
   

 رست مطالبفه
 

 ریزی زبانکاربردها، ایدئولوژی، باورهـا، مدیریت و برنامه  1 فصل

 ۲                     های خبری سیاست زبانی در رسانه   

 ۳                     زبانی                          در مطالعات سیاست  داده   

 7        سیاست زبانی چیست؟   

 ۳         شناسی زبانبوم   

 ۲۲      ريزی(مداخله زبانی )مديريت و برنامه   

  ۲۱        زبان و کاربردهای زبان   

 ۲4         سطوح زبان   

  ۲۳       هاسیاست زبانی و سیاست دولت   

 ۲۳       ايدئولوژی و باورهای زبانی   

 ۱0        شرايط اعمال سیاست   

  اجتناب از زبان بد   2فصل 

 ۱۹    گويی، ناسزاگويی، کفرگويی و ديگر  موارد منع شده زبانی هرزه   

 ۱۹       مسئولیت مديريت زبان بد   

 ۱7       مديريت و کاهش زبان نژادگرايانه   

 ۱9      اعمال محدوديت در خصوص نام اشخاص   

   ۱۳       گراکنی زبان جنسیتريشه   

 ۹۱         گرايی زبانیسره   

 ۹4        گرايی زبان ترکیسره   

 ۹۳         پااليش زبان   

 در زبان ییدر جستجوی زبان خوب و نوگرا  9فصل 

 ۹7         ترويج زبان   

 ۹۳      های نوشتاریاقتباس، انطباق و خلق نظام   



 

 4۹         تثبیت امالء   

 4۳        تثبیت نظام اماليی   

 4۳       محوری واژگاننوگرايی: فرهنگ   

 ۳0    بسط عناصر واژگانی: اقدامی طراحی شده يا خود بخود   

 ۳۹                     سازی زبانموانع امروزی   

 های آن ماهیت سیاست زبانی و حوزه  2فصل 

 ۳۳     ای در باب سیاست زبانیبه سوی ارايه نظريه   

  ۳۳       های متاثر از سیاست زبانیحوزه   

  ۳0         حوزه خانواده   

 ۳4         حوزه مدرسه   

 ۳7       حوزه مذهب و نهادهای مذهبی   

 7۱         حوزه محل کار   

 7۹        حوزه دولت محلی   

 7۹         های فراملینهاد   

 7۳         ملل و کشورها   

 زبانهکت امعودو نمونه از ج :ایسلند و فرانسه  5فصل 

 7۳       گرايش به سوی خسّت زبانی   

 9۹     شوندزبانه محسوب میکشورهايی که قاعدتاً تک   

 94      زبانهتک جامعهايسلند به عنوان يک    

 9۳       حفظ هويت زبان فرانسوی   

 97      گذاری فرهنگستان زبان فرانسویپايه   

 9۳         تساوی يا آزادی   

 ۳۲        مديريت زبان فرانسوی   

 ۳۹       های رايج در فرانسهساير زبان   

 ۳۳       مديريت آموزش زبان فرانسوی   



   

 ۳7       سیاست اشاعه زبان فرانسوی   

 ۳۳       های سیاست زبانی فرانسهانگیزه   

 ۲0۲      آيا سیاست زبانی فرانسه موثر افتاد؟   

 ۲0۱       گیرینتیجه –زبانه جوامع تک   

     چگونگی گسترش زبان انگلیسی  9فصل 

 ۲0۳        گسترش زبان انگلیسی   

 ۲07       علل گسترش زبان انگلیسی   

 ۲09         نظريه توطئه   

 ۲۲0      امپريالیسم، امپريالیسم زبانی و جهانی شدن   

 ۲۲۱       اشاعه زبان انگلیسی در بريتانیا   

 ۲۲4        انگلیسی در مستعمرات   

 ۲۲9       مطالعه تجربی امپريالیسم زبانی   

 ۲۱۲        نظام زبان جهانی   

 ۲۱۹     گسترش زبان انگلیسی، روندی هدفمندانه يا اتفاقی؟   

 ایاالت متحده یسیاست زبان  7فصل 

 ۲۱7      جايگاه زبان در قانون اساسی آمريکا   

 ۲۱۳       به اياالت متحدهروند مهاجرت    

 ۲۹۹      کاربرد و باورهای زبان در اياالت متحده   

 ۲۹4       مديريت زبانی اياالت متحده   

 ۲۹۳        به عنوان حق مدنی زبان   

 ۲۹7        قانون آموزش دوزبانه   

 ۲40      برگزاری آزمون تسلط به زبان انگلیسی     

  ۲4۲        مديريت آموزش زبان   

 ۲4۹       جايگاه زبان در حقوق مدنی     

 ۲44      دفاع از زبان انگلیسی در اياالت متحده     



 

 ۲4۳       انقضای قانون آموزش دوزبانه   

 ۲49      ادامه بحث زبان به عنوان حق مدنی     

 ۲۳0     ای جامع در خصوص حقوق زبانیبه سوی ارايه نظريه   

 ۲۳۲      گیرینتیجه –يا حقوق مدنیسیاست زبانی    

 حقوق زبانی   9فصل 

 ۲۳۳        های زبانیحقوق اقلیت   

 ۲۳۳        منشأ حقوق زبانی   

 ۲۳9      حقوق زبانی در خالل دو جنگ جهانی   

 ۲۳۲   المللیحقوق زبانی در نیمه دوم قرن بیستم و نقش نهادهای بین   

 ۲۳۳       اروپااتحاديه اروپا و جامعه    

 ۲70       سازمان امنیت و همکاری اروپا   

 ۲7۹       حمايت از حقوق زبانی بشر   

 ۲79       ای پیرامون حقوق زبانیخالصه   

 زبانه تحت فشارکتجوامع   3فصل 

 ۲9۱  زبانگی در خصوص يک زبان بومی محلیقسمت اول: يک -دوره پس از استعمار   

 ۲9۱  ت پیشین فرانسه در خصوص انتخاب زبان کشور خودشان وضعیت مستعمرا   

 ۲97  قسمت دوم: مستعمرات پیشین مطیع زبان استعماری –دوره پس از استعمار    

 ۲9۳    های به حاشیه رانده شدهزبانه دارای اقلیتکشورهای تک   

 ۲۳۹     گیرینتیجه زبانگی مبتنی بر قانون اساسی کت   

 

 شدهت شناختهرسمیبه  یهای زبانزبانه دارای اقلیتکتجوامع   10فصل 

 ۲۳۳         زبانهفراتر از تک   

 ۱۲۹       های اشارهجوامع ناشنوا و زبان   

 ۱۲۳       گیرینتیجه زبانه جوامع تک   

 هدو، سه یا چندزبانمناطق زبانی به های حوزهبخش بندی   11فصل 



   

 ۱۲7     زبانهجوامع دوزبانه و سه  -زبانیبندی منطقه بخش   

 ۱۲۳        زبانهجوامع دو يا سه   

 ۱۱۲          بلژيک   

 ۱۱۱        چندزبانگی اولیه   

 ۱۱۳   دوزبانگی پس از دوره استعمار )بدون استقرار گسترده دولت استعماری(   

 ۱۹0     دوره پس از استعمار و استقرار دولت استعماری   

 ۱۹۱        مفهوم مجموعه زبانی     

 ۱۹۳          هند     

 ۱40      چند نمونه ديگر از جوامع چندزبانه   

 ۱49   ها؟ها بیشتر است يا تفاوت: شباهتمجموعه زبانیدوزبانه،  زبانه، کت   

 زبان گذارمقاومت در برابر   12فصل 

 ۱4۳       زبان  گذارمقاومت در برابر    

 ۱۳۳       های مستقل يا خودمختارزبان   

 ۱۳۳        ايرلندی و عبری   

 ۱۳۱     کاتاالن و باسک در اسپانیا، فرانسوی در کبک   

 ۱۳۳    های فعاالنه سیاسی در جهت جلوگیری از گذار زبان    تالش   

  ۱۳۳                    فريزی و مائوری   

   ۱70    اسپانیايی، ناواهو و يديش های زبانی در اياالت متحده:لیتاق   

  ۱7۳         استرالیا   

  ۱90       های شديداً در معرض خطرزبان  

 ۱9۳      محور است؟آيا جلوگیری از گذار امری زبان   

 گیری هنتیج   19فصل 

 ۱۳۲         های الگو مولفه   

 ۱۳۹         های الگوبافت   

 ۱۳۹         عوامل الگو    



 

 ۱۳۳        های الگوبینیپیش   

 ۱۳7     آيا سیاست زبانی واقعی پا بر جا خواهد ماند؟   

 ۱۳9      تواند موفق گردد؟آيا سیاست زبانی می   

 جداول

 9۱     شانهای زبانیانواع کشورها و سیاست -۲جدول    

  ۲۳۳     هازبانه با حمايت از اقلیتکشورهای تک -۱جدول    

 ۱۲۳       زبانهکشورهای دو يا سه -۹جدول    

 ۱۹۹ های جهان المعارف زبانکشورهای دارای ده زبان يا بیشتر بر اساس آمار دايره -4جدول    

 ضمیمه

 ۹0۲                              هاالتین زباننام   -۲ضمیمه    

 ۹0۳        فهرست منابع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


