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Abstract 

The Academy of Persian Language and Literature as an institute with (inter)national 

remit, whose policies and plans could have far-reaching consequences not only in 

linguistic domains but also in social and political ones, must be regularly subjected 

to internal and external evaluation. The resultant feedback could then contribute to 

its maximal efficiency. In keeping with this, and having adopted an advocacy-

participatory approach, and having applied some principles and concepts from the 

interdisciplinary Language Policy and Planning to the mechanism involved in the 

performance of the institute and especially its word-formation processes, the present 

study has set out to not only lay bare the inadequacies inherent in its functioning but 

also draw more increasingly the Persian Language policy-makers' attention to them. 

Using qualitative documentary analysis, the researcher sought to critically, as 

required of an advocacy-participatory stance, examine and analyze the Academy's 

linear process of language policy. The findings indicate that the Academy, in its 

functioning, (un)consciously has assumed a positivistic and stagist standpoint likely 

to cause the resistance of language agents in various levels and domains of the 

Iranian pluralistic society. Another finding of the investigation is a lack of 

recognition of a conflict of interest among the various actors involved in language 

policy in the documentary data analyzed. Moreover, the adoption of an elitist stance, 

especially on the issue of word formation, has led to a lack of recognition of the 

native speaker's linguistic intuition as an invaluable resource for helping with the 

selection, use, and acceptability of neologisms in Persian. 
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 چکیده

کتته  میّتت فرفبتتا شتتعال عمی تترد   عنتتوفن ادتتاد بتتهفرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  

اته صترفاد در  ،ف توفات  پیامت ها  گستنردههتا  نن مت گتافر هتا و سیاست ریز براامه

دفشتتنه باشتت ،  بتته همتترفههتتا  فجنمتتاع  و سیاستت  ایتتز بی تته در عرصتته ،زبتتاا  زمینتت 

 لحتتاک کتتردناقتت  و فرزیتتاب  درواتت  و بیرواتت  دتترفر گیتترد تتتا بتتا بایستتن  پیوستتنه مورد

در ف  دفشتتنه باشتت   عمی تترد و فگرگتتافر  بی تتینه و بدینتتهبازخوردهتتا  صاصتت  فز نن، 

م تتارکن  و ایتتز کاربستت  -ف روی تترد م ففعتته فتّختتا پتتهوهف فعیتت ، بتتا فیتتر رفستتنا، 

ریتتز  زبتتاا  بتته گتتافر  و براامتتهف  سیاستت رشتتنهف  فصتتوو و مهتتاهیم میتتانپتتاره

ضتمر  تتاکوشتی ه  ،«گزینت وفژه»فرفینت  ویتهه بتهو  فیتر ادتادسازوکار صاکم بر ستاخنار 

منولیتتان و  توجّتته، ننهتتا  صتتاکم بتتر هتتا و کاستتن ف  اارستتای پتتارهفز ستتاز  عریتتان

فزپتتیف بتته ان فارستت  رف بتتیفاگد فشتت  و گستتنرو اهتتو  زبتت ۀگتتافرفن صتتوزسیاستت 

 بتتر نن «ستتن کاو  کیهتت »گیتتر  فز روو دتتا معطتتوز ستتازد  پهوه تتگر بتتا بدتترهرفتتآ نا

کته  گتافر  زبتاا  در فرهنگستنان رف بتا دیت   فانقتاد م ت بوده تا فرفینت  خطت  خت 

هتا گتوفه م تارکن  فست ، ت تری  و تحییت  امایت   یافنته-ف رهیاف  م ففعته فتّخا   لازم

گتتافر  زبتتاا  ختتود )اا(نگاهااتته نن فستت  کتته فرهنگستتنان در عمی تترد سیاستت 

توفات  کنت  کته ینتیر رهیتافن  مت او مت دابت «محتورگتام»و  «گرفیااتهفگبتات»روی رد  

کتتارگزفرفن زبتتاا  در ستتطو  و  ااپتتایر  فز ااصیتت ع  دففعتته و ستتازوباعتتا فیجتتاد اتتو

هتتا  فیتتر جستتنار یافنتتهفیتترفن شتتود  فز دیگتتر  من ثّتترهتتا  مخنیتتم جامعتته ستتاص 

 منعت ّدتضتاد منتافآ در میتان کتارگزفرفن  شتناخنررستمی توفن بته عت م بته   م پهوه
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چنتتیر، فشتاره امتود  هم یتت متورد تحیگتتافر  زبتاا  در فستناد سیاست  ر عرصت من ثّتو 

 رستمی  منجتر بته عت م بته گزینت ،وفژه  ویتهه در مقولت، بته«گرفیااهاخبه»روی رد  فتّخا 

عنتتوفن یتتب منبتتآ فرزشتتمن  گتتزینف، بتته ،زبتتاا  گوی تتورفن بتتوم  زبتتان شتتمّ شتتناخنر

 فس   ش هپایر  وفژگان او در فارس  و فدباو کاربرد

ریتتز  گتتافر  و براامتتهفرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت ، سیاستت  هددا کلیدددواژه

 م ارکن ، سن کاو -ف وی رد م ففعهنموزش ، ر

 مهمقدّ. 1

فغیتته هنجتتارگرف و ایتتارت  [هستتنن   کتته »ادادهتتای   1میّتت هتتا  زبتتان فرهنگستتنان

هتتا  ستتنن  در بافتت  بتته لحتتاکدتتای  کتته نا)کوشتتن  تتتا بتته کاربردهتتا  زبتتاا  مطیتتوب  متت 

مخنیتتم،  یتت بتته دلا کتتهفاتت ( د فستت  ببخ تتن  و دیگتتر کاربردهتتای  رف رستتم  فدبتت  نمتت ه

(  51، ص  2446، 2فستنون)ماگت « فدبتاو کمنتر  شت ه باشت ، ممنتول ستازا  نادتابته  ،فصیاااد

اد متتت ّتعدفرف  ستتتاخنار ا ادادهتتتای  ستتتر دایتتتفهتتتا  ستتتازماا  در سروجودیتتت فیتتتر م

(  ینتتیر 2416، 5رواتت  )کامواتت ومتت  بتته شتتمار 6«گتترفستتره»و  0«تجتتویزگرف»، 3«صتتاکمین »

معیتار زبتان رستم  گوات   ن و هستنتیتادر  6«زبتاا تتب سیاست ِ»که با تأکی  بتر  ادادهای 

در ورف  فدتت فمات و  ستت  م تتخص رف تبییتتو و تتتروی، اماینتت ،موجتتود در یتتب دیمتترو سیا

رف ایتتز ( 2416، 8مولینتتا-عقیتت ت  )کرواتت هتتا  زبتتاا  ختتود، فهتت فز و مقاصتت  ریتتز براامتته

متردم و درانیجته  میّت   جمعت  و ستاز  و تقویت  بی تنر هویّتکمتب بته همگتر همچون

نیت ، دابتاو کتار مت    بستیار بتهرو  یتب میّت هتا  پتیفِیالفکه در  ساز  صاص فجمال

و ف  فز فرفینتت  پیچیتت ه ستتدم ختتود رف در هتتر مرصیتته نادتتاتعبیتتر  دیگتتر، کننتت   بتتهمتت 
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2. Mugglestone  
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4. prescriptive   

5. purist   
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7. single-language policy  

8. Coronel-Molina  
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و ادادهتتا   میّتت هتتا  هتتا  زبتتانفرهنگستتنان کننتت  فیهتتا متت  1«ستتاز  میّتت» متت ّتطولتتاا 

 گتتتاهایرویتتتهه فز ف ، بتتتهنشتتت ارف م فخیتتته»چنتتتیر اق تتت  هم نادتتتامننتتتایر یتتتا م تتتابه 

( دفراتت   52، ص  2446فستتنون، )ماگتت « بخ تت  بتته وفژگتتان و معتتاا  ج یتت م تتروعی 

کتته  شتتان، در دورفن معاصتتروجتتود  پیتت فیف  ایتتر فز فیستتههتتای ، دطتتآینتتیر ستتازمان

، 3( زبتتان فاگییستت  )برجیتتان2عقیتت ت  )ههمتتوا  تهتتوّ ستتاز  ااشتت  فز ستتییار جدتتاا 

فاگییستت  و تبعتتات شتت ی فد  6«فمپریالیستتم زبتتاا »( 1992) 0فیییپستتون (، یتتا بتته تعبیتتر2416

سرتاستر دایتا  هتا رف روفاته زبتان 5گترففاگییست  مخرر نن، فابوه وفژگتان و ترکیبتات زبتاا ِ

زبتاا  و هتا  تتبتتوفن گهت  هرینت  سیاست دفرات   مت  بر عدت هکن ، رسالن  سنگیر م 

(، در دورفن 1998، 6)فستتمی  شتت ه فستت متتورد اقتت  وفدتتآ  نادتتا گرفیتت  بی تتنرِستتره

هتتا  فادتت  تتتوفن پاس فشتت  زبتتان تتتریر جبدتت مستتاز  زبتتاا  همگتت  در مقتت ّجدتتاا 

 رو سیاس  یا جغرففیای  خود هسنن  ههموایب و یا رداب  برفبر در دیم

، دو عامت  نادتاجد  تأگیرگتافر  بی تنر و بدنتر فیتر ادادهتا و فساستاد بقتا  عمی ترد  

هتتا  گواتتاگون در ستتطو  در زمینتته نادتتارستت پ پ تتنیباا  بی تتنر متت  بتته ایتترضتترور  

  بتتا مستتأل یواتت در پو ایتتز فرزیتتاب  عمی ردشتتان   منعتت ّدمخنیتتم فجنمتتال توستت  بتتازیگرفن 

بایتت  پیوستتنه متتورد اقت  و فرزیتتاب  درواتت  و بیرواتت   ،فساستاد ،هتتای وم، ینتیر موجودیتت د

شتان، هتا  برنمت ه فز ینتیر فرزیتاب  بته ستاخنار عمی ترد درفر گیرات  تتا بتا تزریتف یافنته

بته  درانیجتهو  جدتان کنتوا  ستازگار پیف بتا تحولتات پرشتنار و درفزدفمنت فزخود رف بیف

 خود کمب اماین    بقا

ستاخنار موفتف، یتب ایتام بت ون خطتا یتا ش ست  ایستت ، »(، 2416بته فعنقتاد فنحت  )

خودتصتتحیح  و فیجتتاد  فول یفطربتتهبی تته ایتتام  بتتا توفاتتای  ت تتخیص ش ستت  و 

                                                           
1. nation-building  

2. hegemony   

3. Borjian  

4. Phillipson   

5. linguistic imperialism  

6. Anglicized  

7. Smith  
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منتوفو، فگتتر ستاخنار فرهنگستتنان  یربته همتت(  333)ص  « پی ترف  همترفه بتتا پویتای  فستت 

افر  و بالنت گ  ختود فدفمته دهت ، در هتر دیمترو جغرففیتای  بخوفهت  بته تأگیرگت میّت زبان 

رف ایتتز در دستتنورکار دتترفر دهتت    «خودفرزیتتاب »گواتته کتته فشتتاره شتت ، بایتت  اتتوع  همتتان

هتتا  فعّالیّتت   وستتوسم بخ تت  فز ختتورفج موجتتود جدتت  فاجتتام ینتتیر رصتت   فز 

ستتب  بتته عمی تترد هتتا  مطالعتتات فانقتتاد  اتوفاتت  فز طریتتف یافنتتهفرهنگستتنان، متت 

پهوه تتگرفن فادتت  تضتتاد منتتافآ فتتور  و یتتا مستتنقیم تتتأمیر شتتود   یتت فرهنگستتنان فز ااص

( و در 2416ایتتر فنحتت  ) متت ّ «خودتصتتحیح »ینتتیر خودفرزیتتاب  بایتت  اتتاگزیر منجتتر بتته 

گتتافر زبتتاا  فعتتم فز فرهنگستتنان جیتتو ادتتاد سیاستت پی تترف  محستتور و روبتته متت ّتدرفز

 و غیره باش   میّ زبان 

فلمیتت  بتته فروپتتا  گتتافر زبتتاا  در ستتط  بتتیرم تت تأستتین اخستتنیر ادتتاد رستتم  ختت 

در فینالیتا، در  1دورفن اوزفی ، یعن  زمتاا  کته اخستنیر ینتیر ادتاد ، نکادمیتا دلتا کروزکتا»

گتتردد  منعادتته نن، در (، برمتت 51، ص  2446فستتنون، )ماگتت « بنتتا ادتتاده شتت  1680ستتاو 

هتا  م تابد  پ یت  نترتیته، در فرفاسته و فستپاایا ستازماها  ههت ه و نغتاز هجت ه بتهس ه

بیستتنم و بیستت  و ی تتم فدفمتته یافتت  و کماکتتان پتت  گرفنتته    تتتا ستت ۀنمتت  و فیتتر ستتنّ

 کتته»هستتنن  « هتتای  تأگیرگتتافر و مرجتتآفرگتتان» دستت یرفزفهتتای  شتتود  فرهنگستتنانمتت 

هتتا  عنتتوفن بخ تت  فز فخنیتتارفت ختتود، مستتاولی  پاس فشتت  و ایتتارت بتتر زبتتانبتته

  (51، ص  2446فسنون، )ماگ  «دفرا  بر عد هم خص  رف 

ستتاز  در زبتتان فارستت  بتته صتت ود ده دتترن وفژه  ادتتادیرغهتتا  غیررستتم  و فعّالیّتت 

ستتینا و فبوریحتتان بیرواتت  فبتتر همچتتونیعنتت  زمتتاا  کتته دفا تتمن فا   ؛گتتردددبتت  برمتت 

تتتوفن بتته  در صتت ّ ،طیبااتته فز وفژگتتان موجتتود عربتت رز و رفصتت جتتا  فستتنهاده صتتِ بتته

، 2ویتهه در گهنمتان عیمت  در زبتان فارست  رو  نوردات  )پتر ستاز  بتهوفژهبرفبرگزین  و 

 بتته شتتمارتتتوفن فز پی تتروفن فیتتر عرصتته در جدتتان (  فز فیتتر صیتتا، فیرفایتتان رف متت 1986

 نورد 

                                                           
1. Accademia della Crusca  

2. Perry  
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در تتتاریم معاصتتر گتتافر  زبتتاا ، دتتاد  متت یری  و سیاستت هتتا  رستتم  و افعّالیّتت 

شتاه یرهتای  ااپایت فر در عصتر ااصترفل ّ فعّالیّتمنعادته (  1986)پتر ، فیرفن ش   گرفت  

و ادتتاد رستتم  فرهنگستتنان پتتا بتته عرصتت  وجتتود گافشتت  و در داجتتار، در عصتتر پدیتتو  فوّ

ایتتز بتته فیهتتا  اقتتف پردفختت  کتته بتتا  ،در دورفن پدیتتو  دوم ،ختتود فعّالیّتت  دومتتیر دورۀ

 1366متتتر برخاستتتنه فز تغییتتتر ایتتتام صتتتاکم در بد سیاستتت  و فجنمتتتاع ِ هتتتا  دگرگوا

رو شت   ستومیر بتهف  ین ستاله روریتز  زبتاا  بتا ودهتهبراامته ها و فدت فمات عرصت راامهب

دوم فز عمتتر ایتتام جمدتتور   ، در دهتت مرصیتته فز صیتتات فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت 

 همچنتتانهتتای  کتته فعّالیّتت هتتا نغتتاز شتت ؛ هتتا و مأموریتت لویتت فستتیام  و بتتا بتتازتعریم فوّ

نفرینت  فرهنگت  ختود فلمییت  بته اقتفو بتیر میّت ت فوم دفرد و فیر اداد صسار در ستط  

عنتوفن ی ت  م غوو فست   فرهنگستنان زبتان و فدر فارست  در عتیر اوپتا بتودن ختود، بته

طتتور ختتاص در گزینتت  بتتهگتتافر زبتتاا  و وفژهتتتریر ادادهتتا  سیاستت استتبه باستتابقهفز بتته

  فس ، مطر  ها  کوتاه ت فوم دفشنهرغم ودهههایف بهفعّالیّ که  سط  جدان

هتا  عیمت  و فعّالیّت بتردفر  فز انتای، بتازخورد صاصت  فز توفات  بتا بدترهفیر اداد مت 

و  ه فمنتت هتتا  ختتود و ایتتز هم تتار  «گزینتت گتتروه وفژه» فعّالیّتت ِ ،خصوصتتاد ،پهوه تت 

مرفکتز نمتوزو عتال  هتا و ففزفیااه با ستایر ادادهتا  فرهنگت  و نموزشت  اییتر دفا تگاههم

فاجتتام  کتته فز دو طریتتفِ- هتتا  فصنمتتال  عمی تترد ستتاخنر کاستتن ک تتور، ضتتمر مرتهتتآ

صتتورت   بتتهصنّتت -شتتودطتترز بیرواتت  و خودفرزیتتاب  درواتت  فاجتتام متت هتتا  بتت پتتهوهف

 د و شعال و اهو  عمی رد  بی نر  دفشنه باش  شوفلگوی  در منطقه و جدان مطر  

فیتتر جستتنار بتتا روی تترد  هتتا  فساستت  کتتهگهنتته شتت ، پرستتف ناچتتهبنتتا بتتر 

ستتاز  زوفیتتا  مخنیتتم ستتاخنار عمی تترد  ادتتاد ، بتتا هتت ز عیتتان1«م تتارکن -ف م ففعتته»

 س ، عبارت فس  فزپناداده  به پاسم  در پفرهنگسنان زبان و فدر فارس  

                                                           
1. advocacy-participatory approach  
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بررست  فسناد موجود در رفبطه با سازوکار عمی رد  فرهنگسنان زبان و فدر فارس  یه   1

  به دسفیر اداد مم ر فس  زباا  گافر  ها  فصنمال  در ایام سیاس کاستن  خیأها یا

 ده ؟ 

ها  گافر ، طبف یافنهها در فیر اداد در ستتط  ستتیاستت شتتناستتای  کاستتن  به فرض  2

توفن با یگواه م  ،ها  مرتب و عرصه 1ریز  زباا گافر  و براامهف  ستیاس رشتنهمیان

تأگیرگافر  و فگربخ تت  اداد رف  ،فز دی گاه ایر  کمدستت  ،ها  موجودبررستت  کاستتن 

 ففزفیف دفد؟

 پژوهش ۀپیشین. 2

ستتتازوکار صتتتاکم بتتتر عمی تتترد   گرفنتتته درزمینتتتاگتتتاه  بتتته مطالعتتتات صتتتورت

، وضتتو بتته ،فلمیتت هتتا  زبتتان و ادادهتتا  بتتا کتتارکرد م تتابه نن در ستتط  بتتیرفرهنگستتنان

؛ لنگستتنون و 2449، 2)فسپالستت   دفردپهوه تت   ص ایتت  فز اتتوع  شتت از در فیتتر عرصتت 

اد بتتا رهیافتت  فانقتتاد  بتته نن متت ّت(؛ شتت اف  کتته جتتا دفرد مطالعتتات ع2411، 3فستتناای -پنتت 

ستتاز  بی تتنر نن گتتام بردفراتت   در فیتتر زمینتته، شتتاه  مطالعتتات عیتتان در پتت بپردفزاتت  و 

؛ 2443 ،6)کویریتتون 0«اگارفاتتهفرهنتت »بی تتنر بتتا روی تترد  هتتمننف  در ستتط  دایتتا، پرفکنتت ه

هتا  کیتان ستاخنار  و ( هستنیم و تعت فد مطالعتات  کته بته مقولته2445، 5کویریون و لتاانیر

هتتا و اووفژگتتان 6در جافاتت فز  شتتانی کارفبتتا  یواتت در پویتتهه هتتا بتتهعمی تترد  فرهنگستتنان

 ( 2449، 8)برف  امواه، کارفباکاج فس فا ج  ،پردفزا م  نادافدباو عموم فز 

گتتافر  یتتا متت یری  زبتتاا  رف م تت ختت  فلمییتت ، عرصتت بتتیرف  فز مطالعتتات دستتنه

 من ثّترو  منعت ّد منت فنصتاصبان منتافآ و عیادهدفانت  کته در نن مت  9برفاگیتزف  مناد هعرصه

                                                           
1. language policy and planning   

2. Spolsky  

3. Langston & Peti-Stantić  

4. lexicographical  

5. Quirion  

6. Quirion & Lanthier  

7. implantation   

8. Karabacak  

9. a site of struggle  
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 ،ادمتت تع ،هتتافرهنگستتنان فزناجاکتتهایتتر ختتود هستتنن    ف فهتت فز زبتتاا  متت ّتحقّتت بتته دابتتاو

هتتا بتته گتتافر یمات و سیاستت ادادهتتا  صتتاکمین  و یتتا دولنتت  هستتنن  کتته در نن تصتتم

هتا و ادادهتا  فشتخاص و گتروه ،شتوا مت  فتّختا مرفتبت  ش ی  فز بالا بته پتاییر و سیستیه

توفاتت  ریتتز  زبتتاا  صتتاز شتتوا  کتته متت اهعتت  مم تتر فستت  فز فرفینتت  براامتتهمدتتم   

 دستت یرفزف( ی تت  2416) 1در پی تتبرد فهتت فز زبتتاا  ادتتاد فیجتتاد کنتت   کامواتت و خستتارفت 

عنتوفن ادتاد  بته 3«مالتاو  2مرکتز مطالعتات زبتاا »ت فس  که بته بررست  عمی ترد مطالعا

رست  کته پتردفزد و بته فیتر یافنته مت در فیتر ک تور شت ه مت  0«ییچتوف»که جایگزیر اداد 

هتا  معمتوو زبتان عمی ترد  شتبیه فرهنگستنان ،فساستاد ادتاد دبیت ،سازمان ج ی  برخیاز 

 م روعی  نن زیر سؤفو فس   رویرفزف ،گرف ا فرد  مرجآماهیّنو 

( بتتته بررستتت  2446) 6، پهتتت دیگتتتر و در بافتتت  جغرففیتتتای  منهتتتاوتف  در مطالعتتته

فگریتته فیدتتار فو  پردفختت   5«نکتتادم  ستتیطنن  فستتپاایا»هتتا  زبتتاا  کتتارگزفرفن فیتت لولوژ 

نهستته وفرد ایستت ، بعضتت  فز فلو فدتت فمات زبتتاا  فیتتر ادتتاد فتت  هتتاتیاوفیتترفد  بتته  دفشتت 

صتتاز بعضتت  فز بتتازیگرفن مدتتم زبتتاا  در فستتپاایا  در ختت م ا  نکتتادم  رف هتتگهنمتتان

عمی تترد  در متتوردختتود  ( ایتتز در مطالعتت 2416مولینتتا )-ف  کتته کرواتت دفاستت   یافنتته

در همتتیر رفستتنا و در پیواتت  بتتا زبتتان عربتت ،   امتتوده فستت بتت فن فشتتاره  «فرهنگستتنان پتترو»

هتتتا  دخیتتت  در ( بتتته بررستتت  گهنمتتتان2415) 6و متتتاکن  عبتتت فلح ، فلجتتتاج، موگتتت م

    پردفخنن  ناداو اقف عقی ت   «فرهنگسنان زبان عرب  خارطوم»ریز  زباا  در براامه

ریتز زبتاا  فعتم فز ر فیتر فست  کته ادادهتا  براامتهشت ه مبتیّها  مطالعتات فاجتامیافنه

م  ک تتورها زبتتان رستت گواتت  8«معیارستتاز »فهتت فف  فرفتتتر فز  ،نن یتترغهتتا و فرهنگستتنان

                                                           
1. Kamwendo  

2. The Center for Language Studies  

3. Malawi   

4. The Chichewa Board  

5. Paffey  

6. The Spanish Royal Academy  

7. Abdelhay, Eljak, Mugaddam, & Maconi   

8. standardization   
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 کننت هتا  زبتاا  و یتا فرهنگت  صترز رف دابتاو مت های  بتیف فز سیاست دفرا  و سیاس 

  (2448؛ 2416مولینا، -)کروا 

 ویتتهه در رفبطته بتا فرهنگستتنان زبتان و فدر فارستت در بافت  دیمترو زبتتان فارست  و بته

رفکنتت ه و ریتز زبتتاا  در فیترفن فست ، مطالعتات پگتافر و براامتهکته ادتاد صتاکمین  سیاستت 

صتتوو دو محتتور وصتتوو ،ادمت تع ،  ینتتیر مطالعتتات شت ه فستت در ک تتور فاجتتام   محت ود

  اقت  عمی ترد و یتا صنّت اخست ، مطالعتات  کته بته ت تری  و دفتال  فصی  منمرکزا پ دستن

زفده، غیامحستتیر ؛1369فد عتتادو، ؛ صتت 1386ّپردفزاتت  )صبیبتت ، ستتازماا  فرهنگستتنان متت 

ستتاز  فیتتر بتته بررستت  و یتتا اقتت  فرفینتت ها  وفژه هتتای  کتتهدوم، پتتهوهف  و دستتن (1369

؛ صستتاب ، 1399؛ بخنیتتار  و غیتتام ، 1396فتتام، دفراتت  )فیتتزد  و م تت یر توجّتتهادتتاد 

؛ 1388؛ مجتت ، 1398؛ ستتمال و  غیاگیتتان، فصمتت خاا  ،زفدهدهقتتان؛ 1395فمیریتتان، ایتتر ، 

 فلمییتت  عرصتت یرک تتور بتتا مطالعتتات بتت (  فیتتر دو رواتت  پهوه تت  در1394مخنتتارپور، 

گرفیتت  رفستتنای  و هتتممحنتتوفی  کمتتابیف هتتم بتته لحتتاکعمی تترد ادادهتتا  متت یری  زبتتاا  

 دفرا  

عمی ترد  گرفنته در زمینت صتورت دفخیت ِ توفات  بته مطالعتاتِی   فز فیرفدهتای  کته مت 

یته بته فیتر مقولته فیتر فست  کته فغ ،نان زبتان وفرد باشت ساز  فرهنگستگزین  یا وفژهوفژه

فستنثناها در فیتر فز  فات   ی ت دها ترهتا  ایتر  د رتمنت  ورود گیتر  فز یتاریوربا بدره

 شناستت  فجنمتتاع  ستتع  در تبیتتیر احتتوۀکتته بتتا کاربستت  یتتب یتتاریور روفن زمینتته

پتتایر  کتتاربرفن بتته اووفژگتتان ستتاخ  فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  دفرد، فدبتتاو

( فست   فیتر جستنار 1398فصتهداا  )پتور دت م و فیروزیتانشت ه توست  پتیفپهوهف فاجام

ر فرهنگستنان بته مصتوّ در مقولت  شتف اتووفژۀ«  جامَتیَهَ»ستاز  مهدتوم فت  و پیتادهبا معرّ

 ، وفژگتتان جامَتتیَیتتاریور ایتتر  و تحیییتت  هَ بتتر فستتارکتته  فستت  فیتتر یافنتته رستتی ه

یعنتت  دفرف  وزن فرهنگتت  بی تتنر  استتب  بتته - فرهنگستتنان فگتتر ستتنجی ه گتتزینف شتتوا 

  وفژگتان مننتایر ختارج  رف در زبتان توفانت  صنّتمت  -خارج  معتادو ختود باشتن وفژگان 

  پالایف و فز دور خارج کنن 
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 ،تتاکنون ،دهت  فیتر فست  کته یتاهرفدمت  بته دست پتهوهف فعیت    بررس  پی ین ناچه

ریتز  زبتاا  بته عمی ترد گتافر  و براامتهروی ترد کیتان سیاست  فتّختا ف  بتا هی  مطالعته

گزینتت  ادتتاد مدتتم و تأگیرگتتافر فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  وفژه ستتاز  یتتاوفژه

فاجتام شتوا  تتا م تخص  دست یرفزفهتای  بایستنه فست  پتهوهف رویترفزفاپردفخنه فس   

ریتتز  زبتتاا ، فرهنگستتنان بتته یتته شتت   گتتافر  و براامتتهم تت در ستتط  کیتتان ختت  شتتود

ات بتا روی ترد فانقتاد  چنتیر ضترور  فست  مطالعتکن  و یتا بایت  عمت  کنت   همم  م ع

طتور عتام و فرهنگستنان زبتان و فدر و هتا بتهگتافر  زبتاا  فرهنگستنانسیاست   به مقولت

هتای  فز فرفینت  طور خاص فجرف شتوا  تتا ا تان دهنت  فصیااتاد یته جنبته یتا جنبتهفارس  به

 ،ستاز  ادتادطتور ختاص فرفینت  وفژهو فرزیتاب  فدت فمات زبتاا  و بته ستاز طرفص ، پیتاده

تتوفن فز   جستنار کنتوا  رف مت فست  نادتاگتافر و یتا بتازاگر  بی نر سیاست  ازمن  م فد ای

بتا دیت   فانقتاد   کوشت ونورفاته پهوه ت  دفاست  کته مت ا  فیر صیا وفج  اتوع  جنبت

گتتافر  و عمی تترد  در درگتتاه فرهنگستتنان، هتتا  موجتتود سیاستت برمبنتتا  فستتناد و دفده

 سازد  فزپیف روشررف بیف یر فرفین  پیچی ه و صساس ین ماهیّ 

 چارچوب نظری. 1. 2

 مشارکتی-ایریزی زبانی و رهیافت مدافعههگذاری و برنامسیاست .1. 1. 2

هتتا  پتت ( ی تت  فز زیرشتتاخهفو پتت  فخنصتتاربه)ریتتز  زبتتاا  گتتافر  و براامتتهسیاستت 

و تحییتت  مستتال  یتتا  فستت  کتته بتته شناستتای ، ت تتری  «شناستت  کتتاربرد زبتتان»  رشتتن

پتتردفزد  منخصصتتان و متت  نادتتاصتت  بتترف  رفه  م تت یات برنمتت ه فز زبتتان در جامعتته و فرفلتت

هتا  پهوه ت  کته ری ته گیتر  فز طیهت  فز رووف ، بتا بدترهرشتنهپهوه گرفن فیتر میتان

شناستت  وفنشناستت ، عیتتوم سیاستت ، رشناستت ، صقتتو ، زبتتاندر عیتتوم  اییتتر متتردم

فاجتتام »طتتور ختتاص بتته هختتود رف بتت توجّتته ، دفراتت غیتترهو  شناستت  زبتتانفجنمتتاع ، جامعتته

ستاز ، مقاومت  گیتر ، تهستیر، پیتادهم  یات یتا مستال  مربتوه بته شت   پهوهف دربارۀ

( 1، ص  2416، 1)هالتت  و کستتیز جااستتون« گتتافر  )زبتتاا (و فرزیتتاب  سیاستت  در برفبتتر

                                                           
1. Hult & Cassels Johnson 
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ه رف گتتافر  زبتتاا  ستته صتتوز(، سیاستت 2446) 1اماینتت   فز دیتت  فسپالستت  معطتتوز متت 

فلخت ، رستم ماانت ، مثیتاد فسناا فردستاز  ستطو  زبتان 2مت یری  زبتاا  -1گیتردپ دربر مت 

دوفعتت  موردفجمتتال »، یعنتت  3فدتت فمات زبتتاا  -2 و    ؛ تتت ویر دستتنور اوشتتنار  یتتب زبتتان

باورهتتا یتتا فیتت لولوژ   -3( در یتتب دیمتترو جمعینتت ؛ 34)ص  « استتهگتتزینف زبتتان من

 ( 34)ص  « فد فمات مطیور زباا  دربارۀباورها  فجنماع  »، یعن  0زباا 

صتورت منطقت  بتا اگتاه  بته ففترفد  تتوفن بته، تعریم یتب رشتنه رف مت م ّتدر درفز»

)فسپالستت  ، « ف  در نن صتتوزه م تتغوو کاراتت  متتورد کن تتاو دتترفر دفدطتتور صرفتتهکتته بتته

 ف رشتتنهمیتتان 6کتتار  کتتارگزفرفن طبتتف فیتتر گتتزفره، بتتا اگتتاه  بتته عرصتت  ( 35، ص  2446

  مقولتت نوجّتتهم نادتتاتتتوفن دریافتت  کتته بی تتنر ریتتز  زبتتاا  متت گتتافر  و براامتتهسیاستت 

و  5«شتتدردولتت »هتتا ( زبتتان در ستتطو  کیتتان اییتتر ستتط  یتتب ستتاز  )سیاستت ادادینتته

هتا و پیامت های  و ایتز پیتام و     رد اییتر م رسته، دفا تگاه، ختااوفده، محتی  کتارسطو  خُ

 ، )و صنّت میّت فجنمتاع  در ستط   من ثّتراهعتان     توفات  بترفستاز  مت که ینتیر پیتاده

فز  منتت فا عیادههستتنن   ینتتیر  ،فلمییتت ( دفشتتنه باشتت ف  یتتا بتتیردر ستتطو  منطقتته ،بعضتتاد

التتان صقتتو  طیبتتان گرفنتته تتتا متت یرفن و منولیتتان دولنتت ، فعّو ستتایر فصتتیا  6«گرفهتتارهستتِ »

هتتای  فز جتتنن اتتوع  دغ غتتهخطتتر،     همتته بتته در معتترضهتتا  و متت ففعان زبتتان زبتتاا 

هتتا و برواتت فد و یافنتته تتتوفن مهتتاهیم، فصتتوومتت ، روفزفیتتراتت   رهتتا  زبتتاا  رف دفسیاستت 

فرهنگستتنان زبتتان و  همچتتونپهوه تت  فیتتر رشتتنه رف در ت تتری  و تحییتت  عمی تترد ادتتاد  

 بس   به کارفدبیات فارس  

ریتز  فر  و براامتهگتاسیاست   عرصت ر صتاصبان منتافآِد و ت ثّتتعت ّ به دلیت  فزناجاکه

  هتا  ف تار )در هتر اتول صتحنااپتایر گتروهشدر و ایتز صضتور کنمتانزباا  در یب دول 

                                                           
1. Spolsky  

2. language management  

3. language practice  

4. language beliefs or ideology  

5. practitioners   

6. nation-state  

7. purists   
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کته فیتر ختود مم تر فست   امایت گافر  عمتوم (، تضتاد منتافآ گریزااپتایر مت م  خ 

  فز دتت رت بتته طیبااتته )ههموایتتب( و دسنرستت  فصتتحار خاصتتّ تهتتوّ بتته تماییتتات 

گیتتر  زبتتاا  منندتت  شتتود، در مطالعتته فعیتت  تیتتاو صتتمیمستتاز  و تهتتا  تصتتمیمگیوگتتاه

م فاستتاا ، یعنتت  رهیافتت  ویتتهه عیتتوبتتا روی تترد فخیتتر فانقتتاد  بتته عیتتوم، بتته شتت ه فستت 

گزینتت  فرهنگستتنان زبتتان (، ستتاخنار و عمی تترد وفژه2446، 1م تتارکن  )کرستتوو-ف م ففعتته

 «محورتعدتت »ن  بتته موضتتول پتتهوهف، رهیتتافن    ینتتیر رهیتتافبررستت  شتتودو فدر فارستت  

اهعتان و فات فزه کته بته صضتور و م تارک     بته همتان  جستنار فعیت  «گرفست مسأله»و 

عت م پوشتف یتا صتاز بتازیگرفن   بته مقولت دهت مت  فهمّیّت هتا  زبتاا  عرصه کن گرفن

 بینتتت درادایتتت ، بتتتاور پهوه تتتگر دالتتت  بتتته جدتتتان مدتتتم ایتتتز صستتتار فستتت  

زبتتاا  بتتا صضتتور و م تتارک   هتتا م تتارکن  بتتر فیتتر فستت  کتته سیاستت -ف م ففعتته

توفات  یابت  و در ستط  جامعته زبتاا  هت ز مت ص فکثر  ینیر بتازیگرفا  م تروعی  مت 

ااپتتایر  فگرگتافر  بی تتنر  دفشتتنه باشتت ، فز فیتتر صیتتا کتته فصنمالتتاد بتتا مقاومتت  و ستتازو

 شود رو م کمنر  روبه

بینت  فیتر فست  کته پهوه تگر بایت  یتب فصت  فساست  ینتیر جدتان»کرسوو ،  به باور

فصتیاصات  دفشتنه باشت  کته فصیااتاد زات گ  م تارکان،  ات  جدت  [فاجتام میّیتع دسنور کتار

قتتان رف متتورد   زاتت گ  ختتود محقّو صنّتت کننتت ادادهتتای  کتته در نن زاتت گ  و کتتار متت 

  دستتنور کتتاریتتب     ینتتیر تأکیتت   بتتر فرفلتت(21، ص  2446) «دیگرگتتوا  دتترفر دهتت 

هتتا  بتتارز م تتارک  در ینتتیر رهیتتافن  بتته عیتتم و اد تغییتترفت ی تت  فز ویهگتت جدتت  فیجتت

 ی هااشتتندتترفر فستت  صتت ف   ،فساستتاد ،م تتارکن -ف ففعتتهپتتهوهف فستت   مطالعتتات م 

ن در هتا و فعضتا  نو کمتب کننت  فیتر گتروه باشتن  2رفات هصاشتیهفصتطیا  بتهها  بهگروه

تتریر صالت ، متورد در مطیتور و هم عمتوم متردم و هتم اخبگتان دترفر گیرات  توجّهکااون 

توفامن ستتاز  وفدتتآ شتتوا   ی تت  فز فهتت فز پتتهوهف فعیتت  فیتتر فستت  کتته تیتتاو کنتت  نن 

هتتتا  م تتتارکن  مربتتتوه بتتته ستتتاز کتتته تتتتاکنون در تصتتتمیم منتتت فا عیادتتتهدستتتنه فز 

                                                           
1. Creswell  

2. marginalized   



 66                                                                     فرهنگسنان زبان  ِنگزیوفژه ن یاقّادفاه به فرف  اگاه 

 

فات  فز صاشتیه بته متنر فنتهینتان جتای  ا فشتنه و در فاتزوف دترفر گرگافر  زباا  نن سیاس 

گیرات  و فیهتا  بتر عدت هگرفاته در فدت فمات زبتاا  جامعته ختود او و کتنفبیاین  و اق   فعّ

 اماین  

 روش پژوهش. 3

ستن کاو  بته »فست    1«ستن کاو  کیهت »فعیت    رفنته در مطالعت به کتارروو پهوهف 

شناستتای ،  یتتاب ،مهدتتوم  غنتت ِ مودعیتت  بتته لحتتاکو ت نیتتب منستتجم و  یتتب روو، رواتت 

)فلنایت  و « شتودفطیتا  مت  نادتاو معنتا   فهمّیّت فرتبتاه،  وفستط و تحیی  فسناد بته بازیاب 

ف بتا گتردنور  فستناد مربتوه بته یتب پ یت ه (  در فیتر روو، محقّت6، ص  2،2413فشنای ر

بتتردفر  یاددفشتت  بتته همتترفه نادتتا  فطّیاعتتاتیتتا ادتتاد و مطالعتته ددیتتف محنتتوف و ستتاخ  

دهت  مضتامیر و فلگوهتای  فستنخرفج امایت  کته در پاستم 3«فستنقرفی » یوۀبته شتکوشت  م 

 رساان  به پرسف)ها ( تحقیف و  رف یار  

 فز منتتون اوشتتنار  و دیتت فر  فطیتتا  میّ طیتتم کتتا»ستتن  در معنتتا  وستتیآ نن بتته 

 ختتوفایم، فز ننمتتان متت زاتت گ  روزمتتره هتتا فعّالیّتت عنتتوفن بخ تت  فز شتتود کتته متتا بتتهمتت 

(  مطتتابف تعریتتم 88، ص  2446، 0)ریپیتت « شتتویمکنتتیم و بتتا نن م تتغوو متت  فستتنهاده متت

 همچتتونقتت  شتتوا  و متتوفرد  توفانتت  فرفتتتر فز فستتناد رستتم  تیّشتت ه، فستتناد متت عرضتته

فیتتر  فهمّیّتت صتتالز   و     رف شتتام  شتتوا   ا نتت هتتاتابیوهتتا، رفهنمتتا  کتتاربر، دستتنورفلعم 

، 2446)ریپیتت ، « ثتت  یتتا فانزفعتت صتتورت خنبتته»فستت  کتته در روو پتتهوهف ستتن کاو  

 ،)اوشتتنار  یتتا دیتت فر ( فساستتاد  شتتود  ینتتیر منتتوا( بتته فستتناد پردفخنتته امتت 88ص  

کیتتان فجنمتتاع  در  ها بایتت  فرتباط تتان بتتا ستتاخ  نادتتا، یعنتت  در تحییتت  6اتت محوربافتت 

 طور م خص تبییر شود مودعی  پیرفموا  به

                                                           
1. qualitative document(ary) analysis  

2. Altheide & Schneider  

3. inductive   

4. Rapely  

5. context-embedded  



 سوممطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ                                                       68 

 

عنتتوفن تتتوفن بتتهشتت ه رف متت فستتناد بازیتتاب  (، همتت 2413دتتار فلنایتت  و فشتتنای ر )طبتتف فی

یتتون  ،رواتت امتت  بتته شتتمارستتن   هتتا در زمتترۀده موردفستتنهاده دتترفر دفد، فمتتا همتت  دفدهدف

، معنتتا و فرزو فستتناد موردفستتنهاده فستت   فیتتر اویستتن گان ماهیّتت  ۀکننتت پتتهوهف تعیتتیر

صاضتر وفدتآ   فات  کته مبنتا  گتزینف فستناد مطالعتسه مؤلهه برف  فسناد پهوه ت  برشتمرده

  نادتتتاو دابییتتت  بازیتتتاب   دفشتتتنر فستتتنادپهوه تتتگر، موضتتتوعی   پ عیادتتتشتتت ه فستتت 

گزینت  فست ، صترفاد نن دستنه فز عیاده و تأکیت  پتهوهف کنتوا  بتر فرفینت  وفژه کهفزناجای 

هتا  گرفننت  گتزینف و بازیتاب  شت ا   دفدهفسناد کته در یتاریور فیتر موضتول دترفر مت 

تارامتتا  »موجتتود در  فطّیاعتتاتفستتناد و  ستتنجو و مطالعتت فعیتت  فز طریتتف ج  مطالعتت

هتا بته فیتر شت   تحییت  دفدهو اداینتاد تحییت  شت    بنت  شناسای ، طبقته «فرهنگسنان زبان

مننتت  و گرففی تت  بارهتتا  فطّیاعتتاتبتتود کتته فستتناد موجتتود در درگتتاه فرهنگستتنان فعتتم فز 

محتتور و میاصیتتات  گتامگتتافر  ر بته یتتاریور سیاست در فرجتال م تترّتوست  پهوه تتگر 

خوفاتت ه شتت  تتتا گتتافر  عمتتوم  در بتتار نن وجتتود دفرد ات رشتتنه سیاستت کتته در فدبیّتت

گزینت  ادتاد فرهنگستنان ایتز در ستازوکار وفژه ،فصیااتاد ،رفدهتای م خص شتود نیتا ینتیر فی

ینتتیر  فتّختتا     عیّتتهتتا موجتتود فستت و بتترف  نن مصتتادیق  در دفده شتتودیافتت  متت 

گرفیااته گیتر  پهوه تگر فز دیت گاه کتنفکته دبیتاد فشتاره شت ، بدترهطتور روی رد ، همتان

تتوفن بته مت  ینجتافتتریر فیتر فستناد موردفستنهاده در فزجمیه مدتم  فس م ارکن  -ف م ففعه

صتتورت امتتودفر مننتت  و یتته گرففی تت  بتته در دالتتهگزینتت  یتته کتتار فرفینتت  وفژهگتتردو

 فشاره امود  1کارگردو

 های پژوهشیافته. 4

گزینتت  موردفستتنهاده عتته و بررستت  فستتناد بتترخ  و م نتتور مربتتوه بتته فرفینتت  وفژهمطال

روو » فتّختتا اتتوع  دلالتت  بتتر بتته نادتتافرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  و تعمتتف در 

ادتتتاد مزبتتتور بتتته فرفینتتت  ستتتاخ  وفژه دفشتتت   در فرفینتتت   3«محتتتورگتتتام»و  2«خطتتت 

                                                           
1. flowchart   

2. linear   

3. stagist   
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شتتود، ف متت کمتتابیف ی ستتان یتتا م تتابد  محقّتت طُتتر کتته بتته  محتتورگتتافر  گتتامسیاستت 

گتافر فرهنگت  یتا نموزشت ( فبنت ف گتافر عمتوم  )در فیتر متورد ختاص سیاست م ت خ 

 ینااچتتهدهتت   مستتأله یتتا م تت ی  رف شناستتای  امتتوده، نن رف در دستتنورکار ختتود دتترفر متت 

 و مطتتر جیته کنت ،  بته ختودگتافرفن رف م ت خت  توجّتهکتاف  توفاست   فات فزهبهمستأله 

شتتود  منعادتته فجمتتال بتتر ستتر هتتا  جتتایگزیر بتترف  نن عرضتته متت صتت ف  فز رفهمجموعتته

ختود هتم  در دستنررصت  رف فز طریتف فبزفرهتا  نن رفه ،گتافرهتا، سیاست صت ی   فز رفه

متوردایر   ستاز  مستأل، پیتادهیتاندر پاامای  تا بته مرصیته فجترف درنیت   تبییو و هم فبیاغ م 

  دیگربتتار بتته یرختت ،یتترد کتته مم تتر فستت  برواتت فد فیتتر مرصیتتهگمتورد فرزیتتاب  دتترفر متت 

صتت  منهتتاوت  شتتود  در رفه  گتتافر  وفرد و منجتتر بتته بتتازتعریم مستتأله یتتا فرفلتتم تت ختت 

ک تی ه  یربته تصتوامتودفر  صتورتبهمحتور گتافر  گتامف  فز فرفینت  سیاست خیاصته ،زیر

 پش ه فس 
 

 
 1(2112، عمومی )برگرفته از باچل و باچل گذاریمشیمحور به خط. رویکرد گام1نمودار 

 

                                                           
1. Bochel & Bochel 
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فز اتتول صتتاکمین  نن، روفج زیتتاد   ،هتتا، خصوصتتادستتاز در تصتتمیم بالتتاهرینتت  متت و 

و گتتافر  عمتتوم  منخصصتتان سیاستت  یتت فز ااصدفرد، فیرفدهتتای  ینتت   همچنتتاندفشتتنه و 

فنارهتا و کته بتا پتارفدفیم غالته فانقتاد  دورفن معاصتر بته ر نادتاویتهه بته -ویهه نموزشت به

بتته شتتر  زیتتر  یادشتت هاگراتت ، بتترف  یتتاریور خطتت  گتتافر  متت هتتا  سیاستت کتتنف

 پش ه فس برشمرده 

 بر سرها  موجود ها و یالفگرفیااه بودن و ع م فاع ار وفدعی تقیی  فاگارفاه/ستاده  1

 ؛(2418گافر  )بای  و بای ، م  رفه خ 

 ها  دولن /و لایه مرفص ، کارگزفرفنپوشاا  میان  ه  به هممُ توجّهخط  بودن و ع م   2

 ؛(2418گافر  )بای  و بای ، صاکمین  سیاس 

، 1ساباتیر فسمی  و-گافر  )جن ینزبودن فرفین  سیاس مرفتب ( پاییر )ستیستیهفز بالابه  3

 ؛(2443

فسمی  و ساباتیر، -گافر  )جن ینزم ت من فن خ عیادهع م شتموو همه کارگزفرفن و   0

 ؛(2443

فستتمی  و -نزها در هر مرصیه )جن یکنف موجود میان ففرفد و گروهبه برهم توجّهع م   6

  (2443ساباتیر، 

 بتته کتتارنغتتاز  1360کتته در ستتاو  گزینتت  فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت گتتروه وفژه

مربتتوه بتته گتتروه، در   موجتتود در درگتتاه فرهنگستتنان و صتتهح فطّیاعتتاتامتتوده، طبتتف 

کتار یتب گتردو «گزینت وفژه»یتا  «ستاز وفژه»ویتهه فرفینت  گتافر  و بتهم ت فرفین  خت 

 پی تترۀ»  کتته بتتا تدیتت کنتت   بررستت  ددیتتف فیتتر گتتردو کتتارف  رف دابتتاو متت ستتیزده مرصیتته

جمدتتور و منعادتته نن تأییتت  و فبیتتاغ توستت  رلتتین  شتتود و بتته مرصیتتشتترول متت  «زبتتاا 

یابتت ، مبتتیر متت  ر فز طریتتف یتتاا و فان تتار کنابچتته خاتمتتههتتا  مصتتوّستتاز  وفژهمتت ون

فستت   گرفگبتتات گتتافر  )نموزشتت (محتتور سیاستت وجتتود درفینتت  مطتتابف بتتا فلگتتو  گتتام

تتتوفن در محتور فتتو  رف مت گزینت  بتتا روی ترد گتتاموفژه کتتارگروه  اخستنیر هماانتت   رویّت

وجد  فرفینتت  پیچیتت ه و ینتت  ستتو یتتبف  نن جستتنجو کتترد کتته فز اگتتاه خطتت  و مرصیتته
                                                           
1. Jenkins-Smith & Sabatier  
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 1«منت غیرمستأله»رف بته یتب فرفینت   تثبیت  نن در ستط  فجنمتال تتر فز ننو مدم وفژهساخ 

 ،و فز دیگتتر ستتو کاهتت  فتترو مففتترفد و ادادهتتا  جامعتته زبتتاا   متتورد فجمتتالنستتاا  و بتته

  تح یت  توفانت  فیتر روات  رف تستدی  و یتا صنّتاهتآ کته مت    منع ّدها  ف  به گروهفشاره

اعت  در دالته بتهر ایست  کته ینتیر مستالی  اعت فانیتار بتر فیت ،دطعتاد هفلبنّامای   کنن  ام 

فستت  ت تتری  شتت ه رستتاا  در تارامتتا گافشتنه یتب رواتت  کتتار  عیمت  کتته جدتت  نگتاه 

ف  بتته م تتارک  شتتود، فشتتارهکتته بتته فستتناد موجتتود مربتتوه متت  ناجتتاتتتا  صتتاویربافشتتود؛ 

 یتتانبتته مگتتافر  زبتتاا  ختتارج فز یتتاریور ادتتاد مزبتتور سیاستت   اهعتتان مدتتم مقولتت  

هتا، فعتم فز فاستاا  گتافر م تارک  ستایر موجودیت ایام ه فس   م تخص ایست  سیاست 

ف فهتت فز و رف نیتتا و یتتا تتتا یتته فاتت فزه در تحقّتت اهتتآ در فیتتر مقولتتهو ادتتاد  دخیتت  و   

در  دفاتت ؟متت  فهمّیّتت کتتاربرد اتتووفژه صتتالز مرفصتت  تولیتت  بتته  شتت ن  طتتخصتتوص در بتته

اباشتت ، فز منیتتر هرینتت  دصتت   در نن  ن یّفاعتت م شتتهّتتتریر صالتت ، ینتتیر بینااتتهختتوو

 فتّختتا نن بتتا  بتته رفتتآمنتت  فستت  و بایتت  استتب  م تتارکن  مستتأله-ف روی تترد م ففعتته

 فدتت فم امتتود صتتورت بردتترفر  گهنگتتو و متتافکره و بحتتااز بتتهروی تترد  بتتاز و شتتهّ

 ( 2445، 2)شاهم 

قت  بته ینتیر تیّ تتوفن بعضت  فز فیرفدهتا  وفردگواه فس  که بتا فطمینتان بالتای  مت فیر

مواتته، عنتتوفن ابتته-و در فیدتتارایر منخصصتتان  در بالتتاکتته  گتتافر  عمتتوم م تت بتته ختت 

، بتته شتتر   یتت  در نمتت ه فستت  -2443فستتمی  و ستتاباتیر، -، جن ینتتز2418بایتت  و بایتت ، 

 ان زبان و فدر فارس  م اه ه امود گزین  فرهنگسنگرفیااه وفژهبعضاد تقیی  سازوکارِ

 گذاری )زبانی(شناسی تضاد منافع کارگزاران سیاسترسمیتعدم به. 1. 4

رفه  بتتر ستترگتتافر  زبتتاا  فرفینتت   ایستت  کتته بتت ون دغ غتته و یتتالف فساستاد سیاستت 

(  ینتتیر فرفینتت   2445؛ شتتاهم ، 2412ستتاز  شتتود )فسپالستت  ، نن وضتتآ و یتتا پیتتاده

  نغتتازیر در مرفصتت -1شتتودپ رو متت روبتتهمتتافکره کتتم در دو ستتط  بتتا مقاومتت  یتتا دستت 

                                                           
1. unproblematic   

2. Shohamy  



 سوممطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ                                                       82 

 

در  -2و  گتتافرفن دولنتت سیاستت  دستتنور کتتارنن در  دتترفر دفدنشناستتای  و طتتر  مستتأله و 

 ( 2412ساز  )فسپالس  ، پیاده مرصی 

هتتا، ستتاز  سیاستت ت تأگیرگتتافر در مستتیر وضتتآ و پیتتادهشتت ّی تت  فز عوفمتت  بتته

(  وفضتت  فستت  کتته هتتر 2444، 2و متتور هستتنن  )وفلتتف، فستتنیواز 1هتتا  ف تتارگتتروه

بته م ت ِ دابت  فجترف مم تر فست  صتورت اتوع  خت گیر  عموم  و تب ی  نن بتهتصمیم

ف  دیگتتر رف تتتأمیر استتازد  گیتترد و منتتافآ دستتنه در ایتترف  رف همنتتافآ عتت ّ مخنیهتت  یتت دلا

هتتا  ، ینتتیر گتتروهگتتافر ف  فز سیاستت کتتم در مرصیتتهدستت  فستت  یستتنهبا، رویتترفزف

هتتا دهتت  بتته سیاستت ل  ناتتان در جدتت ا  و م فخیتته یتتا اهتتو  فصنمتتاف تتار  شناستتای  شتتو

مم تر فست  ضترورت فیجتار کنت  کته ایترفت ناتان شتنی ه  گرفنه شود  در ایررص  و یا 

فجتترف بتتا فگرگتتافر ِ بی تتینه  فیتتر صتتورت مم تتر فستت  سیاستت  در مرصیتت  یتتردر غشتتود، 

هتا  کته گتروهمنت  عیادههتا  ف  فز گتروهبایت  ستیاهه فول یفطربتهبنتابرفیر، ؛ ف ا تودمحقّ

اقتف و منتافآ  در متوردهتا  ف تر و     تدیته و اییتر فتتا  گیرات درفرمت  ناداف ار ایز  ی  

 شود سیاس  عموم  فا ی ه  هر اول فتّخا در  نادافصنمال  

گزینت  ستازمان طتور عتام و گتروه وفژهبتا فرهنگستنان زبتان و فدر فارست  بته یوا در پ

رف رصت   «گرفیتانستره» همچتونهتای  تتوفن بترف  امواته فدت فمات گتروهمت  ،طور خاصبه

گتافر عمتوم  م تارک  م ت امود و یتا ناتان رف در طتر  و پرورفات ن مستأله مت ایر خت 

نیت ،  کتر  فز فستناد  موجتود در درگتاه فرهنگستنان زبتان برمت  فطّیاعتاتکته فز دفد  ینان

 ضبته فترکته در فیتر صتورت و  فست ایامت ه  یتانبته مهتای  ها  ینیر گتروهرص  براامه

دستتنااه در فدتت فمات فعیتت  و نتتت  گتتروه صتتورت  پتتیفبینتت  بایتت  بتتهعتت م ینتتیر پتتیف

در  3ا ستتن هتتا  هتتمتتتوفن براامتتهعنتتوفن پی تتنداد متت گزینتت  گنجااتت ه شتتوا   بتتهوفژه

در هتتا  رستتم  یتتا غیررستتم  هتتا  فرفگیتتر بتتا صضتتور اماینتت گان ینتتیر گتتروهرستتااه

فبعتاد  شت هروشردااون و با لحتاک مصتال  کیتان ک تور برگتزفر امتود تتا ضتمر  یاریور

                                                           
1. pressure groups  

2. Walsh, Stephens, & Moore  

3. panels  
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گتتافر  فعتتم هتتا و تد یتت ها، ستتایر عوفمتت  فا ارااپتتایر دخیتت  در سیاستت فصنمتتال  فرصتت 

( رف ایتتز در هتتر اتتول 2444و متتور،  و     )وفلتتف، فستتنیواز هتتافز فف تتار عمتتوم ، رستتااه

 ( گستتنردگ ، پیچیتت گ 2412) 1فدوفردز فزپتتیف م تتارک  دفد گتتافر  زبتتاا  بتتیفسیاستت 

دخیتت  در فمتتر متت یری  زبتتاا  رف،  من ثّتترکتتنف گریزااپتتایر ادادهتتا و کتتارگزفرفن و درهتتم

بتته رز، اگتترو صتتِ  فتّختتا فجنمتتاع  و یتته ستتط   فعّالیّتت گتتر  و یتته در ستتط  مطالبتته

گتافر  ل کتارگزفرفن سیاست ر و تنتوّرست  کته هریته ت ثّتمت  به ایترک ی ه فس    یرتصو

تتتوفن بتترف  بی تتنر باشتت ، فصنمتتاو بی تتنر  رف متت و م تتارک  ناتتان ف  ختتاص در زمینتته

 گرف   در ایرسیاس  ف نن تحقّ

 ریزی زبانیگذاری و برنامهگرایانه به فرایند سیاسترویکرد غالب نخبه. 2. 4

گزینتت  هتتا  موجتتود در درگتتاه گتتروه وفژهدیگتتر  کتته تحییتت  ستتن کاو  دفده  یافنتت

گتافر  فیتر فست  کته در فرفینت  سیاست  ،دهت مت  ا تانو فدر فارست   فرهنگسنان زبتان

اخبگتتاا  اییتتر منخصصتتان،  ،صتترفاد ،یتتاهرفد ،زبتتاا  متت ایر فرهنگستتنان فز نغتتاز تتتا پایتتان

 2زبتتانکننتت  و خبتتر  فز کتتاربر بوم نفرینتت  متت و     اقتتف پهوه تتگرفن، سیاستتنم فرفن

عنتوفن یتب منبتآ دابت  شناستااه بتههتا  زبتاندر پتهوهف 3فوزباا  که شمّ معنا  عام ننبه

 ۀ  در فشتتاررود، ایستت   صنّتتمتت  بتته شتتمارهتتا  زبتتاا    دفدهفت تتا  شناستتای  و مقبولیّتت

، م تخص ایست  کته اقتف «کتاربرد نزمای ت »مبدم و گارف  فسناد درگتاه فرهنگستنان بته 

 بتتازخورد بتته  گوینتت گان و کتتاربرفن بتتوم  عتتاد  زبتتان فارستت  در پتتایرو یتتا فرفلتت

یتتازدهم و دوفزدهتتم   گتتافرفن زبتتاا  ییستت   در مرصیتتفاتت رکارفن یتتا سیاستت دستت 

منخصصتان و »عنتوفن امواته صترفاد بته دریافت  بتازخورد فز گزینت  بتهکار گروه وفژهگردو

 فشاره ش ه فس پ« و فدر فه  عیم

هتتا تعیتتیر شتت ه فستت ، ایرهتتار ى کتته بتترفر کتتاربرد نزمای تتى فیتتر وفژهمتت ّتدر طتتوو 

، تج یتت ایرشتتود و در صتتورت ایتتاز بتته منخصصتتان و فهتت  عیتتم و فدر گتتردنورر متتى

                                                           
1. Edwards 

2. native user  

3. linguistic intuition  
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گزینت  فعیتتام گزینتى بررستى و انیجتته بته مت یری  گتتروه وفژههتا مجت دفد در گتتروه وفژهوفژه

هنگستتنان بتته تصتتویه ادتتایى شتت ه پتتن فز طتتر  در شتتورفر فربررس   مجموعتت  شتتودم 

 رس  مى

کتم در بعضت  دست  توفات زبتان فارست  مت بتاا  کتاربر بتوم ز ش   ایست  کته شتمّ

ت تتخیص ستتدول  ختتوفاف و یتتا تطتتابف نوفیتت  اتتووفژه بتتا دوفعتت   مرفصتت  اییتتر مرصیتت 

 شناسااه زبان فارس  اقف مدم  فیها امای  وفج

 گذارید سیاستکفی به مرحله ارزیابی فراینمُ توجّهعدم . 3. 4

شتت ه در درگتتاه گزینتت  عرضتتهوفژه گتتزفرو کتتارطتتور کتته فشتتاره شتت ، در همتتان

هتتا  مصتتور و اتتامهدوم  بتته زمتتان نزمای تت  کتتاربرد وفژه ، تندتتا فشتتارۀفرهنگستتنان زبتتان

فاجتام شتود،  فطّیاعتات  فگر بنتا باشت  دضتاوت  بتر مبنتا  فیتر گرفنه فس ش ه صورت فبیاغ

خصتوص هکته جدت  بررست  تأگیرگتافر  یتب سیاست  زبتاا  بت فرزیاب  مرصی بای  گه  

شتت ه هتتای  فاجتتام و یتتا بتتازتعریم نن صیتتات  فستت ، م تتخص ایستت  برمبنتتا  یتته دفده

  فس 

 گزینیکار واژهگرا در گردشاستفاده از واژگان دارای بار معنایی منفی و دافعه. 4. 4

ویتتهه گتتروه بتتان و بتتهتوفاتت  بتته ستتازوکار فرهنگستتنان زی تت  دیگتتر فز اقتت های  کتته متت 

فستت  کتته مم تتر فستت   «عقیتت ت »فستتنهاده فز وفژگتتان دفرف  بتتار  ،گزینتت  وفرد باشتت وفژه

پتایرو و کتاربرد اووفژگتان،  خصتوص در مقولت رفن زبتان فارست ، بتهبرف  بعض  فز کتارب

رف بتته مختتاطره بینتت فزد  ی تت  فز  نادتتاف  کتته کتتاربرد فرفگیتتر گواتتهبتته ،فیجتتاد دففعتته امایتت 

فرهنگستتنان  همچتتونمصتتادیف ینتتیر وفژگتتاا  کتته کتتاربرد نن در گهنمتتان عیمتت  ادتتاد  

شتود و مم تر فست    فز نن فستننباه مت بته فیتر دلیت  کته معتاا  خاصتّ -فس    مح  تأمّ

کتتاربرفن زبتتان فارستت  فجمتتاع  استتب  بتته مهدتتوم یتتا کتتاربرد نن ا فشتتنه باشتتن  و مضتتافاد 

هتتا  فستت  کتته در اوشتتنه« بیگااتته» وفژۀ -زده بنمایااتت فرهنگستتنان رف سیاستت عمی تترد 

  شتتودفستتنهاده ام  ،تقریبتتاد ،هتتا  مجتتاور یتتا وفبستتنهشناستت  و رشتتنهزبتتان نکادمیتتب رشتتن 

هتتا  عقیتت ت  نشتت ار و فتترض وجتتود اگتتروهتتا، بتتههتتا  بعضتت  پتتهوهفمطتتابف یافنتته
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، ادادهتتا و ففتترفد  کتته میّتت زبتتان برجستتنه در ادادهتتا  منتتول  صهتتا و فرتقتتا  جایگتتاه 

شتوا  و منتزو  مت  یگااتهفزخودبکمتب اماینت   نادتابه پی تبرد فهت فز  فا ی ماتوفان  و م 

 ( 2448، 1مولینا-)کروا 

 گیریبحث و نتیجه. 5

صتترفاد هتتا  فیتتر جستتنار پهوه تت  تتتر فشتتاره شتت ، مبنتتا  یافنتتهطتتور کتته پتتیفهمتتان

فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  فستت  و بنتتابرفیر هتتا  فستتناد  موجتتود در تارامتتا  دفده

بتا بعضت  فز انتای، مطالعته مم تر فست  هتا  منهتاوت یتا بی تنر بتا دفدهها  نتت  پهوهف

بته  گهنته نمت ،هتای  کته بته کاستن  توجّتهبتا  ستو باشتن  سو و با بعض  دیگر ااهمفعی  هم

ود یعنت  تثبیت  رست  فرهنگستنان زبتان و فدر فارست  فگتر بخوفهت  در رستال  ختم  ایر

هتا  بایت  فستنهاده فز یافنته ،فزپتیف موفتف عمت  کنت و روفج کاربرد اووفژگان فارست  بتیف

طتور ریتز  زبتاا  بتهگتافر  و براامتهطتور عتام و سیاست گافر  عموم  بتهرشنه سیاس 

فاتت  کتته جدتت  صصتتوو ایتتر دتترفر دهتت   مطالعتتات فیتتر عرصتته ا تتان دفدهختتاص رف مطمتت 

رستتو   ویتتهه فز اتتول زبتتاا  نن، بایتت  مرصیتت اتتول سیاستتن  بتته فتت  هتترموفقیتت  در معرّ

و فعمتتاو تغییتترفت و تصتتمیمات  بخ تت فتت ، م تتروعی تغییتترفت یعنتت  کمتتب بتته معرّ

کتارگزفرفن زبتاا  صتورت  بتا درایردفشت  همت  صتاویردرعگتافرفن بته ارمت  و م ت خ 

شتود )لتو رو مت هتا  ففترفد و ادادهتا روبتهبتا طیهت  فز وفکتنف صتورت یرفپایرد؛ در غیر 

منولیتان فرهنگستنان زبتان ک تور ایتز دترفر  یترفغ رفهف  بایت  ه(  ینتیر رویّت2413، 2بیتاا و

 گیرد 

کته ادتاد  دولنت   ی   فز مسال  مدمت  کته بایستنه فست  مت ایر مستاولان فرهنگستنان

و  2440)فسپالستت  ، « متت یری  زبتتاا »هتتا  فعّالیّتت   گتتافر  در زمینتتفستت  و بتته سیاستت 

پتتردفزد، وفدتتآ شتتود بتترنورد میتتزفن فگربخ تت  فدتت فمات فیتتر ادتتاد صتتاکمین  در  ( متت2449

زبااتان فعتم فز ک تورمان و ستیار منتاطف و ک ورهاست ؛ بترنورد  کته سط  جامعه فارست 

بایتت  فاجتتام  کتتهینانننعمی تترد ینتتیر ادادهتتای   در متتوردفلمییتت  تتتاکنون در ستتط  بتتیر

                                                           
1. Coronel-Molina  

2. Lo Bianco  
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هتا در فیتر زمینته طتور ختاص، فرزیتاب   بته(2411فستناای ، -ا  ه فست  )لنگستنون و پنت 

( باشت  تتا م تخص شتود 2416)فنحت ،  1«ریتز  وفژگتاا براامته»بایت  بی تنر معطتوز بته 

زمتاا  ختاص  در یتب بتازۀ نادتاهتا و میتزفن کتاربرد فدباو عوفم و خوفص اسب  بته اتووفژه

ریتز  ینتیر عمت  براامته ،تترفست   در مقیاست  وستیآصورت و در یته صت  بتوده  به یه

گتتافر  و سیاستت  اگرفاتته استتب  بتته مقولتت  وفژگتتاا  بایتت  بخ تت  فز یتتب رهیافتت  کیّتت

 ریز  زباا  درفر بگیرد براامه

فات رکارفن ادتاد فرهنگستنان گنجاات ه دست  دستنور کتار دیگتر  کته جتا دفرد در مقول 

در فدت فمات مت یری  زبتاا   2«کتم فجنمتال»کتارگزفرفن زبتاا   یت یرفگیتر  فز شود بدتره

گتافرفن صتاکمین  مم تر فست  ودعت  اد فز بالتا بته پتاییر سیاست مت ت  هرین  اگتاه عس ف

مستتاولان مم تتر فستت  ی تت  دو درر فز ینتتیر  صتتاویرباف اگتتافرد؛بتته ینتتیر م تتارکن  

بگیراتت  کتته  ین صتتاکم یتترغف  در پی تتبرد فهتت فز زبتتاا  ففتترفد و ادادهتتا  الااتتهاقتتف فعّ

مرفتبتت  و فز بالتتا بتته پتتاییر بخنااه اگتتاه سیستتیهشتتور(  2446ستتودمن  وفدتتآ شتتود )کامواتت ف، 

هتتا  کتته ی تت  فز مؤلهتته بتته بتتازیگرفن مدتتم زبتتاا  توجّتتهادتتاد فرهنگستتنان و عتت م 

تتوفن در خیت  اووفژگتاا  کته در ستالیان رف مت  محتور فست گتافر  خطت  و گتامم  خ 

 میّت دیت ؛ ع شت ه فست هتا  مت فرر گنجاات ه صتورت تجتویز  در کنتاراد بتهم ّتفخیر ع

متان و فرفگیترفن معیّ همچتوناهعتاا  توفات  بتا م تارک    مت  همچنتانتوفاست  و که م 

   بی نر  دفده شود موفقی  بی نر  کسه امای  و ب فن م روعیّ

گیتر  فز بدترهتتر فشتاره شت ، کته پتیف همچنتانصاضتر،   ها  مطالعتی   فز مح ودی 

طتتور ستتازوکار عمی تترد  فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  و بتته فستتناد موجتتود درزمینتت 

هتتا  تحقیقتتات  کتته   بتت ید  فستت  بتته یافنتتهفستت گزینتت  فیتتر ستتازمان ختتاص گتتروه وفژه

عنتوفن تتوفن بته  اگریست  و مت من   به یتب اتول دفده هستنن  بایت  بتا میاصیتات خاصتّ 

ردفستنهاده دترفر فرهنگستنان مو کتارکرد در متوردهتا  ج یت  ستایر مطالعتات طر  پرستف

اامته بتا هتا  مربتوه بته مصتاصبه و پرستفنور  دفدهتوفانت  بتا جمتآدفد  مطالعات نت  م 

                                                           
1. Terminological Planning (TP)  

2. grassroots actors  
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   صاص  کنن

 نامهکتاب
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  166-244(، 3)2، اام  فرهنگسناندا در پرتوفلگو  هیجام   فرهنگسنان و مننایر بیگاا  نا
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  2-6(  3)0، فرهنگسنان
-ساز  در معادوبررس  فرنین ها  وفژه(  1398، م  )سمال ، م  و غیاگیان، م ، فصم خاا  ، ف ،دهقان زفده
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  31-59 ( 02)24 ،فارس 
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