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Abstract: 
Persian language, as the national language of the Iranian people, has a major role in 

the connection of their past, present and future and this is a proof for historical and 

political role of the language. But nowadays Persian language is facing challenges and 

difficulties which, if not diagnosed and solved, will damage national identity and 

continuity of national traditions. Thus, preservation and expansion of Persian 

language as one of the most important components of national identity has always 

been considered by Iranian politicians and also in major documents of the Islamic 

Republic of Iran including constitution, document of future perspective, development 

plan law and comprehensive scientific documents etc. and policies have been 

provided to achieve that. But despite of design and implementation of policies 

regarded to this issue, implementation of the policies has faced shortcomings and thus 

failed to achieve satisfying results. Therefore, this article aims to indicate failure 

factors of implementation of these policies based on fifth development plan 

experiences, by asking this question that how the approach and implementation of 

fifth development plan led to loss of satisfying results in implementation of language 

policies. The method used in this article is thematic analysis which is one of 

qualitative methods and its data is obtained from library and documentary data. The 

final result of this research is that the issues and problems facing the Persian language 

are malignant political issues, also the method of implementing policies related to the 

Persian language has been based on an authoritarian approach, which has led to the 

failure of national language policy to achieve its goals. 
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 24/12/1400: پذیرشتاریخ   22/12/1400تاریخ بازنگری:  27/1/1400تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
 انی رانیا یندهیگذشته، حال و آ وندیدر پ اینقش برجسته یزبان مل گاهیدر جا یفارس

 یزبان است؛ ام ا زب ان فارس  نیا یبرا یاسیو س یخیتار یامر گواه نقش نیدارد و ا
ارهو چ  ییشناس ا یدرس ترو است که اگ ر بهروبه ییهاامروزه با مشکالت و چالش

 انی رانیا یو ضربه به تداوم س نت مل  یمل تیدار شدن هونشوند، سبب خدشه جویی
از  یک یعنوان ب ه یحفظ و گسترش زبان فارس  یاست که مسئله رونیخواهد شد. ازا

ازجمل ه ا انون  یاسناد باالدست نیتراز مهم یدر شمار یمل تیهو یهامؤلفه نیترمهم
کش ور و...  یبرنام ه توس ،ه، س ند ج امم علم  ه ایانداز، ا انونسند چش م ،یاساس

ش ده اس ت؛ ام ا ب ا  دهیبه آن تدارک د لین یبرا هاییاستیموردتوجه ارارگرفته و س
در  هااس تیس نی ا یاج را ن ه،یزم نی در ا یچند هایاستیس نیو تدو یوجود طراح

ن اتوان  بخشتیرض ا جیمواجه و در کس ب نت ا هایییبه اهداف خود با کاست دنیرس
 یاج را یو نح وه ک ردیپرسش که رو نیا قیرمقاله از ط نیهدف ا ساننیاند. بددهبو

و  بخشتیرض ا جیبر عدم کس ب نت ا یریچه تأث یمرتبط با زبان فارس هایمشیخط
اس تیس نیا یاجرا یداشته است، نشان دادن عوامل ناکام یزبان هایاستیس یناکام

مقال ه ک ه  نی ت. روش مورداستفاده در ابرنامه پنجم توس،ه اس اتیبر تجرب یمبتن ها
 لی اس ت، روش تحل دهی گرد آوریجم م یاو کتابخان ه یآن از منابم اس ناد هایداده

 رویشیاس ت ک ه مس اول و مش کالت پ  نی پژوهش ا نیا یینها جهیمضمون است. نت
 ه ایاس تیس یاج را یوهیش  نیهس تند، همنن  میاز جنس مساول بدخ یزبان فارس

امر منج ر ب ه  نهمی که اندبوده اراستو یدستور یکردیبر رو یفارسمربوط به زبان 
 است. دهیبه اهداف خود گرد لیدر ن یزبان مل یگذاراستیس یناکام

 

 .میمساول بدخ ،یزبان مل ،یزبان فارس ،یعموم یگذاراستیس :هاکليدواژه

                                                           
 .مسئول( سندهی)نو ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یاسیارشد علوم س یآموخته کارشناسدانش *
 .ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یاسیشکده حقوق و علوم سدان ،یاسیعلوم س اریدانش **
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 مقدمه و بيان مسئله -1
 فارسیی زبان. ایران قرار دارد ملی ویته و سنت یهاترین مؤلفهمهمفارسی در زمره  زبان
 ی،نیبدهنیده جهیانانتقال جایگاه دیوانی و گاه در زبان جایگاه در گاه ایران، تاریخ طول در
 مقفی،، ابین حیاف،، فردوسیی، چون فرزانگانی و شاعران سخن در ایرانی، اندیشه و منش
 بیه اییران میردم ههمی ملّیی و فرهنگیی هویت ونددهندهیپ یحلقه... و سهروردی سعدی،
احمید  .رودمیی شیمار بیه ایرانیان ملی وحدت مهم عوامل از همچنان نیز و بوده یکدیگر
ی هاسینتعواملی چون سرزمین، دولت و تابعیت، زبان و  «ایرانی یتهو»کتاب اشرف در 

و  دانیدینمییی مالک عامی برای تعریی  هوییت ملیی تنهابهمشترک، دین، اقتصاد و... را 
اسیت تیری ایفیا کیرده ی تاریخی یکی از این عوامل نقش پررنگت در هر دورهمعتقد اس
 بخشوحیدتنقش زبان فارسی را از عناصر  گان. بر همین مبنا، نگارند(21: 1395)اشرف، 
 زبیان هسیتی از تهیی نییز دوران میانه اسیالمیداند. می نیزمرانیادر تاریخ  و مهم پررنگ
 در فارسیی زبیان صیفوی، شاهنشاهی پدیدآمدن با و نیست یرانا سیاسی سپهر در فارسی
 سینّی آییین و ترکیی زبیاندر برابیر  را اییران سیاسیی بنیادین گفتمان دو تشی، آیین کنار

 .است بوده پیوسته نیز امروز تا یاگونهبه امر این که است دادهمی شکل عثمانی امپراتوری
 در اییران اجتماعی و فرهنگیواحوال اعاوض نمایتمام آیینه که زبانی نیست شگفت

 ایران ملی هویت نماینده و دولت و دیوان زبان نیز امروز است؛ بوده گوناگون هایدوره
خیود را  یو زبان فارس یاستس یوندکه پ جاستنیهم از .باشد هاملّت -دولت عصر در
جز  یریزوم خود گحف، و تدا یبرا یراندر ا یداردولت یشهاند چراکه سازد؛می یاننما

اما فارسی، امروزه ندارد؛  خود یمل یتهو یهاترین شناسهاز مهم یکیحف، و گسترش 
ای فرسایش شده است و اگیر چیاره ای از مسائل دچار گشته و در این نبرد دچاربه پاره

 یو فراموشی یماننید بیه خاموشییزبان شگرف و بی ینا»رود که: بر آن نرود، بیم آن می
 یفرهنگی یهیافاجعه یزترینانگیغو در ینتراز بزرگ یکیدر آن زمان است که  ؛یدبگرا

 .(: پیشگفتار1386کزازی، دانشیار، ) «جهان رخ خواهد داد
ی آن را در گسسیت سیاسیی خاموشی زبان فارسی همان خطری اسیت کیه نمونیه

ودیم. زبیان ی از ایران بودنید شیاهد بیدور جزئ چنداننههایی که در روزگاری سرزمین
 یقرا تشیو یییگراکه قوم افتهیاستقاللتازه  هایدولت ها به دستفارسی در آن سرزمین

 یتمیدن یاز میردم حیوزه یبخیش بزرگی سرکوب شد و نتیجه این شید کیه کردند،یم
شیان کیه گذشتهی هزارسیاله ییارنوشتن و گفتن به زبان مع، امروز از خواندن نیزمرانیا
 .شدند ، ناتوانباشد یدر یارسف
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 ...یسی، فرانسیوی وانگلهای زبان یشترشانکه خاستگاه ب یگانهاز واژگان ب شماری
پروا از آنان بیم این را ی بیاند و استفادهخود گرفته در محاصرهی را رسفااست، زبان 
آنکاربرد فیراوان بدل شوند و  نینشخوش یبه مهمانانها که این واژه دهدیمافزایش 

و زبان فارسی بیه زبیانی وابسیته تبیدیل  واژگان ایرانیان را مخدوش سازد یا دایرهه
و از روی  یانیهصیورت عامهیا را بهو عبارت واژگیان یینای میردم شود. شاید تیوده
کنند و نسبت بیه پیامیدهای ایین امیر آگیاهی نداشیته باشیند امیا ناآگاهی استفاده می

ناشایسیت  بر کاربرد پندارندیمجایگاه خواص  پافشاری برخی از افراد که خود را در
خود سبب میی یروزآمد بودن و اعتبار علممورد واژگان بیگانه برای نشان دادن و بی

شود تا این باور در ذهن عموم شکل بگیرد که زبان فارسی در برقراری ارتباط، ارائیه 
میا نیاگزیر بیه  های علمی و تخصصی و انطباق با جهان امروز نیاتوان اسیت ومفهوم

بهیره ها تنها واژهوامناشایست  استفاده از واژگان خارجی در زبان خود هستیم. کاربرد
ظاهر سیاده به یهایگزینیجا ینچراکه ا نیست؛ یگرد یاواژه یجاواژه به بردن از یک
 یواژه را بیا همیه ییکوضی، میا  یینانجامید و در ایم های فارسیواژه یبه فراموش

 یشدن زبیان فارسی سپرده یباعث به فراموش ینو هم دهیمیاز دست م شیهاتیظرف
است، فرهنگ  یک یها و باورهاارزش یآیینه زبان کهییازآنجاو خواهد شد  یندهدر آ

رفیتن آن را در  یهبه حاشی ایرانی و فرهنگ الهاستحی زبان فارسی نینشعقبضع  و 
 .(91: 1394نژاد، )محمد خواهد داشت یپ

 از یکیی نظیری حیوزه درکم دست فارسی زبان گسترش پاسداشت وله مسئ هرچند
شماری از  است و در بوده اخیر یهادهه در نویسان برنامه و گذاراناستیس هایدغدغه
ی پییش نییچننیاچیرگیی بیر مشیکالت  منظوربههایی ترین اسناد باالدستی سیاستمهم

وضعیت امروزی زبان فارسیی و تدوین شده است؛ اما کندوکاوی در روی زبان فارسی 
ها در رسیدن به گر ناکامی اجرا و ناتوانی این سیاستروی این زبان بیانهای پیشچالش

گذاری زبیان ملیی اهداف خود است. با هدف فهم بهتر و توضیح چرایی ناکامی سیاست
 اندازچشیمم، کوشد تا ابتدا با اتکا به رهیافت مسائل بیدخیرو میپیش یدر ایران، مقاله

روی زبان فارسی در مقابیل دییدگاه خواننیدگان بگشیاید و های پیشجدیدی از چالش
هیای میرتبط بیا مشییخط اجرای ینحوه و رویکردسپس به این پرسش پاسخ دهد که 
و ناکیامی  بخشتیرضیا نتایج کسب عدم بر یریتأث چه زبان فارسی در اسناد باالدستی

 ت؟ها داشته اسسیاست این
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 پيشينه پژوهش -2
ای ی؛ مجموعیهمحمید یرداوود م به اهتمام یراندر ا یمل یتدرباره هو ییگفتارهاکتاب 

ی است کیه و انسان یعلوم اجتماعمختل   یهاحوزه یشمندانمصاحبه با اندگردآمده از 
دربیاره زبیان و  ییگفتارهیاپیردازد. ی از مفهوم هویت ملیی در اییران میابعاد مختلفبه 
از چنید  یامجموعیه یاست که مانند کتاب قبل یگودرز ینبه کوشش حس یکتاب تیهو

 ییرانا یمل یتهو بنیادهایداده است.  یگوناگون را در خود جا یسندهمقاله از هفت نو
ی جدییدی را توانید دریچیهاست کیه می توجهقابلاثری مهم و  یاحمد یدحمبه خامه 

 ییتوه مبیانیقدیر نصری در کتیابی بیا عنیوان  چنینی باز کند.های اینی پژوهشسوبه
ی زبان فارسی و هویت ایرانی پرداخته است، زبیان که در بخش دوم آن به مسئله یرانیا

فارسی را نگهبان هویت ملی دانسته و معتقید اسیت زبیان فارسیی بیا ایفیای دو نقیش 
 اریخی،تی به معنیای عامیل ثبیت مییراث ادبیی،) رانیابازآفرینی میراث ادبی و فرهنگی 

به معنای زبان تعامالت روزانه مردم( این وظیفه ) یاجتماعی و دینی( و حضور ااسطوره
 را بر عهده داشته است.

ی شیاهرخ هیایسیخنرانکیه در اصیل  اسیت عنوان کتابی هویت ایرانی و زبان فارسی
ه ایین نظریی تأییدزبان و فرهنگ ملی ایران است. این کتاب به دنبال  مسکوب در ارتباط با
خود را با کمیک زبیان فارسیی پاسیداری کردنید و بیا وجیود « ایرانیت»است که ایرانیان 

پراکندگی سیاسی در واحدهای جغرافیایی متعدد پیوستگی تاریخ ملی خود را حف، کیرده 
ای مقالیه« نمادهای هویت ایرانی و زبیان فارسیی»اند. و هر دوره به دوره بعدی انتقال داده

 تیرینمهم ازاردکیانی کیه نویسینده در ایین مقالیه زبیان فارسیی را  است از نگار داوری

کیه  سازدیمبه شمار آورده و در نهایت خاطرنشان  های سازنده هویت ملی در ایرانمؤلفه
ریزان زبان فارسی توجه بیشیتری بیه با توجه به جایگاه زبان فارسی شایسته است تا برنامه

 ریزی برای آن داشته باشند.برنامه
 نیهیدرزمفردی کتیاب منحصیربه آنکیهیبیمچنین، برخی از نویسندگان و متفکران ه

هایی از بحیث ارتبیاط ایین دو ارتباط هویت ملی و زبان فارسی نگاشته باشند؛ اما نشانه
خالی از فایده  نجایادر  هاآنکه شاید یاد کردن از  خوردیمالی آثارشان به چشم در البه
و  یخسیه ضیل، دارد کیه عبیارت اسیت از: تیار ییتهوقد است معتاصغر دادبه، نباشد. 
رنگی ملیی  ،دننوشته شو یبا زبان مل این عناصر زمان که و آن ، اسطوره و فلسفهیاتادب

 یدگرگیون ۀدر هیر سیه مرحلی ی،فارسی»نیز معتقید اسیت:  ییطباطبا. رندیگیمبه خود 
 یمحلی یهیازبان یانرگز به ززبان ه ینه است، اما ادبو یرانیانا «یملّ»آن، زبان  یخیتار
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کیه  یگریمهم د یبا کشورها یاسدر ق» همچنین: ؛«نشده است یلتبد یبه زبان ملّ یگرد
کیه توانسیت تیا  یثح یناز ا یران،درآمدند، مورد ا یبه تصرف خالفت اسالم جیتدربه
وان عنرا بیه یجز عربیبه یو اردو، زبان یعثمان یمانند ترک ییهامتأخر زبان یاربس ینتکو
 .(156: 1398، طباطبایی) «آمدیبه شمار م یینگاه دارد، استثنا «یمل»زبان 

 میورد در یگذاری عمیومجستار سیاسیت با مرتبطگرفته انجام یهاپژوهش ازجمله
در  یاسیتیس یشینهادهایپ :ییرانا یاسالم یزبان در جمهور یاستس»مقاله  ی،زبان فارس

نویسنده در این مقالیه آهنیگ آن است.  یظمنا یرنوشته ام« یآموزخصوص زبان و زبان
 یاز جمهیور یخیِ پییشتیار یهیادر خیالل دوره ییراندر ا یزبیان یهااستیسدارد تا 
سیال فارسیی در زبان هدربار مدارانیاستس یهاو سپس دغدغه را مرور نموده یاسالم
 نماید. با آن دوران مقایسه یر رااخ یها

 و یزبیان فارسی»بیا نیام  یاناحمد یراز بهرام ام ی، نوشتاربارهنیدرا یگرید پژوهش
 یهیادر مجلیه پیژوهشکیه اسیت « یرانییدر جهیان ا یامنطقه ییکاربرد آن در همگرا

 یهیایدگرگیون یپژوهش نگارنده افزون بر بررس ین. در ای منتشر شده استشناسرانیا
 یزبیان فارسی یگاهو جا ی، حوزه گسترش زبان فارسیزبان فارس یهایشگنجایخی، تار

ساز  یعناصر همبستگ یگردر کنار د تواندیکه مرا  یگوناگون هایمؤلفه ،در جهان امروز
بیه  نیزمرانیمردمان ا یانم ییهمگرا یبرا ی،در گستره نفوذ زبان فارس ینآفر یگانگیو 

 شایسیته توجیه ایین زمینیهکیه در  یگیریدپژوهش  کرده است. یشود بررس تهکار گرف
 «یزبیان فارسی ینیهدر زم یاسیتیس یشنهادچند پ»است که با نام  یدانس یمرم مقالهاست، 

از  یاریبسی ییافتنازجمله، رواج ن یچند یها، چالشقالهم یندر ا یمنتشر شده است. و
در  یگسیترش زبیان فارسی مربیوط بیه یهایدشوار خط، ینوساخته، پراکندگ یهاواژه

 بیهکیرده اسیت.  یرا بررسی انجوانی ژهیوبیه یرانیان،ا یِنگارش یهاجهان و افُت مهارت
 یهیایی، توانیایارسیفگسیترش زبیان  ی،نییگزواژه نهیدرزم مشیخط، چند ین سببهم

 داده است. پیشنهاد یفارس یرهو دستور دب ینگارش
اثری از ریتل و وبیر، بیا تفکییک و مقایسیه مییان  ریزیمعماهای نظریه عمومی برنامه
های اساسیی ایین دسیته از مسیائل در زمیره دن ویژگیمسائل بدخیم و رام و مشخص کر

ی در این زمینه سندگینونخستین آثاری است که در زمینه مسائل بدخیم مورد ارجاع دیگر 
مسیائل بیدخیم محییط ( نیز در کتابی با عنوان 2011همکاران )گیرد. پیتر بالینت و قرار می

فهوم مسائل بدخیم این چهیارچوب را پس از بیان م زیستی، مدیریت، نا اطمینانی و منازعه
مسائل یاد شده به کارگرفته و بیا پیشینهاد میدل تلفیقیی و مشیارکتی رفی، چنیین  نهیدرزم
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( به ضیرورت بیازنگری در نگیرش و 2015همکاران )کنند. ترمیر و مشکالتی را دنبال می
هیای حکمرانیی قابلییت»مقالیه انید و در ادراک و نحوه مقابله با مسائل بدخیم توجه کرده

 اند.هایی را بدین منظور پیشنهاد کردهروش« برای مواجهه هوشمندانه با مسائل بدخیم
ی در فصیلنامه مطالعیات راهبیردی فاضیلبیه قلیم محمید « یممفهیوم مسیائل بیدخ»

مختصیات آن، لیزوم توجیه  یانو ب یمبدخ ی  مسائلضمن تعرعمومی،  گذاریسیاست
ی دیگر از علیی دو مقاله شده است. یادآورگذاری ستسیا را در حوزه یمسائل ینچن به

 هییاآنتنهایی و دیگییری بییا همکییاران( اسییت کییه در نخسییتینِ کریمییی ملییه )یکییی بییه
مسیائل یران و در دومین مقالیه ا یارآن ب یدرو الزامات راهب یمل یتگذاری هوسیاست
ییران در املیت  -روابیط دولیت  یسینت الگوهیای در یراهبرد یو لزوم بازنگر یمبدخ

 .اندگرفتهی قرار موردبررس
 

 روش پژوهش -3
از طرییق  میوردنظرروش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون اسیت. اطالعیات 

از سوی مجلیس شیورای اسیالمی،  منتشرشدهگردآوری و مطالعه سیزده سند باالدستی 
رار شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمی میورد واکیاوی قی

ی مربوط به حوزه زبان فارسی شناسایی شود. پیس از هایمشخطها و گرفت تا سیاست
 عنوانبیهجامعه پژوهش، قانون برنامه پینجم توسیعه کشیور  عنوانبهبررسی این سندها 

بیا روش تحلییل مضیمون و بیر  شیدهیگیردآورهای نمونه پژوهش انتخاب شد و داده
 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. اساس چهارچوب نظری خاص این تحقیق

 

 
 های مرتبط با زبان فارسيروند تحلیل سیاست :1 شماره شکل

 
 مفهومیچهارچوب  -4
 مسائل بدخيم -1-4

ظاهر ایین  . برخالفاندیدهنام «یممسائل بدخ»را  گذاریدر حوزه سیاستاز مسائل بعضی 
بید و  ییبیار معنیا یحاو یاخالق و یازنظر ارزش یمواژه بدخ مربوطه اتیدر ادباصطالح، 

 ی متعیارفهیاحلشدت در برابر راهکه به شودیاطالق م یبلکه به موضوعات ی نیست؛منف
 اسیت یمیقید هیایی شیوهابیارزها مستلزم بازآن زیآمتیموفق یریتو مد کنندیمقاومت م
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یین عنیوان در میالدی هارست ریتیل از ا 1960دهه در  ین بارنخست. (1: 1397)کریمی مله، 
اچ  1973 و سیپس در (5: 1992بوکیانن، )بیرد شناسی و میدیریت بهیره های مردمپژوهش
از مسیائل  برخییشیدند کیه  یمدعوبر، با تعری  دقیق این اصطالح  و ام. ام. یتلر یودبل

. نیسیت هاآن زیآمتیوفصل موفققادر به حل یسنت یکردهایها و رود که روشندار وجود
 «رام»ها را در مقابل مسیائل گذاشتند و آنمسائل  گونهنیبر ارا  «یمبدخ»عنوان و وبر  یتلر

وجیود آمیده و  وفصیل مسیائل رام بیهحلی علم بیرا کهیدرحالقرار دادند. به نظر ایشان 
. شیوندینمی وفصلحلهای علوم طبیعی ، مسائل علوم اجتماعی با روشاست افتهیتوسعه
 شیوند،یرا شیامل می یگذاری عمیومسیاست مسائل از یاریکه بسمسائل  گونهنیاویژگی 

علیوم طبیعیی بیه  دانشمندان و مهندسان ی کهشدنحلرام و  مسائل برخالفاین است که 
 .(155: 1973)ریتل و وبیر،  هستند« شدنیرف،»نیستند، بلکه  «یشدنحل»ها دچار هستند، آن
 ین برشمرد:توان چنرا می یممسائل بدخ یهاویژگیترین مهم
در برابیر  شیدتبهمتصیور نیسیت و  هیاآنی بیرای بعیدتکیگانیه و حیل راههیچ  -1

 کنند.ی پیشنهادی مقاومت میهاحلراه
سازمان  یک یتدر حوزه مسئول ییو پاسخگو یتوان ادراک یت،ظرفمسائل بدخیم از  -2

 روند.یم فراترخاص 

 اند.خورده یوندپ یگرمسائل به مسائل داین  بیشتر-3
 رو هستند.روبه یو اقتصاد یاسیس ی،فرهنگ یدئولوژیک،ا هاییتا محدودب -4

 .مسائل وجود دارد یندر درون ا یزن یمتعارض اهداف هستند و یاغلب چند علت
 .گونه مسائل مهم استنیز در رف، اینو تعهد شهروندان  ییر رفتارتغ -5
 .را متوق  کرد یریگمیبه آن تصم یدنندارند که با رس یانقطه یچه یممسائل بدخ -6
 های عمومیهای اجرای سياسترویكرد -2-4

بیاال بیه ) یدسیتورتوان به سیه رویکیرد رویکردهای غلبه بر مسائل بدخیم، می ازجمله
 پایین(، رقابتی و مشارکتی اشاره کرد.

 یممواجهه با مسائل بدخ رویکردهای: 1 شماره جدول

 رویكردها ردیف
 ویژگی و توضيحات

 قاط قوت و ضعفن توضيح

 دستوری 1

 يحل مسئله را به بعض یافتره ینا
 کندد يم واگذار افراد یاها از گروه
 یماتتصدم منتظدر یدهبق کهيدرحال
اسدت  یدنا اعتقاد بر .ماننديآنان م

از زمان  ینهبه یوربهره یافتره ینمهم ا یتمز
اسدت  امدا  کوتداه يدر زمان یمتصم یو اجرا

 يبده برخد ياحتمدال توجهييمهم آن ب یرادا
و  متخصصدان است چدون یدیمالحظات کل
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 هداییتدر موقع یراهبرد ینکه چن
 و کارآمد است. یدمف یاضطرار

 مقامات در درون مجموعه محدود خدود  بده
 یادگیریامکان  جهیحل هستند و درنتدنبال راه
 .دهنديتعامل را از دست م یهاتیو مز

 رقابتي 2
 یجدهنت یراهبدرد یندر چند ینفعانذ
 .کننديباخت را دنبال مدبرد

 هدا یددها یافدت ایجدادره یدنا ياصل یتمز
 یو بسترسداز یدجد یهاتیابتکارات و خالق

انتخاب بهتر و کارآمدتر است  اما نقص  یبرا
 یناحتمال وقدوع منازعده بد یشعمده آن افزا

 است.برخوردار از قدرت  نفعانیذ

 مشارکتي 3
ا مسدائل راهبرد مواجهه ب ینتراکار
راهبددرد همکاراندده  .اسددت یمبدددخ
  است. برد-حل بردراه

 یو اجدرا پیگیدری راهبرد  تعهدد ینا یتمز
تر و مدثررتر و جدام  یهداحلراه  هااستیس

از  یدکاز سدهم هدر  منداب  استفاده کمتدر از
 یهاندهیهز یزآن ن یبع ترینیدیو کل ینفعانذ
 یهداعلدت کمبدود مهارت بده ینده تعاملفزا

 .است یهمکار
 
 هایافته -5
 های مرتبط با زبان فارسی در اسناد باالدستی ج.ا.ایرانسياست -1-5
 

 ایران.ا.ج باالدستي اسناد در فارسي زبان با مرتبط هایسیاست :2 شماره جدول

 متن سند ردیف
 .است فارسي ایران مردم مشترك و رسمي خط و زبان ایران. ا.ج اساسي قانون 1

 1404نداز اچشم سند 2

 نظدام و انقدالب و اسدالم بدر مبتندي ملدي هویت و وحدت تقویت
 تمددن فرهنگ  ایران  تاریخ درباره کافي آگاهي و اسالمي جمهوری

 فارسي زبان به جدی اهتمام و اسالمي -ایراني هنر و
 از خدارج ایرانیدان ایراندي و اسدالمي هویت تقویت :6بند   3ماده 
 .آنان... میان در سيفار زبان ترویج بهکمک  کشور 

 توسعه اول برنامه قانون 3
منظور ... بده فارسدي ادب و زبدان فرهنگسدتان تأسدی : 13-3ماده 
 بده کمدک کشدور  از خارج ایرانیان ایراني و اسالمي هویت تقویت
 ....آنان میان در فارسي زبان ترویج

 توسعه دوم برنامه قانون 4

 :57تبصره 

 ....و فارسي ادبیات و زبان و يشناساسالم یاهيکرس توسعه و احیاء دالف

 یهابرنامده و فارسي ادبیات و زبان آموزش یهابرنامه گسترش دب
 .کشور از خارج در ایرانیان یهاخانواده برای فرهنگي 

 و فارسددي ادبیددات و زبددان آموزشددي یهابرنامدده گسددترش  ... دو
 ....مخاطبین رسای و ایراني یهاخانواده برای فرهنگي یهابرنامه
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5 
 سوم برنامه قانون

 توسعه
 .خوردنمي چشم به قانون این در فارسي زبان سیاستي مرتبط با

6 
 چهارم برنامه قانون

 توسعه

 هویدت شناسداندن و حفد منظور به است موظف دولت :109 ماده
 ایراندي هویدت یهامثلفده واز عناصدر  یریدگبهره و ایران تاریخي

 :دهد انجام را ذیل یهااقدام  فارسي زبان ژهیوبه
 زمیندده در یارشددتهنیب و علمددي یهدداپژوهش از حمایددت -الددف

 وهددا گزارش تدددوین و تدداریخي طددوالني گذشددته و يشناسددرانیا
 .يو پژوهش آموزشي عمومي  مختلف سطوح در الزم یهاکتاب

7 
 پنجم برنامه قانون

 توسعه

...  و دیندي باورهای مي اسال یهاارزش تعمیقمنظور به :3ماده  -1فصل 
 از را الزم یهداتیحما است مکلف دولت  فارسي زبان و خط گسترش
 :آورد عمل به زیر موارد در حقوقي و حقیقي از اعم غیردولتي بخش
 عمدومي  امداکن سدردر از التدین اسدامي حدذ  بدرای اقدام دهد

 دولدتد  1تبصدره  غیرصدادراتي کاالهدای بندیبسته وها شرکت
 و فارسدي زبدان و خدط برای الزم استانداردهای کلیه است فموظ
 .نماید تدوین اول سال پایان تا حداکثر را شمسي هجری تاریخ

 اسدالمي تمدن و فرهنگ معرفي و شناساندن نیزمنظور ... به د 5ماده 
 ایرانیان برای ژهیوبه فارسي ادبیات و زبان و خط گسترش و ایراني د

 .و... اسالمي مذاهب تقریب بر دتأکی با  کشور از خارج

8 
 ششم برنامه قانون

 توسعه

 و فارسدي زبدان و خدط به اطالعات و مناب  گسترش از حمایت -2
 الفبدای نمدایش يالمللدنیب و ملدي استانداردهای تصویب و تدوین
 .یاانهیرا یهاطیمح در فارسي

  فارسي زبان درس کارآزموده و ورزیده معلمان تشویق و تربیت -3
 .يابتدای مقط  ژهیوبه آموزشي مختلف مقاط  در

9 
 علمي جام  نقشه سند

 کشور

 یهدازبان بین در فارسي زبان جایگاه ارتقای :6 بند  2 ماده: 2 فصل
 .علمي الملليبین

 .علم زبان مقام در فارسي زبان :1بند 

 :9کالن راهبرد 

 و فارسي زبان گسترشمنظور به خارجي دانشجویان پذیرش افزایش.... 

 هارشدته تمدام در بیگانه علمي هایواژه برای سازیمعادل جریان تقویت 
 .فارسي روان زبان به تخصصي -علمي مقاالت نگارش بر تأکید و

 جهان مختلف یهادانشگاه در فارسي زبان رشته تأسی  از حمایت. 

 و علدوم تخصصي هایحوزه در فارسي زبان از استفاده تقویت  ...
 .علم زبان به فارسي زبان یلتبد برای تالش

10 
 فرهنگي مهندسي نقشه

 کشور
ي: جوام  فارسدکشور فرهنگي مهندسي نقشه هد  جامعه: 17 ماده
 .زبان
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... و ملدي خودبداوری تعمیدق. 3ماده  ياهدا  کالن فرهنگ :4فصل 
 .فارسي ادبیات و زبان ترویج و توسعه

 هایزبان به جهتو با فارسي ادبیات و زبان گسترش و جایگاه ارتقای
 ....قومي و محلي

 فارسدي ادبیات و زبان خط  گسترش سند اجرای و نی: تدو22ماده 
 .فرهنگي مهندسي نقشه چارچوب در کشور از خارج در

11 
 شدن اسالمي سند

 هادانشگاه

 در فارسدي زبدان یریکارگبده توسعه و تقویت: 5 مادهششم   فصل
 .علم مرج  زبان به يفارس زبان تبدیل و دانشگاهي علمي متون
 فارسدي زبدان بده مرجد  متدون و کتدب تدوین از حمایت: 6 ماده
 .علمي مرجعیت و اقتدار جهت جهانيرقابت قابل
 در علمدي مرجد  متدون تددوین و تولیدد سدازوکار ایجداد: 7ماده 
 .فارسي زبان به مختلف یهارشته

12 
 بنیادین تحول سند

 وپرورشآموزش
عنوان بده فارسدي ادبیات و زبان به گرایش تقویت :21ماده   2فصل 
 .مشترك زبان

13 
 علمي روابط جام  سند
 جمهوری الملليبین

 ایران اسالمي

 ابزارهای و هاروش کارگیریبه و توسعه: 7بند  ياقدامات مل :3ماده 
 بدین در فارسدي زبدان جایگداه ارتقای منظوربه فارسي زبان ترویج
 .علمي الملليبین هایزبان

 
 استخراج کدها از متن قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ایران -2-5

 
 کدها استخراج :3 شماره جدول

 کد سند

قانون برنامه پنجم توسعه 
 ج.ا.ایران

 .حمایت دولت از حف  و گسترش زبان فارسي ضرورت -1
 .های علمي و آموزشيتولید برنامه ضرورت -2
 .ماعيهای فرهنگي و اجتاجرای فعالیت ضرورت -3
 .ملي هویت هایمثلفه ترویج راستای در عملي و نظری تعامالتارتقا  -4
 .فرهنگي یهاتیفعال درنهادها  و مردم مشارکت ارتقای و لیتسه -5
پاسداشدت  و حف  برای مربوطه یهاسازمان ونهادها  با تعامل ضرورت -6

 .زبان فارسي
 .کشور از خارج و داخل در فارسي زبان گسترش برایتالش  -7
 و دیجیتدال هندری و فرهنگدي ای رسانه یهاتیفعال و تولیدات توسعه -8
 .یاچندرسانه افزارهاینرم
 .التین اسامي حذ  برای اقدام -9
 .فارسي زبان و خط برای الزم تدوین استانداردهای -10
 .يشناسرانیا مراکز با همکاری و ارتباط توسعه -11
 .علمي و يفرهنگ معنوی  مفاخر از صیانت -12
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 ها از کدهااستخراج مضمون -3-5
 

 هامضمون استخراج :4 شماره جدول
 مضمون کد

حمایددت دولددت از حفدد  و  ضددرورت -1
 .گسترش زبان فارسي

هددای علمددي و تولیددد برنامدده ضددرورت -2
 .آموزشي

های فرهنگدي و اجرای فعالیت ضرورت -3
 .اجتماعي

 ایراسدت در عملي و نظری تعامالتارتقا  -4
 .ملي هویت یهامثلفه ترویج
نهادهدا  و مردم مشارکت ارتقای و لیتسه -5
 .فرهنگي یهاتیفعال در
 یهاسدازمان ونهادهدا  با تعامل ضرورت -6

 .پاسداشت زبان فارسي و حف  برای مربوطه
 در فارسدي زبدان گسدترش بدرایتالش  -7

 .کشور از خارج و داخل
 ای رسدانه یهاتیفعال و تولیدات توسعه -8

 افزارهداینرم و دیجیتدال هندری و فرهنگي
 .یاچندرسانه

 .التین اسامي حذ  برای اقدام -9
 و خدط بدرای الزم تدوین استانداردهای -10
 .شمسي هجری تاریخ و فارسي زبان
 مراکدز بدا همکداری و ارتبداط توسعه -11
 .يشناسرانیا
 .علمي و فرهنگي معنوی  مفاخر از صیانت -12

 یدک عندوان به دولتي از زبان فارسيحمایت  وجوب -1
 .ارزش ملي

 بدرای ایرسدانه ندرم یهاتیفعال اولویت و ضرورت -2
 .فارسي زبان ترویج
 به دستیابي های دولتي و خصوصي برایحمایت تالزم -3

 .اهدا  حف  و گسترش زبان فارسي
توسدعه  از تالش برای های مرتبط مصداقينهاد تعامل -4

 .جامعه دولت و هزبان فارسي توسع
ها و آسیب بردن از بین برای یامقدمه یاستانداردساز -5

 .زبان فارسي جیتروحمایت از توسعه و 
مسدیر تعامدل  از حف  زبدان فارسدي هدایت اولویت -6

 .نهادهای علمي
محافظت از زبان فارسدي در  نماد  اسامي التین حذ  -7

 زبان فارسي در خارج از کشدور و گسترش داخل کشور
 .حین آن در
 .واژگان و اصطالحات بیگانه یارسانهتهاجم  با مقابله -8
واژگدان و اصدطالحات  قیبا مصداد برخورد ضرورت -9

 .بیگانه
حوزۀ صیانت  در نهادمردمهای تشکل ورود ضرورت -10

 .ترویجي هایانجام فعالیت از زبان فارسي و

 
 های نهاییمضمون -4-5

 
 نهایي هاین: مضمو2 شکل شماره
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 گيریخالصه و نتيجه -6

 مسائل بدخيم مثابهبهروی زبان فارسی مسائل و مشكالت پيش -1-6
کوشش برای رویارویی با واژگان و اصیطالحات بیگانیه و جیایگزین کیردن برابرهیای 

گذاری زبیانی در اییران بیوده اسیت. ترین موارد سیاستمهم ازجملهها، فارسی برای آن
کیارگیری اسیامی، عنیاوین و اصیطالحات طرح، قانون ممنوعیت بیهآبشخور اصلی این 

؛ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 14/09/1375بیگانه است که در تاریخ 
 بر اساس آن: و

یکی از ارکان هویت ملی اییران  عنوانبهحف، قوت و اصالت زبان فارسی  منظوربه»
گذاری، اجراییی و های قانونالمی، دستگاهاسو زبان دوم عالم اسالم و معارف و فرهنگ

هایی کیه شیمول ها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکتها، شرکتقضایی کشور و سازمان
ها و ها، سیازمانمستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت هاآنی بر مقررات عمومقوانین و 

از بیه  انیدموظی ( قیانون برنامیه دوم توسیعه 22د( تبصیره )نهادهای مذکور در بنید )
های ها و مصیاحبهها و مکاتبات، سخنرانیهای بیگانه در گزارشبردن کلمات و واژهکار

تولییدات داخلیی ها بر روی کلییه رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه
 (1)«.است ممنوع شودیمی که در داخل کشور عرضه ردولتیغهای دولتی و اعم از بخش

ان و اصطالحات بیگانه هم به شکل قانون و هم در زمیره یکیی از خیطمقابله با واژگ
قیرار گرفتیه و بیر همیین اسیاس  مورداشارههای دولتی در قانون برنامه پنجم توسعه مشی

ساالرانه در نظر گرفته شده اسیت، امیا در های مالی، مادی و دیوانبرای اجرای آن حمایت
روزه مییآید و میا همیهجامعه چندان به چشم نمی ها درواقعیت آثار اجرای این سیاست

بنیدی هیا، بسیتههای فرنگی مآبانه را بر روی تیابلوی فروشیگاهها و نشانتوانیم ردپای نام
 مسئوالن و مجریان و ... ببینیم. های رسمی، گفتگویکاالها، نامه
هیا ت سیازمانهماهنگی و مشارک درگرو آن رای این مسئله، راه رف، چندوجهسرشت 

تیوان رسید کیه نمیبیه نظیر میی نیچننیابنابراین، ؛ و نهادهای گوناگونی قرار داده است
توان یک سازمان خاص همچون فرهنگستان زبان و ادب فارسیی بیه  برهیتکتنهایی و با به

ایین ویژگیی را داشیت.  بخشتیرضامقابله با این دشواره شتافت و انتظار کسب نتایجی 
گونه مسیائل مییگر این واقعیت است که برای چیرگی بر اینی بیانروشنبهیم مسائل بدخ

بایست با همکاری نهادهای دولتی، خصوصی و دیگر بازیگران مهیم ایین حیوزه و نشیانه
هیا و ی هدفی مشخص از بیشترین توانیایی و ظرفییت دسیتگاهسوبهها توان آن روی تمام
اجرای قانون برنامه پنجم توسعه  (2)گزارشقانون بهره برد. ها در جهت اجرای این سازمان
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توانید شیاهدی بیر ایین های مرتبط، مییمبنی بر عدم هماهنگی و همکاری برخی سازمان
 مدعا باشد.
 

 التین اسامي اجرای قانون حذ : عوامل ناکامي 5 شماره جدول
 عوامل ناکامی متن قانون

اقدام برای حذ  اسامي التین 
ر اماکن عمومي  از سر د
ی کاالهای بندبستهها و شرکت

 غیر صادراتي

ی واحدهاپلی  اماکن عمومي ناجا در برخورد با  موق بهعدم اقدام -1
 .ی تولیدی متخلفهاشرکتصنفي و 

و محصوالت تولید داخل توسط  هاشرکتربت اسامي بیگانه برای -2
 .سازمان ربت

ی هاهیاتحادو  هاهیاتحادو  هاوزارتخانهو  هاسازمانعدم توجه -3
صنفي که برای فعالیت اشخاص حقیقي و حقوقي کشور مجوز صادر 

به اجرای قانون و صدور مجوز برای فعالیت واحدهایي که  کننديم
 .ی بیگانه هستندهانامدارای  هاآنمحصوالت 

عدم توجه شهرداری به اجرای قانون در زمان کنترل تابلوهای -4
 .واحدهای صنفي

 
اسیت کیه بیر « عدم مشروعیت فرآینیدی»ها ناشی از ی میان دستگاهناهماهنگاین 

هیای دیوانسیاالری ی بخیشبایسیت همیهاساس آن در مسیر اجرای یک سیاست می
لحیا  کننید و  در آنهیای خیود را دولتی درگییر باشیند و نقطیه نظیرات و گیرایش

ا ا زآنِ خود ندانسته و نسبت بیه ها رچنین اتفاقی نیفتد، مجریان سیاست کهیدرصورت
پاسخگو نخواهد بود  همآنی عدم اجرای اجرای آن رغبتی نخواهند داشت و درنتیجه

 .(1396 )اشتریان،
اند. افزون بر اینزبان فارسی و مردم ایران همواره ارتباطی دوسویه با یکدیگر داشته

ی انتقیال مییراث بیوده، وسییله که فارسی در جایگاه زبان ملی وسیله ارتباط مردم ایران
هویتی و عامل همبستگی مردمان ایران نیز بوده است و همان اهمیتی کیه زبیان فارسیی 

بنیابراین ؛ برای مردم دارد، شهروندان نیز برای بقا و حف، سیالمت زبیان فارسیی دارنید
ی دولیت و مشیارکت و همییاری دوجانبیه درگروحذف اسامی التین از اماکن عمومی 

گذاری این اقدامات توسیط دولیت و مداخلیه بیرای سیاست باوجود چراکهاست.  مردم
در گیزینش و کیاربرد واژگیان و اصیطالحات فارسیی،  رفتار شیهروندانی بر رگذاریتأث

 میؤثرهیا ها در اجرای درست آنگذاریسیاستجامعه هدف این  عنوانبه شهروندان نیز
افکیار عمیومی و تبیدیل آن بیه  تیبانیسیاست در به دسیت آوردن پشی اگر یکهستند. 
گمان سیاست موفقی نخواهید ناتوان باشد، بی مرداندولتو  گذاراناستیسبرای  توصیه

بود و مردم در هنگام اجرا با آن همراهیی نخواهنید کیرد. از زمیانی کیه مسیئله کیاربرد 
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و نشیان هیاواژگان و اصطالحات بیگانه از سوی برخی مردم در گفتار و نوشیتار و نیام
عنوان یک معضل در سطح نخبگان علمی و دانشیگاهی بییان شیده های تجاری خود به

ها، این پرسمان نتوانسیته اسیت بیه ییک گذرد اما در این سالی زیادی میهاسالاست، 
زمینه توان نفوذ  نیدر اگذاری ی مردم تبدیل شود و سیاستگیر در بین تودهچالش همه
های اجتماعی را نداشته است و نگاه مردم بیه ایین مسیئله شتر الیهبی کمدستبه همه یا 
 است. ماندهیباقچنینی نگاهی ویژه استادان دانشگاه، ادیبان و افرادی این صرفاً
دولت در اختصاص دادن بخشیی از امکانیات میالی و میادی بیه بحیث  نیبنیدرا

ارسی از سوی ایشان بایستگی پاسداشت زبان ف نهیدرزمی سازفرهنگآموزش مردم و 
گذاران راهنمیایی هیدف سیاسیت کیهیدرصیورتبیوده اسیت. مواجیه  هاییبا کاستی
، بیودیمیو توجیه شده در بایستگی پاسداشیت زبیان فارسیی  دهیدآموزششهروندان 

ی اجرای ممکن بود مردم با میل و اشتیاق بیشتری که حاصل آگاهی و دانش به نتیجه
کردند و در پاسداشیت زبیان همراهی می هایمشخطاین  بود با اجرای هااستیساین 

 دادند.فارسی، ظرافت بیشتری به خرج می
ی است کیه کیاربرد و اسیتفاده توان برای این مسئله پنداشت ایندلیل دیگری که می

ها و عناوین بیگانه خود به مسائل اجتمیاعی، سیاسیی، اقتصیادی و فرهنگیی مردم از نام
 اثرگیذاری در ایین مسیئله نوعبیهند خورده است و هرکدام از این عوامل گوناگونی پیو

تیوان بیه تولیید و ورود در این زمینه میی مؤثرمسائل علمی  ازجملههستند. برای مثال، 
ییک  کیهیهنگامبا سرعت بسیار باال اشاره کرد.  شدنیجهانهای نوین در عصر فناوری

شود و حتی افزون بیر ن نیز وارد زبان کشور میشود، نام آفناوری جدید وارد کشور می
 لهیوسیبهکنید کیه نام خودش بسیاری دیگر از اصطالحات تخصصی را وارد زبیان میی

روح علمیی و زبیان » یگیرد. داریوش آشوری در مقالیهقرار می مورداستفادهشهروندان 
تکنولیوژی میدرن اقتصیاد و  شیدنیجهیانگونه که در زیر فشار همان»گوید: می« علمی

ها نییز زییر فشیار ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در حال دگرگونی است زبان
 «ی، دگرگونی و نیابودی هسیتنداندازپوستهای مدرن )همچون انگلیسی( در حال زبان

 .(1384 )آشوری،
هیای وجیود ارزش دهندهنشیاندر این حوزه نییز  نظرانصاحبگفتار و نوشتارهای 

درحالی مثالًگونه مسائل در کشور ماست. این حلراهی ماهیت و متضاد درباره رقیب و
ی گرایش دارند و این شیوه را سینوسرهکه افرادی همچون کزازی و حیدری مالیری به 
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کننید، برخیی دیگیر در برای ارتقای جایگاه زبان فارسیی مناسیب دانسیته و دنبیال میی
هیا و اتخیاذ رویکیردی بینیابینی یی با دیگر زبیانجوزهیستنوشتارهایشان تقاضای ترک 
فارسیی: نکیاتی دربیاره  و زبیان شیدنیجهان»عنوان ای با دارند. پرویز اجاللی در مقاله

ارتقیای جایگیاه و منزلیت زبیان فارسیی را  منظوربیهی سینوسره« ی زبان ملیزیربرنامه
هیای علمیی ان فارسی و زبانزب زیآممسالمتداند و سیاست همزیستی آرمانی خیالی می
 (.6: 1392 :، پرویزاجاللی)کند را پیشنهاد می
اصیلی مهیم  همچیونبایسیت آن را ی زبیان فارسیی مییاستانداردساز نهیدرزمهمچنین 
گیذاریآن با موفقیت همراه باشد دیگر سیاست منظوربهگذاری اگر سیاست چراکهپذیرفت، 

تر خواهند شد. اگرچیه در قیانون برنامیه پینجم نزدیکبه هدف خود  قدمکهای زبانی نیز ی
 است: قرارگرفتهشده  مورداشارهگونه ی زبان فارسی ایناستانداردسازتوسعه 
دولت موظ  است کلیه استانداردهای الزم بیرای خیط و زبیان  ی 1تبصره -5ماده »

 (3).«فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید

هیای مربوطیه در ارتبیاط بیا انجیام آن در دولیت و سیازمانعملکرد  ی بهااشارهاما 
خورد. شاید یکی از دالیل این امر را بتوان ماهیت ایین های رسمی به چشم نمیگزارش

ی روزمیره میردم در زنیدگ بیانتایج حاصل از اجیرای آن چنیدان  چراکههدف دانست، 
آمیوزش زبیان فارسیی  در حالسانی که به نحوی ارتباط نیست و تنها بخش اندکی از ک

ی به ایین دلییل کیه ییک سیاسیت جنبیه صرفاًتوان اما نمی؛ هستند با آن مرتبط هستند
با تدوین ییک نظیام  ستیبایمی کرد، بلکه پوشچشمهمگانی ندارد از ارزیابی نتایج آن 
در هیای یاسیتسنجش اثربخشی س منظوربهو کارآمد  مؤثرنظارت و ارزشیابی عملکرد 

 .اجرا موفقیت آن را قوت بخشید حال
ی زبان فارسی در جهیان، رفتهازدستاحیای جایگاه  منظوربه گذارانکوشش سیاست

ابیزاری در  عنوانبیههایی با محوریت گسترش زبان فارسی در جهیان مشیبه شکل خط
کشور بروز و ظهور برای ایرانیان خارج از  ژهیوبهاسالمی  -جهت توسعه فرهنگ ایرانی

تواند منجر به حف، ارتبیاط ایرانییان خیارج از کشیور یافته است. تحقق این سیاست می
و هویت ملی خودشان و درنهایت حف، همبستگی و پیوندهای هویتی ایرانیان  بافرهنگ

کند که نگاهی به قلمرو یی خودش را بهتر نمایان میآنجادر سراسر جهان باشد. این امر 
 تب،بیهرسی در طول تاریخ حکایت از کاهش تدریجی میزان قلمرو ایین زبیان و زبان فا

قانون برنامیه  5 مشی در مادهدارد. این خط اسالمی ی هویت ایرانیسیطره محدود شدن
 چنین بیان شده است:پنجم توسعه این
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 معرفی فرهنگ و تمدن اسیالمی ...یین مبانی اسالم ناب محمدی )ص( وتب منظوربه»
... برای ایرانیان خارج از کشور،  ژهیوبهی ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی 

تیا پاییان « الملیلسند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سطح بین»
سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمی )سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات 

ی میرتبط، شیورای عیالی هادسیتگاهور خارجیه و سیایر اسالمی( با همکاری وزارت ام
 (4).«رسدمی رانیوزئتیهحوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب 

چنینیی در جهیت های اییناما با گذشت چندین دهه از تهیه، تدوین و اجرای برنامه
ها در که این سیاست توان این حقیقت را کتمان کردنمی در جهانگسترش زبان فارسی 

هیای مسیائل گفتیم که از ویژگیی نیازاشیپاند. نیل به اهداف خود چندان کامیاب نبوده
های قدیمی داشیته مسائل را با همان شیوه گونهبدخیم این است که نباید انتظار رف، این

همشیاهد داشیتچشمهای قدیمی انجام یک عمل، تکرار شیوه در صورت چراکهباشیم. 
ی امری بیهوده است. بررسیی و ارزییابی عملکیرد دولیت در اجیرای رتکراریغی نتایج 
ی مرتبط با زبان فارسی در روشن شدن ارتباط این ویژگی مسائل بدخیم بیا هایمشخط

ی نیهیدرزماقدامات صورت گرفته  زیر در جدولکند. های زبانی به ما کمک میسیاست
توسیعه شور در طی بازه زمانی قانون برنامیه پینجم گسترش زبان فارسی در خارج از ک

 است. شدهداده( نشان 1390ی1395)
 

 (5)در خارج از کشور يگسترش زبان فارس ینهی: اقدامات صورت گرفته درزم6جدول شماره 
 اقدامات صورت گرفته سال

1390 

ی مرتبط  هادستگاهتشکیل کمیته تدوین سند  برگزاری جلسات کارشناسي با نمایندگان سایر 
 .ربطیذی هادستگاهتدوین سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران با همکاری 

ی مربوطه و هانامهنییآو  هادستورالعملی های اجرایي و تهیهی بستهسازادهیپتشکیل کارگروه 
 .ي اسناد راهبردی و سند استراتژیکبرخ نیتدو

1391 

ی هادستگاهی سایر هاندهینمابرگزاری جلسات کارشناسي با تشکیل کمیته تدوین سند  
ی هادستگاهمرتبط  تدوین سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران با همکاری 

توسط سازمان  المللنیبسند ملي توسعه روابط فرهنگي ج.ا.ا در سطح   ینوشیپ  ربطیذ
در ستاد و نهادهای فعال تنظیم و  اهدستگاهفرهنگ و ارتباطات اسالمي با همکاری 

 دولت ارسال شد. ئتیهی تأیید و برای تصویب به زیربرنامهی معاونت هانامهنییآ

1392 

یذی هادستگاهسند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران با همکاری   ینوشیپ
 .دولت ارائه شد ئتیهتهیه و برای طرح و تصویب به  ربط
پ  از ارجاع به کمیسیون فرهنگي دولت در جلسات متعدد با حضور   ینوشیپاین 
 ربط اصالح و تنقیح شده است.های اجرایي ذیدستگاه

های مرتبط و تدوین سند ملي پیرو برگزاری جلسات متعدد کارشناسي با نمایندگان دستگاه 1393
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باطات اسالمي با توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران توسط سازمان فرهنگ و ارت
و تصویب به کمیسیون  طرحسند مذکور جهت  1393ربط در سال های ذیهمکاری دستگاه

و بررسي قرار گرفت و برای تصویب نهایي به  موردبحثفرهنگي دولت ارسال و در آنجا 
سند در سازمان فرهنگ و ارتباطات  مجدداًبه علت برخي ایرادات    اماهیئت دولت ارسال شد

 ورد ویرایش شکلي قرار گرفت و بار دیگر به هیئت دولت ارسال شد.اسالمي م

1394 

های مرتبط و تدوین سند ملي پیرو برگزاری جلسات متعدد کارشناسي با نمایندگان دستگاه
سند در  مجدداًتوسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران توسط ... به علت برخي ایرادات 

مي مورد ویرایش شکلي قرار گرفت و بار دیگر به هیئت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسال
 دولت ارسال شد.

های مرتبط و تدوین سند ملي پیرو برگزاری جلسات متعدد کارشناسي با نمایندگان دستگاه 1395
سند  مجدداًتوسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران توسط... به علت برخي ایرادات 

سالمي مورد ویرایش شکلي قرار گرفت و بار دیگر به در سازمان فرهنگ و ارتباطات ا
 هیئت دولت ارسال شد.

 

ی اقیدامات صیورت گرفتیه در ارتبیاط بیا شیود مجموعیهگونه که مشاهده مییهمان
گسترش زبان فارسی در خارج از کشور در بازه زمانی برنامه پنجم توسعه شامل برگیزاری 

ی مزبور ها تا پایان دورهاست که برخی از آن ها، تدوین چندین و چندباره اسنادینشست
ی انید. تصیویب دوبیارهبه سرانجام نرسیدند و همچنان به سال بعد واگذاشته شده گاهچیه

هیای تر در دل اسناد و قوانین موجود، فرصت اجرا و عملیاتی کیردن برنامیهاسناد کوچک
ان، از اجرای اقدامات بایسته گردییده ها مموجود را از میان برده است و تکرار این نشست

ی متداول و همیشگی که در نهادهای اجرایی بیه ی این روند و چرخهبنابراین ادامه؛ است
 سیرانجامامری معمول بدل شده است تنها سبب هدر رفت مناب، و امکانات خواهید شید. 

ذاران در ایین زمینیه گ، منتقدان و سیاستنظرانصاحبکه نبود دیدگاهی یگانه در میان این
کیه افزاید. این امر افزون بر اینگذاری زبان ملی در ایران مینیز بر بدخیمی مسئله سیاست

شیود، بیه می اجراقابل بلندمدتهای منطقی ی و تدوین سیاستزیربرنامهسبب ناتوانی در 
چنیین امید. انجامیدی ناشی از نبود چاره برای رف، این مشکالت مییسردرگمی و حس نا
 گییریتصیمیمبه آن  یدنبا رسبتوان که شود تا هیچ نقطه پایانی برای اینمسائلی، سبب می
بیا رسییدن بیه  گریدانیببه، وجود نداشته باشد. را متوق  کردهای زبانی و اجرای سیاست

شیوند کیه هیر ها، دسته دیگری از مسائل پدیدار مییک نقطه و رف، بخشی از این مشکل
 طلبند.حل جدیدی را میک راهی

 ی مرتبط با زبان فارسی در اسناد باالدستیهایمشخطرویكرد حاکم بر  -2-6
هیا و نظام اداری هرکدام از این سیازمان هاتیمأمورهایی که در سرشت، تفاوت باوجود

ل مسیائ مثابهبهروی زبان فارسی مسائل پیشها در عدم نگرش به وجود دارد. همگی آن
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بدخیم با همدیگر اشتراک دارند و همین مسئله، موجیب نیاتوانی در شناسیایی سرشیت 
ها و رویکردهای سنتی که شیامل ها شده است. روشاین مشکالت از سوی این سازمان

انجام و تجویز اموری چون حمایت مالی، برخورد پلیسی و قضیایی، تیدوین چنیدین و 
مشیکالت پییش  زیآمتیموفقوفصل ستند، قادر به حلو... ه هانامهنییآچندباره اسناد و 

 .اندروی زبان فارسی نبوده
یابیم که الگیوی برنامیه میبا بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه پنجم توسعه در

پیایین و ییا باالبیهمیدل  گیر شیکلی ازی نشیاننوعبیهها نویسان و مجریان این سیاست
 ازجملیههیای چنیدی ی زبان فارسی تنها به نهادسئلهاست. براین اساس حل م دستوری

ی تیوده ازجملیهوزارت فرهنگ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و... واگذار و دیگیران 
اند. در این حالیت مخاطبیان همیواره ها ماندهمردم همواره منتظر دیدن نتایج اقدامات آن

ی با ریگمیتصمن هستند و نخبگان ساالرامنتظر مواجهه و پذیرش نتایج تصمیمات دیوان
این کار خود را از تعامل با مخاطبان، پژوهشگران و متخصصان ایین حیوزه کیه ممکین 

های یادشده قرار نداشته باشند محروم سیاختههای سازماندرون چهارچوب لزوماًاست 
 هیای آن از میزان حساسیت، اهمیت و مشارکت میردم در ایین سیاسیتجهیدرنتاند که 

 کاسته شده است.
ی ارائیه پاسیخی معتبیر بیه ایین پرسیش بیود کیه دالییل ناکیامی در پیاین پیژوهش 

هیای ایین پیژوهش نشیان داد کیه زبان ملی در ایران چه بوده است؟ یافته گذاریسیاست
در اییران بیه دور  گذاراناسیتیسروی آن از چشم ی زبان فارسی و مشکالت پیشمسئله

قیانون اساسیی، سیند  ازجملیهتیرین اسیناد باالدسیتی از مهم نمانده اسیت و در شیماری
های برنامه توسعه، سند جیام، علمیی کشیور و... بیه آن توجیه شیده و ، قانوناندازچشم
اسیت. هرچنید رسییدن بیه اهیداف در  شیدهدهیدهایی برای مواجهه با آن تدارک سیاست

ت امیروزی زبیان فارسیی اما وضعی؛ های عمومی همواره امری نسبی استاجرای سیاست
های پرشمار برای بهبیود وضیعیت آن، میا را بیر ایین امیر متقاعید پس از اجرای سیاست

های پرشیماری در ایین زمینیه، اجیرای ایین طراحی و اجرای سیاست باوجودساخت که 
هیای عمیومی های سنتی اجرای سیاستشیوه ازجملهها با رویکردی دستوری که سیاست

های مالی، برخوردهای قانونی، تدوین شمار یی چون حمایتهاحلراهنده است و دربرگیر
چنینی اسیت، قیادر بیه رفی، مشیکالتِ ی دستوری و موارد اینزیربرنامهزیادی از قوانین، 

 و مسیائل کیه اسیت ایین پیژوهش ایین نهیایی انید. نتیجیهگریبان گیر زبان فارسی نبوده
و مجرییان  نیاتوانی طراحیان و داشیته خیمبید سرشیتی فارسیی زبان رویپیش مشکالت



 رانیج.ا.ا یزبان یهااستیدر س یزبان فارس گاهیو جا یزبان یگذاراستیس

 73 

 زبیانی هیایسیاسیت اجیرای یسیوبه را هیاآن نکتیهاین  تشخیص از زبانی هایسیاست
 کیه سیاخته دستوری رهنمیون رویکردی بر مبتنی همآنو  نامتناسب با ساختار این مسائل

 برداشیتن نمییا از و هیاسیاسیت این درست اجرای رویپیش جدی و اصلی مان، امر این
 .است بوده فارسی زبان رویپیش مشکالت

 
 پيشنهاد چند -7
 های تنبيهیی سياستجابههای تشویقی سياست قرار دادنبایستگی  -1-7

حف، و حراست از زبان فارسی در کشور مسئله ملی اسیت کیه عوامیل متعیدد فرهنگیی، 
تیوان دالییل کیاهش یاقتصادی و اجتماعی در آن نقش دارند و با بررسی ایین مسیائل می
برای نمونیه در بحیث  .تمایل به استفاده از واژگان و اصطالحات صحیح فارسی را سنجید

میردم را بیه دلییل  تیوانینمی هافروشیگاهبیگانیه از سیر در  الحاتطو اصحذف واژگان 
ی شخصی( اسامی بیگانه مقصر دانسیت. ی و یا حتی کاربرد آگاهانه )به خاطر سلیقهناآگاه
هیای نیوین ارتبیاطی، سییل ورود واژگیان و ایین ابزارهیا و رسیانه بیاوجودشیک بدون 

ی فرهنگی و زبانی مردم اثرگیذار یابد و این امر در ذائقهافزایش می روزروزبهاصطالحات 
بایست ضمن درک و پذیرش این نکته که اعمیال فشیار در ایین است. به همین خاطر می

به همراه داشته باشد، بایید  واژگونه بلکه ممکن است نتیجه نیست زیآمتیموفق تنهانهزمینه 
 ی و آگاهی مردم استفاده کرد.رساناطالعی فرهنگی برای هاروشاز 

هیای نقیدی و ییا محیدودیت در های تنبیهی مانند اعمال جریمیهدر نظر گرفتن سیاست
تیوان انتظیار یبرخی موارد ضروری( امری نادرست است و نمی جزبه) وکارهاکسبفعالیت 

هیا و با واقعییت که باید مردم را همچناندریافت پاسخ مناسبی از آن داشت؛ بر همین اساس 
صیورت  را دراهمیت انتخاب نام و نشان درست ایرانی آشنا کرد و خطرات تغییرات هویتی 

ی انرسیاطالعی فرهنگی بیرای هاروشاز بایست در میان گذاشت، می هاآنادامه این روند با 
و  و آگاهی مردم استفاده کیرد، بلیوو و شایسیتگی فکیری ایشیان را بیه رسیمیت شیناخت

های تشیویقی و ترویجیی ماننید ی خود مردم گذاشت. با فعالیتبر عهدهتصمیم را  تیدرنها
از  نیازاشیپیهیایی کیه ی فروشیگاهی تعویض تابلونهیهزکمکهای مالیاتی و یا بخشودگی

ی کردند ضمن تشویق به حف، این رویه در جهیت هیدایت ذائقیهاده نمیاسامی ایرانی استف
هیای ایرانیی بیرای ها و نشانی نامی گزینش آگاهانه، از روی اختیار و مشتاقانهسوبهدیگران 

 تابلوهای تجاری کوشید.
 بایستگی تدوین سند راهبردی حمایت از زبان فارسی -2-7

های سیاستی باید ایجیاد همیاهنگی اد باالدستی و برنامههدف اساسی اسن کهنیابا توجه به 
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های زبیانی نظرات مختل  و متنوع درباره سیاست یی باشد نه پراکندگی و جدایی،رأهمو 
های گسترده و پراکنیده در چنیدین سیند باالدسیتی مختلی  موجیود در که حاصل برنامه

کنید. وجیود مجریان جلوگیری می کشور هستند از ایجاد اجماع نظر میان برنامه نویسان و
هیای ی دستگاهیک برنامه منسجم و ساختارمند به همراه یک ضمانت اجرای قوی که همه

تواند از ناتمیام مانیدن بسییاری از اجرایی کشور موظ  به رعایت و پیگیری آن باشند می
رهنگیی کشیور کیه های فها که ناشی از تغییر دولت و تغییر گفتمان حاکم بر دستگاهبرنامه

سیت جلیوگیری کنید. هابرنامهها و حاصل تغییر برنامه نویسان، مدیران و مجریان سیاست
تنهایی ی زبیان فارسیی بیهالزم است با در نظر گرفتن اهمیت و پذیرش این امر که مسیئله

و  هامؤلفیهترین شایستگی اختصاص سندی ویژه را دارد تعری  مشخص و دقیقی از مهم
بیر ی بحث حف،، پاسداشت و گسترش زبیان فارسیی صیورت گییرد و آنگیاه هاازینشیپ

ی مشیخص اگونیهبهگذاری زبانی در اییران های سیاستتعری  فوق ابعاد و مؤلفه اساس
ی نظراتفیاقهمگانی گردد. چنیین  یشدهرفتهیپذشود که منجر به یک تعری  استاندارد و 

های مشیبدون محدودیت زمانی، مبتنی بر خطتواند مبنایی برای تدوین سندی فراگیر، می
، منطبیق بیا تحیوالت گسیترده و رمبهمییغی شیده، بندتیاولو، مطالعات علمی، نانهیبواق،

پاسداشیت و  راهبیردی ، بیا عنیوان سینداجراقابلتر از همه سری، داخلی و جهانی و مهم
 باشد. فارسی گسترش زبان

 های آناز ظرفيت گرفتنیرای مدنی و یتوجه به نقش جامعه -3-7
قرار گرفتن در دسیتور کیار  منظوربهتواند در شناسایی و گوشزد مسائل جامعه مدنی می

تواند ها، دولت میباشد. همچنین در چارچوب اجرای برخی از این سیاست مؤثردولت 
ادی کیه های مردم نهها و سازمانبا جم، سپاری و دیگرسپاری برخی اقدامات به انجمن

سیرانجام  ؛ وکنند خود نقش مدیریتی، ناظر و کنترلی اختیار کنددر این زمینه فعالیت می
هیا نظارت پیوسته مردم بر اجیرای سیاسیت کهیدرصورتها ی ارزیابی سیاستدر مرحله

ی، رعاییت نکیردن شکنقانون تب،بهشود و وجود داشته باشد، دولت کمتر دچار خطا می
هیای غلیط و تکیراری از سیوی حاکمیان و هیا و اِعمیال سیاسیتبرنامیهاصول و مواد 

گذاری با مشارکت دادن شهروندان در سیاسیتیابد. سرانجام اینکه دولتمردان کاهش می
ی به هویت بستگدلتوان ضمن گرفتن بازخوردهایی از ایشان حس تعلق و زبان ملی می
 ها تقویت کرد.ملی را در آن

 محورر جهت گسترش هویت ملی شهروندزش دآمو -4-7
زبان فارسی محصول نظم طبیعی فرهنگی و سیاسییِ جغرافییای اییران بیزرگ در طیول 
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زمین در پیروردن آن و شهادت تاریخ تمامی ساکنان اییران فناهلهاست و به گفته سده
مییانجی ارتبیاط  عنوانبیهبا پذیرش اهمییت زبیان فارسیی  .اندبه یک اندازه سهم داشته

در  میؤثری از سیوی شیهروندان گیامی المللنیبقومی در سطح ملی و محلی های هویت
همگیانی از سیوی  نظراتفیاقشیود. پیذیرش و جهت تثبییت منیاف، ملیی برداشیته میی

شود که دولت ملی با آموزش و ترویج اهمیت و ضرورت شهروندان هنگامی تکمیل می
کام هویت ملی در جامعه را پدیید آورد. های استحکاربرد زبان ملی توسط همگان زمینه

ی شهروندان زبان فارسی در جایگاه زبان ملی، به ایجاد یک درک مشترک ملی میان همه
همگانی برای زیستن در یک قلمرو واحد در عین حف،  هکند و ارادکمک می نیزمرانیا

 کند.ها را فراهم میگوناگونی
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