
 

Golchin et al. The Status of National and Local Languages in Cultural Policies 

 

Research Paper  

The Status of National and Local Languages in Cultural Policies (Studying the 

Approaches of the Educational System, Culture and Islamic Guidance, and 

Broadcasting in Ilam City) 

Masoud Golchin 1*, Ebrahim Hajiani 2, Alireza Karimi 3, Fardin Mansouri 4 

1. Associate Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran. 

2. Associate Professor of Sociology, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran. 

3. Assistant Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran. 

4. PhD Student in Sociology of cultural policy-making, Kharazmi University, Tehran, Iran. 

 

 

 
 

 

Received: February 8, 2022 

Accepted: June 16, 2022  

Available online: June 28, 2022 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Keywords: 
National language, local 

language, cultural policies, 

belonging, Ilam city 

Abstract 
This study seeks to investigate the relationship between national language and 

local language in cultural policies by studying the approach of three institutions 

of education, culture and Islamic guidance, and broadcasting in Ilam city. The 

research approach is qualitative and the data collection technique is the in-depth 

interview. The purpose population consists of the officials of the three 

institutions of education, culture and Islamic guidance, and broadcasting, as well 

as experts related to these three areas in Ilam city, who were selected by 

purposive sampling. Data collection continued until theoretical saturation, which 

eventually resulted in 16 interviews. Data were analyzed using thematic analysis 

based on the Walcott model. The findings of this qualitative study led to nine 

main themes that were classified into three categories: policy-related themes, 

results-related themes, and solution-related themes. The policy-related themes 

include the four themes of dominating the security approach in the relationship 

between national and local language, politicization, individual-centeredness of 

policy implementation, and centralism of institutions and policies. The results-

related themes include the three themes of subordination of the local language 

to the standard language, the concentration of power in the standard language, 

and the challenge of the dominance of monolingual education. The solution-

related themes include the two themes of the necessity of coherence of ethnic 

language and national language, and dialect diversity and non-dominance of 

standard dialect in the Kurdish language. Each of the main themes is explained 

in the article. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
The main issue of the current research is the 

relationship between the national Farsi 

language and the local Kurdish language in the 

cultural policies related to the language in the 

three institutions of education, culture and 

guidance, and broadcasting in the city of Ilam 

and its effect on the belonging of the people of 

Ilam to the local or native Kurdish language. 

Mother tongue is an important connection point 

between a person's culture and history. The 

different characteristics and components of a 

person's personality are balanced with a healthy 

identity. Communities express part of their 

identity in their mother tongue. The positive 

result of this issue is that societies make good 

and informed decisions to promote harmony, 

cohesion, and the development of people. In 

addition, the protection of the mother tongue is 

necessary to preserve and protect one's own 

culture and existence, as well as the need for a 

sense of belonging and common heritage; this 

necessity cannot be realized except by 

multiculturalism multilingualism in policies 

and policy makings. Policies can act both as a 

restriction and as a reinforcement when facing 

the mother tongue, which is directly related to 

the ideology and language policy of the 

government. 

2- Method:  

The research approach is qualitative and the 

data collection technique is the in-depth 

interview. The target community consists of the 

officials of three institutions of education, 

culture and guidance, broadcasting, and experts 

related to these three fields in the city of Ilam, 

who were selected by purposeful sampling. 

Data collection continued until reaching 

theoretical saturation, which finally ended at 

the 16th interview. The data were analyzed by 

thematic analysis based on the Volkat model. 

3- Result: 

The findings of the study revealed 9 main 

themes, which were categorized into three 

themes: themes related to policies, themes 

related to results, and themes related to 

solutions. The themes related to policies 
include the four themes of the predominance of 

the security approach in the relationship 

between the national language and the local 

language, politicization ,Personalization and 

individual-oriented implementation of policies, 

and centralization of institutions and policies. 

The themes related to the results also include 

the three themes of the marginalization of the 

local language, the concentration of power in 

the standard language, and the challenge of the 

dominance of monolingual education. And 

finally, the themes related to the solutions 

include the two themes of the necessity for the 

unity of the ethnic language and the national 

language and dialect diversity and the lack of 

dominance of the standard dialect in the 

Kurdish language. 

4- Conclusion: 
In the conclusion of this article, it can be said 

that there is no threat in the field of ethnic and 

national language in the reality of the society 

and the people of Ilam city have a high 

belonging to the Persian language as their 

national language, besides have belonged to the 

Kurdish language as their mother tongue. In the 

meantime, local managers and policymakers 

who are seeking to achieve certain political 

goals, by expressing their personal opinions, 

intentionally or unintentionally, try to take the 

issue towards the security and political 

dimensions, which reduces the belonging to 

both the standard language and the local 

Kurdish language. 
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 مقاله پژوهشی

  *های فرهنگینسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست

 وسیما در شهر ایالم(داص واسالمی  ارشادو  فرهنگوپرورش، رویکرد سه نهاد آموزش )مطالعۀ

 

 4، فردین منصوری3، علیرضا کریمی2، ابراهیم حاجیانی*  1مسعود گلچین

 

 تهران، ایران.، دانشگاه خوارزمی، یشناسجامعهگروه . دانشیار 1
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گاه علیرضا کریمی در دانش دکتر ومقاله حاضر از رساله دکتری آقای فردین منصوری با همین عنوان به راهنمایی دکتر مسعود گلچین و مشاوره دکتر ابراهیم حاجیانی *

 خوارزمی، استخراج شده است.
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زبان ملی، زبان محلی،  های کلیدی:واژه

 های فرهنگی، تعلق، شهر ایالم.سیاست

 
 

 چکیده
سه  دکریروبا مطالعۀ  یهای فرهنگدر سیاست یو زبان محل ینسبت زبان ملهدف پژوهش حاضر، بررسی 

و  یفیپژوهش، ک کردیرواست.  المیداوسیما در شهر اص و یوارشاد اسالمرش، فرهنگوپرونهاد آموزش

وپرورش، هدف را مسئوالن سه نهاد آموزش ۀاست. جامع قیعم ۀاطالعات آن مصاحب یآورجمع کیتکن

 هنددیم لیتشک المیسه حوزه در شهر ا نیمربوط به ا و کارشناسان یوارشاد اسالمصداوسیما و فرهنگ

 دایادامه پ یبه اشباع نظر دنیها تا رسداده یآورند. جمعاههدفمند انتخاب شد یریگنمونه ۀویش که به

ولکات  یبر اساس الگو کیتمضمون تما لیبه روش تحلها داده ختم شد. همصاحب 61 که نهایتاً به کرد

ت داد که در سه تم یا مضمون اصلی به دس 9این مطالعۀ کیفی،  هاییافتهقرار گرفتند.  لیمورد تحل

بندی ها، مضامین مرتبط با نتایج و مضامین مرتبط با راهکارها دستهدسته مضامین مرتبط با سیاست

ها شامل چهار مضمون غلبۀ رویکرد امنیتی در نسبت بین زبان ملی و شدند. مضامین مرتبط با سیاست

ها یی نهاد و سیاستمرکزگرا و هاسیاست یای و فردمحور شدن اجراسلیقهزدگی، زبان محلی، سیاست

ان تمرکز قدرت در زب ،یزبان محل سه مضمون به حاشیه رفتن است. مضامین مرتبط با نتایج نیز شامل

است و درنهایت مضامین مرتبط با راهکارها شامل دو مضمون  زبانهو چالش تسلط آموزش تک اریمع

ه در زبان کردی است ک اریمع شیسلط گوو عدم ت یشیتنوع گوملی و  و زبان قومی زبان انسجام ضرورت

 در متن پژوهش، به تبیین هر کدام از مضامین اصلی پرداخته شده است.
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ی فرهنگ یهااستیدر س یو زبان محل ینسبت زبان مل(. 6046) .نیفرد ،یو منصور رضایعل ،یمیکر م،یابراه ،یانیمسعود، حاج ن،یگلچ استناد:

، فرهنگ و هنر یجامعه شناس یعلم فصلنامه(. المیدر شهر ا مایو صداوس یرورش، فرهنگ و ارشاد اسالموپسه نهاد آموزش کردیرو ۀ)مطالع

0(2 ،)11-07.  

 

 
 

 
 
 
 



  

  01 یفرهنگ هاییاستدر س یو زبان محل ینسبت زبان ملگلچین و همکاران، 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 74-66، صفحات 1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

 و بیان مسئله مهدمق -1

در  یراحتبه موضوع نیا رد شده است. یو چندزبان یفرهنگچند راثیم یادیحد زتا ها دولتهای از سیاست بسیاری امروزه در

 بر که است یارشتهانیم ایحوزه زبان سیاست مطالعات حوزۀ(. 631: 2449، 6بنکسشود )می دهید ی نیزهای زبانسیاست

 گفتمانی امری مثابهبه زبان . سیاستپردازدمی هادولت در زبان کالن مسائل بر ایدئولوژی و سیاسی ـ اجتماعی مسائل اهمیت

در  پردازد.می زبانی سیاست تداوم و گیریشکل های گفتمانیزمینه مطالعۀ به و است کرده ظهور انتقادی زبان سیاست از پس

 هایسیاست با سویی از که شودمی نگریسته تاریخ در عطفی نقطۀ همچون اول پهلوی دورۀ حوزۀ سیاست زبانی در ایران،

 زمینه نویسی،سره کردن مسلط و ستیزانهعرب هایگرایش با دیگر سویی از و آمرانه تجدد فرایند در سازییکسان و زداییتکثر

 عنوانبه فارسی زبان حکم از دوره، این در زبان سیاست برساختۀ که داد نشان توانمی کرد. تنگ ایران هایزبان بالندگی بر را

 دهدمی قرار ایران در ملی وحدت شرط را یزبانتک سیاست و کرده حرکت واحد زبان عنوانبه یفارس زبان حکم به مشترک زبان

 (.6397:621)قریشی و همکاران،

 توسعۀ و سازینمدر طرح ،6304 دهۀ از پیر، سیاستمداران   سایۀ از شاه محمدرضا خروج و پهلوی دومکار آمدن  یبا رو

 غربی عمدتاً  و پیشرفته کشورهای با ارتباط یۀبر پا دوم، پهلوی دوران در توسعه طرح .شد آغاز غرب به نگاه با ایران در صنعتی

 یادگیری و خارجیان با تعامل به درنتیجه، نیاز د.ش بازتعریف سیاسی کالن گیریجهت این در زبان سیاست نیز دلیل همین به .بود

 و ملی رادیوتلویزیون و مدارس در زبان آموزش هایامهبرن افزوده شدن شد. خارجی هایزبان گسترش موجب خارجی هایزبان

ی های زبانسیاست بود. زبانی سیاست این از هایینشانه آمریکا و ایران انجمن مانند نهادهایی یا شیراز المللیبین دانشگاه اندازیراه

 یموجب اصل پانزدهم قانون اساستفاوت به نیداشته است. نخست نیشیپ ۀهایی را بـا دو دورتفاوتدر دورۀ بعد از انقالب اسالمی، 

شناخته شدند و  تیبه رسم یصورت قانونبه محلیهای زبان و کشور مشخص شد یاصل زبان رسم نی. در ادیمشخص گرد

 یاسالم یجمهور یقانون اساس بیای تا زمان تصودولتی ی قانون رسم چیدر هتا قبل از این  ها اعطا شد.به آن یهای نسبآزادی

عمومًا  یبه زبان فارس دنیبخش تیرسم اسـتیمشـخص نشـده بـود و س ـرانیدر ا یعنوان تنها زبان رسـمبه یزبان فارس ان،ریا

که در ادامه بـه  یشد؛ اما مصوبات و اصولبه مـدارس و ادارت ابالغ می یهای دولتوسیلۀ بخشنامهو به یرسـمصورت شبهبه

حفـظ قـوت و  باهدف یه.ش فرهنگستان زبان و ادب فارس 6311مواجـه کـرد. در سـال تفاوت را با چالش  نیا یدرس بیتصـو

ا ام ،اندشناخته شده تیبـه رسم قومیهای زبان ،یهرچند در قانون اساسـ. کارکردرســماً آغــاز بــه  یاصــالت زبــان فارســ

 (.79:6399خالق پناه و سنایی، نشـد ) فیها تعرآن یبرا یمهم گاهیجا یگذاری فرهنگمذکور عمـالً در سیاست نیبا توجه به قوان

فرهنگی  هایمسئلۀ اصلی تحقیق حاضر نسبت زبان ملی فارسی و زبان محلی کردی در سیاست شدهمطرحبا توجه به مباحث 

مردم ایالم به زبان در شهر ایالم و تأثیر آن در تعلق  ارشاد و صداوسیما و ، فرهنگوپرورشآموزشمرتبط با زبان در سه نهاد 

 تیشخص اجزای متفاوتها و است. ویژگیشخص  خیفرهنگ و تار نیب ی نقطه اتصال مهمیزبان مادرمحلی یا مادری کردی است. 

بت مث ۀجیکنند. نتمی انیشان بزبان مادری بهخود را  تیاز هو یجوامع بخش شود.متوازن میسالم متعادل و  تیهو کیفرد با 

دهند.  جیافراد را ترو ۀانسجام و توسع ،یگهماهن تاکنند ای اتخاذ میخوب و آگاهانه ماتیکه جوامع تصم ستآن ا موضوع نیا

 راثیبه حس تعلق و م ازین زیو ن فرد خود تیفرهنگ و موجود حراست ازحفظ و  یبرا یحفاظت از زبان مادر ن،یعالوه بر ا

 هایگذاراستیس ها وچند فرهنگی و چند زبانی در سیاستبا به رسمیت شناختن  جز ضرورتاین  است؛ و یمشترک ضرور

امر  که این کنندهتیتقوعمل کنند و هم  محدودکنندهعنوان توانند بهها در مواجه با زبان مادری هم میاستیس یابد.تحقق نمی

ی شتر شامل سه حوزۀ اصلگذاری زبانی بیهای اصلی سیاستارتباط مستقیمی با ایدئولوژی و سیاست زبانی دولت دارد. حوزه

 مختلف هایو الیهتوان به جوانب صورت گفتمانی بررسی شوند میها اگر بهاز این حوزه هرکدام است. آموزش، رسانه و فرهنگ

های آموزشی در حوزۀ زبان بیشتر تمرکز بر نقش حوزۀ آموزش و سیاست در ها دست یافت.گذاری زبان در هرکدام از آنسیاست

در حوزۀ سیاست  (.614: 2441)ب ل،  است ی آموزشگذاراستیس، اقدامات نهادی و نیروهای سیاسی در فرایند روابط قدرت

 های فرهنگی تمرکز برنهایتاً در حوزۀ سیاست رسانه، تمرکز بر بازنمایی و چگونگی بازنمایی فرهنگ و زبان قومی و محلی است.

های زبانی، فرهنگی سیاست .اندبودههویت قومی موفق اقدام در برساخت تا چه حد  هااستیس نیکه ا است مسئله معطوف نیا
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 74-66، صفحات 1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

الگوهای به کار مطرح هستند.  گراتکثرگرا و وحدتهای محلی و نسبت آن با زبان معیار، به دو گونۀ ی درزمینۀ زبانارسانهو 

 ای یهای قومزباننیز  رانیا ۀ. در جامعگیرندمی دو چارچوب کلی قرار نییکی از ا معموالً در شده در کشورهای مختلفگرفته

و  ولفرو به ا یزبان مل ۀطریدر س یهای قوماول اینکه زبان کنند:می یرا ط یمتفاوت ریدو مس یمل یدر برابر زبان فارس یمادر

ه مباحث با توجه باقدام کنند.  یخود در برابر زبان مل ینوع حفظ بقا کیبه  یهای قومو دوم اینکه زبان رندیرنگ شدن قرار بگکم

 کلی به شرح زیر بیان کرد: صورتبهرا حاضر توان سؤال اصلی تحقیق می شدهمطرح

ارشاد و  و وپرورش، فرهنگی سه نهاد آموزشو فرهنگهای اجتماعی ردی( در سیاستکُ) یمحلنسبت زبان ملی و زبان  -

  کردی در میان مردم شهر ایالم دارد؟ صداوسیما چگونه است و چه تأثیری بر تعلق به زبان محلی یا مادری
 

 پیشینۀ پژوهش -2
 : پیشینۀ تجربی1-2   

های مرتبط با زبان و تأثیر آن در تعلق به زبان مادری با توجه به مسئلۀ اصلی تحقیق، نسبت زبان ملی و محلی در سیاست

 شود.کردی به مروری بر مطالعات پیشین در این زمینه پرداخته می

 در اقلیت هایزبان جایگاه واکاوی: اقلیت هایزبان و زبانی های( در پژوهشی به بررسی سیاست6399) ییسناپناه و خالق

که در هر  ها بر این مسئله تأکید داردنتایج پژوهش آن اند.پرداخته (امروز به تا. ش ه 6219 از) مدرن ایران  زبانی -فرهنگی نظم

های اصلی گفتمان سیاست عنوان یکی از دالهوری اسالمی ایران(، زبان فارسی بهسه دورۀ موردبررسی )مشروطه، پهلوی، جم

اند. در دولت مشروطه سکوتی مبتنی بر ای برای برساخت هویت ملی بازنمایی شدهعنوان مسئلههای اقلیت بهفرهنگی و زبان

لیت های اقی در قوانین و اسناد دولتی زبانانکار، در دولت پهلوی سکوتی مبتنی بر حذف و پس از انقالب اسالمی حذفی ادغام

 که اندپرداخته رانیدر ا یقوم تیریگذاری و مدسیاست یالگوها یابیرز( هم به ا6391همکاران )محمودی و  را در برگرفته است.

معکوس  ۀنامپژوهشی گزینش و اطالعات موردنظر با پرسشـ مقاله علمی  716مقاله از بین  627با استفاده از روش فراتحلیل، 

ویژه در بعد اقتصادی و نابرابری اجتماعی ناموزون به ۀتوسع»دهد که ها نشان میهای فراتحلیل مقاله. یافتهه استاستخراج شد

یانه، های اقتدارگراسیاسی، برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با اقوام، عدم رعایت قانون مربوط به اقوام، کنترل فرهنگی اقوام، روش

ل عدم کامیابی از عوام« نگان، دستگاه بوروکراتیک حکومتی و تمرکزگرایی و تأکید بر هویت ملی بیشتر از هویت قومیدخالت بیگا

تأکید بر اشتراکات اجتماعی، مشارکت سیاسی اقوام، جایگاه اقوام در قدرت، احترام به »های قومی بودند. از سوی دیگر سیاست

نقاط  «قومی، بافت گوناگون اقوام ایرانی و ایجاد توازن و سازش میان تعلقات ملی و قومیورسوم، استفاده از نخبگان زبان و آداب

گذاری و مدیریت شود که در تعارض با انسجام جامعه ملی ای سیاستگونههای قومی بوده و سعی شده این الگوها بهقوت سیاست

 .ماعی، تمامیت ارضی حفظ و همگرایی و یکپارچگی ایجاد شودعنوان واقعیتی اجتهای قومی بهقرار نگیرد و با پذیرش تنوع گروه

بیان  ،کاوه ۀموردمطالعه نشری ،برساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایرانبا بررسی  (6397همکاران )قریشی و 

ی زبان در حکومت پهلو ایران کشوری چندقومی و چندزبانه است، اما با آغاز روند نوسازی در ایران، برساخته سیاستکنند که می

ا شرط ر یزبانعنوان زبان واحد حرکت کرده و سیاست تکعنوان زبان مشترک به حکم زبان فارسی بهاول، از حکم زبان فارسی به

های دهد. با اتخاذ این سیاست زبانی تنها به زبان فارسی امکان رشد و بالندگی داده شد و دیگر زبانوحدت ملی در ایران قرار می

معانی هویت ایرانی در گفتمان  ۀوحدت زبانی را دال اصلی شبکها یافتۀ پژوهش آنهای رسمی کنار نهاده شدند. ران از حوزهای

، میراث سمیرانیاپانی به بررسی نوامطالعه( در 6397) یفکوه .پردازدیتبیین نحوۀ هژمونیک شدن گفتمان م به وروزنامه دانسته 

 هکنند کایرانیسم همواره این ادعا را مطرح میکند که نوفاشیسم و نوپانبیان می پردازد وان میفرهنگی و زبان مادری در ایر

برد و معتقد است ما باید به سمت همانندسازی برویم و زبان مادری زبان فارسی برتری دارد و این را علیه زبان مادری به کار می

مسئله یک نوع مصادرۀ معنایی است. واقعیتی که وجود دارد این است که  و محلی نابود شود تا زبان فارسی رشد کند، اما این

های جمعیتی کشور نیز تعلق دارد. یکی از به یک گروه از جمعیت این کشور تعلق دارد، به سایر گروه قدرهمانزبان فارسی 

تاریخ  هند، تالش برای ساختن یکداشتباهاتی که ناسیونالیسم قومی درست در قرینه ناسیونالیسم فاشیستی مرکزی انجام می

گرایانه است. ناسیونالیسم قومی هم در تالش برای ایجاد هویت تاریخی روی الگوی دولت ملی، در همان دامی که ملی
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حلی که اراده سیاسی در آن وجود داشته باشد و دولت از طریق آن، بتواند انتخاب افتد. راهایرانیسم ایجاد کرده است مینوپان

کرده است؛ یعنی رابطه مرکز نجام دهد، این است که به منطقی برگردیم که خرد سیاسی عمومی همیشه آن را مطرح میدست ا

گذاری قومی در سیاست ( که به بررسی6390پناه )های پژوهش حقیافتهبایست یک رابطۀ همگرا باشد تا واگرا. ـ پیرامون می

توجه، رغم دستاوردهای قابلدهد بهنشان میمل مؤثر بر تدوین، پرداخته است، جمهوری اسالمی ایران، چگونگی، فرایند و عوا

گذاری در گذاری در این عرصه عموماً تابع ادراک امنیتی از محیط داخلی و خارجی و فقدان نگرش راهبردی به سیاستسیاست

غالمی  .کالن نظام در دهه بعدی بوده استهای باب اقوام ایرانی در دو دهه نخست و ناهماهنگی در اجرای راهبردها و سیاست

( پرداخته 6371-6311با تأکید بر دوره )های قومی پس از انقالب اسالمی ( نیز به تحلیل گفتمان سیاست6399) ییسراشکار

حاکی از آن است دال مرکزی گفتمان حاکم بر سیاست قومی در این دوره، نوسازی مناطق قومی بوده تحقیق وی  جینتا است.

زمانی، معنادار  ۀهای شناور در گفتمان سیاست قومی در این دوره نیز در چهارچوب گفتمان نوسازی حاکم بر این دورت. دالاس

 .های شناوری نظیر حاکمیت سیاسی و وحدت ملی یاد کردتوان از دالشوند. بر این اساس میمی

موضوع کلی پژوهش به سه شیوه بررسی شده است:  شدهانجامتوان گفت که در مطالعات ی پیشینۀ مطالعاتی، میبندجمعدر 

 در قالب مسائل کالن تیو مل صورت گفتمانی. شیوۀ دوم بررسی مبحث قومیتبه قومی، ملی هایشیوۀ اول بررسی سیاست

وان تیمهمی که در مرور مطالعات پیشین م خألدر شیوۀ سوم مطالعه و مروری تاریخی در مبحث زبان، قومیت و ملیت.  و هویتی

 تر به وضعیت موجود آنگیرد و کمموردبررسی قرار می به آن اشاره کرد این است که مبحث زبان و هویت در یک بستر تاریخی

پیش  هایو چالشبه مسئلۀ هویت و زبان قومی ـ ملی  نانهیبواقعشود که نتوان یک نگاه شود. این موضوع باعث میپرداخته می

دهد، به بررسی نسبت زبان قومی و اینکه تا حدودی سه شیوۀ اشاره شده را در خود جای می ر باحاضروی آن پرداخت. تحقیق 

  های نهادی در تعلق به زبان مادری یا محلی نیز اشاره دارد.و تأثیر سیاست نقش و بهپردازد های نهادی نیز میملی در سیاست

 

  : مالحظات نظری2-2   

 جهت موردمطالعهاضر، قسمت چارچوب مفهومی صرفاً به مروری نظری درزمینۀ موضوع با توجه به رویکرد کیفی تحقیق ح

  پردازد.استخراج مفاهیم حساس و ایجاد چهارچوب مفهومی می
 

 گفتمان مثابهبه( و رسانهسیاست )زبانی، فرهنگی : 2-2-1
 یزبانی(، باورهای شناسبومی زبان )ۀ سه مؤلفه کاربردهارندیدربرگسیاست زبانی را  2در حوزۀ سیاست زبانی، اسپالسکی

 داند که هدف از اصالح و یا تأثیرگذاری بر زبان یا همان مداخله و مدیریت زبانی استی( میزیربرنامهایدئولوژی( و مدیریت ))

 مثابهبهن شدن زباکردن جنبۀ سیاسی این مقوله، سیاست زبانی را نهادینه ترپررنگ( با 6996) 3تلفسون(. 9: 2440)اسپالسکی، 

داند. بدین معنا که سیاست زبانی سازوکاری برای قرار دادن زبان در های اجتماعی میمبنایی برای تمایز بین طبقات و گروه

تلفسون، ) دسترسی به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی باشد کنندهنییتعتواند ساختار اجتماعی است که در آن ساختار، زبان می

های آن معتقد است که در غالب ی زبانی دربارۀ ویژگیگذاراستیس( نیز ضمن تبیین دقیق 2441) 0یشوهام (. 662: 6996

پذیرد. گیری در این حوزه نیز در دولت و یا وزارت آموزش صورت میهای آموزشی متمرکز، تصمیمکشورها به دلیل وجود نظام

طور ه متأثر از ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. بهگیرد، بلکوی معتقد است که سیاست آموزشی زبان در خأل شکل نمی

های آموزشی زبان اگرچه معموالً سیاست و جهانی در کانون توجه سیاست آموزشی زبان قرار دارد. خاص زبان مادری، خارجی

ا هم که این سیاستشوند، اما در موارد متعددی شاهدیهای زبانی، آشکارا در اسناد و قوانین رسمی مطرح میبرخالف سیاست

 (.11: 2441)شوهامی،  شودهای پنهانی گفته میها سیاستباشند که به آنمی درکقابلعملکردها  بر اساسنحوی ضمنی و به

های مهم در ( معتقدند که ارتقای جایگاه و کاربرد یک زبان در فضاهای اجتماعی و علمی از فعالیت2443بالدوف ) کاپالن و

ناپذیر ابها اجتنریزی، نقش حاکمیت در اعمال و تجویز برخی دستورالعملریزی زبانی است. در این نوع برنامهمهراستای تحقق برنا
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ای و زبانی عنوان زبان علم، زبان حرفهریزی همانا یافتن وجهه و اعتبار یک زبان بهاست. ازجمله کارکردهای این نوع برنامه

  (. 699: 2443)کاپالن و همکاران،  استواال  بافرهنگ

گذاری تشـکلی از سیاس ۀمنزلسیاسـت فرهنگی بهکند که گفتمان والتیسون بیان می مثابهبهدر حوزۀ سیاست فرهنگی 

های خـاص مسـلمی را بـر عهـده گیرد. خاص خدمت کند و نقشع کند بـه منـافمی  جابیاجتماعی، قرائت بشری است کـه ا

 ؛ چوناندقدرتهای فرهنگی برگرفته از ها ازجمله سیاستع همه سیاستاسـت؛ درواقـ نییـادبن تباز هم مفهوم قـدر نجایدر ا

های (. یکی از اهداف سیاست فرهنگی، پروراندن هویت646:6391والتیسون، ) شوند تا به اهداف معینی برسندبندی میصورت

 ناقضاتاز تتر، آن دسته و سازگار است یا به عبارت دقیقبندی شهروند کامالً اجتماعی اجتماعی و فرهنگی خاص و در نتیجه قالب

ای معهجا ـتیهو ـتیحفاظـت و تقو تادعای ضرورکند با وپنجه نرم میگذاری فرهنگ با آن دستو مشکالت قانونی که سیاست

 در اصلی دخالت گریبازملت،  ـ ک ملـت تصور شده و درنتیجه، دولتـیطورمعمول جامعه به ن،یاند؛ بنابراوفصل شدهحل ،معـین

  (. 20: 2441، 9)ساساتلی امور فرهنگی بوده است

ی امشاهدهای بر عوامل قابل گذاری رسانهمعتقد است که تحلیل سیاست (2449) ای نیز فریدمندر حوزۀ سیاست رسانه

ا گذاری رعوامل ناپیدای سیاست دولت، دخالت نهادهای مدنی و غیره تمرکز کرده است و و دخالتها، فعالیت گذاریمانند قانون

واسطۀ افزایش سهامداران، مبهم شده گذاری در رسانه بههای سیاستوی معتقد است که شاخصه نیهمچن نادیده گرفته است.

نوردند. که حتی گاهی مرزهای جغرافیایی را در هم می انددهییرواست. امروزه سهامداران مانند قارچ در حوزۀ مالکیت رسانه 

ه در گذاری رسانترین چالش برای سیاستها و حتی نهادهای فشار شاید بزرگگسترده ذینفعان گوناگون و همچنین گروه حضور

گذاری های محلی در فرایند سیاست(. معتقد است نقش رسانه2466چان چین ) (.67:6397روشندل اربطانی، ) آینده باشد.

ـ سازوکاری که 2و اجرا ها ـ نقش دولت در تدوین سیاست6از نظر وی شامل: ای کلیدی است و مسائل مهم در این زمینه رسانه

های گذاریـ فرایندهای سیاسی در سیاست3و گذاری ملی مؤثر باشند توانند در سیاستهای محلی میوسیلۀ آن رسانهبه

 یگاهیی با دولت مرکزی جازنچانهکه تا با های محلی ایجاد شود ای برای رسانههای تلویزیونی. وی معتقد است که باید زمینهکانال

 (.61:6397روشندل اربطانی، باشند )گذاری را داشته برای تغییرات در سیاست
 

 اجتماعی تیو هومروری نظری بر تعلق  :2-2-2

لق تعاحساس  ،یدهد: در قالب تعلق زبانمهم و برجسته ارائه می یاتیعمل فیتعر کی( از احساس تعلق، 2462) 1هورنیاسترا

 ایداشتن زبان فرد؛ تجربۀ مهم بودن  تیاحساس اهم ؛یزبان ۀادراک شده توسط افراد در جامع یاجتماع تیاشاره دارد به حما

 نیتر. در واقع، اگروه بزرگ یفرد برا انشدن، محترم بودن و با ارزش بودن زب رفتهیموردتوجه قرار گرفتن زبان فرد؛ حس پذ

 استدالل کرد که حس هورنیشود. استرادر فرد می یرفتار عاطف ایکه معموالً منجر به پاسخ  است یشناخت یابیارز کیموضوع 

)مثالً  یاهو توسع یآموزش جیتواند بر نتامتفاوت تجربه شود؛ که می ،یهای مختلف فردزمینه ی( ممکن است بر مبنایتعلق )زبان

  (. 2462)استرایهورن،  ذارد( تأثیر بگلیتحص ۀقصد ادام ،یلیانگیزۀ تحص ،یلیتحص شرفتیپ

 یگروهتعیین کنند که بر اساس آن اعضای یک گروه، درون شرایط حداقلی( را)اند ( تالش کرده6976و همکاران ) 7تاجفل

ترنر یک شخص  در تئوری هویت اجتماعی تاجفل و .گیرد، متمایز کنندمقابل برون گروه قرار می را که به آن متعلق هستند و در

های متفاوت دارد. زمینه یخوانهای عضویت گروهی همبا چرخه شخصی ندارد، بلکه دارای چندین خود است که خود کیتنها 

 شخصی، خانوادگی یا« ردۀ خود»را به فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن بر مبنای  اجتماعی ممکن است یک شخص

هایی را که در ذهن خود بود که ما مقوله تاجفل و همکاران او اینمرکزی  ۀتوان گفت که فرضیطور کلی میبه .اش برانگیزاندملی

های بین دهیم )افزایش تفاوتها افزایش میها را در بین مقولهها تفاوتآن آوریم، با مرتب کردن موضوعات دربه وجود می

بر شباهت بین اعضای یک مقوله  ایل داریمگویند ما تمها میدیگر، آنعبارتدهیم. بهها را کاهش میو در داخل گروه آن ایمقوله
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هایی را که بدان شناسند و آنخاطر دارد )درون گروه( میرا که بدان تعلق هاییها، فرد آنها در بین این گروهو تفاوت بین مقوله

  (. 6913)تاجفل و ویلکس،  دهدبرون گروه( نیز تمیز میست )متعلق نی

 :شودسه نوع برساختن هویت تمایز قائل میی اشبکهدر بحث هویت در جامعۀ کاستلز 

 . هویت مشروعیت بخش6

 . هویت مقاومت2

 (.61:6319کاستلز، . هویت برنامه دار )3

ها را کنشگران آن ۀشود تا سلطبخش توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد میدارد که هویت مشروعیتوی سپس اظهار می

 یا به رأبن نظر کاستلز پیامد وابستگی به چنین هویتی ایجاد جامعه مدنی است.اجتماعی گسترش دهند و عقالنی کنند. به 

واحوال و شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه شود که در اوضاعکاستلز هویت مقاومت به دست کنشگرانی ایجاد می

اصول  یبرای مقاومت و بقا بر مبنا ییسنگرها رو مبنای این هویتنیشود. ازاها زده میننگ بر آن داغشود یا ارزش دانسته میبی

 شکل هابازنمایی واسطۀبه هامعتقد است هویت 1بارک شود.نهادهای جامعه شناخته می تیمتفاوت یا متضاد با اصول موردحما

 یکی رحاض حال در تلویزیون. هاستبازنمایی این انتشار و پخش برای ارتباطی سازوکار ترینمهم هارسانه میان این در گیرند.می

ک، )بار است ملی تصورات خلق در ابزار نیرومندترین نیز و بوده آنان اجتماعی محیط و مردم بین اصلی هایحلقه و هاواسطه از

2449 .)  

 ملی –مروری نظری بر گفتمان هویت قومی  :2-2-3

ه با تغییرات فکری و اجتماعی دچار ترین سطح هویتی کنونی است که البتملی مهم تیهو (،6991به نظر استوارت هال )

بحران شده است. در این بحران بیش از هر چیز ناشی از متزلزل شدن بنیادهای نظری مفهوم و نظریه ملت است. هال از نوع 

ن اندرکار متحول ساختمدرن، دستزمانۀ معروف به پست ای گوید که در اواخر قرن بیستم،متمایزی از تغییر ساختاری سخن می

ا که ر تیو ملنژاد  تیقوم ،تهیسکسوال ،تیجنس اندازهای فرهنگی طبقه،تغییر ساختاری چشم نیا نظر هال، به امع است.جو

ای گرایانهو ذاتگونه مفهوم ثابت مدرن هیچ، هویت پستنیبنابرا ریزد.دادند، در هم میی محکمی به افراد اجتماع میهاگاهیجا

مام ت تیمنظر هواین  از .شدندیمگیرد که هردو یکپارچه تلقی ی قرار میشناختجامعهۀ و سوژندارد و در مقابل سوژۀ روشنگری 

 ویی فرهنگی، با پیچیدگی بازنما وهای متکثر معانی ی آن همانند نظامجاو به، پنداری خیالی است و منسجم کپارچهی ،و کمال

و  و درون( مرزهای فرهنگ و زبان ملی نامشخص است 6994یز )از نظر هومی بابا ن های بالقوه مواجهیم.ناپایدار هویت کثرت

 یک ایده مثابهبه های اندیشه سیاسی و زبان ادبی است که ملت،دارد از نظر وی از درون سنت روشنهیسابیرون آن صورتی 

تی آن، بلکه در وحدت قضا نیرومندی آن برخالف تصور متعارف نه در یکپارچگی ذا از .آوردیسر برمغرب  در تاریخی نیرومند،

نشانه  عنوانهای ملت بهرغم یقین مورخان دربارۀ سرچشمهبنابراین به نظر او به؛ مثابه نیروی نمادین نهفته استناممکنش به

قد معت بابا کند.و ناپایدارتری را ترسیم می تریموقتهای اجتماعی بسیار ی فرهنگی ملت واقعیتمندزمان مدرن شدن جامعه،

به قصد  ی چندگانههاگفتمانانقیاد درآوردن  و بهبه حاشیه راندن  با گریدی یا به بیانی بر ناهمگونوحدت  لیبر تحمیت است روا

ترین مفاهیم حساس در نظریات مهم و استخراج شدهمطرحرود. با توجه به مباحث نظری پیش می کدستیو ایجاد شکلی منسجم 

  (. 64: 6913)هابزباوم و همکاران،  ترسیم کردتوان مدل مفهومی زیر را می کردهایو رو
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 : مدل مفهومی تحقیق1نمودار 

  روش پژوهش-4

آوری اطالعات آن مصاحبۀ عمیق است. جامعۀ هدف را مسئوالن سه نهاد رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و تکنیک جمع

و کارشناسان مربوط به این سه حوزه )آموزش، فرهنگ و رسانه(  نخبگان و وارشاد اسالمیوپرورش، صداوسیما و فرهنگآموزش

ها تا رسیدن به اشباع آوری دادهگیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. جمعدهند که به شیوۀ نمونهتشکیل می در شهر ایالم

دقیقه بوده است.  14ها مصاحبه دقیقه و میانگین زمان 14دقیقه، حداکثر  24نظری ادامه پیدا کرد. حداقل زمان مصاحبه 

بر اساس الگوی ولکات مورد تحلیل  به روش تحلیل مضمون تماتیک مصاحبۀ انجام شده، 61از  آمدهدستبههای ، دادهبیترتنیابه

 هاداده توصیف، مرحلۀ در. داندمی تفسیر و تحلیل توصیف، عمومی مرحلۀ سه دارای را هاداده تحلیل فرایند قرار گرفتند. ولکات

 در .اشدب تحقیق درکننده مشارکت فرد یا محقق نظر اساس بر تواندمی مذکور نظم. گیرندمی قرار زمانی پیوستار و نظم یک در

 هااستیسملی در  و زباننسبت زبان محلی 

 مانگفت مثابهبهسیاست 

 فرهنگی

 ملی -گفتمان هویت قومی تعلق و هویت اجتماعی

یارسانه زبانی  

ایدئولوژی  -

 زبانی

تمایز بین  -

ی هاگروه

 اجتماعی

قدرت  -

 بنیادین

ی بندقالب -

شهروند 

 سازگار

ی اهگروه -

ذینفع و نهاد 

 های فشار

قدرت  -

چانه زنی با 

 دولت

 بازنمایی هویت

 هویت مقاومت

 اجتماعی حمایت

شدهادراک  

  گرو درون یبندمقوله

گروهی برون و هی  

  یهاتیهو ناپایدار کثرت

 بالقوه

درآمدن  به انقیاد

 چندگانه یهاگفتمان

 تعلق به زبان محلی )مادری(
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 ورتص ایمقایسه رویکرد با اصلی عمدتاً شوند درنهایت، تفسیرهایمی بندیمقوله و تنظیم دهی،سازمان هاداده تحلیل، مرحلۀ

 کاربرده شده است: ای بههای مصاحبهداده تحلیل مرحلۀ مذکور در در تحقیق حاضر سه(. 11-19: 6394 ،محمدپور. )گیرندمی

ـــی اولیه قرار گرفت تا برای اطمینان از جمع – 6 ـــده و موردبررس ـــاحبه، متن آن پیاده ش آوری اطالعات پس از انجام هر مص

، مصاحبه مربوطه تکمیل و در موارد بعدی مراعات گردد. سپس ها الزم به نظر رسدموردنظر چنانچه اصـالحی در روند مصاحبه

ها صورت گرفته و های آنها و پارگرافها بر اساس نظم زمانی انجام شده، تنظیم و کار جداسازی بخشمتون مربوط به مصاحبه

 موردمطالعه قرار گرفت. دقتبه شدهحاصلعبارات 

 انجام شد.« انتخابی»و « محوری»، «باز» ها بر اساس سه مرحلۀ کدگذاریداده کدگذاری -2

 مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفتند. شدهاستخراجهای اصلی مضامین یا تم - 3

لی و بندی تحلیبندی تحلیلی یا پژوهشگر و نظری استفاده شده است. زاویهی به تحقیق حاضر از زاویهاعتباربخشبرای 

ای اند و هرکدام دارصورت جداگانه به بررسی تحقیق حاضر پرداختهبه (دگان)نویسن گرلیتحلپژوهشگر به این معنا که چند 

 ی متفاوتکردهایو رو هاهینظربندی نظری نیز مفاهیم حساس تحقیق از . در زاویهاندبودهنقشی مسلط و تخصصی متفاوت 

 ها استفاده شده است.های تحقیق نیز از آنکه در تحلیل یافته شدهاستخراج

ها ساکن یا متولد شهر گرفته، آمده است. بیشتر آن مصاحبه صورتها کنندگانی که با آنمشارکت مشخصات رزی جدول در

گ ی هر سه حوزۀ آموزش، فرهنهانخبهسعی شده است با توجه به هدف اصلی تحقیق نمونه ترکیبی از کارشناسان و  و ایالم بودند

 و رسانه باشد.

 : مشخصات افراد مورد مصاحبه1جدول 

 شماره جنسیت سن تحصیالت سمت/حوزه فعالیت

 کنندهمشارکت

 6 مرد --- کارشناس ارشد وارشاد اسالمی استان ایالمفرهنگ رکلیمد

وارشاد اسالمی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ

 ایالم

 2 مرد 39 کارشناسی

 3 مرد 14 کارشناس ارشد ی بازنشستهو فرهنگو شاعر  سندهیو نومحقق 

 0 زن 04 کارشناس شاعرو نویسنده 

 9 مرد 39 کارشناس ارشد و محققنویسنده شاعر 

 1 مرد --- کارشناس ارشد وپرورش استان ایالمآموزش رکلیمد

 7 مرد 09 دکتری وپرورشمدیر در آموزش

 8 مرد 91 دکتری وپرورشدبیر بازنشسته آموزش

 9 مرد 04 دکتری مدرس دانشگاه

 64 مرد 91 دکتری هراندانشگاه ت یشناسزباناستاد 

 66 مرد --- دکتری ی دانشگاه ایالمشناسزباناستاد 

 62 مرد --- دکتری کردی دانشگاه کردستان اتیو ادبمدیر گروه زبان 

 63 مرد 09 کارشناس کارشناس و مجری صداوسیما

 60 مرد 31 کارشناس ارشد کارشناس صداوسیما

 69 مرد 39 کارشناس ارشد امروز خبرگزاری ایالم ریو مدکارشناس ارتباطات 

 61 زن 04 کارشناس ارشد کارشناس صداوسیما
 

 هاتحلیل یافته-0
. در این پژوهش، اندموسومی توصیف هامضمونیی است که به هامضمونها استخراج مفاهیم و سپس هدف از تحلیل داده

که در جدول زیر مضامین اصلی و فرعی  اج شده استتم یا مضمون اصلی استخر 64ی و متنی امصاحبههای پس از تحلیل داده

 در ادامه به تفسیر هر کدام از مضامین اصلی پرداخته شده است. ؛ وبه تفکیک بیان شده است
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 : مضامین اصلی و فرعی تحقیق2جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 

 

 

 غلبه رویکرد امنیتی

 

 

 وجود نگاه امنیتی به زبان

 تقویت امنیت ملی منظوربه سازی زبان محلیفرعی

 غلبه نهادهای امنیتی بر نهادهای فرهنگی

 هاحوزه سایر در ناامنی ی برای جلوگیری ازو فرهنگکنترل زبانی 

نظام در مردم ضد زبان و لباس عنوانبه کردی زبان و لباس تلقی  

ی معاندهاشبکهمردم به  شیو گرا ی نهادهای رسمیکارکم  

 

 

  زدگیسیاست

 هادولت یبر مبنا هااستیس رییتغ

قومی زبان مبحث شدن سیاسی  

سیاسی شعار به محلی زبان شدنلیتبد  

کردیو ادب  زدگی شعرسیاست  

 هابرنامه در یشعارزدگ

 فرهنگی مدیران یجابه سیاسی مدیران انتخاب

 سطح پایین دانستن صحبت با زبان محلی به حاشیه رفتن زبان محلی

هاشیگو بقیه طرد و همسو(خاص ) گویش یک بر صداوسیما کیدتأ  

 تمسخر سخن گفتن به زبان محلی

 ی محلیمایصداوسی هابرنامهلباس و زبان محلی در  زیطنزآمبازنمایی 

  

 زبانهتکچالش تسلط آموزش 

 ناکافی بودن آموزش به زبان معیار

 ضروری بودن پیشرفت تحصیلی با آموزش زبان مادری

ناقص نسبت به هویت تاریخی و محلی به دلیل فراموش زبان مادری ی معرفتریگشکل  

 

 مرکزگرایی

 نشین و مرکزی ربومیغانتخاب مدیران 

در قوانین موجود هااستاناختیار نداشتن   

 عدم استقالل نهادهای محلی

 های مرکزاز برنامه وچراچونیبپیروی 

 

 بان ملیانسجام زبان قومی و ز ضرورت

محلی زبان تقویت با رسمی زبان رشد  

قومی هایزبان با فارسی زبان پیوند  

ملی همبستگی تقویت مادری زبان تقویت  

 ی ملیهاو ارزشی بومی هاارزشعجین کردن 

 خودش در زمینۀ شهر و گویش هر فرهنگ شدن درک تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار

در کردستانگویش مسلط  از مستقل مایال جنوبی کردی بر تأکید  

 

 تمرکز قدرت در زبان معیار

 کردی زبان النیالتحصفارغ برای کار نبود بازار

کردی نسبت به زبان فارسی زبان موضوع با مقاالت چاپ محدودیت  

 عدم وجود رشته دانشگاهی زبان کردی

 قدرت زبان معیار

ی با زبان محلیلیو تحصعدم پیشرفت شغلی   

محور شدن اجرای  و فردای سلیقه

 هاسیاست

 ها به فرداجرای سیاست متکی بودن

 مدیران ایسلیقه برخورد

مدیران افراطی کاریمحافظه  

ها با عوض شدن مدیرانعوض شدن برنامه  
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 رویکرد امنیتی :1-5

 مایسصداووپرورش، ارشاد اسالمی و های آموزشنهاد شوندگان معتقدند که در شهر ایالمهای تحقیق مصاحبهبا توجه به یافته 

ای که در بسیاری موارد گونهرویکردی امنیتی به آن دارند، به 9ردیجای رویکردی فرهنگی به حوزۀ زبان محلی کُبیشتر به

ود یک ششود. این امر موجب میمثابه کنش و اقدام علیه نظام تلقی میپوشیدن لباس محلی و صحبت کردن به زبان کردی به

نجام ا ی و پنهانیررسمیغصورت ادارات نیز ایجاد شود و استفاده به کارکنانترس در صحبت کردن به زبان محلی در بین مردم و 

همچنین  شود.های معاند شده که موجب ناامنی میجوانان به شبکه خصوصبهشود و همین امر موجب گرایش مردم 

ا تقویت توان بکه میدانند؛ درحالیامنیت ملی را در به حاشیه بردن زبان محلی می ها حفظشوندگان معتقدند که سیاستمصاحبه

شوندگان معتقدند با برداشتن نگاه امنیتی در حوزۀ زبان قومی زبان و فرهنگ قومی و محلی به انسجام ملی رسید. مصاحبه

انی نبوده که در مقابل هم قرار گیرند بلکه توان به غنی شدن فرهنگ ایرانی کمک کرد و زبان فارسی و کردی در هیچ زممی

 بیان کرده است: گونهنیا شوندگاناز مصاحبهاند. این نکته را نیز یکی همواره در یک جبهه قرار داشته
ی و ادبی بومی ایجاد شود؛ چون عمدۀ مسئلۀ و هنرهای فرهنگی به نظر من یک تعامل باید بین نهادهای سیاسی و امنیتی و انجمن»

ی و لطمه به زبان شیرین فارسی و هویت ملی نبوده، بلکه تیقصد امن گاهچیهساله  04ی و سوءتفاهم است در این فهمکجیک  ادشدهجیا

این امر تا  هرچندو زبان فارسی هم بسیار دوست داریم، اما متأسفانه یک توهم توطئه همواره وجود دارد؛  میبالیمهمواره به ایرانی بودن 

  (.3شماره ۀ شوندمصاحبه)نقل از « تحدی کم شده اس

 

 یزدگاستیس :2-5

وارشاد اسالمی و صداوسیما در شهر ایالم از ، فرهنگوپرورشآموزشهای زبانی سه نهاد دهند که سیاستها نشان مییافته

ها نگاه ها به دولتدن برنامهها نیز تغییر کرده است. همین قائم بوها برنامهثبات الزم برخوردار نبوده و با توجه به تغییر دولت

تدوام  دهنشحلو  زیآمابهامعنوان یک مسئله به همواره مسئله زبان محلی جهیدرنتگذاری وارد کرده ای را در فرایند سیاستسلیقه

 شوندگان در این زمینه معتقد است:یافته است. یکی از مصاحبه
با چه  یجمهورسیرئها و اینکه چه کلی فرهنگ قومی با تغییر دولت صورتو بهبان ریزی در حوزۀ زگذاری و برنامهتمامی فرایند سیاست» 

 (.6شماره ۀ شونداز مصاحبه)نقل « کندآید تغییر میرویکردی بر سر کار می

، یو فرهنگبا حوزۀ زبان محلی و مادری نه در قالب اجتماعی  نهادهادر شهر ایالم مواجه  دهند کهها همچنین نشان مییافته

و  هاچهرهبا حضور  شتریکارانه و بمحافظههای زبانی همواره با احتیاط و بسیار قالب سیاسی است. برنامه در شتریببلکه 

ای که حتی نگاه به حوزۀ شعر و ادب کردی نیز بیشتر سیاسی است تا گونهبه شو،دی سیاسی نه فرهنگی برگزار میهاتیشخص

د اهداف بردگی زبانی اینکه در شهر ایالم حوزۀ فرهنگ و زبان محلی به ابزاری برای پیشزفرهنگی. نکتۀ آخر درزمینۀ سیاست

و روستا( ی شهر و شورای خاص ازجمله انتخابات )مجلس شورای اسالمی هامناسبتها و سیاسی سیاستمداران محلی در برنامه

شوندگان بر این باورند که با برداشتن نگاه احبهی مردم منجر شده است. مصاعتمادیباست که این امر بیشتر به  شدهلیتبد

ه ی بر کشورهای همسایرگذاریتأثعنوان فرهنگ غنی ایرانی در توان از آن بهسیاسی بر زبان و شعر و ادب کردی و ترویج آن می

  استفاده کرد.

 

 یزبان محل به حاشیه رفتن :5-3

که هر کس به زبان کردی و مادری صحبت کند از بعد پرستیژی در  ها، در شهر ایالم یک تصوری وجود داردبا توجه به یافته

 ای است که حتی درگونهسطح پایینی قرار دارد و در بعضی از محافل نیز ممکن است که مورد تمسخر قرار بگیرد. این امر به

ی ممکن است از ورودشان به دموارو یا در برخی ادارات کسانی که لباس محلی بپوشند، مورد سرزنش قرار گرفته یا در  هامطب

شوندگان معتقدند که جایگاه پایین زبان مادری در شهر ایالم از طرفی به نظام تربیتی مصاحبه برخی از اماکن نیز جلوگیری شود.

ای که در برخی از گونهاست. به نهادهامرتبط است و از طرف دیگر بازنمایی ناقص زبان و فرهنگ محلی از طرف  هاخانواده

 

 .در اینجا منظور از زبان کردی، کردی جنوبی است که گویش غالب در شهر ایالم است. 9
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به این نکته اشاره دارد که نهادها  هامصاحبهشوند. بخش دیگری از فرزندان از صحبت کردن به زبان مادری منع می هانوادهخا

له شود. مسئی زبان کردی در ایالم میهاشیگوگویش خاص موجب به حاشیه رفتن بقیه  کازجمله صداوسیما با تأکید بر ی

های طنز واژگان صداوسیما در برنامه خصوصبه نهادهاهای این است که در برنامه به آن اشاره شده هامصاحبهدیگری که در 

ی از کی ی است.و رسمشود و زبان بازیگران و مجریان با محتوای جدی و رسمی به زبان معیار کردی بیشتری استفاده می

 کند که:شوندگان بیان میمصاحبه
کنند با زبان رسمی های رسمی که از کارشناسان و افراد متخصص دعوت میر برنامهدر صداوسیما زبان کردی بیشتر زبان طنز است. د»

)نقل از « شود که این امر در تنزل جایگاه زبان کردی مؤثر استشود ولی در موارد طنز و شوخی از زبان کردی استفاده میصحبت می

 (.60ۀ شماره شوندمصاحبه

عنوان زبان طنز( وجهۀ زبان کردی را در بازنمایی زبان کردی به) تیوضعه این اند کشوندگان همچنین اذعان داشتهمصاحبه 

  آید.پایین می شدتبهی و اعتماد به زبان مادری ریباورپذ زانیو م آوردیمپایین  میان مردم

 

 زبانهآموزش تک تسلط چالش :5-4

ی شدن حوزۀ آموزش، معرفت و قطبتکموجب شوندگان معتقدند آموزش فقط یک زبان )معیار( طبق نتایج تحقیق، مصاحبه

 شود. آموزشی نیز آموزش داده شود تا حد زیادی این مشکل حل میو قومشود که اگر در کنار زبان معیار زبان محلی تربیت می

 ناشوندگمصاحبه شوند.می تریغنزبان مادری کردی و فارسی موجب بالندگی هردو زبان شده و ذخایر دانشی فراگیران نیز 

 های هر دو زبان یعنی فارسیها حضور داشته باشد و اینکه قابلیتعنوان زبان میانجی در آموزشمعتقدند که زبان مادری باید به

عواطف و احساسات ها معتقدند که آن نیهمچن .طور چشمگیری به هم مربوط و الزم و ملزوم یکدیگرندو زبان مادری کردی به

شکل، توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند و در برخی موارد، توانند به بهترین، میینیچننیمفاهیم اها و ها و ارزشو اندیشه

شود که فرد خود را به میراث فرهنگی زبان مادری موجب می .زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال مفاهیم ذکر شده است

گان شوند. مصاحبهابدیبازانگی و بحران هویت است هویت خود را گذشته خود متصل کند و در وضعیت موجود که دنیای چندگ

 مسئلهی در کودکان شده است. این تیو هوعدم یادگیری و آموزش زبان مادری موجب یک فقر دانشی، معرفتی  معتقدند که

اد وفق دهند. این افر جدیدرن های جهانی قهای الزم بار بیایند و نتوانند خود را با بایستهمهارت بدونکودکان که شود باعث می

 شوندگان:به نقل از یکی از مصاحبه .گیرندقرار می یو فرهنگ های اجتماعیدر معرض فقر و نابرابریزندگی همیشه در 
. به دی به قشر کودک و نوجوان است؛ بنابراین نباید خانواده مانع یادگیری زبان کردی بشونرسانامیپوسیله برای  نیترکاملزبان مادری »

مادری تنها یک لفظ برای ارتباط روزمره بین گروهی از  زبان .شودی این کار باعث اختالل و دوگانگی در شخصت فرد میشناسجامعهلحاظ 

ها نیست، بلکه میراث معنوی ارزشمندی است که در سفری طوالنی در طول زمان از کوران بسیاری حوادث گذشته، تبدیل به یک انسان

  (.0ۀ شماره شوندمصاحبه)نقل از « خود و اصالت. فراموشی آن مساوی با فراموشی هویت شده استدیگر یک حق عبارتهاعتقاد یا ب

 

 ییمرکزگرا: 5-5

ما و فرهنگ ، صداوسیوپرورشنهادها )آموزششوندگان معتقدند که بیشتر تصمیمات با توجه به نتایج تحقیق بیشتر مصاحبه

توانند یک مدیریت مستقل داشته باشند. نمی هااستانو نهادها در سطح  استاز مرکز  شدهقیتزرو ارشاد اسالمی( 

توانند طرح وپرورش در شهر ایالم کامالً متکی به اسناد باالدستی است و درزمینۀ زبانی نمیشوندگان معتقدند که آموزشمصاحبه

وبیش تصمیمات محلی و صورت کموارشاد بهما و فرهنگها معتقدند که صداوسیای بومی و استانی طراحی کنند. آنیا برنامه

همین امر موجب  شود.هایی بر مبنای فرهنگ و زبان محلی طراحی و اجرا میدر مواردی برنامه دارند واستانی را در برنامه خود 

ها معتقدند که در حوزۀ زبان و فرهنگ محلی در شهر آن تحرک زبانی و فرهنگی و افزایش رضایت در بین شهروندان شده است.

کنند که ها همچنین بیان میکارانه است. آنمحافظه ازحدشیبوپرورش( آموزش خصوصبهها )ی آنهاو برنامه نهادهاایالم 

ند تا بر ستانی واگذار کها و نهادهای اسیاست مرکزگرایی باید با انعطاف بیشتر درزمینۀ فرهنگ و زبان محلی اختیاراتی به استان

شوندگان معتقدند که باید در شهر ایالم شورایی تخصصی زبان و مصاحبه شود. و اجراهایی طرح مبنای قابلیت استان برنامه

صورت علمی و استان به وجود آید که تصمیمات مهم این حوزه به و نخبگانفرهنگ بومی متشکل از مدیران نهادی مربوطه 
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های بومی و محلی شهر و استان هم دیده شود. اغلب ی و پتانسیلو فرهنگی اجتماعی هانهیو زمام شود کارشناسی شده انج

شود. یکی از ها ارسال میهای استانی طراحی و به استاناز مرکز بدون در نظر گرفتن قابلیت شدهنیتدوهای برنامه

 شوندگان در این زمینه معتقد است:مصاحبه
تند. های باالدستی هسو سیاست هایکاریاسیسش باید دغدغۀ فرهنگی و آموزش داشته باشند. بیشتر تحت تأثیرات وپرورمدیران آموزش»

خانه های ملی و کالن است باید از مرکز و وزارتی سیاسترودنبالهو کامل  تر استکم اشیاستانمیزان استقالل  کهییازآنجاوپرورش آموزش

  (.3ۀ شماره شوندمصاحبه)نقل از » کنندو فرهنگی محلی اقدام  هازبانیک بخشنامه برای تقویت 
 

 ملی و زبان قومی زبان انسجام ضرورت :5-6

معتقدند که مردم ایالم با وجود اینکه به زبان و فرهنگ محلی  شوندگاندهد که بیشتر مصاحبههای تحقیق نشان مییافته

ها ی هویت ملی ازجمله زبان فارسی نیز وابستگی باالیی دارند. آنهاهمشخصکردی وابستگی باالیی دارند، به هویت ملی و 

یی و بدون در نظر گرفتن زبان و فرهنگ قومی معنا ندارد و اینکه تقویت زبان محلی تنهابهمعتقدند که زبان فارسی و ملیت ایرانی 

مردم ایالم که دارای تعلق به زبان مادری و  که بیشتر اندکردهشوندگان بیان کردی در واقع تقویت زبان فارسی است. مصاحبه

شود. محلی خود هستند متقابالً تعلق به زبان ملی باالیی نیز دارند و همین امر موجب تقویت هویت ملی و همبستگی ملی می

که ، بلیستندتنها در تعارض نتأمل است این است که زبان ملی و مادری نهقابل شود وها استخراج میاز مصاحبه درمجموع آنچه

شود و به ارتقای فرهنگ ملی کمک  ها پرداختهتناسب سطح و موقعیت هر کدام به تقویت آناند و ضروری است بهبه هم مرتبط

نقل از یکی از  های نسنجیده، بر انسجام و وحدت افزود. بهو اجتناب از گریزها و گرایش طیوتفرنمود و با پرهیز از افراط

 شوندگان:مصاحبه
 معظم مقام فرمایش این اگر .است اسالمی ایران ملی فرهنگ تحکیم و تقویت محلی بومی ـ یهافرهنگ تقویت رهبری معظم مقام گفتۀ به»

 کالن سیاست در من باور به .برداشت ییهاگام هم وپرورشآموزش در مهم این راستای در توانمی بگیرد قرا کار سرلوحۀ رهبری

 و باشد خانهوزارت این کلی هایسیاست از ناشی این شاید و ندارد اعراب از محلی هیچ محلی بومی ـ هایبانز به پرداختن وپرورش،آموزش

شماره  ۀشوندمصاحبه)نقل از « نشود پرداخته مقوله این به که شده باعث وپرورشآموزش در مباحثی چنین با ایسلیقه برخوردهای شاید یا

1.) 

 معیار یشگو تسلط عدم و گویشی تنوع :5-7

ه عنوان تعلق به زبان محلی وجود دارد، تعلق ببه آنچهشوندگان معتقدند که در شهر ایالم ها بیشتر مصاحبهبا توجه به یافته

این  ها بری جنوبی است و باید سیاستکرد ها معتقدند که گویش مردم ایالم،زبان کردی و گویش سورانی سنندجی است. آن

تقویت کنند که مردم ایالم گرایش به گویش سورانی سنندجی نداشته باشند؛ زیرا مردم در ذهن خود  گویش تأکید کنند و آن را

دانند و صحبت کردن فرزندانشان را با گویش سورانی پرخطر دانسته ی سیاسی میهاگروهکگویش سورانی سنندجی را گویش 

ۀ خاص خودش را نیو زما معتقدند که هر شهر فرهنگ هکنند. آنو در نتیجه از کردی صحبت کردن فرزندانشان جلوگیری می

ها معتقدند که در یک زبان نباید یک دارد و باید در هر شهر گویش و فرهنگ خود آن شهر تقویت شود. همچنین بیشتر آن

ود و شها میآن شدنفراموشمواردی  در هاشیگوعنوان گویش معیار مطرح شود؛ زیرا موجب به حاشیه رفتن سایر گویش به

 عنوان گویش معیار در مناطقشود که گویش سورانی سنندج بهمعتقدند در بعضی محافل این مورد مطرح می شوندگانمصاحبه

 :شوندگان در این زمینهنقل از یکی مصاحبه به ایران ترویج شود که این امر قابلیت اجرا و کارایی مناسبی ندارد. نیکردنش

موش ها را فرای ایالم به یک گویش برنامه دارد و سایر گویشمایصداوسی کردی برنامه داشته باشد. اهشیگوصداوسیما باید به تمامی »

شبکۀ استانی کردستان گرایش پیدا کنند که آن با کردی سورانی برنامه  و بهکرده، این عامل باعث شده مردم از صداوسیما روی برگردانند 

  (.69ۀ شماره شوندمصاحبه)نقل از « کنداجرا می
 

 معیار زبان در قدرت تمرکز :5-8

می و های قوشوندگان معتقدند که زبان معیار فارسی با قدرت پیوند خورده است و زبانبا توجه به نتایج تحقیق، مصاحبه

برای  و مردمقدرت است. در نتیجه گرایش به قدرت و زبان قدرت در مردم ایجاد شده است  خألمحلی ازجمله زبان کردی دچار 
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. گردانندیمو از زبان محلی کردی روی  آورندیمی روی فارس اریمعبه زبان  ینکه بتوانند جایگاه قدرتمندتری بیابندا

ی اقتصادی، این تفکر را دارند که صحبت کردن به زبان هاتیمحرومشوندگان معتقدند که مردم ایالم به علت مشکالت و مصاحبه

ند ها معتقدشود. آنی شغلی، تحصیلی و اجتماعی میهاشرفتیپو باعث  اندازدیمۀ قدرت ها را در چرخفارسی و گرایش به آن، آن

های اجتماعی، زبان محلی در حوزه شود وهای محلی داده که تا حدی باید از زبان معیار قدرت زدایی شود و این قدرت به زبان

گان شوندای که مصاحبهگونهشود بههی نیز دیده میقدرت در بخش علمی و دانشگا خألفرهنگی و سیاسی نیز وارد شود. این 

معتقدند که از معضالت پیش روی زبان مادری کردی عدم وجود رشته دانشگاهی زبان کردی در دانشگاه ایالم و دانشگاه آزاد 

علمی و  و در مراوداتی بیابد اشدهتیتثبتواند جایگاه داشته باشد می ها معتقدند که اگر زبان کردی در دانشگاه کرسیاست. آن

ی داخلی و خارجی باعث انعکاس زبان و فرهنگ قومی و ملی ایرانی شود. معضالت هادانشگاهی علمی با سایر هایهمکارحتی 

رشته ادبیات کردی )دانشگاه کردستان( است.  النیالتحصفارغعدم بازار کار برای  اندکردهاشارهشوندگان به آن دیگر که مصاحبه

وجود ندارد با وجود استقبال زیاد به این رشته ممکن است  النیالتحصفارغبه علت اینکه شرایط کاری برای  اندکردهن ها بیاآن

با موضوع زبان کردی و یا به  کهکه مقاالتی  اندکردهها بیان انگیزه برای ورود به این رشته کم شود. همچنین آن بلندمدتدر 

 شوندگان:شود. به نقل از یکی از مصاحبهگیرد و یا در چاپ با موانعی مواجه میه چاپ میاجاز ندرتبهزبان کردی نوشته شود 
امر خود در عدم ترویج آن و همچنین عدم تعلق مردم به زبان  نیو همی ایالم ادبیات و زبان کردی وجود ندارد هادانشگاهاز  کدامچیهدر »

  (.62ماره شۀ شوندمصاحبه)نقل از « ی تأثیر داردو مادر محلی
 

 هاسیاست اجرای شدن محورو فرد ایسلیقه :9-5

وپرورش، فرهنگ و ارشاد شوندگان معتقدند که سیاستمداران و مدیران سه نهاد آموزشدهد که مصاحبهها نشان مییافته

ی هاورتضرجای د و بهای دارنزبان محلی یک برخورد سلیقه خصوصبهاسالمی و صداوسیما در شهر ایالم با مسئله فرهنگ و زبان 

کارانه است و راه را بر ها بیان کردند که اقدامات مدیران بسیار محافظهکنند. آنپیاده می خود رااجتماعی، رویکردهای ذهنی 

و فرد  نباید متکی به هاو برنامهها شوندگان باور دارند که سیاستروی هرگونه تنوع در فرهنگ و زبان محلی بسته است. مصاحبه

گی و های فرهنگذشته به حاشیه برود بلکه باید اجرای برنامه و اقداماتها فردی باشد که با عوض شدن مدیر، همۀ برنامه قهیلس

 ی شهر ایالم طراحی و اجرا شود. به نقل از یکی از مدیران:و فرهنگبه زمینه اجتماعی  و با نگاهروند منطقی و کالن  کیاز زبانی 
ها باید محور باشد؛ مثالً اگر بنده یک طرز فکر شخصی دارم به هر قیمتی آن را انجام بدهم، بلکه برنامهو شخصای ها نباید سلیقهبرنامه»

  (.6شماره ۀ شوندمصاحبهنقل از )« شود باید اجرا شودریزی میشده و با توجه به اجتماعی که برای آن برنامهکارشناسی
 

 گیری بحث و نتیجه -6
ها استخراج شد که در قسمت قبل شرح داده شد. همچنین با توجه مضمون اصلی از مصاحبه 9های تحقیق با توجه به یافته

های فرهنگی و تأثیر آن در تعلق به زبان محلی یا مادری به هدف اصلی تحقیق که نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست

ین ها، مضامین مرتبط با نتایج و مضامامین مرتبط با سیاستدر شهر ایالم است، مضامین اصلی تحقیق را در سه دسته مض کردی

مضامین  یبندمیتقس. در نمودار زیر میکنیمی آن را بر تعلق به زبان مادری بیان و خروجی کرده بندمیتقسمرتبط به راهکارها 

  ذکر شده است و در ادامه به تبیین آن پرداخته خواهد شد.
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 تماتیک() یمضمون: مدل 2ار نمود

 هامضامین مرتبط با سیاست :1-6

 هااستسی یای و فرد محور شدن اجراسلیقهزدگی، چهار مضمون غلبۀ رویکرد امنیتی، سیاست شدهاستخراجدر بین مضامین 

و شدن  گفت که امنیتیتوان می زمینه نیدر اهای زبانی ملی، قومی قرار گرفتند. و مرکزگرایی جزء مضامین مرتبط با سیاست

امنیتی  موضوع در آن که یامرحلهدولت است.  یاسیو سامنیتی  وارد شدن آن به حوزۀ ی در واقعو قومزدگی زبان محلی استیس

به حوزۀ زبان محلی )زبان کردی( در  یاسیو سشود. عمدۀ دلیل غلبه نگاه امنیتی می دنبال رسمی قوانین از فراتر شده یاسیو س

دغدغۀ حفظ انسجام و همبستگی ملی است و این تصور وجود دارد که زبان محلی در مقابل زبان معیار قرار دارد.  ها،سیاست

 عنوان یک زبان مقابلاست که زبان محلی کردی در هیچ زمانی به این های تحقیق حاضر نشان داده استکه آنچه یافتهدرحالی

های ایرانی و در داخل مرزهای ایران عنوان جزئی از زبانته است، بلکه همواره بهدر برابر زبان معیار فارسی قرار نگرف و مخالف

 ی کردن نسبت زبان معیار و محلی است. ازاسیو ستعریف شده است. با این وجود مسئله اصلی در اینجا دالیل و چرایی امنیتی 

شود که خود محصول تهدید یک پدیده واقع می کپنهاگ امنیتی کردن معادل و در تناظر با مکتبنظران صاحب ویوراز دیدگاه

ی فرهنگیهااستیسمحلی  در  نو زبانسبت زبان ملی    

در شهر ایالم( وپرورشو آموزشاسالمی  و ارشاد، فرهنگ وپرورشآموزش)  

مضامین مرتبط با 

 هااستیس

 غلبه رویکرد امنیتی

زدگیسیاست  

و فرد محور شدن  یاقهیسل

هااستیس یاجرا  
 چالش تسلط آموزش تک زبانه

مضامین مرتبط 

 با نتایج

بان معیارتمرکز قدرت در ز  

 به حاشیه رفتن زبان محلی

مضامین مرتبط با 

 راهکارها

کاهش تعلق به زبان محلی 

()مادری  

معیار گویش تسلط عدم و گویشی تنوع ملیو زبان  قومی زبان انسجام  ضرورت  

 افزایش تعلق به زبان محلی )مادری(

 مرکزگرایی
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عه در بستر جام دهایتهدالمللی است. این مسئله از یک سو نشان از آن دارد که درک بیناذهنی اعضای جامعه اعم از داخلی و بین

یک خطر واقعی  گیرند و هویتی مستقل از جامعه ندارند و از سوی دیگر تهدیدهای لزوماً ناظر بهو با اتکا به اذهان شکل می

کند. می ریپذهیتوجامنیت را  نیتأمبودن پدیده، مقابله با آن و  زیدآمیتهدنیستند، بلکه ایجاد باور مشترک و جمعی مبنی بر 

ی وجود ندارد و مردم زیدآمیتهدۀ جامعه هیچ امر و عرصها نشان دادند در واقعیت یافته آنچهدرزمینۀ زبان محلی و زبان ملی نیز 

ود عنوان زبان مادری خعنوان زبان ملی خود تعلق باالیی داشته و در کنار آن به زبان کردی نیز بهم به زبان فارسی بهشهر ایال

ی هاهقیسلهستند با ابراز  محلی که در پی رسیدن به اهداف سیاسی خاصی گذاراناستیو سمدیران  نیبنیدراتعلق دارند و 

سئله به سمت ابعاد امنیتی و سیاسی دارند که این مسئله با کاهش تعلق به هم زبان یا غیر عمد سعی در بردن م عمدبهشخصی 

صورت بالقوه در جایی وجود به و ناامنی خطرمعتقد است که ویورمعیار و هم زبان محلی کردی همراه است. در همین زمینه نیز 

کند فریدمن نیز در این زمینه بیان می (2449) دمنیفر .کنندندارد، بلکه این نخبگان سیاسی هستند که از آن استفاده ابزاری می

رسانه  گذاریترین چالش برای سیاستها و حتی نهادهای فشار شاید بزرگکه حضور گسترده ذینفعان گوناگون و همچنین گروه

ابه مثشدن زبان به نمودن جنبۀ سیاسی این مقوله، سیاست زبانی را نهادینه ترپررنگ( نیز با 6996تلفسون )در آینده باشد. 

داند. بدین معنا که سیاست زبانی سازوکاری برای قرار دادن زبان در های اجتماعی میمبنایی برای تمایز بین طبقات و گروه

  دسترسی به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی باشد. کنندهنییتعتواند ساختار اجتماعی است که در آن ساختار، زبان می

 
 با نتایج مضامین مرتبط :2-6

تسلط آموزش تک زبانه سه مضمون مرتبط با نتایج حاصل  و چالشبه حاشیه رفتن زبان محلی، تمرکز قدرت در زبان معیار 

ۀ قیسل وبا غلبه نگاه امنیتی و سیاسی و همچنین متکی بر فرد  های زبانیهای مطرح شده در بخش قبلی است. سیاستاز سیاست

حاشیه رفتن زبان محلی شده است. این  و بهصورت نامحسوس موجب فرعی شدن جامعه به ی به مرکز در درونو متکافراد 

ای گونههای زبان محلی و مادری در جامعه و نهادها ازجمله صداوسیما نشان داده است؛ بهشدن خود را بیشتر در بازنماییفرعی

 هابازنمایی واسطۀبه ها( معتقد است هویت2449بارک )ود. شو بدون پرستیژ بازنمایی می تیاهمیبعنوان زبانی که زبان محلی به

 حاضر الح در تلویزیون. هاستبازنمایی این انتشار و پخش برای ارتباطی سازوکار ترینمهم هارسانه میان این در گیرند.می شکل

 تاس ملی تصورات خلق در ابزار نیرومندترین نیز و بوده آنان اجتماعی محیط و مردم بین اصلی هایحلقه و هاواسطه از یکی

 یهاالیسر قیاز طر المیمرکز ا یمایس یشبکه محل کرده اند که  انیب در پژوهشی (6044) همکاران قاسمی و (.2449)بارک، 

کرده و در  دیتأک یسنت یسبک زندگ تیو تقو رشیعنوان سبک غالب بر پذبه یاز سبک زندگ یشکل خاص ییموجود با بازنما

عارف / نامت یاهیعنوان سبک حاشاز آن به ای( مقاومت کرده نینابیمدرن و ب یموجود در جامعه )سبک زندگ یهاسبک ریبرابر سا

 .کندیم ییو بازنما یمعرف یرا تحت عنوان جامعه سنت المیاست و جامعه ا ادکردهی

صورت انحصاری در زبان معیار به ها مطرح است. وقتی قدرتنتیجۀ دوم سیاست عنوانبه زین اریمعتمرکز قدرت در زبان  

( 2443شود. کاپالن وبالدوف )شود که موجب پیامدهای متعددی میمتمرکز شود، نوعی خالء قدرت در زبان محلی ایجاد می

زبانی  ریزیهای مهم در راستای تحقق برنامهمعتقدند که ارتقای جایگاه و کاربرد یک زبان در فضاهای اجتماعی و علمی از فعالیت

ناپذیر است. ازجمله کارکردهای این ها اجتنابریزی، نقش حاکمیت در اعمال و تجویز برخی دستورالعملاست. در این نوع برنامه

 نیز . والتیسوناستای و زبانی با فرهنگ واال عنوان زبان علم، زبان حرفهریزی همانا یافتن وجهه و اعتبار یک زبان بهنوع برنامه

شوند تا به اهداف معینی بندی میچون صورت اندقدرتهای فرهنگی حاصل ها ازجمله سیاستع همه سیاستدرواقـکند بیان می

نشان  رشد وابستگی متقابل نظریه در نزیکامهاست، تسلط آموزش تک زبانه نیز نتیجه دیگر سیاست و چالشبرسند. معیار 

 ،ردیگیسواد که آدمی به زبان بومی فرام یهاآن دسته از مهارتدهد که رشد در زبان دوم وابسته به پیشرفت زبان اول است می

طور ناخودآگاه به زبان دوم انتقال اهبردهای تفکر بهر و سواد یهامهارت دیگرعبارتبه. شودمی منتقل هم دیگر هایزبان به

 (. 694: 6910)کامینز،  شودوم نیز میهای زبان د. اگر در زبان اول رشد ناقصی صورت گیرد این ناقصی شامل تمامی حوزهابدییم
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 مضامین مرتبط با راهکارها :3-6

 شیو عدم تسلط گو یشیو تنوع گوملی  و زبان قومی زبان انسجام مضامین مرتبط با راهکارها شامل دو مضمون ضرورت

و  دو زبان فارسی کهیدرصورتد که عنوان راهکار این مسئله مطرح شها بهحاصل از آن جیو نتاها است. با توجه به سیاست اریمع

و نه در مقابل هم در حوزۀ آموزش و هم فرهنگ و صداوسیما حضور داشته باشند و یک انسجام درونی در بین  کنار همکردی در 

رود و های پیش روی زبان محلی کردی که مطرح شد نیز از بین میشده و چالش دو زبانها برقرار باشد موجب غنای هر آن

شود، هم تعلق به زبان معیار فارسی. زبان فارسی و کردی ی کردی در بین مردم بیشتر میو مادر هم تعلق به زبان محلی ونهگنیا

 تاجفل و عنوان یک خود و دیگری در مقابل هم قرار گیرند بلکه هر دو دارای یک ریشه و در یک سر طیف قرار دارند.نباید به

ها را در بین ها تفاوتآن آوریم، با مرتب کردن موضوعات دررا که در ذهن خود به وجود می هاییکه ما مقولهمعتقدند همکاران 

گویند ها میدیگر، آنعبارتدهیم. بهها را کاهش میو در داخل گروه آن ایهای بین مقولهدهیم افزایش تفاوتها افزایش میمقوله

خاطر را که بدان تعلق هاییها، فرد آنها در بین این گروهت بین مقولهبر شباهت بین اعضای یک مقوله و تفاو ما تمایل داریم

 شیو عدم تسلط گو یشیوع گوتن .دهدبرون گروه( نیز تمیز میست )هایی را که بدان متعلق نیشناسند و آندارد )درون گروه( می

های زبان یک گویش تمرکز کنند و سایر گویش نیز راهکار دیگری بود که مطرح شد، به این معنی که نهادها نباید بر روی اریمع

برای معیار سه ویژگی  بارچ شود.ها میشدن و عدم تعلق به سایر گویش رنگکمکردی به حاشیه رود زیرا این مسئله موجب 

 تیمحبوب .زبان هایگویشتعداد گویشوران اصیل و غیر اصیل در مقایسه با سایر ، سهولت گویش :کندبیان می شدن یک گویش

  (. 11: 6917)بارتچ،  هاو مقبولیت گویش در بین گویشوران سایر گویش

 

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش
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