
 

 

 

 .صفحه 366، 1399زبان فارسی معیار. ناصرقلی سارلی، تهران: هرمس،  

 (نزبان شناسی، دانشااه پیام نور، تهرا   دانشجوی دکتری )  1یاتراک فاطمه

 1401 تابستان انتشار:، تاریخ 24/12/1400، تاریخ پذیرش: 13/9/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 

 1382که در سال  ی است  سارل   یناصرقلدکتری    ۀرسالشدۀ  بازنویسی  صورت   یارمع  یزبان فارس   کتاب
 1399منتشر شد و چاپ دوم آن نیگگز در سگگال   1387از آن دفاع کرد. این اثر برای نلستین بار در سال  

 یگگار،مع یفارس  ۀدربار یشیناز آثار پژوهشاران پ یریگضمن بهره حاضر، سارلی در کتاب    .انتشار یافت
عنوان نلستین کتگگاب مسگگتقلی کگگه بگگه زبگگان و آن را بهپرداخته معیار  زبان فارسی یفصل به بررس  5در  

گیری و تحول آن پرداخته، به دست چاپ س رده است. در اینجا به اختصگگار فارسی معیار و روند شکل
 کنیم.این کتاب را معرفی می

 تنوع و دگرگونی زبانی ل:  فصل او 
ها و تنوعگگات گونگگاگون ( جلوه 1964و همکاران )  2پیروی از هلیدینویسنده در فصل اول کتاب، به

کنگگد. طبگگق ایگگن تعریگگ ، زبان را به دو دستۀ تنوع برحسب کاربر و تنوع برحسب کاربرد تقسگگیم می
تنوع برحسب کاربر از عواملی همچون منطقۀ جارافیایی زندگی، طبقۀ اجتماعی، گروه قومی، سن، 

 های زبانِی ناشی از اینتوضید که برای نامیدن گونهجنسیت و... کاربر مت ثر است. نویسنده با این 

 

 
1. atraki.fateme@student.pnu.ac.ir   2. M. A. K. Halliday 
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کنگگدع به این ترتیب ارائه می 2شود، تعریفی از گویش و لهجهاستفاده می  1عوامل از اصطالح گویش 
شگگود و لهجگگه بگگه های لاوی، دستوری و تلفظی میگگان دو گونگگۀ زبگگانی اطگگالق میگویش به تفاوت 

پگگذیری شگگود. وی سگگ س بگگا اشگگاره بگگه معیگگار فهمی گفتگگه میهای زبانهای تلفظی میان گونهتفاوت 
نویسدع اگر دو شلو نتواننگگد کند و میکارگیری دو اصطالح زبان و گویش اشاره میدر به  3متقابل

گوینگگد و اگگگر بتواننگگد سگگلن یکگگدیار را سلن یکدیار را بفهمند، به دو زبگگان ملتلگگ  سگگلن می
 گویند. سلن میهایی از یک زبان واحد بفهمند، به گویش

کشگگد و ابتگگدا بگگه نظگگر پیش میهایی را که در نقد این شیوه وجود دارد بهسارلی، در ادامه، بحث
را در تعیگگین ایگگن اصگگطالحات  6و دگرمداری 5پردازد که دو عامل خودمداری( می1376)  4ترادگیل

افزایگگدع دار هسگگتند، میهگگا دگرمگگ هگگا خودمگگدار، و گویشداند و با این توضید که زبانت ثیرگذار می
خواننگگد و نارنگگد، بگگه آن زبگگان میعنوان زبان معیگگار میهای هر زبانی به آن زبان بهمتکلمان گویش

 دهند. نویسند و به رادیو و تلویزیون به همان زبان گوش میمی
در این بلش در ادامه آمده استع علل جارافیایی و موانع اجتماعی موجب تنوع گویشگگی درون 

تگگوان طبقگگۀ ها مؤثرنگگد میهگگا و گونگگهشوند. از عوامل اجتمگگاعی کگگه در پیگگدایش گویشها میزبان
اجتماعی، سن، گروه قومی، جنسیت، مذهب و تحصیالت را نام برد. او با اشاره به همبستای قابگگل 

نویسگگدع هرچگگه روابگگط ( می1368نقل از مدّرسگگی )مالحظه میان رفتار زبانی و طبقۀ اجتماعی، به
ای محدودتر و امکان تحرک اجتماعی کمتر و فاصلۀ اجتماعی اعی طبقات ملتل  در جامعهاجتم

 شود. های زبانی میان آنها بیشتر میمیان طبقات بیشتر باشد، تفاوت 
رود پرداختگگه کار مگگیاو در بلش بعدی به تاییرات زبان برحسب بافت اجتمگگاعی کگگه در آن بگگه

غیررسمی، موضوع گفتاو، روابط نقشی، میزان صگگمیمیت است. بافت نوشتاری، گفتاری، رسمی،  
های زبگگانِی د. نویسنده برای اشاره بگگه گونگگهن شوو... از عوامل ت ثیرگذار در این تاییرات برشمرده می

ملتلفی که افراد یک جامعۀ زبانی به آنها تسلط دارند و بسته به بافت و با توجه به عوامل اجتمگگاعی 

 
 

1. dialect       2. accent   

3. mutual intelligibility    4. P. Trudgill 

5. autonomy     6. heteronomy  

   

 
 

 



317 
 1401، تابستان 9/ 17شناسی، زبانزبان و 

 
 ، تهران  ...سارلی ناصرقلی. معیار فارسی زبان

 

 کند.استفاده می  1، از اصطالح گنجینۀ گفتاریکننداز آنها استفاده می
های گفتگگاری و نوشگگتاری بگگا عنگگوان (، تفاوت صورت 17ع  1993)  2نقل از الجدر این کتاب، به

عنوان جمالتگگی اغلگگب ناکامگگل و شود. همچنگگین جمگگالت گفتگگاری بگگهمعرفی می  3تفاوت در وجه
های . همچنگگین گونگگهاندشگگدهریزید کگگه معمگگوال  برنامهنگگ گیردربرابر نوشتار قگگرار می  4غیردستوری

 آیدع( می618-185، 1368سی )نقل از مدّر شوند و در تعری  سبک، بهنامیده می 5موقعیتی سبک

کار گرفته های اجتماعی گوناگون بههای زبانی که در موقعیتای از ویژگیمجموعه
شوند. همچنین در توصیِ  رفتن از یک گگگویش بگگه گگگویش دیاگگر از اصگگطالح می

 شود.استفاده می 7جهی-و در جهیدن از زبانی به زبان دیار از زبان 6جهی-گویش

شود تا دو شود که موجب مییع قلمداد میجهی وس-نوعی گویش  8در این کتاب دوزباناونای
)گونگگۀ بافگگت غیررسگگمی( در سرتاسگگر جامعگگه   10)گونۀ بافت رسمی( و فروگونه  9گونۀ زبانِی فراگونه

همزیستی داشته باشند اما نقش این دو گونه و تعادل میان آنها ممکن است در طول زمان دستلوش 
( آنچگگه را در ایگگن کتگگاب 1968)  11ازد کگگه فیشگگمنپرد دگرگونی شود. اما در ادامه به این توضید می

( جهیدن از سبکی به 1984)  12خواند. و فیسولدجهی نامیده شده است نیز دوزباناونای می-زبان
 خواند. سبک دیار را نیز دوزباناونای می

هگگای طبیعگگی هگگای  اتگگی زبانعنوان ویژگیدر بلش دگرگونی و تحول زبانی، تنوع و تحگگول بگگه
هگگای زبگگان )خگگط( رخ د که در تمگگام سگگطوح )واژگگگانی، آوایگگی، دسگگتوری( و جلوه ن وشمعرفی می

 .هستندهایی هم روبرو  د و همواره با مقاومتندهمی
کوشی( و عوامگگل ها را به دو دستۀ عوامل درونی )کمنویسنده در این کتاب عوامل دگرگونی زبان

گ، مهگگاجرت، مگگذهب و...( تقسگگیم های جوامع انسانی همچون جنگگ بیرونی یا فرازبانی )دگرگونی
 
 

1. verbal repertoire     2. R. A. lodge 

3. Mode      4. ungrammatical 

5. style      6. dialect-switching 

7. language-switching    8. diglossia 

9. high variety     10. low variety 

11. J. Fishman     12. R. Fasold 
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هگگا معرفگگی عنوان عامگگل دیاگگر دگرگگگونی زبان( علل  هنی را بگگه1373نقل از خانلری )کند و بهمی
وجهگگه زمانی کگگه افگگراد یگگک جامعگگه کگگاربرد زبگگانِی خگگود را نگگامعتبر و کمعبارت دیار،  . بهکندمی

 گذارند. تدریج آن را کنار میبیناارند، به

 فصل دوم: زبان معیار 
و ارتبگگاط   یمگگذهب  یهانییارتباط، دادوستد، انجام آ  یبرقراربا این توضید که    م فصل دونویسنده در  

 ۀدئیمشترک زا   یزبان  ۀگون   دآمدنی پد  و  زبان مشترک است  کی  ازمندیسلطه نتحت  یهاحکام با گروه
بگگه ، اسگگت یو مگگذهب ینگگ یمهگگاجرت و نفگگو  د ، ینظگگام ۀغلبگگ  ، یتجگگار ، یاسیس ، یاجتماع  یازهاین
  ی تعگگار  ۀضگگمن ارائگگ   او  پگگردازد.زبگگان می  یهاگونگگه  ریبا سا  اریها و ارتباط زبان معها، نقشیژگیو

 یهااز گونگگه یکگگ یدر اصگگل  اریع زبان معکندیبه چند نکته اشاره م اریمتعدد پژوهشاران از زبان مع
 ین صورت گرفته و اک ر افراد جامعگگه زبگگانآدر ساخت    یراتییدر جامعه بوده است که تا  جیرا   یزبان

 برنگگد.کار میموارد به  یآن را در برخ   یزبان  عهاک ر افراد جام  نیاند. همچنرفتهیعنوان الاو پذآن را به
 یزبان ۀدر جامع جیرا   یزبان  یهااز گونه  یک ی  اریدهدع زبان معرا ارائه می  یکل   یتعر  نیا  س سوی  

اک گگر  یشگگود، از سگگومی جگگادینقش و کارکرد آن ا زین که در صورت و ساخت و  یراتییاست که با تا
 یتارهگگاو گف یرسگگم یشود و در نوشتارهامی رفتهیمعتبر پذ ِی زبان  یعنوان الاوبه  یزبان  ۀافراد جامع

دو مفهگگوم متفگگاوت  اریگگ زبگگان مع و یکه زبگگان رسگگم دیتوض  نیا  بااو    رود.کار میشده بهیریزبرنامه
نقل از شناسگگند )بگگهمی تیبگگه رسگگم یکند که مقامات دولتگگ می یمعرف   یرا زبان  یزبان رسم  ، هستند

اتحگگاد در  یبرا  یزبان ایکشور  کیتواند زبان مشترک مردم می یزبان مل نیهمچن (.1968ی،  سمدّر 
بگگر   قگگا  یدق  گگگاهطیهگگ   اریگگ که زبگگان مع  رد یگمی  جهیرو نت  نیا  از  باشد.  یاستعمار  اانهیزبان ب  کیبرابر  

 شود.منطبق نمی یو زبان مل یمفهوم زبان رسم

عنوان زبان بگگه کیشدن دهی موجب برگز ییهایژگیپرسش که چه و  نیطرح ا  بانویسنده در ادامه  
 عسدی نومی( 1375) ینقل از صادقبه ، شودمی اریزبان مع

 1نیدار آن برنسگگتاهیگگ نلسگگت کگگه طال  دگاهیگگ د  عباره وجود دارد   نیدر ا  دگاهید  دو
هگگا و اسگگت کگگه منطبگگق بگگر مالک یزبگگان  اریباور است که زبان مع  نیاست بر ا
و ...( باشگگد.   ینظام آموزش  ون، ی زی تلو  و  ویراد  قیحاکم )ازطر  ۀبقط  یهنجارها

 
1. B. Bernstein 
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اسگگت کگگه در محافگگل   یکردگان و زبانلیزبان تحص  اریزبان مع  ، دوم   دگاهیدر د
بگگه   یصگگادق  دگاهیگگ د  دیگگ افزا کاربرد دارد. و می  یاسیمراکز س  وی  و فرهنا  یعلم

 دگاه، یگگ د  از هگگر دو  ینقضگگ   یهگگابگگا آوردن م ال  اسگگت. وتر  کیگگ دوم نزد   دگاهید
 خواند. از آن دو را راهاشا می یقیتلف

 یارهایمع، در ابتدا   ظاهرا    نویسدع، میاریزبان مع  کی  ی ریگشکلتوضید چاونای    دروی همچنین  
 یهگگایژگیو  ، ینسگگب  رش یدارند و پس از آن با پگگذ  ی شترینقش ب  ایهمچون اقتدار و جاراف  یزبانبرون
 .شوندمی تی ( تقویثار ادبآ) یزباندرون

زبگگان بلگگش (  1994)  1نقل از واردافهمچنین در این کتاب در توضید زبان معیار و ملت، بگگه
ایگگن  20و  19های آیدع ظاهرا  از قرنشود و چنین میهای جدید برشمرده میمهمی از ساختار ملت

هگگا آن اسگگت کگگه هگگر ها در میان کشورها و ملتتلقی شکل گرفته است که شکل آرمانِی توزیع زبان
طور کلگگی اتحگگاد (، به1376باور ترادگیل )ملت و کشور مستقلی باید زبان مستقلی داشته باشد و به

 رود.شمار میزبانی راهبرد بسیار مهمی در اجرای اتحاد سیاسی به
 5و پلتاگگی  4( به دو ویژگگگی ثبگگات تگگوأم بگگا انعطگگاف1956)  3و متیو  2یننقل از گاروسارلی، به

کند. ثبات کگگه اولگگین بگگار های مهم نسبی و در عین حال آرمانِی زبان معیار اشاره میعنوان ویژگیبه
شگگدن مورد اشاره قرار گرفته است، حاصل فرایند تدوین و ت بیت است که بگگا نوشته  6توسط متسیوس 

آیگگد و بگگا توسگگعۀ دسگگت میوپرورش بههگگای دسگگتوری و ازطریگگق آمگگوزشت، کتابهای لافرهنگ
یابد که در عین ثبات، انعطاف هم داشته باشد. منظگگور از امکانات سبکی و واژگان این قابلیت را می

مطرح شده، برخورداری از اصطالحات دقیگگق و روشگگن و   7پلتای که نلستین بار توسط هاورانک
های دقیگگق نحوی که زبان معیار امکانات الزم برای بیان اندیشهزاعی است، بهتوسعۀ اصطالحات انت

 و مطالب فنی، علمی و تلصصی را در اختیار داشته باشد.
)سگگره   8هایی برای معیاربودن یک زبان برشمرده شده اسگگت؛ ازجملگگه خلگگوص در کتاب مالک

 
1. R. Wardhaugh     2. P. Garvin 

3. M. Mathiot     4. flexible stability 

5. intellectualization    6. V. Mathesius 

7. B. Havránek     8. purity 
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نتقال اطالعات با دقتگگی رضگگایتبلش( و )توانایی ا  3، کفایت2نوازی(، کارایی)گوش   1بودن(، زیبایی
های زبگگانی و شگگیوۀ ارتبگگاط در جوامگگع ملتلگگ  و ؛ که از آنجایی که ساختار گونگگه4قابلیت پذیرش 

های ارزیابی زبانی در جوامع ملتل  متفاوت اسگگت، کگگارایی طور گسترۀ کاربرد زبان و شیوه همین
 ها نیز در جوامع گوناگون متفاوت است.  این مالک
نویسدع هردوگونه نوشگگتاری و گفتگگاری معیگگار شی با نام گفتار و نوشتار معیار، سارلی میدر بل

دلیل سرعت پگگایین تحگگول و تنگگوع کمتگگر آن( دارند ولی معموال  در بحث معیار بر گونۀ نوشتاری )به
 شناسان نیست.  که چندان مورد ت یید زبانشود؛ چیزیت کید بیشتری می

 5نقل از میلرویهایی روبروست، بهعری  گونۀ معیار گفتاری با دشوارینویسنده با بیان اینکه ت
اند تعری  خود از معیگگار را انگگدکی شناسان اغلب مجبور شدهنویسدع زبان( می1985)  6و میلروی

های زبانی را بگگرای معیگگار گفتگگاری روا بشگگمارند. او دربگگارۀ تاییر دهند و برخی تنوعات و گوناگونی
نویسدع دکتر فرشیدورد بر این باور است کگگه کردن شکاف بین گونۀ معیار گفتاری و نوشتاری میکم

هتر است گفتار را به نوشتار نزدیک کنیم زیرا اگر نوشتار تابع گفتار شود، زبان نگگاتوان خواهگگد شگگد. ب
گگگرفتن از کردن هردو به همگگدیار و بهره تر از آن نزدیکرسد درستنظر میافزایدع بهاما نویسنده می

گفتارهگگای الاوهای هردو برای داشگگتن نوشگگتاری معیگگار اسگگت کگگه حگگداقل فاصگگله و تفگگاوت را بگگا 
 شده و نشده دارا باشد. ریزیبرنامه

است و در اغلب   هاهای ملتل  زبان معیار، موقعیت و زمینۀ کاربرد آنبندی گونهمالک بلش
ای، اداری و ادبی بگگرای گونگگۀ معیگگار درنظگگر گرفتگگه شگگده های مهم علمی، رسانهجوامع زبانی، گونه

 است.
پردازد. او در یگگک های زبانی زنان و مردان میفاوت در بلش دیاری از این فصل، نویسنده به ت

هگگای اجتمگگاعی زنگگان و مگگردان هگگای نقش( ناشگگی از تفاوت 1368سی )نقل از مدّر جا این امر را به
هگگا را متگگ ثر از عوامگگل ( ایگگن تفاوت 1993نقل از الج )کنگگد و در جگگایی دیاگگر بگگهمعرفگگی می

های متفگگاوت مشگگاولیقگگدرت در جامعگگه و دلهای دوران کودکی، ساختار  شناختی، تفاوت زیست

 
 

 

 

1. beauty      2. Efficiency 

3. adequacy     4. acceptability 

5. J. Milroy     6. L. Milroy 
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طور سگگنتی های اجتماعی و فرهنای بگگهنویسدع در اغلب جوامع فشارداند. وی میزنان و مردان می
گاه به رفتار زبانی خود حساس باشند و الاوهگگای زبگگانی  بر زنان بیشتر است و آنان مجبورند ناخودآ

  کار برند.معتبرتر و دارای وجهۀ باالتر را به

 فصل سوم: معیارسازی زبان 

گیگگرد. ای از زبان به زبگگان معیگگار مگگورد توجگگه قگگرار میدر این فصل کتاب با عنوان روند تبدیل گونه
پگگردازد و در پایگگان بگگه نقگگد و بررسگگی آنهگگا می 1نویسنده ضمن نقل تعاری  متفاوت از معیارسگگازی

 کندعرا نقل می (1968) 2تعری  فرگوسن

تگگ ثیر شگگرایط خگگواه تحت –معیارسازی روندی است که طگگی آن یگگک گونگگۀ زبگگانی 
شگگده و ریزیشکل برنامهنشده( و خواه بهریزیسیاسی، فرهنای و اجتماعی )برنامه

شود و بگگا تاییراتگگی کگگه در صگگورت و عنوان زبان معیار انتلاب میبه  -یافتهسازمان
از سگگوی اک گگر افگگراد جامعگگۀ زبگگانی  شود، ساخت و نیز نقش و کاربرد آن اعمال می

رود و پایااه معیار خود را حفگگظ کار میشده، بهعنوان الاوی زبانی معتبِر پذیرفتهبه
 کند.می

نویسگگدع در معیارسگگازی زبگگان از تاییرپگگذیری، نویسگگنده بگگرای برشگگمردن اهگگداف معیارسگگازی می
ایی و توانایی ارتباطی را داشته باشد؛ شود تا زبان حداک ر کارگوناگونی الاوها و تحول جلوگیری می

هایی کگگه در فواصگگل زمگگانی و مکگگانی طگگوالنی زنگگدگی ویژه وقتی که قرار است زبان میان انسگگانبه
 کنند ارتباط برقرار کند.می

های زبگگانی گرفتن سیاستشرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنای کشورها نیز بر درپیش
کنگگد کگگه هریگگک های زبانی را به چهگگار دسگگتۀ کلگگی تقسگگیم میسیاست  3ت ثیرگذارند. کوباروبیاس

، گگگرایش 5سازی زبانی، هماون4گرایی زبانیهای اجرایی متفاوتی باشدع ک رت تواند شامل شیوه می
 ناری.  و جهانی 6به زبان بومی

 
1. language standardization     2. C. A. Ferguson 

3. J. Cobarrubias      4. linguistic pluralism 

5. linguistic assimilation     6. vernacularization 
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مطگگرح   ای دربارۀ تاریلچۀ تجویزگرایی و انتقاداتی که به آن وارد است، این بحثپس از مقدمه
شود که در مرحلۀ پذیرش معیار هم نوعی تجویزگرایی در جریان است چون بیشتر نویسندگان و می

گویندگان زبان برای تشلیِو درست از غلط و معیار از نامعیار، بیش از آنکگگه بگگه دانگگش و آگگگاهی 
نگگان تقلیگگد نارنگگد و از آخود اعتماد کنند، به نظر و رفتار زبانی متلصصان زبگگان و دانشگگااهیان می

 کنند. می
های رایگگج ، از میان گویش(1959)  1در مرحلۀ انتلاب هنجارهای معیار، برمبنای دیدگاه هاگن

شود تا مبنا و پایۀ زبگگان معیگگار آینگگده را در سراسر ناحیۀ جارافیایی مورد نظر یک گویش انتلاب می
های زبگگانی جامعگگه دارد. دربرابگگر گونگگه 2ای بگگر پایاگگاهمالحظهشکل دهد. همین انتلاب ت ثیر قابل

هایی گاه زبان هایی هم وجود دارد و برای پیشایری از چنین مقاومتچنین انتلابی همواره مقاومت
شگگود تگگا بگگه هگگیط های عمدۀ موجود استوار میشود که برپایۀ گویشدرنظر گرفته می  3معیار ترکیبی

ویژه هگگای سیاسگگی و بگگهتری داده نشود. انایزه افزونگروه نژادی، قومی یا اجتماعی پایااه اجتماعی  
کشگگاند های عجیبی ازجمله انتلاب یک زبان مگگرده میدینی و مذهبی گاه معیارسازان را به انتلاب

 م ل مورد زبان عبری.  
دسگگت های واال را بهپس از معیارسازی، زبان معیار باید همۀ خصوصیات اساسی مرتبط با زبان

های حکومتی، نوشگگتار و افکگگار ( از این قرارندع کاربرد در دستااه1968آورد که طبق نظر فرگوسن )
 واال؛ داشتن وجهۀ واال و کاربرد در ادبیات و میراث ادبی. 

، هم جنبۀ فنی یعنی ایجاد نظام تلفظ و تهجی یک ارچگگه، نوشگگتن در مرحلۀ تدوین و ت بیت زبان
نامه مورد نظر اسگگت و هگگم مشگگاهده مالحظگگۀ کگگاربرد آن در میگگان های دستور و تدوین لاتکتاب
دلیل ت ثیر رفتار زبگگانی نلباگگان و افگگراد طبقگگات های انسانی که ازنظر نویسنده این جنبۀ دوم بهگروه

 ی تجویز برکنار نیست. باالی جامعه از ت ثیرگذار
ترین مراحل معیارسازی است که بدون توفیق آن سایر مراحگگل مرحله پذیرش معیار یکی از مهم

 نویسدع( چنین می1977) 4نقل از روبیننتیجه خواهد ماند. نویسنده بهدر معیارسازی بی

مگگل چنگگین کار ببرند اما آنها در عرود که مردم الاوهای معیار را بهاغلب انتظار می

 
1. E. Haugen     2. status 

3. compositional     4. J. Rubin 
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پذیرند و این انتظار وجود دارد کگگافی کنند. همین که آنان الاوهای معیار را مینمی
دهند و هناگگام اشگگاره بگگه است. وقتی مردم الاوهای نامعیار و غلط را تشلیو می

کنند یعنی مگگوفقیتی نسگگبی حاصگگل شگگده اشکال درست و معیار آنها را تصدیق می
ها در جاافتادن معیگگار در جامعگگه تمرکز و رسانهریزی، نظام آموزشی ماست. برنامه
 نقش دارند.

 فصل چهارم: معیارسازی زبان فارسی از آغاز تا دوره مشروطه  

هگگا و کارکردهگگای رفته زبان پهلوی را کنار زد و خود نقشدر سه قرن نلست هجری زبان عربی رفته
عهگگده گرفگگت. نویسگگنده زمگگان دقیگگق ویژه در کاربردهای زبانی که با نوشتار مرتبط اسگگت برآن را به

کند که اولین شعر رسمی به این زبان سروده عنوان معیار را زمانی معرفی میانتلاب فارسی دری به
کنگگد، آن که از تاریخ سیسگگتان نقگگل می  1نقل از ریچارد فرایوجود آمد و بهشد و نلستین آثار ن ر به

دانگگد. بگگه ایگگن ترتیگگب، شعر را شعری از محمد بن وصی  و زمان آن را مربوط به دوره صفاریان می
دهنگگدۀ ایگگن های دیار ازجمله سگگامانیان ادامهصفاریان پیشاام انتلاب زبان فارسی معیار و سلسله

( فارسگگی دری از آغگگاز تگگا 1378لقاسگگمی )شوند. در این بلگگش بگگه پیگگروی از ابوامسیر معرفی می
عنوان معیار تا حکومت ماول شودع از آغاز انتلاب بهمشروطه از نظر واژگانی به دو دوره تقسیم می

 هجری(. 1209هجری( و از دوره ماول تا قاجاریان ) 628)
نویسگگی و دستورنویسگگی پرداختگگه در توضید چاونای تدوین و ت بت فارسگگی دری، بگگه فرهنگ

 آید. های فرهنگ و دستور زبان میشود و جزئیات قابل توجهی از کتابمی
های بسیاری به برد که پس از حملۀ ماول لازش نویسنده این بلش را با این توضید به پایان می

هگگای زبان فارسی راه یافت که از آن جمله به مسامحات دستوری و لاوی در دورۀ تیموریگگان، لازش 
 کند.و دخل و تصرفات زبانی و دستوری در دوره قاجار اشاره میلفظی در دورۀ صفویان 

 فصل پنجم: معیارسازی زبان فارسی در دوره مشروطه و پس از آن 

در آخرین فصل کتاب، پس از اشاره به تاییرات سیاسی، فرهناگگی و اجتمگگاعی مگگرتبط بگگا زبگگان بگگه 
هگگای هگگای دوره بگگان و فعالیتیافته بگگرای معیارسگگازی زبگگان ازجملگگه اصگگالح زهای سازمانفعالیت

 شود.ملتل  فرهناستان پرداخته می

 
1. R. N. Frye 
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های اخیر برای تدوین و ت بیت فارسی صگگورت هایی که در سالنویسنده پس از توضید فعالیت
تر از ادوار تر و جگگدیافزایدع با آنکه تدوین و ت بیت معیار فارسی در این دوره آگاهانهگرفته است می

هایی از تدوین و ت بیت مورد یافتای مطلوب را ندارد و جنبهمندی و سازمانپیشین است، اما سامان
های زبانی گونگگاگونی کگگه امگگروزه فارسگگی بگگا آن غفلت واقع شده است. پس از آن با اشاره به گرایش

 نویسدعکند و میگرایی اشاره میگرایی و فرناینویسی، عربیروبروست، به ساده

ر از سه فرهنگ ایران پیش از اسالم، فرهنگگگ و تمگگدن فرهنگ ایرانی در دورۀ معاص
اسالمی و تمدن جدید اروپایی ت ثیر پذیرفته است و هنر نویسنده و گویندۀ امروزی 

افراط و تفریط بگگا گگگرایش بگگه سگگادگی در زبگگان سگگنتزی میگگان ایگگن این است که بی
 ها ایجاد کند. گرایش

هایی که به توصی  دستوری دقیق زبگگان معیگگار بودن کتابنبود یک فرهنگ عمومی کارآمد، کم
شگگمار بگگودِن ب ردازند، نبود سازوکارهای اجرایی و تبلیای مناسب برای اشاعۀ الاوهای معیار، اندک 

های راهنمای زبان، وجود تنها یک کتاب در زمینگگۀ جنبگگۀ اجتمگگاعی تگگدوین و ت بیگگت معیگگار، کتاب
های حمایتی از کگگاربرد فلت از نقش زبان فارسی در متحد و متمایزکردن ملت ایران، نبود سیاستغ

تگگوجهی معیارسگگازان زبگگان در ارائگگۀ الاوهگگای تجگگویزی معیگگار بگگه الاوهگگای معیار در جامعه و بی
گاه و توصیفی زبان جنبه ماندۀ معیارسگگازی هسگگتند کگگه در ایگگن بلگگش فهرسگگت های مافول ناخودآ

 د. انشده

 گیری نتیجه 
کنگگد. روانی متن نلستین ویژگی است که با آغاز به خواندن این کتاب توجه ملاطگگب را جلگگب می

هگگای ملتلگگ  برقگگرار نویسنده با وجود استفاده از منابع متنوع، پیوندی معقول و منطقی میان بلش
طور، کاربرد اصطالحات ساخته و همین امر این کتاب را به اثری خواندنی تبدیل کرده است. همین

مندی نویسگگنده نسگگبت بگگه تقویگگت گنجینگگه های ویژه نشان از دغدغهیابیگوناگون و متنوع و معادل
 واژگان تلصصی در این حوزه دارد. 

  از پژوهشاران متعدد، نویسنده تعری  مگگورد ت ییگگد در هر بلش، پس از ارائۀ تعاری  ملتل
ای از دهد و به این ترتیگگب، خالصگگهگفته است ارائه میخویش را که اغلب برایندی از تعاری  پیش

 دهد.چارچوب نظری در موضوع مورد بحث پیش روی خواننده قرار می
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ویش و گونگگه در برانایزی همچون زبگگان، گگگ رسد کاربرد اصطالحات تلصصی بحثنظر میبه
کگگه در برخگگی مگگوارد بگگدون اسگگتفاده از بینی بیشگگتری اسگگت؛ چناناین کتاب نیازمند مداّقه و باریک

شود. همچنگگین همگگاهنای کار گرفته میتنهایی بهاصطالحات زبان، گویش یا گونه، واژۀ »معیار« به
 خوانندگان باشد. تواند راهاشایبیشتر میان تلفظ اسامی نویسندگان خارجی و آثار پیشین می

 منابع 
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