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 ؟»ريزي زبانبرنامه«يا » شناسي زبانجامعه«

  شناسي زبانجامعهبررسي و نقد كتاب 
 )هاي زبانيريزي زبان فارسي و نگرشبرنامه( 

  
  *رضا اميني

  چكيده
هـاي  ريـزي زبـان فارسـي و نگـرش    برنامه(شناسي زبان جامعه«در اين مقاله كتاب 

آذردخت جليليـان، بررسـي و نقـد    ، نوشته نگار داوري اردكاني با همكاري »)زباني
هاي صوري كتاب و رعايت اصـولِ  در اين راستا، هم به ساختار و جنبه. شده است

پژوهش و نگارش علمي توجه شده، و هم به محتواي كتـاب و آنچـه در آن آمـده    
هايي از كتاب كه حاصل و نتايج كارهاي توان گفت آن بخشبه طور كلي مي. است

هاي سودمند و درخـور  و يافته هاكند، داراي نكتهرا بيان مي ميداني مولف اصلي آن
از نظـر صـوري، بـر كتـاب     . ريـزي زبـان فارسـي اسـت    توجه بسياري براي برنامه

فاصـله،  نويسي، رعايت نكردن نـيم توجهي به جدانويسي، سرهمايرادهايي چون بي
رخـي از  از نظـر محتـوايي هـم ب   . مترتب اسـت ... دهي،رعايت نكردن اصول ارجاع

همچنـين تكـرار   . رسـد شده شتابزده، نامنسجم و نامفهوم به نظـر مـي  مطالب مطرح
برانگيـز  چندباره برخي از مطالب در جاهاي مختلف كتاب بـراي خواننـده پرسـش   

هايي از مطالب كتـاب، نقـل حجـم بزرگـي از مطالـب      اي بخشزبان ترجمه. است
هــاي اصــطالحات و واژه نويســندگان ديگــر، برابرهــاي غيردقيــق بــراي برخــي از

  . غيرفارسي، از ديگر ايرادهاي محتوايي كتاب است
ريزي زبان، پيكره زبان، جايگاه زبـان، زبـان فارسـي، ايرادهـاي     برنامه: ها كليدواژه

  .صوري و محتوايي
 

  مقدمه. 1
هايي كه از نخستين مقاله. اي زبانشناسي استرشتههاي ميانشناسي زبان از حوزهجامعه

اين زمينه در ايران نوشته شده، مقاله دكتر ناصر تكميل همـايون اسـت كـه در سـال     در 
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شناسي زبان دكتر يحيي مدرسي هـم كـه در سـال    كتاب جامعه. منتشر شده است 1355
توان چند ترجمه و به اين موارد مي. منتشر شد، كتابي ماندگار در اين حوزه است 1367

شايد بتوان گفت جذابيت . ساله دانشگاهي را نيز افزودنامه و رشمار زيادي مقاله و پايان
چـون  همزبانشناسي اجتماعي در كشورهايي / شناسي زبانو علت توجه بيشتر به جامعه

در ايـن بخـش از   از آنجـا اسـت كـه     -هـاي ديگـر زبانشناسـي   نسبت به حـوزه  -ايران
و موضـوعات  حل بسياري از مسائلي كه ايـن كشـورها در زمينـه زبـان     زبانشناسي، راه

  .شودپيرامون آن، با آنها روبرويند، به دست داده مي
هـاي نظـري   اند سويهكوشيده )Figueroa( اگرچه پژوهشگراني همچون فيگوئرا

شناسي زبان توان گفت جامعهشناسي زبان را نيز بررسي كنند، اما به طور كلي ميجامعه
در تـر اسـت؛ و   دي آن برجستههاي كاربرشناسي است كه سويههاي زباناز جمله حوزه
شود، پرداخته مي هاشناسي زبان بدانهايي كه به طور سنتي در حوزه جامعهميان موضوع

چراكه حل مسائل مربوط بـه   ،تر استكاربردي)language planning(» ريزي زبانبرنامه«
ها و مسائل مربوط به آموزش آنها بـه  آن/ ها، تقويت پيكره آنزبان/ تعريف جايگاه زبان

شناسي زبـان سـپرده   متخصصان اين بخش از جامعهبه طور معمول از اموري هستند كه 
مشـترك مـردم ايـران    رسـمي و  از اين رو، در كشور ما كه هم در مورد زبـان  . شوندمي

نيازمنـد   ،هـاي زبـاني كشـور   ها و گونهلهجهها، ها، گويشيعني فارسي و هم ديگر زبان
هـاي خـوب و   هسـتيم، انجـام پـژوهش   » ريـزي زبـان  برنامه«ها و تدابير حلها، راهيافته

چنـين   پايـة بـر  . ي اسـت اي موجب خوشحالمغتنم، و انتشار هر كتاب يا مقاله پذيرفتني
-برنامـه (شناسي زبـان  جامعهديدگاهي، در اين مقاله در پي معرفي، بررسي و نقد كتاب 

بـا  (هستيم كه نوشته دكتر نگار داوري اردكـاني   )هاي زبانينگرش ريزي زبان فارسي و
منتشـر   1392آن را در  شناسـان جامعـه و انتشـارات   ،است) همكاري آذردخت جليليان

  .كرده است
  
  ساختار كلي كتاب  .2

هاي افزون بر فصل. فصل سامان يافته است 5صفحه و در چارچوب  253در اين كتاب 
 -نامـهء فارســي واژه«، »پيشـگفتار مولـف  «، »فهرسـت مطالـب  « گانـه، كتـاب داراي  پـنج 

و ) دربردارنـده منـابع فارسـي و انگليسـي    (» كتابنامـه «، »فهرست نـام افـراد  «، »انگليسي
هاي منتشرشده توسط ناشر كتاب هم در پايان كتاب به فهرست كتاب. است» هاپيوست«

  .آن افزوده شده است
شناسي زبان و حـوزه مطالعـاتي   جامعه«: بارتند ازهاي كتاب به ترتيب عهاي فصلعنوان
ريـزي  هاي زباني متوليان و مخاطبـان برنامـه  نگرش«، »زبان و هويت«، »ريزي زبانبرنامه
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بنـدي و  جمـع «، »ريـزي زبـان  هاي برنامهترين ايدئولوژيمعرفي يكي از متداول«، »زبان
  . »گيرينتيجه

تحت تاثير قرار دادن رفتار زباني افراد «عنوان  ريزي زبان بهبرنامه ،»پيشگفتار مولف«در 
هاي زباني در شود، و اهميت نگرشتعريف مي» و جوامع عمدتاً با اهداف هويتي و ملي

برجسـته  » شـود كه در اصطالح شيفمن سياست پنهان زبان ناميده مـي «ريزي زبان برنامه
زآرايي مجموع مقاالت از طريق با«بر اين مولفه » تمركز ويژه«، و به )11ص(شده است 

ـ هـاي پـنج  صلدر ف ،»1386تا  1383گارنده از سال ن شـود  ه ايـن كتـاب اشـاره مـي    گان
  ).12ص(

ريزي زبان در تالش اصلي مولف تعيين جايگاه و اهميت برنامه ،در فصل نخست كتاب
ريـزي زبـان را   از برنامـه ) 45: 1989(او تعريـف كـوپر    .شناسي زبان استحوزه جامعه

هاي آگاهانه براي تحت تاثير قرار ريزي زبان به تالشبرنامه«: داندترين تعريف ميكامل
» شوددادن رفتار زباني افراد و جوامع در رابطه با پيكره، شأن و يادگيري زبان اطالق مي

از مباحـث  » هـاي زبـان  ريزيهاي برنامهها و ايدئولوژياهداف، انگيزه«مسئله . )16ص(
هاي نويسندگان مختلـف بـه آنهـا    كتاب است كه با توجه به ديدگاهديگر فصل نخست 
رتنـد از احيـاء، اصـالح، معيارسـازي و     برخـي از ايـن اهـداف عبا   . پرداخته شده است

ريزي زبـان  همچنين به اين نكته هم توجه شده است كه اهداف برنامه. نوسازي واژگان
چون افي كه تماماً زباني نيستند، يا اهدبلكه شامل اهداف غيرزباني  ،همگي زباني نيستند

تالش براي گسترش يا كاهش حوزه جغرافيايي كاربرد يك زبان، و تغيير در نوشتار يك 
تكثرگرايـي  «ريـزي زبـان چـون    هاي مربوط به برنامهنگرش). 21ص(شود زبان هم مي

زبـان و  ريـزي  مراحل برنامه، »سازيسازي و بوميالملليبين«و » زباني و همگوني زباني
أن ريـزي شـ  ، برنامهريزي زبان، انواع برنامهريزي زبانضرورت توجه به مخاطبان برنامه

هـاي  ، جنبـه ، نگرش گروهي از ايرانيان ساكن تهران به شـأن زبـان فارسـي   زبان فارسي
ريزي زبان در ايران و ژاپن و ، نگاهي تطبيقي به برنامهريزي زبان در ايراناجرايي برنامه
  .  شده در اين فصل هستنداز مطالب ديگر مطرح تاجيكستان

مولف كوشيده است كه رابطه زبان و هويت را نشان دهد و نقش زبان در  ،در فصل دوم
نظريه هويـت  « در اين فصل همچنين به. گيري مفهوم دوم را مورد توجه قرار دهدشكل

عي چون مسـكوب  ، و رابطه زبان و هويت از جمله با توجه به منابتوجه شده» اجتماعي
در ايـن  . بررسـي شـده اسـت   ) 1991(، و توماس )2001(، ايجر )2001(، اوكز )1373(

زبان توجـه  » )انفصالي(و نقش جداكننده ) ارتباطي(نقش وحدتبخش «از جمله به  ،ميان
جايگاه زبان فارسي در هويت ايراني از مطالـب ديگـر ايـن فصـل     ). 94ص(شده است 

 .مسكوب طرح شده استهاي طور عمده با توجه به ديدگاهاست كه از جمله و البته به 
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نمادهاي هويت ملي ايراني «اب و نتايج آن درباره شرح پژوهش ميداني مولف اصلي كت
هـاي فصـل دوم   يكي ديگر از بخـش  ،»زبانان شهر تهرانهايي از فارسياز ديدگاه گروه

هايي است كـه  ديگر موضوعريزي زباني با همبستگي ملي از ارتباط زبان و برنامه. است
  . وده استمورد توجه مولف ب
در مقابل سياست آشكار  سياست پنهان زبان«هايي چون به موضوع ،در فصل سوم كتاب

-مخاطبان و متوليان برنامـه «هاي نگرشبه شده است كه بر اهميت توجه  پرداخته» زبان
 شـود مـي نيـز برجسـته   » هوشـياري زبـاني  «فـاهيمي چـون   م، و تاكيـد دارد » زبانريزي

. نيز در بخش ديگري از اين فصل معرفي شـده اسـت  » نظرية نگرش زباني«). 126ص(
ارائه » )همان: ؛ به نقل از اوكز 4: 1998(به نقل از اَجزن «»نگرش« تعريف در اين ارتباط

). 136ص(» .رويـداد تمايل مثبت يا منفي نسبت به يك شيء، فرد، نهاد يـا  «: شده است
در مـورد هـدف   (احسـاس  . الف«شود كه هر نگرش داراي سه مولفه همچنين گفته مي

اسـت  » تمايـل بـه عمـل   ( رفتار«و » )افكار و آراء درباب شيء(شناخت . ب«، »)نگرش
هـر شـاخص   «: بر اين مبنا، نگرش زباني هم بدين صورت تعريف شده اسـت ). همان(

هاي مختلف زبان و سـخنگويان  واكنشِ نسبت به گونهاحساسي، شناختي يا رفتاري در 
ي توسـعه « ).همـان (» )همـان : ؛ به نقـل از ايجـر   7: 1982: ريان، جايلز و سباستين(آن 

هاي ديگـر ايـن   از عنوان» سياست زباني و فرهنگ زباني«و » ريزي زبانسياسي و برنامه
عنواني است كه زيـر آن  » شرح پژوهش ميداني و تعريف متغيرهاي وابسته« .فصل است

خود درباره نگرش به زبان فارسي و » پژوهش ميداني«مولف به صورت مفصل و جزئي 
هـا و  اين بخش با جدول. هاي مختلف آن را توضيح داده استريزي زبان و مولفهبرنامه

 .مندي در زمينه مورد نظر مولف اسـت نمودارهايي همراه است، و داراي اطالعات سود
رانـي بـه فارسـي و    نگـرش صـاحبنظران اي  «، زيـر عنـوان   در بخش ديگري از اين فصل

هـا  نگرش«شده درباره زبان فارسي بررسي شده است و مقاله چاپ 62 ،»ريزي آنبرنامه
در » ها و بعضاً نخبگان جامعـه هسـتند  كردهكه از تحصيل... نظر ايرانيصاحب 43و آراء 

-طبقه ،ريزي زبان فارسي وجود دارنداين زمينه در ارتباط با مسائلي كه در حوزه برنامه
ي از يـك  در صفحات پاياني اين فصل هم بخشـ  ).153ص(بندي و ارزيابي شده است 

» آمـوزان شـهر تهـران   هوشياري زباني دانش«درباره  ،كتابپژوهش ميداني مولف اصلي 
  .هاي جالب و سودمندي استهكه حاوي نتايج و نكت آورده شده

تـرين  يكـي از متـداول  «بـه عنـوان   » گرايـي سـره «مولـف بـه معرفـي     در فصل چهـارم، 
هايي از اين رو، در اين فصل به موضوع. پرداخته است» ريزي زبانهاي برنامهايدئولوژي

در پـس آن قـرار    هايي كهگرايي، تعريف آن و اهداف و انگيزهچون پيشينه تاريخي سره
هاي مربوط بـه  همچنين به نكات مهمي چون ارزشي بودن بحث. توجه شده است دارد،
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» عـاطفي «در برابر ) گرايي عقليسره(» ابزاري«يا  ،زبان) 184ص(» خلوص«يا » اصليت«
گرايـي، و همچنـين كاركردهـاي    سـره هـاي  بودن برخي از سويه) گرايي غيرعقليسره(
همچنين بـه جايگـاه    .ه استاشاره شد )187ص(آن » بخشيوحدت«و » متمايزكنندگي«

  . توجه شده است ،با تمركز بر ايران ،ريزي زبان و رابطه اين دوگرايي در برنامهسره
هايي را كـه  در اين فصل مولف نتايج بحث .است» گيريبندي و نتيجهجمع«فصل پنجم 

 هايبنابراين در اين فصل عنوان.به صورتي فشرده بيان كرده است در كتاب مطرح كرده
ريـزي شـان زبـان    برنامـه «، »ريزي پيكره زبان فارسـي برنامه«، »ريزي زبانماهيت برنامه«

، »ريـزي زبـان فارسـي   نگاهي همزماني به برنامـه «، »ريزي زباناجرا در برنامه«، »فارسي
ريـزي  هـاي برنامـه  ايدئولوژي«و  »انان تهرانيهايي از فارسي زبهاي زباني گروهنگرش«

اند؛ به هاي خردتري هم شكسته شدهبه عنوان هابرخي از اين عنوان. شودديده مي» زبان
و » هويـت ملـي   1شـان زبـان در ارتبـاط بـا مسـيله     «هايي چون همين دليل ما زيرعنوان

اين فصـل  . بينيمفصل ميرا نيز در اين » ريزي زبان با هدف ايجاد همبستگي مليبرنامه«
  .هاي ديگر كتاب از انسجام برخوردار استبيش از فصل

  
  نگاهي انتقادي به محتواي كتاب. 3

به طـور  . بندي آن استتوان بر سازمان كتاب گرفت پاراگرافهايي كه مييكي از خرده
اي اصلي است كـه در آن انديشـه اصـلي    معمول، در هر متني هر پاراگراف داراي جمله

هـاي بعـدي آن پـاراگراف گسـترش داده     اين انديشه در جمله. ويسنده بيان شده استن
هاي اصلي، ما در يك متن منسجم در واقع، به تعداد انديشه. شودشود و پشتيباني ميمي

در كتاب مورد بحث ما، به اين مهم توجه بايسته نشده اسـت؛  . نيازمند پاراگراف هستيم
هاي زيادي روبروييم كه چندين انديشه در آنها آمده است، فبه همين دليل ما با پاراگرا

ها هم بيش از اندازه برخي از اين پاراگراف. آنكه به اندازه كافي بسط داده شده باشندبي
ريـزي زبـان و ضـرورت    مراحـل برنامـه  «زير عنوان  27براي نمونه، در صفحه . درازند

 29غاز شده است كه پايان آن در صـفحه  ، پاراگرافي آ»ريزيپرداختن به مخاطبان برنامه
اين در حالي است كه در اين پاراگراف دراز مطالب مهمـي مطـرح شـده كـه بـر      ! است

نيز زير عنـوان   46در صفحه . رفته روشن نوشتشد چند پاراگراف شستهمبناي آنها مي
 پايـان گرفتـه   47، پاراگرافي آمـده كـه در صـفحه    »نگاهي تاريخي به شأن زبان فارسي«

هـاي مسـكوب دربـاره زبـان فارسـي      اين پاراگراف دراز تماماً به توضيح ديدگاه. است
توان بر درازي ايـن پـاراگراف   اي كه ميرسد جداي از خردهبه نظر مي. اختصاص دارد

توان بر آن وارد دانست كـه جايگـاه، يـا بـه قـول نويسـنده       گرفت، اين خرده را هم مي
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هـاي  تر، و از زاويههاي متنوعشد با طرح ديدگاها مي، زبان فارسي ر»شأن«محترم كتاب 
  .تري، بررسي كردگوناگون

در اين كتاب، در مواردي زير يك عنوان موضوعي مطرح شده است كـه نتيجـه نهـايي    
مـا   34براي نمونـه، در صـفحه   . شودوجور نميشده جفتبحث چندان با مطالب مطرح

بينيم كه زيـر آن توضـيحاتي   را مي» ريزي زبانشناسي در برنامهمكاتب اصطالح«عنوان 
آمده است، و سپس با پاراگراف زير مطالب مربوط بـه  » شناسيمكاتب اصطالح«درباره 

  :اين عنوان پايان يافته است
-رسد كه فرهنگستان زبان و ادب فارسـي قصـد دارد رشـتهء تحصـيلي واژه    به نظر مي«

شناسـي بـه   ند رشد و تكوين علم اصطالحگزيني را تاسيس كند، با توجه به تجربهء رو
اي هاي آن توجه ويژهها و زيرشاخهگزيني و ارتباط آن با ديگر رشتهمسائل جايگاه واژه

شده و تكيه گاه محكمي براي كارهاي عملي مبذول شود تا مباني نظري اين رشته مدون
گزينـي  گفت كه واژهگزيني بايد شناسي با واژهدر مورد ارتباط علم اصطالح. فراهم آورد

الزم است گفته شـود كـه يكـي از معـاني     . شناختي استيكي از انواع كارهاي اصطالح
  )35ص(» .شناختي استكلمهء ترمينولوژي كار اصطالح

رسـد اول اينكـه   جداي از ايرادهاي ويرايشي كه بر اين پاراگراف وارد است، به نظر مي
شده توجيه كـافي نـدارد، بـه    يي عنوان گفتهپرداختن به كار فرهنگستان در پاراگراف نها

ويژه اينكه در جاهاي ديگر كتاب نويسنده محترم مفصل درباره كار فرهنگسـتان سـخن   
گفته است؛ دوم اينكه اگر آوردن مطلب مورد نظر درباره فرهنگسـتان را موجـه بـدانيم،    

آن مـرتبط   ، چنـدان بـا  »گزينـي شناسي با واژهعلم اصطالح«مطلب بعدي درباره ارتباط 
نيست و جاي آن در اينجا نيست؛ و سوم اينكه جمله پاياني اين پاراگراف هـم نـامرتبط   

  .است و جاي مناسب آن آنجا كه آمده است نيست
توان درباره كتاب بر آن انگشت گذاشت، اين است كه مطلبي درباره نكته ديگري كه مي

موضوع يا مفهوم در جاي موضوعي يا مفهومي در جايي بيان شده است، و سپس همان 
ديگري از كتاب دوباره مورد بحث قرار گرفته است كه همين انسجام معنايي و منطقـي  

-انـواع برنامـه  «زير عنـوان   31تا  30براي نمونه، از صفحه . گيردكتاب را به پرسش مي
توضـيح داده شـده و سـپس    » ريزي شأنبرنامه«ريزي پيكره و درباره برنامه» ريزي زبان

نيـز   45در صـفحه  . هاي جدايي مورد بحث قرار گرفته استدو مفهوم زير عنوان همين
مطالب تكـراري دربـاره ايـن دو     »ي زبانپيكره«در مقابل » شأن زبان«مفهوم زير عنوان 

زيـر   35توان مواردي چون آنچه كه در صـفحه  به اين موارد مي. مفهوم گفته شده است
زير اين عنوان، بـه  . آمده است را افزود» ريزي زبانبرنامهشناسي در جايگاه واژه«عنوان 

رود ريزي زبان تعريف شده است در صورتي كه انتظار مـي برنامه) 1355(نقل از باطني 



 51   امينيرضا 

ريـزي زبـان شـده، دوبـاره بـه      پس از اين همه بحثي كه تا اينجاي كتاب درباره برنامـه 
يـف بـاطني نيـز بايـد در جـاي      ريزي زبان بازگشت نشود و در واقـع تعر تعريف برنامه

هـاي  ريزي زبان با لحاظ كـردن مولفـه  شد، و تعريف برنامهتري از كتاب آورده ميمقدم
نكته ديگر اين است كـه سـال   . شدهاي بنامان اين حوزه مطرح ميمختلف آن و ديدگاه

ذكـر شـده داده نشـده اسـت؛ و در      37انتشار و صفحه مطلبي كه از بـاطني در صـفحه   
آورده شده داده «» نيز صفحه مطلبي كه به صورت مستقيم از باطني در درون  39صفحه 

زير همين عنوان نيز مطالب زيادي درباره كار فرهنگستان گفته شده كـه بـه   . نشده است
در . هاي مربوط به فرهنگستان استتر گفتيم، جاي مناسب آن زير عنوانداليلي كه پيش

يـك پـاراگراف   » ريزي زبان در ايـران اجرايي برنامههاي جنبه«نيز زير عنوان  55صفحه 
ايـن در حـالي   . ريزي زبان و سياست زبان مطلب آمـده اسـت  كامل درباره رابطه برنامه

هسـتيم، و  » ريزي زبان و سياست زبانبرنامه«كتاب داراي عنوان  17است كه در صفحه 
گمان همه آنچه درباره يب. »ريزان و سياستگذاران زبانبرنامه«داراي عنوان  52در صفحه 
ريزي زبان و سياست زبان گفته شده، زيـر عنـوان واحـدي قابليـت سـامان      رابطه برنامه

  .نيافته بهتر بودپاره و نظميافتن داشت كه از ارائه آنها به صورتي پاره
انگيزتر اين است كه برخـي مطالـب بـه    اما درباره تكراري بودن مطالب، از همه شگفت

بـراي نمونـه، آنچـه    . با اندكي تغيير در جاي ديگري تكرار شده اسـت صورت كامل يا 
آورده است را با آنچـه كـه او    48تا  46هاي مولف محترم به نقل از مسكوب در صفحه

همچنين آنچه را كه درباره . آورده، مقايسه كنيد 99تا  97هاي به نقل از ايشان در صفحه
، گفتـه شـده   45كتاب، از جمله در صفحه » اول«در فصل » پيكره«و » شأن«ريزي برنامه

با آنچه در پاراگراف پاياني مطلب آغازين فصل دوم كه بـدون هرگونـه عنـواني اسـت،     
. گفتارهـا عينـاً تكـراري هسـتند    در هر دو مورد، بسياري از پـاره . گفته شده تطبيق دهيد

-بـا همـان پـاره   كتاب آمده عيناً  52تا  49هاي همچنين بخش زيادي از آنچه در صفحه
تا  120هاي آنچه در صفحه! كتاب تكرار شده است 111تا  100هاي گفتارها در صفحه

درباره كار سه فرهنگستان زبان ايران گفته شده نيز كم و بيش بازگويي آن چيـزي   126
، دربـاره ايـن سـه    71تـا   59است كه در جاهاي ديگـر كتـاب، و بـه ويـژه از صـفحه      

  .فرهنگستان گفته شده است
هـا هماننـد   كند، برخي آشفتگياز موارد ديگري كه انسجام كتاب را با پرسش روبرو مي

-فرهنگ نگاري و دستورنويسي در برنامـه «زير عنوان  41آن چيزي است كه در صفحه 
  :گفتار زير آغاز شده استاين قسمت با پاره. شودديده مي» ريزي زبان
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نگاري و دستورنويسي تبيين گرديـده  دراين بخش تالش شده است كه رابطه فرهنگ « 
نگـاري و اسـتفاده از    شود كه به ارتباط ناگزير مباحث دستوري با فرهنگ، توصيه مي...

  » ... .در اين يادداشت، . شواهد يك حوزه در حوزه ديگر توجه شود
در ادامـه همـين   ! چيسـت » ايـن يادداشـت  «معلوم نيست كه منظور نويسنده محتـرم از  

كه ممكن است » ... .در واقع، يادداشت طبيب زاده «ه بعدي، گفته شده مطلب، در صفح
  !مورد پرسش ما باشد» يادداشت«مربوط به همان 

اند، ارتباط منطقـي  هايي كه به دنبال هم آمدهتوان بين جملهدر مواردي هم به سختي مي
براي نمونه،  .دانست) coherent(معنايي -روشني پيدا كرد و آنها را داراي انسجام منطقي

  :توجه نماييد 78-79هاي به بخشي از پاراگرافي در صفحه
هاي مـوردي هـم كنـار گذاشـته شـد و      سازيهمان فارسي 1330و  1320هاي در دهه«

اي سـاختواژهء فارسـي را بـه گونـه    . رواج يافـت ... قرض گيري مستقيم از زبان روسي 
سرنوشت متفاوت اين . ... . ر دادندحشوآميز و به شيوهء پيوندي تركي مورد استفاده قرا

دو زبان تا حدي ناشي از اين حقيقت بود كه ايران هرگز تحت سلطهء مستقيم اسـتعمار  
هرچنـد  . نبود در حاليكه تاجيكستان همواره تحت سلطهء مستقيم استعمار بـوده اسـت  

هر دو  مفهوم ايراني بودن از ديدگاه شاهان پهلوي و روحانيون كامالً متفاوت بود، تلقي
در حاليكه سياست جامعهء آسياي مركزي كه . گروه نسبت به زبان ملي مشابه به هم بود

البتـه همـه ايـن زبانهـا بـه روسـي وابسـته        (است جدا از هم بوده» زبان ملي«اعالم پنج 
  ». ... .، عاقبت منجر به جدايي و اضمحالل هر يك زبانهاي ملي شد)بودند

تاجيكستان نيز با مفهومي كه در نوشتگان علوم سياسي  اين نكته را هم توضيح دهيم كه
گاه تحت استعمار شناسيم، هيچمي» استعمار«الملل و ديگر علوم مربوطه از و روابط بين
  .نبوده است

براي نمونه، در توضيح . شودزده نيز در مواردي در كتاب ديده ميهاي شتابگيرينتيجه
انجام داده اسـت، در  » شأن زبان فارسي«درباره  كه نويسنده محترم» سنجينگرش«نتايج 
آمـده اسـت   » فارسي به عنوان نماد هويت ملي«، مطالبي زير عنوان 50و  49هاي صفحه

-از جمله مهمترين نمادهاي هويت ملي ايراني به شـمار مـي  «دال بر اينكه زبان فارسي 
  : شوددر ادامه گفته مي). 50ص(» .رود

هاي حاصل از بخش نمادهاي فتني است آن است كه يافتهآنچه در حاشيه اين مطلب گ«
. طلبـد هويت ملي پرسشنامه، آن اندازه جامع و كامل است كه خود گفتاراي مستقل مـي 

به اين مفهوم كه در طبقات نوزده گانه انواع نمادهاي هويت ملي، پاسخگويان به آنچنان 
نكته شـايان ذكـر ديگـر كـه     البته . ظرايف و دقيقي توجه كرده اند كه شگفتي آور است

-قابل تأمل و چاره انديشي است اين است كـه اغلـب دانـش آمـوزان از اينجانـب مـي      
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رسـد كـه دانـش    بـه نظـر مـي   . خواستند كه مفهوم هويت ملي را براي آنها توضيح دهم
-درنظر گرفتن اين واقعيـت مـي  . ... . آموزان برداشت دقيقي از اين مفهوم نداشته باشند

  .يي در تعيين محتواي عناوين برخي كتب درسي باشدتواند راهنما
رسد كه با افزايش سن و تحصيالت، شـأن زبـان فارسـي بـه     در مجموع، به نظر مي     

تـوان  البتـه از سـويي مـي   . شـود عنوان نماد هويت ملي در ميان پاسخگويان تقويت مـي 
ي بـه عنـوان نمـاد    بدبينانه نتيجه گرفت كه نسل جوان و نو جوان ما كمتر به زبان فارس

هويت ملي توجه دارند، كه در صورت صحت اين فرض سزاوار است كه بـراي تغييـر   
  )همان(» .هايي به عمل آيدنگرش اين گروه برنامه ريزي

اي كـه بـر   شده باال نيز كه بگذريم، خردهگفتار نقلاز ايرادهاي ويرايشي و نگارشي پاره
هايي از نوعي كـه در  دادننشان حلها و راهگيريآن وارد است اين است كه جاي نتيجه

جمـع بنـدي و نتيجـه    «بينيم، در اينجا نيست، به ويژه اينكه كتـاب داراي فصـل   باال مي
هويـت  «آموزان مفهوم دقيقـي از  نكته ديگر اين است كه اينكه دانش. هم هست» گيري
عـي و سـيال ايـن    نداشته باشند امر غريبي نيست؛ و اين نه به خـاطر ماهيـت انتزا  » ملي

مفهوم كه به دليل اين است كه داشتن مفهوم دقيقـي از چنـين مفـاهيمي مسـتلزم رشـد      
-گفتار نقلاي كه در پارهدهد؛ نكتهشناختي افراد است كه معموالً در سنين باالتر رخ مي

نيز اضـافي  » محتواي«پس از » عناوين«واژه . شده از مولف محترم كتاب هم وجود دارد
آگـاهي و احسـاس   «زيـر عنـوان    52هـاي صـفحه   گيريدر مورد نتيجه. رسدبه نظر مي

رسـد، و بهتـر بـود كـه بـا      هم همين نكته گفتني به نظر مي» نسبت به شأن زبان فارسي
كاسـه شـده و در فصـل پايـاني     پذيري نتايج، همه آنها يكلحاظ احتياط در مورد تعميم

  . گرفتكتاب جاي مي
-روبرو مي» ريزي زبان در ايرانهاي اجرايي برنامهجنبه«عنوان خواننده با  55در صفحه 

هـا معرفـي و بحـث شـوند، امـا      رود كه اين جنبـه با ديدن چنين عنواني انتظار مي. شود
صفحه مطلب كلي بيان كرده است تا به پاراگراف كوتاه پايـاني   4نويسنده محترم حدود 

  : برسد و بگويد كه 58صفحه 
هاي زبـاني پـيش از فرهنگسـتان    هاي اجرايي برنامهاجمال، جنبه در اين بخش به طور«

در ايـن  . اول، فرهنگستان اول، فرهنگستان دوم و فرهنگستان سوم را مرور خواهيم كرد
اسـت بـراي سـنجش    ها سعي شدههاي فرهنگستانچارچوب و با توجه به انواع فعاليت

امكـان مـوارد مطـرح شـده در      هاي زباني در هر دوره زماني و در صورتاجراي برنامه
  ».بخش قبل مورد توجه قرار گيرد

پس از اين پاراگراف باز مطالب و توضيحات نه چندان منسجمي آمده اسـت و پـس از   
بـه نظـر   . هاي زباني توضيح داده شـده اسـت  هاي اجرايي برنامهزيرعنوان جنبه 4آن در 
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تـر بيـان كـرد، هـم     فشردهشد رسد كه آنچه در اين چند صفحه آمده است را هم ميمي
به طوري كه مطالبي باقي بماند كه با عنوان . هايي از آن را در جاي ديگر بيان كردبخش

  .باالي آن همخواني بيشتري دارد
ريـزي در ايـران و   نگاهي تطبيقي به برنامـه «بخش پاياني فصل يكم كتاب داراي عنوان 

صفحه از حجم كتاب را  19و  است كه خود داراي چند زيرعنوان است،» ساير كشورها
نكته نخستي كه درباره اين بخش بايد گفت اين است كه عنوان . به خود اختصاص دهد

ريـزي از آن افتـاده اسـت، هـم     پس از برنامه» زباني«آن دقيق نيست، چه اينكه هم واژه 
مولف محترم در اين بخش فقط به دو كشور تاجيكستان و ژاپن پرداخته است و نه همه 

نكتـه بسـيار مهـم    . نهفته است» ساير كشورها«رهاي ديگر كه معناي آن در تركيب كشو
اي، از جمله زبانشناسي و تطبيقي در هر رشته» نگاه«ديگر اين است كه كار و بررسي و 

-شناسي زبان، داراي روش و حساب و كتاب خاص خود است، و بـه نظـر نمـي   جامعه
هم، يا حتي آميخـتن آنهـا را، بـه آسـاني      رسد كه آوردن دو مجموعه اطالعات در كنار

صـفحه مـورد اشـاره آمـده، مـا       19در آنچـه در . بتوان بررسي يا نگاه تطبيقـي دانسـت  
اي از اطالعات متاسفانه گاه نادقيق و مبهم دربـاره ايـران، تاجيكسـتان و ژاپـن     مجموعه

خـش  زيرعنـوانِ نخسـت ايـن ب   . توانـد باشـد  بينيم كه هرچه هست كار تطبيقي نمـي مي
پـري  «اسـت كـه نخسـتين جملـه آن     » ريزي زبان در ايران و تاجيكستانمقايسه برنامه«
پـس از ايـن جملـه،    . اسـت » :نويسدريزي زبان فارسي چنين ميدر مورد برنامه 1985(

صـفحه مطلـب آمـده اسـت كـه معلـوم نيسـت از مولـف محتـرم اسـت يـا             7بيش از 
«» داده شده مشخص اسـت، و نـه   » پري«، چون نه صفحة ارجاعي كه به  (Perry)»پري«

آنچنـان كـه در كتابنامـه    . يا نشانه ديگري وجود دارد كه ما را در اين زمينه راهنما باشد
كه مولف اصلي كتـاب آن را بـه فارسـي     2اي استنشدهآمده، پري نويسنده مقاله چاپ

» پري«مدتاً از شده آمده است، تماماً يا عصفحه گفته 7چنانچه آنچه در . برگردانده است
شود كه در يك كار تاليفي حجم مطالبي كه از ديگران آورده باشد، اين پرسش مطرح مي

نكته مهم ديگر ايـن اسـت كـه بـه لحـاظ محتـوايي نيـز        . تواند باشدشود، چقدر ميمي
حكومـت ملـي و محلـي    «شود؛ براي نمونه، از ظهـور  اشتباهاتي در اين بخش ديده مي

سخن رفته است كه در وهلـة نخسـت منظـور از    ) 72ص(» ايران پايدار قاجار در غرب
دانسته نيست، و در وهلة دوم تا آنجا كه بر نگارنده اين نوشـته  » حكومت ملي و محلي«

. روشن است، نه خاستگاه قاجارها غرب ايران بوده، و نه محل تشـكيل حكومـت آنهـا   
قطعـاً  «، »ه فارسـي نـو  چاپ اولين مجموعه داسـتانهاي كوتـا  «همچنين اينكه گفته شود 

در . رسداست، سخن دقيقي به نظر نمي) 73ص(» مهمترين واقعه در تاريخ زبان فارسي
  : بينيمگفتار زير را ميهم ما پاره 77صفحة 
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زبانند اما از نظر ديني كامالً از هم جـدا هسـتند   مثالً اگرچه تاجيكستان و ايران هم... . «
در حاليكه كشورهاي لبنان، عـراق، آذربايجـان و    چرا كه ايران شيعهء اثني عشري است
اي دارند و اكثراً نه فارسـي صـحبت   هاي جداگانهپاكستان كه شيعه هستند هر يك زبان

  ».نويسندكنند و نه به اين زبان ميمي
تاجيكستان و ايـران از نظـر   . 1: گفتار باال، دست كم دو اشتباه آشكار وجود دارددر پاره

در واقـع، از ايـن نظـر،    . انـد يستند، و بيشينه مردم دو كشـور مسـلمان  ديني از هم جدا ن
تفاوت مردم دو كشور مذهبي است نه ديني؛ زيرا بيشينه ايرانيان پيـرو تشـيع هسـتند و    

در ميان كشورهايي كه نام برده شده اسـت، بيشـينه   . 2. ها پيرو تسننبيشينه تاجيكستاني
دهند، بلكه در ايـن دو كشـور   ان تشكيل نميجمعيت دو كشور لبنان و پاكستان را شيعي

همچنـين اينكـه در   . دهنـد پيروان تشيع درصد بزرگي از جمعيت كشور را تشـكيل مـي  
نويسـند،  گوينـد و نمـي  لبنان، عراق، آذربايجان و پاكستان اكثر مردم فارسي سخن نمـي 

  .و بديهي حرفي است دانسته
زباني در ايران و تاجيكستان گرفتـه شـد،   ريزي هايي كه به مطالب مربوط به برنامهخرده

، نيـز گفتنـي بـه    90تا  79ريزي زباني در ژاپن، از صفحه درباره مطالب مربوط به برنامه
گفتار زيـر از  به پاره. كنيمگذريم، و تنها به يك مورد اشاره ميرسد كه از آنها مينظر مي
  :توجه نماييد 79صفحه 

اغلب واكنشـي بـه آشـوبهاي اجتمـاعي، سياسـي و      رسد كه سياستهاي زبان به نظر مي«
ژاپن دقيقاً در اين الگـو مـي گنجـد؛    . كنداقتصادي است كه مسائل زبان را مشخص مي

ترين مرحلهء اصالح زبان در دورهء تايشو و ميجي پس از تاثيرپذيري ژاپن اولين و مهم
حلـهء دوم آن  سال جدايي اتفاق افتـاد؛ مر  200و پس از حدود  1950از غرب در دههء 

  ».پس از شكست در جنگ جهاني دوم بود
گمـان  گفتـار بـاال گفتـه شـده ايـن اسـت كـه بـي        نكته مورد نظر ما درباره آنچه در پاره

-آغاز شده است، و سـال » 1950دههء «تاثيرپذيري ژاپن از غرب زماني بسيار زودتر از 
د، چـه اينكـه ژاپـن    تواند زمان پايان جدايي اين كشور از غـرب باشـ  هاي اين دهه نمي

، »دول محور«به عنوان يكي از ) 1945تا  1938از (دست كم در دوره جنگ جهاني دوم 
افزون بر ايـن، جنـگ جهـاني دوم در    . با دست كم برخي از كشورهاي غربي متحد بود

توانـد بـر مرحلـه    چگونـه مـي  » اصـالح زبـان  «پايان يافت، پس مرحله دوم  1945سال 
  !مقدم باشد» 1950دههء «نخست آن در 

  
  نگارشي كتاب -برخي از ايرادهاي ويرايشي. 4

اي كه از اين شود، به گونهنگارشي نابساماني زيادي در كتاب ديده مي -از نظر ويرايشي
نظر بايد به مولف و ناشر محترم كتاب، هر دو، خرده گرفت كه چرا متني را با اين همه 
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در اين بخش به برخي از . اندخانه سپردهنگارشي، به چاپ -نابساماني و مسئله ويرايشي
  .شوداين دست ايرادهاي كتاب اشاره مي

هايي كه ممكن است به عنوان متن درسـي نيـز معرفـي    در يك متن علمي، به ويژه متن
شوند، مولف هرجا كه احتمال دهد اصطالحي براي خواننده آن غريب يا كمتر شـناخته  

، يا چنانچه توضـيح  )پرانتز(ي در درون دو هالل شده است بايد آن را با افزودن توضيح
در كتاب مورد بحث ما چنين كاري تا . زياد باشد در پانوشت، براي خواننده روشن كند

براي نمونه، بهتـر بـود كـه مولـف محتـرم      . آنجا كه نگارنده دقت كرده كمتر شده است
ــون  واژه ــايي چ ــتريكا«ه ــو«، )78ص(» پروس ــي«، )79ص(» تايش را در ) 79ص(» ميج

داد، تا خواننده ناآشنا با آنها را در فهم مطلب يـاري  هايي به كوتاهي توضيح ميپانوشت
  .كند
در مـوارد  . تـر كنـيم  توانيم با نكته ديگري كاملشده در پاراگراف پيشين را ميگفته نكته

همين مسئله دربـاره  . هاي خاص بيگانه در زبان اصلي داده نشده استبسياري، برابر نام
شود كـه برابـر آنهـا داده    ريزي زبان هم در كتاب ديده ميمفاهيم تخصصي حوزه برنامه

شـد،  ها و مفاهيم نيز به صورت پانوشت داده مـي بهتر بود كه برابر اين واژه. نشده است
» كـي .اچ.ان«، )26ص(» 3نظريه زبـاني خورشـيد بـزرگ   «به ويژه اينكه در مواردي چون 

گمان آوردن برابر انگليسي، تركي يا ژاپنـي  بي» بگذارسياست به حال خود «و ) 89ص(
  .آن الزم است

هـاي  نويسـي، گذاشـتن فاصـله پـس از عالمـت     در اين كتاب، بـه جدانويسـي، سـرهم   
فاصـله و ديگـر مـوارد مشـابه توجـه      سجاوندي و نگذاشتن فاصـله پـيش از آنهـا، نـيم    

جـدا، سـرهم، بـا    ( اي كه يك واژه واحد به چند صـورت به گونه. درخوري نشده است
هايي كـه  نمونه. شودمختلف در متن ديده مي) فاصلهفاصله، بدون رعايت نيمرعايت نيم
هايي از رعايت نكردن مقررات و قواعد زير آمده است، تنها نمونه 6تا  1هاي در جدول

  .نگارشي در كتاب هستند
  انتها و ابتداي دو خط پي در پيواژه قرارگرفته در ) -(توجهي به خط پيونددهنده بي: 1جدول 
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factors  

 يي؛ زنجيرهپيكره
نگارنده ضـمن  . هاستبرداريتوان بر متن كتاب گرفت برخي گرتهخرده ديگري كه مي

توان خرده گرفـت، بـر   معاصر فارسي مي اذعان به اين واقعيت كه از اين نظر بر هر متن
-بـرداري در نوشتن يك متن آنقدر دقت كرد كه دست كم گرتـه  اين باور است كه بايد

هايي برداريدر مورد كتاب مورد بحث، بهتر بود كه گرته. هاي فاحش در آن ديده نشود
توسـعه زبانهـاي نوشـتاري    «، )24ص(» اي از اطالعـات بدنه«، )21ص(» زير چتر«چون 

، )80ص(» طـه نظـر  نق«، )56ص(» هـاي درگيـر  سـازمان «، )24ص(» براي مصرف عموم
  .شدديده نمي) 89ص(» هايقلب فعاليت«

هاي انگليسي كه در كتاب به كار گرفتـه شـده اسـت نيـز     درباره برخي از برابرهاي واژه
بـه   illocutionary، 82براي نمونه، در پانوشـت صـفحه   . جاي چند و چون وجود دارد

مـيهن  «كاربرد . درست استگمان ناداده شده كه بي» هايكارگفت«عنوان برابر انگليسي 
رسـد، چـه اينكـه    پذيرفته به نظـر نمـي  ) 230ص( Chauvinismبه عنوان برابر » پرستي

Chauvinism  برگرفته از نام نيكالس شون)Nicolas Chauvin( يكي از سربازان ناپلئون ،
و بنـابراين ايـن واژه را   . كـرد بناپارت است كه در تعريف و تمجيد از او اغراق زياد مي

پرسـتي  مـيهن «يـا  » شوينيسـم «پرستي ترجمه كرد، و بهتر بـود كـه بـه    توان به ميهنمين
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و » واقعيـت «هـايي كـه از نظـر معنـايي ميـان      با توجه به تفاوت. شدترجمه مي» افراطي
» حقايق زبـاني «به  linguistic realitiesرسد كه ترجمه وجود دارد، به نظر مي» حقيقت«
دقيق بـه نظـر    language changeهم به عنوان برابر » زبانتغيير «. دقيق نيست) 225ص(

شـود؛ و بهتـر   استفاده مي language shiftرسد چراكه اين برابر به طور معمول براي نمي
همچنـين بـا توجـه بـه آنكـه      . شداختيار مي» تحول زبان«بود كه براي آن تركيب، برابر 

اي اسـت، و مولـف محتـرم    جاافتادهدر نوشتگان زبانشناسي ايران اصطالح » زبان معيار«
بـه عنـوان برابـر    » زبـان اسـتاندارد  «كتاب هم از آن بهره گرفته است، بهتـر بـود كـه از    

standardlanguage )ــين از آنجــا كــه واژه . شــداســتفاده نمــي) 226ص  unitaryهمچن
بخش ترجمه به وحدت» وحدت«صفت است، بهتر بود كه به جاي ) 231ص(انگليسي 

گذاشته » همگني«نامه به تنهايي، در واژه homogeneityون بر اينها، برابر واژه افز. شدمي
كـه   linguistichomogeneityو  culturalhomogeneityهـاي  شده است، امـا در تركيـب  

گذاشته شده اسـت، برابـر ايـن واژه    » همگوني زباني«و » همگوني زباني«برابرهاي آنها 
اسـتفاده  » همگنـي «ود كه در تركيب نيز از همان برابر از اين رو، بهتر ب. است» همگوني«

شد كه هـم بـا معنـاي واژه متنـاظر انگليسـي آن سـازگار اسـت، و هـم اينكـه واژه          مي
-در نوشتگان زبانشناسـيِ زبـان فارسـي، برابـر جاافتـاده اصـطالح ديگـري        » همگوني«

(assimilation)برابـر خـوبي بـراي    » تمركزگرايي«. استfederation )بـه نظـر   ) 225ص
بدين دليل كه اين واژه انگليسي به معناي به هـم پيوسـتن گروهـي از افـراد،     . رسدنمي

شـده  براي تشـكيل واحـدي بزرگتـر اسـت كـه بـا مفهـوم شـناخته        ... نهادها، كشورها 
تمركزگرايي كه به معناي محدود و جمع شدن قـدرت در دسـت دولـت مركـزي يـك      

اي كـه مشخصـه معنـايي اصـلي واژه     ت؛ نكتـه كشور، و موارد مشابه است، متفاوت اس
federalism خانواده واژه به عنوان همfederation بيشتر مناسب » مركزگرايي«واژه . است
بـه عنـوان برابـر واژه    » شـأن «در اين كتاب واژه . است centralismاي چون ترجمه واژه

status هـاي معنـايي كـه    رسد، با توجه به مشخصهانگليسي برگزيده شده كه به نظر مي
تـر  نشـان اين واژه در زبان فارسي دارد، برابر مناسبي نيست، و بهتـر بـود كـه برابـر بـي     

 languageشد، كاري كه مولف محترم نيـز در ترجمـه   به جاي آن انتخاب مي» جايگاه«

status  كرده است225، در صفحه »جايگاه زبان«به ،.  
يا ايرادهايي وجود دارد، تا آنجا كه در  هاگفتارهاي كتاب ابهامدر بسياري از پاره

  :گفتارها آورده شده استهايي از اين پارهدر زير نمونه. كندفهم مطلب اخالل ايجاد مي
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امروز هم از نظر مواد آموزشي وضع چندان رضايتبخش نيست، «گفتار پاره -
با اين حال . ... . چرا كه كتابهاي درسي الزم هنوز در دست تهيه هستند

هايي نظري و عملي وجود دارد كه در بسياري از موارد ان دست نوشتهمدرس
داراي رنگ و بوي ) 35ص(» .گيردبه عنوان مواد درسي مورد استفاده قرار مي

دست «رسد كه در زبان فارسي اي است، به ويژه اينكه به نظر نميترجمه
  .همنشين شود» نظري يا عملي«با » هايينوشته

 .رسدمبهم به نظر مي 42در صفحه » مراحل تكاملي تر« -
ريزي و سرانجام به تبيين ضرورت پرداختن به موضوع برنامه... «گفتار پاره -

 44در صفحه » ..نماييمريزي پيكره را تبيين ميشأن زبان فارسي در كنار برنامه
 .غلط است

رسد، تركيب خوبي به لحاظ مفهومي به نظر نمي) 46ص(» قوم ايراني«تركيب  -
توان آن را داراي مفهوم مشخصي است، و به راحتي نمي» قوم«نكه واژه چه اي

  .بر همه ايرانيان به كار بست
) 52ص(» .فرهنگستانهاي زبان كه تمركزي فرهنگي و ادبي دارند«گفتار پاره -

 .نامفهوم است
ريزي بندي تقابلي است كه برنامهدر قالب اين طبقه«گفتار پاره 21در صفحه  -

شود كه در تقابل با اهداف جمله اهداف بردن زباني تلقي ميشأن زبان از 
 .نامفهوم است» .ريزي پيكره استبرنامه» زبانيشبه«زباني يا 

سوم آنكه چون زبان نوشتار به «گفتار در پاره» ظهور سياسي فرهنگي جديد« -
ظهور سياسي فرهنگي «ها مقام باالتر و ها نزديكتر بود، آن گويشبرخي گويش

 .نامفهوم است) 24ص(» به دست آوردند »جديد
گرايانه كه با يك گرايش منفي و ضد نسبت به گرايي نخبهسره«گفتار پاره -

نامفهوم است » كندو كاربرد محلي نگاه مي) زيراستاندارد(گونهء غيراستاندارد 
 ).27ص(

جمهوري «گفتار در پاره» ارتباطات فرامحلي«و » ارتباطات محلي«منظور از  -
ي نقشي اساسي براي فارسي قائل است چه در ارتباطات محلي و چه در اسالم

آيا منظور ارتباطات ملي و . دانسته نيست). 76ص(» ... .ارتباطات فرامحلي 
 اي؟اي و فرامنطقهفراملي است، يا ارتباطات منطقه

 .نامانوس و نامفهوم است) 85ص(» هاي سياستبدنه« -
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ها به مرزهاي غيرزباني مقايسه با فرانسوي ها دردر واقع، سوئدي«گفتار پاره -
اند، احتماالً پذيري قائل بودهبسيار انعطاف...)مثل محل تولد، سابقهء قومي و (

 .ايراد دارد) 96ص(» .از ترس اينكه مبادا به نژادپرستي متهم شوند
سياست سوئد در واقع «: اي استنامفهوم و ترجمه 96گفتار زير در صفحه پاره -

المللي و دايي در تالقي است يعني سوئد اشتغالش در جامعهء بينسياست ج
 » .از نوع خاص سياست خارجي سوئدي است) تالقي(مسائل جهاني 

سازمانها، گروههاي انتفاعي و افرادي كه قادرند سياست گذاران «گفتار در پاره -
رسد به نظر مي) 52ص(» .را تحت تأثير قرار دهند و آنها را با خود همنوا كنند

 . گذاشت» نهادمردم«يا » غيرانتفاعي«بايد » انتفاعي«به جاي 
اي در زبان فارسي باشد؟ شدهتواند واژه پذيرفتهچقدر مي) 76ص(» مشابهاً« -

 .نيز مطرح كرد) 220ص(» آغازگاه«توان درباره همين پرسش را مي
هستيم » هاي زباني فرهنگستان دوماجرايي برنامه«، داراي عنوان 62در صفحه  -

 .را كم دارد» هايجنبه«كه واژه 
درست به نظر  63در پانوشت ص) ب 1347صفار مقدم، (تاريخ ارجاع در  -

هاي ديگر از اين نويسنده، و همچنين كتابنامه، به رسد، و با توجه به ارجاعنمي
 .بايد باشد 1374رسد كه تاريخ درست آن نظر مي

به عنوان برابر » واقعيت رواني«، )228ص(» فرهنگستان ادب و زبان فارس« -
psychological )به عنوان برابر » سازي سبكخط ساده«، )231صstyle 

simplification )227(پذير هستنداي خرده، هريك به گونه. 
گزارش حاضر شرح بخش كوچكي از يك «گفتار ، پاره171در صفحه  -

تر براي ارزيابي هوشياري زباني ايرانيان ساكن تهران دهپژوهش ميداني گستر
آمده است كه » .به نمونة آماري و حجم آن اشاره شد......است كه در صفحات 

 .صفحات مورد نظر مشخص نشده است
هـايي  گيريدرباره ارجاع دادن و شيوه ارجاع دادن در كتاب مورد بحث ما، در باال خرده

شـده از  در مواردي صفحه مطالب نقل: اين موارد را هم بيفزاييم توانيمبه آنها مي. كرديم
روبـين و يرنـود   «شـده از  مطلـب نقـل   16منابع ديگر ذكر نشده است، براي نمونـه ص 

نيـز نـه سـال و نـه      41در صفحه . ريزي زباندرباره چهار نقيصه اصلي برنامه» )1971(
در . ه، داده نشـده اسـت  ذكـر شـد  » طبيـب زاده «صفحه مطلبي كه به صورت مستقيم از 

به طـور معمـول   . »...ريزي زبان با تعربف هاگن از برنامه... «نيز گفته شده است  18ص
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شود تا براي نمونه خواننـده بدانـد   در چنين مواردي سال انتشار اثر نويسنده هم ذكر مي
ره توان دربـا همين مطلب را مي. مورد نظر يا ارجاع نويسنده متن است» هاگن«كدام اثر 

نيز گفت، مضاف بـر اينكـه    33در ص» ... .به اعتقاد پيشت «و » ... .پيشت معتقد است «
در همـين  . رسـد تر به نظر مـي در مورد اخير آوردن برابر انگليسي نام نويسنده ضروري

نقل شده است كه نشاني منبع آنهـا مشـخص نيسـت، بـه     » ووستر«مطالبي از  33صفحه 
رسـد نقـل   كه به نظـر مـي   34شناسي در صفحه اصطالح علم«ويژه نشاني تعريف او از 

نيـز گفتـه    48در صـفحه  . آورده نشده اسـت «» قول مستقيم است، هرچند كه در درون 
هاي ارائه شده براي رفع اين مشكالت و ارتقاء شـأن داخلـي زبـان    راه حل«: شده است

ارسـي پيشـنهادات زيـر    المللي زبـان ف در رابطه با ارتقاء شأن بين... . فارسي عبارتند از 
در اينجا نيز هيچ گونه مرجعي ذكر نشده است تا خواننده بدانـد  » : ... .مطرح شده است

/ نهادهايي مطرح كرده اسـت / كساني يا نهاد/ را چه كس» پيشنهادات«و » هاحلراه«اين 
شد كريمي نوشته مي» )1989(حكاك «تر آن بود كه به جاي هم دقيق 99در صفحه . اند

» چنـد زبـانگي و تـك زبـانگي    «زيرعنوان  117تا  115آنچه در صفحه ). 1989(ك حكا
، بقيه بدون دادن »1368مدرسي.نك«آمده است، به غير از يك مورد كه گفته شده است 

شده در اين بخش حتماً بايد با اسـتناد  در حالي كه مطالب مطرح. هرگونه ارجاعي است
برخي با نگاهي زبانشناختي، مراحل «: شودمي گفته 194در صفحه . به منابعي گفته شود

در چنين » .معيارسازي را انتخاب، پااليش، مدون سازي و غني سازي واژگان دانسته اند
چـه  » برخـي «گمان نياز به ذكر منبع است، تا دست كم خواننـده بدانـد ايـن    مواردي بي

  .هستند/ كساني است/ كسي
مواردي هم مطلبي به طور كامل از منبعي گرفتـه  افزون بر مواردي كه در باال گفتيم، در 

گفتـار زيـر توجـه    براي نمونه، به پاره. آنكه ارجاعي به آن داده شده باشدشده است، بي
  :كنيد

، انجمني را براي پيشنهاد )داراالمعلمين(مدرسهء تربيت معلم ايران  1311و در سال ... «
بسيار سريع سـه هـزار واژه برگزيـده    هاي جديد در حوزهء علم و هنر تشكيل داد؛ واژه

هـا بـه   شد كه از ميان آنها چهارصد لغت مورد استفادهء معلمان قرار گرفت و در كتـاب 
همچنان به فعاليت خود ادامه داد يعني فعاليت خود  1320اين انجمن تا سال . كار رفت

وزش و وزارت آمـ  1934در سال . را همزمان و پس از تأسيس فرهنگستان نيز ادامه داد
پرورش با همكاري دانشكدهء پزشكي تالش كردند كه واژگان پزشكي را گسترش داده 

  ).74ص(» .و آن را استاندارد كنند
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است با ايـن  ) 243، ص2003( گفتار زير از پري گفتار باال به طور كامل ترجمه پارهپاره
ر مـا در دل  تفاوت كه در متن اصلي به صورت يك پاراگراف آمده، اما در متن مورد نظ

  :پاراگراف ديگري است
“In Iran, meanwhile, the teacher- training college (dar al-mo’llemin-e ‘ali) in 

1933 formed a society to suggest new terms in the arts and sciences; of the 3000 

words resulting, some 400 words were later used by teachers and educators in 

their publications. This body continued to function until 1944, overlapping with 

the Farhangestan by five years. In 1934 the Ministry of Education collaborated 

with the medical college to look into the collection, translation and 

standardization of medical vocabulary.” 

هاي زياد ديگري از مطالب منبع مورد نظر در كتاب مورد بحث مـا ذكـر   متاسفانه بخش
مسئله به . دهي در مورد آن رعايت شده باشدآنكه اصول مربوط به ارجاعشده است، بي

 ريـزي زبـان در ايـران و   مقايسـه برنامـه  «شود و آنچه دربـاره  همين مورد البته ختم نمي
، گفته شده است و ما هم در باال 79تا صفحه  72صفحه، از صفحه  5/7در » تاجيكستان

ريزي زبـاني در ايـران و   دورنماي تطبيقي برنامه«به گونه ديگري بر آن خرده گرفتيم، از 
ــتان  ComparativePerspectives of Language Planning in Iran and(» تاجيكس

Tajikistan(  نوشته پري)برداشته شده است كه به عنـوان فصـل هشـتم كتـابي،     ) 1999
دهي در آنكه اصول ارجاعمنتشر شده اشت، بي، )YasirSuleiman(ويراسته ياسر سليمان 

  . ... .اين كار رعايت شده باشد
رسد كه با آخرين كتاب در عمل ناكارآمد است، و به نظر مي» فهرست نام افراد«

» گـل گـالب  «براي نمونه، جلوي . داده نشده استآرايي كتاب تطبيق تغييرات و صفحه
شـود و  ديده مي 155اين نام نه در صفحه . نوشته شده است 242و  164، 155عددهاي 

نـام  ! كتـاب اسـت  » منـابع انگليسـي  «هم كـه بخشـي از    242صفحه . 164نه در صفحه 
م چند نا. جلوي آن نوشته شده است، در آن صفحه ديده نشد 108هم كه عدد » مصدق«

شده جلوي آنها، در متن ديگر را هم نويسنده اين نوشته، با توجه به شماره صفحه نوشته
  .ها پيدا نكردكتاب جستجو كرد، اما آنها را در آن صفحه

براي نمونه، بخشي از نشاني منابعي كـه  . شودديده مي در كتابنامه كتاب آشفتگي
اند، به خط بعدي رفته، در حالي كـه  شدهآغاز » ...افخمي، علي «و » ...اشرفي، اعظم «با 

همچنين در مورد منبعـي كـه بـا    . در خط پيشين جاي كافي براي آن وجود داشته است
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موسسـه  : تهران. فرهنگ و هويت ايراني. 1384).به كوشش(صنيع اجالل، مريم «نشاني 
ديگـر بـا   در كتابنامه آمده است، جداي از آنكه عنوان منبع همانند موارد » .مطالعات ملي

-اي از مقالـه خط ايرانيك مشخص نشده است، بايد گفت كه چنانچه اين منبع مجموعه
هاست، الزم بود كه به نام نويسنده مقاله ارجاع داده شود و نشاني آن نيز بـا نـام همـان    

نام منبعي . نويسنده آغار شود، و نام گردآورنده آن در ادامه و پس از نام كتاب داده شود
همـين نكتـه را در مـورد    . آغاز شده هم ايرانيك نشـده اسـت  » نژاد، سيروسعلي«كه با 
» گزينـي در ايـران و جهـان   واژه«شاهرخ مسكوب، » هويت ايراني و زبان فارسي«كتاب 

شان در كتابنامه آمده است، و چنـد  رضا منصوري و دو كتاب پرويز ناتل خانلري كه نام
براي . شودانگليسي هم ايرادهايي ديده مي در بخش منابع. توان گفتمنبع ديگر، نيز مي

آمـده   )quotation(شان در دورن تركيبي از گيومه و كوتيشـن  نمونه، بسياري از منابع نام
به طـور كلـي بهتـر    . هاي متفاوتهاي فونتها و گيومه، آن هم با كوتيشين) » ’‘(است 

بـه  ) ’’’‘(انگليسي از كوتيشـن  و در مورد ) «»(است كه در مورد منابع فارسي از گيومه 
  .دست استفاده شودصورت يك

  
  گيري نتيجه. 5

كتابي كه در اين مقاله بررسي و نقد شد، همانند هـر كـار علمـي ديگـري داراي ارزش     
گمان بخش زيادي از آن بـه لحـاظ علمـي    اما ريختن محتوايي كه بي. خاص خود است

توجهي به برخي از اصـول  ه، و بيسودمند و آموزنده است، در ظرف و چارچوبي آشفت
تواند موجب به حاشيه رانده شدن و شـايد نديـده   بنيادين پژوهش و نگارش علمي، مي

براي نمونه، آن زمـان كـه خواننـده بـا آن همـه ايـراد       . شودهاي مثبت كتاب شدنِ جنبه
هي را دتوجهي به اصول ارجاعگاه كه بيشود، يا آننگارشي و ويرايشيِ كتاب روبرو مي

كند، به احتمال بيند، يا با تكرار چندباره مطالب در جاهاي مختلف كتاب برخورد ميمي
همان  -اين در حالي است كه. گيردهايي در ذهنش، دربارة كتاب، شكل ميبسيار، گمان

كارهاي ميداني مورد اشاره در كتاب داراي نتايج جالب و سودمندي  -گونه كه گفته شد
مندان بـه  ريزان زبان و دانشجويان و عالقهشناسان و برنامهبراي جامعهتواند است كه مي

هـا،  اين ساحت آموزنده باشد، و مسيرهايي را براي انجام پژوهش بيشتر در ايـن زمينـه  
» ريـزي زبـان  برنامه«نكته مهم ديگر اين است كه در عنوان اين كتاب . براي آنها بگشايد

-جامعـه «فرعي آمده است، و عنـوان اصـلي كتـاب     در درون دو هالل و به مثابه عنوان
اين در حالي است كه از يـك سـو، بيشـينة مطالـب كتـاب دربـاره       . است» شناسي زبان

هـاي آن  ريزي زبان است، و از سوي ديگر، سـازمان و سـاختار و مطالـب فصـل    برنامه
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را با اين  توانيم اين نوشتهبنابراين مي! هاي هيچ يك از اين دو حوزه نيستهمانند كتاب
پيشـگفتار  «هـايي كـه در   مقالـه » بـازآرايي «جمله پايان دهيم كه مولف اصلي محترم در 

اي سامان به آنها اشاره كرده است، آنچنان كه بايد كامياب نبوده، و كتاب به گونه» مولف
، ريزي زبانبرنامهيا  شناسي زبانجامعهنيافته كه آن را تبديل به كتابي منسجم، در حوزه 

  . دكن
  

  نوشت پي
 

در موارد ديگري نيز، در اين مقاله، خواننده محترم ممكن است با ايرادهاي نگارشي از . مسئله 1
اين موارد چون به طور مستقيم و كامل از متن كتابِ نقدشده . اين دست برخورد نمايد

  .  انداند، آگاهانه و با هدف امانتداري اصالح نشدهشده برگرفته
  .است» ريزي در ايران و تاجيكستانمقايسه برنامه«نامه عنوان اين مقاله در كتاب 2
هايي كه براي گسترش در تالش 1930در دهة «: آمده است 2006در اين زمينه در وارداف  3

- گرفت كه زبان تركي براي برآورده ساختن نيازهاي علمي و فنواژگان جديدي انجام مي

هاي فارسي حركت ديگري را براي فاصله گرفتن از زبانها نياز داشت، آتاترك آوري بدان
به وجود آمد كه (’Sun Language Theory‘)» نظرية زبان خورشيد«. و عربي آغاز كرد

- هاي ديگر قرضگفت تركي زبان مادري جهان بوده است و زماني كه تركي از زبانمي

كه در اصل خود تركي گرفتن آن چيزي بوده است كرد در واقع تنها در حال پسگيري مي
در » نظريه زبان خورشيد«، برابر )248، ص2003(يا توجه به پري  ).363ص(» .اندبوده

  .است Güneç- DilTeorisiتركي استانبولي 
قرار داده شده  authenticizationدر كتاب مورد نظر، اين واژه به عنوان برابر واژه انگليسي  4

  .است authenticationين واژه به صورت رسد كه امالي درست ابه نظر مي. است
  

  منابع
، فرهنگ و زندگي، شـمارة  »شناسي زبانگفتاري در جامعه«، )1355(تكميل همايون، ناصر 

  .62- 89، ص22و  21
پژوهشگاه علوم انساني : شناسي زبان، تهران،درآمدي بر جامعه)1367(تكميل همايون، ناصر 
  .و مطالعات فرهنگي
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