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 پیشگفتار

آید، شمار میشناسی اجتماعی بهایِ زبانرشتههای اصلیِ دانش میانکه یکی از حوزه 1«ریزی زبانیبرنامه»

، به 1699گیرد )هاگن، سبب نیاز به یافتن راه حل برای یک مسالة زبانی انجام میفعالیتی آگاهانه است که به

اطلاق  های سیاسی و اجرایی برای حل مسائل زبانمجموعة فعالیت به در تعریفی دیگر و (1691نقل از مدرسی، 

ریزی زبانی را ( برنامه7119(. نوردکویست )1661، به نقل از مدرسی، 1691گوپتا، )یِرنود و داس شودمی

کاربرد یک یا چند زبان در یک جامعة زبانیِ معین  های رسمی برای تأثیرگذاری براقداماتی می داند که سازمان

به زبان یا گونة زبانی دیگر، یا یگاه آن زبان یا گونة زبانی نسبتممکن است متوجه جااین اقدامات دهند. انجام می

انجامد و ریزی جایگاه میمتوجه شرایط درونی آن زبان با انگیزه تغییر آن شرایط باشد. تلاش نخست به برنامه

( در 896-891: 1666(. وارداف )717: 1661؛ مدرسی، 891: 1666)وارداف،  بدنة زبانریزی ومی به برنامهد

برند اشاره ای از آن و حقوق کسانی که آن را به کار میبه تغییر نقش یک زبان یا گونه ،ریزی جایگاهتعریف برنامه

 کند.ای از یک زبان با هدف معیارسازی اشاره میش یک زبان یا گونهبه گستر بدنة زبانریزی کند. برنامهمی

به کار برد.  1686را در سال  «ریزی زبانیبرنامه»شناس آمریکایی بود که اصطلاح زبان 7نخستین بار هاگن

زبان در این خصوص اشاره  های متعددی در تاریخچهتوان به نمونهای طولانی دارد و میریزی زبانی سابقهبرنامه

های محلی اروپایی را که زباناشاره کرد  19های زبانی در قرن سیس آکادمیأتتوان به می ،نوان نمونهعنمود. به

کشورهای چندزبانه و  ،پس از جنگ جهانی دوم ،کردند. با وجود اینبرای مقابله با تسلط زبان لاتین ترویج می

عنوان زبان اجرائی و آموزشی چه زبانی باید بهتازه استقلال یافته در آفریقا و آسیا با این پرسش مواجه شدند که 

شناسی اجتماعی ظهور ای مجزا از زبانریزی زبانی به مثابه حوزهها انتخاب گردد. در این زمان بود که برنامهآن

های تبیینی خود را به وجود آورد. استانداردسازی زبان، انتخاب زبان ملی همچنین بندی و مدلپیدا کرد و طبقه

ریزی زبانی در چند ترین موضوعات پژوهشی در حیطه برنامههای اقلیت مهمانی از تنوع زبانی و حفظ زبانپشتیب

 (.966: 7111)دومرت،  انددهة اخیر بوده

ها توان به گستردگی سازمانهای مختلف میریزی زبانی در جوامع و کشورای از اهمیت برنامهعنوان نمونهبه

رابین  .ریزی زبانی دخیل هستندکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فرایند برنامههایی اشاره کرد و نهاد

است. زبان مختلف معرفی کرده 91کشور و برای  99ریزی زبانی را در های متولی برنامهسازمان 186 (1696)

                                                      
1 Language Planning 

2 E. Haugen 



دسته کلی  بانی در دوریزی زدخیل در برنامه هایمراکز و نهاد (1668) 7و لوپز 1دومینگوئزبندی اساس تقسیمبر

های که ورای مرز المللیبین نهادهای و ،ای و ایالتیمنطقه ،های محلی، استانیشامل مراکز و نهاد ،ملی نهادهای

در سطح و ریزی زبانی مرکز برنامه مرکز 816در سطح ملی  گیرند.قرار می ،کنندجغرافیایی یک کشور عمل می

 اند.معرفی شده های مختلفدر کشوربانی ریزی زمرکز برنامه 116المللی بین

ریزی زبان در اغلب کشورهای جهان دارای اولویتی بالاست و چرا در ایران که چرا برنامه پرسش اصلی اینست

ترین وسیلة ارتباط انسانی، که باآنکه زبان مهم . پاسخ کوتاه اینستامر باید اهمیت بیشتری نیز داشته باشداین 

هاست، هنوز برای اجرای چنین نقشی در جوامع، مسائل و مشکلات و انتقال مفاهیم و دانش اندیشیدن و بیان

ها و ها و فرهنگها، گویشای بسیار متنوع از زبانمجموعه بسیاری وجود دارد. کشور ایران نیز با داشتن

نقشة راهبردیِ جامع  بخش یعنی فارسی، نیاز به یکزبانی مشترک و وحدتادبیات ای غنی و طولانی از پیشینه

و  6جمهوری اسلامی ایران پانزدهم قانون اساسیو پایدار و سیاست زبانیِ منسجم و روشن در چارچوب اصل 

 نظران و کارشناسان دارد.   مبتنی بر دانش و پژوهش و اجماع صاحب

 

 درخطر یهاشیو مسئلة گو رانیدر ا جیرا یهاشیگو

متعلق به « های ایرانیزبان» مل شمار بزرگی زبان و گویش رواج دارند.شاسه خانوادة زبانی اصلی  در ایران

 -)از خانوادة آفریقا« 6های سامیزبان»)از خانوادة آلتایی( و « های ترکیکزبان»های هند و اروپایی، خانوادة زبان

سال با الفبای  1111در حدود است و در اصل گویشی از ناحیة فارس بوده ،فارسی یعنی ،ایران زبان ملی است. آسیایی(

 های مرتبط با زبانتاریخ مکتوب دارد و در بیشتر شهرهای اصلی و نیز در شمال شرقی ایران رواج دارد. گویش فعلی

های های زبان( سایر گونه768-766: 1616) 8شود. اشمیتفارسی در قبایل فارس و لر در جنوب ایران نیز مشاهده می

و  1. گیلکی6 ؛در شمال غربی 9و تالشی 9. تاتی7 ؛. کردی در غرب1کند: بندی میشرح طبقهایرانی را به این 

. بلوچی در 8 ؛ وطراف همدان، تهران، اصفهان و یزدهای مرکزی ا. گویش6 ؛زهای البرکوهدر شمال رشته 6مازندرانی

 ها وجود ندارد. درک متقابل میان آن اً متمایزند وها از زبان فارسی کاملگویشها و زبان. بیشتر این ایران جنوب شرقی

 در شمال غرب )آذربایجان(، 11های آن شامل آذریگروه زبانی بزرگ دیگر ترکیک است که گویش

                                                      
1 F. Dominguez 

2 N. Lopez 

. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی ی استـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارس 18اصل  - 3

 .فارسی آزاد است، در کنار زبانهای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارساستفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه

4 Semitic 

5 R. Schmitt 

6 Tati 

7 Talishi 

8 Gilaki 

9 Mazandarani 

10 Azeri 



زبانان در فارس در جنوب غرب شمال شرق و گونة زبانی ترکی که در میان ترک 7در نواحی ترکمن 1اُزبکی 

رواج دارد. زبان ترکی در سایر نواحی نیز از شمال شرق تا جنوب غرب در کنار  6و خمسه 6ویژه اقوام قشقاییبه

 شود. این دو گروه همپوشی قابل توجهی با یکدیگر دارند.زبان دیده میجمعیت ایرانی

زبان خوزستان در شمال غرب و نواحی مختلف حاشیة های سامی هستند که گویشوران عربگروه سوم زبان

، 9)اینگهام کنندفارس به این زبان صحبت میو بعضی از چادرنشینان قوم خمسة  8احل مکرانسفارس و خلیج 

7119 :19-19.) 

، 1گرجی، 9اند از: ارمنیعبارت در ایران رواج دارند،های اقلیت که زبان ترین، برخی از اصلیهای فوقعلاوه بر زبان

و  11هاهای هند و اروپایی که توسط غربتیاز زبان ایگونه ،گویش عربی جمعیت یهودی، 11نسطوری ،6سریانی

 (.889: 1611بیدی، رضایی باغ؛ 19-19: 7119اینگهام، ) براهویی و شودایران صحبت می 17هایکولی

 

 و مشترک اریمع ،یبه عنوان زبان رسم یزبان فارس تیگسترش و تقو ش،یپا

آموزشی یک زبان پیوند نزدیک دارد. کشور ایران به ة رنامو ب بدنهریزی زبان با جایگاه، منزلت، تقویت برنامه

است تا ریزی زبانی های زبانی و برنامهعنوان کشوری چند زبانه و چند قومیتی نیازمند بازنگری در سیاستگذاری

عنوان یکی از عناصر حفظ انسجام عدالت زبانی در امر آموزش، تقویت بیش از پیش زبان ملی و رسمی بهبا ایجاد 

 .ایفای نقش کندعنوان میراث فرهنگی کشور های محلی بهکشور در کنار حفظ و تقویت گویش

آیند. در ریزی زبانی به شمار میهای اصلی متولی برنامههای زبان از سازماندر بیشتر کشورها فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب ایران نیز فرهنگستان در سه دوره زمانی فرهنگستان ایران، فرهنگستان زبان ایران و 

اند. رابین ریزی زبانی ایران فعال بودهفارسی که به فرهنگستان اول، دوم و سوم شهرت دارند، در امر برنامه

راهنمای »عنوان  جمله ایران را در قالب کتابی باهای مختلف ازریزی زبانی در کشور( وضعیت برنامه1696)

عنوان تنها سازمان بهبه فرهنگستان زبان ایران بخشی را  دهد ونشان می «ریزی زبانیبرنامه هایسازمان

گزینی  در امر واژه سیس شد و عمدتاًتأ 1616. فرهنگستان اول در سال دهدریزی زبان اختصاص میبرنامه

 1666ادامه داشت. فرهنگستان دوم در سال  1666فعالیت داشت و فعالیت آن تا زمان انحلال آن در سال 

                                                      
1 Uzbek 

2 Turkomans 

3 Qashqai 

4 Khamse 

5 Macran 

6 B. Ingham 

7 Armenian 

8 Georgian 

9 Cyriac 

10 Nestorian Christian Assyrians 

11  Ghorbati 

12 Kauli or Gypsy 



را  خودهای شد و فعالیتسیس تأ 1696دایر بود. فرهنگستان سوم در سال 1689د را آغاز کرد و تا فعالیت خو

 های پژوهشی مختلف بسط و ادامه داد. در گروه

مسئولان دولتی توجه بیشتری به امر آموزش و گسترش زبان، ادبیات و  ،های اخیررسد در سالبه نظر می

نهاد رسمیِ گسترش و تقویت زبان فارسی در  «بنیاد سعدی»حاضر،  دهند. در حالدستور فارسی نشان می

کردند، لیت میخارج از ایران است. پیش از تأسیس این بنیاد، نهادها و مراکزی در حوزة آموزش زبان فارسی فعا

کرسی زبان  661یکپارچگی لازم وجود نداشت. به گزارش ریاست این بنیاد، در حال حاضر  اما در این زمینه

 161استاد تدریس زبان فارسی را در جهان به عهده دارند که از این تعداد  611ارسی وجود دارد. بیش از ف

اند و پنج هزار نفر استاد بومی کشورهای خود هستند. بیش از چهارهزار دانشجو در دنیا زبان فارسی را برگزیده

 یادگیری زبان فارسی هستند. در بخشکنند که این تعداد ناگزیر به شناسی مطالعه میرشته شرقدر هم 

ارتباطات نیز به گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد خط  گسترش کاربرد زبان و خط فارسی در

سازی قیمت پیامک فارسی، باعث ثر در زمینه ارزانهای مؤگذاریفارسی در فضای فناوری تلفن همراه و سیاست

به نگارش فارسی باشد. )گزارش گروه فرهنگی  ایران های پیامکیرصد از تبادلد 68امروزه بیش از  ه است کهشد

 عالیت بنیاد سعدی(.، نشست خبری آغاز ششمین سال ف1669اردیبهشت  76الف، 

 

 فرد برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به جهانمنحصربه ایمایهادبیات فارسی، دست

گوناگون برای احراز جایگاه علمی و فرهنگی خود در جهان و های کشورهای ریزیبه برنامهبا نگاهی گذرا 

های علمی و فرهنگی خود و صرف گیری از همة داشتهیابیم که بسیاری از آنها با بهرهویژه در رایاسپهر، درمیهب

شند. های زیاد حتی برای بازسازی و احیای پیشینة تاریخی و تمدنی خود در تلاشند این جایگاه را ارتقا بخهزینه

همتا برای احراز جایگاه والا کشور ایران با پشتوانة تاریخی کهن و گنجینة عظیمی از معارف، ادبیات و هنرهای بی

ریزی آگاهانه و بلندمدت برای معرفی، های بسیاری برای گفتن دارد. لزوم برنامهدستی پر و حرف ،و شایستة خود

 وشیده نیست.آموزش، گسترش و حفظ این میراث گرانبها برکسی پ

 

 هاد زبانو کاربر یزبان، عدالت زبان یشناختجامعه مسائل

های اند که تنوع در کاربرد زبان امری طبیعی است و زبانشناسان زبان همواره بر این نکته تأکید کردهجامعه

 1شناختن تنوع در اندوختة زبانیرسمیتهای زبانی باید از ارزش برابری برخوردار باشند. با بهمختلف و گونه

های آموزشی با هدف ارزش نهادن به دانشِ زبانی کودک در خارج از برنامهباید کودکان هنگام ورود به مدرسه، 

 .دنری او با زبان آموزش، تغییر کمدرسه و تفاوت زبان ماد

ست که بسیاری از کودکان به ای اگونهشرایط به ،به روند مهاجرتتوجهبا ،یعنی در قرن بیست و یکم ،امروز

مجبور هستند که به زبانی روی آورند که به لحاظ  و بینندشان در مدرسه آموزش میدریزبانی به غیر از زبان ما

                                                      
1 repertoires 



اعتقاد بر این است که بهترین شرایط برای کودکان  ،طور کلیبه ،اجتماعی زبان فرادست و مسلط است. امروزه

تمایل دارند که  شانبان مادری باشد؛ هر چند که بسیاری از والدین خودشان به زآن است که آموزش اولیه

 شناسعهجام ،(1669) 1کامینز به باورفرزندشان به زبانی آموزش ببیند که از نظر اجتماعی اعتبار بیشتری دارد. 

زم کشد که کودک زبان جدیدی را در سطحی که برای اهداف تحصیلی لاسال طول می 8، حدود زبان سرشناس

تواند به راحتی به زبان دوم منتقل (، اما مفاهیمی که در زبان اول آموخته است می7است فرا گیرد )فرضیة آستانه

 شود. 

برقراری عدالت زبانی در کنار حفظ انسجام ملی، حفظ و  ویژه با نگاهی به جامعة زبانی ایران،و به به طور کلی،

های محلی و ریزی جهت حفظ گویشهای گویشی با برنامهنوع، ارزش نهادن بر ت6و رسمی 6تقویت زبان ملی

گیری در زمینة نظام خط با رویکرد تسهیل امر آموزش در داخل کشور و یا های زبانی در سطح کشور، تصمیمتنوع

شود، ، انتخاب زبان دوم و یا زبان خارجی که در مدارس تدریس میز کشور با هدف گسترش کاربرد زبانخارج ا

 گیرند.ریزی زبانی قرار میی عدالت آموزشی و غیره همه از مواردی است که در چارچوب برنامهبرقرار
 

 و زبان خارجی زبان دوم ،یو آموزش زبان مادر یریادگیمسائل مرتبط با 

شوند از همان بزرگ می 9های چندزبانهکودکانی که در محیط ،(196-189: 7119) 8مِیبینبنا بر نظر 

کار های گوناگون بهبه بافت محیطی و مخاطبشان به شیوهگیرند که چگونه زبان را باتوجهاد مییهای اولیه سال

، باید به این نکتة ضروری توجه کرد که در آیدمیمیان ببرند. زمانی که دربارة نقش زبان در آموزش سخن به

زمان ابزاری است برای ایجاد همبلکه ای برای آموزش و یادگیری نیست، زبان تنها وسیله ،مدرسه و دانشگاه

کنند که بین ورود به مدرسه، بسیاری از کودکان شرایطی را تجربه می هنگام .ها و ابراز هویتارتباط، بیان ارزش

آن صحبت  ه آنها در خانه باگیرد و زبانی کعنوان زبان آموزش مورد استفاده قرار میزبانی که در مدرسه به

استفاده از دو زبان برای آموزش  یعنی 9آموزش دوزبانه های پیشنهادییکی از راهکار رد.کنند، تفاوت وجود دامی

 کشور در نواحی مختلف این گونه مدارس محتوا و سطوح برنامة آموزشی (.119: 7118، کیم) ای استسهمدر

 . خواهد بودمتفاوت 
 

 ینیگزواژگان و واژه یزبان در استانداردساز یزیربرنامه یهاسازمان نقش

در جمله اقدمات مهم گزینی و استانداردسازی واژگان ازریزی زبانی ذکر شد، واژههمانطور که در شرح برنامه

 وگزینی است در ایران فرهنگستان زبان و ادب فارسی متولی امر واژه فرایند حفظ و گسترش یک زبان است.
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امروزه فرهنگستان در این زمینه با آن دست به که  چالشیاست. البته هزار واژه برگزیده 86تاکنون بیش از 

های پیشنهادی است و از آنجا که هدف  فرهنگستان زبانان از برخی واژهگریبان است عدم استقبال فراگیر فارسی

هایی ها و روشرو شایسته است راهبلکه رواج آن در سطح جامعه نیز اهمیت دارد، ازاین ،تولید واژه نیست صرفاً

 های فرهنگستان اندیشیده شود. کارگیری واژهی، توضیح و بهبرای معرف

 

 زبان فارسی در رایاسپهر و رسانه

اطلاعات وابسته گردیده و حتی ماهیت بسیاری از مفاهیم و  ای بهگونههای زندگی بشر بههمة جنبه امروزه

های ارتباطی، و ابزارها و فناوریهای اطلاعی و همة جلوه. فضای بزرگی که اینترنت استها تغییر کردهپدیده

 رایاسپهر (1618و به پیشنهاد عاصی ) 1دهد سایبراسپیسالکترونیکی و رایانشی وابسته به آنها را پوشش می

 .شودنامیده می

وسیله کمیته به 1689و  1689های ها برای استانداردسازی خط فارسی در رایانه در سالنخستین بررسی

در کمیته ملی  1691تبادل اطلاعات فارسی انجام شد و در طی چند سال تغییر و در آذر مطالعاتی استاندارد 

 1697به تصویب رسید و در خرداد  "استاندارد کد تبادل اطلاعات هشت بیتی فارسی"استاندارد کامپیوتر با نام 

 استاندارد ایران منتشر شد.  6667با شماره 

زبانی فارسی است که متأثر از سرعت، تعامل کاربران، کارآمدی،  هاییکی از گونه «زبان اینترنتی فارسی»

کاربران استفاده بین برای ارتباط زبانی )رایاسپهر( بودن در فضای الکترونیکی مجازی البداههغیررسمی و فی

که  شودهای زبانی کاربران در آن تجربه میشود و فضای مجازی همچون آزمایشگاه بزرگی است که خلاقیتمی

بیجن خان، )  های اینترنتی برای توسعه خط و زبان فارسی استفاده کردهای بسیار بالای رسانهاز ظرفیت توانیم

نیز حاکی از آن است که  گسترش  1669ترین گزارش از مرکز ملی فضای مجازی در فروردین جدید (.1661

تاثیر گذاشته زبان و خط فارسی تلفی بر های مخجنبههای اخیر از های اجتماعی در سالرساناستفاده از پیام

و اصطلاحات تخصصی این رشته به زبان فارسی، همچنین پیدایش  هابه ورود واژهتوان که از آن جمله میاست؛ 

های تازه و ابتکاری در خط فارسی اشاره کرد. نخستن برخورد رایانه با زبان قلمهای نوین نگارش متن و شیوه

های زبانی اغلب به سازی، پردازش و برونداد دادهصورت گرفت، زیرا درونداد، ذخیرهفارسی نیز از طریق خط 

؛ از اینرو آگاهیمهای موجود در خط فارسی مشکلات و ناهماهنگی ازشود و البته همه صورت نوشتاری انجام می

رسمی و غیررسمی را های یکسان و استانداردهای ( معتقد است برای این امر ناگزیریم ایجاد رویه1611عاصی )

 بپذیریم. 

گروه  در سازمان صدا و سیماتا جایی که  مورد توجه قرار داشته است،رسانه نیز زبان فارسی  ةدر حوز

است. این گروه در پی در این زمینه فعالیت داشته 1666تا  1616از سال « زبان و رسانه»با عنوان  پژوهشی

از ساختار مرکز تحقیقات صدا و سیما حذف  1666، در بهمن های متعدد سازمانیسازی و ادغام بخشکوچک

                                                      
1 Cyberspace 



 خود ادامه داد. به فعالیت «فرهنگ مردم»پژوهشی تحت عنوان واحد  1669شد و به شکل غیررسمی تا شهریور 
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