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 پیشگفتار مترجمان

 
شناسی زبان ترين مفاهیم نوظهور در حوزه جامعهتوان از جمله برجستهسیاست زبانی را می

  برشمرد که در عصر حاضر و در سايه تغییر و تحوالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاصل از پديده

 شناختی يافته است.زبان جايگاهی درخور توجه در مطالعات ،شدنجهانی

ريزی چون برنامهدر مفهوم نوين خود و موضوعات مرتبط با آن هم اگرچه مقوله سیاست زبانی

زبان و مديريت زبان در چند دهه اخیر و به طور خاص در دو دهه گذشته از جمله موضوعات مهم و 

شناختی در های زبانشناسی بوده است، اما مروری بر آثار موجود در حوزه پژوهشکاربردی در حوزه زبان

گر آن است که با وجود طرح آن در برخی آثار اخیر، کماکان از جايگاه واقعی و درخور جامعه ايران بیان

های روزافزون در خصوص موضوعاتی اش فاصله دارد. نظر به اهمیت اين مقوله و نیز ظهور دغدغهتوجه

يلی روی آن و نیز مسا های پیشِهای تقويت و پاسداشت اين زبان، چالششیوه ،چون جايگاه زبان فارسی

 ،هاو گويشهای محلی و يا تضعیف زبان های بیگانه و در راس آن زبان انگلیسیزبانروزافزون چون حضور 

های نظری و تجربی بیش علمی و متکی بر پشتوانه یترديد پرداختن به مقوله سیاست زبانی را از منظربی

ترين ترين و شناخته شدهاز برجستهنمايد. از اين رو ترجمه کتاب حاضر به عنوان يکی از پیش برجسته می

  تواند به سهم خود سرآغاز طرح جديد اين موضوع به خصوص برای فعاالن حوزه آثار در اين حوزه می

 شناسی باشد.زبان

ترديد بدون همکاری و دانیم تا از معاونت پژوهشی دانشگاه دامغان که بیوظیفه خود میدر اينجا 

چنین جا دارد از سرکار تشکر خود را ابراز نمايیم. هم ين اثر نبود، کمالا مساعدت آن امکان ترجمه و نشر

دانشگاه شهید بهشتی که با بزرگواری زبانزد خود، دانشیار گروه زبانشناسی خانم دکتر نگار داوری اردکانی 

و سپاس روی ما نهادند، مراتب  ای بر اثر حاضر نوشتند، بلکه پیشنهادهايی سازنده پیشِنه تنها مقدمه

 خود را اعالم نمايیم.  ارادت 

 
 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 
 هواللطیف

ريزی زبان های زبانشناسی، شاخه برنامهترين شاخهترين و بالطبع کاربردیایرشتهيکی از میان

های اخیر در ايران نیز در میان زبانشناسان مورد توجه ويژه ای قرار گرفته است که خوشبختانه در سال

   است. البته، الزم است گفته شود که صاحبنظران حوزه زبان فارسی از ديرباز دغدغه نظری و عملی 

ريزی زبان ريزی زبان را داشته اند به طوری که برخی ابوعلی سینا و فردوسی را متخصصان برنامهبرنامه

 لمداد نموده اند. ق

دهد که اين فرايند متضمن گذار از فراز و گیری هر حوزه مطالعاتی نشان میمطالعه تاريخی شکل

ريزی زبان چه از منظر نظری و چه از بعد ها و نیز افت و خیزهای بسیار است و حوزه مطالعاتی برنامهنشیب

نیست. آنچه که امروز در ايران و در خصوص زبان  عملی در ايران و ساير کشورها از اين امر مستثنی نبوده و

گزينی ريزی زبان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، حوزه واژهبرنامه های مختلففارسی از میان جنبه

اند، ريزی زبان بی نصیب بودههای زبان فارسی از فکر و عمل برنامهتوان گفت ساير حوزهاست. اگرچه نمی

دهد که حوزه مذکور از توجه بیشتری برخوردار ريزی زبان فارسی نشان میبرنامهمطالعه تاريخ صدساله 

نگرانه، های زبان از منظری کلهای متوازن نمودن توجه کافی و وافی به همه حوزهبوده است. يکی از راه

عنوان يکی  ريزی و سیاستگذاری زبان و به رسمیت شناختن آن بهعیار با حوزه مطالعاتی برنامهآشنايی تمام

شود مگر با غنی سازی ادبیات مرتبط با از مباحث اصلی و کاربردی زبانشناسی است که اين مهم مهیا نمی

ريزی و سیاستگذاری زبان به عدد های چاپ شده در حوزه برنامهاين حوزه مطالعاتی. شايد تعداد کتاب

ريزی و از فصلی نو در برنامهانگشتان دست هم نرسد و به اين داليل چاپ کتاب حاضر نويدبخش آغ

 سیاستگذاری زبان فارسی خواهد بود.

ه.ش.( به زيور طبع آراسته  ۲۹9۹م ) ۱004کتاب سیاست زبان اثر برنارد اسپالسکی که در سال 

های ريزی زبان است. اين کتاب در سیزده فصل، جنبهشد، اثری ممتاز در میان آثار حوزه مطالعاتی برنامه

های شناختی و ضمن اشاره به شواهد واقعی زبانرده ريزی و سیاستگذاری زبان را با نگرشیمتفاوت برنامه

 دهد. جهان مورد بررسی قرار می

های ريزی و سیاستگذاری زبان که همانا نگرشدر فصل اول به يکی از بنیادی ترين مسايل برنامه

اين فصل در تمیزی است که شیفمن  کند. ريشه مباحث بسیار کاربردیزبانی گويشوران است اشاره می

شود. مطالعه اين فصل به عنوان اولین فصل کتاب، نشان از میان سیاست آشکار و پنهان زبان قايل می

همنظری اسپالسکی با شیفمن در اين موضوع دارد مبنی بر اين که تعیین کننده سمت و سوی حرکت 

های زبانی پنهان چیزی نیست جز بازنمود نگرش های پنهان زبان است و سیاستزبان و آينده آن، سیاست

ها و باورهای زبانی گويشوران. با اين باور است که اسپالسکی به درستی و با ايدئولوژیو يا به بیان ديگر 



   

پردازد. مدخل فصل اول ها و باورهای زبانی میايدئولوژی  ريزیزدنی به مبحث مديريت و برنامهدقتی مثال

باشد، با نمونه ای واقعی از حضور ه تنها مدخل اين فصل است بلکه مدخل کتاب میکتاب که درواقع ن

شود که خود بی آنکه بگويد دال بر اهمیت دانش زبان و همواره مسايل زبانی در حیات انسان آغاز می

های مرتبط با سیاست زبان است که در اين فصل ريزی آن است. بوم شناسی زبان از جمله حوزهبرنامه

 گردد.عرفی میم

  گونه نشان در دو فصل بعدی کتاب، مولف با استفاده از تعابیری عمومی اما به وجهی شمايل

های عاطفی انسان دارد و اگرچه امروز به ساحتی علمی گذاریريزی زبان ريشه در ارزشبرنامه دهد کهمی

دستیابی به خوب و مطلوب از میان بدل شده است، اساس آن تمايل بشر به اجتناب از بد و نامطلوب و 

اقالم زبانی در همه سطوح است و در اين میان عناصر زبانی نو ممکن است مطلوب و يا نامطلوب قلمداد 

 دهد.گرايی را شکل میگردند که اين موضوع شیرازه مفهوم سره

ز خرد به ريزی زبان و سیاست زبانی ادر فصل چهارم کتاب، بررسی طیفی از سطوح اعمال برنامه

ريزی زبان است که اين ( از برنامه۲۳9۳گیرد و اين بررسی دقیقا همسوی با تعريف کوپر )می کالن صورت

داند. بدين مفهوم که به می  جوامعو  افراد فرايند را تالشی عمدی در جهت تاثیرگذاری بر رفتار زبانی

طوح کالن اجتماعی مانند حوزه جغرافیايی تواند در سريزی زبان میهمان اندازه که سیاست زبان و برنامه

تواند در سطوح فردی و خانوادگی و يک کشور و يا حوزه فراتر از يک کشور مصداق داشته باشد، می

 اجتماعات کوچک محلی صدق کند.

ريزی و سیاستگذاری زبان با توجه به وضعیت موضوع تک زبانگی، چندزبانگی و ارتباط آن با برنامه

کتاب مورد بحث ۲0و  ۳،  ۳کشورها ) و از جمله استعمار شدگی و ناشدگی( در سه فصل متفاوت سیاسی 

به نمايد که آن را به شدت ه نوع طبیعی آن را امری نادر قلمداد میژبه وي -تک زبانگی  ،گیرد. مولفقرار می

د که در آنها کننمايد و جوامع تک زبانه ای را معرفی میوابستگی زبان با هويت گويشوران مربوط می

 شوند.های زبانی به رسمیت شناخته میاقلیت

کتاب به وضعیت زبان انگلیسی، کیفیت و داليل انتشار آن در  7و  ۳اسپالسکی در دو فصل 

پردازد. او در اين میان بريتانیا و آمريکا با توجه به شرايط استعمار، مهاجرت، حقوق مدنی و قوانین زبانی می

ريزی . آيا گسترش زبان انگلیسی رخدادی برنامه۲نمايد: ح و پاسخ آنها را جستجو میدو سوال فلسفی را طر

های متحدالشکل زبان انگلیسی تا چه حد در گسترش اين زبان نقش . آزمون ۱شده است يا تصادفی است؟

 اند؟ايفا نموده

معرض خطر، های در کتاب که در واقع آخرين فصل مستقل کتاب است به موضوع زبان ۲۱فصل 

هايی موفق و ناموفق پردازد. مولف به نمونهگذار زبان و حفظ آن به عنوان واکنشی در مقابل فرايند گذار می

های در معرض خطر بومیان استرالیا را مورد بحث قرار پردازد و از جمله زباناز حفظ و نیز احیای زبان می

 دهد. می



 

کوشد ريزی و سیاست زبان که میظريه برنامهفصل پايانی کتاب گامی است به سوی ارايه ن

 های مختلف اين حوزه مطالعاتی وسیع، به دست دهد. الگوهايی در مولفه

   شان، های زبانیاين کتاب که نمايانگر طبقه بندی کشورها بر اساس سیاست 4تا  ۲جداول 

قیق و موشکافانه و در عین حال زبانگی در انواع مختلف آنهاست، نشان دهنده نگاه ددو و چند ،زبانگیتک

 واقع گرايانه مولف به موضوع است.

دارد تا حسن انتخاب مترجمان کتاب را اين همه، هر دانشگاهی سلیم و باخردی را بر آن می

بستايد و برای آنها در آغاز اين راه آرزوی موفقیت نمايد. بی ترديد، گفتمان بومی سازی علوم که امروز يکی 

ريزی و غالب علمی کشور است، در حوزه دانش زبانشناسی با گسترش مطالعات برنامه هایاز گفتمان

ريزی زبان فارسی مبنايی سیاستگذاری زبان و تعمیق در آن متحقق خواهد شد و از اين رهگذر برنامه

 استوارتر و زبان فارسی پايگاه و شانی شايسته خود خواهد يافت.
 

 

 نگار داوری اردکانی                                                                                  

 یار گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتیدانش                                                      

 ۲۹۳0زمستان                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اولفصل 

 ریزی زبان، ایدئولوژی، باورهـا، مدیریت و برنامهکاربردها

 

 

 های خبری سیاست زبانی در رسانه

ای تباار پنجااه و شاش سااله    تار   های شهر هانوفر از انجاام پیوناد قلاب زن   بیمارستان 

که عمده کارگران خاارجی نیاز    نظر آنها ناآشنايی آن زن با زبان آلمانیخودداری نمودند چرا که به 

هاا  توانست روند بهبودی وی را به خطار بینادازد. مسائولین بیمارساتان    می اند،با اين مشکل مواجه

های پزشک خود را به خوبی متوجاه  گونه از اين تصمیم دفاع کردند که شايد بیمار نتواند دستوراين

که در صاورت باروز عاوارض ناشای از عمال جراحای،       را به اشتباه مصرف کند و يا آنشود، دارويی 

نتواند به درستی درخواست کمک نمايد. البته ريیس مرکز بهداشت اين منطقه اعاالم نماود کاه در    

آينده در صورت تکرار مواردی از اين دست، بايد راه حلی عملای در ايان خصاوص يافات )روزناماه      

 هااا در يااابیم کااه پزشااکان و بیمارسااتان  (. از اياان رو در ماای ۱000اوت  ۱7ساااند ی تلگااراف،  

 جويند.های خود در مواجهه با پديده گوناگونی زبانی از نوعی سیاست زبانی بهره میگیری تصمیم

های متعددی گويای بروز موارد مشابهی از ايان دسات اسات. باه عناوان      خبرها و گزارش

توان مصاديق عینی نوعی سیاست زبانی برشمرد. در شهر قاديمی  نمونه، عاليم اماکن عمومی را می

    هاای انگلیسای، عربای و عباری     هاا باا اولويات متغیار زباان     زباناه خیاباان  المقدس، عاليم ساه بیت

ای تحت حاکمیت اردن  کننده تاريخ اين شهر است؛ شهری که زمانی مستعمره بريتانیا، دورهتوصیف

 هاای است. اما اين عاليم در ديگر شهرهای فلسطین، صرفاً به زبان اسرايیلو هم اکنون تحت سلطه 
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  ها از اقامه دعاوا در ايان خصاوص، اخیاراً    عبری و انگلیسی است. محاکم قضايی پس از گذشت سال

های شهرهای باا ترکیاب   اند مبنی بر اين که زبان عربی نیز بايد در عاليم خیابان حکمی صادر کرده

ه کار رود. در آن سوی جهان، سازمان حمل و نقل نیوزيلند با افازودن زباان   جمعیتی يهود و عرب ب

هاا موافقات نماود )روزناماه دومین ایون، دوم ماارس       مائوری به عاليم صرفاً انگلیسی امااکن و جااده  

(. قانون استان کبک در کانادا، استفاده از زباان فرانساوی را در تماام عاليام امااکن عماومی       ۱000

تر بودن اندازه خطوط در مقايسه با های ديگر را منوط به کوچکن معادل آنها به زبانالزامی و افزود

های فرانسوی نموده است. در ولز، شورای استان کارمارت ن شاير مقرر نمود که عاليام امااکن،   نوشته

میم را باشد، اما شورای شهر سوانسی مخالفت خود با اين تص ها صرفاً به زبان ولزی  ها و جادهخیابان

اگر خواهان آن باشیم تا اين شهر را به مرکزی گردشگری تبديل نمايیم، باياد   "گونه اعالم نمود:اين

های مختلف را جذب کنیم. از اين رو ما به عنوان اعضای شورای اين شاهر خواساتار    افرادی از ملیت

)روزنامه ايونینگ پست، چاپ وِلز، سوم مارس "زبانه در خصوص اين عاليم هستیماعمال سیاست دو

۱000 .) 

شايد موضوع عاليم اماکن عمومی، موضوعی کم اهمیت و يا داخلی تلقی شود، اما واقعیات  

هايی جادی بینجاماد. در اواخار ژوئان     ها و درگیریتواند به کشمکش آن است که مسايل زبانی می

ه، باالخره اتحاديه اروپا دولت ايان کشاور را وادار   ها در مقدونیو به دنبال تداوم درگیری ۱00۲سال 

هاا، مادارس و   تبارهای اين کشور در دادگاهساخت تا حق استفاده از زبان آلبانیايی را برای آلبانیايی

(. در صاورت عادم   ۱00۲ژوئان   ۱9ادارات دولتی به رسمیت بشناساد )خبرگازاری ف ارانس پارِس،     

 قعی بر سر زبان محتمل بود. دخالت اتحاديه اروپا، وقوع يک جنگ وا

هاای اخیار عامال    تردياد در دهاه  د، اما بیها باشعامل وقوع جنگ نتواند اگرچه شايد زبان

نامیاده اسات. باه     "های مرگباار قاومی   ناآرامی"( آن را ۲، ص ۱00۲چیزی بوده است که هارويتز )

گروه قومی ديگر است کاه  ها، هجوم شهروندان يک گروه قومی به شهروندان  تعبیر وی، اين ناآرامی

هايی از ايان گوناه    ای داشته باشد. وی نمونه ای، نژادی، مذهبی، زبانی و يا قبیله تواند ريشه فرقهمی

(، رانچی ۲۳۳9و  ۲۳۳۳(، سريالنکا )۲۳7۱و  ۲۳۳0شمارد: آسام ) ها را در اين مناطق بر می ناآرامی

(. بااه عنااوان مثااال، ۲۳۳4و بنگلااور )( ۲۳7۱(، کراچاای و حیاادرآباد )۲۳۳۳(، موريتااانی )۲۳۳7)

مسئوالن ايالت آسام در شمال شرقی هند تالش کردند تا زبان آسامی را به زباان رسامی آن ايالات    



 ۹  سیاست زبانی
 

تار  های مناسبتبديل کنند، با اين امید که بتوانند از بومیان منطقه در راستای دستیابی به موقعیت

 ۲۳۳0هاای ساال    اين خالل بود که ناآرامی (. در۱09، ص ۱00۲اجتماعی حمايت نمايند )هارويتز 

ای، استفاده از زبان آسامی اجباری شاد، اماا روناد کناد     در اين منطقه به وقوع پیوست. طی مصوبه

فراگیری اين زبان از سوی مسلمانان مهاجر بنگالی تا حدودی از اعتبار اين مصوبه کاست به نحاوی  

 (. ۱000ادامه يافت )میسرا، های قومی در اين منطقه  ها و درگیری که کشمکش

دولت چین قانون   اصوالً موضوع سیاست زبان ملی، موضوعی متعارف و متداول است. اخیراً

های خاارجی و نیاز اساتفاده نادرسات از     که کاربرد واژهجديدی درباره زبان وضع نموده مبنی بر آن

می و قاانونی چاین شاده، باه     ، زبان رسپوتنگوازبان چینی ممنوع شده است. طبق اين قانون، زبان 

طوری که تمامی گويندگان راديو و تلويزيون، معلمان و کارکنان دولت موظف به اساتفاده از اماال و   

(. در ۱000ناوامبر   ۲7اند )روزنامه استرِيتس تاايمز، چااپ سانگاپور،    تلفظ استاندارد اين زبان شده

ايان کشاور در جامعاه اروپاا،      ، مجلس ترکیه با هدف فراهم شدن زمیناه عضاويت  ۱00۱ اوت سال

قوانینی را وضع نمود که به موجب آن مجازات اعدام لغو و کاربرد زبان کاردی در نظاام آموزشای و    

راديو و تلويزيون اين کشور مجاز شمرده شد. در همین ماه بود که در آن سوی جهان، دياوان عاالی   

هايی که دريافت کننده بودجه دولتای   هاياالت متحده، قانونی را تايید نمود که به موجب آن کتابخان

هاای مساتهجن و    هاای حااوی واژه  داده افازاری شادند کاه از اراياه    بودند، موظف به استفاده از نرم

، دومای روسیه بدون های   ۱00۱نوامبر سال  ۲۳آورد. در نگارانه ممانعت به عمل میاطالعات هرزه

جب آن، الفبای زبان دولتی فدراسیون روسایه و  گونه مخالفتی قانونی را به تصويب رسانید که به مو

نوامبر سال  ۲4های اين کشور بر پايه الفبای سريلی باشد )خبرگزاری رويترز(. در نیز زبان جمهوری

ای را به تصويب رسانید که بار اسااس آن هماه ماسساات      ، مجلس عوام يوگسالوی قطعنامه۱00۱

ای، فرهنگای و آموزشای را باه اساتفاده از      ههای عمومی و ماسسات رسان دولتی و خصوصی، شرکت

، خبرگاازاری ۱00۱نااوامبر سااال   ۱۲زبااان سااريلی وادار ساااخت )خبرگاازاری تااانجو (. در     

دقیقاه از زماان    4۳آسوشیتدپرس گزارش داد که مقامات راديو و تلويزيون ترکیه تصويب نمودند تا 

 های محلی اختصاص يابد.زبان گرهای راديويی روزانه اين کشور به زبان کردی يا دي پخش برنامه

هاا باه موضاوع    به دلیل اهمیت مقوله زبان در حوزه آموزش، بسایاری از اخباار و گازارش   

، رأی دهندگان ۱000شود. در نوامبر سال  انتخاب زبان به عنوان ابزار آموزش در مدارس مربوط می
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زباناه جاايگزين   آماوزش دو در ايالت آريزونای آمريکا به طرحی رأی مثبت دادند که بار اسااس آن   

هايی درخصوص بروز تهديدهايی نسبت زبانه يعنی به زبان انگلیسی بود. در مالزی، بحثآموزش يک

ژوئان   ۱۹به مدارسی که آموزش در آنها به زبان چینی بود، مطرح گشت )خبرگزاری فرانس پارس،  

استای بهباود وضاعیت   (، که در اين بین وزير آموزش و پرورش اين کشور طرح جديدی در ر۱00۲

(. بار اسااس ايان طارح، ايساتگاه      ۱00۲مای   ۲7زبان انگلیسی ارايه نمود )خبرگزاری ملی مالزی، 

انگلیسی، عربی و   هايی به زبانروزی برنامهشبانه اندازی شد که به طور راديويی اسالمی جديدی راه

ز بیست ساال تادريس دروس   (. پس ا۱00۲جوالی  7)نیو ا سترِيتس تايمز،  باهاساماليو پخش کند

هاايی  اخاتالف  رياضی و علوم به زبان مااليی، طرح موضوع تدريس آنها به زباان انگلیسای باه باروز    

آمیز مقرر گشت تا ايان دروس در مادارس چینایِ    جدی انجامید که در نهايت با تصمیمی مسالمت

(. ۱00۱اکتبار   ۱۳الزی، فعال در مالزی به دو زبان انگلیسی و ماندرين تدريس شود )جنرال نیوز ما 

در غنا، وزير آموزش و پرورش اين کشور، استفاده از زبان بومی را در سه سال نخست دوره ابتادايی  

(. پس از سه دهاه بحاث و   ۱00۱اوت  ۲۳ممنوع و زبان انگلیسی را جايگزين آن نمود )آفريقا نیوز، 

متوساطه را از انگلیسای باه    تبادل نظر، باالخره مجلاس تانزانیاا تصامیم گرفات تاا زباان مادارس        

(. در آفريقاای جناوبی، يکای از    ۱00۲ژانوياه   ۲۳کیسواحیلی تغییر دهد )خبرگزاری ملای زينهاوا،   

ادارات کل آموزش و پرورش اين کشور اعالم نمود که مدارس حق ندارند از پذيرش داناش آماوزان   

ع زبان انگلیسی و به زيان زبان انگلیسی زبان، صرفاً به اين دلیل که ممکن است توازن زبانی را به نف

 (.۱00۹ژانويه  ۲۳، آفريقای جنوبی، ۱4آفريکانس بر هم زند، ممانعت نمايند )خبر ساعت 

عرصه تجارت نیز درگیر مقوله سیاست زبانی است. بازار مشتر  آفريقای شرقی و جناوبی  

لبنی وارداتی از زامبیاا  از الگوی زيمبابوه مبنی بر استفاده از برچسب معرفی کاال بر روی محصوالت 

(. باا گساترش پدياده    ۱00۲جاوالی   ۲0به دو زبان شونا و ن د بل ه حمايت کرد )تايمز چااپ زامبیاا،   

زباناه باه شابکه    شدن، موتورهای ترجمه متعددی به نحوی روزافزون، امکان دسترسای چناد  جهانی

برناد کاه   ناام پرالیفیاک بهاره مای     افزاری بهاند. اين موتورها از سويی از نرماينترنت را فراهم آورده

( و از ساويی  ۱00۲جاوالی   ۲0وايار،   نمايد )نشريه بیازين س ترجمه صفحات اينترنتی را تسريع می

افزاری مجهزند که نسخه اصلی آن باه زباان فرانساوی باوده و هام اکناون نساخه        ديگر آنها به نرم

 زی باا هادف افازايش تواناايی ايان      ريانگلیسی آن نیز موجود است. در حال حاضر، طراحی و برنامه



 ۳  سیاست زبانی
 

شاود )نشاريه گِازِت، چااپ     ها دنبال مای های آلمانی، اسپانیايی و ديگر زبانزبان افزار در ترجمهنرم

 (. ۱00۲جوالی  ۳مونترِآل، 

اُپام، شاهری در   بایم کلیساها نیز از مقوله سیاست زبانی مستثنی نیستند. در شاهر وزياک  

زبان آن، حاق  زبان بلژيک، يعنی جايی که جامعه بزر  فرانسویدر ناحیه هلندی  بروکسلنزديکی 

    هاای رومای کاتولیااک باه دلیال ممانعاات     يکای از کشاایش ، وياژه اساتفاده از زباان خااود را دارناد    

زبانان از برگزاری جشن عشای ربانی در کلیسای خاود، از ساوی اساقف اعظام آن منطقاه      فرانسوی

 (. ۱00۱دسامبر  ۹0اخراج شد )خبرگزاری آسوشیتد پرس، 

زبانی، موضوعی مطرح و متداول است، اما به هی  وجاه موضاوعی    تاگرچه موضوع سیاس 

ماياد ايان ادعاسات. حضارت آدم وظیفاه       "س افرِ پیادايش  "جديد نیست. ذکر دو حکايت از کتاب 

ای که هم اکنون باه طاور معماول بار عهاده       دار شد؛ وظیفهنامگذاری حیوانات در باغ عدن را عهده

های ملی است. ديگری حکايتی است که در آن خداوند در مواجهه با رفتار ماردم بابال،   فرهنگستان

زبان آن قوم را درهم ريخت و دستور داد تا تعدد زباانی در باین افاراد و چناد زباانگی در اجتمااع       

اده ای اساتف  در خصاوص جامعاه   "زبانهچند" القاعده در اين کتاب نیز از اصطالحگسترش يابد. علی

های معماوالً  برای مهارت "زبانیکثرت"های زيادی کاربرد دارد و از اصطالح شود که در آن زبانمی

 متمايز تک تک اعضای جامعه در فراگیری چندين زبان موجود در آن جامعه استفاده شده است. 

 

 زبانی  سیاستمطالعات داده در 

و اخبااری از ايان دسات روبارو     اگرچه در خصوص مقوله سیاست زبانی با کمبود شاواهد  

هاايی مبادل ساازيم کاه      نیستیم، اما سوال اساسی آن است که چگونه بايد ايان شاواهد را باه داده   

هاا   ای در اين حاوزه بپاردازيم؟ چنادی پایش باا يکای از همساايه       بتوانیم بر پايه آن به ارايه نظريه

شناسی اسات کاه باا     باستانکرديم. او  تخصصی خود صحبت می  ها در حوزه درخصوص موضوع داده

پاردازد. وی پاس از تجزياه و تحلیال     های مکشاوفه باه حفااری محال مای     توجه به موقعیت سفال

جويد تا خاستگاه آنها را تعیین نمايد. وی ايان  های آماری بهره میها، از روششیمیايی خا  سفال

روستاهای الخلیال مقايساه    های تجربی کمی را با اطالعات موجود در آثاری چون تِلمود درباره داده

نشاین و  هاای يهاودی  هايش در خصوص روابط تجاری بین روساتا نمايد تا به مرحله تعمیم يافته می
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نشین آن دوره برسد. در اين گفتگو ساعی کاردم تاا بارايش مشاکالتی را کاه در حاوزه        غیريهودی

که بعضای کشاورها باه     سیاست زبانی با آنها مواجهم، تشريح نمايم. از جمله اين مشکالت آن است

مقوله سیاست زبانی در قانون اساسی يا در ديگر قوانین موجود تصريح می نمايند و برخای ديگار از   

هاای مکتاوب خاود در ايان     نمايند. در حالی که برخی کشورها به اجرای سیاستمی اين امر پرهیز

زناد. برخای کشاورها    ور دهند، ديگر کشورها آشکارا از اجارای آن خاودداری مای   حوزه اهمیت می

کنند و اين در حالی است کاه  ها منتشر میهای خود را درباره تعداد افراد گويشور به ديگر زبان داده

گاردد و ياا اگار    نیز خودداری می سئوالاز طرح اين   های ملیدر برخی کشورها حتی در سرشماری

کنند. به عنوان مثال، در  مطرح می ای غیرمستقیمآن را به گونه  بپردازند، سئوالهم بخواهند به اين 

شود که چند نفر از اعضای خانواده در  گونه مطرح میاين سئوالها اين اياالت متحده، در سرشماری

بادين   سائوال اند و اين در حالی است که در کانادا همین زبان پرورش يافتههای غیرانگلیسیخانواده

ده به زبان انگلیسی تسلط دارناد. حاال ايان ساوال     گردد که چند نفر از اعضای خانوانحو مطرح می

هاای پاياه چگوناه     يابد که به راستی با وجود ايان میازان عادم قطعیات دربااره داده     موضوعیت می

هاايم انتظاار   شناسم از من در خصاوص يافتاه   هايی دست يافت که دوست باستانتوان به تعمیم می

 دارد؟  

ريازی  برناماه  ساايلی در خصاوص سیاسات و   شناسان زبان که به ماگرچه نخستین جامعه

شان معطوف به حل توجه ها و مشکالت شدند، اما عمدهزبانی پرداختند به نحوی گرفتار اين پرسش

چون مجموعاه  هايشان هممسايل و مشکالت زبانی جوامعِ در حال توسعه بوده است. برخی از تالش

آفريقاا، گاامی در راساتای دساتیابی باه ياک       شان درباره وضعیت زبان در شرق مطالعات پیشگامانه

هايشاان  ها در اين بخش بوده است. اما موج دوم محققاان در ايان حاوزه، عماده تاالش      پايگاه داده

المللی در اتخاذ ها و نهادهای بین معطوف به طراحی الگوهای حقوق زبانی بشر با هدف ترغیب گروه

مناد در   های نظامين خصوص همانا فقدان تالشهای خاص بوده است. اما حلقه مفقوده در اسیاست

های زبانی در تمامی سطوح است. اين کتاب بر آن است  های مفید در زمینه سیاست آوری دادهجمع

 ی تا حد امکان بیشترين بهره را ببرد.  مندتا از چنین تالش نظام

 

 




