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 چكیده

 اریبس تیمدرن زبان همواره از اهم رانیا یزبان -یدر نظم فرهنگ
 یها از دال یکیعنوان  به یبرخوردار بوده است. زبان فارس یادیز

 گاهیواجد جا ،یزبان یها استیس ۀجیدر نت انیرانیبخشِ ا وحدت
 تیاقل یها زبان یرا برا ییها تیموقع ت،یوضع نیشد و ا یمهم
-ینظم فرهنگ نیتا ا میا بوده برآنپژوهش  نیکرد. در ا نییتع
مورد « موفه»و « الکالئو»گفتمان  لیرا به مدد روش تحل یزبان
 یِبند صورت کیرا در  تیاقل یها زبان گاهیقرار داده و جا یواکاو
و  نیبه مدد اسناد، قوان نیبنابرا م؛یمشخص کن یگفتمان

 9512) یمل یمجلس شورا سیاز زمان تأس یدولت یها اساسنامه
 جی. نتامیا قرار داده لیه.ش( تاکنون، نظم مذکور را مورد تحل

 یمورد بررس ۀاز آن است که در هر سه دور یپژوهش حاک
عنوان  به ی(، زبان فارسرانیا یاسالم یجمهور ،ی)مشروطه، پهلو

 تیاقل یها و زبان یفرهنگ استیگفتمان س یاصل یها از دال یکی
اند. در  شده ییبازنما یمل تیبرساخت هو یبرا یا عنوان مسئله به

 یسکوت یبر انکار، در دولت پهلو یمبتن یدولت مشروطه سکوت
و  نیدر قوان یادغام یحذف یبر حذف و پس از انقالب اسالم یمبتن

 را دربرگرفته است. تیاقل یها زبان یاسناد دولت
 

 ،یدولتـ  یِفرهنگـ  اسـت یگفتمـان س  ،یفرهنگـ  اسـت یس :ها کلیدواژه

ـ اقل یهـا  زبان ،یمل تیهو ،یزبان فارس ،یزبان استیس  یشناسـ  زبـان  ت،ی
 .یاجتماع

 
Abstract 

In the linguistic-cultural order of modern Iran, 

language has a significant role. Persian language 

as one of the unifying signifier of Iranians 

acquired a prominent place due to language 

policies which determine the position of minority 

languages, and this situation has provided 

opportunities for minority languages. The 

purpose of this study is to investigate the 

mentioned linguistic-cultural order based on 

Laclau and Mouffe's discourse analysis theory 

and also to determine the position of minority 

languages in this discursive formation. 

Therefore, this discourse order was analyzed 

based on the governmental documents, laws and 

statutes since the establishment of National 

Consultative Assembly (1906). The results show 

that in all three periods (Constitutional, Pahlavi 

and Islamic Republic of Iran) Persian language 

has been represented as one of the main 

signifiers of the cultural policy discourse and in 

addition, minority languages have been 

represented as challenges to the construction of 

national identity. In the laws and state 

documents, the minority languages have been 

subjected to “silence based on denial” in the 

constitutional state, “silence based on exclusion” 

in the Pahlavi state and “inclusive exclusion” 

after the Islamic Revolution. 

Keywords: Cultural policy, State cultural policy 

discourse, Language policy, Farsi language, National 

identity, Minority languages, Sociolinguistics. 
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 و طرح مسئله مقدمه
است تا به مدد بررسی جایگاه زبان فارسـی  این پژوهش برآن 

هـای   های اقلیت در نظـم زبـانی ایـرانِ مـدرن، بنیـان      و زبان
سیاست زبانی در ایران را مورد واکاوی قـرار دهـد. اسـتدالل    
 اصلی این است که به مـوازات رویـارویی ایـران بـا مدرنیتـه،     

عنـوان عـاملی بنیـادین در     زبـان فارسـی بـه   نقش و جایگـاه  
گـذاری   اری فرهنگی در ایران، چه از حیث سیاستگذ سیاست

اخالقی همـواره مـورد مناقشـه بـوده      -و چه از حیث حقوقی
که زبـان را   گرایانه ملی  است. این مناقشه به ایدئولوژی زبانی

همچون ابزاری در خـدمت برسـاخت هویـت ملـیِ مـدرن در      
گـردد؛ بنـابراین تعیـین     ایران به خدمت گرفتـه اسـت، برمـی   

زبان در سیاست فرهنگی ایران نقطۀ کانونی تحلیل ما جایگاه 
ریـزی و   نظـام برنامـه  ایدۀ اساسی این اسـت کـه   خواهد بود. 

زبـانی در ایـران، منطقـی مـدرن بـر پایـۀ       -سیاست فرهنگی

های ایـن امـر،    شرط یکی از پیشداشته و  1سازی ملت -دولت

همزمـان بـا    سو یکاز برساخت/انتخاب زبان ملی بوده است. 
 -یته، همچون بسیاری از دولـت با مدرن یرانجامعۀ ا رویییارو

یک زبان )در اینجـا فارسـی(    اتخاذ و انتخاب های دیگر، ملت
یافـت؛ از دیگـر    یاساسـ  یتیاهم ی و رسمیزبان ملعنوان  به

رویِ  سو، تکثر زبانی و گویشی در ایران نیز چالش اصلیِ پیش
 عامل هم اندتو می سیاست زبانی»برساخت زبان ملی بود؛ اما 

 عامـل  هـم  و باشـد  اجتمـاعی  نـابرابری  و عدالتی بی تفرقه،

(؛ 9119 ،2)تالفســون« گــرددوحــدت، انســجام و غــرور ملــی 

بنابراین این تالش برای وحدت به میانجی زبان ملی، مسائلی 
 های اقلیت به وجود آورد. باب حقوق زبان را در

 یاســتکــه از س ای یخیتــار یبــا بررســ یلیــامزو یمونــدر
که  دارد یاظهار م دهد، یانجام م یتانیاقرن نوزدهم بر یفرهنگ

شکل  یاز موقع یشنما یاجلوه  یکبه مثابه  یفرهنگ یاستس
 یــدئولوژیهــا شــکل گرفتنــد و ا ملــت -گرفــت کــه دولــت

ملـت مسـتلزم    -دولـت  یریگ وجود آمد. شکل به یونالیسمناس
 یکپـارچگی،  یجادکننـدۀ ا اسـت کـه   ییها و نظام ها یژیدئولوا

 یـدئولوژی بـه مثابـه ا   یونالیسـم انسجام و اعتمـاد باشـند. ناس  
 یاستو هم س کرد یم یترا حما یهم حکومت مرکز یاسیس

ـ   یفرهنگ ـ   ی،را در درون خود داشت و زبـان مل  ی،مـذهب مل
در  یرا در قالـب نظـام بوروکراسـ    یمل یو نمادها یپرچم مل
هـا از   ولـت کـه د  دهـد  یم یحتوض یلیامز. وکرد یم یجادخود ا

                                                                         
1. Nation-state making 

2. Tollefson 

 یلـی اجتماعـات تخ  یجـاد در فکـر ا  ی، به نـوع 91همان قرن 
و  گیرنـد  یمـ  یـده را ناد یکه تنوعات فرهنگ یبودند؛ اجتماعات

 یاسـت س یـق و از طر پندارنـد  یواحد را مفروض مـ  یتیموجود
 یـت موجود یـن ا یخیتار یندیدر فرا کنند یتالش م یفرهنگ

: 9915 یچ،و قل ینشان دهند )فاضل یواقع یتیرا موجود یالیخ
محصول  یفرهنگ یاستگفت که س توان یم یری(. به تعب912
ها پـس از فراغـت از پـروژۀ     که دولت ییاست؛ جا یساز ملت
ـ  یـت حاکم یـت و تثب یساز دولت  یرو یسـاز  بـه ملـت   ی،مل

 یمند که مدنظر حکومت یتیبرساخت کل یدۀابنابراین آوردند. 
هـا و انکـار،    تفاوت یساز بر همگن یاست، مبتن یساز و ملت
 یناست که برساخت ا ای یفرهنگ های یژگیحذف و یاطرد و 

بـا برسـاخت    یاسـی . ملت سکنند یرا با چالش مواجه م یتکل
در برابر قـانونِ   یاسیس یِدر قالب شهروند یاسیس یتکل یک

 یاما ملت فرهنگـ  سازد؛ یرا برم یتکل ینا های یگریواحد، د
واحــد، همگــن و  یفرهنگــ یــتهو یــکمســتلزم برســاخت 

در  ی،فرهنگ یتکل ینا یِفرهنگ یها دردسترس است تا سوژه
 ینظـم فرهنگـ   یـن که در ا یرندقرار بگ هایی یگریتقابل با د

و  یسـاز  از همگـن  یامر مستلزم نـوع  ینندارند. ا ییجا یدجد
و  یکه با تکثر فرهنگ یاست. در جوامع یفرهنگ یهمانندساز

در ابتـدا   یفرهنگـ  یمواجه هستند، همانندساز یزبان صوصاًخ
کـه   یصورت خواهد گرفت؛ چراکه زمان یزبان یبا همانندساز

اشـکال   یرزبان به صورت مشترک درآمد ]واحـد گشـت ، سـا   
(. 90 :9911 یودیس،و  یلر)م گیرد یشکل م یزن یفرهنگ یدتول

 یاسـت گفـت کـه س   تـوان  یمـ  یفرهنگ یاستاز س یفیدر تعر
 ینمادهـا  ییمصـرف و بازنمـا   یـع، توز ید،ولت رصۀع یفرهنگ

 ین(؛ بنــابرا95: 9915 یچ،و قلــ یاســت )فاصــل  یفرهنگــ
مسـتلزم   یفرهنگـ  یـت برسـاخت کل  یا یفرهنگ یهمانندساز

است که زبان در مرکز آن قرار « چرخۀ فرهنگ» یک یلتشک
مسـتلزم   یتـی (. درواقع برساخت هـر کل 90: 9919دارد )هال، 
 یتکه درک ما از واقع عناهاییمشترک است. م یوجود معناها

. اگـر فرهنـگ   است  یژگیو ینواجد ا ،کنند. زبان کاسه یکرا 
زبـان هـم    ینمشترک سروکار داشته باشـد بنـابرا   یبا معناها

را درک  یزهــااســت کــه بــه واســطۀ آن، چ یممتــاز یلۀوســ
. گیـرد  یو مبادلۀ معنا صورت مـ  یدتول یقطر ینو از ا کنیم یم

 یمعناهـا  تـوانیم  یاسـت کـه مـ    مشترکزبان  یقطرفقط از 
در معنـا و   یمحـور  یگـاه . پس زبان جایممشترک داشته باش
 یهـا و معناهـا   ارزش یاصـل  ینـۀ گنج یشهفرهنگ دارد و هم

نمـودن   (. زبان بـا فـراهم  92شده است )همان:  یتلق یفرهنگ
از  یافـراد، درک مشـترک   یمشـترک بـرا   یمفهـوم  یها نظام
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منجـر بـه    یتکه درنها یدرک کند؛ یم یجادو معنا را ا یتواقع
اتخـاذ   ینبنـابرا ؛ خواهد شد یمشترک یِفرهنگ یتبرساخت کل

زبـان،   ینـۀ فرهنگ و به تبـع آن در زم  ینۀدر زم هایی یاستس
بنـابراین ایـن    است. یمورد نظر ضرور یتجهت برساخت کل

پژوهش سعی دارد به واکاوی این امـر بپـردازد کـه سیاسـت     
ای بوده اسـت؟   نی در ایران منطبق بر چه ایدئولوژی زبانیزبا

های اقلیـت   سؤال اصلی نیز این است که زبان فارسی و زبان
زبـانی ایـران داشـته و     -چه جایگاهی در سیاسـت فرهنگـی  

 دارند؟

 پیشینۀ پژوهش
به سوی »ای تحت عنوان  ( در مقاله9910پور ) طاهره احمدی

ریـزی زبـانی    عیت برنامهبه وض« چارچوب سیاست زبانی ملی
در اسناد دولتی پرداخته است. وی با بررسـی برخـی از اسـناد    
دولتی به این نتیجه رسیده است که در اکثـر ایـن اسـناد بـه     

های زبانی چنـدان اشـاره نشـده و سـندی مشـخص و       نامه بر
مختص به سیاست زبانی که حاوی قوانین جـامع مربـوط بـه    

موجود در ایران باشد، تـدوین  های  کاربرد و آموزش کلیۀ زبان
نگردیده است. وی با بررسی این امر کـه سیاسـت زبـانی در    

های دولتی معطوف بـه   ریزی ایران امری دولتی بوده و برنامه
رسد  جایگاه بخشیدن به زبان فارسی هستند، به این نتیجه می
تواند  که سیاست زبانی مبتنی بر چندزبانگی و چندفرهنگی می

زبـانی ایـران    -زبانی در بافت متکثرِ فرهنگـی حل مسائل  راه
( در پژوهشی با عنوان 9910باشد. حسین رسولی و همکاران )

های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامـدهای آن   سیاست»
هـای زبـانی پهلـوی     به بررسی سیاست« )با تأکید بر مدارس(

اند. بر اساس این پژوهش  ها پرداخته اول از دریچۀ نگاه اقلیت
حکومت پهلوی اول با اقـداماتی همچـون تأسـیس مـدارس     
جدید، استخدام معلمان غیربومی، ارسـال مجـالت رایگـان و    
تشکیل سخنرانی، زبان فارسی را در مناطقی چون کردسـتان  

های تند و  گسترش داد و نتیجۀ این اقداماتِ تحمیلی، واکنش
نفر مرکزگریز در این منطقه بود. این سیاست عالوه بر ایجاد ت

گرایی قومی  و بیزاری کُردها از حکومت پهلوی، تمایالت ملی
را در میــان کردهــا نیــز افــزایش داد. درنهایــت نیــز الگــوی  

حلی دموکراتیک جهت حفـظ   عنوان راه تکثرگرایی فرهنگی به
همبســتگی ملــی بــه میــانجی زبــان ارائــه شــده اســت. لنــا  

تــأثیر  »( در پژوهشــی تحــت عنــوان   9910عبــدالخانی )
های زبانی بر وضـعیت   گذاری های سیاسی و سیاست ونیدگرگ

های توتالیتر سـدۀ بیسـتم: بـا مطالعـۀ مـوردی       زبان در نظام

گذاری زبانی در شوروی و تاجیکستان را  سیاست« تاجیکستان
مورد بررسی قرار داده است. در اتحاد جماهیر شوری، اندیشـۀ  

« خلق شوروی»تأسیس یک دولت بزرگ و عمومی بر اساس 
هـا بـود. در    محوریت زبان روسی، عمده سیاسـت بلشـویک   و

های فرهنگـی و زبـانی بـه     گرفتن تفاوت همین راستا با نادیده
سـازی از طریـق    سازی زبانی پرداختنـد. ایـن یکسـان    یکسان

زبـان،   هـای روسـی   آموزش اجباری زبان روسی، ایجاد رسـانه 
تدوین قانون اساسی برای دستورالعمل اجرای زبـان روسـی و   

هـای   غیره صورت گرفت. بر اساس ایـن پـژوهش دگرگـونی   
های زبانی داشته  توانند تأثیری مستقیم در سیاست سیاسی می

ــدز ) ــژوهش 5095باشــند. دیســموند فرنان ــه و »( در پ مدرنیت
هـای   بـه بررسـی سیاسـت   « کشی زبانی کُردها در ترکیه نسل

 5090تـا   9154هـای   زبانیِ ترکیه در قبال کُردها بـین سـال  
داخته اسـت. پـروژۀ تشـکیل دولـت مـدرن ترکیـه توسـط        پر

آتاتورک و به تبع آن انتخاب زبان رسمی و ملی برای ترکیـه  
های زبانی در  عنوان یکی از اقلیت پیامدهایی را برای کُردها به

گرایانه یکی از ابزارهای  ترکیه داشته است. سیاست زبانی ملی
اسـاس ایـن   اصلی برای تشکیل دولتِ مدرن ترکیه بـود. بـر   

کشـی زبـانی و سـایر     پژوهش کُردها یکی از موضوعات نسل
ها  اند و مهمترین پیامدی که آن کشی در ترکیه بوده انواع نسل

 کشی فرهنگی و زبانی بوده است. اند نسل از سر گذرانده

 مبانی نظری
1سیاست زبانی

 

ریـزی   گذاری زبانی بخشی از برنامـه  سیاست زبانی و سیاست
ریزی زبان ناظر بر موضـوعات و اقـدامات    برنامهزبان هستند. 

گرانۀ مرتبط با سازماندهی اجتماعی رفتار زبانی اسـت.   مداخله
های آگاهانه برای تحت تـأثیر   ریزی زبان تالش درواقع برنامه

قرار دادن رفتار زبانی افراد و جوامع در رابطه با پیکره، شأن و 
کـی   مک رفی نیز(. از ط42: 9111یادگیری زبان است )کوپر، 

ــر تطبیــق 9119) ــاظر ب ــان را ن ــا  ( سیاســت زب دادن جامعــه ب
داند. او انتخاب یـک زبـان خـاص یـا      های زبان می گوناگونی

گونۀ زبانی خاص برای اهداف خاص را مثالی از سیاست زبان 
 (.91: 9915داند )داوری اردکانی،  می

زبـانی همچـون    توانـد بُعـدی درون   ریزی زبان مـی  برنامه
ــهبرنا ــان،    م ــازی زب ــازی و استانداردس ــرای معیارس ــزی ب ری
گزینی، آموزش زبان و... داشته باشد. همچنـین بُعـدی از    واژه

                                                                         
1. Language policy 
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بـانی اسـت؛ اهـدافی     ز ریزی زبان مرتبط با اهداف برون برنامه
خورند. بـر ایـن اسـاس،     اجتماعی پیوند می-که با امر سیاسی

کـه در  گونـه   شـناختی آن  عنوان یک سیسـتم زبـان   زبان یا به
عنـوان یـک نهـاد     شود و یا بـه  شناسی در نظر گرفته می زبان

باشـد،   شناسی زبان مطـرح مـی   گونه که در جامعه اجتماعی آن
 عنـوان یـک   بـه  زبـان  بـین  تمایز قابل بررسی است. براساس

 اجتمـاعی،  نهـاد  عنوان یک به و مستقل شناختیِ زبان سیستم
 نـوعِ  دو ،(9101 ،9107) کلـس  هـاینس  آلمـانی،  شناس زبان
پیکرۀ  ریزی برنامه: کند مشخص می را زبان ریزی برنامه اصلیِ
 ریـزی  برنامـه  و اسـت  زبان داخلی ساختار به مربوط که زبان،

 بـرای  شـده  انجـام  های تالش تمام به اشاره که جایگاه زبان،
جامعـۀ   یـک  در( زبـان  تنوع یا) زبان عملکرد و استفاده تغییر
 کـه - زبان جایگاه ریزی برنامه(. 9: 5000دارد )دامرت،  خاص
 کنـد  مـی  اشـاره  زبـان  یک به جدید کارکردهای تخصیص به
 یک عنوان به یا آموزش وسیلۀ عنوان به زبان از استفاده مانند)

 تـأثیر  خـاص  جامعۀ یک در زبان یک نقش بر -(رسمی زبان
ریزی جایگاه زبـان بـه اسـتفاده از     بُعد رسمی برنامه .گذارد می

زبان قانونیِ الزم و مقتضی کـه معـرف تمـامی    عنوان  زبان به
گـردد.   اهداف فرهنگی و سیاسی در سراسر کشور باشد، برمی

در بسیاری از موارد عملکرد رسـمی زبـان در قـانون اساسـی     
ریزی زبـان کـه    (. این بُعد از برنامهIbidمشخص شده است )

گیـرد بـه    شناسی زبان بیشتر مورد بررسی قـرار مـی   در جامعه
مسائلی از قبیـل مهندسـی اجتمـاعی درگیـر اسـت؛       نوعی با

ــاعی  ــی اجتم ــدافی     مهندس ــه اه ــل ب ــت نی ــه در جه ای ک
شناختی همچون مدرنیزاسیون و یا ادغام ملـی عمـل    غیرزبان

(. 90: 5000در دامـرت،   9111؛ کـوپر،  9179کند )رابین،  می
 اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  مختلف کشورهای»عالوه بر این 

 متفـاوتی  زبانی های سیاست خود، فرازبانیِ و زبانی نیمه زبانی،
 و اجتمـاعی  زبـانی،  نتایج ها سیاست این که گیرند می پیش را

 جامعـه  خاص شرایط با گاه و دارد پی در مهمی بسیار سیاسی
 و اجتمـاعی  های آشوب و ها ناآرامی تواند می و ندارد سازگاری
اتخـاذ هـر سیاسـت     (.19: 9917 سارلی،) «بارآورد به سیاسی
های فرهنگـی و سیاسـی و همچنـین     ای بسته به زمینه زبانی

های سیاسی متفاوت خواهـد بـود. درواقـع سیاسـت      نوع نظام
 های سیاسی، متفاوت است. زبانی بسته به ایدئولوژی

ــاس ) ــدئولوژی در 9119خــوان کوباروبی ــه جایگــاه ای ( ب
پردازد  می ریزی زبانی پرداخته است. وی به این موضوع برنامه

که چگونه انواع خاصی از ایدئولوژی، سیاست زبـانی را تحـت   
دهند. از دید وی ایدئولوژی زبانی به نوع برخورد  تأثیر قرار می

هـای دیگـر و معمـوالً     با یک گـروه زبـانی نسـبت بـه گـروه     
گــردد  بــودن امــور برمــی قضــاوتی در مــورد درســت و غلــط 

ــاس،  دارد کــه بخــش  (. وی اظهــار مــی09: 9119)کوباروبی
ریزی زبانی مورد غفلت واقـع شـده اسـت؛     ایدئولوژیک برنامه

ریـزی   مایـۀ سـایر اشـکال برنامـه     که زیرساخت و بـن  درحالی
اسـاس چهـار ایـدئولوژی     دهد. براین جایگاه زبان را شکل می

کـه   9سـازی زبـانی   همگـون  -9بندی است:  زبانی قابل طبقه
 نظر صرف زبانی، ۀجامع اعضای ناظر بر این امر است که همۀ

 دارنـد،  تعلـق  فرهنگـی  یا زبانی قومی، گروه کدام به اینکه از
 سیاسـتی  چنین پیرو. بیاموزند را جامعه برتر و غالب زبان باید
 اصـالً  یـا  و شـود  مـی  اندکی توجه زبانی های اقلیت حقوق به

5گرایی زبانی کثرت-5شود.  نمی ها آن به توجهی
که اشاره بـه   

بیش از یـک زبـان دارد، مبتنـی بـر اصـل      شناختن  رسمیت به
 -9چنــدزبانگی در جامعــه و سیســتم رســمی و اداری اســت. 

ن بومی، تقویـت،   که به بازگشت به زبا 9گرایش به زبان بومی
ــی  ــرویج آن م ــاعه و ت ــد در   اش ــت را بای ــن سیاس ــردازد. ای پ
یافتـه جسـتجو کـرد کـه مـرتبط بـا        کشورهای تازه استقالل
که نـاظر   4نگری جهانی -4یز هست. مطالعات پسااستعماری ن

المللـی همچـون    بر انتخاب و ترویج یک زبان غیربومی و بین
انگلیسی و یا فرانسه است که هم به صورت رسمی و هـم در  

(. 09-01سیستم آموزشی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد )همـان:     
ها انتخاب  های سیاسی هرکدام از این ایدئولوژی بسته به نظام

ها  هایی که برای اعمال این سیاست مکانیسم شده و بر اساس
شـناختی و اجتمـاعیِ خـاص     شود، پیامدهای زبان انتخاب می
 خود را دارند.

 گرایانه یمل یزبان یاستس
دارد: ادارۀ  یـت حاکمـان حـداقل از دو جنبـه اهم    یبـرا  زبان

ـ   ینیحکومت و نقش نماد دارد  یکه زبان در حفظ وحـدت مل
 یدئولوژیبر ا یمبتن یوقت یزبان یاست(. س41: 9917 ی،)سارل
 خـود باشـد انـواع مختلـف بـه      سـازی  یکسـان و  یسـاز  ملت
 یو منتقد ادب یلسوفشناس، ف زبان ین،باخت یخاییل. مگیرد یم

 یموردقبــول برخــ یِزبــان یکدســتیِروس معتقــد اســت کــه 
ــان ــان، ف زب ــوفانشناس ــت یسلس ــاخته و لغ ــان، برس  یا شناس

 یـری گ به روند شـکل  یخی،است که به لحاظ تار یدئولوژیکا
ـ  یـت هو یجـاد هـا در ا  و تـالش آن  ییاروپا یکشورها  زا یمل
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 ی،واحـد داشـته اسـت )آلمـان     یکه نام یزبان مل یکرهگذر 
ـ   یوند( پیتالیاییو ا یفرانسه، روس مفهـوم   ینخورده اسـت. چن
آن ربط ندارد. عوامـل   یاز زبان لزوماً به کاربرد واقع یکدستی
انـدرکار در زبـانِ    دسـت  شـناختی  یستو ز یفرهنگ ی،اجتماع
 نامند، یم یزبان یشناسان زبان، گوناگون چه جامعه آن یاهمگن 
مرکزگـرا و   یروهـای ن ینچـه بـاخت   آن یـان م یدائمـ  یبه تنش
مرکزگـرا   یروهـای . نزنـد  یدامـن مـ   نامـد  یزبان م یزمرکزگر

 یـک  یا  گونه یک کوشند یکه م اند یو نهاد یاسیس یروهاین
ـ  یلتحم یهرمزگان را بر بق  یـن (. ا951: 9912 ی،کنند )دورانت

اسـت.   یزبـان  یاستاز س نوعیبر  یمبتن یدئولوژیکبرساختۀ ا
 یزبـان  یاسـت س ی( دو الگـو 5001) اوغلـو  یلراستا جم یندر ا
حفظ زبان.  یو الگو یساز ملت ی: الگوگیرد یرا درنظر م یمل

فـرض اسـت کـه مـدل      یـن بـر ا  یمبتنـ  یسـاز  ملت یالگو
عنـوان   زبـان را بـه   یـزی ر برنامـه  یاساسـ  نقـش  ی،سـاز  ملت

 ین. بنابراگیرد یدر سطح کشور در نظر م یزبان سازی یکپارچه
ـ  ییو همگرا یمنجر به اتحاد مل یمل زبان واحد/ خواهـد   یمل

اما مدل حفظ زبان در واکنش به  (.9: 5001اوغلو،  )جمیل شد
 یســتم،اول قــرن ب یمــۀظهــور کــرد. در ن یســاز مــدل ملــت

 یبـرا  یعنوان ابزار به ن در کشورهای مختلفزبا یزیر برنامه
مـورد   یانحصار های ایدئولوژی یاجتماع یمهندس یها پروژه

ی زبان تک یراز ؛بودند یرناپذ ها اجتناب استفاده قرار گرفت. تنش
 یهـا  . دولـت شد یجوامع محسوب م یرمعمولغ یژگیو بودن 

 ؛کردنـد سـاز   همگن یها گرفتن از پروژه شروع به فاصله یغرب
 یهـا  حفـظ زبـان   یبـرا  یعنوان چالش به سازی یمدل مل یراز
بـه   هـا  یاسـت س ینبنـابرا  ( ؛94شد )همـان:   می قلمداد یتاقل

 کردند.  یداپ یشسمت حفظ تنوع زبان گرا
از »دارنـد.   سازی زبانی همگونبه  یعالقۀ خاص گرایان یمل

تنهـا از رهگـذر    "ملت یکزبان،  یک" یآرمان یتنظر آنان موقع
از استلزامات  یکی یاستس یناست. ا یافتنی دست یاستیس ینچن

 یالدیکه از قرن نـوزدهم مـ   رود یشمار م به یتفکر استقالل مل
 یاسـی س یـای در عرصۀ جغراف یاریمنشأ تحوالت بس سو، ینبه ا

 یکیارتباط نزد یو مل یرسم یها جهان بوده است. انتخاب زبان
را که از نظـر   ییها ها، زبان زبان یندارد. انتخاب ا یاستس ینبا ا

قـرار داده   یاند، در معـرض خطـر نـابود    بوده تر یفضع یاجتماع
توان با بررسی جایگاه  درنهایت می (.910: 9917 ی،)سارل« است

هـای اقلیـت در گفتمـان     بندی زبان زبان ملی و چگونگی مفصل
های  بنیان سازی است، اش ملت سیاست فرهنگی که هدف غایی

های زبـانی را مشـخص نمـود کـه در ایـن       ایدئولوژیک سیاست
 پژوهش نیز سعی بر آن داریم.  

 شناسی روش
روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل گفتمان برگرفته از 

ـ گفتمان و نظر مفهومنظریۀ گفتمانِ الکالئو و موفه است.   ۀی
ــا ــزد  ییمعن ــو همــراه آن در ن  وامــدار ســنت هو موفــالکالئ
ها  سوسور است. از نظر سوسور نشانه یگرا ساخت یشناس زبان
ـ رابطه م قیخود را از طر یمعنا ـ هـا در درون   نشـانه  انی  کی

الکالئـو و موفـه بـه جـای     ». آورنـد  یمـ  دست به ینظام زبان

1حکم"مفهوم محوری 
در نظریۀ گفتمان فوکـو، از مفهـوم    "

گرفتنـد؛  سوسور برای توضیح ساختار گفتمان بهـره   " ۀنشان"
ای از احکـام بلکـه    بنابراین گفتمان از نظر آنان نـه مجموعـه  

بنـدی گفتمـانی    هاسـت. مفهـوم صـورت    ای از نشانه مجموعه
در نظریۀ الکالئو و  "بندی مفصل"فوکو قابل قیاس با مفهوم 
بندی فرآیندی است که بـه واسـطۀ    موفه است؛ چراکه مفصل

م معنـایی را  خورنـد و یـک نظـا    ها به هم جوش می آن نشانه
بنـدی   (. مفصـل 922-920: 9919)سلطانی، « دهند شکل می

کنشی است که میان عناصر مختلف ماننـد مفـاهیم، نمادهـا،    
کنـد کـه هویـت اولیـۀ      ای ایجاد می رفتارها و ...، چنان رابطه

رو هویـت یـک    ها دگرگون شده، هویتی جدید بیابند؛ ازاین آن
بندی میـان   عمل مفصلای که از طریق  گفتمان، در اثر رابطه

گیـرد )تاجیـک،    آید، شـکل مـی   عناصر گوناگون به وجود می
(؛ بنابراین در این نظریه، هویت ارتباطی است و در 40: 9971

ــا ســایر نشــانه ــا پیــدا مــی ارتبــاط ب  از منظــورکنــد.  هــا معن
 عناصـر  شـود  سـبب  کـه  اسـت  عملـی  نوع هر بندی، مفصل
 در شـان  هویـت  کـه  گردنـد  ترکیب هم با نحوی به گوناگون
 کلیـت  آن. شـود  تغییـر  دسـتخوش  یبنـد  مفصلعمل  نتیجۀ
گفتمـان   است بندی مفصل عمل حاصل که را ای یافته ساخت
 (.  975: 9919 موفه، و نامیم )الکالئو ]...  می

الکالئو و موفه مفاهیم دال و مدلول را در نظریۀ گفتمان 
های گفتمانی در اطراف یـک دال   ها و نشانه دالبه کار بردند. 

دال »نقطــۀ مرکــزی یــا . شــوند مــی بنــدی مفصــلمرکــزی 

ها در پیوند با آن معنا  ای است که سایر نشانه نشانه« 2مرکزی

یک گفتمان از طریـق تثبیـت نسـبی معنـا حـول      . »یابند می
گاه  گیرند. گره های مرکزی( خاصی شکل می های )دال گاه گره

ها حـول آن   زی است که سایر نشانه)دال مرکزی( نشانۀ ممتا
شـان بـا    ها معنای خود را از رابطه شوند؛ سایر نشانه منظم می

(. 27: 9912)یورگنسن و فیلیـپس،  کنند  دال مرکزی آغاز می
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ــه،   نشــانه ــو و موف ــۀ گفتمــان الکالئ ــاهیم در نظری ــا و مف ه
ــف  هســتند کــه گفتمــان« هــای شــناوری دال» هــای مختل
دالـی اسـت کـه    « دال شناور»دهند.  ها معنا کوشند به آن می

های  مدلول آن شناور )غیرثابت( است. به عبارت دیگر، مدلول
های مختلف سیاسی برای انتسـاب مـدلول    متعدد دارد و گروه

کنند. هـر گفتمـان بـر     مورد نظر خود به آن، با هم رقابت می
مبنای ساختار نظام معنایی خود، مدلول سازگار بـا ایـن نظـام    

های دیگـر را بـه حاشـیه     سازد و مدلول برجسته می معنایی را
 (.944: 9911راند )کسرایی و پوزش شیرازی،  می

از  یا ســت کــه مجموعــها یا گفتمــان حــوزه بنــابراین
 شـان یو معنا نـد یآ یدر م یا ها در آن به صورت شبکه نشانه
ـ کـه وارد ا  یا . هر نشـانه شود یم تیجا تثب در آن شـبکه   نی

ـ   شـود  یم بـا   یعمـل مفصـل بنـد    ۀه واسـط و در آن جـا ب
 یوقته خواهد بود. معنا کی خورد یجوش م گرید یها نشانه

 گاهی)که به آن جا گریکدیها به علت تفاوتشان با  نشانه نیا
 یهـا  نشـانه  ی. معنـا شـود  یمـ  تی( تثبشود یتفاوت گفته م

به )دال مرکزی(  ینقطه مرکز کیگفتمان حول  کیدرون 
نشانه در درون  کی یمعنا تی. تثبشود یم تیتثب ییطور جز

آن نشـانه   یاحتمـال  یمعان گریطرد د قیگفتمان از طر کی
 یمعـان  لیـ گفتمان باعـث تقل  کیرو  نیازا ؛ردیگ یصورت م
 ییتا از لغزش معنـا  کند ی. گفتمان تالش مشود یم یاحتمال
ـ هـا را در   کنـد و آن  یریها جلـوگ  نشانه  یینظـام معنـا   کی

هـا را کـه در    نشـانه  یاحتمـال  ی. معانندازدیکدست به دام بی
ـ  گـونگی  گفتمـان  ۀحـوز  شـوند  یگفتمان طـرد مـ    نامنـد  یم

ــه،  ــو و موف ــه، 902: 9112)الکالئ ــو و موف : 9919؛ الکالئ
بندی گفتمانی،  یک وقته پیش از ورود به یک مفصل (.915

شـود.   گونگی قرار دارد و عنصر نامیده مـی  در حوزۀ گفتمان
که هنوز ذیل یک گفتمان های شناوری هستند  عناصر، دال

اند؛ اگـر   قرار نگرفته و در واقع از گفتمان موردنظر طرد شده
 چه این طردشدن موقت است.

بنـدی گفتمـان سیاسـت     کـردن مفصـل   جهت مشـخص 
بنـدی بـه    فرهنگیِ ایرانِ مدرن و جایگاه زبان در این مفصـل 

هایی پرداخته شده است کـه   بررسی اسناد، قوانین و اساسنامه
به حوزۀ فرهنگ و زبان مرتبط هسـتند. بـازه زمـانی     به نوعی

ــه در نتیجــه    ــا مدرنیت ــران ب ــارویی ای ــان روی ــژوهش از زم پ
بنــابراین اســناد و قــوانین هــای ایــران و روس اســت؛  جنــگ
ترین  اند اصلی ای که در حوزۀ فرهنگ به تصویب رسیده دولتی
 اساسـی  های این پژوهش خواهند بود که شـامل قـانون   داده

تـا   9512(، مصوبات مجلس شـورای ملـی )  9512) مشروطه

 قـانون  نامۀ نظام ،(9907) عالی (، اساسنامۀ دارالمعلمین9927
ــازۀ ــیس اج ــراهای تأس ــالی دانشس ــدماتی و ع  ،(9999) مق

 افکـار  پرورش اساسنامۀ ،(9994) ایران فرهنگستان اساسنامۀ
ــنامۀ ،(9997) ــل اداره اساس ــارات ک ــات انتش  ،(9955) وتبلیغ

ــانون ــیس ق ــورای تأس ــالی ش ــگ ع ــر و فرهن  و( 9940) هن
قـانون اساسـی    ،(9941) ایـران  زبـان  فرهنگسـتان  اساسنامۀ

(، اساسـنامۀ شـورای عـالی    9921جمهوری اسـالمی ایـران )  
(، اساسنامۀ فرهنگسـتان زبـان و ادب   9909انقالب فرهنگی )

(، 9979(، اصول کلی سیاست فرهنگی کشـور ) 9901فارسی )
( و نقشـۀ  9977مـوزش و پـرورش )  مصوبات شورای عـالی آ 
 ( هستند.9915مهندسی فرهنگی کشور )

 های پژوهش یافته
در فرایند برساخت هویت ملی که از مشروطه به بعـد، چـه در   

هـای رسـمیِ    میان نخبگان و چه به صورت نهادی و سیاست
دولت پیگیری شد، زبان از اهمیت بسزایی برخوردار بود. زبان 

ایرانی یکی از ارکـان اساسـی هویـت    فارسی از نظر نوگرایان 
هایی که اهمیت و جایگـاه ایـن    ملی/ ایرانی بود و باید چالش
شـدند. مسـئلۀ اول    دادند رفع مـی  زبان را مورد تهدید قرار می
ای همچون عربی و انگلیسـی بـه    مربوط به ورود الفاظ بیگانه

زبان فارسی و مسئلۀ دوم مربوط بـه تکثـر زبـانیِ موجـود در     
ی سیاسی ایران از مشروطه به بعد بود. در جهت رفـع  جغرافیا

گزینـی، عمـده    و واژه 1گرایـی  هـای سـره   چالش اول سیاست

سیاست زبانیِ اتخاذشده بود که عمومـاً پـیش از مشـروطه و    
پـس از نخسـتین رویـارویی بــا مدرنیتـه آغـاز گردیـد )ناتــل       

: 9912؛ وحـدت،  14: 5099؛ کوالوسـکا،  977: 9912خانلری، 
از مشروطه بود که سیاست زبانی شـکلی رسـمی و    (. پس71

هـا و مطبوعـات    نهادی به خود گرفت؛ چاپ و تکثیر روزنامـه 
های ادبی و علمی خارجی گسترده  فزونی یافت؛ ترجمۀ کتاب

شد و سبب شد تا در زمـان سـلطنت ناصـرالدین شـاه توجـه      
بیشتری به زبان شود. پس از آن نیـز دسـتور بـرای تأسـیس     

ه.ش  9571گزین ایران در سـال   و انجمن واژه اولین آکادمی
(. در 72: 9912توسط مظفرالدین شاه صـادر شـد )روسـتایی،    
گرایانـه اسـاس    خصوص چالش دوم نیز سیاست زبـانی ملـی  

خصوصــاً پــس از بــه قــدرت رســیدن  -ریــزی زبــان  برنامــه
؛ 529: 9912داد )اکبـری،   در ایـران را شـکل مـی    -رضاخان
 (.557: 9919اتابکی، 
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 فتمان سیاست فرهنگی در ایرانگ
گفتمان سیاست فرهنگـی در ایـران سـه دوره را پشـت سـر      
گذاشته است. در دورۀ مشـروطه گفتمـان سیاسـت فرهنگـی     

، «1تحصیل اجبـاری »هایی همچون  بندی گردید و دال مفصل

ــی » ــدارس دولتـ ــانونی »، «2مـ ــات قـ آزادی »، «3مطبوعـ

دال  ولحـ « 6زبـان فارسـی  »و « 5تاریخ ایـران »، «4فرهنگی

تبـدیل   برهشه بنـدی و بـه    مفصل« ترقی فرهنگ» مرکزی

عینیـت یافـت.    گفتمان سیاست فرهنگشیِ دولتشی  شدند و 
غایت این گفتمان، بازمهندسی روح جامعه در راستای رسیدن 

واسطۀ فرهنگ  سازی به گرایی و ملت به نوعی از تجدد، قانون
ت نیز بود که برگرفته از زمینۀ تاریخی پیشامشروطه است؛ دول

بندی گفتمان سیاسـت فرهنگـی در    کارگزار اصلی بود. مفصل
« فرهنگ یکدست ملـی » دال مرکزیدورۀ پهلوی مبتنی بر 

، «1سـتیزی  عـرب »، «7گرایـی  ملـی »هایی همچون  بود و دال

گرایـی و   غـرب »، «16سازی زبانی همگون»، «9گرایی باستان»

حـول ایـن دال مرکـزی    « 12لباس متحدالشکل»و « 11تجدد

تبـدیل شــدند. گفتمـان سیاســت    برهششهبنـدی و بــه   مفصـل 
ای اساسی تغییر نکرد بلکـه در   تنها به گونه فرهنگی دولتی نه

                                                                         
 (.9510) ی،متمم قانون اساساز  91. اصل9
 . همان.5

 . همان.9

 (.9510) قانون مطبوعات،. 4

، اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفهقانون . مادۀ پنجم از 2
(9511.) 

 (.9900. مادۀ دوازدهم از قانون شورای عالی معارف، )0
(؛ 9904) های فارسی از نوروز قانون تبدیل بروج به ماه. مادۀ اول از 7

 ینو همچن یمقبرۀ فردوس یلبودجۀ ساخت و تکم یندستور و تأم
باستان در مجلس  یرانا یختار یستدر یبرا شناسان یختار یاستخدام برخ

 یئته نامۀ یبتصواز  92و  95، 2؛ مواد (9901تا  9909) یمل یشورا
 (.9997) پرورش افکار ۀراجع به اساسنام یرانوز
 . همان.1

 . همان.1

. .ش ه 9994 یران، مصوبفرهنگستان ا ۀاساسنام. مادۀ دوم از 90
معلم  یتکالس ترب ۀاساسنام(؛ 9959) یقیموس یهنرستان عال ۀاساسنام

 یها سازمان کتاب ۀاساسنام ؛(9997متوسطه ) یپلمدارندگان د یبرا
 یمقدمات یامتحانات دانشسراها یدجد نامۀ یینآ ؛(9945) یرانا یدرس
(9941) 

کل  ۀادار ۀراجع به اساسنام یرانوز یئته ۀنام یبتصو. بند ب از 99
 (.9955) یغاتتبل انتشارات و

 (.9907) قانون متحدالشکل نمودن لباس. بند اول از 95

هـــای اصـــلی آن تقویـــت شـــده و  بنـــدی، دال بازمفصـــل
رانی امتـداد یافـت. دولـت کماکـان      حاشیه سازی و به برجسته

های ملی و تأکید بـر   متولی اصلی حوزۀ فرهنگ بود و نمایش
یکپارچـۀ ملـی و ایرانـی مبتنـی بـر سیاسـت        هویت اصیل و

گفتمشان  فرهنگی نمایشی بود؛ بنابراین باید ایـن گفتمـان را   

هشای   سیاست فرهنگی دولتشی بشا تأکیشد بشر سیاسشت     

گــذاری کــرد. پــس از انقــالب اســالمی نیــز  نــام نمایشششی
بندی گفتمان سیاسـت فرهنگـی دولتـی بـا تأکیـد بـر        مفصل

نــه ترســیم کــرد کــه تــوان اینگو مهندســی فرهنگــی را مــی
هایی  آن است و دال دال مرکزی« ایرانی-فرهنگ اسالمی»

، «14هویـت فرهنگـی متکثـر   »، «13روحیۀ انقالبـی »همچون 

امـر بـه   »، «16زبان فارسـی »، «15پیشرفت علمی و فرهنگی»

« 19خانواده»و « 11گرایی معنویت»، «17معروف و نهی از منکر

 یـن ا درانـد.   بندی شـده  ارز و مفصل حول این دال مرکزی هم
. اسـت  یمشـترک و اساسـ   یها از دال یکیزبان  نیز گفتمان

هـای   بنـدی  هـای اقلیـت در ایـن مفصـل     زبان فارسی و زبان
 گفتمانی هرکدام واجد جایگاهی هستند.

 مشروطه: سکوت مبتنی بر انکار
بخشیدن به زبان   های زبانیِ این دوره عموماً بر رسمیت سیاست

ــه ــان رســمی فارســی ب ــوان زب ــین  عن ــت و همچن و اداری دول
انـد؛ بـه عبـارتی دیگـر زبـان فارسـی        گرایی متمرکز بـوده  سره
عنـوان یکـی از ارکـان ترقـی فرهنـگ )از طریـق ترجمـه و         به

ای بـرای فرهنـگ ملـی و تسـریع      عنوان شاخصـه  همچنین به
سازی( در گفتمان سیاسـت فرهنگـی دولتـی     ملت -فرایند دولت

قـانون شـورای عـالی     95 از مـادۀ  9بندی شد. در اصل  مفصل
خط و زبـان   یجاهتمام در ترو»معارف نیز این امر نمایان است: 

 «.  المنفعه ی عامو نشر مقاالت علم یو عرب یفارس یاتو ادب

                                                                         
 (.9909ی )انقالب فرهنگ یعال یشورا یفاهداف و وظا. 99

 (.9979)کشور  یفرهنگ یاستس یاصول کلاز  2. بند 94

 .0. همان، بند 92

از اهداف  9(؛ بند9979) کشور یفرهنگ یاستس یاصول کلاز  7. بند 90
از  9(؛ بند 9915)کشور  یفرهنگ یمهندس ۀنقشکالن فرهنگی در سند 

کشور  یفرهنگ یمهندسۀ نقشهای فرهنگی کشور در سند  اولویت
(9915.) 

 (.9979) کشور یفرهنگ یاستس یاصول کلاز  59. بند 97

 (.9909) یانقالب فرهنگ یعال یشورا یفاهداف و وظا. 91

 یفرهنگ یمهندس ۀنقشهای فرهنگی کشور در سند  از اولویت 5. بند 91
 (.9915) کشور
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از آنجا کـه گفتمـان سیاسـت فرهنگـی دولتـی نیازمنـد       

بـود   1شـدن بـه گفتمـان هژمونیـک     یـافتن و تبـدیل     عینیت

کرد که اوالً  یمای بازنمایی  هبایست زبان فارسی را به گون می
شدن آن به برهه، صرفاً به واسطۀ اعمال قوانینِ سـفت   تبدیل

عنـوان زبـان    و سخت دولتی نباشد )و همچنین زبان عربی به
افزاری قـرار نگیـرد( و    رانی سخت حاشیه دینی ایرانیان مورد به

های اقلیت نیز توجیـه گـردد؛    رانی گفتمانیِ زبان حاشیه دوماً به
افـزاری در پـیش    سازی را عموماً در بُعد نـرم  نابراین برجستهب

خـط و زبـان و    یجاهتمـام در تـرو  »گرفت و پیش از تصویبِ 
در قوانین مدون دولتی، از طریق روشـنفکرانِ  « یفارس یاتادب

عنـوان   پیشامشروطه و در دوران مشروطه، زبان فارسی را بـه 
ی هویـت ایرانیـان بازنمـایی     هـا  ترین مشخصه یکی از اصلی
و متمم آن در خصوص  یسکوت قانون اساس یلدلکرده بود. 

ــان را نئمســ ــزلۀ زب ــدبا ی ــوع  ینهمــ ی ــه ن  یامــر دانســت. ب
عنـوان   بـه  یزبـان فارسـ   یگـاه جا یا یرانیانزبان ا بودن یفارس
یرانیان )به دلیل پیشینۀ تاریخی آن در ا یتمهم از هو یبخش

 یاصل یچبود که ه یهیبد یان امرچن (، گسترۀ فرهنگی ایران
از طرفـی دیگـر نیـز     .یافتبدان اختصاص ن یدر قانون اساس

عنـوان ارکـان ترقـی     ضرورت آموزش و ترویج مطبوعات بـه 
فرهنگ نیز نیازمنـد برسـاخت زبـانی رسـمی و مـدرن بـود؛       

کردن متون غربی  بنابراین زبان رسمی باید هم قابلیت ترجمه
عنـوان   داشت و هـم بـه   انی را میو پاسخگویی به نیازهای زب

ملت  -بخشی از هویت ملی یعنی زبان ملی، در تشکیل دولت
کرد؛ درنتیجـه زبـان فارسـی بـه      مدرن نقشی اساسی ایفا می

بندی گفتمان سیاست فرهنگی دولتی مبـدل   بخشی از مفصل
شد. سیاست زبانی در این دوره بر پایـۀ اسـتراتژی پرسـتیژ و    

اما در بُعـد   فارسی استوار بوده است؛ بخشیدن به زبان جایگاه 
عنوان زبان اقلیت مشخص شدند و خود را  هایی به زبانی، زبان

خواهانـه دیدنـد و بـا     غایبانِ این نظم فرهنگیِ جدید و ترقـی 
نوعی از غیاب گفتمانی مواجه شدند. تکثر زبانی اساسـاً مـورد   

ه ای نیز برای آن تدوین نگردید. ب توجه نبود و سیاست رسمی
ــر فرهنگــی  ــوان تکث ــی تحــت عن ــانی دیگــر دال ــانی  -بی زب

بندی نشـد کـه معنـایی نیـز بـرای آن تثبیـت گـردد.         مفصل
بردنـد کـه از جانـب     های زبانی در سکوتی به سـر مـی   اقلیت
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یگر مورد استفاده قرار د یبر گروه یگروهِ اجتماع یکنفوذ و تسلط 
گیرد. الکالئو و موفه مفهوم هژمونی گفتمانی را برای نشان دادن  می

 اند. های گفتمانی به کار برده ها بر یکدیگر در نزاع استیالی گفتمان

ها را فراگرفته بـود. زبـان    گفتمان سیاست فرهنگیِ دولتی آن
 عنوان یکی از مظاهر ترقی و یکی از ابزارهای ورود فارسی به

به کلیتی به نام ترقی مملکـت و نیـل بـه مدرنیتـه بازنمـایی      
های اقلیت، غیابی گفتمانی را تجربه  گردید. از طرفی نیز زبان

هـای اقلیـت در    رانیِ گفتمـانی زبـان   حاشیه کردند؛ بنابراین به
افزاری بود که عموماً بـه وسـیلۀ    رانیِ نرم حاشیه مشروطیت به

ت گرفت؛ هرچند جایگاه و های آنان صور روشنفکران و آموزه
نقش تاریخیِ زبان فارسی در گسترۀ فرهنگـی ایـران نیـز در    
ــانون اساســی مشــروطه   ــل انکــار اســت. ق ایــن امــر غیرقاب

های اقلیت سکوتی را پیشه کـرد کـه از سـر     درخصوص زبان
بـودنِ زبـان    انگاشتن فارسـی  غفلت نیست؛ بلکه از سر بدیهی

هـای زبـانی    کـه اقلیـت  رسمی و ملی ایرانیان بود. مـوقعیتی  
های گفتمان سیاست فرهنگی دولتی  عنوان بخشی از سوژه به

 تجربه کردند موقعیتِ سوژگیِ مبتنی بر غیاب بود. 

 پهلوی: سکوت مبتنی بر حذف
هایی با مشـروطیت داشـت.    سیاست زبانی در این دوره تفاوت

به میزانی که سیاست زبـانی در دولـت مشـروطه مبتنـی بـر      
عنوان زبـانی   رسمیت بخشیدن به زبان فارسی بهگرایی و  سره

سازی زبانی بـود.   مدرن بود در دورۀ پهلوی مبتنی بر همگون
های اقلیت در گفتمان سیاست فرهنگی دولتیِ مشـروطه   زبان

عنــوان دال شــناوری قلمــداد  تــرین حالــت بــه در خوشــبینانه
شدن به برهه را داشـتند و هـم    شدند که هم قابلیت تبدیل می
شدند؛ اما در  دی جدی برای هژمونی گفتمان قلمداد نمیتهدی

هـای   نمایشیِ پهلـوی زبـان  -گفتمان سیاست فرهنگی دولتی
هــای گفتمــانی و تهدیــدی بــرای  عنــوان دیگــری اقلیــت بــه

یکپارچگی فرهنگـی و زبـانی قلمـداد شـدند و بـه تمـامی از       
یه رفتنـد. تنهـا   حاشـ گفتمان سیاست فرهنگی طرد شده و به 

شد زبان فارسـی بـود. زبـان     به رسمیت شناخته میزبانی که 
گشـت.   فارسی باید به جایگاه واالی فرهنگی خویش باز مـی 

اساس زبان فارسی به جـزء الینفـک هرگونـه آمـوزش،      براین
عنـوان نمونـه در    بازنمایی و فعالیـت هنـری تبـدیل شـد. بـه     

.ش(،  ه 9959اساسـنامۀ هنرســتان عـالی موســیقی )مصــوب   
 تربیت معلم برای دارندگان دیـپلم متوسـطه  کالس  ۀاساسنام
درسـی   یهـا  سازمان کتـاب  ۀاساسنام.ش(،  ه 9997)مصوب 
ــران  ــآ.ش(،  ه 9945)مصــوب ای ــ ینی ــات  ۀنام ــد امتحان جدی

ــدماتی  ــراهای مق ــوب  دانشس ــیاری  ه 9941)مص .ش( و بس
مصوبات دیگر، زبان و ادبیات فارسـی بـه بخشـی اساسـی و     

های رسمی بدل گردید. در همین راسـتا   االجرا از آموزش الزم



 23...    یزبان -یدر نظم فرهنگ تیاقل یها زبان گاهیجا یواکاو :تیاقل یها و زبان یزبان یها استیسو همکار:  پناه خالق

ه.ش به فرمان شاه  9941نیز فرهنگستان زبان ایران در سال 
حفـظ جایگـاه رفیـع زبـان     »تأسیس شد؛ و اهداف آن شامل 

 (.9941)اساسنامۀ فرهنگستان زبان ایران، « فارسی بود
تنهـا در فرهنـگ    هـای اقلیـت نـه    در این گفتمان، زبـان 
بلکه به نوعی تهدید نیز محسوب یکدست ملی جایی نداشتند 

های اقلیت در این گفتمان طردی  شدند؛ بنابراین طرد زبان می
االجرای دولتی بود. ایـن   افزاری و مبتنی بر قوانین الزم سخت

ها را به رسـمیت نشـناخت، بلکـه تکثـر      تنها تفاوت گفتمان نه
عنوان مانعی در مسـیر برسـاخت هویـت یکدسـت      زبانی را به
؛ بنابراین برای برساخت این هویت ملی ابتدا بایـد  دید ملی می

کرد.  فرهنگی یکدست و بالطبع زبانی یکدست را برساخت می
بودگی زبانی در دولت پهلوی مبتنی بر سکوتِ مبتنی  در اقلیت

ای به تکثر زبـانیِ   ای اشاره بر حذف بود. در هیچ قانونِ دولتی
هـای   زبـان  ایران نشد. بنابراین موقعیتِ سـوژگی گویشـوران  

اقلیت باز هم مبتنی بر غیاب و سکوت بود، اما با ایـن تفـاوت   
 که نوعی از حذف گفتمانی را نیز تجربه کردند.

 های اقلیت جمهوری اسالمی: حذف ادغامی زبان

هـایی را بـا دو دورۀ    های زبـانی در ایـن دوره تفـاوت    سیاست
پیشین داشته است. نخستین تفاوت به موجب اصل پـانزدهم  
قانون اساسی مشخص گردید. در این اصل زبان رسمی کشور 

تـر در گفتمـان    مشخص شد؛ بنابراین زبان فارسی کـه پـیش  
بندی شده  سیاست فرهنگی دولتیِ پیشاانقالب اسالمی مفصل

 های اقلیت هایی. زبان نخورده باقی ماند؛ اما با تفاوت بود دست
 ینسب های یشدند و آزاد شناخته یتبه رسم یبه صورت قانون

؛ اما این تفاوت اساسـی در حـالی مشـخص    1به آنها اعطا شد

ای تا زمـان تصـویب    شود که در هیچ قانون رسمیِ دولتی می
عنـوان   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، زبان فارسی به

تنها زبان رسـمی در ایـران مشـخص نشـده بـود و سیاسـت       
رسـمی   بخشیدن به زبان فارسی عموماً به صورت شبه رسمیت

های دولتی به مـدارس و ادارت ابـال     نامه و به وسیلۀ بخشی
شد؛ اما مصوبات و اصولی که در ادامه بـه تصـویب رسـید     می

 9901ا چالش مواجـه کـرد. در سـال    باین تفاوت را به نوعی 
حفـظ قـوت و   ه.ش فرهنگستان زبان و ادب فارسی با هـدف  

ۀ ناماساســی رســماً آغــاز بــه کــار کــرد )اصــالت زبــان فارســ
(. در 54/99/9901ی، مصـوب  فرهنگستان زبان و ادب فارسـ 

آموزشی شورای عالی آموزش و پرورش، نقشـۀ  -اهداف علمی
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ه.ش(، باز هم زبـان فارسـی    9915مهندسی فرهنگی کشور )
های اقلیـت جایگـاه چنـدان مهمـی      بندی شده و زبان مفصل
 اند. نداشته

یـت بـه   هـای اقل  بنابراین هرچند در قانون اساسـی، زبـان  
اند اما با توجه به قوانین مذکور عمـالً در   یت شناخته شدهرسم

گذاری فرهنگی جایگاه مهمی برای آنها تعریف نشـد.   سیاست
رانـیِ گفتمـان سیاسـت     حاشیه نقطۀ اشتراک این استراتژیِ به

های پیشین نیز در  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با گفتمان
تدالل کرد کـه در قـانون   توان اینگونه اس همین امر است. می

تنها زبـان   اساسی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نه
بنـدی شـد، بلکـه     فارسی در گفتمان سیاست فرهنگی مفصل

های اقلیت نیز در این گفتمان جای گرفتند؛ با این تفاوت  زبان
هـای اقلیـت    گونگی منتقـل شـدند. زبـان    که به حوزۀ گفتمان

ـ  به اریخیِ ملـی مـورد پـذیرش قـرار     عنوان بخشی از میراث ت
ای  گونی به گونـه  گرفتند و سرریز معانی آنها به حوزۀ گفتمان

هـا داده   تر به ایـن زبـان   بود که تمام معنایِ دیگری که پیش
شد به وسیلۀ این گفتمان طرد شـد. در گفتمـان سیاسـت     می

هـای اقلیـت آزادی    فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به زبـان 
اما این آزادی، به معنایی که در رابطـه بـا   نسبی تعلق گرفت؛ 
، یعنـی  شـده هـا داده   ایرانی بـه ایـن زبـان    -فرهنگ اسالمی

بخشی از میراث تاریخیِ ایرانِ اسالمی، مشـروط بـود؛ سـایر    
گـونگی منتقـل شـدند. مـوقعیتی کـه       معانی به حوزۀ گفتمان

های گفتمان سیاسـت فرهنگـی در جمهـوری اسـالمی      سوژه
د موقعیتی مبتنی بر حذف ادغامی بود. یعنی ایران تجربه کردن

شـدند و   ی گفتمان محسوب می«ما»بر اساس قانون اساسی 
 بودند. « دیگری»های عملی،  بر اساس محدودیت

 گیری نتیجهبحث و 
وحدتی که آرمانِ گفتمان سیاسـت فرهنگـی در ایـران بـوده     
است در هر سه دورۀ مورد بررسی معنای خود را بـه میـانجی   

های اصـلی( تثبیـت کـرده     عنوان یکی از دال ارسی )بهزبان ف
است؛ یعنـی زبـان داِل مشـترک هـر سـه گفتمـان سیاسـت        

عنـوان یکـی از    فرهنگی بوده است. چه از طریق بازنمایی بـه 
های ورود به دنیای مدرن و متجدد در زمان مشـروطه،   دریچه

های الیتغیر هویت ملـی در دولـت    چه در قالب یکی از مؤلفه
و چه در قامـت زبـان رسـمی و اداری ایـرانِ پـس از       پهلوی

انقالب اسالمی، همواره زبان دالی بوده است که با توسل بـه  
بخشی و برساخت ملت ایران به پیش رفتـه اسـت.    آن وحدت

نقطـۀ  گرایانـه کـه    این امر با توسل بـه سیاسـت زبـانی ملـی    
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بـه تحقـق پیوسـته اسـت. از زمـان      اشتراک هر سه دوره بود 
ــت اســتقرا ــروز اقلی ــه ام ــا ب ــوی ت ــت پهل ــانی  ر دول ــای زب ه
هـایی کـه    اند؛ موقعیت ای را تجربه کرده های سوژگی موقعیت

به وسیلۀ گفتمان سیاست فرهنگی دولتی مشـخص و اعمـال   
ای ایجـابی بلکـه بـه     ها نه بـه شـیوه   اند؛ اما این موقعیت شده
ای سلبی به وسیلۀ غیاب گفتمـانی قابـل درک هسـتند.     شیوه
کند.  ها را ایجاد می غیابِ گفتمانی است که این موقعیت اساساً
ها در سیاست زبانیِ رسمی غایب هستند و این غیاب را  اقلیت

هــای مــذکور دانســت. تنــاقض  بایــد عامــل ایجــاد موقعیــت
شود این است که آرمان  ای که در این میان آشکار می اساسی

گفتمان سیاست فرهنگی همواره برسـاخت هویـتِ فرهنگـی    
گذاریِ عملی و  شترک و ایجاد وحدت بوده است؛ اما سیاستم

های  ای را برای اقلیت اجرایی عمالً پیامدهای ملموس و منفی
زبانی به همراه داشته است؛ به عبارتی دیگر برسـاخت کلیـت   

زبانی در بافتی متکثر و چنـدزبانی   -متحد و یکپارچۀ فرهنگی
های زبانی را بـا   بدون درنظرگرفتن این زمینۀ متکثر، سیاست

 کند. چالش اساسی مواجه می
ــانی    ــت زب ــی و سیاس ــی دولت ــت فرهنگ ــان سیاس گفتم

ــی ــه مل ــالً    گرایان ــت عم ــده اس ــرون آم ــه از دل آن بی ای ک

بودن بـه تکثـر    های سوژگی متفاوت و مبتنی بر قائل موقعیت
هـای زبـانی خـویش قـرار      زبانی را در اختیار سوژه -فرهنگی

هـا در هـر دوره پیامـدهای     موقعیـت نداده است. این انسـداد  
در مشـروطه عمـدۀ پیامـدها    متفاوتی برجای گذاشـته اسـت.   

ها  های اقلیت و به تبع گویشوران این زبان مبتنی بر انکار زبان
توسط روشنفکران بـود. در پهلـوی حـذف و پـس از انقـالب      

 -زبانشـناختی   و گسست 9اسالمی عموماً در قالب تغییر زبانی
که در قالب عدم تکلـم بـه     است. این گسستبوده  5اجتماعی

ای  زبان مادری نمود بسیار روشنی یافته اسـت حـاوی لحظـه   
در مورد زبان از هم  ها یدهها و ا که روش ای ظهلحمهم است؛ 

هـای   گیـری، اقلیـت   شوند و متأثرین اصلی این فاصله یدور م
در این نظم گفتمانی که درنهایت باید گفت که  زبانی هستند.

ساز مورد نظر کوباروبیـاس بـوده    نی بر ایدئولوژی همگونمبت
است، مسائلی حقوقی اخالقی در خصوص حقوق جامعۀ زبانی 

رسـد کـه    های اقلیت وجود دارد. به نظـر مـی   و خصوصاً زبان
سـازی زبـانی بـه     حرکت از سیاست زبانی مبتنی بـر همگـون  

گرایی زبانی، بسـیاری از   سمت سیاست زبانی مبتنی بر کثرت
 کند. ین مسائل اخالقی و حقوقی را کاهش داده و یا حل میا
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(، به سوی چارچوب سیاست زبـانی  9910) طاهره، پور احمدی
، پژوهشکدۀ علـوم انسـانی و مطالعـات    شناخت زبانملی، 

 .90-9فرهنگی، سال دوم، شمارۀ اول، صص 
ـ  ای د دی جتـ   وی ه ی اس ن ارش ب ت(، 9919اکبری، محمدعلی ) : یران

ــ ع) ــ  اری اج ق ر ص ــ ل ه پ وه ــی   .اول( یو ــر علم ــران: نش ته
 فرهنگی.

ــان ،(9971) محمدرضــا تاجیــک، ــل و گفتم ــانی تحلی  ،گفتم
 .گفتمان فرهنگ انتشارات تهران:

 ریزی برنامه: زبان شناسی جامعه(، 9915داوری اردکانی، نگار )
ــان ــی زب ــرش و فارس ــای نگ ــانی ه ــر زب ــران: نش  . ته
 شناسان. جامعه

، ترجمۀ شناختی شناسی زبان انسان(، 9912دورانتی، الساندرو )
 کیا. تهران: نشر نی. رضا مقدم

 اصــول و ایــران اساســی قــانون ،(9927) مصــطفی رحیمــی،
  .امیرکبیر انتشارات: تهران. دموکراسی

 (، 9910) و کریمـی، علیرضـا   رضـا  دهقـانی،  حسین؛ رسولی،

 
 

های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامـدهای   سیاست
ــا تأکیــد بــر مــدارس(،   تــاریخ فصــلنامۀ مطالعــاتآن )ب

 12 .11 - 71، صص 90 شمارۀ هشتم، سال ،فرهنگی

 ایـران  فرهنگستان نخستین تاریخ (،9912روستایی، محسن )
گمشـدۀ   و مصـوب  هـای  واژه بـا  همـراه  اسـناد  روایت به

 تهران: نشر نی.. ش( 9950 - 9994) فرهنگستان
 نشـر : تهـران . معیـار  فارسـی  زبان ،(9917) ناصرقلی سارلی،

 .هرمس

 مثابـه  بـه  گفتمـان  (، تحلیـل 9919اصغر ) علی سید سلطانی،
صـص  ، 51 ، شمارۀفصلنامۀ علوم سیاسیروش،  و نظریه
 .910 تا 929

ــا ) ــدالخانی، لن ــونی(، 9910عب ــأثیر دگرگ ــی و  ت ــای سیاس ه
هـای   وضعیت زبان در نظـام های زبانی بر  گذاری سیاست

، توتـالیتر ســدۀ بیســتم: بــا مطالعــۀ مــوردی تاجیکســتان 
نامۀ دکتری علوم سیاسـی، دانشـگاه آزاد اسـالمی،     پایان

 واحد تهران مرکزی.

                                                                         
1. Language Shift 

2. Sociolinguistic Disjuncture 



 22...    یزبان -یدر نظم فرهنگ تیاقل یها زبان گاهیجا یواکاو :تیاقل یها و زبان یزبان یها استیسو همکار:  پناه خالق

نگرشـی نـو بـه     (،9915اهلل و قلـیچ، مرتضـی )   فاضلی، نعمت
 . تهران: نشر تیسا.سیاست فرهنگی

 (. نظریـۀ 9911) علـی  شـیرازی،  پـوزش  محمدساالر و کسرایی،
 تبیـین  و فهـم  در کارآمـد  ابـزاری  موفـه،  و الکالئو گفتمان
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ــت ــۀ نعم ــلی اهلل ترجم ــی و فاض ــران:  مرتض ــیچ. ته قل
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. تهران: نشـر  تاریخ زبان فارسی(، 9912ناتل خانلری، پرویز )
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 در روش و نظریه(، 9912فیلیپس، لوئیز ) یورگنسن، ماریان و

 ، ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.گفتمان تحلیل
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مرکـز   عه مصوبات مجلس شورای ملی، سامانۀ قـوانین مجمو

 90شده در  های مجلس شورای اسالمی . بازیابی پژوهش
 http://rc.majlis.irاز 9911تیر 

مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی، سامانۀ ملی قـوانین و  
مقررات جمهوری اسالمی ایران، معاونت حقوقی ریاسـت  

ــ  وانین و جمهــوری، معاونــت تــدوین، تنقــیح و انتشــار ق
ــابی  ــررات. بازیـــ ــده در  مقـــ ــر  90شـــ   9911تیـــ
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مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش )مصوبات کلی و 
 عمومی(، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت. 

(، دبیرخانه شورای عالی 9915رهنگی کشور )نقشۀ مهندسی ف
انقــالب فرهنگــی در در ســامانۀ شــورای عــالی انقــالب 

ــده در    ــابی شــ ــی، بازیــ ــر  90فرهنگــ از  9911تیــ
(http://www.sccr.ir.) 
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