانونوجواناندرحالنام

گسترشاس ایشان زیبایت. و عميق زبان با معارضه تضعيفو هرگونه با حكيمانه مقابله

 گسترشوتحكيمزبانفاهایملموسومجدانهانجامتالشفارسي، رسيدربرایتقویت،

(.61اند)راضروریبرشمردههمهزمينهها،
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 رهبری کالم در فارسی زبان امروز : وضعیت9نمودار

پرسشچهارم:وضعيتآتيزبانفارسيدرکالمرهبریچگونهاست؟

ایرانبهچنانجایگاهعلمىبرسدکهبراىاندکهرهبریدرسخنانيابرازاميدوارینموده

 هاىعلمى، فارسىضرورىبادرکنظریه لزوم04شد)دانستنزبان ایشان رشدبهتوجه(.

موردراعلميمختلفمراکزدرنخبگانازاستفادهواجرایيوکالنهایسياستدرعلمي

وملينقشيخودبرایوکنندبلندراهمتبایدنخبگاناندکهوبيانداشتهدادهقرارتأکيد

اینبایدبهنظرایشانهدف.بگيرندنظردرواالاهدافسویبهایرانملتحرکتدرتاریخي

علميمرجععنوانبهکهبرسدتوانایيازایمرحلهبهآیندهدرایرانکشوروملتکهباشد

علميدستاوردهایآخرینازاطالعخواهانکهدانشمندیومحققهروشودشناختهدنيا

اندافقدرخشانيراترسيمنمودهایشان(.05بداند)فارسيزبانفراگرفتننيازمندراخوداست،

هایجدیدعلميعلمجهانيتبدیلشدهوهرکسيبخواهدبهیافتهیایرانبهقلهکهدرآن

فراگير،دستیابد فارسيرا زبان 03د)باید از(. یكي هایتأثيرگذارینخبگانعرصهایشان

درقروناخيراندکههوبيانداشتهشدانستکشورراایفاینقشدرشكستنمرزهایجهانيِدان
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ازظرفيتباالی استفاده استوبایدبا درجلوبردنمرزهایدانشبسيارکمبوده سهمما

توسعهدهي مرزهایاکتشافودانشجهانيرا ازنظرایشان01م)نخبگانجوانکشور، با(.

پذیراستوایرانبایدباتالشامكانقطعادرخشانهمتجوانان،رسيدنمجددبهآنجایگاه

ب فردیکه هر جایگاهيبرسدکه جوانانبه پشتكار مجبورهو هایعلمياست، دنبالتازه

بگير فرا را فارسي زبان ایباشد د. تأکيد نمودهشان واند سياسي علمي، نخبگان و جوانان

کار،ریزیایرسيدنبهآنبرنامهایقطعيوحتميبدانندوبراینآیندهراآیندهبایدفرهنگي،

تالش رهبری03نمایند)و دید از انسان(. پرورشباید خردمند،آموزشو توانا، هایيدانا،

 تربيتکند اقدام اهل و هوشيار شجاع، کارآمد، پاکدامن، پرهيزکار، تا یعنيآرزویي ایشان

هرکسيدرهرسيدن پنجدههبعد، تا جایگاهيکه رجایجهانبخواهدازایرانعزیزبه

ایشانرسيدنآموزشورد،محققشود.مرزهایجدیدعلمآگاهشودبایدزبانفارسيیادبگي

ایرانسربلند»پرورشبهوضعمطلوبوتربيتجوانانيباویژگيهاییادشدهراپایهاصلي

(.66اند)برشمرده«اساسایجادتمدننویناسالمي»و«فردا

هایزبانفارسيدرکالمرهبریچيست؟هاونبایدپرسشپنجم:باید

رهبری سخنان ارتقایمياز مهمترینآرزوهایایشان یكياز که توانچنينبرداشتنمود

اندازه تمدننویناسالمياستبه در علميایراندرجهانو کهزبانفارسيبهایجایگاه

معرفىتوجهجهانيانقراربگيرد.رهبری،سببجایگاهعلميایران،بهعنوانزبانعلممورد

ملتموجودی علمى و معرفتى فلسفى، فارسىهاى ملتهاى به مستلزمزبان را دیگر هاى

بایدبراىرواجزبانفارسىدراندهوتاکيدداشتهجایگاهشایستهزبانفارسىدرجهاندانست

قدرتقرارگيردوبتواندبخشتااینزباندرموضعشوددنياوگسترشجغرافيایىآنتالش

دارد همراه خود با که را عالم مدنيتگذشته از ده،عظيمى ارائه دنيا ایشانبه تالشد.

هاىموردنظرخودبهجهانازطریقهاىغربىبراىتحميلفرهنگ،معارفوارزشقدرت

شدهراهاىخودگسترشزبان داشتهمتذکر اظهار و ميدانىانداند چنين قدرتدر هاىکه

لبرندومجالبراىتبادکارمىههارابهاىفرهنگىخودانواعسياستطلبيجهانبراىسلطه
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فرهنگف پرظرفيتتنگمىرهنگىميان غنىو کهن، برضرورتآگاهىو،آیدهاىاصيل،

ارتباطوتبادلاینهوهاىاصيل،کهنوریشهدارعالمازیكدیگرتأکيدکرداطالعفرهنگ

اند؛ازخواندههاىصاحبفرهنگ،بسيارارزشمندوگرانبهابراىملترافرهنگهابایكدیگر

وهمهکسانىکهارزشزبانانهمينرو،برلزومترویجوگسترشزبانفارسيتوسطفارسي

مى رهب06اند)تاکيدنمودهدانند،واهميتتاریخىوفرهنگىزبانفارسىرا ریدرسخنان(.

فارسيزبانمهمخصوصيتیکعنوانبهاسالميانقالبعظيممفاهيمدیگریبرلزومعرضه

درستواال،سخنانازبسياریاسالمي،انقالببرکتبهایراندراندومعتقدندامروزکردهیاد

بنابراین،ندارند؛آنازدرستيدرکهاملتازبسياریکهشودميجاریهازبانبردلنوازو

دررابزرگينقشتواندميدارد،اختياردررامعارفاینازعظيميمحمولهکهفارسيزبان

(.3کند)ایفابشریجوامعبهآنانتقال

دانندوبراینباورندميغنىکردنزبانفارسىوکيفيتبخشيدنبهآنراضرورىایشان

بينبردنضعفکه از افزایشظرفيتوکيفيتآنمتناسببابا هاىدرونىزبانفارسىو

قومىوملىزبانفارسىنيزبهشرایطزمانمى تواناطمينانیافتکهگسترشجغرافيایى،

بایدزبانفارسىمعتقدندبهعنوانیکوظيفه،؛بنابراینرخدهدتروبهترتر،روانشكلىآسان

 پویا فارسىشود، اگر بازیرا را اینزبان نتوانند پيگير و دلسوز آگاه، دانشور، فاضل، زبانان

بدونتردیددچارضعفومغلوبيتخواهدش وهمسازکنند، د.نيازهاىامروزخودهمراه

ادیبانومعتقدندهاىدیگرباتأکيدبراستغناىزبانفارسىازبرخىخصوصياتزبانایشان

ظرفيتنظرانصاحب از استفاده با و کنند کاوش باید فارسى قدرتزبان و واژگانى هاى

پذیرىاینزبان،واژههاىخوب،پرمغز،بليغورسارابهصورتىعالمانهبسازندوبرترکيب

سازىهرچهباذوقواژهد.ازنظرایشانظرفيتوگستردگىزبانفارسىهرچهبيشتربيفزاین

ترباشد،موفقيتبيشترىدرپویاکردنآنبهىوذائقهزبانفارسىهمراهشناسوسليقهزبان

آمد ایشان.دستخواهد اهميتدانستهمچنين حائز هفارسىسازىکلماترا معتقدندو

قابلقبولوقابلفهمباشمتناسبلماتبيگانهبایدک برهمينباهنجارهاىفارسىزبانان، د؛
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هاىارتباطجمعىوزبانمحاورهعمومىبرنقشمهمرسانهضرورتاصالحاساس،ایشانبر

تسليمدرمقابلزبانمحاورهعاميانهاندتاکيدنمودهوگفتهویژهصداوسيمادراینزمينه،هب

غلط با باید فرزانه و آگاه صاحبنظران و ادبا استو بزرگى محاورهخطر در هاىرایج

بایدبهطورجدىبهوظيفهنيزصداوسيمادوتسليمنشونعمومىمقابلهکنندودربرابرآن

کن عمل عمومى محاوره زبان اصالح با ارتباط در ضرورتخود از دیگر یكي زباند های

لزومتهيهلغتنامههاىپرمغز،پرمحتواومنظمودرعينحالآسانوفارسيازنظررهبری،

(.06ت)اسکنندگانقابلاستفادهبراىتمامىمراجعه

وحياتعناصرایجادوفارسيزبانگسترشاندبرایایشاندرسخنانيخاطرنشانکرده

نظرعملبهاستفادهحداکثرآندرموجودهایظرفيتازباید،زبانایندرتكامل به آید.

زبان وعظيمظرفيتازبایدواستگریمعجزهزبان،ترکيبزمينهدرفارسيایشان

زنده.شوداستفادهآنترکيبيآورشگفت آنزبانبودنایشان به ازتواندميکهدانندميرا

زبانبهدیگرهایلغتکردنواردبرایوکندجذبرادیگرهایلغتخودمحدودهبيرون

شودفارسيلغاتاینهنجارواوزانوشوندگونهپارسيها،آندانندميالزمفارسي ایشان.

بهگریپارسي درآميختنميغيرفارسيهایلغتبهفارسيهنجاردادنمفهومرا زباندانند.

زبانپاالیشلزومبرتأکيددانندوضمنميفارسيزبانبهخيانتراجعليلغاتبافارسي

کهداردثابتياصلواستایطيبهکلمهفارسيمعتقدندزبان،اشتباهوجعليکلماتازفارسي

بهفراوانيهایاستفادهزباناینازبتوانندجهانيانوکندپيشرفتروزبهروزرودميانتظار

ازنظرایشان3).آورندعمل هاىعلمى،براىآنعلومىکهازدرمحيطدرحالحاضرو(.

بههزارانواژه است، شده ما کشور ازغربوارد و اگرمرتبازاروپا ىنواحتياجداریم.

واژه استفاده محيطشودهاىبيگانه در اصيلفارسىمى، زبان بر را بنابراین،بندیمهایىراه ؛

ازنظرایشانبسيارمهماست.سازىبراىزبانوپيشبردنوترقىدادنزبان،یکامرواژه

فردوسىایناستکههفتصدسالپيشیاهزارسالوحافظ،هنربزرگکسانىمثلسعدى

احساسندگویامروزوقتىکهآنسخنانرابازمىایرانيانپيش،طورىحرفزدندکه ،اصالً
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شودگفتکهمىوزبان،زبانامروزاستند؛بهطوریکه،گویيکنغربتووحشيگرىنمى

یقيناًمردمزمانسعدى،بهرسایى.بهنظرایشانهزارسالجلوتراززمانخودشانحرفزدند

طورسليسوروانوشيواست.،این«گلستان»یا«بوستان»زدند؛حرفنمى«بوستان»وشيوایى

نفردارندخواند،مثلایناستکهدوشعرآنزمانرامىکسيامروزوقتىکهازنگاهایشان،

طورندبعضىازطوراستحافظ؛همينزنند؛همينبازبانشيرینفارسىِامروزباهمحرفمى

اینحالشعراىبرجستهوخوبسبکهند با یعنىی؛ پيشبرد؛ بایدزبانرا کههمچنان،،

ابهمثبهاززبانایشان.هاجلوتراززمانخودشانحرکتکردند،ماهمبایدحرکتکنيمآن

پيشرفتزندهموجودی رشد، نيازمند توسعهو کردو هیاد تالشبرای بر زبانو ورشد

بيگانهلغاتپاالیشآناز فاخر،5اند)تاکيدنموده، وبا دانستنزبانپرظرفيتورسازیبا،(

رابشریعقلياتوذهنياتميراثوبشریمعارفگنجينهازعظيميبسيارمحمولهفارسيکه

درزبانایندوستدارانومندانعالقهوزباناندارد،برتالشمضاعففارسيهمراهبهخودبا

ایشاندرسخني3اند)تاکيدنمودهفارسيزباناعتالیبرایذوقصاحبانوجهانسراسر .)

که اینباورند بر دیگر است. شده فارسىتقصير زبان کار اینچندسالههمدر ىاولدر

انقالب همپيروزى اینو با و گذشته فارسىدر و شعرا و ادبا کشور این در وکه دانان

بایستىفارسى که رشدىرا فارسىآن زبان اینسنينمتمادى، در اما بزرگىبودند، گویانِ

(.5هاست)،پيدانكردهکردیىراکهدردنيابایدپيدامىوآنسعههکردمى

درکشورهایفارسيزبانرشدواعتالیموجودبرسرراهموانعشدنبرداشتهبهیرهبر

همكارینمودهوتأکيدفارسيزبانپيشرفتبيشتردرراهکاروتالشضرورتوزبانفارسي

یضرورراسيفارزبانوعالقمندانزبانفارسيهایملتميانفارسيالملليوبينعمومي

اميدوارینموده ابراز و اینزمينهدانسته در که تحققاند برجستهیکشاهد بزرگيکار و

هاوحتىدرفرهنگبرنقشهنرواستفادهاززبانهنردرنوشته(.ایشاندرسخناني3)باشيم

فرهنگمرکبوغيربسيطاستعمارىواندکههوبهایننكتهاشارهداشتهکالمىتأکيدکرد

تالشمى دنيا همه براىتسخير امروز پيش،کنداستكبارىکه عنوان به هنر ترینوبرندهاز
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عملمىرونده به استفاده نباید،بنابراین؛آوردترینوسيله نيز انقالبى فرهنگاسالمىو در

دست شودنقشهنر نهایى،کمگرفته تا هنر مىیهترینالزیرا نفوذ وهاىذهنانسان کند

ازترویجزبانفارسىدرهرنقطهاىازیرهبر(.درجایدیگری00)ماندگاروسازندهاست

رهرجاىدنيانسبتبهانددوتوصيهکردههدنيابهعنوانیککاربسيارمهمفرهنگىنامبرد

ترویجزبانفارسىاهتمام براىرساندنپيامانقالشود، بوتفكراسالمانقالبىکاربردزیرا

گسترشدانند.ایشانضروریميدرحالحاضربيشترازکاربردهرزباندیگررازبانفارسى

کسىکهدرهردانندومعتقدندنميبههيچوجهبهمفهومناسيوناليسمایرانىرازبانفارسى

ودقيقمفاهيمبرجسته،قوىوقادربهدرکصحيح،نقطهاىازجهانزبانفارسىرافرابگيرد

عميقانقالبىدرایراناسالمىخواهدبودوبهاینترتيبمحتواوقالبپيامانقالباسالمى

شد خواهد منتقل خود مخاطبان ذهن به 01)ایران ایشان سفيران(. وظایفاصلي از یكي

رافرهنگي مراکزعلميوترویجزبانفارسيازطریقپيگيریکرسيهایزبانفارسيدر

زبانترویج،فرهنگيرایزنانوظایفدرتشریح(ودرجایيدیگرنيز02دانند)ميدانشگاهي

دارایفارسي بينعموميهمكاری(.07اند)هخواندفراواناهميترا ميانفارسيالملليو

عالقمندانزبانفارسيهایملت ازفارسيزبانو یكيدیگر فارسيدرنيز بایدهایزبان

فرهنگيهایفعاليتانجامجدیدبرایهایازروش(.ایشاندرسخناني3سخنانرهبریاست)

وبهترینترینبایدعميقفرهنگيمسئوليناندکههواظهارداشتهدانستراضروریوتبليغاتي

صائبکارآیي داشتهترینو را تدبير فارسيزبانترویجوباشند بهترینیكيرا کارهااز

(.2اند)برشمرده
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 : بایدهای زبان فارسی در کالم رهبری9نمودار



کهبهبررسيپرسش رسيده دوبارهاکنونوقتآنفرا ابتدا هایاصليپژوهشبپردازیم.

ميپرسش ترتيببيان به را شده مطرح یکبراساسیافتههای هر پاسخ سپس، هایکنيم؛

گردد:پژوهشارائهمي

پرسشششم:ازدیدرهبریجایگاهزبانفارسيدرتمدننویناسالميچگونهاست؟

درباره ایشان بيانات تعدد رهبری، سخنان بررسي در توجه جالب موضوع یاولين

هایزبانفارسي،وضعيتپيشين،حال،آیندهوبایدهاونبایدهایيدرارتباطبازبانویژگي

ومناسبتفارسي ایشاندردیدارها نسبتبهاست. هایگوناگونضمنابرازشيفتگيخود

بيانبارمحتوایيوهایخاصوبرجستهزبانفارسيوذکرویژگي یزبانفارسيونيزبا

برایگسترشدانسته دارایظرفيتبالقوه زبانفارسيرا اند؛فرهنگينهفتهدرزبانفارسي،

تا طول در که ویژگيهمچنان دو همين بر اتكا با توانسته)جاذبهریخ محتوایي( زبانيو ی

مندانیوسيعيازجهانرادرادوارگوناگونتاریخيتحتتاثيرخودقراردهدوعالقهگستره
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نه زبانفارسيباشند، یادگيریوکاربرد به زبانفارسيرابسياریبدوناینکهمجبور تنها

استفاد مورد و دادهفراگرفته قرار افزودهه نيز آن فرهنگي و زباني غنای بر بلكه دراند؛ اند.

جوابپرسشمطرحشدهدراینپژوهشمبنيبرجایگاهزبانفارسيدرتمدننویناسالمي،

تمدننویناسالميمدنظررهبریبهعنوانزبانعلمدارایمي توانگفتزبانفارسيدر

به درآنگونهجایگاهرفيعودرخشانياست؛ وایکه، ایرانبهقلهعلمجهانيتبدیلشده

د؛بهبایدزبانفارسيرافراگير،هایجدیدعلميدستیابدیافتهوهرکسيبخواهدبهمرزها

عنوانبهکهخواهدرسيدتوانایيازاییپرافتخاربهمرحلهایراندرآندورهعبارتدیگر،

آخرینازاطالعخواهانکهدانشمندیومحققهروشودشناختهدنياعلميمرجع

خواهدبود؛بنابراین،زبانفارسيزبانفارسيزبانفراگرفتننيازمنداست،علميدستاوردهای

علميآنتمدنوشانوجایگاهيمتناسبباتمدننویناسالميخواهدداشت.

ازدیدرهبریراه6پرسش بانفارسيدرتمدنهایدستيابيبهجایگاهموردنظرزهفتم:

نویناسالميچيست؟

داده راهبررسي ترین مهم رهبری دید از که است آن از حاکي جایگاهها به دستيابي

ایفاینقشدرشكستنمرزهایجهانيِشدهبرایزبانفارسيدرتمدننویناسالمي،ترسيم

توسعهدانش اکتشافی، ،مرزهای علمدانشجهاني مرجع به شدن تبدیل است.و دنيا ي

مي مالحظه ایشان سخنان در درخشانيهمچنين و رفيع جایگاه چنين به رسيدن که گردد

نيازمندتالشومجاهدتفراواناست؛بهعنوانمثال،دراینراهالزماستزبانفارسيغنای

هایدرونيآنازبينبرود؛ظرفيتوکيفيتآنمتناسبباشرایطزمانبيشترییابد؛ضعف

برطرفگردد؛ازآنپاسداریالزمبهعملآیدوفارسيزباناعتالیورشدتقایابد؛موانعار

درپاالیشوتقویتروزافزونآنکوششمستمرانجامشود.

 گیری و پیشنهادات نتیجه. 7

رهبریدردیدارهایوبياناتمتعددخویشبارهاازبایدهاونبایدهایزبانفارسيدرحالو

هایزبانفارسيوجایگاهآندرتمدننویناسالميبياناند؛آنچهازقابليتگفتهآیندهسخن
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روند؛ازدیدایشاندوعاملهایپيشرویزبانفارسيبهشمارمياند،درواقعفرصتداشته

زبانفارسيیعني در دارداصلينهفته آهنگىکه و شيوایىویژه ترکيبو معنایىو وبار

درزبانفارسيتاریخيوگسترشجاذبهوانعللحاملآناست،هموارهبهعنکهفرهنگي

بودهوهمچناننيزبهعنوانبهترینحاملورسانهبراىمعارف،افكار،نوآورىوتمدنجهان

عميقاسالمىمحسوبمي محتوایواسالميمعارفودینبافارسيزبانهمراهيگردد؛

باشكوه،عظيمیميراثاستواینزبانبهپشتوانهفارسيزبانگسترشسازعرفانيآنزمينه

هویتفرهنگيارزشمندبسيارو رمز نيز و ایران انقالباسالمي مرتبطبا مفاهيم ویژه به

هایمنطقه،ظرفيتگسترشبيشازپيشودرمقياسجهانيرادارد.برخيکشورهاوملت

علمي زبان عنوان به فارسي آن در که نيز اسالمي نوین تمدن در فارسي زبان جایگاه

آفرینيخواهدکرد،فرصتدیگریبرایگسترشزبانفارسيدرپيشرویشناختهشدهنقش

یجالبتوجهيکهازتحليلبياناترهبریدهد.نكتهزبانقرارميهایفارسيایرانيانوملت

ایناستکهجایگاهترسيمبانفارسي،جلبتوجهميیزدرخصوصآینده شدهتوسطکند،

یجامععلميکشورآمده،رهبریبرایزبانفارسيدرتمدننویناسالميباآنچهدرنقشه

سازگاریوتطابقفراوانيدارد.رهبریباتعابيریگوناگونتصویریپرافتخاروغرورانگيزاز

زمانيکهدرآنآیندهارائهنمودهایرانوزبانفارسيدرپنجدهه ایرانبهچنانجایگاهاند:

براىدرکنظریه که برسد فارسىعلمى زبان دانستن عنوانضرورىهاىعلمى، به باشد؛

هاییافتهازبهقلهعلمجهانيتبدیلشدهوهرکسيبخواهدشود؛شناختهدنياعلميمرجع

د.درواقعرهبریدربایدزبانفارسيرافراگير،مرزهایجدیدعلمآگاهشودوجدیدعلمي

یجامععلميکشورسخنانگوناگونخودبهنوعيبراجراشدناهدافتعيينشدهدرنقشه

اند.نيزتوجهوتاکيدنشانداده

سخنانرهبریدرموردآنچهایشاننسبتبهآنابرازنگرانيکردهازسویدیگر،بررسي

هایپيشرویزبانفارسياست؛اند،درواقعبهمثابهچالشتاکيدنمودهویابرتوجهبهآن

برایحفظوتقویتزبانفارسيبایدتالش هایجدیبهعملآیدکهازجملهبهبنابراین،
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یهایبيگانهبهویژهدررسانههاوواژهتالشبرایپاسداشتوپاالیشزبانفارسيازآلودگي

سازیزبانفارسي،تالشبرایگسترشمحدودههنروزبانوادبياتملي،کوششبرایپویا

هاینوینفارسيپسازانقالباسالمي،کوششبرایآموزشزبانفارسيبااستفادهازشيوه

ومناسببرایعالقه مندانزبانفارسيدرسخنانرهبریوتالشبرایتهيهمنابعپرمحتوا

یزبانفارسيدرتمدننوینستبرایایفاینقششایستهتواناشارهکرد.همچنينالزمامي

هایزبانيواقداماتعمليمناسببهعملآید؛یكيازاقداماتعملي،ریزیاسالمي،برنامه

هایعلميبهزبانفارسياست.شایدگفتهشوددراینصورتتاکيدبرنگارشآخرینیافته

اطالعخواهندماند،یکپيشنهاداینایرانيانبيهایعلميجامعهعلميدرسطحجهانازیافته

زبان سایر یا و انگليسي زبان به مقاالتعلمي جایچاپکامل به چكيدهاستکه یها،

هایدیگرچاپشودواصلمقاالتبهفارسيدرمجالتایرانيچاپونشرمقاالتبهزبان

ا از پيشنهادهایي یا و پيشنهاد این اجرای البته ایجادگردد. ملي، عزم نيازمند نوع، ین

اجرایيزیرساخت برای زمان نيازمند صدالبته استو تشویقي تصویبقوانين و الزم های

رسدزبانفارسيبرایمرجععلميشدندرتمدننویناسالميورسيدنبهشدن.بهنظرمي

ریزیاری،برنامهگذجایگاهيکهرهبریبارهادرسخنانخودبداناشارهنموده،بدونسياست

زبانيواقداماتعمليمناسب،بهسرانجاممطلوبينخواهدرسيد.
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 نابعم

فریدون .0 مرتضيورضایي، (0732)اکبری، دراسالمينوینتمدنهایشاخصهواکاوی»،

علمي،«(مدظله)رهبریمعظممقاماندیشه الگوی-دوفصلنامه اسالميپيشرفتپژوهشي

 .011-15،(5)7ایراني،

بهمني .6 وچيستي)ایخامنهاهللآیتاندیشهدراسالمينوینتمدن»،(0737)محمدرضا,

پژوهشيعلميفصلنامه)نظرونقد،«(ایراناسالميجمهوریتمدنيتكاملچگونگي

 .673-031،(34)03،(االهياتوفلسفه

صوفي،نصيرعلي،نيا،تقي .7 ازاسالميتمدنهایشاخصه»،(0737)فرشتهرستمي،الهام،

 .7-66(:7)61اسالمي؛اجتماعيهـایپـژوهش،فصـلنامه«روایـاتوآیاتمنظر

 .001ساقي،انتشارات:تهرانغربي،تفكرو،تمدن(0700)رضااردکاني،داوری .4

علي.)خامنه .5 سيد وادبياتبيانات،(31,00,63ای، زبان فرهنگستان اعضای با دیدار در

.www.leader.ir نيرهبریبهنشاني:رسا،پایگاهاطالعفارسي

مسؤوالنبيانات،(36,15,03)__________ .2 و اسالمي ارشاد فرهنگو وزیر دیدار در

 www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:،پایگاهاطالعرایزنيهایفرهنگيخارجازکشور

جمعيبيانات،(36,00,01)__________ .3 با دیدار ایراندر استادانشناساناز ادبياتو

 www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:پایگاهاطالع، المنافعمشترکدرکشورهایفارسي

بيانات(34,12,07)__________ .1 مسؤوالن، و سيما و رئيسسازمانصدا با دیدار در

 www.leader.ir بریبهنشاني:رسانيره،پایگاهاطالعبخشهایمعاونتسياسي

زبانبيانات،(34,01,02)__________ .3 استادان المللي بين مجمع اعضای با دیدار در

 www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:،پایگاهاطالعفارسي

دردیدارنمایندگانفرهنگىجمهورىاسالمىایراندربيانات،(35,15,63)__________ .01

 www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:یگاهاطالع،پاخارجازکشور

جمعيبيانات،(33,16,67)___________ .00 دیدار رؤسایدر و اساتيد واز دانشگاهها

پزشكيعلومفرهنگستانهای هنر، ادب، زبان، اطالعفارسيو پایگاه به، رهبری رساني

 www.leader.ir نشاني:
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 9944سال نهم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 
 

بينبيانات،(33,06,06)__________ .06 مجمع دومين اعضاى با دیدار زباندر المللى

 www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:،پایگاهاطالعفارسى

درایراناسالميجمهوریفرهنگيدردیداربارایزنان،بيانات(10,15,67)__________ .07

 .www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:،پایگاهاطالعخارج

بيانات،(14,06,15)___________ .04 با دیدار انجمندر اتحادیه عمومي مجمع اعضای

کشور دانشگاههای دانشجویان اسالمي اطالعهای پایگاه ، به رهبری  نشاني:رساني

www.leader.ir. 

بابيانات،(12,12,06)__________ .05 دیدار کشوری،در المپيادهای آفرینان افتخار

. www.leader.irرسانيرهبریبهنشاني:،پایگاهاطالعدانشجویي،دانشآموزیوجهاني

وزیرفرهنگوارشاداسالمي،مسووالنودردیداربابيانات،(11,06,00)__________ .02

کشور از خارج در ایران فرهنگي اطالعنمایندگان پایگاه نشاني:، به رهبری  رساني

www.leader.ir.

رساني،پایگاهاطالعدردیداربامردمشهرستاناسفراینبيانات،(30,13,66)__________ .03

 . www.leader.irرهبریبهنشاني:

بيانات،(36,15,05)__________ .01 با دیدار پایگاهدر پژوهشگران، و محققان اساتيد،

 . www.leader.irرسانيرهبریبهنشاني:اطالع

بيانات،(36,13,03)__________ .03 با دیدار کشوردر سراسر جوان پایگاهنخبگان ،

 .www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:اطالع

بابيانات،(361303)__________ .61 دیدار انقالبدر عالي شورای اعضای و رئيس

 www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:،پایگاهاطالعفرهنگي

60. __________(33,13,65)، با دیدار در علميسخنراني برتر استعدادهای و ،نخبگان

.www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:پایگاهاطالع

66. __________(31,16,00) ، با دیدار در بهسخنراني کشور سراسر فرهنگيان و معلمان

 www.leader.ir .رسانيرهبریبهنشاني:،پایگاهاطالعمناسبتروزمعلم
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 جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری
 

67. ________(31,16,71) پارسي، ادب و زبان استادان و شاعران از پایگاهجمعي ،

www.leader.ir رسانيرهبریبهنشاني:اطالع

سودابه) .64 نصيرلو، مجتبي، تسنيمي، اهلل، عين ترک، 0732کشاورز مولفه»(، وبررسي ها

آینده الزامات منظر از اسالمي نوین تمدن رهبرینگاری معظم مقاالت«مقام مجموعه ،

 دومينهمایشمليتمدننویناسالمي،دانشگاهشاهد،تهران.

مرادی .65 ،«اسالميایرانيتمدناستحكامدرعربيزباننقشبررسي»(،0735فاطمه),

رشت،ایران.،60قرندرانسانيعلومنوینرویكردهایالملليبينکنفرانس

  http://ipwna.irرسانيرهبریبهنشاني:برگرفتهازپایگاهاطالعیجامععلميکشورنقشه .62

یاقوتي .63 مولفه،(0731)ابراهيم, امامهایاندیشهدراسالمينوینتمدنراهكارهایوها

 .071-013(,0)0,اندیشهشاهد(.العاليمدظله)رهبریمعظممقامو(س)خميني

 


