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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.
Keywords: Public Policy, Persian Language, National Language, Malignant
Issues.
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چكيده

فارسی در جایگاه زبان ملی نقش برجستهای در پیوند گذشته ،حال و آیندهی ایرانی ان
دارد و این امر گواه نقشی تاریخی و سیاسی برای این زبان است؛ ام ا زب ان فارس ی
امروزه با مشکالت و چالشهایی روبهرو است که اگ ر بهدرس تی شناس ایی و چ اره
جویی نشوند ،سبب خدشهدار شدن هویت ملی و ضربه به تداوم س نت مل ی ایرانی ان
خواهد شد .ازاینرو است که مسئلهی حفظ و گسترش زبان فارس ی ب هعنوان یک ی از
مهمترین مؤلفههای هویت ملی در شماری از مهمترین اسناد باالدستی ازجمل ه ا انون
اساسی ،سند چش مانداز ،ا انونه ای برنام ه توس ،ه ،س ند ج امم علم ی کش ور و...
موردتوجه ارارگرفته و سیاستهایی برای نیل به آن تدارک دیده ش ده اس ت؛ ام ا ب ا
وجود طراحی و تدوین سیاستهای چندی در ای ن زمین ه ،اج رای ای ن سیاس تها در
رسیدن به اهداف خود با کاستیهایی مواجه و در کس ب نت ایج رض ایتبخش ن اتوان
بودهاند .بدینسان هدف این مقاله از طریق این پرسش که رویک رد و نح وهی اج رای
خطمشیهای مرتبط با زبان فارسی چه تأثیری بر عدم کس ب نت ایج رض ایتبخش و
ناکامی سیاستهای زبانی داشته است ،نشان دادن عوامل ناکامی اجرای این سیاس ت
ها مبتنی بر تجربیات برنامه پنجم توس،ه است .روش مورداستفاده در ای ن مقال ه ک ه
دادههای آن از منابم اس نادی و کتابخان های جم مآوری گردی ده اس ت ،روش تحلی ل
مضمون است .نتیجه نهایی این پژوهش ای ن اس ت ک ه مس اول و مش کالت پ یشروی
زبان فارسی از جنس مساول بدخیم هس تند ،همنن ین ش یوهی اج رای سیاس ته ای
مربوط به زبان فارسی بر رویکردی دستوری استوار بودهاند که همین امر منج ر ب ه
ناکامی سیاستگذاری زبان ملی در نیل به اهداف خود گردیده است.
کليدواژهها :سیاستگذاری عمومی ،زبان فارسی ،زبان ملی ،مساول بدخیم.

* دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول).
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زبان فارسی در زمره مهمترین مؤلفههای سنت و هویت ملی ایران قرار دارد .زبان فارسیی
در طول تاریخ ایران ،گاه در جایگاه زبان دیوانی و گاه در جایگاه انتقالدهنیده جهیانبینی،
منش و اندیشه ایرانی ،در سخن شاعران و فرزانگانی چون فردوسیی ،حیاف ،،ابین مقفی،،
سعدی ،سهروردی و ...حلقهی پیونددهنده هویت فرهنگیی و ملّیی همیه میردم اییران بیه
یکدیگر بوده و همچنان نیز از عوامل مهم وحدت ملی ایرانیان بیه شیمار مییرود .احمید
اشرف در کتاب «هویت ایرانی» عواملی چون سرزمین ،دولت و تابعیت ،زبان و سینتهای
مشترک ،دین ،اقتصاد و ...را بهتنهایی مالک عامی برای تعریی هوییت ملیی نمییدانید و
معتقد است در هر دورهی تاریخی یکی از این عوامل نقش پررنگتیری ایفیا کیرده اسیت
(اشرف .)21 :1395 ،بر همین مبنا ،نگارندگان نقش زبان فارسی را از عناصر وحیدتبخش
پررنگ و مهم در تاریخ ایرانزمین میداند .دوران میانه اسیالمی نییز تهیی از هسیتی زبیان
فارسی در سپهر سیاسی ایران نیست و با پدیدآمدن شاهنشاهی صیفوی ،زبیان فارسیی در
کنار آیین تشی ،دو گفتمان بنیادین سیاسیی اییران را در برابیر زبیان ترکیی و آییین سینّی
امپراتوری عثمانی شکل میداده است که این امر بهگونهای تا امروز نیز پیوسته بوده است.
شگفت نیست زبانی که آیینه تمامنمای اوضاعواحوال فرهنگی و اجتماعی اییران در
دورههای گوناگون بوده است؛ امروز نیز زبان دیوان و دولت و نماینده هویت ملی ایران
در عصر دولت -ملّتها باشد .از همینجاست که پیوند سیاست و زبان فارسی خیود را
نمایان میسازد؛ چراکه اندیشه دولتداری در ایران برای حف ،و تداوم خود گزیری جز
حف ،و گسترش یکی از مهمترین شناسههای هویت ملی خود ندارد؛ اما فارسی ،امروزه
به پارهای از مسائل دچار گشته و در این نبرد دچار فرسایش شده است و اگیر چیارهای
بر آن نرود ،بیم آن میرود که« :این زبان شگرف و بییماننید بیه خاموشیی و فراموشیی
بگراید؛ در آن زمان است که یکی از بزرگترین و دریغانگیزترین فاجعههیای فرهنگیی
جهان رخ خواهد داد» (کزازی ،دانشیار :1386 ،پیشگفتار).
خاموشی زبان فارسی همان خطری اسیت کیه نمونیهی آن را در گسسیت سیاسیی
سرزمینهایی که در روزگاری نهچندان دور جزئی از ایران بودنید شیاهد بیودیم .زبیان
فارسی در آن سرزمینها به دست دولتهای تازه استقاللیافته که قومگراییی را تشیویق
میکردند ،سرکوب شد و نتیجه این شید کیه بخیش بزرگیی از میردم حیوزهی تمیدنی
ایرانزمین امروز از خواندن ،نوشتن و گفتن به زبان معییار هزارسیالهی گذشتهشیان کیه
فارسی دری باشد ،ناتوان شدند.
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شماری از واژگان بیگانه که خاستگاه بیشترشان زبانهای انگلیسی ،فرانسیوی و...
است ،زبان فارسی را در محاصره خود گرفتهاند و استفادهی بیپروا از آنان بیم این را
افزایش میدهد که این واژهها به مهمانانی خوشنشین بدل شوند و کاربرد فیراوان آن
ها دایرهی واژگان ایرانیان را مخدوش سازد و زبان فارسی بیه زبیانی وابسیته تبیدیل
شود .شاید تیودهی میردم ایین واژگیان و عبارتهیا را بهصیورت عامیانیه و از روی
ناآگاهی استفاده می کنند و نسبت بیه پیامیدهای ایین امیر آگیاهی نداشیته باشیند امیا
پافشاری برخی از افراد که خود را در جایگاه خواص میپندارند بر کاربرد ناشایسیت
و بی مورد واژگان بیگانه برای نشان دادن روزآمد بودن و اعتبار علمی خود سبب میی
شود تا این باور در ذهن عموم شکل بگیرد که زبان فارسی در برقراری ارتباط ،ارائیه
مفهوم های علمی و تخصصی و انطباق با جهان امروز نیاتوان اسیت و میا نیاگزیر بیه
استفاده از واژگان خارجی در زبان خود هستیم .کاربرد ناشایست وامواژهها تنها بهیره
بردن از یک واژه بهجای واژهای دیگر نیست؛ چراکه این جایگزینیهای بهظاهر سیاده
به فراموشی واژههای فارسی میانجامید و در ایین وضی ،میا ییک واژه را بیا همیهی
ظرفیتهایش از دست میدهیم و همین باعث به فراموشی سپرده شدن زبیان فارسیی
در آینده خواهد شد و ازآنجاییکه زبان آیینهی ارزشها و باورهای یک فرهنگ است،
ضع و عقبنشینی زبان فارسی استحاله فرهنگ ایرانی و به حاشییه رفیتن آن را در
پی خواهد داشت (محمدنژاد.)91 :1394 ،
هرچند مسئله پاسداشت و گسترش زبان فارسی دستکم در حیوزه نظیری یکیی از
دغدغههای سیاستگذاران و برنامه نویسان در دهههای اخیر بوده است و در شماری از
مهمترین اسناد باالدستی سیاستهایی بهمنظور چیرگیی بیر مشیکالت اینچنینیی پییش
روی زبان فارسی تدوین شده است؛ اما کندوکاوی در وضعیت امروزی زبان فارسیی و
چالشهای پیشروی این زبان بیانگر ناکامی اجرا و ناتوانی این سیاستها در رسیدن به
اهداف خود است .با هدف فهم بهتر و توضیح چرایی ناکامی سیاستگذاری زبیان ملیی
در ایران ،مقالهی پیشرو میکوشد تا ابتدا با اتکا به رهیافت مسائل بیدخیم ،چشیمانداز
جدیدی از چالشهای پیشروی زبان فارسی در مقابیل دییدگاه خواننیدگان بگشیاید و
سپس به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد و نحوهی اجرای خطمشییهیای میرتبط بیا
زبان فارسی در اسناد باالدستی چه تأثیری بر عدم کسب نتایج رضیایتبخش و ناکیامی
این سیاستها داشته است؟
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کتاب گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران به اهتمام داوود میر محمیدی؛ مجموعیهای
گردآمده از مصاحبه با اندیشمندان حوزههای مختل علوم اجتماعی و انسانی است کیه
به ابعاد مختلفی از مفهوم هویت ملیی در اییران میپیردازد .گفتارهیایی دربیاره زبیان و
هویت کتابی به کوشش حسین گودرزی است که مانند کتاب قبلی مجموعیهای از چنید
مقاله از هفت نویسنده گوناگون را در خود جای داده است .بنیادهای هویت ملی اییران
به خامه حمید احمدی اثری مهم و قابلتوجه است کیه میتوانید دریچیهی جدییدی را
بهسوی پژوهشهای اینچنینی باز کند .قدیر نصری در کتیابی بیا عنیوان مبیانی هوییت
ایرانی که در بخش دوم آن به مسئلهی زبان فارسی و هویت ایرانی پرداخته است ،زبیان
فارسی را نگهبان هویت ملی دانسته و معتقید اسیت زبیان فارسیی بیا ایفیای دو نقیش
بازآفرینی میراث ادبی و فرهنگی ایران (به معنیای عامیل ثبیت مییراث ادبیی ،تیاریخی،
اسطورهای و دینی) و حضور اجتماعی (به معنای زبان تعامالت روزانه مردم) این وظیفه
را بر عهده داشته است.
هویت ایرانی و زبان فارسی عنوان کتابی اسیت کیه در اصیل سیخنرانیهیای شیاهرخ
مسکوب در ارتباط با زبان و فرهنگ ملی ایران است .این کتاب به دنبال تأیید ایین نظرییه
است که ایرانیان «ایرانیت» خود را با کمیک زبیان فارسیی پاسیداری کردنید و بیا وجیود
پراکندگی سیاسی در واحدهای جغرافیایی متعدد پیوستگی تاریخ ملی خود را حف ،کیرده
و هر دوره به دوره بعدی انتقال دادهاند« .نمادهای هویت ایرانی و زبیان فارسیی» مقالیهای
است از نگار داوری اردکیانی کیه نویسینده در ایین مقالیه زبیان فارسیی را از مهمتیرین
مؤلفههای سازنده هویت ملی در ایران به شمار آورده و در نهایت خاطرنشان میسازد کیه
با توجه به جایگاه زبان فارسی شایسته است تا برنامهریزان زبان فارسی توجه بیشیتری بیه
برنامهریزی برای آن داشته باشند.
همچنین ،برخی از نویسندگان و متفکران بییآنکیه کتیاب منحصیربهفردی درزمینیه
ارتباط هویت ملی و زبان فارسی نگاشته باشند؛ اما نشانههایی از بحیث ارتبیاط ایین دو
در البهالی آثارشان به چشم میخورد که شاید یاد کردن از آنها در اینجا خالی از فایده
نباشد .اصغر دادبه ،معتقد است هوییت سیه ضیل ،دارد کیه عبیارت اسیت از :تیاریخ و
ادبیات ،اسطوره و فلسفه و آن زمان که این عناصر با زبان ملی نوشته شوند ،رنگی ملیی
به خود میگیرند .طباطبایی نیز معتقید اسیت« :فارسیی ،در هیر سیه مرحلیۀ دگرگیونی
تاریخی آن ،زبان «ملّی» ایرانیان بوده است ،اما این زبان هرگز به زیان زبانهیای محلیی
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دیگر به زبان ملّی تبدیل نشده است»؛ همچنین« :در قیاس با کشورهای مهم دیگری کیه
بهتدریج به تصرف خالفت اسالمی درآمدند ،مورد ایران ،از این حیث کیه توانسیت تیا
تکوین بسیار متأخر زبانهایی مانند ترکی عثمانی و اردو ،زبانی بهجز عربیی را بیهعنوان
زبان «ملی» نگاه دارد ،استثنایی به شمار میآمد» (طباطبایی.)156 :1398 ،
ازجمله پژوهشهای انجامگرفته مرتبط با جستار سیاسیتگذاری عمیومی در میورد
زبان فارسی ،مقاله «سیاست زبان در جمهوری اسالمی اییران :پیشینهادهای سیاسیتی در
خصوص زبان و زبانآموزی» نوشته امیر ناظمی است .نویسنده در این مقالیه آهنیگ آن
دارد تا سیاستهای زبیانی در اییران در خیالل دورههیای تیاریخیِ پییش از جمهیوری
اسالمی را مرور نموده و سپس دغدغههای سیاستمداران درباره زبان فارسیی در سیال
های اخیر را با آن دوران مقایسه نماید.
پژوهش دیگری دراینباره ،نوشتاری از بهرام امیر احمدیان بیا نیام «زبیان فارسیی و
کاربرد آن در همگرایی منطقهای در جهیان ایرانیی» اسیت کیه در مجلیه پیژوهشهیای
ایرانشناسی منتشر شده است .در این پژوهش نگارنده افزون بر بررسی دگرگیونیهیای
تاریخی ،گنجایشهای زبان فارسی ،حوزه گسترش زبان فارسی و جایگاه زبیان فارسیی
در جهان امروز ،مؤلفههای گوناگونی را که میتواند در کنار دیگر عناصر همبستگی ساز
و یگانگی آفرین در گستره نفوذ زبان فارسی ،برای همگرایی میان مردمان ایرانزمین بیه
کار گرفته شود بررسی کرده است .پژوهش دیگیری کیه در ایین زمینیه شایسیته توجیه
است ،مقاله مریم سیدان است که با نام «چند پیشنهاد سیاسیتی در زمینیه زبیان فارسیی»
منتشر شده است .وی در این مقاله ،چالشهای چندی ازجمله ،رواج نییافتن بسییاری از
واژههای نوساخته ،پراکندگی خط ،دشواریهای مربیوط بیه گسیترش زبیان فارسیی در
جهان و افُت مهارتهای نگارشیِ ایرانیان ،بیهویژه جوانیان را بررسیی کیرده اسیت .بیه
همین سبب ،چند خطمشی درزمینه واژهگزینیی ،گسیترش زبیان فارسیی ،توانیاییهیای
نگارشی و دستور دبیره فارسی پیشنهاد داده است.
معماهای نظریه عمومی برنامهریزی اثری از ریتل و وبیر ،بیا تفکییک و مقایسیه مییان
مسائل بدخیم و رام و مشخص کردن ویژگیهای اساسیی ایین دسیته از مسیائل در زمیره
نخستین آثاری است که در زمینه مسائل بدخیم مورد ارجاع دیگر نویسندگی در این زمینه
قرار میگیرد .پیتر بالینت و همکاران ( )2011نیز در کتابی با عنوان مسیائل بیدخیم محییط
زیستی ،مدیریت ،نا اطمینانی و منازعه پس از بیان مفهوم مسائل بدخیم این چهیارچوب را
درزمینه مسائل یاد شده به کارگرفته و بیا پیشینهاد میدل تلفیقیی و مشیارکتی رفی ،چنیین
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مشکالتی را دنبال میکنند .ترمیر و همکاران ( )2015به ضیرورت بیازنگری در نگیرش و
ادراک و نحوه مقابله با مسائل بدخیم توجه کردهانید و در مقالیه «قابلییتهیای حکمرانیی
برای مواجهه هوشمندانه با مسائل بدخیم» روشهایی را بدین منظور پیشنهاد کردهاند.
«مفهیوم مسیائل بیدخیم» بیه قلیم محمید فاضیلی در فصیلنامه مطالعیات راهبیردی
سیاستگذاری عمومی ،ضمن تعری مسائل بدخیم و بیان مختصیات آن ،لیزوم توجیه
به چنین مسائلی را در حوزه سیاستگذاری یادآور شده است .دو مقالهی دیگر از علیی
کریمییی ملییه (یکییی بییهتنهایی و دیگییری بییا همکییاران) اسییت کییه در نخسییتینِ آنهییا
سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران و در دومین مقالیه مسیائل
بدخیم و لزوم بازنگری راهبردی در الگوهیای سینتی روابیط دولیت  -ملیت در اییران
موردبررسی قرار گرفتهاند.
 -3روش پژوهش

روش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون اسیت .اطالعیات میوردنظر از طرییق
گردآوری و مطالعه سیزده سند باالدستی منتشرشده از سوی مجلیس شیورای اسیالمی،
شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمی میورد واکیاوی قیرار
گرفت تا سیاستها و خطمشیهای مربوط به حوزه زبان فارسی شناسایی شود .پیس از
بررسی این سندها بهعنوان جامعه پژوهش ،قانون برنامه پینجم توسیعه کشیور بیهعنوان
نمونه پژوهش انتخاب شد و دادههای گیردآوریشیده بیا روش تحلییل مضیمون و بیر
اساس چهارچوب نظری خاص این تحقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

شکل شماره  :1روند تحلیل سیاستهای مرتبط با زبان فارسي

 -4چهارچوب مفهومی
 -4-1مسائل بدخيم

بعضی از مسائل در حوزه سیاستگذاری را «مسائل بدخیم» نامیدهاند .برخالف ظاهر ایین
اصطالح ،در ادبیات مربوطه واژه بدخیم ازنظر ارزشی و اخالقی حاوی بیار معنیایی بید و
منفی نیست؛ بلکه به موضوعاتی اطالق میشود که بهشدت در برابر راهحلهیای متعیارف
مقاومت میکنند و مدیریت موفقیتآمیز آنها مستلزم بازارزیابی شیوههیای قیدیمی اسیت
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(کریمی مله .)1 :1397 ،نخستین بار در دهه  1960میالدی هارست ریتیل از ایین عنیوان در
پژوهشهای مردمشناسی و میدیریت بهیره بیرد (بوکیانن )5 :1992 ،و سیپس در  1973اچ
دبلیو ریتل و ام .ام .وبر ،با تعری دقیق این اصطالح مدعی شیدند کیه برخیی از مسیائل
وجود دارند که روشها و رویکردهای سنتی قادر به حلوفصل موفقیتآمیز آنها نیسیت.
ریتل و وبر عنوان «بدخیم» را بر اینگونه مسائل گذاشتند و آنها را در مقابل مسیائل «رام»
قرار دادند .به نظر ایشان درحالیکه علم بیرای حلوفصیل مسیائل رام بیه وجیود آمیده و
توسعهیافته است ،مسائل علوم اجتماعی با روشهای علوم طبیعی حلوفصل نمییشیوند.
ویژگی اینگونه مسائل که بسیاری از مسائل سیاستگذاری عمیومی را شیامل مییشیوند،
این است که برخالف مسائل رام و حلشدنی که دانشمندان و مهندسان علیوم طبیعیی بیه
آنها دچار هستند« ،حلشدنی» نیستند ،بلکه «رف،شدنی» هستند (ریتل و وبیر.)155 :1973 ،
مهمترین ویژگیهای مسائل بدخیم را میتوان چنین برشمرد:
 -1هیچ راهحیل یگانیه و تکبعیدی بیرای آنهیا متصیور نیسیت و بهشیدت در برابیر
راهحلهای پیشنهادی مقاومت میکنند.
 -2مسائل بدخیم از ظرفیت ،توان ادراکی و پاسخگویی در حوزه مسئولیت یک سازمان
خاص فراتر میروند.
-3بیشتر این مسائل به مسائل دیگر پیوند خوردهاند.
 -4با محدودیتهای ایدئولوژیک ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی روبهرو هستند.
اغلب چند علتی هستند و اهداف متعارضی نیز در درون این مسائل وجود دارد.
 -5تغییر رفتار و تعهد شهروندان نیز در رف ،اینگونه مسائل مهم است.
 -6مسائل بدخیم هیچ نقطهای ندارند که با رسیدن به آن تصمیمگیری را متوق کرد.
 -4-2رویكردهای اجرای سياستهای عمومی

ازجمله رویکردهای غلبه بر مسائل بدخیم ،میتوان به سیه رویکیرد دسیتوری (بیاال بیه
پایین) ،رقابتی و مشارکتی اشاره کرد.
جدول شماره  :1رویکردهای مواجهه با مسائل بدخیم
ردیف رویكردها

1

ویژگی و توضيحات
نقاط قوت و ضعف

توضيح

این رهیافت حل مسئله را به بعضي مزیت مهم این رهیافت بهرهوری بهینه از زمان
از گروهها یا افراد واگذار ميکندد و اجرای تصمیم در زماني کوتداه اسدت امدا
دستوری
درحاليکه بقیده منتظدر تصدمیمات ایراد مهم آن بيتوجهي احتمدالي بده برخدي
آنان ميمانند .اعتقاد بر ایدن اسدت مالحظات کلیدی است چدون متخصصدان و
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2

3

که چنین راهبردی در موقعیتهدای مقامات در درون مجموعه محدود خدود بده
دنبال راهحل هستند و درنتیجه امکان یادگیری
اضطراری مفید و کارآمد است.
و مزیتهای تعامل را از دست ميدهند.
مزیت اصلي ایدن رهیافدت ایجداد ایددههدا
ابتکارات و خالقیتهای جدید و بسترسدازی
ذینفعان در چندین راهبدردی نتیجده
برای انتخاب بهتر و کارآمدتر است اما نقص
رقابتي
برددباخت را دنبال ميکنند.
عمده آن افزایش احتمال وقدوع منازعده بدین
ذینفعان برخوردار از قدرت است.
مزیت این راهبرد تعهدد پیگیدری و اجدرای
سیاستها راهحلهدای جدام تر و مدثررتر و
کاراترین راهبرد مواجهه با مسدائل
استفاده کمتدر از منداب از سدهم هدر یدک از
مشارکتي بدددخیم اسددت .راهبددرد همکاراندده
ذینفعان و کلیدیترین عیب آن نیز هزیندههای
راهحل برد-برد است.
فزاینده تعامل بده علدت کمبدود مهارتهدای
همکاری است.

 -5یافتهها
 -5-1سياستهای مرتبط با زبان فارسی در اسناد باالدستی ج.ا.ایران

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

سند
ردیف
 1قانون اساسي ج.ا .ایران زبان و خط رسمي و مشترك مردم ایران فارسي است.
تقویت وحدت و هویت ملدي مبتندي بدر اسدالم و انقدالب و نظدام
جمهوری اسالمي و آگاهي کافي درباره تاریخ ایران فرهنگ تمددن
سند چشمانداز  1404و هنر ایراني -اسالمي و اهتمام جدی به زبان فارسي
2
ماده  3بند  :6تقویت هویت اسدالمي و ایراندي ایرانیدان خدارج از
کشور کمک به ترویج زبان فارسي در میان آنان....
ماده  :13-3تأسدی فرهنگسدتان زبدان و ادب فارسدي بدهمنظور ...
قانون برنامه اول توسعه تقویت هویت اسالمي و ایراني ایرانیان خارج از کشدور کمدک بده
3
ترویج زبان فارسي در میان آنان....
تبصره :57
الفد احیاء و توسعه کرسيهای اسالمشناسي و زبان و ادبیات فارسي و....
بد گسترش برنامههای آموزش زبان و ادبیات فارسي و برنامدههای
قانون برنامه دوم توسعه
4

فرهنگي برای خانوادههای ایرانیان در خارج از کشور.

و د  ...گسددترش برنامددههای آموزشددي زبددان و ادبیددات فارسددي و
برنامههای فرهنگي برای خانوادههای ایراني و سایر مخاطبین....
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5

6

قانون برنامه سوم
توسعه

سیاستي مرتبط با زبان فارسي در این قانون به چشم نميخورد.

ماده  :109دولت موظف است بهمنظور حفد و شناسداندن هویدت
تاریخي ایران و بهرهگیدری از عناصدر و مثلفدههای هویدت ایراندي
قانون برنامه چهارم بهویژه زبان فارسي اقدامهای ذیل را انجام دهد:
توسعه

7

قانون برنامه پنجم
توسعه

8

قانون برنامه ششم
توسعه

الددف -حمایددت از پژوهشهددای علمددي و بینرشددتهای در زمیندده
ایرانشناس دي و گذشددته طددوالني تدداریخي و تدددوین گزارشهددا و
کتابهای الزم در سطوح مختلف عمومي آموزشي و پژوهشي.
فصل  -1ماده  :3بهمنظور تعمیق ارزشهای اسالمي باورهای دیندي و ...
گسترش خط و زبان فارسي دولت مکلف است حمایتهدای الزم را از
بخش غیردولتي اعم از حقیقي و حقوقي در موارد زیر به عمل آورد:
هدد اقدام بدرای حدذ اسدامي التدین از سدردر امداکن عمدومي
شرکتها و بستهبندی کاالهدای غیرصدادراتي تبصدره  1د دولدت
موظف است کلیه استانداردهای الزم برای خدط و زبدان فارسدي و
تاریخ هجری شمسي را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید.
ماده  5د بهمنظور  ...نیز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسدالمي
د ایراني و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسي بهویژه برای ایرانیان
خارج از کشور با تأکید بر تقریب مذاهب اسالمي و....
 -2حمایت از گسترش مناب و اطالعات به خدط و زبدان فارسدي و
تدوین و تصویب استانداردهای ملدي و بینالمللدي نمدایش الفبدای
فارسي در محیطهای رایانهای.
 -3تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسي
در مقاط مختلف آموزشي بهویژه مقط ابتدایي.
فصل  :2ماده  2بند  :6ارتقای جایگاه زبان فارسي در بین زبانهدای

بینالمللي علمي.
بند  :1زبان فارسي در مقام زبان علم.
9

10

راهبرد کالن :9
سند نقشه جام علمي  افزایش پذیرش دانشجویان خارجي بهمنظور گسترش زبان فارسي و....
 تقویت جریان معادلسازی برای واژههای علمي بیگانه در تمدام رشدتهها
کشور
و تأکید بر نگارش مقاالت علمي -تخصصي به زبان روان فارسي.
 حمایت از تأسی رشته زبان فارسي در دانشگاههای مختلف جهان.
 تقویت استفاده از زبان فارسي در حوزههای تخصصي علدوم ...و
تالش برای تبدیل زبان فارسي به زبان علم.
نقشه مهندسي فرهنگي ماده  :17جامعه هد نقشه مهندسي فرهنگي کشور :جوام فارسدي
زبان.
کشور
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کالن فرهنگي ماده  .3تعمیدق خودبداوری ملدي و...

فصل  :4اهدا
توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسي.

ارتقای جایگاه و گسترش زبان و ادبیات فارسي با توجه به زبانهای
محلي و قومي....
ماده  :22تدوین و اجرای سند گسترش خط زبان و ادبیات فارسدي
در خارج از کشور در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي.
فصل ششم ماده  :5تقویت و توسعه بدهکارگیری زبدان فارسدي در
11

12
13

سند اسالمي شدن
دانشگاهها

سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش
سند جام روابط علمي
بینالمللي جمهوری
اسالمي ایران

متون علمي دانشگاهي و تبدیل زبان فارسي به زبان مرج علم.
ماده  :6حمایت از تدوین کتدب و متدون مرجد بده زبدان فارسدي
قابلرقابت جهاني جهت اقتدار و مرجعیت علمي.
ماده  :7ایجداد سدازوکار تولیدد و تددوین متدون مرجد علمدي در
رشتههای مختلف به زبان فارسي.
فصل  2ماده  :21تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسدي بدهعنوان

زبان مشترك.
ماده  :3اقدامات ملي بند  :7توسعه و بهکارگیری روشها و ابزارهای
ترویج زبان فارسي بهمنظور ارتقای جایگداه زبدان فارسدي در بدین
زبانهای بینالمللي علمي.

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

جدول شماره  :3استخراج کدها
کد

سند

 -1ضرورت حمایت دولت از حف و گسترش زبان فارسي.
 -2ضرورت تولید برنامههای علمي و آموزشي.
 -3ضرورت اجرای فعالیتهای فرهنگي و اجتماعي.
 -4ارتقا تعامالت نظری و عملي در راستای ترویج مثلفههای هویت ملي.
 -5تسهیل و ارتقای مشارکت مردم و نهادها در فعالیتهای فرهنگي.
 -6ضرورت تعامل با نهادها و سازمانهای مربوطه برای حف و پاسداشدت
قانون برنامه پنجم توسعه زبان فارسي.
 -7تالش برای گسترش زبان فارسي در داخل و خارج از کشور.
ج.ا.ایران
 -8توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانهای فرهنگدي و هندری دیجیتدال و
نرمافزارهای چندرسانهای.
 -9اقدام برای حذ اسامي التین.
 -10تدوین استانداردهای الزم برای خط و زبان فارسي.
 -11توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسي.
 -12صیانت از مفاخر معنوی فرهنگي و علمي.
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 -5-3استخراج مضمونها از کدها

جدول شماره  :4استخراج مضمونها

مضمون
کد
 -1ضددرورت حمایددت دولددت از حفدد و  -1وجوب حمایت دولتي از زبان فارسي به عندوان یدک
ارزش ملي.
گسترش زبان فارسي.
 -2ضددرورت تولیددد برنامددههددای علمددي و  -2ضرورت و اولویت فعالیتهای ندرم رسدانهای بدرای
ترویج زبان فارسي.
آموزشي.
 -3ضرورت اجرای فعالیتهای فرهنگدي و  -3تالزم حمایتهای دولتي و خصوصي برای دستیابي به
اهدا حف و گسترش زبان فارسي.
اجتماعي.
 -4ارتقا تعامالت نظری و عملي در راسدتای  -4تعامل نهادهای مرتبط مصداقي از تالش برای توسدعه
زبان فارسي توسعه دولت و جامعه.
ترویج مثلفههای هویت ملي.
 -5تسهیل و ارتقای مشارکت مردم و نهادهدا  -5استانداردسازی مقدمهای برای از بین بردن آسیبها و
حمایت از توسعه و ترویج زبان فارسي.
در فعالیتهای فرهنگي.
 -6ضرورت تعامل با نهادهدا و سدازمانهای  -6اولویت هدایت حف زبدان فارسدي از مسدیر تعامدل
مربوطه برای حف و پاسداشت زبان فارسي .نهادهای علمي.
 -7تالش بدرای گسدترش زبدان فارسدي در  -7حذ اسامي التین نماد محافظت از زبان فارسدي در
داخل کشور و گسترش زبان فارسي در خارج از کشدور
داخل و خارج از کشور.
 -8توسعه تولیدات و فعالیتهای رسدانهای در حین آن.
فرهنگي و هندری دیجیتدال و نرمافزارهدای  -8مقابله با تهاجم رسانهای واژگان و اصطالحات بیگانه.
 -9ضرورت برخورد با مصدادیق واژگدان و اصدطالحات
چندرسانهای.
بیگانه.
 -9اقدام برای حذ اسامي التین.
 -10تدوین استانداردهای الزم بدرای خدط و  -10ضرورت ورود تشکلهای مردمنهاد در حوزۀ صیانت
از زبان فارسي و انجام فعالیتهای ترویجي.
زبان فارسي و تاریخ هجری شمسي.
 -11توسعه ارتبداط و همکداری بدا مراکدز
ایرانشناسي.
 -12صیانت از مفاخر معنوی فرهنگي و علمي.

 -5-4مضمونهای نهایی

شکل شماره  :2مضمونهای نهایي
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 -6خالصه و نتيجهگيری
 -6-1مسائل و مشكالت پيشروی زبان فارسی بهمثابه مسائل بدخيم

کوشش برای رویارویی با واژگان و اصیطالحات بیگانیه و جیایگزین کیردن برابرهیای
فارسی برای آنها ،ازجمله مهمترین موارد سیاستگذاری زبیانی در اییران بیوده اسیت.
آبشخور اصلی این طرح ،قانون ممنوعیت بیهکیارگیری اسیامی ،عنیاوین و اصیطالحات
بیگانه است که در تاریخ  1375/09/14به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛
و بر اساس آن:
«بهمنظور حف ،قوت و اصالت زبان فارسی بهعنوان یکی از ارکان هویت ملی اییران
و زبان دوم عالم اسالم و معارف و فرهنگاسالمی ،دستگاههای قانونگذاری ،اجراییی و
قضایی کشور و سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکتهایی کیه شیمول
قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها ،سیازمانها و
نهادهای مذکور در بنید (د) تبصیره ( )22قیانون برنامیه دوم توسیعه موظی انید از بیه
کاربردن کلمات و واژههای بیگانه در گزارشها و مکاتبات ،سخنرانیها و مصیاحبههای
رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهها بر روی کلییه تولییدات داخلیی
()1
اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است».
مقابله با واژگان و اصطالحات بیگانه هم به شکل قانون و هم در زمیره یکیی از خیط
مشیهای دولتی در قانون برنامه پنجم توسعه مورداشاره قیرار گرفتیه و بیر همیین اسیاس
برای اجرای آن حمایتهای مالی ،مادی و دیوانساالرانه در نظر گرفته شده اسیت ،امیا در
واقعیت آثار اجرای این سیاستها در جامعه چندان به چشم نمیآید و میا همیهروزه میی
توانیم ردپای نامها و نشانهای فرنگی مآبانه را بر روی تیابلوی فروشیگاههیا ،بسیتهبنیدی
کاالها ،نامههای رسمی ،گفتگوی مسئوالن و مجریان و  ...ببینیم.
سرشت چندوجهی این مسئله ،راه رف ،آن را درگرو هماهنگی و مشارکت سیازمانهیا
و نهادهای گوناگونی قرار داده است؛ بنابراین ،اینچنین بیه نظیر مییرسید کیه نمیتیوان
بهتنهایی و با تکیهبر توان یک سازمان خاص همچون فرهنگستان زبان و ادب فارسیی بیه
مقابله با این دشواره شتافت و انتظار کسب نتایجی رضایتبخش را داشیت .ایین ویژگیی
مسائل بدخیم بهروشنی بیانگر این واقعیت است که برای چیرگی بر اینگونه مسیائل میی
بایست با همکاری نهادهای دولتی ،خصوصی و دیگر بازیگران مهیم ایین حیوزه و نشیانه
روی تمام توان آنها بهسوی هدفی مشخص از بیشترین توانیایی و ظرفییت دسیتگاههیا و
سازمانها در جهت اجرای این قانون بهره برد .گزارش( )2اجرای قانون برنامه پنجم توسعه
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مبنی بر عدم هماهنگی و همکاری برخی سازمانهای مرتبط ،مییتوانید شیاهدی بیر ایین
مدعا باشد.
جدول شماره  :5عوامل ناکامي اجرای قانون حذ
متن قانون

اسامي التین

عوامل ناکامی

-1عدم اقدام بهموق پلی اماکن عمومي ناجا در برخورد با واحدهای
صنفي و شرکتهای تولیدی متخلف.
-2ربت اسامي بیگانه برای شرکتها و محصوالت تولید داخل توسط
اقدام برای حذ اسامي التین سازمان ربت.
-3عدم توجه سازمانها و وزارتخانهها و اتحادیهها و اتحادیههای
از سر در اماکن عمومي
شرکتها و بستهبندی کاالهای صنفي که برای فعالیت اشخاص حقیقي و حقوقي کشور مجوز صادر
ميکنند به اجرای قانون و صدور مجوز برای فعالیت واحدهایي که
غیر صادراتي
محصوالت آنها دارای نامهای بیگانه هستند.
-4عدم توجه شهرداری به اجرای قانون در زمان کنترل تابلوهای
واحدهای صنفي.

این ناهماهنگی میان دستگاهها ناشی از «عدم مشروعیت فرآینیدی» اسیت کیه بیر
اساس آن در مسیر اجرای یک سیاست می بایسیت همیهی بخیشهیای دیوانسیاالری
دولتی درگییر باشیند و نقطیه نظیرات و گیرایشهیای خیود را در آن لحیا کننید و
درصورتیکه چنین اتفاقی نیفتد ،مجریان سیاستها ر ا ا زآنِ خود ندانسته و نسبت بیه
اجرای آن رغبتی نخواهند داشت و درنتیجهی عدم اجرای آنهم پاسخگو نخواهد بود
(اشتریان.)1396 ،
زبان فارسی و مردم ایران همواره ارتباطی دوسویه با یکدیگر داشتهاند .افزون بر این
که فارسی در جایگاه زبان ملی وسیله ارتباط مردم ایران بیوده ،وسییلهی انتقیال مییراث
هویتی و عامل همبستگی مردمان ایران نیز بوده است و همان اهمیتی کیه زبیان فارسیی
برای مردم دارد ،شهروندان نیز برای بقا و حف ،سیالمت زبیان فارسیی دارنید؛ بنیابراین
حذف اسامی التین از اماکن عمومی درگرو مشیارکت و همییاری دوجانبیهی دولیت و
مردم است .چراکه باوجود سیاستگذاری این اقدامات توسیط دولیت و مداخلیه بیرای
تأثیرگذاری بر رفتار شیهروندان در گیزینش و کیاربرد واژگیان و اصیطالحات فارسیی،
شهروندان نیز بهعنوان جامعه هدف این سیاستگذاریها در اجرای درست آنهیا میؤثر
هستند .اگر یک سیاست در به دسیت آوردن پشیتیبانی افکیار عمیومی و تبیدیل آن بیه
توصیه برای سیاستگذاران و دولتمردان ناتوان باشد ،بیگمان سیاست موفقی نخواهید
بود و مردم در هنگام اجرا با آن همراهیی نخواهنید کیرد .از زمیانی کیه مسیئله کیاربرد
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واژگان و اصطالحات بیگانه از سوی برخی مردم در گفتار و نوشیتار و نیامهیا و نشیان
های تجاری خود بهعنوان یک معضل در سطح نخبگان علمی و دانشیگاهی بییان شیده
است ،سالهای زیادی میگذرد اما در این سالها ،این پرسمان نتوانسیته اسیت بیه ییک
چالش همهگیر در بین تودهی مردم تبدیل شود و سیاستگذاری در این زمینه توان نفوذ
به همه یا دستکم بیشتر الیههای اجتماعی را نداشته است و نگاه مردم بیه ایین مسیئله
صرفاً نگاهی ویژه استادان دانشگاه ،ادیبان و افرادی اینچنینی باقیمانده است.
دراینبین دولت در اختصاص دادن بخشیی از امکانیات میالی و میادی بیه بحیث
آموزش مردم و فرهنگسازی درزمینه بایستگی پاسداشت زبان فارسی از سوی ایشان
با کاستیهایی مواجیه بیوده اسیت .درصیورتیکیه هیدف سیاسیت گذاران راهنمیایی
شهروندان آموزشدیده و توجیه شده در بایستگی پاسداشیت زبیان فارسیی مییبیود،
ممکن بود مردم با میل و اشتیاق بیشتری که حاصل آگاهی و دانش به نتیجهی اجرای
این سیاستها بود با اجرای این خطمشیها همراهی میکردند و در پاسداشیت زبیان
فارسی ،ظرافت بیشتری به خرج میدادند.
دلیل دیگری که میتوان برای این مسئله پنداشت این است کیه کیاربرد و اسیتفادهی
مردم از نامها و عناوین بیگانه خود به مسائل اجتمیاعی ،سیاسیی ،اقتصیادی و فرهنگیی
گوناگونی پیوند خورده است و هرکدام از این عوامل بیهنوعی در ایین مسیئله اثرگیذار
هستند .برای مثال ،ازجمله مسائل علمی مؤثر در این زمینه مییتیوان بیه تولیید و ورود
فناوریهای نوین در عصر جهانیشدن با سرعت بسیار باال اشاره کرد .هنگامیکیه ییک
فناوری جدید وارد کشور میشود ،نام آن نیز وارد زبان کشور میشود و حتی افزون بیر
نام خودش بسیاری دیگر از اصطالحات تخصصی را وارد زبیان مییکنید کیه بهوسییله
شهروندان مورداستفاده قرار میگیرد .داریوش آشوری در مقالیهی «روح علمیی و زبیان
علمی» میگوید« :همانگونه که در زیر فشار جهیانیشیدن اقتصیاد و تکنولیوژی میدرن
ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در حال دگرگونی است زبانها نییز زییر فشیار
زبانهای مدرن (همچون انگلیسی) در حال پوستاندازی ،دگرگونی و نیابودی هسیتند»
(آشوری.)1384 ،
گفتار و نوشتارهای صاحبنظران در این حوزه نییز نشیاندهنده وجیود ارزشهیای
رقیب و متضاد دربارهی ماهیت و راهحل اینگونه مسائل در کشور ماست .مثالً درحالی
که افرادی همچون کزازی و حیدری مالیری به سرهنویسی گرایش دارند و این شیوه را
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برای ارتقای جایگاه زبان فارسیی مناسیب دانسیته و دنبیال مییکننید ،برخیی دیگیر در
نوشتارهایشان تقاضای ترک ستیزهجویی با دیگر زبیانهیا و اتخیاذ رویکیردی بینیابینی
دارند .پرویز اجاللی در مقالهای با عنوان «جهانیشیدن و زبیان فارسیی :نکیاتی دربیاره
برنامهریزی زبان ملی» سرهنویسی بیهمنظور ارتقیای جایگیاه و منزلیت زبیان فارسیی را
آرمانی خیالی میداند و سیاست همزیستی مسالمتآمیز زبان فارسی و زبانهیای علمیی
را پیشنهاد میکند (اجاللی ،پرویز.)6 :1392 :
همچنین درزمینه استانداردسازی زبیان فارسیی مییبایسیت آن را همچیون اصیلی مهیم
پذیرفت ،چراکه اگر سیاستگذاری بهمنظور آن با موفقیت همراه باشد دیگر سیاستگیذاری
های زبانی نیز یکقدم به هدف خود نزدیکتر خواهند شد .اگرچیه در قیانون برنامیه پینجم
توسعه استانداردسازی زبان فارسی اینگونه مورداشاره شده قرارگرفته است:
«ماده -5تبصره  1ی دولت موظ است کلیه استانداردهای الزم بیرای خیط و زبیان
()3
فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید».
اما اشارهای به عملکرد دولیت و سیازمانهیای مربوطیه در ارتبیاط بیا انجیام آن در
گزارشهای رسمی به چشم نمیخورد .شاید یکی از دالیل این امر را بتوان ماهیت ایین
هدف دانست ،چراکه نتایج حاصل از اجیرای آن چنیدان بیا زنیدگی روزمیره میردم در
ارتباط نیست و تنها بخش اندکی از کسانی که به نحوی در حال آمیوزش زبیان فارسیی
هستند با آن مرتبط هستند؛ اما نمیتوان صرفاً به ایین دلییل کیه ییک سیاسیت جنبیهی
همگانی ندارد از ارزیابی نتایج آن چشمپوشی کرد ،بلکه میبایست با تدوین ییک نظیام
نظارت و ارزشیابی عملکرد مؤثر و کارآمد بهمنظور سنجش اثربخشی سیاسیتهیای در
حال اجرا موفقیت آن را قوت بخشید.
کوشش سیاستگذاران بهمنظور احیای جایگاه ازدسترفتهی زبان فارسی در جهیان،
به شکل خطمشیهایی با محوریت گسترش زبان فارسی در جهیان بیهعنوان ابیزاری در
جهت توسعه فرهنگ ایرانی -اسالمی بهویژه برای ایرانیان خارج از کشور بروز و ظهور
یافته است .تحقق این سیاست میتواند منجر به حف ،ارتبیاط ایرانییان خیارج از کشیور
بافرهنگ و هویت ملی خودشان و درنهایت حف ،همبستگی و پیوندهای هویتی ایرانیان
در سراسر جهان باشد .این امر آنجایی خودش را بهتر نمایان میکند که نگاهی به قلمرو
زبان فارسی در طول تاریخ حکایت از کاهش تدریجی میزان قلمرو ایین زبیان و بیهتب،
محدود شدن سیطرهی هویت ایرانی اسالمی دارد .این خطمشی در ماده  5قانون برنامیه
پنجم توسعه اینچنین بیان شده است:
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«بهمنظور تبیین مبانی اسالم ناب محمدی (ص) و ...معرفی فرهنگ و تمدن اسیالمی
ی ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی بهویژه برای ایرانیان خارج از کشور... ،
«سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سطح بینالملیل» تیا پاییان
سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمی (سیازمان فرهنیگ و ارتباطیات
اسالمی) با همکاری وزارت امور خارجیه و سیایر دسیتگاههای میرتبط ،شیورای عیالی
()4
حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد».
اما با گذشت چندین دهه از تهیه ،تدوین و اجرای برنامههای ایینچنینیی در جهیت
گسترش زبان فارسی در جهان نمیتوان این حقیقت را کتمان کرد که این سیاستها در
نیل به اهداف خود چندان کامیاب نبودهاند .پیشازاین گفتیم که از ویژگییهیای مسیائل
بدخیم این است که نباید انتظار رف ،اینگونه مسائل را با همان شیوههای قدیمی داشیته
باشیم .چراکه در صورت تکرار شیوههای قدیمی انجام یک عمل ،چشمداشیت مشیاهده
ی نتایج غیرتکراری امری بیهوده است .بررسیی و ارزییابی عملکیرد دولیت در اجیرای
خطمشیهای مرتبط با زبان فارسی در روشن شدن ارتباط این ویژگی مسائل بدخیم بیا
سیاستهای زبانی به ما کمک میکند .در جدول زیر اقدامات صورت گرفته درزمینیهی
گسترش زبان فارسی در خارج از کشور در طی بازه زمانی قانون برنامیه پینجم توسیعه
(1395ی )1390نشان دادهشده است.
جدول شماره  :6اقدامات صورت گرفته درزمینهی گسترش زبان فارسي در خارج از کشور
سال
1390

1391

1392
1393

() 5

اقدامات صورت گرفته
تشکیل کمیته تدوین سند برگزاری جلسات کارشناسي با نمایندگان سایر دستگاههای مرتبط
تدوین سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران با همکاری دستگاههای ذیربط.
تشکیل کارگروه پیادهسازی بستههای اجرایي و تهیهی دستورالعملها و آییننامههای مربوطه و
تدوین برخي اسناد راهبردی و سند استراتژیک.
تشکیل کمیته تدوین سند برگزاری جلسات کارشناسي با نمایندههای سایر دستگاههای
مرتبط تدوین سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران با همکاری دستگاههای
ذیربط پیشنوی سند ملي توسعه روابط فرهنگي ج.ا.ا در سطح بینالملل توسط سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمي با همکاری دستگاهها و نهادهای فعال تنظیم و در ستاد
آییننامههای معاونت برنامهریزی تأیید و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد.
پیشنوی سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران با همکاری دستگاههای ذی
ربط تهیه و برای طرح و تصویب به هیئت دولت ارائه شد.
این پیشنوی پ از ارجاع به کمیسیون فرهنگي دولت در جلسات متعدد با حضور
دستگاههای اجرایي ذیربط اصالح و تنقیح شده است.
پیرو برگزاری جلسات متعدد کارشناسي با نمایندگان دستگاه های مرتبط و تدوین سند ملي
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توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي با
همکاری دستگاههای ذیربط در سال  1393سند مذکور جهت طرح و تصویب به کمیسیون
فرهنگي دولت ارسال و در آنجا موردبحث و بررسي قرار گرفت و برای تصویب نهایي به
هیئت دولت ارسال شد اما به علت برخي ایرادات مجدداً سند در سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي م ورد ویرایش شکلي قرار گرفت و بار دیگر به هیئت دولت ارسال شد.
پیرو برگزاری جلسات متعدد کارشناسي با نمایندگان دستگاه های مرتبط و تدوین سند ملي
توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران توسط  ...به علت برخي ایرادات مجدداً سند در
1394
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسال مي مورد ویرایش شکلي قرار گرفت و بار دیگر به هیئت
دولت ارسال شد.
 1395پیرو برگزاری جلسات متعدد کارشناسي با نمایندگان دستگاه های مرتبط و تدوین سند ملي
توسعه روابط فرهنگي جمهوری اسالمي ایران توسط ...به علت برخي ایرادات مجدداً سند
در سازمان فرهنگ و ارتباطات ا سالمي مورد ویرایش شکلي قرار گرفت و بار دیگر به
هیئت دولت ارسال شد.

همانگونه که مشاهده مییشیود مجموعیهی اقیدامات صیورت گرفتیه در ارتبیاط بیا
گسترش زبان فارسی در خارج از کشور در بازه زمانی برنامه پنجم توسعه شامل برگیزاری
نشستها ،تدوین چندین و چندباره اسنادی است که برخی از آنها تا پایان دورهی مزبور
هیچگاه به سرانجام نرسیدند و همچنان به سال بعد واگذاشته شدهانید .تصیویب دوبیارهی
اسناد کوچکتر در دل اسناد و قوانین موجود ،فرصت اجرا و عملیاتی کیردن برنامیههیای
موجود را از میان برده است و تکرار این نشستها مان ،از اجرای اقدامات بایسته گردییده
است؛ بنابراین ادامهی این روند و چرخهی متداول و همیشگی که در نهادهای اجرایی بیه
امری معمول بدل شده است تنها سبب هدر رفت مناب ،و امکانات خواهید شید .سیرانجام
اینکه نبود دیدگاهی یگانه در میان صاحبنظران ،منتقدان و سیاستگذاران در ایین زمینیه
نیز بر بدخیمی مسئله سیاستگذاری زبان ملی در ایران میافزاید .این امر افزون بر اینکیه
سبب ناتوانی در برنامهریزی و تدوین سیاستهای منطقی بلندمدت قابلاجرا میشیود ،بیه
سردرگمی و حس ناامیدی ناشی از نبود چاره برای رف ،این مشکالت مییانجامید .چنیین
مسائلی ،سبب میشود تا هیچ نقطه پایانی برای اینکه بتوان با رسیدن به آن تصیمیمگییری
و اجرای سیاستهای زبانی را متوق کرد ،وجود نداشته باشد .بهبیاندیگر بیا رسییدن بیه
یک نقطه و رف ،بخشی از این مشکلها ،دسته دیگری از مسائل پدیدار میشیوند کیه هیر
یک راهحل جدیدی را میطلبند.
 -6-2رویكرد حاکم بر خطمشیهای مرتبط با زبان فارسی در اسناد باالدستی

باوجود تفاوتهایی که در سرشت ،مأموریتها و نظام اداری هرکدام از این سیازمانهیا
وجود دارد .همگی آنها در عدم نگرش به مسائل پیشروی زبان فارسی بهمثابه مسیائل
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بدخیم با همدیگر اشتراک دارند و همین مسئله ،موجیب نیاتوانی در شناسیایی سرشیت
این مشکالت از سوی این سازمانها شده است .روشها و رویکردهای سنتی که شیامل
انجام و تجویز اموری چون حمایت مالی ،برخورد پلیسی و قضیایی ،تیدوین چنیدین و
چندباره اسناد و آییننامهها و ...هستند ،قادر به حلوفصل موفقیتآمیز مشیکالت پییش
روی زبان فارسی نبودهاند.
با بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه پنجم توسعه درمییابیم که الگیوی برنامیه
نویسان و مجریان این سیاستها بیهنوعی نشیانگیر شیکلی از میدل باالبیهپیایین و ییا
دستوری است .براین اساس حل مسئلهی زبان فارسی تنها به نهادهیای چنیدی ازجملیه
وزارت فرهنگ ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ...واگذار و دیگیران ازجملیه تیودهی
مردم همواره منتظر دیدن نتایج اقدامات آنها ماندهاند .در این حالیت مخاطبیان همیواره
منتظر مواجهه و پذیرش نتایج تصمیمات دیوانساالران هستند و نخبگان تصمیمگیری با
این کار خود را از تعامل با مخاطبان ،پژوهشگران و متخصصان ایین حیوزه کیه ممکین
است لزوماً درون چهارچوبهای سازمانهای یادشده قرار نداشته باشند محروم سیاخته
اند که درنتیجهی آن از میزان حساسیت ،اهمیت و مشارکت میردم در ایین سیاسیتهیا
کاسته شده است.
این پیژوهش در پیی ارائیه پاسیخی معتبیر بیه ایین پرسیش بیود کیه دالییل ناکیامی
سیاستگذاری زبان ملی در ایران چه بوده است؟ یافتههیای ایین پیژوهش نشیان داد کیه
مسئلهی زبان فارسی و مشکالت پیشروی آن از چشم سیاسیتگذاران در اییران بیه دور
نمانده اسیت و در شیماری از مهمتیرین اسیناد باالدسیتی ازجملیه قیانون اساسیی ،سیند
چشمانداز ،قانونهای برنامه توسعه ،سند جیام ،علمیی کشیور و ...بیه آن توجیه شیده و
سیاستهایی برای مواجهه با آن تدارک دیدهشیده اسیت .هرچنید رسییدن بیه اهیداف در
اجرای سیاستهای عمومی همواره امری نسبی است؛ اما وضعیت امیروزی زبیان فارسیی
پس از اجرای سیاستهای پرشمار برای بهبیود وضیعیت آن ،میا را بیر ایین امیر متقاعید
ساخت که باوجود طراحی و اجرای سیاستهای پرشیماری در ایین زمینیه ،اجیرای ایین
سیاستها با رویکردی دستوری که ازجمله شیوههای سنتی اجرای سیاستهیای عمیومی
است و دربرگیرنده راهحلهایی چون حمایتهای مالی ،برخوردهای قانونی ،تدوین شمار
زیادی از قوانین ،برنامهریزی دستوری و موارد اینچنینی اسیت ،قیادر بیه رفی ،مشیکالتِ
گریبان گیر زبان فارسی نبودهانید .نتیجیه نهیایی ایین پیژوهش ایین اسیت کیه مسیائل و
مشکالت پیشروی زبان فارسیی سرشیتی بیدخیم داشیته و نیاتوانی طراحیان و مجرییان
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سیاستهای زبانی از تشخیص این نکتیه آنهیا را بهسیوی اجیرای سیاسیتهیای زبیانی
نامتناسب با ساختار این مسائل و آنهم مبتنی بر رویکردی دستوری رهنمیون سیاخته کیه
این امر مان ،اصلی و جدی پیشروی اجرای درست این سیاسیتهیا و از مییان برداشیتن
مشکالت پیشروی زبان فارسی بوده است.
 -7چند پيشنهاد
 -7-1بایستگی قرار دادن سياستهای تشویقی بهجای سياستهای تنبيهی

حف ،و حراست از زبان فارسی در کشور مسئله ملی اسیت کیه عوامیل متعیدد فرهنگیی،
اقتصادی و اجتماعی در آن نقش دارند و با بررسی ایین مسیائل مییتیوان دالییل کیاهش
تمایل به استفاده از واژگان و اصطالحات صحیح فارسی را سنجید .برای نمونیه در بحیث
حذف واژگان و اصطالحات بیگانیه از سیر در فروشیگاهها نمییتیوان میردم را بیه دلییل
ناآگاهی و یا حتی کاربرد آگاهانه (به خاطر سلیقهی شخصی) اسامی بیگانه مقصر دانسیت.
بدون شیک بیاوجود ابزارهیا و رسیانههیای نیوین ارتبیاطی ،سییل ورود واژگیان و ایین
اصطالحات روزبهروز افزایش مییابد و این امر در ذائقهی فرهنگی و زبانی مردم اثرگیذار
است .به همین خاطر میبایست ضمن درک و پذیرش این نکته که اعمیال فشیار در ایین
زمینه نهتنها موفقیتآمیز نیست بلکه ممکن است نتیجه واژگونه به همراه داشته باشد ،بایید
از روشهای فرهنگی برای اطالعرسانی و آگاهی مردم استفاده کرد.
در نظر گرفتن سیاستهای تنبیهی مانند اعمال جریمیههیای نقیدی و ییا محیدودیت در
فعالیت کسبوکارها (بهجز برخی موارد ضروری) امری نادرست است و نمییتیوان انتظیار
دریافت پاسخ مناسبی از آن داشت؛ بر همین اساس همچنان که باید مردم را با واقعییتهیا و
اهمیت انتخاب نام و نشان درست ایرانی آشنا کرد و خطرات تغییرات هویتی را در صیورت
ادامه این روند با آنها در میان گذاشت ،میبایست از روشهای فرهنگی بیرای اطالعرسیانی
و آگاهی مردم استفاده کیرد ،بلیوو و شایسیتگی فکیری ایشیان را بیه رسیمیت شیناخت و
درنهایت تصمیم را بر عهدهی خود مردم گذاشت .با فعالیتهای تشیویقی و ترویجیی ماننید
بخشودگیهای مالیاتی و یا کمکهزینهی تعویض تابلوی فروشیگاههیایی کیه پییشازاین از
اسامی ایرانی استفاده نمیکردند ضمن تشویق به حف ،این رویه در جهیت هیدایت ذائقیهی
دیگران بهسوی گزینش آگاهانه ،از روی اختیار و مشتاقانهی نامها و نشانهیای ایرانیی بیرای
تابلوهای تجاری کوشید.
 -7-2بایستگی تدوین سند راهبردی حمایت از زبان فارسی

با توجه به اینکه هدف اساسی اسناد باالدستی و برنامههای سیاستی باید ایجیاد همیاهنگی
73

سال بیستوسوم ،شمارهی 1401 ،1

و همرأیی باشد نه پراکندگی و جدایی ،نظرات مختل و متنوع درباره سیاستهای زبیانی
که حاصل برنامههای گسترده و پراکنیده در چنیدین سیند باالدسیتی مختلی موجیود در
کشور هستند از ایجاد اجماع نظر میان برنامه نویسان و مجریان جلوگیری میکنید .وجیود
یک برنامه منسجم و ساختارمند به همراه یک ضمانت اجرای قوی که همهی دستگاههیای
اجرایی کشور موظ به رعایت و پیگیری آن باشند میتواند از ناتمیام مانیدن بسییاری از
برنامهها که ناشی از تغییر دولت و تغییر گفتمان حاکم بر دستگاههای فرهنگیی کشیور کیه
حاصل تغییر برنامه نویسان ،مدیران و مجریان سیاستها و برنامههاسیت جلیوگیری کنید.
الزم است با در نظر گرفتن اهمیت و پذیرش این امر که مسیئلهی زبیان فارسیی بیهتنهایی
شایستگی اختصاص سندی ویژه را دارد تعری مشخص و دقیقی از مهمترین مؤلفیهها و
پیشنیازهای بحث حف ،،پاسداشت و گسترش زبیان فارسیی صیورت گییرد و آنگیاه بیر
اساس تعری فوق ابعاد و مؤلفههای سیاستگذاری زبانی در اییران بهگونیهای مشیخص
شود که منجر به یک تعری استاندارد و پذیرفتهشدهی همگانی گردد .چنیین اتفیاقنظری
میتواند مبنایی برای تدوین سندی فراگیر ،بدون محدودیت زمانی ،مبتنی بر خطمشیهای
واق،بینانه ،مطالعات علمی ،اولویتبندی شیده ،غییرمبهم ،منطبیق بیا تحیوالت گسیترده و
سری ،داخلی و جهانی و مهمتر از همه قابلاجرا ،بیا عنیوان سیند راهبیردی پاسداشیت و
گسترش زبان فارسی باشد.
 -7-3توجه به نقش جامعهی مدنی و یاریگرفتن از ظرفيتهای آن

جامعه مدنی میتواند در شناسایی و گوشزد مسائل بهمنظور قرار گرفتن در دسیتور کیار
دولت مؤثر باشد .همچنین در چارچوب اجرای برخی از این سیاستها ،دولت میتواند
با جم ،سپاری و دیگرسپاری برخی اقدامات به انجمنها و سازمانهای مردم نهادی کیه
در این زمینه فعالیت میکنند خود نقش مدیریتی ،ناظر و کنترلی اختیار کند؛ و سیرانجام
در مرحلهی ارزیابی سیاستها درصورتیکه نظارت پیوسته مردم بر اجیرای سیاسیتهیا
وجود داشته باشد ،دولت کمتر دچار خطا میشود و بهتب ،قانونشکنی ،رعاییت نکیردن
اصول و مواد برنامیههیا و اِعمیال سیاسیتهیای غلیط و تکیراری از سیوی حاکمیان و
دولتمردان کاهش مییابد .سرانجام اینکه با مشارکت دادن شهروندان در سیاسیتگذاری
زبان ملی میتوان ضمن گرفتن بازخوردهایی از ایشان حس تعلق و دلبستگی به هویت
ملی را در آنها تقویت کرد.
 -7-4آموزش در جهت گسترش هویت ملی شهروندمحور
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سدههاست و به گفته اهلفن و شهادت تاریخ تمامی ساکنان اییرانزمین در پیروردن آن
به یک اندازه سهم داشتهاند .با پذیرش اهمییت زبیان فارسیی بیهعنوان مییانجی ارتبیاط
هویتهای محلی قومی در سطح ملی و بینالمللی از سیوی شیهروندان گیامی میؤثر در
جهت تثبییت منیاف ،ملیی برداشیته مییشیود .پیذیرش و اتفیاقنظر همگیانی از سیوی
شهروندان هنگامی تکمیل میشود که دولت ملی با آموزش و ترویج اهمیت و ضرورت
کاربرد زبان ملی توسط همگان زمینههای استحکام هویت ملی در جامعه را پدیید آورد.
زبان فارسی در جایگاه زبان ملی ،به ایجاد یک درک مشترک ملی میان همهی شهروندان
ایرانزمین کمک میکند و اراده همگانی برای زیستن در یک قلمرو واحد در عین حف،
گوناگونیها را فراهم میکند.
یادداشتها
 -1قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی ،عناوین و اصطالحات بیگانه ،مصوب .1375/09/14
 -2کارنامه گزارش تحلیلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه پنجم توسعه ج.ا.ایران.
 -3کارنامه گزارش تحلیلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه پنجم توسعه ج.ا.ایران.
 -4متن قانون برنامه پنجم توسعه کشور.
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