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  به سوي چارچوب سیاست زبانی ملی

  *پور طاهره احمدي

  چکیده
زبان فارسی تنها زبان رسمی کشور ماست و در کنـار آن چنـدین زبـان و گـویش     

تعدادي گویشور در نقـاط گونـاگون کشـور    دیگر نیز وجود دارد که هر یک داراي 
عنوان زبان مـذهبی نیـز در    عنوان زبان جهانی و زبان عربی به زبان انگلیسی به. است
ریـزي در خصـوص کـاربرد و     برنامـه . زبانی ما جایگاهی دارنـد آموزش هاي  برنامه

 واقـع  هاي سیاسی دولت قرار دارد و در برنامه ةها درحوز آموزش هریک از این زبان
عنـوان زبـان ملـی،     بـه  ،بدیهی است کاربرد زبان فارسی .استاز وظایف هر دولتی 

و در  نمایـد  هـاي موجـود در کشـور را محـدود نمـی      لزوم توجـه بـه دیگـر زبـان    
ها نیـز در کنـار زبـان     الزم است شأن و کاربرد دیگر زبانزبانی  سیاستریزي  برنامه

ترین اسناد  برخی ازمهمررسی ب ،حاضر ۀمقال هاي طی پژوهش. شودفارسی تضمین 
سیاسـت فرهنگـی و    ۀانـداز، اساسـنام   همچون قانون اساسـی، سـند چشـم    ،دولتی

اشـاره   چنـدان  هاي زبـانی  که در اکثر این اسناد به برنامه داده نشانفرهنگستان زبان، 
کـه حـاوي قـوانین جـامع      ،سندي مشخص و مخصوص سیاسـت زبـانی   وشده ن

هـاي موجـود در ایـران باشـد، تـدوین نشـده        زبان ۀمربوط به کاربرد و آموزش کلی
ه در خصوص کـاربرد  یدلذا پیشنهاد این مقاله تدوین سیاستی منسجم و سنج. است

هـا سـروکار   است که ایرانیان بـه نـوعی بـا آن    ییها و گویش ها زبان همۀو آموزش 
ضـمن   ،هاي گوناگون چنین سندي پیشـنهاد شـده اسـت    بخش ،در این مقاله. دارند
تـدوین ایـن    بـراي هـاي الزم   شاخصمرجع انداز  ه قانون اساسی و سند چشماینک

  .شوند در نظر گرفته میسیاست 
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  مقدمه. 1
ی عنوان زبان ملـ  کشور ما از جمله کشورهاي چند زبانه است که از دیرباز زبان فارسی را به

استفاده از  :آمدهایران  »قانون اساسی جمهوري اسالمی«اصل پانزدهم  که در چنان ؛پذیرفته است
اسناد و مکاتبات و متـون رسـمی و کتـب     ۀزبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران در کلی

سازمان گسترش «و  »فرهنگستان زبان و ادب فارسی«. درسی باید با زبان و خط فارسی باشد
در حفظ اصالت و ترویج این زبـان و  باشند که رسماً  میاز جمله نهادهایی نیز  »زبان فارسی

در کشور ما چندین زبان بومی نظیر ترکی،  ،حال عین در .اند ریزي براي آن موظف شده برنامه
در . دنچون گیلکی و مازندرانی، سخنگویان بسیار دار ،کردي، لري و عربی، و شماري گویش

هاي  هاي محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ه است که استفاده از زبانهمان اصل پانزدهم آمد
بـا   ،از سویی دیگر. گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است

و علوم و معارف اسالمی عربـی اسـت و هویـت اسـالمی کشـور       قرآنتوجه به اینکه زبان 
ده شود، در اصل شانزدهم قانون اساسی بـه آن نیـز   ارج و قرب نها قرآنطلبد که به زبان  می

متوسطه  ةابتدایی تا پایان دور ةباید پس از دور عربی پرداخته شده و چنین آمده است که زبان
عنوان زبان ارتباطات و  لزوم زبان انگلیسی به. ها تدریس شود رشته ۀها و در هم کالس ۀدر هم

بـدیهی اسـت    .ناپذیر کرده اسـت  ر کشور ما اجتنابسواد جهانی استفاده از این زبان را نیز د
   .باشد خاطر دولت در قبال این تنوع زبانی حفظ وحدت و انسجام ملی نیز می ۀدغدغ

اکنون باید دید دولت در قبال این گستردگی زبانی چه سیاست عملی و اجرایی دارد یا باید 
که این   ن ملی حفظ و تقویت کند چراعنوان زبا باید زبان فارسی را به ،سو یک از .در پیش بگیرد

ها  و حامل باورها و ارزش هاي فرهنگی مشترك مردم این سرزمین را دارد زبان در خود تجربه
و بومی هاي قومی  دولت موظف است بر هویت ،دیگر سویی از. این مرز و بوم است تاریخ و

ینکه در اصل نوزدهم قـانون  کما ا. ها میسر نیست جز با ترویج این زبانارج بنهد و این مهم ب
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند «اساسی به اصل برابري قومی اشاره شده و آمده است که 

  .»از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود
هـم هـر کشـوري    هـاي م  جمله سیاسـت  از ،پردازد میکه این مقاله به آن  ،سیاست زبانی

کند بـه سیاسـتی کـه دولـت در قبـال زبـان ملـی،         کلی اشاره می طور شود و به محسوب می
  .گیرد هاي بومی، زبان مذهبی و زبان جهانی به نفع مصالح کشور در پیش می زبان

ها در اتحاد و انسجام  دولت در قبال کاربرد و آموزش این زبان که سیاست برآن استاین مقاله 
  .کند می تدوین چارچوب سیاست زبانی ملی پیشنهاد و ؛ژرف دارد ملی تأثیري
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آن با سـاختار   ۀکلی بررسی و رابط طور ابتدا موضوع سیاست زبانی به ،هاي بعد در بخش
سپس نکاتی در مورد زبان ملی . گردد نظران مطرح می اجتماع و قدرت سیاسی از دید صاحب

وضعیت ایران از لحاظ چند زبانگی توصیف و بر  تا شود بیان میهاي زبانی در ایران  و اقلیت
در خصـوص   ،در پایان .لزوم اتخاذ سیاست زبانی منسجم و مکتوب نشان داده شود ااین مبن

  . گردد چارچوب سیاست زبانی ملی پیشنهادهایی ارائه می
  
  مبانی نظري سیاست زبانی. 2

ــ  ،سیاسـت زبــانی کشــور  از  راوان دارد،آن هــم در کشــوري کـه تنــوع زبــانی و گویشــی ف
ریـزي و سیاسـتی کـه دولـت در      نـوع برنامـه  . شـود  هاي مهم دولت محسوب مـی  سیاست

توانـد در وحـدت و    گیـرد مـی   هاي گوناگون موجود در کشور در پـیش مـی   خصوص زبان
الزم است در خصوص چند و چون سیاسـت زبـانی از    ابتدا .انسجام ملی نقش داشته باشد
هـاي   هاي اقلیت و دیـدگاه  سیاست زبانی با زبان ۀسپس رابط ،لحاظ نظري مطالبی ذکر گردد

نظري مربوط به سازمان اجتمـاعی و قـدرت بیـان شـود تـا زمینـه بـراي طـرح چگـونگی          
  .چارچوب سیاست زبانی آماده گردد

  
  تعریف سیاست زبانی 1.2

 1945ایـن عنـوان در سـال     بـا هـا   کتاب نخستین .جدید است اًاصطالح سیاست زبانی نسبت
ـ     ). Spolsky & Shohamy, 2000: 2( آمـد پدید  ديمیال  ۀامـروزه ایـن موضـوع مـورد عالق

ریـزي زبـان    گاه سیاست زبـانی بـا برنامـه   . هاي گوناگون است بسیاري از پژوهشگران رشته
که بین سیاست زبانی  معتقد است) Baldaouf, 1994(ف لداب .رود کار می صورت مترادف به به

ی از سیاست واقع اجرای ریزي زبان در که برنامه طوري. تمایز قائل شدباید  ریزي زبان و برنامه
شناسـی   زبان. شناسی اجتماعی رشد کرد سیاست زبانی همراه با زبان رشتۀ. زبانی تلقی گردد

م شکوفا شد و خیلی زود سیاسـت   1960 ۀاي تخصصی است که در ده اجتماعی خود رشته
ریزي زبان  سیاست زبانی و برنامه ،از سویی .سعه دادزبانی را نیز در قلمرو خود گنجاند و تو

اعـالم  ) Grabe & Kaplan, 1992(گرب و کپالن . شناسی کاربردي قرار دارند زبانۀ رشت زیر
ریزي زبان و سیاست زبانی با موضوعات  چهارم مقاالت مربوط به برنامه یک اًکنند که تقریب می

زمان بین سیاست زبانی و علوم سیاسی آموزش  مرور به .شناسی کاربردي سروکار دارند زبان
  ).ibid: 3( و سیاست آموزشی همپوشانی طبیعی ایجاد شد



  به سوي چارچوب سیاست زبانی ملی   4

  1390سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان شناخت،  زبان

ترین شـکل آن همـان    شود؟ ساده راستی سیاست زبانی چیست و چگونه اعمال می اما به
اصولی که در قانون اساسی مثالً . خورد احکامی است که در اسناد رسمی دولتی به چشم می

  لتـی کشـورها دربـارة زبـان وجـود دارد و معمـوالً مقـررات اجرایـی را نیـز بـه           یا اسناد دو
  نمونۀ آن اصول پانزدهم و شانزدهم قانون اساسی کشور خودمـان در خصـوص   . همراه دارد

   ریـزي و سیاسـت زبـانی    بر مبناي تعاریف برخی از پژوهشگران حوزة برنامـه . ها است زبان
)Haugen, 1983: 275; Kaplan & Baldauf, 1997: 39; Spolsky, 2004: 6(،   چـارچوب

گسـترش   ،)Codification(سـازي   بندي، مدون سیاست زبانی شامل مراحل تنظیم و صورت
)Elaboration (بنـدي سیاسـت زبـانی فراینـد      صورت. و درنهایت اجراي آن سیاست است

هنگی در شماري از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادي و فر. گیري است سنجش و تصمیم
) Kaplan & Baldauf, 1997: 39( سازي سیاست زبانی مدون. شوند این فرایند در نظر گرفته می

معموالً مربوط به جامعۀ ـ  اي از هنجارهاي زبانی هاي معیارسازي است که مجموعه شامل روال
و  ، عالیقها ارزش، ها در این مرحله، احساسات، نگرش .شود تنظیم و تشکیل میـ  تحصیلکرده

وقتـی  . شـود  کنندگان سیاست زبانی در نظر گرفتـه مـی   گذاران و نیز دریافت سالیق سیاست
گذار باید توجه داشته باشد که مردم در جوامـع   شود، سیاست سازي می سیاست زبانی مدون

). Fishman, 1974b: 23(باشد  تر و سودمندتر تر و آراسته خواهند زبانشان پاك زبانی جدید می
اند و آنچـه در   یعنی آنچه در گذشته بوده: اهند زبانشان انعکاسی از خود آنها باشدخو آنها می

  .آینده خواهند بود
هـاي نوشـتاري مـورد     هـا و نظـام   گسترش سیاست زبانی به این معنی اسـت کـه زبـان   

دقیـق   قـدر  آندستگاه خـط بایـد    مثالً. گسترش یابند یفعالیت هاي حوزهریزي در تمام  برنامه
باید با فنـون  نیز نظام نوشتاري . شودي جدید سازگار اه گیري و قرضا کلمات نو که بباشد 
بایـد   شـده  ریـزي و مـدون   زبـان برنامـه  . گرافیک هماهنگی داشـته باشـد   ،الخط رسم ،چاپ

نیـز  اهـداف آن سیاسـت   ، در جهـت  یکپارچگی در عین حفظ ،که طوري ،باشدپذیر  انعطاف
 هم حاظ فنی سازگار باشد بلکه باید قابلیت نوسازي درونیباید از ل تنها زبانی نهچنین  .باشد

گسـترش سیاسـت زبـانی    ۀجنب .در قالـب واژگـان   ارائـۀ مفـاهیم نـو   از طریـق   :داشته باشد
گسـترش،  . ریزي زبـان اسـت   هاي برنامه سازمانزبان یا هاي  فرهنگستان ةکلی بر عهد طور به
شـود،   اجرا مـی  زبانی که سیاست سازي، در تمام طول زمانی بندي و مدون خالف صورت هب

 ).Fishman, 1974b: 24; Kaplan & Baldauf, 1997: 43( یابد ادامه می
اجرا چگونگی  .استسیاست آن اهداف تحقق در زبان و  روال تغییراجراي سیاست زبانی 
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الزم است براي اجراي  است؛ پسجهت رسیدن به هدف مورد نظر  کردن یک طرح در عملی
  .دقت تشریح شوند ساختار اجزاي اجرا بهو  ازمانی راه بیفتدموفق یک طرح س

 در گسترش سیاسـت  .هایی نشان داد توان با مثال را میزبانی گسترش و اجراي سیاست 
 اند ریزي زبان متولیان برنامه آنها. توانند نقش کلیدي داشته باشند هاي زبان می فرهنگستان ،زبانی

. دهند گیرند و گسترش را در یک بافت خاص قرار می میهاي زبانی تصمیم  سیاست ةکه دربار
میزان موفقیت در تقویت و ایجاد انگیزه براي  به مربوط به سیاست خاص یدستیابی به هدف

عـالوه  ). Fishman, 1974a: 529( بستگی داردها در مورد طرح  به نگرش نیزو طرح پیشبرد 
هـاي    با نیـاز  ،خود نوبۀبه  ،ی موجودتشکیالت دولت ،براي اجراي یک سیاست زبانی ،بر این

 مسئوالنبدون حمایت  اي هیچ سیاست زبانی ).ibid: 532(سیاست زبانی باید سازگار باشد 
حتی اگر  ،هاي دولتی درگیر شوند باید تمامی بخش. تواند با موفقیت به اجرا درآید دولتی نمی
فـردي   بـه  تشکیالت بایـد ین اکل  ریاست .داردبه عهده مسئولیت اولیه را  سازمانفقط یک 

در  بایـد سیاسـت زبـانی    .مند به سیاست زبانی است هکه قدرتمند و مؤثر و عالق سپرده شود
  ).ibid: 534( یی یا فرهنگاتانتخاب یهای فعالیت باشد و نه صرفاًگسترده سطح زندگی مردم 

  :ریزي زبان مربوط است به سیاست برنامه پس
  .کردن اهداف خصطریق مش بندي سیاست از صورت .1
  .هایی براي دستیابی به اهدافتعیین راهبردطریق  سازي سیاست از مدون .2
ریزي با اهـداف در   هاي تحت برنامه که گسترش زبانتوجه به اینگسترش سیاست با  .3

  .یک راستا قرار گیرد
چارچوبی معتبر و قدرتمند جهت دستیابی به اهداف و ۀ اجراي سیاست از طریق ارائ .6

مردمـی کـه تحـت اجـراي برنامـه هسـتند       بـراي   انگیزه براي کـاربرد زبـان سیاسـت    ادایج
)Eastman, 1983: 12.(  

. سیاست زبانی همیشه هم معنـاي مثبتـی نـدارد    ،تالفسوناز دید صاحب نظران، ازجمله 
طریق سیاست زبـانی در   و امروزه از آورد می  پدیدهاي گوناگون را  سیاست زبانی ایدئولوژي

سیاسـت   .شـود  گر و استثمارگرایانه اعمال مـی  هاي دولتی سلطه از کشورها سیاستبسیاري 
عدالتی و نابرابري اجتماعی باشـد و هـم عامـل وحـدت،      تواند هم عامل تفرقه، بی زبانی می

ها در سیاست زبانی مناسب بسیار  نقش دولت). Tollefson, 1991( انسجام و غرور ملی گردد
 ۀخصوص رابطـ  و در شود کید میأبه ظرافت و اهمیت این نقش ت مهم است لذا در این مقاله

  . گردد میهایی مطرح  هاي زبانی با سازمان اجتماعی و قدرت سیاسی بحث سیاست
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در اتخاذ هر سیاست  ،معتقدند سیاست زبانی ۀنظران و پژوهشگران عرص برخی از صاحب
مثالً  .مد نظر قرار گیرددر اسی اجتماعی و قدرت سی ساختارهايآن با  ۀزبانی، الزم است رابط

قائـل  خـاص   یزبـان براي در یک جامعه  یاهمیتی که سیاست زبانی خاص گوید میتالفسون 
عملکـرد  وي مدعی اسـت کـه   ). ibid: 10( رسد از موارد به نظر طبیعی میدر بسیاري  است

رد نظر خود ایدئولوژي مو تواند سان می ارادي و آزاد است و بدینزبان  ةسیاست زبانی دربار
  .از نظر همه بسیار هم طبیعی جلوه نماید اي که گونه بهرا برمردم تحمیل نماید 

  
  سیاست زبانی در ایران .3

تـرین   تـوان در مهـم   آمد، سیاست زبانی موجود در ایران را می مقدمهطور که دربخش  همان
ران چند سند مهـم  یافتن رد پاي سیاست زبانی در ای ادامه برايدر . اسناد دولتی بررسی کرد

  .ه استدولتی بررسی شد
  

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 1.3
ۀلئمس 19و 16، 15هاي  ایران است که در اصل »قانون اساسی جمهوري اسالمی« اولین سند 

زبان و خط فارسی  ،در قانون اساسی. کند هاي بومی و زبان عربی را مطرح می زبان ملی، زبان
 اًتون رسمی و کتب الزامـ اسناد و مکاتبات و م ۀمعرفی شده است و کلی ملی و خط تنها زبان

هاي محلی نیـز در مـدارس حقـی قائـل شـده و       البته براي زبان. باشد به این زبان و خط می
هاي گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبـان   ها در مطبوعات و رسانه این زباناستفاده از 

زبان عربی بـه عنـوان زبـان     بارةسیاست دولت را در 16 اصل .فارسی در مدارس آزاد است
هـاي   لـزوم تـدریس زبـان عربـی در دوره    . و علوم و معارف اسالمی نشان داده است قرآن

  . زبان استاین هاي مکتوب در مورد  دبیرستان از جمله سیاست ةابتدایی تا پایان دور
  

  ها فرهنگستان ۀاساسنام 2.3
ریز زبانی در کشور است که  ترین نهادهاي برنامه از جمله مهمفرهنگستان زبان و ادب فارسی 

. به عهده دارد ،ویژه در خصوص حفظ و اعتالي زبان فارسی هب ،هاي زبانی دولت را سیاست
 پیش از ،زبانریزي  برنامه .طور رسمی بیش از یک قرن است ریزي زبان در ایران به عمر برنامه

 ، کهصورت گرفته استق . ـه 1250 شاه در سال الدیندر زمان ناصر ،تأسیس فرهنگستان اول
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اولین توجهات رسمی به ضرورت حفظ زبـان فارسـی در برابـر الفـاظ بیگانـه و       اًاین ظاهر
دستور براي تأسیس اولین آکادمی ). 75 :1385 ،روستایی( نگارش صحیح کلمات بوده است

 :همان( شاه قاجار صادر شد نتوسط مظفرالدیق .ـ ه 1279گزین ایران در سال  و انجمن واژه
 در» فرهنگسـتان اول «یـا   »فرهنگسـتان ایـران  « ،شـاه  رضاه در زمان سلطنت ،پس از آن). 77

پس از انقالب  ،و »فرهنگستان دوم« .بیش از هرچیز با هدف وضع واژه تأسیس شدش 1314
دامـه  ریزي زبانی را تحت حمایت دولـت تـاکنون ا   همگی برنامه »فرهنگستان سوم« ،اسالمی

 ،40 ۀدر دهـ . زبـان فارسـی قـرار داشـت و دارد     هاي آنها حول محـور  اهم فعالیت .اند داده
زیـر   ةبا سه هـدف عمـد   ،پس از پانزده سال تعطیلی ،)1357ـ  1347( فرهنگستان زبان دوم
کارآمـد کـردن زبـان     ؛حفظ زبان فارسی در شأن واالي کهن فرهنگی: دوباره گشایش یافت
 هـاي ایرانـی زنـده    ها و گویش همه زبان ةپژوهش دربار ؛قش زبان علمفارسی براي ایفاي ن

  ).1351 ،فرهنگستان زبان ایران(
. واژه گزینی و پژوهش: کلی داشت ۀاین فرهنگستان براي رسیدن به اهداف فوق دو برنام

ران هاي زبانی در ای به اقلیت ،ریزي زبان فارسی عالوه بر برنامه ،بینیم که در این فرهنگستان می
نامه براي هریک  کردن واژه با هدف فراهم نیز» شناسی گاه گویشپژوهش« .نیز توجه شده است

هاي ایرانـی،   جامع فارسی به گویش ۀنام واژه تهیۀ عکس، ههاي ایرانی به فارسی و ب از گویش
. تأسیس شد کردن نقشۀ گویش هاي ایرانی و دستور براي هریک از آنها و از این قبیل فراهم
  .نامه بوده است فرهنگ و واژه ۀنهایی این پژوهشگاه بیشتر معطوف به تهی ۀوظیف اًظاهر

، پـس  1369فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا فرهنگستان سوم پس از انقالب در سـال  
نـد از  ا اهداف ایـن فرهنگسـتان عبـارت   . ریزي زبان کرد شروع به برنامه ،سال تعطیلی 13از 
عنوان یکی از ارکان هویت ملـی ایـران و زبـان دوم     رسی بهحفظ قوت و اصالت زبان فا .1

پروردن زبانی مهـذب و رسـا بـراي بیـان       .2 ؛عالم اسالم و حامل معارف و فرهنگ اسالمی
هـاي   هاي علمی و ادبی و ایجاد انس با مآثر معارف تاریخی در نسل کنـونی و نسـل   اندیشه

ایجـاد    .4؛ لمرو آن در داخل کشـور سترش حوزه و قگرواج زبان و ادب فارسی و   .3 ؛آینده
نشاط و بالندگی در زبان فارسی به تناسب مقتضیات زمـان و زنـدگی و پیشـرفت علـوم و     

  .فنون بشري با حفظ اصالت آن
وظیفه ذکر شده است  9در شرح وظایف مکتوب فرهنگستان نیز  ،با توجه به این اهداف

 اًمطلقـ  و هاي گوناگون پرداخته شـده  به حفظ و تقویت زبان فارسی از جنبه در همۀ آنهاکه 
رسد که اهداف  نظر می به .میان نیامده است هاي موجود به هاي ایرانی و گویش ذکري از زبان
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آن هـم بخـش    ،فرهنگستان در پرتو اصل پانزده قانون اساسی ۀو وظایف مذکور در اساسنام
 ۀواقـع وظیفـ   در .سـت عنوان زبان ملی، جهت بخشیده شـده ا  مربوط به زبان فارسی به ،اول

هـاي زبـانی    کـه سیاسـت   ،ریزي زبـانی  ترین دستگاه متولی برنامه عنوان اصلی فرهنگستان به
جهات و جوانبی است که در حفـظ زبـان و خـط     ۀنماید، پاسداري از هم دولت را اجرا می

  .عنوان زبان و خط رسمی کشور دخالت و تأثیر دارد فارسی به
 
   »شدن وري اسالمی ایران در خصوص جهانیهاي کلی جمه سیاست« سند 3.3

هـاي کلـی    سیاسـت «سـندي را تحـت عنـوان     1384در سال  »شدن مرکز مطالعات جهانی«
اقتصـادي و  ، در محورهـاي فرهنگـی  » شـدن  جمهوري اسالمی ایران در خصـوص جهـانی  

 »شـوراي راهبـردي  «پس از تصـویب در   ،ذکر است که این سندشایان . سیاسی فراهم نمود
 »مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام    «براي بررسی و تصـویب بـه    ،1385کز در سال این مر

متخصصان به انضمام اسناد توضـیحی و پشـتیبان    عرضه شده و همزمان جهت مطالعه و نقد
که به مبحـث   ،هایی از آن سعی شده است بخش ،در این مقاله .فتتوسط این مرکز انتشار یا

  .ذکر گردد شود، میچگونگی استفاده از زبان انگلیسی مربوط 
زیـر  «در  وفرهنـگ   ۀهاي کلی در عرص از جمله مباحثی که در بخش مربوط به سیاست

عنـوان یکـی از عناصـر     آمده موضوع تقویت زبان فارسی است که از آن به »مدار ملی شبخ
هـاي جهـانی و اتخـاذ     راهبردي تعامل با زبـان  ،ویژه در فضاي دیجیتال هاصلی هویت ملی ب

سـند  : ب1385نهاونـدیان،  ( و تخصصی  آموزي عمومی وجهی در زبان ع و چندرویکرد جام
  . یاد شده است) 2ـ  ـ الف 2پشتیبان 

  :در زیر بخش مدار جهانی چنین آمده است
هـاي   هاي توزیع جهانی کاال دستیابی به اقتدار ارتباطی و فرهنگی از طریق دسترسی به شبکه

مشارکت  ،اي هاي جهانی در فضاي رایانه با زبان میاي اسال رسانه تقویت تولید چند ،فرهنگی
 ۀتوسع ،المللی گردشگري هاي بین حضور در شبکه ۀتوسع ،فعال در راهبري جهانی اینترنت

هـاي   اي و جهانی متناسب با ذائقه و ویژگـی  صادرات فرهنگی و دستیابی به بازارهاي منطقه
  ).2ـ  ج ـ  2: سند پشتیبان: ب1385نهاوندیان، ( مخاطبان جهانی

و مفـاهیم   تشامل اسناد توضیحی اسـت کـه در آن مـدلوال   ها  سند پشتیبان این سیاست
ذیل هر بنـد بـا بیـانی سـاده و بـه       وشود  میتوضیح داده هاي کلی  مرتبط با هر بند سیاست

اي و جهـانی تنظـیم    منطقـه  ،اقتصاد و سیاست در سه مدار ملـی  ،تفکیک سه بخش فرهنگ
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 نمـا  دو تنـاقض و تقویت زبان فارسی در سطح ملی را بـا   شسند گستر این هالبت. شده است
ترکـی و کـردي در ایـن سـرزمین      ،نظیر عربی چندین زبان بومی ،از یک سو. بیند مواجه می

هـا   جز بـا تـرویج ایـن زبـان      و بومی  هاي قومی نهادن به هویت گویشوران بسیار دارد و ارج
تـري   بسـیار پـایین  ۀ جهانی انگلیسـی و در درجـ  هاي  زبان ،از سوي دیگر«، ممکن نیست و
 ،انتقـال دانـش جدیـد   . انـد  هاي جهـانی  هاي انکارناپذیر مشارکت در عرصه فرانسه ضرورت

بـدون تسـلط عمـوم     ، المللی در سطح عمـومی  کردگان و ارتباطات بین بدون تسلط تحصیل
  .»تپذیر نیس امکان ،هاي جهانی مردم بر زبان

 شـدن  هاي کلی جمهوري اسالمی ایران در خصـوص جهـانی   در متن پیشنهادي سیاست
 ۀوسـیل  عنوان عامل یکپـارچگی ملـی و فرهنگـی بـه     ، بر لزوم تقویت زبان فارسی به)1385(

هاي جوان و کودکـان، تقویـت    تولیدات فرهنگی و تقویت وجهه و اعتبار آن در اذهان نسل
اشـاره  ... گـرا و   اي فارسـی فرهنگی کشـوره  ۀجزایر زبان فارسی در منطقه و تشکیل اتحادی

گرفتن سیاسـتی چندگانـه و چنـدوجهی در زبـان آمـوزي       پیش در ،عالوه بر این .شده است
هاي  وجهی شامل رویکرد این رویکرد چند ).33ص( عمومی و تخصصی پیشنهاد شده است

زبـان   /اي زبان منطقـه  /زبان ملی /هاي محلی یادگیري زبان( آموزي عمومی و تخصصی زبان
اتخاذ این رویکـرد مسـتلزم   « همچنین در این سند آمده است که .پیشنهاد شده است) یجهان

  .»عنوان مهارت مورد نیاز و نه عامل هویت برانداز است تغییر نگاه به زبان خارجی به
  
  )مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی( اصول سیاست فرهنگی جمهوري اسالمی 4.3

سیاست فرهنگی نـوعی توافـق رسـمی و اتفـاق نظـر      «در پیشگفتار این سند آمده است که 
هـاي الزم و ضـروري در    ترین اصـول و اولویـت   تشخیص، تعیین و تدوین مهم ...الن ئومس

   .»... باشد فعالیت فرهنگی می
 7 ةاصل شمار »اهتمام به امر زبان و ادبیات فارسی و تقویت و ترویج و گسترش آن«

تحکیم وحدت ملی و دینی با « آن نیز 5 ةشمارباشد و اصل  از اصول سیاست فرهنگی می
را مطـرح   »هاي قومی و مذهبی و تالش در جهت حذف موانع وحدت توجه به ویژگی

هاي دیگر موجود در ایران نیست اما به نوعی  اصل اخیر اگر چه در خصوص زبان .کند می
 28 ةشـمار اصل خط مشی . نماید طریق حذف موانع مطرح می  وحدت ملی را از ۀلئمس

کردن لغات و اسـامی   هاي مختلف و جایگزین پژوهش در فرهنگ عامه و گویش«نیز به 
هاي زبان و  توسعه و تقویت کرسی« 29ة شمار در اصل و خط مشی اشاره دارد »مناسب
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  فرهنگسـتان   ... هاي داخل و خارج از کشـور  ادبیات فارسی در مراکز علمی و دانشکده
   .آورده شـده اسـت   »هـا و اسـامی بیگانـه    اکن از واژهزبان و ادب فارسی و پاکسازي ام

)http:// www.iranculture.org/research/countries/...(  
به موردي دیگر در خصـوص سیاسـت زبـانی کشـور      در این سند ،جز موارد ذکر شدهب

  .اشاره نشده است
  
   1404جمهوري اسالمی ایران در افق  انداز سند چشم 5.3

در پرتو ایمان و عزم ملی  ،بنابر خود این سند ،اسناد دولتی ایران است که ترین این سند از مهم
ها و اصول قانون اساسی  در مسیر تحقق آرمان جمعی و ۀریزي شده و مدبران و کوشش برنامه

انداز  ایرانی در افق این چشم ۀجامع ،در این سند .طراحی شده است انداز بیست ساله در چشم
سـاالري دینـی، عـدالت     ملی و انقالبی، با تأکید بر مـردم « :هجمل از ،هایی است داراي ویژگی

 .»ها، و امنیت اجتماعی و قضـایی  هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان اجتماعی، آزادي
در  ،در پایـان  ،و آورد مـی  را» بودن مفتخر به ایرانی«هاي این جامعه  از ویژگی ،در جاي دیگر

رشد فرهنگ و آموزش و الزامات «ها آمده است که  صدر کنار دیگر شاخ ،بخش مالحظات
انداز تنظیم و تعیـین   هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز باید متناسب با سیاست چشم

   .»طور کامل مراعات شود ها به ها و هدف گردد و این سیاست
مـا  یاست زبانی اشاره نشده اسـت ا طور اخص به موضوع س چه به انداز اگر در سند چشم

قانون  19و  16و15دهد که به اصل  آرمانی نشان می ۀشده براي یک جامع هاي مطرح ویژگی
  .اساسی پایبند است

 
  در ایران ها دیگر زبانزبان ملی و . 4

از میـان ایـن   . شـود  نقاط ایران تکلم مـی  در اقصاي بسیاري ها ها و گویش زبان هم اکنون، به
برخی . ان زبان ملی در این مرز و بوم انتخاب شده استعنو زبان فارسی از دیرباز به ،ها زبان

عنـوان زبـان میـانجی در ایـن      شدن زبـان فارسـی بـه    نظران در خصوص پذیرفته از صاحب
کار رفتـه و   صورت یک زبان رابط به سرزمین اعتقاد دارند که در ایران همواره زبان فارسی به

داد زیادي زبـان و گـویش محلـی و    تع ،جز زبان فارسیب. از پیوستگی قومی جدا بوده است
رسـمی   غیـر  هـاي آمار ،ها سخنگویان به این زباندرخصوص . در ایران وجود دارد نیز بومی

هنگام صدور شناسنامه که  1370توان به آمار سال  می ،از میان آمارهاي گوناگون .وجود دارد
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سال در سطح کشور مادر درآن  558هزار و  49از  استناد کرد، شد، آوري جمعبراي نوزادان 
را فارسـی در ایـران    هاي غیـر  درصدي زبان 8/53سهم  ۀزبانشان پرسیده شد که نتیج ةدربار

ها به درصد به ایـن شـرح    گیري مذکور، توزیع سهم هریک از زبان براساس نمونه. نشان داد
 3/5گیلکـی و شـمالی،    2/7لري، 9/8کردي،  10ترکی آذربایجانی،  6/20فارسی،  2/46 :بود

  ).53: 1379، زنجانی( ها سایر زبان 2/0ارمنی،  1/0ترکمنی 6/0بلوچی،  7/2ربی، ع
  

 گیري نتیجه .5

ریزي زبان دولتی وجود یـک سیاسـت زبـانی     سیاست زبانی یا همان برنامه ةدیدیم که حوز
گونه  این سیاست زبانی هر. داند زبانی متنوع چون ایران بدیهی می ۀمشخص را در یک جامع

کلـی اسـت   هاي مهم سیاست  یکی از بخش و شود زي زبانی را در کشور شامل میری برنامه
هـاي درون   تواند از بروز بسیاري از کشمکش چندین زبان و گویش میکه در جوامع داراي 

کـار   نوع سیاستی که باید در این خصوص بـه  ،حصول این امربراي . جوامع پیشگیري نماید
کـه زبـانی متفـاوت از     ،اي دارد تا اعضاي آن جامعـه  هگرفته شود نیاز به دقت و عدالت ویژ

خود را متعلق به آن جامعه بدانند و این تفاوت را مانعی براي وحدت ملـی   ،زبان ملی دارند
  .و همدلی با دیگر هموطنان خود ندانند

ایرانـی شـامل    ۀي موجود در جامعـ ها و گویش ها در این بررسی نشان داده شد که زبان
 ،، تعدادي زبـان و گـویش قـومی و محلـی، زبـان انگلیسـی      ملیعنوان زبان  به ،زبان فارسی

بایـد تحـت    ،و عـالم اسـالم   قرآنعنوان زبان  عنوان زبان ارتباطات جهانی و زبان عربی به  به
خصـوص   که در دیدیم ترین اسناد دولتی با بررسی برخی از مهم. ریزي زبان قرار گیرد برنامه

بـه چشـم   هـایی   سیاسـت در هریک از این اسـناد   ،رت پراکندهبه صو ،هاي فوق کاربرد زبان
طور مجـزا و   این مقاله لزوم تدوین یک سیاست زبانی ملی است که به کرداما روی .خورد می

انـداز، بـه    جانبه و مبتنی بر اصل برابري، با توجه به اصول قانون اساسـی و سـند چشـم    همه
شک تضمین اجـراي   بی. ها بپردازد زبان یات مربوط به کاربرد و گسترش هر یک از اینئجز

 .دولت خواهد بود ةآن نیز بر عهد
هـاي بـومی و    زبانی قابل توجه در کشوري چون کشور ما وجود زبـان  ۀلئمس ،حال هر به

اي  با روحیـه  ،کند تا طلبد و دولت را ملزم می باشد که سیاست زبانی خاصی را می محلی می
هـا احسـاس مسـئولیت     به گسترش و کاربرد ایـن زبـان   دوستانه، نسبت خواه و انسان عدالت

عنـوان ایرانیـانی کـه زبـان ملـی را       بـه  ،هـا را  نماید و موجبات رضایت کـاربران ایـن زبـان   
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ایـن ایرانیـان زبـان ملـی را      شناختی زبان، به اصطالح جامعه ،واقع در. آورد ، فراهماند پذیرفته
هاي مـادري خـود را    فظ شأن و منزلت زبانکنند، اما ح می) Linguistic tolerance(» تحمل«

هاي بومی خود فرهنـگ، ادبیـات، هنـر، موسـیقی و      آنها در بطن همین زبان. خواستارند نیز
هاي متنوع و قابل توجهی را با خود دارند کـه بـراي کشـور     هاي ناب، ارزش شک اندیشه بی

ز فرهنـگ غنـی   هـا بخشـی ا   هـا و ارزش  این فرهنـگ . شود هاي واالیی محسوب می سرمایه
امتیـاز  از  .ایرانی باید بـه آن افتخـار کنـد    ۀجامع ،1404انداز  بنابر سند چشم ،ایرانی است که

 ۀدنبـال آن در جامعـ   ایـران فرهنگـی و بـه    فرهنگی باید به نفع کشـور در  زبانگی و چند چند
هـا و   هـا و زبـان   کـه تمـامی فرهنـگ    ،سیاست زبـانی منسـجم  . مرز امروزي استفاده کرد بی
شـک هویـت    بی. دولت است  فرهیختگیعوامل بوم را قدر بداند، از  و هاي این مرز ویشگ

تـوان از   نمی .ناگسستنی است اني بومی عجین و پیوند آنها مامی این ارزشتملی ایرانیان با 
مامی ایرانیان را با تمام تنوع فرهنگی و زبـانی آنهـا در   تهویت ایرانی سخن گفت مگر اینکه 

ها به وحدت ملی بیشـتر نیـز    جاد فضایی بهتر براي کاربرد و گسترش این زبانای .نظر داشت
هـا   هـا و گـویش   له از خـود کـاربران ایـن زبـان    ئاین مس بارةتوان در حتی می .کند میکمک 

کـردن سیاسـت زبـانی ملـی      چه بهتر هایی را جویا شد و پیشنهادهاي آنها را براي هر حل راه
ی در کشور باید تالش نمایند تـا سیاسـت زبـانی مـا بـا آن      گذاران زبان سیاست. بررسی کرد

هاي غالب در کاربرد زبـان سـلطه    آن گروه داندکه با را مکانیسمی می مفهومی که تالفسون آن
بلکه سیاست زبانی اتخـاذ شـده بـر مبنـاي     . معنا نباشد هم) 1991( کنند یا هگمونی ایجاد می

که زبان آنهـا بـا زبـان     باشدوحدت ملی ایرانیانی چه بیشتر  منظور ایجاد هر اصل برابري و به
ضـمن پـذیرش    ،دهد تـا  سیاست زبانی به این ایرانیان امکان مینوع این . ملی متفاوت است

سهولت در ارتباطـات و آمـوزش و حفـظ یکپـارچگی      برايعنوان زبان میانجی  زبان ملی به
طریق زبانشان ابـراز   را که ازهاي بومی خود  ارزشو ها و ادبیات  از این طریق، فرهنگ ،ملی
. حفظ نماینـد، رشـد دهنـد و شـکوفا کننـد      پیشبیش از  هایی گرانبها شود چون گنجینه می
هاي بومی به وحـدت و انسـجام    حیات زبانادامۀ  ۀما ایجاد زمین ۀزبان چند ۀشک در جامع بی

  . شود چه بیشتر نیز منتهی می ملی هر
تـرین سـند    عنوان مهـم  به ،مهوري اسالمی ایران، قانون اساسی جگفته شدطور که  همان

سند دولتـی دیگـري   . هایی را در نظر گرفته است ، براي سیاست زبانی کشور شاخصدولتی
هاي کلی  خصوص سیاست دولت در این زمینه قابل ذکراست متن پیشنهادي سیاست  که در

 ۀلئیـز مسـ  اسـت کـه در آن ن  ) 1385 ،نهاونـدیان ( شدن جمهوري ایران در خصوص جهانی
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مد نظـر قـرار گرفتـه اسـت و      در آموزي عمومی و تخصصی وجهی شامل زبان رویکرد چند
آمـوزي پیشـنهاد شـده     اي و جهانی در زبان منطقه ،ملی، محلیهاي   آموزش و یادگیري زبان

خصـوص   در جداگانـه چـه   اگر ،ش 1404کشوردر افق  ۀانداز بیست سال سند چشم در .است
به مطالبی اشاره شده اسـت   اًاما تلویح ران سخنی به میان نیامده است،هاي موجود در ای زبان

   .کند هاي محلی را بدیهی فرض می که توجه به حقوق زبان
گونه  گذارد که هیچ یابد یا رو به افول می بدیهی است شأن و پایگاه زبان وقتی کاهش می

شدن نیز در این بحبوحه  انیچالش جه .سیاسی و اقتصادي بر آن مترتب نباشد ،کاربرد اجتماعی
در زمانی که کشور ما مانند تمامی  .هاي اقلیت نهادن بیشتر به زبان دلیل دیگري است براي ارج

هاي بومی و محلی ما باید در فضـاي   زبان ،ستا رو به شدن رو ممالک دیگر با چالش جهانی
 ،بـان ملـی  در چارچوب سیاست ز. مجازي حاکم در جهت توسعه کشور نقش داشته باشند

در غیر این . ها در فضاي مجازي نیز حقی دولتی قایل شد توان براي شأن وکاربرد این زبان می
بردن مرزهاي جغرافیایی و  بین شود براي از بسا همین فضاهاي مجازي مکانی می چه ،صورت

به رشد هشیاري  نظران افزایش رو برخی از صاحب. هاي گوناگون سراسر دنیا شدن قومیت متحد
فرهنگی بخشی ـ  هاي قومی آگاهی.دانند میهاي جامعۀ اطالعاتی  را از ویژگیاطالعاتی جهانیان 

گسـترش  .که موجب تقویت نیروهاي گریـز از مرکـز خواهنـد شـد    اند  از هشیاري اطالعاتی
هـا و   هـاي قـومی و آشـنایی بـا تفـاوت      هاي فرهنگی گـروه  اطالعات سبب افزایش آگاهی

بـه  ها  ها و وبالگ سایت افزایش وب). 1381 ،محسنیان راد( شود هاي میان قومی می اختالف
  .تواند باشد هاي بومی تأییدي بر این مدعا می زبان و خط زبان

 .دارنـد جـاي   ،هـویتی مشـترك   ، بـا ایرانیان ۀهم ،چارچوب سیاست زبانی در ،حال هر به
شایسـته اسـت سیاسـت    . بالند اي به آن می ایرانیان با هر زبان، گویش و لهجه ۀهویتی که هم

توجهی  همتا دانستن زبان ملی و بی بی .گونه ایدئولوژي خاص باشد زبانی کشور عاري از هر
   .هاي قومی خود یک ایدئولوژي است و نادیده انگاشتن حقوق زبان

هـاي   وضعیت زبان به تنها نه ،گونه که اشاره شد، در سند پیشنهادي سیاست زبانی ملی نآ
کار  با هر هدفی به که در این مرز و بوم به نوعی و به هر زبانیبلکه  ه شدهپرداخت محلی و بومی

) در حال حاضر زبان انگلیسـی  (هاي جهانی  زبان یا زبانکاربرد . توجه شده استرود نیز  می
اطالعاتی امروزي اسـت و در هـر کشـوري نیـاز بـه       ۀجمله مسائل قابل توجه جامع خود از
 اًصرف باید در کشور )انگلیسی(یشنهادي، کاربرد زبان خارجی در سند پ .گذاري دارد سیاست
. می تحمیل نشوداسالـ  ایرانی ۀبه همراه آن به جامعاري داشته باشد و فرهنگ آن زبان نقش ابز
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هاي درسی مربوط به آن زبان مورد بازبینی  توان نوع آموزش و کتاب در چنین سیاستی می مثالً
  .نویسی گردد موجود در کشور باز قرار گیرد و با توجه به فرهنگ

ریـزي   نیـاز بـه برنامـه    قرآنعنوان زبان مشترك مسلمانان و زبان  کاربرد زبان عربی نیز به
آموزش این زبان در مـدارس منحصـر بـه فراگیـري در برخـی       ،در حال حاضر .مجدد دارد

گفتـاري  هایی چون  هاي مکتوب است و مهارت جمله دستور و متن از ،هاي یادگیري مهارت
  .گیرد و شنیداري کمتر مورد توجه قرار می

 هـاي اقلیـت   ، زبـان )زبـان فارسـی  ( چارچوب سیاست زبانی ملی وضـعیت زبـان ملـی   
، زبان خارجی و زبـان عربـی را بـا شـفافیت و صـراحت      )هاي قومی و بومی موجود زبان(

د چنـین  ایـن مقالـه وجـو    .گیرد نظر می کند و سهم هریک را از حقوق زبانی در مشخص می
هاي زبانی در کنار زبان ملی و  با توجه به تنوع گونه، چارچوبی را براي سیاست زبانی کشور

هـاي   بخـش داند و براي تدوین  اي، الزم می المللی و منطقه با توجه به سیاست ارتباطات بین
  :کند موارد زیر را پیشنهاد می مختلف سند سیاست زبانی ملی

هـاي بـومی مختلـف بـا تفکیـک       هـا و گـویش   و زبان زبان فارسی ۀوضعیت و سابق. 1
ها، وضعیت جغرافیایی و جمعیتی هر یک با تکیه بر آمار مستند الزم اسـت در  هاي آن قومیت

  .این سند مشخص شود
کـردن   مشخص برايخصوص برخی از بندهاي آن  رجوع به قانون اساسی و بحث در. 2

شـک سـند    بـی . رسـد  نظـر مـی   جهت تدوین سیاست زبانی الزم بـه  ضروريهاي  شاخص
  .اند کنندگان تدوین این چارچوب جمله هدایت انداز و اسناد دیگر از چشم
اهداف سیاست زبانی از ارکان این چارچوب است و در بخش مربوط به اهداف الزم  .3

بـودن   زبانه چند ۀلئمسبه مد نظر قرار گیرد و در انداز  است اصول قانون اساسی و سند چشم
ف دولت بـراي رشـد اقتصـادي، سیاسـی و اجتمـاعی و آموزشـی در راسـتاي        کشور، اهدا

  .توجه کردتوان  انداز می هاي سند چشم برنامه
الـزام بـراي پیشـبرد عـدالت      ،مـثالً . استسیاست زبانی  مبناياین چارچوب اصول  .4

  .تواند یکی از اصول حاکم بر سیاست زبانی ملی باشد اجتماعی و حقوق انسانی می
در ایـن  . تواند بخش دیگري از ایـن چـارچوب باشـد    ردهاي سیاست زبانی میرویک .5
اسـتفاده از  شود که بـراي رسـیدن بـه آن اهـداف      ها و راهکارهایی اشاره می به شیوه ،بخش

هاي خـود بـه    شناسی با پژوهش و انتشار یافته زبان و زبان ةن حوزامتخصص«دانش و تجربۀ 
  .»هاي زبانی کشور کمک نمایند برنامه
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تمـامی   ملـزم نمـودن  شـامل  که  ،باشد »تدارکات«تواند  بخش دیگراین چارچوب می .6
کارگیري و اجراي چارچوب سیاست زبـانی باشـد یـا     ساختارهاي دولتی و مؤسسات در به

هـایی بـراي اجـراي ایـن      صـورت دسـتورالعمل   بـه  هـا  بندي سیاست مواردي چون صورت
نیـز  صورت محلی  ها و به هاي بومی در رسانه یک از زبان هر استفاده ازچگونگی  .چارچوب

) هـاي ( ، زبـان )ملـی ( دستورالعمل کاربرد زبـان فارسـی   .اي از تدارکات باشد تواند نمونه می
هاي بومی و سایر در  وضعیت زبان فارسی، زبان ،هاي بومی خارجی، عربی و هریک از زبان

هـاي   شـارات بـه خـط و زبـان    دولتی، امکان انت موضوع انتشارات دولتی، غیر ،فضاي مجازي
  .کرددر این بخش مطرح توان  مینیز  رابومی و سایر 

. ارزیـابی دارد  هـاي اجـرا و   شک چنین چارچوبی نیاز به بخشی تحت عنوان شیوه بی .7
محکوم بـه   ،اجرا و بعد از آن ارزیابی نرسد ۀاما به مرحل ،تدوین شود که چارچوبیهر  زیرا

 هجملـ  آن  هـاي اجـرا پرداخـت کـه از     تـوان بـه شـیوه    لذا در این بخش می. شکست است
هاي نظـارت بـراي اطمینـان از     مکانیسم .توان نام برد را میانتشارات دولتی و نظارت دولتی 

هاي زبانی کـار اجـرا را تضـمین     اي از موارد اجراي برنامه ها و ارزیابی دوره اجراي بخشنامه
بان اقلیت و سنجش میزان رضایتمندي آنهـا  ز سخنگویان بهاي از  نظرخواهی دوره .نماید می

  .رسد الزم به نظر می
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