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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 resultsrelated 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 solutionrelated 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
*

نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاستهای فرهنگی

(مطالعۀ رویکرد سه نهاد آموزشوپرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و صداوسیما در شهر ایالم)
مسعود گلچین ، * 1ابراهیم حاجیانی ،2علیرضا کریمی ،3فردین

منصوری4

 .1دانشیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار گروه جامعهشناسی ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری گروه جامعهشناسی ،سیاستگذاری فرهنگی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 19 :بهمن 1400

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاستهای فرهنگی با مطالعۀ رویکرد سه

تاریخ انتشار 6 :مرداد 1401

نهاد آموزشوپرورش ،فرهنگوارشاد اسالمی و صداوسیما در شهر ایالم است .رویکرد پژوهش ،کیفی و

تاریخ پذیرش 6 :مرداد 1401

تکنیک جمعآوری اطالعات آن مصاحبۀ عمیق است .جامعۀ هدف را مسئوالن سه نهاد آموزشوپرورش،
صداوسیما و فرهنگوارشاد اسالمی و کارشناسان مربوط به این سه حوزه در شهر ایالم تشکیل میدهند
که به شیوۀ نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند .جمعآوری دادهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا
کرد که نهایتاً به  16مصاحبه ختم شد .دادهها به روش تحلیل مضمون تماتیک بر اساس الگوی ولکات
مورد تحلیل قرار گرفتند .یافتههای این مطالعۀ کیفی 9 ،تم یا مضمون اصلی به دست داد که در سه
دسته مضامین مرتبط با سیاست ها ،مضامین مرتبط با نتایج و مضامین مرتبط با راهکارها دستهبندی
شدند .مضامین مرتبط با سیاست ها شامل چهار مضمون غلبۀ رویکرد امنیتی در نسبت بین زبان ملی و
زبان محلی ،سیاستزدگی ،سلیقهای و فردمحور شدن اجرای سیاستها و مرکزگرایی نهاد و سیاستها
است .مضامین مرتبط با نتایج نیز شامل سه مضمون به حاشیه رفتن زبان محلی ،تمرکز قدرت در زبان
معیار و چالش تسلط آموزش تکزبانه است و درنهایت مضامین مرتبط با راهکارها شامل دو مضمون
واژههای کلیدی :زبان ملی ،زبان محلی،
سیاستهای فرهنگی ،تعلق ،شهر ایالم.

ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی و تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار در زبان کردی است که
در متن پژوهش ،به تبیین هر کدام از مضامین اصلی پرداخته شده است.

استناد :گلچین ،مسعود ،حاجیانی ،ابراهیم ،کریمی ،علیرضا و منصوری ،فردین .)1401( .نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاستهای فرهنگی
(مطالعۀ رویکرد سه نهاد آموزشوپرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و صداوسیما در شهر ایالم) .فصلنامه علمی جامعه شناسی فرهنگ و هنر،
.56-39 ،)2(4

* نویسنده مسئول :مسعود گلچین
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 -1مقدمه و بیان مسئله
امروزه در بسیاری از سیاستهای دولتها تا حد زیادی میراث چندفرهنگی و چندزبانی رد شده است .این موضوع بهراحتی در
سیاستهای زبانی نیز دیده میشود (بنکس .)138 :2009 ،1حوزۀ مطالعات سیاست زبان حوزهای میانرشتهای است که بر
اهمیت مسائل سیاسی ـ اجتماعی و ایدئولوژی بر مسائل کالن زبان در دولتها میپردازد .سیاست زبان بهمثابه امری گفتمانی
پس از سیاست زبان انتقادی ظهور کرده است و به مطالعۀ زمینههای گفتمانی شکلگیری و تداوم سیاست زبانی میپردازد .در
حوزۀ سیاست زبانی در ایران ،دورۀ پهلوی اول همچون نقطۀ عطفی در تاریخ نگریسته میشود که از سویی با سیاستهای
کثرتزدایی و یکسانسازی در فرایند تجدد آمرانه و از سویی دیگر با گرایشهای عربستیزانه و مسلط کردن سرهنویسی ،زمینه
را بر بالندگی زبانهای ایران تنگ کرد .میتوان نشان داد که برساختۀ سیاست زبان در این دوره ،از حکم زبان فارسی بهعنوان
زبان مشترک به حکم زبان فارسی بهعنوان زبان واحد حرکت کرده و سیاست تکزبانی را شرط وحدت ملی در ایران قرار میدهد
(قریشی و همکاران.)1397:126،
با روی کار آمدن پهلوی دوم و خروج محمدرضا شاه از سایۀ سیاستمدارانِ پیر ،از دهۀ  ،1340طرح مدرنسازی و توسعۀ
صنعتی در ایران با نگاه به غرب آغاز شد .طرح توسعه در دوران پهلوی دوم ،بر پایۀ ارتباط با کشورهای پیشرفته و عمدتاً غربی
بود .به همین دلیل نیز سیاست زبان در این جهتگیری کالن سیاسی بازتعریف شد .درنتیجه ،نیاز به تعامل با خارجیان و یادگیری
زبانهای خارجی موجب گسترش زبانهای خارجی شد .افزوده شدن برنامههای آموزش زبان در مدارس و رادیوتلویزیون ملی و
راهاندازی دانشگاه بینالمللی شیراز یا نهادهایی مانند انجمن ایران و آمریکا نشانههایی از این سیاست زبانی بود .سیاستهای زبانی
در دورۀ بعد از انقالب اسالمی ،تفاوتهایی را بـا دو دورۀ پیشین داشته است .نخستین تفاوت بهموجب اصل پانزدهم قانون اساسی
مشخص گردید .در این اصل زبان رسمی کشور مشخص شد و زبانهای محلی بهصورت قانونی به رسمیت شناخته شدند و
آزادیهای نسبی به آنها اعطا شد .تا قبل از این در هیچ قانون رسمیِ دولتیای تا زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،زبان فارسی بهعنوان تنها زبان رسـمی در ایـران مشـخص نشـده بـود و سیاسـت رسمیت بخشیدن به زبان فارسی عموماً
بهصورت شبهرسـمی و بهوسیلۀ بخشنامههای دولتی به مـدارس و ادارت ابالغ میشد؛ اما مصوبات و اصولی که در ادامه بـه
تصـویب رسید این تفاوت را با چالش مواجـه کـرد .در سـال  1368ه.ش فرهنگستان زبان و ادب فارسی باهدف حفـظ قـوت و
اصــالت زبــان فارســی رســماً آغــاز بــه کارکرد .هرچند در قانون اساسـی ،زبانهای قومی بـه رسمیت شناخته شدهاند ،اما
با توجه به قوانین مذکور عمـالً در سیاستگذاری فرهنگی جایگاه مهمی برای آنها تعریف نشـد (خالق پناه و سنایی.)75:1399 ،
با توجه به مباحث مطرحشده مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر نسبت زبان ملی فارسی و زبان محلی کردی در سیاستهای فرهنگی
مرتبط با زبان در سه نهاد آموزشوپرورش ،فرهنگ و ارشاد و صداوسیما در شهر ایالم و تأثیر آن در تعلق مردم ایالم به زبان
محلی یا مادری کردی است .زبان مادری نقطه اتصال مهمی بین فرهنگ و تاریخ شخص است .ویژگیها و اجزای متفاوت شخصیت
فرد با یک هویت سالم متعادل و متوازن میشود .جوامع بخشی از هویت خود را به زبان مادریشان بیان میکنند .نتیجۀ مثبت
این موضوع آن است که جوامع تصمیمات خوب و آگاهانهای اتخاذ میکنند تا هماهنگی ،انسجام و توسعۀ افراد را ترویج دهند.
عالوه بر این ،حفاظت از زبان مادری برای حفظ و حراست از فرهنگ و موجودیت خود فرد و نیز نیاز به حس تعلق و میراث
مشترک ضروری است؛ و این ضرورت جز با به رسمیت شناختن چند فرهنگی و چند زبانی در سیاستها و سیاستگذاریها
تحقق نمییابد .سیاستها در مواجه با زبان مادری هم میتوانند بهعنوان محدودکننده عمل کنند و هم تقویتکننده که این امر
ارتباط مستقیمی با ایدئولوژی و سیاست زبانی دولت دارد .حوزههای اصلی سیاستگذاری زبانی بیشتر شامل سه حوزۀ اصلی
آموزش ،رسانه و فرهنگ است .هرکدام از این حوزهها اگر بهصورت گفتمانی بررسی شوند میتوان به جوانب و الیههای مختلف
سیاستگذاری زبان در هرکدام از آنها دست یافت .در حوزۀ آموزش و سیاستهای آموزشی در حوزۀ زبان بیشتر تمرکز بر نقش
روابط قدرت ،اقدامات نهادی و نیروهای سیاسی در فرایند سیاستگذاری آموزش است (بِل .)180 :2006 ،در حوزۀ سیاست
رسانه ،تمرکز بر بازنمایی و چگونگی بازنمایی فرهنگ و زبان قومی و محلی است .نهایتاً در حوزۀ سیاستهای فرهنگی تمرکز بر
این مسئله معطوف است که این سیاستها تا چه حد در برساخت هویت قومی موفق اقدام بودهاند .سیاستهای زبانی ،فرهنگی
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و رسانهای درزمینۀ زبانهای محلی و نسبت آن با زبان معیار ،به دو گونۀ تکثرگرا و وحدتگرا مطرح هستند .الگوهای به کار
گرفتهشده در کشورهای مختلف معموالً در یکی از این دو چارچوب کلی قرار میگیرند .در جامعۀ ایران نیز زبانهای قومی یا
مادری در برابر زبان فارسی ملی دو مسیر متفاوتی را طی میکنند :اول اینکه زبانهای قومی در سیطرۀ زبان ملی رو به افول و
کمرنگ شدن قرار بگیرند و دوم اینکه زبانهای قومی به یک نوع حفظ بقای خود در برابر زبان ملی اقدام کنند .با توجه به مباحث
مطرحشده میتوان سؤال اصلی تحقیق حاضر را بهصورت کلی به شرح زیر بیان کرد:
 نسبت زبان ملی و زبان محلی (کُردی) در سیاستهای اجتماعی و فرهنگی سه نهاد آموزشوپرورش ،فرهنگ و ارشاد وصداوسیما چگونه است و چه تأثیری بر تعلق به زبان محلی یا مادری کردی در میان مردم شهر ایالم دارد؟
 -2پیشینۀ پژوهش
 :2-1پیشینۀ تجربی
با توجه به مسئلۀ اصلی تحقیق ،نسبت زبان ملی و محلی در سیاستهای مرتبط با زبان و تأثیر آن در تعلق به زبان مادری
کردی به مروری بر مطالعات پیشین در این زمینه پرداخته میشود.
خالقپناه و سنایی ( )1399در پژوهشی به بررسی سیاستهای زبانی و زبانهای اقلیت :واکاوی جایگاه زبانهای اقلیت در
نظم فرهنگی -زبانی ایرانِ مدرن (از  1285ه .ش تا به امروز) پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها بر این مسئله تأکید دارد که در هر
سه دورۀ موردبررسی (مشروطه ،پهلوی ،جمهوری اسالمی ایران) ،زبان فارسی بهعنوان یکی از دالهای اصلی گفتمان سیاست
فرهنگی و زبانهای اقلیت بهعنوان مسئلهای برای برساخت هویت ملی بازنمایی شدهاند .در دولت مشروطه سکوتی مبتنی بر
انکار ،در دولت پهلوی سکوتی مبتنی بر حذف و پس از انقالب اسالمی حذفی ادغامی در قوانین و اسناد دولتی زبانهای اقلیت
را در برگرفته است .محمودی و همکاران ( )1398هم به ارزیابی الگوهای سیاستگذاری و مدیریت قومی در ایران پرداختهاند که
با استفاده از روش فراتحلیل 127 ،مقاله از بین  761مقاله علمی ـ پژوهشی گزینش و اطالعات موردنظر با پرسشنامۀ معکوس
استخراج شده است .یافتههای فراتحلیل مقالهها نشان میدهد که «توسعۀ ناموزون بهویژه در بعد اقتصادی و نابرابری اجتماعی
سیاسی ،برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با اقوام ،عدم رعایت قانون مربوط به اقوام ،کنترل فرهنگی اقوام ،روشهای اقتدارگرایانه،
دخالت بیگانگان ،دستگاه بوروکراتیک حکومتی و تمرکزگرایی و تأکید بر هویت ملی بیشتر از هویت قومی» از عوامل عدم کامیابی
سیاست های قومی بودند .از سوی دیگر «تأکید بر اشتراکات اجتماعی ،مشارکت سیاسی اقوام ،جایگاه اقوام در قدرت ،احترام به
زبان و آدابورسوم ،استفاده از نخبگان قومی  ،بافت گوناگون اقوام ایرانی و ایجاد توازن و سازش میان تعلقات ملی و قومی» نقاط
قوت سیاستهای قومی بوده و سعی شده این الگوها بهگونهای سیاستگذاری و مدیریت شود که در تعارض با انسجام جامعه ملی
قرار نگیرد و با پذیرش تنوع گروههای قومی بهعنوان واقعیتی اجتماعی ،تمامیت ارضی حفظ و همگرایی و یکپارچگی ایجاد شود.
قریشی و همکاران ( )1397با بررسی برساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایران ،موردمطالعه نشریۀ کاوه ،بیان
میکنند که ایران کشوری چندقومی و چندزبانه است ،اما با آغاز روند نوسازی در ایران ،برساخته سیاست زبان در حکومت پهلوی
اول ،از حکم زبان فارسی بهعنوان زبان مشترک به حکم زبان فارسی بهعنوان زبان واحد حرکت کرده و سیاست تکزبانی را شرط
وحدت ملی در ایران قرار میدهد .با اتخاذ این سیاست زبانی تنها به زبان فارسی امکان رشد و بالندگی داده شد و دیگر زبانهای
ایران از حوزههای رسمی کنار نهاده شدند .یافتۀ پژوهش آنها وحدت زبانی را دال اصلی شبکۀ معانی هویت ایرانی در گفتمان
روزنامه دانسته و به تبیین نحوۀ هژمونیک شدن گفتمان میپردازد .فکوهی ( )1397در مطالعهای به بررسی نوپانایرانیسم ،میراث
فرهنگی و زبان مادری در ایران میپردازد و بیان میکند که نوفاشیسم و نوپانایرانیسم همواره این ادعا را مطرح میکنند که
زبان فارسی برتری دارد و این را علیه زبان مادری به کار میبرد و معتقد است ما باید به سمت همانندسازی برویم و زبان مادری
و محلی نابود شود تا زبان فارسی رشد کند ،اما این مسئله یک نوع مصادرۀ معنایی است .واقعیتی که وجود دارد این است که
زبان فارسی همانقدر به یک گروه از جمعیت این کشور تعلق دارد ،به سایر گروههای جمعیتی کشور نیز تعلق دارد .یکی از
اشتباهاتی که ناسیونالیسم قومی درست در قرینه ناسیونالیسم فاشیستی مرکزی انجام میدهند ،تالش برای ساختن یک تاریخ
ملی گرایانه است .ناسیونالیسم قومی هم در تالش برای ایجاد هویت تاریخی روی الگوی دولت ملی ،در همان دامی که
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نوپانایرانیسم ایجاد کرده است میافتد .راه حلی که اراده سیاسی در آن وجود داشته باشد و دولت از طریق آن ،بتواند انتخاب
دست انجام دهد ،این است که به منطقی برگردیم که خرد سیاسی عمومی همیشه آن را مطرح میکرده است؛ یعنی رابطه مرکز
ـ پیرامون میبایست یک رابطۀ همگرا باشد تا واگرا .یافتههای پژوهش حقپناه ( )1394که به بررسی سیاستگذاری قومی در
جمهوری اسالمی ایران ،چگونگی ،فرایند و عوامل مؤثر بر تدوین ،پرداخته است ،نشان میدهد بهرغم دستاوردهای قابلتوجه،
سیاست گذاری در این عرصه عموماً تابع ادراک امنیتی از محیط داخلی و خارجی و فقدان نگرش راهبردی به سیاستگذاری در
باب اقوام ایرانی در دو دهه نخست و ناهماهنگی در اجرای راهبردها و سیاستهای کالن نظام در دهه بعدی بوده است .غالمی
شکارسرایی ( )1395نیز به تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقالب اسالمی (با تأکید بر دوره  )1376-1368پرداخته
است .نتایج تحقیق وی حاکی از آن است دال مرکزی گفتمان حاکم بر سیاست قومی در این دوره ،نوسازی مناطق قومی بوده
است .دال های شناور در گفتمان سیاست قومی در این دوره نیز در چهارچوب گفتمان نوسازی حاکم بر این دورۀ زمانی ،معنادار
میشوند .بر این اساس میتوان از دالهای شناوری نظیر حاکمیت سیاسی و وحدت ملی یاد کرد.
در جمعبندی پیشینۀ مطالعاتی ،میتوان گفت که در مطالعات انجامشده موضوع کلی پژوهش به سه شیوه بررسی شده است:
شیوۀ اول بررسی سیاستهای قومی ،ملی بهصورت گفتمانی .شیوۀ دوم بررسی مبحث قومیت و ملیت در قالب مسائل کالن
هویتی و در شیوۀ سوم مطالعه و مروری تاریخی در مبحث زبان ،قومیت و ملیت .خأل مهمی که در مرور مطالعات پیشین میتوان
به آن اشاره کرد این است که مبحث زبان و هویت در یک بستر تاریخی موردبررسی قرار میگیرد و کمتر به وضعیت موجود آن
پرداخته میشود .این موضوع باعث میشود که نتوان یک نگاه واقعبینانه به مسئلۀ هویت و زبان قومی ـ ملی و چالشهای پیش
روی آن پرداخت .تحقیق حاضر با اینکه تا حدودی سه شیوۀ اشاره شده را در خود جای میدهد ،به بررسی نسبت زبان قومی و
ملی در سیاستهای نهادی نیز میپردازد و به نقش و تأثیر سیاستهای نهادی در تعلق به زبان مادری یا محلی نیز اشاره دارد.
 :2-2مالحظات نظری
با توجه به رویکرد کیفی تحقیق حاضر ،قسمت چارچوب مفهومی صرفاً به مروری نظری درزمینۀ موضوع موردمطالعه جهت
استخراج مفاهیم حساس و ایجاد چهارچوب مفهومی میپردازد.
 :2-2-1سیاست (زبانی ،فرهنگی و رسانه) بهمثابه گفتمان
در حوزۀ سیاست زبانی ،اسپالسکی 2سیاست زبانی را دربرگیرندۀ سه مؤلفه کاربردهای زبان (بومشناسی) ،باورهای زبانی
(ایدئولوژی) و مدیریت (برنامهریزی) می داند که هدف از اصالح و یا تأثیرگذاری بر زبان یا همان مداخله و مدیریت زبانی است
(اسپالسکی .)5 :2004 ،تلفسون )1991( 3با پررنگتر کردن جنبۀ سیاسی این مقوله ،سیاست زبانی را نهادینهشدن زبان بهمثابه
مبنایی برای تمایز بین طبقات و گروههای اجتماعی میداند .بدین معنا که سیاست زبانی سازوکاری برای قرار دادن زبان در
ساختار اجتماعی است که در آن ساختار ،زبان میتواند تعیینکننده دسترسی به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی باشد (تلفسون،
 .)112 :1991شوهامی )2006( 4نیز ضمن تبیین دقیق سیاستگذاری زبانی دربارۀ ویژگیهای آن معتقد است که در غالب
کشورها به دلیل وجود نظامهای آموزشی متمرکز ،تصمیمگیری در این حوزه نیز در دولت و یا وزارت آموزش صورت میپذیرد.
وی معتقد است که سیاست آموزشی زبان در خأل شکل نمیگیرد ،بلکه متأثر از ابعاد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است .بهطور
خاص زبان مادری ،خارجی و جهانی در کانون توجه سیاست آموزشی زبان قرار دارد .اگرچه معموالً سیاستهای آموزشی زبان
برخالف سیاستهای زبانی ،آشکارا در اسناد و قوانین رسمی مطرح میشوند ،اما در موارد متعددی شاهدیم که این سیاستها
بهنحوی ضمنی و بر اساس عملکردها قابلدرک میباشند که به آنها سیاستهای پنهانی گفته میشود (شوهامی.)68 :2006 ،
کاپالن و بالدوف ( )2003معتقدند که ارتقای جایگاه و کاربرد یک زبان در فضاهای اجتماعی و علمی از فعالیتهای مهم در
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راستای تحقق برنامهریزی زبانی است .در این نوع برنامهریزی ،نقش حاکمیت در اعمال و تجویز برخی دستورالعملها اجتنابناپذیر
است .ازجمله کارکردهای این نوع برنامهریزی همانا یافتن وجهه و اعتبار یک زبان بهعنوان زبان علم ،زبان حرفهای و زبانی
بافرهنگ واال است (کاپالن و همکاران.)195 :2003 ،
در حوزۀ سیاست فرهنگی بهمثابه گفتمان والتیسون بیان میکند که سیاسـت فرهنگی بهمنزلۀ شـکلی از سیاستگذاری
اجتماعی ،قرائت بشری است کـه ایجاب میکند بـه منـافع خاص خدمت کند و نقشهای خـاص مسـلمی را بـر عهـده گیرد.
در اینجا باز هم مفهوم قـدرت بنیـادین اسـت؛ درواقـع همه سیاستها ازجمله سیاستهای فرهنگی برگرفته از قدرتاند؛ چون
صورتبندی میشوند تا به اهداف معینی برسند (والتیسون .)101:1396 ،یکی از اهداف سیاست فرهنگی ،پروراندن هویتهای
اجتماعی و فرهنگی خاص و در نتیجه قالببندی شهروند کامالً اجتماعی و سازگار است یا به عبارت دقیقتر ،آن دسته از تناقضات
و مشکالت قانونی که سیاستگذاری فرهنگ با آن دستوپنجه نرم میکند با ادعای ضرورت حفاظـت و تقویـت هویـت جامعهای
معـین ،حلوفصل شدهاند؛ بنابراین ،جامعه بهطورمعمول یـک ملـت تصور شده و درنتیجه ،دولت ـ ملت ،بازیگر اصلی دخالت در
امور فرهنگی بوده است (ساساتلی.)24 :2006 ،5
در حوزۀ سیاست رسانهای نیز فریدمن ( )2009معتقد است که تحلیل سیاستگذاری رسانهای بر عوامل قابل مشاهدهای
مانند قانونگذاریها ،فعالیت و دخالت دولت ،دخالت نهادهای مدنی و غیره تمرکز کرده است و عوامل ناپیدای سیاستگذاری را
نادیده گرفته است .همچنین وی معتقد است که شاخصههای سیاستگذاری در رسانه بهواسطۀ افزایش سهامداران ،مبهم شده
است .امروزه سهامداران مانند قارچ در حوزۀ مالکیت رسانه روییدهاند که حتی گاهی مرزهای جغرافیایی را در هم مینوردند.
حضور گسترده ذینفعان گوناگون و همچنین گروهها و حتی نهادهای فشار شاید بزرگترین چالش برای سیاستگذاری رسانه در
آینده باشد( .روشندل اربطانی .)17:1397 ،چان چین ( .)2011معتقد است نقش رسانههای محلی در فرایند سیاستگذاری
رسانهای کلیدی است و مسائل مهم در این زمینه از نظر وی شامل1 :ـ نقش دولت در تدوین سیاستها و اجرا 2ـ سازوکاری که
بهوسیلۀ آن رسانههای محلی میتوانند در سیاستگذاری ملی مؤثر باشند و 3ـ فرایندهای سیاسی در سیاستگذاریهای
کانالهای تلویزیونی .وی معتقد است که باید زمینهای برای رسانههای محلی ایجاد شود که تا با چانهزنی با دولت مرکزی جایگاهی
برای تغییرات در سیاستگذاری را داشته باشند (روشندل اربطانی.)18:1397 ،
 :2-2-2مروری نظری بر تعلق و هویت اجتماعی
استرایهورن )2012( 6از احساس تعلق ،یک تعریف عملیاتی مهم و برجسته ارائه میدهد :در قالب تعلق زبانی ،احساس تعلق
اشاره دارد به حمایت اجتماعی ادراک شده توسط افراد در جامعۀ زبانی؛ احساس اهمیت داشتن زبان فرد؛ تجربۀ مهم بودن یا
موردتوجه قرار گرفتن زبان فرد؛ حس پذیرفته شدن ،محترم بودن و با ارزش بودن زبان فرد برای گروه بزرگتر .در واقع ،این
موضوع یک ارزیابی شناختی است که معموالً منجر به پاسخ یا رفتار عاطفی در فرد میشود .استرایهورن استدالل کرد که حس
تعلق (زبانی) ممکن است بر مبنای زمینههای مختلف فردی ،متفاوت تجربه شود؛ که میتواند بر نتایج آموزشی و توسعهای (مثالً
پیشرفت تحصیلی ،انگیزۀ تحصیلی ،قصد ادامۀ تحصیل) تأثیر بگذارد (استرایهورن.)2012 ،
تاجفل 7و همکاران ( )1971تالش کردهاند (شرایط حداقلی) را تعیین کنند که بر اساس آن اعضای یک گروه ،درونگروهی
را که به آن متعلق هستند و در مقابل برون گروه قرار میگیرد ،متمایز کنند .در تئوری هویت اجتماعی تاجفل و ترنر یک شخص
تنها یک خود شخصی ندارد ،بلکه دارای چندین خود است که با چرخههای عضویت گروهی همخوانی دارد .زمینههای متفاوت
اجتماعی ممکن است یک شخص را به فکر کردن ،احساس کردن و عمل کردن بر مبنای «ردۀ خود» شخصی ،خانوادگی یا
ملیاش برانگیزاند .بهطور کلی میتوان گفت که فرضیۀ مرکزی تاجفل و همکاران او این بود که ما مقولههایی را که در ذهن خود
به وجود میآوریم ،با مرتب کردن موضوعات در آنها تفاوتها را در بین مقولهها افزایش میدهیم (افزایش تفاوتهای بین
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مقولهای و در داخل گروه آنها را کاهش میدهیم .بهعبارتدیگر ،آنها میگویند ما تمایل داریم بر شباهت بین اعضای یک مقوله
و تفاوت بین مقولهها در بین این گروهها ،فرد آنهایی را که بدان تعلقخاطر دارد (درون گروه) میشناسند و آنهایی را که بدان
متعلق نیست (برون گروه) نیز تمیز میدهد (تاجفل و ویلکس.)1963 ،
کاستلز در بحث هویت در جامعۀ شبکهای سه نوع برساختن هویت تمایز قائل میشود:
 .1هویت مشروعیت بخش
 .2هویت مقاومت
 .3هویت برنامه دار (کاستلز.)18:1385 ،
وی سپس اظهار میدارد که هویت مشروعیتبخش توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد میشود تا سلطۀ آنها را کنشگران
اجتماعی گسترش دهند و عقالنی کنند .به نظر کاستلز پیامد وابستگی به چنین هویتی ایجاد جامعه مدنی است .بنا به رأی
کاستلز هویت مقاومت به دست کنشگرانی ایجاد میشود که در اوضاعواحوال و شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه
بیارزش دانسته میشود یا داغ ننگ بر آنها زده میشود .ازاینرو مبنای این هویت سنگرهایی برای مقاومت و بقا بر مبنای اصول
متفاوت یا متضاد با اصول موردحمایت نهادهای جامعه شناخته میشود .بارک 8معتقد است هویتها بهواسطۀ بازنماییها شکل
میگیرند .در این میان رسانهها مهمترین سازوکار ارتباطی برای پخش و انتشار این بازنماییهاست .تلویزیون در حال حاضر یکی
از واسطهها و حلقههای اصلی بین مردم و محیط اجتماعی آنان بوده و نیز نیرومندترین ابزار در خلق تصورات ملی است (بارک،
.)2009
 :2-2-3مروری نظری بر گفتمان هویت قومی – ملی
به نظر استوارت هال ( ،)1996هویت ملی مهم ترین سطح هویتی کنونی است که البته با تغییرات فکری و اجتماعی دچار
بحران شده است .در این بحران بیش از هر چیز ناشی از متزلزل شدن بنیادهای نظری مفهوم و نظریه ملت است .هال از نوع
متمایزی از تغییر ساختاری سخن میگوید که در اواخر قرن بیستم ،یا زمانۀ معروف به پستمدرن ،دستاندرکار متحول ساختن
جوامع است .به نظر هال ،این تغییر ساختاری چشماندازهای فرهنگی طبقه ،جنسیت ،سکسوالیته ،قومیت نژاد و ملیت را که
جایگاههای محکمی به افراد اجتماع میدادند ،در هم میریزد .بنابراین ،هویت پستمدرن هیچگونه مفهوم ثابت و ذاتگرایانهای
ندارد و در مقابل سوژۀ روشنگری و سوژۀ جامعهشناختی قرار میگیرد که هردو یکپارچه تلقی میشدند .از این منظر هویت تمام
و کمال ،یکپارچه و منسجم ،پنداری خیالی است و بهجای آن همانند نظامهای متکثر معانی و بازنمایی فرهنگی ،با پیچیدگی و
کثرت ناپایدار هویتهای بالقوه مواجهیم .از نظر هومی بابا نیز ( )1990مرزهای فرهنگ و زبان ملی نامشخص است و درون و
بیرون آن صورتی سایهروشن دارد از نظر وی از درون سنتهای اندیشه سیاسی و زبان ادبی است که ملت ،بهمثابه یک ایده
تاریخی نیرومند ،در غرب سر برمیآورد .از قضا نیرومندی آن برخالف تصور متعارف نه در یکپارچگی ذاتی آن ،بلکه در وحدت
ناممکنش بهمثابه نیروی نمادین نهفته است؛ بنابراین به نظر او بهرغم یقین مورخان دربارۀ سرچشمههای ملت بهعنوان نشانه
مدرن شدن جامعه ،زمانمندی فرهنگی ملت واقعیتهای اجتماعی بسیار موقتیتر و ناپایدارتری را ترسیم میکند .بابا معتقد
است روایت بر تحمیل وحدت بر ناهمگونی یا به بیانی دیگر با به حاشیه راندن و به انقیاد درآوردن گفتمانهای چندگانه به قصد
ایجاد شکلی منسجم و یکدست پیش میرود .با توجه به مباحث نظری مطرحشده و استخراج مهمترین مفاهیم حساس در نظریات
و رویکردها میتوان مدل مفهومی زیر را ترسیم کرد (هابزباوم و همکاران.)10 :1983 ،

8. Burke
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نسبت زبان محلی و زبان ملی در سیاستها

تعلق و هویت اجتماعی

سیاست بهمثابه گفتمان

فرهنگی

رسانهای

 -ایدئولوژی

 -قدرت

 -گروههای

زبانی

بنیادین

ذینفع و نهاد

 -تمایز بین

 -قالببندی

گروههای

شهروند

 -قدرت

اجتماعی

سازگار

چانه زنی با

زبانی

حمایت اجتماعی
ادراکشده

گفتمان هویت قومی -ملی

کثرت ناپایدار هویتهای
بالقوه

مقولهبندی درون گرو
هی و برون گروهی
هویت مقاومت

به انقیاد درآمدن
گفتمانهای چندگانه

های فشار
بازنمایی هویت

دولت

تعلق به زبان محلی (مادری)

نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق

-4روش پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر ،کیفی و تکنیک جمعآوری اطالعات آن مصاحبۀ عمیق است .جامعۀ هدف را مسئوالن سه نهاد
آموزشوپرورش ،صداوسیما و فرهنگوارشاد اسالمی و نخبگان و کارشناسان مربوط به این سه حوزه (آموزش ،فرهنگ و رسانه)
در شهر ایالم تشکیل میدهند که به شیوۀ نمونهگیری هدفمند و نظری انتخاب شدند .جمعآوری دادهها تا رسیدن به اشباع
نظری ادامه پیدا کرد .حداقل زمان مصاحبه  20دقیقه ،حداکثر  80دقیقه و میانگین زمان مصاحبهها  60دقیقه بوده است.
بهاینترتیب ،دادههای بهدستآمده از  16مصاحبۀ انجام شده ،به روش تحلیل مضمون تماتیک بر اساس الگوی ولکات مورد تحلیل
قرار گرفتند .ولکات فرایند تحلیل دادهها را دارای سه مرحلۀ عمومی توصیف ،تحلیل و تفسیر میداند .در مرحلۀ توصیف ،دادهها
در یک نظم و پیوستار زمانی قرار میگیرند .نظم مذکور میتواند بر اساس نظر محقق یا فرد مشارکتکننده در تحقیق باشد .در
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مرحلۀ تحلیل ،دادهها سازماندهی ،تنظیم و مقولهبندی میشوند درنهایت ،تفسیرهای اصلی عمدتاً با رویکرد مقایسهای صورت
میگیرند( .محمدپور .)68-69 :1390 ،در تحقیق حاضر سه مرحلۀ مذکور در تحلیل دادههای مصاحبهای به کاربرده شده است:
 – 1پس از انجـام هر مصـــاحبـه ،متن آن پیـاده شـــده و موردبررســـی اولیـه قرار گرفت تا برای اطمینـان از جمعآوری اطالعات
موردنظر چنانچه اصـالحی در روند مصـاحبهها الزم به نظر رسـد ،مصـاحبه مربوطه تکمیل و در موارد بعدی مراعات گردد .سـپس
متون مربوط به مصـاحبهها بر اسـاس نظم زمانی انجام شـده ،تنظیم و کار جداسـازی بخشها و پارگرافهای آنها صـورت گرفته و
عبارات حاصلشده بهدقت موردمطالعه قرار گرفت.
 -2کدگذاری دادهها بر اساس سه مرحلۀ کدگذاری «باز»« ،محوری» و «انتخابی» انجام شد.
 - 3مضامین یا تمهای اصلی استخراجشده مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفتند.
برای اعتباربخشی به تحقیق حاضر از زاویهبندی تحلیلی یا پژوهشگر و نظری استفاده شده است .زاویهبندی تحلیلی و
پژوهشگر به این معنا که چند تحلیلگر (نویسندگان) بهصورت جداگانه به بررسی تحقیق حاضر پرداختهاند و هرکدام دارای
نقشی مسلط و تخصصی متفاوت بودهاند .در زاویهبندی نظری نیز مفاهیم حساس تحقیق از نظریهها و رویکردهای متفاوت
استخراجشده که در تحلیل یافتههای تحقیق نیز از آنها استفاده شده است.
در جدول زیر مشخصات مشارکتکنندگانی که با آنها مصاحبه صورت گرفته ،آمده است .بیشتر آنها ساکن یا متولد شهر
ایالم بودند و سعی شده است با توجه به هدف اصلی تحقیق نمونه ترکیبی از کارشناسان و نخبههای هر سه حوزۀ آموزش ،فرهنگ
و رسانه باشد.
جدول  :1مشخصات افراد مورد مصاحبه
شماره
مشارکتکننده

جنسیت

سن

تحصیالت

سمت/حوزه فعالیت

1

مرد

---

کارشناس ارشد

مدیرکل فرهنگوارشاد اسالمی استان ایالم

2

مرد

35

کارشناسی

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگوارشاد اسالمی
ایالم

3

مرد

60

کارشناس ارشد

محقق و نویسنده و شاعر و فرهنگی بازنشسته

4

زن

40

کارشناس

نویسنده و شاعر

5

مرد

35

کارشناس ارشد

نویسنده شاعر و محقق

6

مرد

---

کارشناس ارشد

مدیرکل آموزشوپرورش استان ایالم

7

مرد

45

دکتری

مدیر در آموزشوپرورش

8

مرد

58

دکتری

دبیر بازنشسته آموزشوپرورش

9

مرد

40

دکتری

مدرس دانشگاه

10

مرد

56

دکتری

استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

11

مرد

---

دکتری

استاد زبانشناسی دانشگاه ایالم

12

مرد

---

دکتری

مدیر گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان

13

مرد

45

کارشناس

کارشناس و مجری صداوسیما

14

مرد

36

کارشناس ارشد

کارشناس صداوسیما

15

مرد

35

کارشناس ارشد

کارشناس ارتباطات و مدیر خبرگزاری ایالم امروز

16

زن

40

کارشناس ارشد

کارشناس صداوسیما

-5تحلیل یافتهها
هدف از تحلیل دادهها استخراج مفاهیم و سپس مضمونهایی است که به مضمونهای توصیف موسوماند .در این پژوهش،
پس از تحلیل دادههای مصاحبهای و متنی  10تم یا مضمون اصلی استخراج شده است که در جدول زیر مضامین اصلی و فرعی
به تفکیک بیان شده است؛ و در ادامه به تفسیر هر کدام از مضامین اصلی پرداخته شده است.
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جدول  :2مضامین اصلی و فرعی تحقیق
مضامین فرعی

مضامین اصلی

وجود نگاه امنیتی به زبان
فرعیسازی زبان محلی بهمنظور تقویت امنیت ملی
غلبه رویکرد امنیتی

غلبه نهادهای امنیتی بر نهادهای فرهنگی
کنترل زبانی و فرهنگی برای جلوگیری از ناامنی در سایر حوزهها
تلقی لباس و زبان کردی بهعنوان لباس و زبان ضد نظام در مردم
کمکاری نهادهای رسمی و گرایش مردم به شبکههای معاند
تغییر سیاستها بر مبنای دولتها
سیاسی شدن مبحث زبان قومی

سیاستزدگی

تبدیلشدن زبان محلی به شعار سیاسی
سیاستزدگی شعر و ادب کردی
شعارزدگی در برنامهها
انتخاب مدیران سیاسی بهجای مدیران فرهنگی
سطح پایین دانستن صحبت با زبان محلی

به حاشیه رفتن زبان محلی

تأکید صداوسیما بر یک گویش خاص (همسو) و طرد بقیه گویشها
تمسخر سخن گفتن به زبان محلی
بازنمایی طنزآمیز لباس و زبان محلی در برنامههای صداوسیمای محلی
ناکافی بودن آموزش به زبان معیار
چالش تسلط آموزش تکزبانه

ضروری بودن پیشرفت تحصیلی با آموزش زبان مادری
شکلگیری معرفت ناقص نسبت به هویت تاریخی و محلی به دلیل فراموش زبان مادری
انتخاب مدیران غیربومی و مرکز نشین

مرکزگرایی

اختیار نداشتن استانها در قوانین موجود
عدم استقالل نهادهای محلی
پیروی بیچونوچرا از برنامههای مرکز
رشد زبان رسمی با تقویت زبان محلی

ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی

پیوند زبان فارسی با زبانهای قومی
تقویت زبان مادری تقویت همبستگی ملی
عجین کردن ارزشهای بومی و ارزشهای ملی

تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار

درک شدن فرهنگ و گویش هر شهر در زمینۀ خودش
تأکید بر کردی جنوبی ایالم مستقل از گویش مسلط در کردستان
نبود بازار کار برای فارغالتحصیالن زبان کردی

تمرکز قدرت در زبان معیار

محدودیت چاپ مقاالت با موضوع زبان کردی نسبت به زبان فارسی
عدم وجود رشته دانشگاهی زبان کردی
قدرت زبان معیار
عدم پیشرفت شغلی و تحصیلی با زبان محلی

سلیقهای و فرد محور شدن اجرای
سیاستها

متکی بودن اجرای سیاستها به فرد
برخورد سلیقهای مدیران
محافظهکاری افراطی مدیران
عوض شدن برنامهها با عوض شدن مدیران
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 :5-1رویکرد امنیتی
با توجه به یافتههای تحقیق مصاحبهشوندگان معتقدند که در شهر ایالم نهادهای آموزشوپرورش ،ارشاد اسالمی و صداوسیما
بیشتر بهجای رویکردی فرهنگی به حوزۀ زبان محلی کُردی 9رویکردی امنیتی به آن دارند ،بهگونهای که در بسیاری موارد
پوشیدن لباس محلی و صحبت کردن به زبان کردی بهمثابه کنش و اقدام علیه نظام تلقی میشود .این امر موجب میشود یک
ترس در صحبت کردن به زبان محلی در بین مردم و کارکنان ادارات نیز ایجاد شود و استفاده بهصورت غیررسمی و پنهانی انجام
شود و همین امر موجب گرایش مردم بهخصوص جوانان به شبکههای معاند شده که موجب ناامنی میشود .همچنین
مصاحبهشوندگان معتقدند که سیاستها حفظ امنیت ملی را در به حاشیه بردن زبان محلی میدانند؛ درحالیکه میتوان با تقویت
زبان و فرهنگ قومی و محلی به انسجام ملی رسید .مصاحبه شوندگان معتقدند با برداشتن نگاه امنیتی در حوزۀ زبان قومی
می توان به غنی شدن فرهنگ ایرانی کمک کرد و زبان فارسی و کردی در هیچ زمانی نبوده که در مقابل هم قرار گیرند بلکه
همواره در یک جبهه قرار داشتهاند .این نکته را نیز یکی از مصاحبهشوندگان اینگونه بیان کرده است:
«به نظر من یک تعامل باید بین نهادهای سیاسی و امنیتی و انجمنهای فرهنگی و هنری و ادبی بومی ایجاد شود؛ چون عمدۀ مسئلۀ
ایجادشده یک کجفهمی و سوءتفاهم است در این  40ساله هیچگاه قصد امنیتی و لطمه به زبان شیرین فارسی و هویت ملی نبوده ،بلکه
همواره به ایرانی بودن میبالیم و زبان فارسی هم بسیار دوست داریم ،اما متأسفانه یک توهم توطئه همواره وجود دارد؛ هرچند این امر تا
حدی کم شده است» (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره .)3

 :5-2سیاستزدگی
یافتهها نشان میدهند که سیاستهای زبانی سه نهاد آموزشوپرورش ،فرهنگوارشاد اسالمی و صداوسیما در شهر ایالم از
ثبات الزم برخوردار نبوده و با توجه به تغییر دولتها برنامهها نیز تغییر کرده است .همین قائم بودن برنامهها به دولتها نگاه
سلیقهای را در فرایند سیاستگذاری وارد کرده درنتیجه مسئله زبان محلی همواره بهعنوان یک مسئله ابهامآمیز و حلنشده تدوام
یافته است .یکی از مصاحبهشوندگان در این زمینه معتقد است:
«تمامی فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزۀ زبان و بهصورت کلی فرهنگ قومی با تغییر دولتها و اینکه چه رئیسجمهوری با چه
رویکردی بر سر کار میآید تغییر میکند» (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره .)1

یافتهها همچنین نشان میدهند که در شهر ایالم مواجه نهادها با حوزۀ زبان محلی و مادری نه در قالب اجتماعی و فرهنگی،
بلکه بیشتر در قالب سیاسی است .برنامههای زبانی همواره با احتیاط و بسیار محافظهکارانه و بیشتر با حضور چهرهها و
شخصیتهای سیاسی نه فرهنگی برگزار میشو،د بهگونه ای که حتی نگاه به حوزۀ شعر و ادب کردی نیز بیشتر سیاسی است تا
فرهنگی .نکتۀ آخر درزمینۀ سیاست زدگی زبانی اینکه در شهر ایالم حوزۀ فرهنگ و زبان محلی به ابزاری برای پیشبرد اهداف
سیاسی سیاستمداران محلی در برنامهها و مناسبتهای خاص ازجمله انتخابات (مجلس شورای اسالمی و شورای شهر و روستا)
تبدیلشده است که این امر بیشتر به بیاعتمادی مردم منجر شده است .مصاحبهشوندگان بر این باورند که با برداشتن نگاه
سیاسی بر زبان و شعر و ادب کردی و ترویج آن میتوان از آن بهعنوان فرهنگ غنی ایرانی در تأثیرگذاری بر کشورهای همسایه
استفاده کرد.
 :5-3به حاشیه رفتن زبان محلی
با توجه به یافتهها ،در شهر ایالم یک تصوری وجود دارد که هر کس به زبان کردی و مادری صحبت کند از بعد پرستیژی در
سطح پایینی قرار دارد و در بعضی از محافل نیز ممکن است که مورد تمسخر قرار بگیرد .این امر بهگونهای است که حتی در
مطبها و یا در برخی ادارات کسانی که لباس محلی بپوشند ،مورد سرزنش قرار گرفته یا در مواردی ممکن است از ورودشان به
برخی از اماکن نیز جلوگیری شود .مصاحبهشوندگان معتقدند که جایگاه پایین زبان مادری در شهر ایالم از طرفی به نظام تربیتی
خانوادهها مرتبط است و از طرف دیگر بازنمایی ناقص زبان و فرهنگ محلی از طرف نهادها است .بهگونهای که در برخی از
 .9در اینجا منظور از زبان کردی ،کردی جنوبی است که گویش غالب در شهر ایالم است.
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خانوادهها فرزندان از صحبت کردن به زبان مادری منع میشوند .بخش دیگری از مصاحبهها به این نکته اشاره دارد که نهادها
ازجمله صداوسیما با تأکید بر یک گویش خاص موجب به حاشیه رفتن بقیه گویشهای زبان کردی در ایالم میشود .مسئله
دیگری که در مصاحبهها به آن اشاره شده این است که در برنامههای نهادها بهخصوص صداوسیما در برنامههای طنز واژگان
کردی بیشتری استفاده می شود و زبان بازیگران و مجریان با محتوای جدی و رسمی به زبان معیار و رسمی است .یکی از
مصاحبهشوندگان بیان میکند که:
«در صداوسیما زبان کردی بیشتر زبان طنز است .در برنامههای رسمی که از کارشناسان و افراد متخصص دعوت میکنند با زبان رسمی
صحبت می شود ولی در موارد طنز و شوخی از زبان کردی استفاده می شود که این امر در تنزل جایگاه زبان کردی مؤثر است» (نقل از
مصاحبهشوندۀ شماره .)14

مصاحبهشوندگان همچنین اذعان داشتهاند که این وضعیت (بازنمایی زبان کردی بهعنوان زبان طنز) وجهۀ زبان کردی را در
میان مردم پایین میآورد و میزان باورپذیری و اعتماد به زبان مادری بهشدت پایین میآید.
 :5-4چالش تسلط آموزش تکزبانه
طبق نتایج تحقیق ،مصاحبهشوندگان معتقدند آموزش فقط یک زبان (معیار) موجب تکقطبی شدن حوزۀ آموزش ،معرفت و
تربیت میشود که اگر در کنار زبان معیار زبان محلی و قومی نیز آموزش داده شود تا حد زیادی این مشکل حل میشود .آموزش
زبان مادری کردی و فارسی موجب بالندگی هردو زبان شده و ذخایر دانشی فراگیران نیز غنیتر میشوند .مصاحبهشوندگان
معتقدند که زبان مادری باید بهعنوان زبان میانجی در آموزشها حضور داشته باشد و اینکه قابلیتهای هر دو زبان یعنی فارسی
و زبان مادری کردی بهطور چشمگیری به هم مربوط و الزم و ملزوم یکدیگرند .همچنین آنها معتقدند که عواطف و احساسات
و اندیشهها و ارزشها و مفاهیم اینچنینی ،میتوانند به بهترینشکل ،توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند و در برخی موارد،
زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال مفاهیم ذکر شده است .زبان مادری موجب میشود که فرد خود را به میراث فرهنگی
گذشته خود متصل کند و در وضعیت موجود که دنیای چندگانگی و بحران هویت است هویت خود را بازیابد .مصاحبهشوندگان
معتقدند که عدم یادگیری و آموزش زبان مادری موجب یک فقر دانشی ،معرفتی و هویتی در کودکان شده است .این مسئله
باعث میشود که کودکان بدون مهارتهای الزم بار بیایند و نتوانند خود را با بایستههای جهانی قرن جدید وفق دهند .این افراد
همیشه در زندگی در معرض فقر و نابرابریهای اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرند .به نقل از یکی از مصاحبهشوندگان:
«زبان مادری کاملترین وسیله برای پیامرسان ی به قشر کودک و نوجوان است؛ بنابراین نباید خانواده مانع یادگیری زبان کردی بشوند .به
لحاظ جامعهشناسی این کار باعث اختالل و دوگانگی در شخصت فرد میشود .زبان مادری تنها یک لفظ برای ارتباط روزمره بین گروهی از
انسانها نیست ،بلکه میراث مع نوی ارزشمندی است که در سفری طوالنی در طول زمان از کوران بسیاری حوادث گذشته ،تبدیل به یک
اعتقاد یا بهعبارتدیگر یک حق شده است .فراموشی آن مساوی با فراموشی هویت و اصالت خود» (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره .)4

 :5-5مرکزگرایی
با توجه به نتایج تحقیق بیشتر مصاحبهشوندگان معتقدند که بیشتر تصمیمات نهادها (آموزشوپرورش ،صداوسیما و فرهنگ
و ارشاد اسالمی) تزریقشده از مرکز است و نهادها در سطح استانها نمیتوانند یک مدیریت مستقل داشته باشند.
مصاحبهشوندگان معتقدند که آموزشوپرورش در شهر ایالم کامالً متکی به اسناد باالدستی است و درزمینۀ زبانی نمیتوانند طرح
یا برنامهای بومی و استانی طراحی کنند .آنها معتقدند که صداوسیما و فرهنگوارشاد بهصورت کموبیش تصمیمات محلی و
استانی را در برنامه خود دارند و در مواردی برنامههایی بر مبنای فرهنگ و زبان محلی طراحی و اجرا میشود .همین امر موجب
تحرک زبانی و فرهنگی و افزایش رضایت در بین شهروندان شده است .آنها معتقدند که در حوزۀ زبان و فرهنگ محلی در شهر
ایالم نهادها و برنامههای آنها (بهخصوص آموزشوپرورش) بیشازحد محافظهکارانه است .آنها همچنین بیان میکنند که
سیاست مرکزگرایی باید با انعطاف بیشتر درزمینۀ فرهنگ و زبان محلی اختیاراتی به استانها و نهادهای استانی واگذار کند تا بر
مبنای قابلیت استان برنامههایی طرح و اجرا شود .مصاحبهشوندگان معتقدند که باید در شهر ایالم شورایی تخصصی زبان و
فرهنگ بومی متشکل از مدیران نهادی مربوطه و نخبگان استان به وجود آید که تصمیمات مهم این حوزه بهصورت علمی و
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کارشناسی شده انجام شود و زمینههای اجتماعی و فرهنگی و پتانسیلهای بومی و محلی شهر و استان هم دیده شود .اغلب
برنامههای تدوینشده از مرکز بدون در نظر گرفتن قابلیتهای استانی طراحی و به استانها ارسال میشود .یکی از
مصاحبهشوندگان در این زمینه معتقد است:
«مدیران آموزشوپرورش باید دغدغۀ فرهنگی و آموزش داشته باشند .بیشتر تحت تأثیرات سیاسیکاریها و سیاستهای باالدستی هستند.
آموزشوپرورش ازآنجاییکه میزان استقالل استانیاش کمتر است و کامل دنبالهروی سیاستهای ملی و کالن است باید از مرکز و وزارتخانه
یک بخشنامه برای تقویت زبانها و فرهنگی محلی اقدام کنند« (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره .)3

 :5-6ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی
یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشتر مصاحبهشوندگان معتقدند که مردم ایالم با وجود اینکه به زبان و فرهنگ محلی
کردی وابستگی باالیی دارند ،به هویت ملی و مشخصههای هویت ملی ازجمله زبان فارسی نیز وابستگی باالیی دارند .آنها
معتقدند که زبان فارسی و ملیت ایرانی بهتنهایی و بدون در نظر گرفتن زبان و فرهنگ قومی معنا ندارد و اینکه تقویت زبان محلی
کردی در واقع تقویت زبان فارسی است .مصاحبهشوندگان بیان کردهاند که بیشتر مردم ایالم که دارای تعلق به زبان مادری و
محلی خود هستند متقابالً تعلق به زبان ملی باالیی نیز دارند و همین امر موجب تقویت هویت ملی و همبستگی ملی میشود.
درمجموع آنچه از مصاحبهها استخراج میشود و قابلتأمل است این است که زبان ملی و مادری نهتنها در تعارض نیستند ،بلکه
به هم مرتبطاند و ضروری است بهتناسب سطح و موقعیت هر کدام به تقویت آنها پرداخته شود و به ارتقای فرهنگ ملی کمک
نمود و با پرهیز از افراطوتفریط و اجتناب از گریزها و گرایشهای نسنجیده ،بر انسجام و وحدت افزود .به نقل از یکی از
مصاحبهشوندگان:
«به گفتۀ مقام معظم رهبری تقویت فرهنگهای بومی ـ محلی تقویت و تحکیم فرهنگ ملی ایران اسالمی است .اگر این فرمایش مقام معظم
رهبری سرلوحۀ کار قرا بگیرد میتوان در راستای این مهم در آموزشوپرورش هم گامهایی برداشت .به باور من در سیاست کالن
آموزشوپرورش ،پرداختن به زبانهای بومی ـ محلی هیچ محلی از اعراب ندارد و شاید این ناشی از سیاستهای کلی این وزارتخانه باشد و
یا شاید برخوردهای سلیقهای با چنین مباحثی در آموزشوپرورش باعث شده که به این مقوله پرداخته نشود» (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره
.)8

 :5-7تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار
با توجه به یافتهها بیشتر مصاحبهشوندگان معتقدند که در شهر ایالم آنچه بهعنوان تعلق به زبان محلی وجود دارد ،تعلق به
زبان کردی و گویش سورانی سنندجی است .آنها معتقدند که گویش مردم ایالم ،کردی جنوبی است و باید سیاستها بر این
گویش تأکید کنند و آن را تقویت کنند که مردم ایالم گرایش به گویش سورانی سنندجی نداشته باشند؛ زیرا مردم در ذهن خود
گویش سورانی سنندجی را گویش گروهکهای سیاسی میدانند و صحبت کردن فرزندانشان را با گویش سورانی پرخطر دانسته
و در نتیجه از کردی صحبت کردن فرزندانشان جلوگیری میکنند .آنها معتقدند که هر شهر فرهنگ و زمینۀ خاص خودش را
دارد و باید در هر شهر گویش و فرهنگ خود آن شهر تقویت شود .همچنین بیشتر آنها معتقدند که در یک زبان نباید یک
گویش به عنوان گویش معیار مطرح شود؛ زیرا موجب به حاشیه رفتن سایر گویشها در مواردی فراموششدن آنها میشود و
مصاحبهشوندگان معتقدند در بعضی محافل این مورد مطرح میشود که گویش سورانی سنندج بهعنوان گویش معیار در مناطق
کردنشین ایران ترویج شود که این امر قابلیت اجرا و کارایی مناسبی ندارد .به نقل از یکی مصاحبهشوندگان در این زمینه:
«صداوسیما باید به تمامی گویشهای کردی برنامه داشته باشد .صداوسیما ی ایالم به یک گویش برنامه دارد و سایر گویشها را فراموش
کرده ،این عامل باعث شده مردم از صداوسیما روی برگردانند و به شبکۀ استانی کردستان گرایش پیدا کنند که آن با کردی سورانی برنامه
اجرا میکند» (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره .)15

 :8-5تمرکز قدرت در زبان معیار
با توجه به نتایج تحقیق ،مصاحبهشوندگان معتقدند که زبان معیار فارسی با قدرت پیوند خورده است و زبانهای قومی و
محلی ازجمله زبان کردی دچار خأل قدرت است .در نتیجه گرایش به قدرت و زبان قدرت در مردم ایجاد شده است و مردم برای
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اینکه بتوانند جایگاه قدرتمندتری بیابند به زبان معیار فارسی روی میآورند و از زبان محلی کردی روی میگردانند.
مصاحبهشوندگان معتقدند که مردم ایالم به علت مشکالت و محرومیتهای اقتصادی ،این تفکر را دارند که صحبت کردن به زبان
فارسی و گرایش به آن ،آنها را در چرخۀ قدرت میاندازد و باعث پیشرفتهای شغلی ،تحصیلی و اجتماعی میشود .آنها معتقدند
که تا حدی باید از زبان معیار قدرت زدایی شود و این قدرت به زبانهای محلی داده شود و زبان محلی در حوزههای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی نیز وارد شود .این خأل قدرت در بخش علمی و دانشگاهی نیز دیده میشود بهگونهای که مصاحبهشوندگان
معتقدند که از معضالت پیش روی زبان مادری کردی عدم وجود رشته دانشگاهی زبان کردی در دانشگاه ایالم و دانشگاه آزاد
است .آنها معتقدند که اگر زبان کردی در دانشگاه کرسی داشته باشد میتواند جایگاه تثبیتشدهای بیابد و در مراودات علمی و
حتی همکاریهای علمی با سایر دانشگاهها ی داخلی و خارجی باعث انعکاس زبان و فرهنگ قومی و ملی ایرانی شود .معضالت
دیگر که مصاحبهشوندگان به آن اشارهکردهاند عدم بازار کار برای فارغالتحصیالن رشته ادبیات کردی (دانشگاه کردستان) است.
آنها بیان کردهاند به علت اینکه شرایط کاری برای فارغالتحصیالن وجود ندارد با وجود استقبال زیاد به این رشته ممکن است
در بلندمدت انگیزه برای ورود به این رشته کم شود .همچنین آنها بیان کردهاند که مقاالتی که با موضوع زبان کردی و یا به
زبان کردی نوشته شود بهندرت اجازه چاپ میگیرد و یا در چاپ با موانعی مواجه میشود .به نقل از یکی از مصاحبهشوندگان:
«در هیچکدام از دانشگاههای ایالم ادبیات و زبان کردی وجود ندارد و همین امر خود در عدم ترویج آن و همچنین عدم تعلق مردم به زبان
محلی و مادری تأثیر دارد» (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره .)12

 :5-9سلیقهای و فردمحور شدن اجرای سیاستها
یافتهها نشان میدهد که مصاحبه شوندگان معتقدند که سیاستمداران و مدیران سه نهاد آموزشوپرورش ،فرهنگ و ارشاد
اسالمی و صداوسیما در شهر ایالم با مسئله فرهنگ و زبان بهخصوص زبان محلی یک برخورد سلیقهای دارند و بهجای ضرورتهای
اجتماعی ،رویکردهای ذهنی خود را پیاده میکنند .آنها بیان کردند که اقدامات مدیران بسیار محافظهکارانه است و راه را بر
روی هرگونه تنوع در فرهنگ و زبان محلی بسته است .مصاحبهشوندگان باور دارند که سیاستها و برنامهها نباید متکی به فرد و
سلیقه فردی باشد که با عوض شدن مدیر ،همۀ برنامهها و اقدامات گذشته به حاشیه برود بلکه باید اجرای برنامههای فرهنگی و
زبانی از یک روند منطقی و کالن و با نگاه به زمینه اجتماعی و فرهنگی شهر ایالم طراحی و اجرا شود .به نقل از یکی از مدیران:
«برنامهها نباید سلیقهای و شخص محور باشد؛ مثالً اگر بنده یک طرز فکر شخصی دارم به هر قیمتی آن را انجام بدهم ،بلکه برنامهها باید
کارشناسیشده و با توجه به اجتماعی که برای آن برنامهریزی میشود باید اجرا شود» (نقل از مصاحبهشوندۀ شماره .)1

 -6بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق  9مضمون اصلی از مصاحبهها استخراج شد که در قسمت قبل شرح داده شد .همچنین با توجه
به هدف اصلی تحقیق که نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاستهای فرهنگی و تأثیر آن در تعلق به زبان محلی یا مادری
کردی در شهر ایالم است ،مضامین اصلی تحقیق را در سه دسته مضامین مرتبط با سیاستها ،مضامین مرتبط با نتایج و مضامین
مرتبط به راهکارها تقسیمبندی کرده و خروجی آن را بر تعلق به زبان مادری بیان میکنیم .در نمودار زیر تقسیمبندی مضامین
ذکر شده است و در ادامه به تبیین آن پرداخته خواهد شد.
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نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاستهای فرهنگی
(آموزشوپرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزشوپرورش در شهر ایالم)
غلبه رویکرد امنیتی
سیاستزدگی

مضامین مرتبط با
سیاستها

مرکزگرایی

به حاشیه رفتن زبان محلی

سلیقهای و فرد محور شدن
اجرای سیاستها

چالش تسلط آموزش تک زبانه
مضامین مرتبط با
نتایج
تمرکز قدرت در زبان معیار

کاهش تعلق به زبان محلی (مادری)

ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی

مضامین مرتبط با
راهکارها

تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار

نمودار  :2مدل مضمونی (تماتیک)

 :6-1مضامین مرتبط با سیاستها

افزایش تعلق به زبان محلی (مادری)

در بین مضامین استخراجشده چهار مضمون غلبۀ رویکرد امنیتی ،سیاستزدگی ،سلیقهای و فرد محور شدن اجرای سیاستها
و مرکزگرایی جزء مضامین مرتبط با سیاستهای زبانی ملی ،قومی قرار گرفتند .در این زمینه میتوان گفت که امنیتی شدن و
سیاستزدگی زبان محلی و قومی در واقع وارد شدن آن به حوزۀ امنیتی و سیاسی دولت است .مرحلهای که در آن موضوع امنیتی
و سیاسی شده فراتر از قوانین رسمی دنبال میشود .عمدۀ دلیل غلبه نگاه امنیتی و سیاسی به حوزۀ زبان محلی (زبان کردی) در
سیاست ها ،دغدغۀ حفظ انسجام و همبستگی ملی است و این تصور وجود دارد که زبان محلی در مقابل زبان معیار قرار دارد.
درحالیکه آنچه یافتههای تحقیق حاضر نشان داده است این است که زبان محلی کردی در هیچ زمانی بهعنوان یک زبان مقابل
و مخالف در برابر زبان معیار فارسی قرار نگرفته است ،بلکه همواره بهعنوان جزئی از زبانهای ایرانی و در داخل مرزهای ایران
تعریف شده است .با این وجود مسئله اصلی در اینجا دالیل و چرایی امنیتی و سیاسی کردن نسبت زبان معیار و محلی است .از
دیدگاه ویوراز صاحبنظران مکتب کپنهاگ امنیتی کردن معادل و در تناظر با تهدید یک پدیده واقع میشود که خود محصول
درک بیناذهنی اعضای جامعه اعم از داخلی و بینالمللی است .این مسئله از یک سو نشان از آن دارد که تهدیدها در بستر جامعه
و با اتکا به اذهان شکل می گیرند و هویتی مستقل از جامعه ندارند و از سوی دیگر تهدیدهای لزوماً ناظر به یک خطر واقعی
نیستند ،بلکه ایجاد باور مشترک و جمعی مبنی بر تهدیدآمیز بودن پدیده ،مقابله با آن و تأمین امنیت را توجیهپذیر میکند.
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درزمینۀ زبان محلی و زبان ملی نیز آنچه یافتهها نشان دادند در واقعیت و عرصۀ جامعه هیچ امر تهدیدآمیزی وجود ندارد و مردم
شهر ایالم به زبان فارسی به عنوان زبان ملی خود تعلق باالیی داشته و در کنار آن به زبان کردی نیز بهعنوان زبان مادری خود
تعلق دارند و دراینبین مدیران و سیاستگذاران محلی که در پی رسیدن به اهداف سیاسی خاصی هستند با ابراز سلیقههای
شخصی بهعمد یا غیر عمد سعی در بردن مسئله به سمت ابعاد امنیتی و سیاسی دارند که این مسئله با کاهش تعلق به هم زبان
معیار و هم زبان محلی کردی همراه است .در همین زمینه نیز ویورمعتقد است که خطر و ناامنی بهصورت بالقوه در جایی وجود
ندارد ،بلکه این نخبگان سیاسی هستند که از آن استفاده ابزاری میکنند .فریدمن ( )2009فریدمن نیز در این زمینه بیان میکند
که حضور گسترده ذینفعان گوناگون و همچنین گروهها و حتی نهادهای فشار شاید بزرگترین چالش برای سیاستگذاری رسانه
در آینده باشد .تلفسون ( )1991نیز با پررنگتر نمودن جنبۀ سیاسی این مقوله ،سیاست زبانی را نهادینه شدن زبان بهمثابه
مبنایی برای تمایز بین طبقات و گروههای اجتماعی میداند .بدین معنا که سیاست زبانی سازوکاری برای قرار دادن زبان در
ساختار اجتماعی است که در آن ساختار ،زبان میتواند تعیینکننده دسترسی به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی باشد.
 :6-2مضامین مرتبط با نتایج

به حاشیه رفتن زبان محلی ،تمرکز قدرت در زبان معیار و چالش تسلط آموزش تک زبانه سه مضمون مرتبط با نتایج حاصل
از سیاستهای مطرح شده در بخش قبلی است .سیاستهای زبانی با غلبه نگاه امنیتی و سیاسی و همچنین متکی بر فرد و سلیقۀ
افراد و متکی به مرکز در درون جامعه بهصورت نامحسوس موجب فرعی شدن و به حاشیه رفتن زبان محلی شده است .این
فرعیشدن خود را بیشتر در بازنمایی های زبان محلی و مادری در جامعه و نهادها ازجمله صداوسیما نشان داده است؛ بهگونهای
که زبان محلی بهعنوان زبانی بیاهمیت و بدون پرستیژ بازنمایی میشود .بارک ( )2009معتقد است هویتها بهواسطۀ بازنماییها
شکل میگیرند .در این میان رسانهها مهمترین سازوکار ارتباطی برای پخش و انتشار این بازنماییهاست .تلویزیون در حال حاضر
یکی از واسطهها و حلقههای اصلی بین مردم و محیط اجتماعی آنان بوده و نیز نیرومندترین ابزار در خلق تصورات ملی است
(بارک .)2009 ،قاسمی و همکاران ( )1400در پژوهشی بیان کرده اند که شبکه محلی سیمای مرکز ایالم از طریق سریالهای
موجود با بازنمایی شکل خاصی از سبک زندگی بهعنوان سبک غالب بر پذیرش و تقویت سبک زندگی سنتی تأکید کرده و در
برابر سایر سبکهای موجود در جامعه (سبک زندگی مدرن و بینابین) مقاومت کرده یا از آن بهعنوان سبک حاشیهای  /نامتعارف
یادکرده است و جامعه ایالم را تحت عنوان جامعه سنتی معرفی و بازنمایی میکند.
تمرکز قدرت در زبان معیار نیز بهعنوان نتیجۀ دوم سیاستها مطرح است .وقتی قدرت بهصورت انحصاری در زبان معیار
متمرکز شود ،نوعی خالء قدرت در زبان محلی ایجاد میشود که موجب پیامدهای متعددی میشود .کاپالن وبالدوف ()2003
معتقدند که ارتقای جایگاه و کاربرد یک زبان در فضاهای اجتماعی و علمی از فعالیتهای مهم در راستای تحقق برنامهریزی زبانی
است .در این نوع برنامهریزی ،نقش حاکمیت در اعمال و تجویز برخی دستورالعملها اجتنابناپذیر است .ازجمله کارکردهای این
نوع برنامهریزی همانا یافتن وجهه و اعتبار یک زبان بهعنوان زبان علم ،زبان حرفهای و زبانی با فرهنگ واال است .والتیسون نیز
بیان میکند درواقـع همه سیاستها ازجمله سیاستهای فرهنگی حاصل قدرتاند چون صورتبندی میشوند تا به اهداف معینی
برسند .معیار و چالش تسلط آموزش تک زبانه نیز نتیجه دیگر سیاستهاست ،کامینز در نظریه رشد وابستگی متقابل نشان
میدهد که رشد در زبان دوم وابسته به پیشرفت زبان اول است آن دسته از مهارتهای سواد که آدمی به زبان بومی فرامیگیرد،
به زبانهای دیگر هم منتقل میشود .بهعبارتدیگر مهارتهای سواد و راهبردهای تفکر بهطور ناخودآگاه به زبان دوم انتقال
مییابد .اگر در زبان اول رشد ناقصی صورت گیرد این ناقصی شامل تمامی حوزههای زبان دوم نیز میشود (کامینز.)150 :1984 ،
 :6-3مضامین مرتبط با راهکارها

مضامین مرتبط با راهکارها شامل دو مضمون ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی و تنوع گویشی و عدم تسلط گویش
معیار است .با توجه به سیاستها و نتایج حاصل از آنها بهعنوان راهکار این مسئله مطرح شد که درصورتیکه دو زبان فارسی و
کردی در کنار هم و نه در مقابل هم در حوزۀ آموزش و هم فرهنگ و صداوسیما حضور داشته باشند و یک انسجام درونی در بین
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آنها برقرار باشد موجب غنای هر دو زبان شده و چالشهای پیش روی زبان محلی کردی که مطرح شد نیز از بین میرود و
اینگونه هم تعلق به زبان محلی و مادری کردی در بین مردم بیشتر میشود ،هم تعلق به زبان معیار فارسی .زبان فارسی و کردی
نباید به عنوان یک خود و دیگری در مقابل هم قرار گیرند بلکه هر دو دارای یک ریشه و در یک سر طیف قرار دارند .تاجفل و
همکاران معتقدند که ما مقولههایی را که در ذهن خود به وجود میآوریم ،با مرتب کردن موضوعات در آنها تفاوتها را در بین
مقولهها افزایش میدهیم افزایش تفاوتهای بین مقولهای و در داخل گروه آنها را کاهش میدهیم .بهعبارتدیگر ،آنها میگویند
ما تمایل داریم بر شباهت بین اعضای یک مقوله و تفاوت بین مقولهها در بین این گروهها ،فرد آنهایی را که بدان تعلقخاطر
دارد (درون گروه) میشناسند و آنهایی را که بدان متعلق نیست (برون گروه) نیز تمیز میدهد .تنوع گویشی و عدم تسلط گویش
معیار نیز راهکار دیگری بود که مطرح شد ،به این معنی که نهادها نباید بر روی یک گویش تمرکز کنند و سایر گویشهای زبان
کردی به حاشیه رود زیرا این مسئله موجب کمرنگ شدن و عدم تعلق به سایر گویشها میشود .بارچ سه ویژگی برای معیار
شدن یک گویش بیان میکند :سهولت گویش ،تعداد گویشوران اصیل و غیر اصیل در مقایسه با سایر گویشهای زبان .محبوبیت
و مقبولیت گویش در بین گویشوران سایر گویشها (بارتچ.)68 :1987 ،
مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد.
حامی مالی
هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.
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روشندل اربطانی ،طاهر .)1397( .سیاستگذاری رسانهای ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم.
غالمی شکارسرایی ،محمدرضا .)1395( .تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقالب اسالمی با تأکید بر دوره ،1376-1368
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی.111-124 :)20(6 ،
فکوهی ،ناصر .)1397( .نوپانایرانیسم ،میراث فرهنگی و زبان مادری در ایران .مجموعه مقاالت زبان مادری در گفتمان علوم
اجتماعی ،تهران :نشر نقد فرهنگ.
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 تحلیل سیاستهای دستگاه فرهنگی هنر معاصر ایران با کمک.)1400( . عبداهلل، آقائی، حامد، امانی، مهدی،قادرنژاد حمامیان
.44-62 ،)3(3 ، جامعه شناسی فرهنگ و هنر،) رویکرد گالری هما:جامعهشناسی دین ماکس وبر (مورد مطالعه
 سیمای: بازنمایی سبک زندگی در مجموعههای تلویزیونی (مورد مطالعه.)1400( . شیما، برزردی، صدیقه، پیری،یارمحمد،قاسمی
.22-43 ،)3(3 ، جامعه شناسی فرهنگ و هنر.)مرکز استان ایالم
 برساخت گفتمانی.)1397( . سید حامد، محمدباقر و کهنه پوشی، علیزاده اقدم، ناصر، صدقی، محمد، عباس زاده، فردین،قریشی
،)2(7 ، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.)1294-1301( سیاست زبان در روند نوسازی ایران نمونه موردی نشریه کاوه
.125-153
 طرح: تهران، عبداالحد علیقلیان و افشین خاکباز، مترجمان، جامعه و فرهنگ، اقتصاد: عصر اطالعات.)1385( . مانوئل،کاستلز
.نو
. نشر افکار: تهران، مجموعه مقاالت انسانشناسی زبانشناختی، زبان در گستره فرهنگ.)1397( . امیلیا،نرسیسیانس
 مقایسه تواناییهای معنی شناختی دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه در پایههای دوم و پنجم ابتدایی.)1380( . آلیس،هوسپیان
.329-359 ،37 و38 ، فرهنگ.1376-1377 مدارس شهر تهران در سال تحصیلی
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