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کتاب زبان فارسی معیار صورت بازنویسیشدۀ رسالۀ دکتری ناصرقلی سارلی است که در سال 1382
از آن دفاع کرد .این اثر برای نلستین بار در سال  1387منتشر شد و چاپ دوم آن نیگگز در سگگال 1399
انتشار یافت .در کتاب حاضر ،سارلی ضمن بهرهگیری از آثار پژوهشاران پیشین دربارۀ فارسی معیگگار،
در  5فصل به بررسی زبان فارسی معیار پرداخته و آن را بهعنوان نلستین کتگگاب مسگگتقلی کگگه بگگه زبگگان
فارسی معیار و روند شکل گیری و تحول آن پرداخته ،به دست چاپ س رده است .در اینجا به اختصگگار
این کتاب را معرفی میکنیم.

فصل اول :تنوع و دگرگونی زبانی
نویسنده در فصل اول کتاب ،بهپیروی از هلیدی 2و همکاران ( )1964جلوهها و تنوعگگات گونگگاگون
زبان را به دو دستۀ تنوع برحسب کاربر و تنوع برحسب کاربرد تقسگگیم میکنگگد .طبگگق ایگگن تعریگ ،
تنوع برحسب کاربر از عواملی همچون منطقۀ جارافیایی زندگی ،طبقۀ اجتماعی ،گروه قومی ،سن،
زبانی ناشی از این
جنسیت و ...کاربر مت ثر است .نویسنده با این توضید که برای نامیدن گونههای ِ

2. M. A. K. Halliday

1. atraki.fateme@student.pnu.ac.ir
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عوامل از اصطالح گویش 1استفاده میشود ،تعریفی از گویش و لهجه 2به این ترتیب ارائه میکنگگدع
گویش به تفاوتهای لاوی ،دستوری و تلفظی میگگان دو گونگگۀ زبگگانی اطگگالق میشگگود و لهجگگه بگگه
تفاوتهای تلفظی میان گونههای زبانی گفتگگه میشگگود .وی سگ س بگگا اشگگاره بگگه معیگگار فهمپگگذیری
متقابل 3در بهکارگیری دو اصطالح زبان و گویش اشاره میکند و مینویسدع اگر دو شلو نتواننگگد
سلن یکدیار را بفهمند ،به دو زبگگان ملتلگ سگگلن میگوینگگد و اگگگر بتواننگگد سگگلن یکگگدیار را
بفهمند ،به گویشهایی از یک زبان واحد سلن میگویند.
سارلی ،در ادامه ،بحثهایی را که در نقد این شیوه وجود دارد بهپیش میکشگگد و ابتگگدا بگگه نظگگر
ترادگیل )1376( 4میپردازد که دو عامل خودمداری 5و دگرمداری 6را در تعیگگین ایگگن اصگگطالحات
ت ثیرگذار میداند و با این توضید که زبانهگگا خودمگگدار ،و گویشهگگا دگرمگدار هسگگتند ،میافزایگگدع
متکلمان گویشهای هر زبانی به آن زبان بهعنوان زبان معیگگار مینارنگگد ،بگگه آن زبگگان میخواننگگد و
مینویسند و به رادیو و تلویزیون به همان زبان گوش میدهند.
در این بلش در ادامه آمده استع علل جارافیایی و موانع اجتماعی موجب تنوع گویشگگی درون
زبانها میشوند .از عوامل اجتمگگاعی کگگه در پیگگدایش گویشهگگا و گونگگهها مؤثرنگگد میتگگوان طبقگگۀ
اجتماعی ،سن ،گروه قومی ،جنسیت ،مذهب و تحصیالت را نام برد .او با اشاره به همبستای قابگگل
مالحظه میان رفتار زبانی و طبقۀ اجتماعی ،بهنقل از ّ
مدرسگگی ( )1368مینویسگگدع هرچگگه روابگگط
اجتماعی طبقات ملتل در جامعهای محدودتر و امکان تحرک اجتماعی کمتر و فاصلۀ اجتماعی
میان طبقات بیشتر باشد ،تفاوتهای زبانی میان آنها بیشتر میشود.
او در بلش بعدی به تاییرات زبان برحسب بافت اجتمگگاعی کگگه در آن بگگهکار مگگیرود پرداختگگه
است .بافت نوشتاری ،گفتاری ،رسمی ،غیررسمی ،موضوع گفتاو ،روابط نقشی ،میزان صگگمیمیت
گانی
و ...از عوامل ت ثیرگذار در این تاییرات برشمرده میشوند .نویسنده برای اشاره بگگه گونگگههای زبگ ِ
ملتلفی که افراد یک جامعۀ زبانی به آنها تسلط دارند و بسته به بافت و با توجه به عوامل اجتمگگاعی

2. accent
4. P. Trudgill
6. heteronomy

1. dialect
3. mutual intelligibility
5. autonomy
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از آنها استفاده میکنند ،از اصطالح گنجینۀ گفتاری 1استفاده میکند.
در این کتاب ،بهنقل از الج1993( 2ع  ،)17تفاوت صورتهای گفتگگاری و نوشگگتاری بگگا عنگگوان
تفاوت در وجه 3معرفی میشود .همچنگگین جمگگالت گفتگگاری بگگهعنوان جمالتگگی اغلگگب ناکامگگل و
غیردستوری 4دربرابر نوشتار قگرار میگیرنگد کگگه معمگگوال برنامهریزیشگگدهاند .همچنگگین گونگگههای
موقعیتی سبک 5نامیده میشوند و در تعری سبک ،بهنقل از ّ
مدرسی ( )186-185 ،1368میآیدع
مجموعهای از ویژگیهای زبانی که در موقعیتهای اجتماعی گوناگون بهکار گرفته
میشوند .همچنین در توصی ِ رفتن از یک گگگویش بگگه گگگویش دیاگگر از اصگگطالح
گویش-جهی 6و در جهیدن از زبانی به زبان دیار از زبان-جهی 7استفاده میشود.
در این کتاب دوزباناونای 8نوعی گویش-جهی وسیع قلمداد میشود که موجب میشود تا دو
زبانی فراگونه( 9گونۀ بافت رسمی) و فروگونه( 10گونگگۀ بافگگت غیررسگگمی) در سرتاسگگر جامعگگه
گونۀ ِ

همزیستی داشته باشند اما نقش این دو گونه و تعادل میان آنها ممکن است در طول زمان دستلوش

دگرگونی شود .اما در ادامه به این توضید میپردازد کگگه فیشگگمن )1968( 11آنچگگه را در ایگگن کتگگاب
زبان-جهی نامیده شده است نیز دوزباناونای میخواند .و فیسولد )1984( 12جهیدن از سبکی به
سبک دیار را نیز دوزباناونای میخواند.
در بلش دگرگونی و تحول زبانی ،تنوع و تحگگول بگگهعنوان ویژگیهگگای اتگگی زبانهگگای طبیعگگی
معرفی میشوند که در تمگگام سگگطوح (واژگگگانی ،آوایگگی ،دسگگتوری) و جلوههگگای زبگگان (خگگط) رخ
میدهند و همواره با مقاومتهایی هم روبرو هستند.
نویسنده در این کتاب عوامل دگرگونی زبانها را به دو دستۀ عوامل درونی (کمکوشی) و عوامگگل
بیرونی یا فرازبانی (دگرگونیهای جوامع انسانی همچون جنگگ ،مهگگاجرت ،مگگذهب و )...تقسگگیم
2. R. A. lodge
4. ungrammatical
6. dialect-switching
8. diglossia
10. low variety
12. R. Fasold

1. verbal repertoire
3. Mode
5. style
7. language-switching
9. high variety
11. J. Fishman
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میکند و بهنقل از خانلری ( )1373علل هنی را بگگهعنوان عامگگل دیاگگر دگرگگگونی زبانهگگا معرفگگی
گانی خگگود را نگگامعتبر و کموجهگگه
میکند .بهعبارت دیار ،زمانی کگگه افگراد یگگک جامعگگه کگگاربرد زبگ ِ
بیناارند ،بهتدریج آن را کنار میگذارند.

فصل دوم :زبان معیار
نویسنده در فصل دوم با این توضید که برقراری ارتباط ،دادوستد ،انجام آیینهای مگگذهبی و ارتبگگاط
حکام با گروههای تحتسلطه نیازمند یک زبان مشترک است و پدیدآمدن گونۀ زبانی مشترک زائیدۀ
نیازهای اجتماعی ،سیاسی ،تجگگاری ،غلبگۀ نظگگامی ،مهگگاجرت و نفگگو دینگی و مگگذهبی اسگگت ،بگگه
و یژگیها ،نقشها و ارتباط زبان معیار با سایر گونگگههای زبگگان میپگگردازد .او ضگگمن ارائگۀ تعگگاری
متعدد پژوهشاران از زبان معیار به چند نکته اشاره میکندع زبان معیار در اصگگل یکگی از گونگگههای
زبانی رایج در جامعه بوده است که تاییراتی در ساخت آن صورت گرفته و اک ر افراد جامعگگه زبگگانی
آن را بهعنوان الاو پذیرفتهاند .همچنین اک ر افراد جامعه زبانی آن را در برخی موارد بهکار میبرنگگد.
وی س س این تعری کلی را ارائه میدهدع زبان معیار یکی از گونههای زبانی رایج در جامعۀ زبانی
است که با تاییراتی که در صورت و ساخت و نیز نقش و کارکرد آن ایجگگاد میشگگود ،از سگگوی اک گگر
افراد جامعۀ زبانی بهعنوان الاوی زبان ِی معتبر پذیرفته میشود و در نوشتارهای رسگگمی و گفتارهگگای

برنامهریزیشده بهکار میرود .او با این توضید که زبگگان رسگگمی و زبگگان معیگار دو مفهگگوم متفگگاوت
هستند ،زبان رسمی را زبانی معرفی میکند که مقامات دولتگی بگگه رسگگمیت میشناسگگند (بگگهنقل از
ّ
مدرسی .)1968 ،همچنین زبان ملی میتواند زبان مشترک مردم یک کشور یا زبانی برای اتحگگاد در
برابر یک زبان بیاانه استعماری باشد .از این رو نتیجه میگیرد که زبگگان معیگار هگیطگگگاه دقیقگگا بگگر
مفهوم زبان رسمی و زبان ملی منطبق نمیشود.
نویسنده در ادامه با طرح این پرسش که چه و یژگیهایی موجب برگزیدهشدن یک زبان بگگهعنوان
زبان معیار میشود ،بهنقل از صادقی ( )1375مینو یسدع
دو دیدگاه در این باره وجود داردع دیگدگاه نلسگگت کگگه طالیگهدار آن برنسگگتاین1

است بر این باور است که زبان معیار زبگگانی اسگگت کگگه منطبگگق بگگر مالکهگگا و
هنجارهای طبقۀ حاکم (ازطریق رادیو و تلو یزیون ،نظام آموزشی و  )...باشگگد.
1. B. Bernstein
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در دیدگاه دوم ،زبان معیار زبان تحصیلکردگان و زبانی اسگگت کگگه در محافگگل
علمی و فرهنای و مراکز سیاسی کاربرد دارد .و میافزایگد دیگدگاه صگگادقی بگگه
دیدگاه دوم نزدیگکتر اسگگت .و بگگا آوردن م الهگگای نقضگی از هگگر دو دیگدگاه،
تلفیقی از آن دو را راهاشا میخواند.
وی همچنین در توضید چاونای شکلگیری یک زبان معیار ،مینویسدع ظاهرا در ابتدا ،معیارهای
برونزبانی همچون اقتدار و جارافیا نقش بیشتری دارند و پس از آن با پگگذیرش نسگگبی ،و یژگیهگگای
درونزبانی (آثار ادبی) تقو یت میشوند.
همچنین در این کتاب در توضید زبان معیار و ملت ،بگگهنقل از وارداف )1994( 1زبگگان بلگگش
مهمی از ساختار ملتهای جدید برشمرده میشود و چنین میآیدع ظاهرا از قرنهای  19و  20ایگگن
آرمانی توزیع زبانها در میان کشورها و ملتهگگا آن اسگگت کگگه هگگر
تلقی شکل گرفته است که شکل
ِ
ملت و کشور مستقلی باید زبان مستقلی داشته باشد و بهباور ترادگیل ( ،)1376بهطور کلگگی اتحگگاد

زبانی راهبرد بسیار مهمی در اجرای اتحاد سیاسی بهشمار میرود.
سارلی ،بهنقل از گارو ین 2و متیو ) 1956( 3به دو ویژگگگی ثبگگات تگگوأم بگگا انعطگگاف 4و پلتاگگی5

آرمانی زبان معیار اشاره میکند .ثبات کگگه اولگگین بگگار
بهعنوان ویژگیهای مهم نسبی و در عین حال
ِ
توسط متسیوس 6مورد اشاره قرار گرفته است ،حاصل فرایند تدوین و ت بیت است که بگگا نوشتهشگگدن

فرهنگهای لات ،کتابهگگای دسگگتوری و ازطریگگق آمگگوزشوپرورش بهدسگگت میآیگگد و بگگا توسگگعۀ
امکانات سبکی و واژگان این قابلیت را مییابد که در عین ثبات ،انعطاف هم داشته باشد .منظگگور از
پلتای که نلستین بار توسط هاورانک 7مطرح شده ،برخورداری از اصطالحات دقیگگق و روشگگن و
توسعۀ اصطالحات انتزاعی است ،بهنحوی که زبان معیار امکانات الزم برای بیان اندیشههای دقیگگق
و مطالب فنی ،علمی و تلصصی را در اختیار داشته باشد.
در کتاب مالکهایی برای معیاربودن یک زبان برشمرده شده اسگگت؛ ازجملگگه خلگگوص( 8سگگره
2. P. Garvin
4. flexible stability
6. V. Mathesius
8. purity

1. R. Wardhaugh
3. M. Mathiot
5. intellectualization
7. B. Havránek
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بودن) ،زیبایی( 1گوشنوازی) ،کارایی ،2کفایت( 3توانایی انتقال اطالعات با دقتگگی رضگگایتبلش) و
قابلیت پذیرش4؛ که از آنجایی که ساختار گونگگههای زبگگانی و شگگیوۀ ارتبگگاط در جوامگگع ملتلگ و
همینطور گسترۀ کاربرد زبان و شیوههای ارزیابی زبانی در جوامع ملتل متفاوت اسگگت ،کگگارایی
این مالکها نیز در جوامع گوناگون متفاوت است.
در بلشی با نام گفتار و نوشتار معیار ،سارلی مینویسدع هردوگونه نوشگگتاری و گفتگگاری معیگگار
دارند ولی معموال در بحث معیار بر گونۀ نوشتاری (بهدلیل سرعت پگگایین تحگگول و تنگگوع کمتگگر آن)
ت کید بیشتری میشود؛ چیزیکه چندان مورد ت یید زبانشناسان نیست.
نویسنده با بیان اینکه تعری

گونۀ معیار گفتاری با دشواریهایی روبروست ،بهنقل از میلروی5

و میلروی )1985( 6مینویسدع زبانشناسان اغلب مجبور شدهاند تعری خود از معیگگار را انگگدکی
تاییر دهند و برخی تنوعات و گوناگونیهای زبانی را بگرای معیگگار گفتگگاری روا بشگگمارند .او دربگگارۀ
کمکردن شکاف بین گونۀ معیار گفتاری و نوشتاری مینویسدع دکتر فرشیدورد بر این باور است کگگه
بهتر است گفتار را به نوشتار نزدیک کنیم زیرا اگر نوشتار تابع گفتار شود ،زبان نگگاتوان خواهگگد شگگد.
اما نویسنده میافزایدع بهنظر میرسد درستتر از آن نزدیککردن هردو به همگگدیار و بهرهگگگرفتن از
الاوهای هردو برای داشگگتن نوشگگتاری معیگگار اسگگت کگگه حگگداقل فاصگگله و تفگگاوت را بگگا گفتارهگگای
برنامهریزیشده و نشده دارا باشد.
مالک بلشبندی گونههای ملتل زبان معیار ،موقعیت و زمینۀ کاربرد آنها است و در اغلب
جوامع زبانی ،گونههای مهم علمی ،رسانهای ،اداری و ادبی بگرای گونگگۀ معیگگار درنظگگر گرفتگگه شگگده
است.
در بلش دیاری از این فصل ،نویسنده به تفاوتهای زبانی زنان و مردان میپردازد .او در یگگک
جا این امر را بهنقل از ّ
مدرسی ( )1368ناشگگی از تفاوتهگگای نقشهگگای اجتمگگاعی زنگگان و مگگردان
معرفگگی میکنگگد و در جگگایی دیاگگر بگگهنقل از الج ( )1993ایگگن تفاوتهگگا را متگگ ثر از عوامگگل
زیستشناختی ،تفاوتهای دوران کودکی ،ساختار قگگدرت در جامعگگه و دلمشگگاولیهای متفگگاوت

2. Efficiency
4. acceptability
6. L. Milroy

1. beauty
3. adequacy
5. J. Milroy
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زنان و مردان میداند .وی مینویسدع در اغلب جوامع فشارهای اجتماعی و فرهنای بگگهطور سگگنتی
بر زنان بیشتر است و آنان مجبورند ناخودآگاه به رفتار زبانی خود حساس باشند و الاوهگگای زبگگانی
معتبرتر و دارای وجهۀ باالتر را بهکار برند.

فصل سوم :معیارسازی زبان
در این فصل کتاب با عنوان روند تبدیل گونهای از زبان به زبگگان معیگگار مگگورد توجگگه قگرار میگیگگرد.
نویسنده ضمن نقل تعاری متفاوت از معیارسگگازی 1بگگه نقگگد و بررسگگی آنهگگا میپگگردازد و در پایگگان
تعری فرگوسن )1968( 2را نقل میکندع
معیارسازی روندی است که طگگی آن یگگک گونگگۀ زبگگانی – خگگواه تحتتگ ثیر شگرایط
سیاسی ،فرهنای و اجتماعی (برنامهریزینشده) و خواه بهشکل برنامهریزیشگگده و
سازمانیافته -بهعنوان زبان معیار انتلاب میشود و بگگا تاییراتگگی کگگه در صگگورت و
ساخت و نیز نقش و کاربرد آن اعمال میشود ،از سگگوی اک گگر افگراد جامعگگۀ زبگگانی
معتبر پذیرفتهشده ،بهکار میرود و پایااه معیار خود را حفگگظ
بهعنوان الاوی زبانی ِ
میکند.

نویسگگنده بگرای برشگگمردن اهگگداف معیارسگگازی مینویسگگدع در معیارسگگازی زبگگان از تاییرپگگذیری،
گوناگونی الاوها و تحول جلوگیری میشود تا زبان حداک ر کارایی و توانایی ارتباطی را داشته باشد؛
بهویژه وقتی که قرار است زبان میان انسگگانهایی کگگه در فواصگگل زمگگانی و مکگگانی طگگوالنی زنگگدگی
میکنند ارتباط برقرار کند.
شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنای کشورها نیز بر درپیشگرفتن سیاستهای زبگگانی
ت ثیرگذارند .کوباروبیاس 3سیاستهای زبانی را به چهگگار دسگگتۀ کلگگی تقسگگیم میکنگگد کگگه هریگگک
میتواند شامل شیوههای اجرایی متفاوتی باشدع ک رتگرایی زبانی ،4هماونسازی زبانی ،5گگرایش
به زبان بومی 6و جهانیناری.
2. C. A. Ferguson
4. linguistic pluralism
6. vernacularization

1. language standardization
3. J. Cobarrubias
5. linguistic assimilation
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پس از مقدمه ای دربارۀ تاریلچۀ تجویزگرایی و انتقاداتی که به آن وارد است ،این بحث مطگگرح
می شود که در مرحلۀ پذیرش معیار هم نوعی تجویزگرایی در جریان است چون بیشتر نویسندگان و
تشلیو درست از غلط و معیار از نامعیار ،بیش از آنکگگه بگگه دانگگش و آگگگاهی
گویندگان زبان برای
ِ
خود اعتماد کنند ،به نظر و رفتار زبانی متلصصان زبگگان و دانشگگااهیان مینارنگگد و از آنگگان تقلیگگد

میکنند.
در مرحلۀ انتلاب هنجارهای معیار ،برمبنای دیدگاه هاگن ،)1959( 1از میان گویشهای رایگگج
در سراسر ناحیۀ جارافیایی مورد نظر یک گویش انتلاب میشود تا مبنا و پایۀ زبگگان معیگگار آینگگده را
شکل دهد .همین انتلاب ت ثیر قابلمالحظهای بگگر پایاگگاه 2گونگگههای زبگگانی جامعگگه دارد .دربرابگگر
چنین انتلابی همواره مقاومتهایی هم وجود دارد و برای پیشایری از چنین مقاومتهایی گاه زبان
معیار ترکیبی 3درنظر گرفته میشود که برپایۀ گویشهای عمدۀ موجود استوار میشگگود تگگا بگگه هگگیط
گروه نژادی ،قومی یا اجتماعی پایااه اجتماعی افزونتری داده نشود .انایزههگگای سیاسگگی و بگگهویژه
دینی و مذهبی گاه معیارسازان را به انتلابهای عجیبی ازجمله انتلاب یک زبان مگگرده میکشگگاند
م ل مورد زبان عبری.
پس از معیارسازی ،زبان معیار باید همۀ خصوصیات اساسی مرتبط با زبانهای واال را بهدسگگت
آورد که طبق نظر فرگوسن ( )1968از این قرارندع کاربرد در دستااههای حکومتی ،نوشگگتار و افکگگار
واال؛ داشتن وجهۀ واال و کاربرد در ادبیات و میراث ادبی.
در مرحلۀ تدوین و ت بیت زبان ،هم جنبۀ فنی یعنی ایجاد نظام تلفظ و تهجی یک ارچگگه ،نوشگگتن
کتابهای دستور و تدوین لات نامه مورد نظر اسگگت و هگگم مشگگاهده مالحظگگۀ کگگاربرد آن در میگگان
گروههای انسانی که ازنظر نویسنده این جنبۀ دوم بهدلیل ت ثیر رفتار زبگگانی نلباگگان و افگراد طبقگگات
باالی جامعه از ت ثیرگذاری تجویز برکنار نیست.
مرحله پذیرش معیار یکی از مهمترین مراحل معیارسازی است که بدون توفیق آن سایر مراحگگل
در معیارسازی بینتیجه خواهد ماند .نویسنده بهنقل از روبین )1977( 4چنین مینویسدع
اغلب انتظار میرود که مردم الاوهای معیار را بهکار ببرند اما آنها در عمگگل چنگگین
2. status
4. J. Rubin

1. E. Haugen
3. compositional
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نمیکنند .همین که آنان الاوهای معیار را میپذیرند و این انتظار وجود دارد کگگافی
است .وقتی مردم الاوهای نامعیار و غلط را تشلیو میدهند و هناگگام اشگگاره بگگه
اشکال درست و معیار آنها را تصدیق میکنند یعنی مگگوفقیتی نسگگبی حاصگگل شگگده
است .برنامهریزی ،نظام آموزشی متمرکز و رسانهها در جاافتادن معیگگار در جامعگگه
نقش دارند.

فصل چهارم :معیارسازی زبان فارسی از آغاز تا دوره مشروطه
در سه قرن نلست هجری زبان عربی رفتهرفته زبان پهلوی را کنار زد و خود نقشهگگا و کارکردهگگای
آن را بهویژه در کاربردهای زبانی که با نوشتار مرتبط اسگگت برعهگگده گرفگگت .نویسگگنده زمگگان دقیگگق
انتلاب فارسی دری بهعنوان معیار را زمانی معرفی میکند که اولین شعر رسمی به این زبان سروده
شد و نلستین آثار ن ر بهوجود آمد و بهنقل از ریچارد فرای 1که از تاریخ سیسگگتان نقگگل میکنگگد ،آن
شعر را شعری از محمد بن وصی و زمان آن را مربوط به دوره صفاریان میدانگگد .بگگه ایگگن ترتیگگب،
صفاریان پیشاام انتلاب زبان فارسی معیار و سلسلههای دیار ازجمله سگگامانیان ادامهدهنگگدۀ ایگگن
مسیر معرفی میشوند .در این بلگگش بگگه پیگگروی از ابوالقاسگگمی ( )1378فارسگگی دری از آغگگاز تگگا
مشروطه از نظر واژگانی به دو دوره تقسیم میشودع از آغاز انتلاب بهعنوان معیار تا حکومت ماول
( 628هجری) و از دوره ماول تا قاجاریان ( 1209هجری).
در توضید چاونای تدوین و ت بت فارسگگی دری ،بگگه فرهنگنویسگگی و دستورنویسگگی پرداختگگه
میشود و جزئیات قابل توجهی از کتابهای فرهنگ و دستور زبان میآید.
نویسنده این بلش را با این توضید به پایان میبرد که پس از حملۀ ماول لازشهای بسیاری به
زبان فارسی راه یافت که از آن جمله به مسامحات دستوری و لاوی در دورۀ تیموریگگان ،لازشهگگای
لفظی در دورۀ صفویان و دخل و تصرفات زبانی و دستوری در دوره قاجار اشاره میکند.

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
فعالیتهای سازمانیافته بگرای معیارسگگازی زبگگان ازجملگگه اصگگالح زبگگان و فعالیتهگگای دورههگگای
ملتل فرهناستان پرداخته میشود.
1. R. N. Frye
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نویسنده پس از توضید فعالیتهایی که در سالهای اخیر برای تدوین و ت بیت فارسی صگگورت
گرفته است میافزایدع با آنکه تدوین و ت بیت معیار فارسی در این دوره آگاهانهتر و جگگدیتر از ادوار
پیشین است ،اما سامانمندی و سازمانیافتای مطلوب را ندارد و جنبههایی از تدوین و ت بیت مورد
غفلت واقع شده است .پس از آن با اشاره به گرایشهای زبانی گونگگاگونی کگگه امگگروزه فارسگگی بگگا آن
روبروست ،به سادهنویسی ،عربیگرایی و فرنایگرایی اشاره میکند و مینویسدع
فرهنگ ایرانی در دورۀ معاصر از سه فرهنگ ایران پیش از اسالم ،فرهنگگگ و تمگگدن
اسالمی و تمدن جدید اروپایی ت ثیر پذیرفته است و هنر نویسنده و گویندۀ امروزی
این است که بی افراط و تفریط بگگا گگرایش بگگه سگگادگی در زبگگان سگگنتزی میگگان ایگگن
گرایشها ایجاد کند.
نبود یک فرهنگ عمومی کارآمد ،کمبودن کتابهایی که به توصی دستوری دقیق زبگگان معیگگار
گودن
ب ردازند ،نبود سازوکارهای اجرایی و تبلیای مناسب برای اشاعۀ الاوهای معیار ،اندکشگگمار بگ ِ
کتاب های راهنمای زبان ،وجود تنها یک کتاب در زمینگگۀ جنبگگۀ اجتمگگاعی تگگدوین و ت بیگگت معیگگار،
غفلت از نقش زبان فارسی در متحد و متمایزکردن ملت ایران ،نبود سیاستهای حمایتی از کگگاربرد
معیار در جامعه و بی تگگوجهی معیارسگگازان زبگگان در ارائگگۀ الاوهگگای تجگگویزی معیگگار بگگه الاوهگگای
ناخودآگاه و توصیفی زبان جنبههای مافولماندۀ معیارسگگازی هسگگتند کگگه در ایگگن بلگگش فهرسگگت
شدهاند.

نتیجهگیری
روانی متن نلستین ویژگی است که با آغاز به خواندن این کتاب توجه ملاطگگب را جلگگب میکنگگد.
نویسنده با وجود استفاده از منابع متنوع ،پیوندی معقول و منطقی میان بلشهگگای ملتلگ برقگرار
ساخته و همین امر این کتاب را به اثری خواندنی تبدیل کرده است .همینطور ،کاربرد اصطالحات
گوناگون و متنوع و معادلیابیهای ویژه نشان از دغدغهمندی نویسگگنده نسگگبت بگگه تقویگگت گنجینگگه
واژگان تلصصی در این حوزه دارد.
در هر بلش ،پس از ارائۀ تعاری ملتل از پژوهشاران متعدد ،نویسنده تعری مگگورد ت ییگگد
خویش را که اغلب برایندی از تعاری پیشگفته است ارائه میدهد و به این ترتیگگب ،خالصگگهای از
چارچوب نظری در موضوع مورد بحث پیش روی خواننده قرار میدهد.
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 گگویش و گونگگه در،بهنظر میرسد کاربرد اصطالحات تلصصی بحثبرانایزی همچون زبگگان
ّ
این کتاب نیازمند مداقه و باریکبینی بیشگگتری اسگگت؛ چنانکگگه در برخگگی مگگوارد بگگدون اسگگتفاده از
 همچنگگین همگگاهنای. واژۀ «معیار» بهتنهایی بهکار گرفته میشود، گویش یا گونه،اصطالحات زبان
.بیشتر میان تلفظ اسامی نویسندگان خارجی و آثار پیشین میتواند راهاشای خوانندگان باشد
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