
 

 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.
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