
  

  

  

  

  

  انداز روابط فرهنگي و سياسي ايران و پاكستان چشم

  تقويت آن هاي در بستر زبان و ادب فارسي و راه

  

  ايرج تبريزي

  مدرس دانشگاه و صدا و سيما

  

  

  مقدمه

حقيقت اين است كه دربارة اهميت زبان و ادب فارسي و نقش آن در پيشرفت و رشد تاريخ و 

زبان فارسي زبان مردم منطقه . است   اسالم فراوان بحث شدهتمدن مسلمانان شبه قاره و دين مبين

  . رود شمار نمي نامأنوسي به  و براي آنان زبان بيگانه واست

. اند گير داشته گسترش آن نقشي چشم انديشمندان و عالمان اين منطقه در رشد و ترويج و  

يم و معنوي است كه اي بس عظ بنابراين زبان فارسي فقط زبان ملت ايران نيست، بل سرمايه

  . ميراث مشترك ايران و پاكستان از طريق آن شايان دسترسي است

بحث اهميت و اعتبار زبان فارسي، بحثي است كه دربارة آن كتب و مقاالت تحقيقي   

شود، بل بايد با درنظر گرفتن   و در اين مقاله بر اهميت آن تأكيد نميه استمتعددي نوشته شد

 وردرآيي و جايگاه زبان فارسي در منطقه، راههاي رشد و توسعة آن موضع امروز و نقش و كا

 پرداخته يات آنهاي معنوي براي رشد اين زبان و ادب بحث و بررسي قرار گيرد و به تحليل انگيزه
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اي مسئوالن جمهوري اسالمي ايران و پاكستان به  بايد بررسي كرد كه چرا و به چه انگيزه. شود

  . ن عنايت ويژه دارندزبان فارسي و گسترش آ

زبان .  زبان فارسي زبان رسمي پاكستانيها نيست، زبان اردو زبان ملي آنان است،شك بي  

ال است كه كاربرد زبان ؤپس جاي س. اي مردم مسلمان پاكستان هم نيست محاوره سياست يا

ان فارسي در اين كشور چيست؟ از جمله پاسخهاي طبيعي اين است كه در كشور پاكستان، زب

شود، شايسته است كه به زبان  وقتي به زبانهاي ديگر توجه مي. تواند زباني مطرح باشد  ميفارسي

ويژه ميان استادان و  مندان و طرفداران فراواني، به اين زبان قطعاً عالقه.  شودتوجهبيشتر فارسي نيز 

كه منابع فرهنگي و بل نكتة ديگر اين است . دانشجويان پاكستاني دارد، ولي اين فقط كافي نيست

 نه فقط شعرا و ادبا به زبان ؛ به زبان فارسي است عمدتاً،قاره پيوستگيهاي فرهنگي پاكستان و شبه

است و   دين و علم بوده اند، بل زبان فارسي، زبان عرفا، نوشته اند و مي سروده فارسي شعر مي

  . اند  فارسي نوشتهبزرگان منطقه كتب فراواني درخصوص هيئت، پزشكي، علوم و رياضي به

آباد، شاهدي است كه حكايت از ميراث مشترك ايران و  در اسالم» بخش داتا گنج«كتابخانة   

و بازيابي  هاي توجه به زبان فارسي، كشف كليد پس يكي از انگيزه. كند قاره و پاكستان مي شبه

البته . شود وجه ميروز به آن ت  به اين انگيزه تقويت شده و روز. منابع فرهنگي پاكستان است

 ما بايد .رنگ جلوه دهند كنند كه اشتراكات فرهنگي ما را كم اي كوشش مي ريشه كشورهاي بي

تالش كنيم تا ريشة پيوندهاي معنوي را پاسداري كنيم و پرداختن به چنين كاري جز با توجه به 

از طريق و ت فارسي اسبه تمامي آثار مرحوم ميرسيد علي همداني، . زبان فارسي ممكن نيست

  . پذير است چنين آثار با ارزشي امكان  زبان فارسي دسترسي به

مسئلة ديگر، پرداختن به مباحث علوم انساني است كه امروزه توجه جهان را به خود جلب   

زمان حاضر  فناوري مورد توجه بود، درو  علوم ، ميالدي١٩ و ١٨اگر در قرون . ه استكرد

اند كه دستيابي به فناوري پيشرفته هدف غايي  ه اين نتيجه رسيدهورزان و دانشمندان ب انديشه

 تحقيقات و فرهنگ، همچون ة توجه به مسئل.قابل اعتنا است نيازهاي معنوي بلكه ،نيست

مردم اين منطقه منابع و .  محسوس است،شناسي و جز آن در عصر حاضر شناسي، جامعه روان

گو . ند كه قسمت اعظم آن به زبان فارسي استها دار گيري در اين شاخه ذخاير معنوي چشم
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كتب معتبر و ارجمند فراواني از بزرگان ايراني . اينكه بخشي از آثار ايرانيان نيز به زبان عربي است

  . است  به زبان عربي نگاشته شده

دست  پس، توجه به مقولة زبان و ادب فارسي در پاكستان موضوعي نيست كه بتوان آن را به  

كاري رها كرد و حاصل تحقيق و تتبع چند صد ساله را به بوتة فراموشي  و سياسيبازي  هوس

  . بهره گذاشت  آن بيفوايدسپرد و نسل حاضر را از 

 به توجهقدر مسلم هدف اين سمينار نيز توجه به مسائل و مشكالت زبان فارسي با   

مختلف ر مقاطع ها د آوري تجربيات بخشهاي فارسي دانشگاه هاي ياد شده و جمع انگيزه

  .  است كه اميد به خدا به اهداف ياد شده برسنددانشگاهي

  

  اي انداز همكاريهاي منطقه بستر زبان فارسي چشم

 است كه ده مهميزبان فارسي، زبان چهار كشور اين منطقه است و همين زبان فارسي ابزار بسيار 

كديگر يا زبان فرهنگي متعلق به كشور منطقه نيز آن را وسيلة ارتباط فرهنگي و سياسي خود با ي

تواند به زبان فارسي  كشور پاكستان براي تقويت روابط خود با اين كشورها مي. دانند ميخويش 

زبان فارسي نيز ابزار بسيار مناسبي براي تحقق اهداف سياسي و فرهنگي اين . سزا بدهد بهاهميتي 

  . كشور است

برقراري روابط سياسي و .  فارسي استادي زبانص اقت-انگيزة بعدي، كاربرد سياسي  

ديپلماتيك و دسترسي كارشناسان سياسي و اقتصادي به آثار انديشمندان و متخصصان امور 

  . سياسي و اقتصادي ايران جز آشنايي با زبان فارسي و تقويت آن ممكن نيست

، اكستانيها پةگفتزبان اردو به .  ارتباط تنگاتنگ زبان اردو با زبان فارسي است،علت ديگر  

اردوزبانان . ه استشصت درصد كلمات اردو از فارسي گرفته شد. دختر زيباي فارسي است

مند و افكار خود را با اين زبان به ديگران ه، بفبياموزندتوانند زبان فارسي را  پاكستاني به آساني مي

  . انتقال دهند

 بخشهاي فارسي ، به تجربه، اين است كهنگارندهنظران و  تصور بسياري از صاحب  

گوي نيازهاي امروزي باشد، مبادرت  ها به تهيه و تدوين كتبي كه بتواند پاسخ ها و دانشگاه دانشكده
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. به اين مسئله بايد توجه جدي شود. آموزاني را با اين هدف آموزش دهند ورزند و فارسي

 به نياز زبان ،اورنمايندگيهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در چند شهر پاكستان، از جمله پيش

  . فارسي التفات دارند

بخش فارسي مركز تحقيقات با روساي بخشهاي فارسي رابطه و همكاري داشت و با   

 هم از » دانشةمجل« .كوشيد امكانات موجود در راه بهبود وضع آموزش بخشهاي فارسي مي

است و   رار داشته مركز تحقيقات پيوست و فعاليتش تا امروز استمة مجموع به۱۳۷۵ابتداي سال 

 سيزده مقاله نگارنده نيز. شود ورزان پاكستاني در آن منتشر مي آثار فكري و قلمي بسياري از انديشه

  . زبانان پاكستان است گوي فارسي در آن به چاپ رساند، كه در اصل، اين نشريه سخن

در كشور  ردوا كنند بين دو زبان فارسي و متأسفانه برخي از مغرضان يا ناآگاهان سعي مي  

كه عربي زبان دوم كشور اسالمي ايران است و اين  درصورتي. اسالمي پاكستان رقابت ايجاد كنند

 نه زبان ؛ زبان كتاب و بين مسلمانان مشترك است، مطهري، مرتضي شهيد بزرگوارةزبان به گفت

. السالم است يهمزبان خدا و اوليا و اصفيا و عباداهللا و ائمه معصومين عل. قوم عرب يا جاي ديگر

درواقع فارسي و عربي . بدون التفات به زبان عربي دسترسي به زبان فارسي نيز مشكل است

  البته براي استخراج رهنمودهاي اسالم جهت نجات مردم از بحرانهاي فكري،. مكمل يكديگرند

ه تحقيق كند،  اگر محققي دربارة تاريخ منطق.اهميت بسيار داردزبان فارسي در اين منطقه از جهان 

آيا بدون دانستن زبان فارسي تحقق آن كار ممكن است؟ مسلماً خير، علتش بر استادان محترم 

 كه به زبان فارسي ،بنابراين دسترسي به منابع و ميراث فرهنگي پاكستان. پاكستاني پوشيده نيست

  . ستهاي مطرح كردن زبان فارسي در كشور پاكستان ا است، يكي از انگيزه  نوشته شده

  

  ها و پيشنهادها   ديدگاه،تأمالت

 در مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان مطالب بسياري از جانب نگارندهدر زمان حضور 

آشنايي با شيفتگان زبان و ادب شيرين و . شد استادان، شعرا و فارسي دوستان پاكستاني مطرح مي

.  بسيار مغتنم و آموزنده بود، اسالم بودند راه اقبال و مروج زبان دوم عالمغبلّمفاخر فارسي، كه 

اي كه تقريباً هر  گونه  به،دهد اشتراكات فرهنگي و ديني، به شايستگي ما را به يكديگر پيوند مي
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اي خوش و دلچسب براي  كرديم و از اين بابت خاطره خواني شركت مي روز در جلسات مثنوي

عنوان   ايران به.بود و هم ارتباط عاطفي و معنويعبارتي هم ارتباط زباني  به. است  ما باقي مانده

رو انتظار داشتند كه با آنان  اين  از.مركز اصلي ريشة زبان فارسي در اين كرة خاكي مطرح است

 ما مسئول بوديم كه در ترويج زبان ةهم. آميز داشته باشيم پيوند و ارتباطي اصولي و مسالمت

شبه قاره تالش كنيم و اين مهم در زمان رايزني جناب فارسي، يعني زبان ميراث اسالف مسلمانان 

و اين توفيق مضاعف براي ايرانياني كه بود آقاي ذوعلم از حساسيت و حمايت خاصي برخوردار 

  . كردند بسيار مغتنم، الزم و ضروري بود در پاكستان خدمت مي

 بسياري داشتند و دوستانه درددلهايهاي  مصاحبه چه در نشستها و چه در ،استادان پاكستاني  

 تا بدانيم امروز شود؛پيشنهادهاي مفيدي كه جا دارد اين بحثها و صحبتها در همين مقاله بازخواني 

اند   كه گفته،رو كه نگاه به گذشته اين از. ايم  چه كرده،گذرد كه قريب پنج سال از آن تاريخ مي

گشايد و ما را به هدف خود  ياي پيش روي ما م انداز تازه  چشم، است»گذشته چراغ راه آينده«

چه در اين مقاله هيچ چيز بهتر از آن نيست كه سخن اهل درد و . سازد تر و اميدوارتر مي نزديك

ها و مراكز علمي را بشنويم تا به ميزان توفيق يا تعلل  اندركار و مدرسان و مسئوالن دانشگاه دست

ريزي  قف شويم و براساس آن برنامهخود در زمينة پاسداري و تقويت از زبان و ادب فارسي وا

  . كنيم

ها و مراكز فرهنگي از  شرح زير به تفكيك به اظهارنظرها و پيشنهادها و كاستيهاي دانشگاه  به  

  . پردازيم طور مستقيم يا نقل به مضمون مي زبان خود استادان و فرهيختگان پاكستاني به

   بخش فارسي دانشگاه كراچي-1

 رئيس بخش فارسي دانشگاه كراچي، اين دانشگاه در ،آرا م دكتر روشنبنا به مضمون كالم خان

شمار  هاي اين دانشگاه به ترين بخش بخش فارسي يكي از قديم.  ميالدي تأسيس شد١٩٥٠سال 

آن مرحوم به زبان شيرين فارسي عالقة . افتتاح كردندرود كه آقاي دكتر غالم سرور آن را  مي

  . دكر اهدا   را هم به بخش فارسي دانشگاه كراچيكتابخانة شخصي خود. خاصي داشت

زبان از جمله دكتر ساجداهللا  پس از مرحوم دكتر غالم سرور چند تن از استادان فارسي  

 استادان زبان فارسي در اين دانشگاه هم تعداد. اند تفهيمي و دكتر سيد االمام رئيس اين بخش بوده
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 اعم از دكتري، كارشناسي ارشد و مقطع  دانشجويان،تعداد .شش تن است) ١٣٧٥(اكنون 

  . كارشناسي، جمعاً بيش از شصت تن است

اند و چهار  از ابتداي فعاليت بخش فارسي اين دانشگاه تاكنون شش تن دكترا گرفته  

هستند كه مسلماً در خود نامة تحصيلي  دانشجوي ديگر كه در باال اشاره شد، مشغول نوشتن پايان

  . است  آمار تغيير كرده و افزايش يافتهاين ) ۱۳۸۱(اين تاريخ 

ي در ده رس دانشكده فعال است كه درس فا٩٠ناگفته نماند كه در شهر كراچي نزديك به   

از اين ده دانشكده دو دانشكدة دخترانه و هشت دانشكدة پسرانه . شود دانشكدة آن تدريس مي

  . است

زبان ديگري  استادان، فرد فارسيكرد كه درصورت بازنشسته شدن  آرا تأكيد مي خانم روشن  

شناسي  جاي درس فارسي دروسي از قبيل اردو يا اسالم حتي به. شود به جايش استخدام نمي

گو اينكه سالهاست درس زبان . شود و با اين رويه كرسيهاي فارسي خالي خواهد شد تدريس مي

 تهيه و تدوين زمينه كتبي  اين شود و در فارسي از فهرست دروس حذف شده و تدريس نمي

ي را ر دروس علوم و فناو،جاي ياد گرفتن زبان فارسي دهند به جوانان ترجيح مي. است  نشده

نكتة شايان ذكر اينكه دانشجويان بخش . كند زندگي آنان را تضمين و تأمين مية بخوانند كه آيند

باي فارسي را به  نيستند و ما مجبوريم در مقطع كارشناسي الفگفتگوفارسي، قادر به محاوره يا 

  . آنان ياد بدهيم

   بخش فارسي دانشگاه پيشاور-2

داشت كه مواد آموزشي   اظهار مي، نمايندة بخش فارسي دانشگاه پيشاور،آقاي دكتر غيور حسين

دانشجويان در مقطع . بسيار قديمي است و درك آن براي دانشجويان بسيار مشكل است

دانند و  را نمي» اين چيست«در كالس درس حتي معناي اند و  نخوانده كارشناسي زبان فارسي را

درنتيجه تالش خانة فرهنگ جمهوري اسالمي . با مشكل روخواني كتب درسي مواجه هستند

ايران در پيشاور، از سه سال قبل، فارسي در مقطع دبيرستان و مدارس راهنمايي استان تدريس 

آموزان  زار جلد كتاب فارسي براي دانشه كميتة تدوين كتب آموزشي استان رأساً پنج. شود مي

  .است  كالسهاي ششم، هفتم و هشتم چاپ كرده
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در مركز تحقيقات آسياي ميانه و بخش الهيات دانشگاه پيشاور براي دانشجويان دورة دكترا   

شود تا بتوانند به آساني متون را بخوانند و به منابع تحقيقاتي دسترس  زبان فارسي هم تدريس مي

  .شندداشته با

  آباد  فيصلة بخش فارسي دانشكدة پسران-3

 ، معتقدند كه زبان فارسي را،بادآ  فيصلة پسرانة رئيس بخش فارسي دانشكد،آقاي دكتر اخترچيمه

جاي آن   عربي را بهنهاياند و زبا زده تضعيف كرده كه زبان اخالف ماست، روشنفكران غرب

  . است   به زبان فارسي وارد شدهترين لطمه با اين اقدام بزرگ. اند اجباري ساخته

توجهي  درصورت بي. ن، افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه استازبان فارسي زبان مردم اير  

هاي  روند و از طريق رسانه  آمريكا و اروپا ميراث مشترك فرهنگي ما مسلمانان را نشانه مي،به آن

د كه البته اين امر تا حدود زيادي سازن همگاني جوانان ما را از دين و مذهب و فرهنگ جدا مي

 و در درس ٦٥٠در درس اختياري ما . ما هم اكنون سه استاد زبان فارسي داريم. است  اتفاق افتاده

  .  مشغول درس خواندن هستندنفر ١٢ و در مقطع ديپلم نيز نفر ١٢انتخابي 

   :ضروري استو دارند كه زبان فارسي از اين جهات مهم  ايشان اظهار مي

  . پاسداري از ميراث فرهنگي و عرفاني و اسالمي مشترك ايران و پاكستان-١

  . و موجود در پاكستانياب كم خطي و چاپي فارسي ة دسترسي و استفاده از نسخ-٢

  . درك و فهم آثار و اشعار عالمه اقبال الهوري شاعر ملي كشور پاكستان-٣

  .ملي ما، زبان اردو ا نلحاظ رشد و گسترش زب   لزوم توجه به زبان فارسي به-٤

  . سهولت تحقيق و بررسي زبانهاي محلي پاكستان از قبيل پنجابي، سندهي و بلوچي-٥

  .يافته آسياي ميانه و ديگر كشورها  ايجاد ارتباط با كشورهاي تازه استقالل-٦

  .اس .اس . كسب بهترين نمره در آزمون دولتي سي-٧

  : اند شرح زير اظهار كرده  گسترش زبان فارسي بهايشان همچنين چند پيشنهاد براي پاسداري و
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  پيشنهادهاي آقاي دكتر اختر چيمه

آموزان از حق انتخاب  زبان فارسي مانند زبان عربي از كالس ششم به بعد اجباري شود تا دانش -

  . درس مورد عالقة خود برخوردار شوند

 داستانهاي شيرين در آن كتب فارسي مقاطع گوناگون تحصيلي بازنگري و تدوين شوند و -

  . گنجانده شود

  . نمايندگيهاي دولت جمهوري اسالمي ايران در ساير شهرها غير از آنچه هست، داير شود -

به النه هاي پاكستان سا ها و دانشگاه معلمان و مربيان و استادان بخشهاي زبان فارسي دانشكده -

  . و غيره آشنا شوندا محيطهاي دانشگاهي بايران مسافرت كنند و از نزديك 

  . جمهوري اسالمي ايران از محققان پاكستاني و نويسندگان و مترجمان حمايتهاي مالي كند -

  . براي شركت در كنفرانسهاي علمي در ايران از استادان و محققان برجستة پاكستان دعوت شود -

  .  از ايران تهيه شود كتب مأخذ و مورد نياز دانشجويان، استادان و محققان پاكستاني،نسخ خطي -

شيوة تدريس و روش تدريس زبان عربي، تدريس زبان  دانشگاه آزاد عالمه اقبال الهوري به -

 . مندان شروع كند فارسي را براي عالقه

   بخش فارسي دانشگاه بلوچستان -4

داشت كه زبان   اظهار مي، رئيس بخش فارسي دانشگاه بلوچستان نيز،آقاي دكتر نادر قنبراني

رسي در طول ساليان متمادي زبان علمي و رسمي و بازاري مردم ايالت بلوچستان بوده و در فا

پس زبان و ادبيات فارسي براي مردم . است  شده هاي اين استان تدريس مي خانه مدارس و مكتب

 زبان و ادب خورشيد تابانگذرد كه  بيش از هزار سال مي. اين ايالت زبان تازه يا ناشناخته نيست

هاي خطي،  در بلوچستان نسخه. است  ر كردهمنورسي همواره اين سرزمين پهناور را روشن و فا

اي  ها، كتب و اسناد دولتي بسياري به زبان فارسي است كه از ارزش ادبي و تاريخي ويژه وثيقه

   ... .د برخوردارن

راه  تي سراست، اما مشكال  در دانشگاه بلوچستان گشايش يافته ١٣٧١بخش فارسي از سال   

  : ماست از جمله

  . استاداني كه از ايران آمدند دوام نياوردند. رو هستيم و كتاب هم نداريم هبا كمبود استاد روب -
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  . شود به دانشجويان بورس تحصيلي اعطا نمي -

  . فعال شودتشكيل و كه الزم است اين بخش   درصورتي،شناسي نداريم بخش ايران -

  آباد تي دخترانة اسالم بخش فارسي دانشكدة دول-5

  : گفت آباد مي  دولتي دخترانة اسالمةناز رئيس بخش فارسي دانشكد خانم دكتر فرحت

س از استقالل پاكستان، زبان فارسي بيشتر از رونق افتاد و با رايج شدن زبان اردو و انگليسي پ... 

  كنيم كه با ياري كشورما بايد تالش. الزم است نظام آموزشي زبان فارسي تغيير يابد. افول كرد

 و اديبان بسياري در پاكستان هستند كه به عرانهنوز هم شا. ، زبان اسالف خود را احيا كنيمايران

  . زبان فارسي عالقه و اشتياق دارند

رايج  امروزه در برخي شهرهاي پاكستان مانند پيشاور، كويته، ديروچترال زبان فارسي زنده و  

گونه كه بايد در پاكستان مردم  همه آن با اين. كنند  تكلم مييرساهل هزاره به زبان فا. است

هاي علوم انساني كم  آموزان رشته در مدارس، عدة فارسي. گيرند مند زبان فارسي را فرا نمي عالقه

 بيشتر، درس ةآموزند فقط براي گرفتن نمر ها فارسي مي دانشجوياني كه در دانشكده. است  شده

  . نندك فارسي را انتخاب مي

  : دانند ايشان علل تضعيف زبان فارسي را در پاكستان ناشي از اين عوامل مي

هاي پزشكي و فني و مهندسي كه آيندة زندگي آنان را تضمين  گرايش دانشجويان به رشته -

  . كند مي

  .  و بايد افزوده شودنيستكمبود كتب آموزشي زبان فارسي كه مطابق استاندارد آموزشي جديد  -

  . است   دولتي كه عرصه را بر زبان اردو هم تنگ كردهاداراتبرد زبان انگليسي در كار -

  .  دانشجويان رشته فارسي كه سد مهمي براي انتخاب اين رشته استةمبهم بودن آيند -

  . ميالدي در پاكستان١٩٨٢اختياري بودن درس فارسي و اجباري شدن زبان عربي از سال  -

  . است  ارسي كه فراگيري اين زبان را براي دانشجويان دشوار كردهكهنه بودن محتواي كتب ف -

  :خوانيم اند كه در زير مي ايشان همچنين چند پيشنهاد مطرح كرده

  .شود، لذا بايد وضع آن بررسي شود  زبان خارجي محسوب ميي،اكنون در پاكستان زبان فارس -

  . نندزبان از جمله ايران به احياي آن كمك ك دولتهاي فارسي -
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  . از روش و سبك جديد براي تدريس استفاده شود تا زمينة فراگيري فراهم آيد -

  .اعزام شونداستادان زبان فارسي از ايران به پاكستان  -

  . به دانشجويان ممتاز بورس اعطا شود تا به ايران بروند و سفر مطالعاتي داشته باشند -

  . ر يك گردهمايي برپا شودبا كتب مطالعاتي آنان تأمين شود و هرچند يك -

استادان و دانشجويان فقط به زبان فارسي صحبت كنند و از زبان اردو براي تدريس كمك  -

  . نگيرند

هاي بازآموزي فارسي در ايران و پاكستان برگزار   الزم است كه دوره،به موازات اين اقدامات -

  . شود

  ). است  گزار شدهبا اين توضيح كه اين مورد اخير چندبار در ايران بر(

  آباد  بخش فارسي دانشكدة دخترانة فيصل-6

 شنيدني سخنان ،آباد نيز  رئيس بخش فارسي دانشكدة دخترانه فيصل،خانم دكتر سيده اشرف ظفر

ما از ترويج و گسترش زبان فارسي غافل هستيم و بايد اعتراف كنيم كه از : گويد دارد، ايشان مي

كشف توانيم بدون تبحر در زبان فارسي  چگونه مي. ايم ماندهميراث مشترك نياكانمان محروم 

بخش و مير سيد علي همداني و يا   را مطالعه و درك كنيم؟ و يا از آثار بابا فريد گنجالمحجوب

.  استفاده كنيم؟ و يا رباعيات ابوسعيد ابوالخير را بخوانيم، يعني عالمه محمد اقبال،معمار پاكستان

ما بايد براي حفظ ميراث نياكان خود و . مند شويم عظمت نياكان خود بهرهچرا نبايد از شكوه و 

  . تقويت زبان فارسي كوشش كنيم

  : شود به آن اشاره ميايشان نيز چند پيشنهاد داشتند كه 

  . تدريس زبان فارسي در سطوح مختلف آموزشي به اجرا درآيد -

  .  دانشگاه در تعطيالت تابستان باشدبرنامة بازآموزي استادان فارسي از مقطع دبيرستان تا -

  . اخالقي به زبان فارسي جوايزي اهدا شود ي ونسال به نويسندگان بهترين كتب ادبي و عرفا هر -

شوند، تشويق   از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته ميتدانشجوياني كه پس از فراغ -

  . شوند
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ت مربوط به زبان فارسي بررسي و براي حل فارسي تأسيس شود تا مسائل و مشكالزبان بنياد  -

  . آنها اقدام شود

  . التحصيالن تضمين شود  شغلي فارغةآيند -

 اقبال و ، جوايزي از قبيل جوايز رومي، سعدي،آموزان رتبة اول مقاطع به دانشجويان و دانش -

  . امام خميني اعطا شود

 دانشجوي ايراني و پاكستاني صورت سال طبق قراردادهاي فرهنگي و علمي مبادلة استاد و هر -

  . گيرد

  . آثار و احوال شاعران و بزرگان به زبان فارسي در مطبوعات منتشر گردد -

اصل زبان و ادبيات اردو از زبان فارسي   ما با ملت ايران است وةزبان فارسي تنها راه ايجاد رابط -

  . سي ريشه دارد، پاسداري كنيم كه در زبان فار،ت گرفته پس تالش كنيم كه ميراث خود رائنش

 نفر، ١٥٠٠، در درس اختياري و جمعاً شايان ذكر است كه در اين دانشكده در مقطع كارشناسي

خوانند، همچنين در مقطع ديپلم در فارسي انتخابي چهار نفر و  درس ميي نتخابدر درس ا نفر ٧٠

  .گير است  نفر مشغول تحصيل هستند كه چشم١٣٠در درس اختياري 

   بخش فارسي دانشگاه بهاولپور-7

بخش فارسي : گويد  وي مي.استبهاولپور  رئيس بخش فارسي دانشگاه ،آقاي پروفسور منيراحمد

 ميالدي تأسيس شد و آقاي پروفسور عبدالعزيز جاويد رئيس ١٩٨٥دانشگاه بهاولپور در سال 

) سال اول و دوم( دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد ٢٥ م،١٩٨٧ تا ١٩٨٥از سال . بخش بود

علت كمبود  در زمان رياست آقاي يامين اين عده دوبرابر شدند ولي به. مشغول تحصيل بودند

جايي رسيد كه يا ترك   امكانات آموزشي و كتب درسي از شمار دانشجويان كاسته شد و كار به

. كند  ذكر ميايشان كمبود استاد را مشكل ديگر. دندكرنام  هاي ديگر ثبت تحصيل و يا در دانشگاه

  . دانشجو در آن مشغول به تحصيل هستند٤٤ استاد دارد و ٧اين دانشگاه 

شود كه در بهاولپور دو دانشكدة پسرانه و دو دانشكدة دخترانه فعال هستند، كه  يادآور مي  

  . گير است ولي استاد زبان فارسي ندارند ن در درس اختياري چشمآآموزان  آمار فارسي
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اند كه هرچند با  براي ترويج زبان فارسي در پاكستان ذكر كردهپيشنهاد ايشان هم چندين   

شرح   موضوع بههميتداري و ا لحاظ امانت پيشنهادهاي اساتيد ديگر ممكن است يكي باشد، به

  :آيد زير مي

 

  پيشنهادها

  .  برگزاري كالس بازآموزي، لزوم حضور يك استاد ايراني، تأسيس آزمايشگاه زبان فارسي-

  . زبان فارسي در پاكستان از مقطع ابتدايي آموزش داده شود -

   :به دانشجويان طبق ضوابط زير بورس اعطا شود -

   . حضور مستمر در كالس-١

  . عملي در آزمونهاة داشتن نمر-٢

  . نوشتن مقاله به زبان فارسي-٣

  .فارسي   نشان دادن عالقه به يادگيري زبان-٤

  . شركت در مسابقات علمي-٥

  .نظر مساعد استاد دربارة وضع تحصيلي دانشجو -٦

  . كتب درسي زبان فارسي مطابق با استانداردهاي جديد تهيه و تدوين شود -

  . درصد زبان اردو فارسي است، زبان فارسي اجباري شود٦٠با توجه به اينكه  -

مردم بازگو ها براي  اهميت زبان فارسي و نقش آن در رشد و گسترش زبان اردو از طريق رسانه -

  . شود

  .هاي بازآموزي استادان زبان فارسي برگزاري دوره -

  . در مدارس خصوصي نيز زبان فارسي تدريس شود -

  .حمايت شودمالي و معنوي لحاظ  از آنها بهآموزان تشويق و  استادان و فارسي -

دانشجويان مقطع عنوان استاد راهنما  استادان زبان فارسي ايراني به پاكستان اعزام شوند و به -

  . ند و دانشنامة آنها در ايران صادر شودكندكتري را راهنمايي 

  . هاي فارسي براي دانشجويان فرستاده شود مجالت و روزنامه -
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   بخش فارسي دانشگاه بهاءالدين زكرياي ملتان-8

نة زبان زمي  در، نيزبهاءالدين زكرياي ملتان نمايندة دانشگاه ،آقاي پروفسور محمد اسلم انصاري

  :داشت فارسي و بخش فارسي آن دانشگاه اظهار مي

اي انديشيد تا بخش فارسي  بايد فكري كرد و چاره. دانشگاه بهاءالدين زكريا بخش فارسي ندارد -

  . آن دانشگاه گشايش يابد

  .اند تأثير اين زبان بوده زبانهاي محلي پاكستان ريشه در زبان فارسي دارند و تحت -

  . تشويق شوند تا آن عده كه با زبان فارسي آشنايي دارند، به اين زبان شعر بگويندشعراي محلي  -

آموزان در  در نمايندگي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران چهار كالس وجود دارد و فارسي -

زبان  مربي ٩آنان . خوانند ي و متوسطه و كارشناسي و كارشناسي ارشد درس مييمقاطع ابتدا

  . توان از آنان براي دانشگاه ما استفاده كرد گ دارند كه ميفارسي در خانة فرهن

   بخش فارسي دانشكدة خاورشناسي دانشگاه پنجاب-9

  :  رئيس بخش فارسي اين دانشكده مطالبي به اين شرح اظهار داشت،آقاي دكتر آفتاب اصغر

توان   ميوت  تاريخ خود دانشكده طوالني اسةبخش فارسي اين دانشكده به اندازافتتاح  تاريخ -

   :به سه دورة متمايز بخش كرد

آغاز ) تأسيس دانشكده(م ١٨٧٠ است كه از سال ها انگليسية سلطشامل دورة طوالني:  اولةدور

  . است  ادامه داشته) پايان رياست دكتر ولتر(م ١٩٣٦شده و تا سال 

ز شده و با تأسيس آغا) م١٩٣٦( كوتاهي است كه از پايان رياست دكتر ولتر  شامل دورة: دورة دوم

  . است  پايان يافته) م١٩٤٧(پاكستان 

  . است  تا امروز ادامه داشته) م١٩٤٧(بعد از تأسيس پاكستان : دورة سوم

) م١٨٧٢ -١٩١٦(العلما، موالنا عبدالحكيم كالنوري   عالوه بر مسئول بخش، شمس،در دورة اول

) م١٨٧٣ -١٨٩٨(مولوي محمد الدين ترين استادان بخش فارسي عبارت بودند از استادان  برجسته

 .)م١٩٢٣ -١٩٣٨(، سيد اوالد حسين شادان بلگرامي )م١٨٨٧ -١٩٢٢(مولوي محمدالدين مختار 

از ذكر آن   كشد، د كه چون مقاله به درازا ميگفتنبسياري مطالب البته آقاي دكتر آفتاب اصغر 

  .است   ويژگيهاي آن بوده عمدتاً دربارة سه دورة ياد شده ومطالباين . شود نظر مي صرف
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از جانب دولت ايران به بسياري از استادان » نشان سپاس«داشتند كه  در پايان، ايشان اظهار  

پروفسور مولوي، محمد شفيع، دكتر سيد : از جمله به استاداني نظير  است،  اين دانشكده اعطا شده

المه سيد وزير الحسن عابدي، محمد عبداهللا، پروفسور مقبول بيگ، پروفسور صوفي غالم تبسم، ع

ناگفته نماند كه آقاي دكتر اكرم . پروفسور فيروزالدين رازي و پروفسور دكتر عبدالشكور احسن

  . كردند شاه مدتي به اتفاق دكتر بشير حسين و دكتر آفتاب اصغر در اين دانشكده تدريس مي

وزيرالحسن  المه سيد پرچمدار فارسي معاصر مرحوم عمعتقدند كه اصغر بآقاي دكتر آفتا  

فارسي بخوانيد، «: عابدي دانشيار فارسي تكلمي در بخش فارسي اين دانشكده و شعارش اين بود

  . »فارسي بنويسيد، فارسي صحبت كنيد

 ٦در زمان صحبت آقاي دكتر آفتاب اصغر، دانشكدة خاورشناسي دانشگاه پنجاب داراي   

 و در دورة كارشناسي نفرانشكده بيش از بيست استاد زبان فارسي بود و در دورة دكتراي اين د

  .  مشغول تحصيل بودندنفرارشد بيش از هفتاد 

   بخش فارسي دانشگاه آزاد عالمه محمد اقبال الهوري-10

 دربارة بخش فارسي و نيز زبان ، مشاور آموزشي اين دانشگاه،آقاي دكتر محمد صديق شبلي

  : ست اجمله آن از كه مطالبي عنوان كردند،فارسي 

  . انحطاط زبان فارسي در هند همزمان با زوال سياسي مسلمانان در آن سامان بود -

  . ناپذيري به فرهنگ مسلمانان وارد كردند ها پس از استيال بر هند لطمة جبران انگليسي -

  . ها از رسميت انداختند قاره انگليسي زبان فارسي را در شبه -

  . جد و عظمت مسلمانان در هند بود، زبان شعر خود ساخت كه نشانة م،عالمه اقبال فارسي را -

  . هاي فرهنگ ايران در شهرهاي بزرگ پاكستان در ترويج فارسي بسيار مهم است تأسيس خانه -

  . مطالعة ادبيات اردو هم بدون شناخت زبان فارسي و ادبيات آن ممكن نيست -

  . اند ه شدهقاره جملگي به فارسي نوشت كتب تاريخ دورة اسالمي شبه -

شود كه از متون اصلي  االسالم، در آتية نزديك در پاكستان استادي پيدا نمي به گفتة دكتر رياض -

  . تاريخ كه به زبان فارسي است، استفاده كند

  . به زبان فارسي است)  مورد١٠ مورد از ٦( آثار عالمه اقبال ةقسمت عمد -
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ت كه ما تهية چهار مجموعة آن را به آموزش زبان براي اهداف مخصوص، روش جديدي اس -

فارسي براي مورخان، فارسي براي پزشكان، فارسي براي استادان و : نظر داريم صورت در اين

  . فارسي براي مدارس ديني

  آهن الهور  بخش فارسي دانشكدة اسالمي راه-11

  : گويد غضنفر علي ورائچ مي آقاي پروفسور محمد  رئيس بخش فارسي اين دانشكده،

صورت يك درس  آموزان و دانشجويان دورة متوسط و كارشناسي را به زبان فارسي به دانش -

  . خوانند اختياري مي

  .خوانند كه به دانشجويان بورس اعطا شود، شمار بيشتري از آنان درس فارسي مي درصورتي -

 نمرة كنند براي كسب دانشجوياني كه درس فارسي را جزو يكي از درسهاي خود انتخاب مي -

  : كرد  پيشنهاد ميشاناي. بيشتر و در نهايت رتبة باالتر تحصيلي است

دوباره بازآموزي زبان فارسي در ايران برگزار شود تا استادان فارسي زبان پاكستاني از نزديك با 

  . محيط زبان فارسي آشنا شوند

   بخش فارسي دانشكدة دولتي الهور-12

  :داد چنين گزارش مي ، آقاي شكيل اسلم نيز اينرئيس بخش فارسي دانشكدة دولتي الهور

  .است   تدريس زبان فارسي فعاليت داشته م تاكنون درزمينة١٨٦٤دانشكدة الهور از سال  -

مشاهير بزرگي چون موالنا محمدحسين آزاد، قاضي فضل حق، غالم مصطفي تبسم، دكتر  -

  . اند  ظهور احمد به بخش فارسي دلبستگي داشته

هاي   موقت مشغول خدمت هستند و در دورهنفر ٤ استاد دائم و نفر ٥شكده در اين دان  

  .  مشغول خواندن درس فارسي هستندنفر ٢٥كارشناسي و كارشناسي ارشد جمعاً 

   روالپندي - بخش فارسي دانشكدة اصغر مال-13

 كه  بيانات مبسوطي ايراد كردند،استاد بخش فارسي اين دانشكده، آقاي پروفسور ممتاز حسين

   :آوريم فقط پيشنهادهاي ايشان را در اين مقاله مي

   .لزوم تدريس زبان فارسي از مقطع دبيرستان به بعد -

  .اعطاي بورسيه به دانشجويان از مقطع كارشناسي به بعد -
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  .پخش برنامة آموزش زبان فارسي از سيماي پاكستان -

  . از سيماي پاكستانيپخش اخبار به زبان فارس -

  .بان فارسي در مدارس ديني پاكستانتدريس ز -

  .اجراي برنامه بازآموزي استادان فارسي پاكستاني در ايران -

  .نامه و اهداي جوايز به استادان ممتاز اعطاي گواهي -

  آباد  بخش فارسي دانشكدة پسرانة اسالم-14

امات بايد  اين اقدمعتقد بودند كه براي قوت زبان فارسي در پاكستانآقاي پروفسور جان عالم 

  :صورت گيرد

  .مند آموزان با استعداد و عالقه نامه و جايزه به فارسي اعطاي گواهي -

 و تشويق استاداني كه به زبان فارسي بيشتر و بهتر سيپرداخت حقوق به استادان زبان فار -

  . كنند خدمت مي

   .هاي بخشهاي فارسي هاي فارسي براي كتابخانه ارسال مجالت و روزنامه -

  . راهم ساختن شرايطي كه تدريس زبان فارسي در دانشكده ماية افتخار باشدف -

   .ها و ايجاد رابطه بين آنان تشكيل انجمنهاي فارسي فعال در دانشكده -

  .درج مقاله در مطبوعات و مطرح كردن ارزش و اهميت زبان فارسي -

  .)رگزار كرديمزمان ما چند جلسه ب  آن كه البته در(برگزاري شبهاي شعر فارسي  -

  ). كه چند جلسه برگزار شد(برپايي همايش و جلسات سخنراني براي استادان زبان فارسي  -

  .اجراي برنامه به زبان فارسي در صدا و سيما -

  آباد   انجمن فارسي اسالم-15

 مجلة دانش در كه حدود يك سال با وي همكاري داشتم و ،مرحوم دكتر سيد سبط حسن رضوي

. كردم، ماية افتخار ما ايرانيان هم بود يشان همكاري نوشتاري و تصحيحي و غيره ميبه مديريت ا

ايشان رئيس اين . يك از ايرانيان شاغل در آنجا خاطرة اين مرد بزرگ را از ياد نخواهند برد هيچ

ايشان از چهل سال قبل زبان فارسي را در . كرد حال در رايزني فرهنگي كار مي انجمن بود، درعين

كرد و همواره مورد اعتماد و  ميايراد يادماندني   شيرين و بهسخنانوي . كرد قاره تدريس مي هشب
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ورز،  انديشه  مردي بسيار وارسته، متقي، مؤمن به هدف،. توجه رايزن فرهنگي و ديگر مسئوالن بود

 پس در قداست وي همين بس كه به گفتة رايزن محترم. نظر بنده بسيار مقدس بود خيرخواه و به

كند و   خويش را جمع ميةخيزد خانواد خواب برمي  به يك بيماري سحرگاه روزي ازابتالاز 

). اند السالم بوده كه گويا امام حسن مجتبي عليه(اكنون اسب سفيدي آمد با سواري  گويد هم مي

كند و به سراي  وي در كمال آرامش با خانواده خداحافظي مي. كند ايشان را دعوت به حق مي

  . يادش به خير و جايگاهش در جنان پرنور باد. شتابد قي ميبا

  : كرد وي نيز پيشنهادهايي به اين شرح مطرح مي

  . زبان فارسي مانند گذشته از كالس ششم در كلية مدارس تدريس شود -

عنوان درس  آموزان از دروس فارسي و عربي يكي را به در دبيرستانها اجازه داده شود كه دانش -

  . شود  انتخاب كنند و دروس رسم و نقاشي از گروه دروس عربي و فارسي حذفاختياري

  . عنوان درس انتخابي تدريس شود در دورة دبيرستان زبان فارسي همچون سابق به -

 مواد درسي نباشد تا دانشجويان (combination)گونه شرطي در تركيب  ها هيچ در دانشكده -

  . عنوان يك واحد درسي انتخاب كنند بتوانند فارسي يا عربي را نيز به

  . عنوان استاد زبان فارسي منصوب گردد  بهنفردر هر دانشكده حداقل يك  -

 خالي استاد زبان فارسي هست با تعيين استاد فارسي كرسياي كه  در هر مدرسه و يا دانشكده -

  .  پر شودكرسيآن 

قاره درس فارسي  م و تاريخ شبههاي تاريخ اسال در دورة كارشناسي براي دانشجويان رشته -

  . صورت واحد اجباري تدريس شود به

عنوان يك درس   به(C.TB.TCB.ED)هاي تربيت معلم  در دورهرا زبان فارسي  دانشجويان -

  .  برگزينند(Optional)دبيرستاني 

  . هاي ديگر برابر باشد پاية استخدامي معلمان زبان فارسي و عربي با معلمان رشته -

 دكتري و يا   براي گذراندن دورةسيالتحصيالن ممتاز زبان فار ال چندتن از معلمان و فارغس هر -

  . هاي كوتاه مدت آموزش زبان مانند گذشته باهزينة جمهوري اسالمي ايران به ايران بروند دوره
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 از بهترين نويسندگان كتابهاي فارسي در پاكستان، نفرجمهوري اسالمي ايران هر سال به دو  -

 از پژوهشگران پاكستاني كه بهترين كتاب تحقيقي را دربارة فرهنگ و ادب و هنر نفرمچنين دو ه

  . ايران و پاكستان نوشته باشند، جايزه بدهد

بار نمايشگاه كتب ادبيات فارسي چاپ شده در ايران را برپا كنند و  هاي فرهنگ سالي يك خانه -

  . هندمندان قرار د با قيمت مناسب در اختيار عالقه

آموزان ممتاز كالس دهم و به بيست   از دانش نفراز طرف جمهوري اسالمي ايران به سي -

 مدت دو ، بهاند عنوان درس اختياري خوانده  كه فارسي را به، دبيرستانةآموز ممتاز پايان دور دانش

ر عنوان درس اختياري د شرط آنكه زبان فارسي را به  به؛سال كمك هزينة تحصيلي داده شود

اين عده براي استان پنجاب مناسب است در ساير استانها به نسبت (كالس باالتر نيز برگزينند 

  ). ريزي شود آموزان برنامه جمعيت براي فارسي

دانشجويان كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي در   جمهوري اسالمي ايران به كلية -

  . اعطا كند تحصيلي مناسب ةهاي پاكستان كمك هزين دانشگاه

هاي پاكستان تدريس  ها و دانشگاه ها، دانشكده هاي درسي فارسي كه در مدارس، كالج كتاب -

هاي نامأنوس در آنها پرهيز  كار بردن واژه شود با مطالب ساده و سودمند تدوين گردد و از به مي

  . شود

  . هاي انجمن زبان فارسي در سرتاسر پاكستان تأسيس شود شعبه -

  آباد  اسالم- ملي زبانهاي نوينةارسي مؤسس بخش ف-16

مؤسسة  مديران دلسوز فعاالن و از ،سسهؤ رئيس بخش فارسي اين م،خانم دكتر شكفتة موسوي

 دربارة زبان فارسي او. گاه محيط خدمتش را ترك نكرد ، هيچ مشكالتةبا هم وي .مذكور بود

  :نظراتي بدين شرح دارد

 تأسيس شد و يكي از مؤسسات ممتاز كشورهاي ١٣٤٩ين در سال و ملي زبانهاي نةمؤسس -

براي .  در مقطع ديپلم فعال است،بخش فارسي از ابتداي گشايش مؤسسه. آسياي جنوبي است

طي دورة شش ماهه الزم است و براي اخذ ديپلم فارسي اين مدت نامه به فارسي   گواهياعطاي

  .يابد به يكسال افزايش مي
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 سال است و در حال حاضر در اين مقطع چهار ٥/١  آندت دوره مترجمي فعال است و مةدور -

 ماه ٦ (٥/٢اش   شروع شد و دوره١٣٥١مقطع كارشناسي ارشد از سال . خوانند دانشجو درس مي

شايان ذكر است كه بخش فارسي مؤسسه تا سال ).  سال براي دروس آكادميك٢دورة آمادگي و 

مجدداً  ١٣٦٧در سال . پس از آن تعطيل شد. رفتپذي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي ١٣٥٨

  .  دانشجو در اين مقطع به تحصيل اشتغال دارند١٤اكنون  گشايش يافت و هم

  .  تن هستند٨ اين مؤسسه سياستادان بخش فار -

  

  نتيجه

اي كه آن را در طول ساليان  التفاتي دولت به آن و مشكالت عديده  و بيسيعلل انحطاط زبان فار

ها و  است همواره مورد تأييد و تأكيد استادان بخشهاي فارسي دانشگاه  هديد كردهمتمادي ت

مسلماً بررسي دقيق وضع زبان فارسي در يك مقاله . است  ها و ساير مراكز فرهنگي بوده دانشكده

حتي منابع كافي هم پس از مدتها . يسدكتاب بنوه نگارندكه ميسر نيست، در اين زمينه قرار بود 

كه تمدن و فرهنگ   هنگامي،هرحال به. راهم كردم، لكن توفيق اين موهبت نصيبم نشد فجستجو

قاره مركز  سرزمين شبه.  يك برخورد جنجالي داشتئيسم با فرهنگ هندو،قاره شد ايران وارد شبه

در اين جنگ به ياري عرفا، بزرگان و علمايي كه از خراسان بزرگ آمده بودند، . اين درگيري شد

زبان چنين فرهنگي . م پا گرفت و كشور پاكستان طبق فرهنگ اسالمي تشكيل شدفرهنگ اسال

كتابخانة مركز تحقيقات . جان اسالم فارسي بودوزيرا زبان صوفيان و بزرگان و مر  فارسي بود،

 هزار كتاب خطي دارد كه بعد از سال ١٦ نزديك به ،كار بود   در آن مشغول به، كه نگارندهفارسي

 مسلمانانترين كتابخانه در منطقه است و آثار ارزشمند  است و اكنون بزرگ   شده تأسيسم١٩٧٠

بينيم  اگر به نقشة جغرافيايي نگاه كنيم مي. اي بر اين مدعاست آوري شده و شاهد زنده جمع در آن

كه ما فرهنگ خود  شود پس معلوم مي. جوارند كه ايالتهاي سند و پنجاب با ايران و افغانستان هم

 حال آنكه هشت اثر وي ،سه اثر از آثار عالمه اقبال فقط به اردوست. ايم ه پاكستان صادر كردهرا ب

، زبور عجم  ،پيام شرق، رموز بيخودي، اسرار خودي: به زبان فارسي است، كه عبارت است از

  . پس چه بايد كرد اي اقوام شرق و مسافر، ارمغان حجاز، جاويدنامه
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اگر . »محصول زندگي من سخنان من به زبان فارسي است « است كه تصريح كردهاقبال   

عالمه اقبال و يك كشور ، توجه به آن باشيم پاكستان اين محصول را از دست بدهد و ما نيز بي

  . ايم اسالمي را از دست داده

باعث تأسف است كه برخي از ايشان از . پاكستان ملتي است كه ميراث هزار ساله دارد  

. صاحبان صحاح سته هر شش تن ايراني هستند.  هستند و به آن اعتنايي ندارندفرهنگ خود بيگانه

رحمتي كه بر «گفتة دكتر اكرم شاه  به. اند مرحوم ميرسيد علي همداني و بزرگان ديگر ايراني

 دين اسالمبلعد ولي دين  دين هند ما را مي. است  است از جانب ايران بوده  پاكستان نازل شده

خود تلقين   بنابراين ما نبايد به. است  ست و ما را از قتل نفس نيز نفي فرمودهرحمت و مغفرت ا

بل زبان ميراث ملي ما   كنيم كه زبان فارسي فقط زبان ايران و افغانستان و تاجيكستان است،

برماست كه راه اقبال را ادامه دهيم و ادامة راهش نيز جز از طريق زبان فارسي . پاكستانيهاست

  . »ميسر نيست

و پيشنهادهايي كه در جلسات يا همايش يا سي از محتواي سخنان رؤساي بخشهاي فار  

 كه ،توان برخي مشكالت را شود كه با اشتراك مساعي مي  نتيجه مي،كردند حضور مطرح مي

ايم كه  همة ما پذيرفته. بسياري از آنها تكراري هم بود ولي به رسم امانت آورده شده، برطرف كرد

ها و ابزارهاي پيشرفتة آموزشي  شيوهبه بايد . زبان، كاري فني و درواقع هنري استآموزش يك 

براي . هاي درسي نيز يكسان نيست بازنگري برنامه. هاي آموزشي بازنگري شود  و برنامهتوجه كرد

  :شود هاي زير پيشنهاد مي تحقق بازنگري راه

 برقرار كنند و با همكاري يكديگر به هاي ادبيات ايران ارتباط  بخشهاي فارسي با دانشكده-الف

  .مشترك اقدام كنندطور  به مشترك برسند و در اجراي بازنگري كتب درسي ةيك نقط

مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان،   وسيلة  به پيشنهاد بخشهاي فارسي، كار بازنگري به-ب

ت مناسبي نيز برخوردار است مركز تحقيقات توان اجراي اين كار را دارد و از امكانا. انجام شود

  . ام جانب ناظر بوده كه اين

 ممكن است بخشهاي فارسي نخواهند رأساً كار بازنگري را انجام دهند و مايل باشند كه -ج

  . هاي جمهوري اسالمي ايران اين كار را انجام دهند دانشگاه
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ات اين كار را انجام  و با مساعدت مركز تحقيقها راساً ها يا دانشگاه  بخش فارسي دانشكده-د

  . شود كه اين كار شدني است و مركز بايد با بخشهاي فارسي همكاري كند دهند و تصور مي

هاي زيادي در پاكستان  شك نيست كه كشورهاي عربي براي ترويج زبان عربي هزينه  

اسي هم لحاظ سي  و بههد ماند ايران نيز بايد اين كار را بكند وگرنه از قافله عقب خوا. كنند مي

. است  لكن عربي را اجباري كرده، دولت پاكستان خواندن فارسي را منع نكرده. ديد خواهيم زيان

اعتماد رؤساي بخشهاي فارسي بايد جلب شود تا . تجديدنظر در كتب فارسي هم مهم است

  .نام كنند  زبان فارسي ثبتةدانشجويان بيشتري در رشت

  :)١٣٨١در تاريخ آبان  (ران اظهار داشت سفير پاكستان در اي،آقاي جاويد حسين  

لذا مردم پاكستان عالقة . ه استآباد نيز به يكديگر پيوست امنيت و پيشرفت اقتصادي تهران و اسالم«

چنين احساسي . دهند بسياري درجهت بسط و گسترش روابط با جمهوري اسالمي ايران نشان مي

اسي دو كشور نيز بر تقويت روابط در پنجاه لذا ارادة سي. شود در مقامات ايراني هم مشاهده مي

لكن عامل طالبان تأثير منفي بر روابط دو كشور داشت كه اكنون . ه استسال گذشته استوار بود

  .»است  اين موضوع فيصله پيدا كرده و فضا براي تقويت روابط بين دو كشور فراهم شده

بال، سعدي، حافظ، مولوي و ديگر اي منتشر شود و در آن اشعار اق رسد اگر مجله نظر مي به  

اين موضوع را رؤساي بخشها مطرح كرده . شعراي فارسي زبان گنجانده شود بسيار مناسب است

  . بودند

 كمبود استاد متبحر ،شد نكتة مهم ديگر كه در سراسر سخنان رؤساي بخشها به آن تأكيد مي  

 ،شود ها هم نمي ر به دانشكدهاين امر منحص. شود طور جدي احساس مي  است كه بهسيزبان فار

البته مشكل اول مربوط به بخشهاي زبان فارسي . بل كالجها و دبيرستانها هم مرتبط است

ها و كالجها و دبيرستانها را هم درنظر  هاست لكن در گام بعدي بايد وضع دانشكده دانشگاه

  . گرفت

 استاد را  نياز دارد، رأساًحلها اين است كه دانشگاهي كه به استاد زبان فارسي يكي از راه  

واقع رايزني فرهنگي در تأمين هزينة  استخدام كند و مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان و در

  . ها همكاري كند آن با دانشگاه
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هايي كه اعالم نياز   مركز تحقيقات فارسي استاد زبان در اختيار دانشگاه،حل ديگر اينكه راه  

   . قرار دهد،كنند مي

كار  ، البته اين از استادان ايراني براي تدريس دعوت شود، اما نه رسماً، حل سوم اينكهراه  

منتها . است  بيني شده ولي تشريفات اداري هر دو كشور راه رسيدن به هدف را سد كرده پيش

 كه آزادانه خدمت كنند ندمند اي هستند كه التزام خدمت به دولت ندارند و عالقه استادان بازنشسته

 قدر مسلم اين قبيل . و زبان فارسي را تدريس كنندبرونددور از تشريفات اداري به پاكستان ه  بو

و رايزني فرهنگي هم  بديهي است چنانچه اين راه عملي شود.  هم هستندهزينه كم و پرسودافراد 

  . شود همكاري كند، مشكل چند دانشگاه با تدريس يك تن در هفته به تناوب حل مي

. هارم اينكه به دانشجويان ممتاز بورس تحصيلي داده شود و آنان نيز كمك كنندراه حل چ  

 هم اينكه مشكل زندگي و ،شود اين امر هم سبب تقويت كادر آموزشي بخش مربوط مي

 . استخدامي آنان در آينده حل خواهد شد
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