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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 

 
 

 

 

 

 


