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مؤ ريزي برنامه و آن لفهزبان، فرهنگ زباني  هاي

)اي موردي در شهر تهران مطالعه(

1نگار داوري اردكاني

 شناسي دانشگاه شهيد بهشتيگروه زباناستاديار

 چكيده

و مردم جامعهتخصصي حوزة يكي از اصطالحات» فرهنگ زباني«اصطالح ز شناسي زبان بان شناسي

مؤ»فرهنگ زباني«مفهوم. است و رابطة لفه، ريزي زبان موضوع مورد بحث اين مقاله آن با برنامه ها

و كالن آن، براي تحليل، تعليل. است و موشكافانه به موضع فرهنگ زباني در سطوح خرد توجه علمي

و از جمله برنامه و مفيدو تنظيم برخي مسائل اجتماعي زبان ، ابتدا دليلهمينبه. استريزي زبان الزم

مي دهندة هاي تشكيلهمؤلف يعني(ها مؤلفهسپس يكي از اين. گيرد فرهنگ زباني مورد مطالعه قرار

اجراي يك پژوهش ميداني در ميان فارسي زباناندر هاي آن با يكديگر سازهو رابطة) نگرش زباني

ميشهر تهران مور مي. گيردد مطالعه قرار مي اين مطالعه نشان را شامل توان فرهنگ زباني دهد كه

و سرمايه نگرش سه ضمن اين. هاي زباني دانست ها، باورها، هنجارها كه نگرش زباني خود شامل

و زبانساحت پي هاي بررسي هر يك از اين سه ساحت نگرش زباني از جنبه. آموزي است كره، شأن

و رفتار نشان داد  س نگرش دهندة هاي تشكيل كه از ميان مؤلفهآگاهي، احساس اكنان تهران، هاي زباني

و احساس نسبت به شأن زبان فارسي به ويژه، بيشترين سهم را در نگرش مؤلفة احساس به طور كلي

و در نتيجه ساختار فرهنگ زباني فارسي زبانان دارد و مؤلفةاين يافته بر اهميت. زباني احساسي

مي. عاطفي فرهنگ زباني فارسي زبانان تهران داللت دارد تو به نظر جه به عوامل عاطفي به رسد كه

و ترويج برنامه هاي جامعه در تحليل،جزئي از فرهنگ زبانيمنزلة  و تنظيم هاي شناختي زبان فارسي

. اي برخوردار باشد زباني از اهميت ويژه
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احساس زباني، برنامه ريزي زبان، پيكره زبان، رفتار زباني، آگاهي زباني، آموزش زبان،:كليديواژگان

.نگرش زبانيفرهنگ زباني، شان زبان، 

و طرح مسئله مقدمه

زب«اصطالح و مردم جامعهيكي از اصطالحات تخصصي حوزة» انيفرهنگ شناسي زبان شناسي زبان

با اصطالحات ديگري در همينو است شناسي كمتر به آن توجه شدهاست كه در چارچوب زبان

ريزي زبان، موضوع فرهنگ زباني برنامه در حوزةتعمق. دارد كامل يا جزئي ها همپوشاني معنايي حوزه

ميبه. كند را بيش از پيش در ذهن پژوهشگر اين حوزه مطرح مي به ويژه،انسان رسد هر جا مسئلة نظر

مي فرهنگ طرح شود، مسئلةمدر بعد اجتماعي  همين دليل است كه امروزبهو شودمشخص

و تعليل پديده،فرهنگ شناسان بيش از گذشته به مسئلة معهجا مي هاي اجتماعي در توجيه به.كنند توجه

آن مؤلفه،»فرهنگ«هاي يكي از شاخه منزلةبه» فرهنگ زباني«مفهومبه در اين مقالههمين دليل، هاي

رهنگف هاي اصلي سازندة مؤلفهبرخي رابطةو پردازيممينظري زبان از جنبةريزيو رابطة آن با برنامه

ي .كنيممي زباني گويشوران تهراني بررسي كديگر در جامعةزباني را با

:در اين پژوهش در جستجوي پاسخ سواالت زير هستيم

چه. الف و از  است؟ هايي تشكيل شده مؤلفهفرهنگ زباني چيست

 زباني چيست؟ زبان با فرهنگ ريزي برنامه رابطة.ب

و اين اصطالح.ج  ات تا چه حد با هم همپوشاني دارند؟ساير اصطالحات مرتبط با اين مفهوم كدامند

مي.د و مؤلفةسه زبان تهران را از جنبة وران فارسيفرهنگ زباني گويشتوان چگونه احساس، آگاهي

 ترسيم كرد؟آمادگي براي عمل 

و فرهنگ برنامه  زباني ريزي زبان
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ب مي)1985:45كوپر،(1ريزي زبان از ديدگاه كوپر خش را با تعريف مختصري از برنامهاين .2كنيم آغاز

قراردادن تأثيرهر گونه تالش عمدي براي تحت«: كندميبان را چنين تعريفز ريزي برنامهكوپر

شأ رفتارهاي زباني و جوامع در سطوح پيكره، و زبانافراد ».آموزين

و مشخص است از. در همين تعريف كوتاه، ارجاع به فرهنگ زباني آشكار  رفتارهاي«وقتي صحبت

ميافر» انيزب و جوامع اگر چه تعريف فرهنگ دشوار.است شده بيانفرهنگ شود، در واقع مسئلة اد

و3است، از تلفيق تعاريف يونسكو 4گيدنز، صائمي

و رفتارهاي افراد جامعه استها، ها، ارزش توان نتيجه گرفت كه فرهنگ برآيند نگرش مي . تمايالت

چا برخي با نگاهي كل و نگرانه فرهنگ را و جوامع نيز رچوبي براي فهم جهان ميمنشاء اعمال افراد

توان گفت همواره افراد داراي الگوهاي فرهنگي يكسان، رفتارهاي مشابهي با اين حال، نمي. دانند

ميهمچنين. دارند به شود، پويا هستند، بايد توجه داشت كه الگوهاي فرهنگي بر خالف آنچه تصور و

قابل توجه ديگر اين است نكتة.تر از الگوهاي اقتصادي است به مراتب سادههاتغيير آن5پترسنزعم

ميهايي غير مؤلفهفرهنگ را فقط شامل،كه پيشتر كه در تعاريف اخير، فرهنگدانستند، در حالي مادي

و شرايط محيطي(متشكل از عوامل مادي و محصوالت توليدشده و غير)شامل تكنولوژي

و هنجاري(مادي ) 2008:سايت شرقيان: كيا(كيا.)2008:سايت شرقيان: كيا( است تلقي شده)شناختي

مي ويژگي و انتقال پذير: كند هاي مهم فرهنگ را در سه عنوان زير خالصه مشترك بودن، اكتسابي بودن

مي.بودن يك او كاركردهاي مختلفي را نيز براي فرهنگ بر سازوكار شمارد، چرا كه به زعم او فرهنگ

تأطهاو فرهنگ از طريق واس به عقيدة. نيسم استيا مكا و انسان موجب مين نيازهاي گري بين محيط

و( اساسي انسان و انسجام. شودمي ...)فيزيولوژيك، رواني، اجتماعي فرهنگ موجد همبستگي

و اجتماعي دخيلگو در نتيجه به نوعي در شكلاست اجتماعي   نحوةو شودمييري هويت فردي

و ميتعامل . كند ارتباط افراد جامعه را تعريف
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بههر نوع سياست معتقد است،) 2008، پرس سايت ايران( فياض گذاري در يك جامعه بايد با توجه

به اين ترتيب، الزم است ابتدا به طور دقيق فرهنگ جامعه مورد نظر. فرهنگ آن جامعه انجام شود

و آنگاه از توسعه فرهنگي سخن به ميان حتي تعريف فرهنگ نيز بايد، او معتقد است.ديآ تعريف شود

و وقتي تعريف فرهنگ بومي نباشد، مس لم است كه با توجه به وضع خاص هر جامعه انجام شود

و حوش توسعة و مفهوم.فرهنگي نيز غير بومي خواهد بود مفاهيم حول او برداشت آرماني از واژه

ر مانع از بررسي،معادل دانستن فرهنگ با ادباو داند، چرا كه به عقيدةا درست نميفرهنگ

مي واقع ني مختص جامعة فقط اين نگاه آرماني بايد گفت. شود گرايانه فرهنگ يك جامعه ست؛ در ايران

شدو تالش رودميفرهنگ معادل تمدن به كار گاهيانگلستان هم  به تدريجكه استههاي اخير باعث

.دوش از بار ارزشي اين مفهوم كاسته

اعتماد به نداشتن:شماردمي ده مشخصه فرهنگ جهان سوم را كه مانع توسعه هستند، چنين بر1اجرزر

ن و تمايالت، داشتننفس در روابط شخصي، فقدان ناتواني، گرايش به تقدير، پايين بودن سطح آرزوها

گرايي، ادهپوشي از منافع آني به خاطر منافع آتي، كم اهميت تلقي كردن عامل زمان، خانو چشمدر

و فقدان همدلي وابستگي به قدرت دولتي، محلي از.گرايي فياض فارغ از اين كه ممكن است برخي

مف گويي مبتني بر رويكرد تكامل كلي گويد اينميها درست باشد، اين مشخصه هوم فرهنگ گرايانه به

و مساوي انطباق فرهنگي با غرب دانستن است؛ يعني توسعة .فرهنگي را معادل

و تغييرپذير در زمان، بدون)2008، پرس سايت ايران( ذوعلم فرهنگ را امري معنوي، اجتماعي، سيال

و متشكل از گرفته، تدريج شكلبهبار ارزشي،  معرفي گذاري هاي قابل ارزش مؤلفهامري تحقق يافته

.دكن مي

و نگ پديدهفره: ارائه كرد با توجه به تعاريف فوق شايد بتوان تعريف جامعي از فرهنگ اي اجتماعي

و غير مادي بسياري مؤ- تحقق يافته است كه عوامل مادي در- ثرندكه در زندگي اجتماعي انسان

مي.ندا گيري آن دخيل شكل و سرمايه توان در باورها، نگرش تجلي فرهنگ را و ها، هنجارها هاي مادي

و به همين دليل برخي فرهنگ را مج و موعه باورها، نگرشمعنوي مشترك يك جامعه ديد ها، هنجارها

و معنوي مشترك هر جامعه دانسته سرمايه با چنين تعريفي، در واقع قائل به نوعي. اند هاي مادي
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و را،با اين حال بايد توجه داشت كه برخي. ايم ثبات نسبي شدهوحدت ديگري گونهبهفرهنگ جوامع

به موضوع پويايي منحصر به فرد امروز) 2006:511كروسكريتي،(1از جمله كروسكريتي. بينند مي

المللي، او اين پويايي را ناشي از ظهور اقتصاد جهاني، ارتباطات بين. كند فرهنگ جوامع اشاره مي

و شكل و تغيير نحله مهاجرت و حكومت گيري مي ها توان فرهنگ نظر او، به اين ترتيب، نمياز. داند ها

و پايدار هيچ جامعه نقل) 511: 2006: كروسكريتي( او عبارت زير را از راسالدو. دانستاي را ثابت

مي پيوستههمه ما در جهان«:كند مي و قرض آن قرض كنيم كه مشخصة اي زندگي و گرفتن دادن است

را او مشخصه.»دهد كه مرزهاي فرهنگي ما متخلخل است همين نشان مي هاي كالن فرهنگ جهاني

و تسلط مي مي) 511: 2006،كروسكريتي(كروسكريتي.داند نابرابري، قدرت كه به اين نتيجه شايد رسد

ميشناختي، بهتر آن باشد كه ما به جاي فرهنگ كه بر اشتراكات از نظر روش ، از ايدئولوژي كندتمركز

و تنوعات استدةسخن بگوييم كه منعكس كنن .افتراقات

و ايدئولوژي و شاخه زير منزلةزباني به به هر روي، در اين مقال فرهنگ زباني هايي از فرهنگ

پذيرند يا به بيانمي تأثيرشوند؛ به اين مفهوم كه از آنها ايدئولوژي به مفهوم عام در نظر گرفته مي

آن دقيق .اندهگرفتت ها نشأتر از

، ها، تعصبات ها، باورها، نگرش مجموعه افكار، ارزش:كندميتعريف فرهنگ زباني را چنين2شيفمن

آن افسانه و احكام مذهبي كه كاربران يك زبان در هنگام استفاده از زبان خود از . پذيرندمي تأثيرهاها

و در نتيجه مدون مؤسازي را نيز در كيفيت فرهنگ زبا او مسئله نقش زبان در انتقال اطالعات ثر ني

و نيز خود زبان. داند مي و صحت متون مي(ارزش سواد ميشو چون هم فراگرفته و هم به ارث ) رسدد

مي هاي تشكيل دهندة مؤلفهرا نيز از جمله .داند فرهنگ زباني

را» سياست«او به طور كلي. سياست زبان را تعريف مي كند در ارتباط با مفهوم فرهنگ زباني، شيفمن

و به اين ترتيب، براي هاي ديگر انتخاب شده داند كه از ميان راه شيوه يا راه معيني مي ن دو زبا است

و نهان قائل مي از.3شود سياست آشكار او رابطه اين دو نوع سياست زبان با فرهنگ زباني را با استفاده
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و دريا تبيين مي كند؛ سياست آشكار زبان را قسمت بيروني كوه يخ، سياست پنهان زبان تشبيه كوه يخ

ر و دريا يا اقيانوسي كه كوه در آن شناور است ميرا قسمت زيرين آن به. كندا فرهنگ زباني قلمداد

و جوامع را خاستگاه سياست و پنهان زبان اين ترتيب، فرهنگ زباني افراد از هاي آشكار و در نتيجه

كه. داندمي نظر ماهوي مشابه مي ريزي برنامهاز اين رهگذر است به. شود زبان با فرهنگ زباني مرتبط

و به طور؛است گذاري براي زبانسياست شامل زبان ريزي برنامهمفهوم اين معني كه چه آگاهانه

و به طور غير رسمي) شكارآسياست(رسمي و چون خاستگاه سياست)سياست پنهان(و چه ناآگاهانه

و چه از نوع پنهان(هاي زباني زب)چه از نوع آشكار و از جمله فرهنگ اني جامعه، بافت فرهنگي جامعه

وريزي زبان است، پس هر نوع برنامه و غيرمستقيم تابعي از فرهنگ جامعة نيز مستقيم خود به طور عام

ويان يك زبان به طور به بيان ديگر، فرهنگ زباني سخنگ.فرهنگ زباني جامعه به طور خاص است

و سوي برنامه رسمي يا غيررسمي تعيين كنندة به اين ترتيب، براي توصيف. هاي زباني استسمت

ب درست، تحليل از فرهنگ زباني آن جامعه آگاهي كامل داشته،زباني الزم است رنامةو ارزيابي هر

.باشيم

،خود مستلزم آگاهي از فرهنگ به معناي عام است،كه پيشتر اشاره شد، آگاهي از فرهنگ زبانيچنان

ميفرهنگ زباني خود جزئي از فرهنگ عمومي زيرا زب. شودمحسوب ان فرهنگ بنياد برنامه ريزي

و به نظ مياست و متوليان(رسد كه توصيه به توجه به منابع انسانير زبان ريزي برنامهدر) مخاطبان

.نوعي توجه به فرهنگ زباني جامعه است

چه خواهيماكنون مي و فرهنگ زباني فارسي زبانان به طور خاص از بدانيم فرهنگ زباني به طور عام

ها، تعصبات، ها، باورها، نگرش افكار، ارزش،كه گفته شد، شيفمنچنان.هايي تشكيل شده استمؤلفه

و احكام افسانه پذيرند،مي تأثيرمذهبي كه كاربران يك زبان در هنگام استفاده از زبان خود از آنهايها

و در نتيجه ابعاد مدون و نيز خود نقش زبان در انتقال اطالعات و صحت متون سازي زبان، ارزش سواد

مي(زبان ميش چون هم فراگرفته و هم به ارث ميمؤلفهرا از جمله) رسد ود . داند هاي فرهنگ زباني

براي مثال،. يا با يكديگر همپوشاني دارند استتبيين برخي موارد تكراري اين به نظر مي رسد در

ميو افكار، ارزش ها، باورها ها نگرش. يا همان ايدئولوژي گنجاند توان زير عنوان باورهاتعصبات را

و ايدئولوژيهم انعك و اجتماعي را تحت عنوان. ها هستنداسي از باورها شايد بتوان احكام مذهبي
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نت گرفته از قرار داد؛ هنجارها، ممكن است نشأ هنجارها ها باشند، با اين نگرشةدهندشانباورها يا

آن. چنين نيست هميشهحال،  و(، اين همهجا كه فرهنگ مفهومي پوياستاز  باورها، نگرش ها

و سر ديگر رشته در حال) هنجارها و درزماني دارند؛ يعني يك سر هر كدام در تاريخ ابعادي همزماني

و افسانه را نيز يك زبان يب، با در نظر گرفتن تاريخ، سابقةبه اين ترت.و آينده است هاكه شامل ادبيات

و چه از نوع كتبي( شودمي ومي)چه از نوع شفاهي هاي فرهنگي زبان سرمايهتوان از جمله منابع

ها مكتوب به ويژه اگر اين سرمايه،هاي زباني را نيز بايد جزئي از فرهنگ زباني دانست سرمايه. دانست

.باشند

سه)2،2001نقل شده در اوكز23: 1992(1بيكر و مؤلفهنگرش زباني را شامل شناختي، احساسي

م در موردو آمادگي براي عملنسبت به زبان احساس،از زبان به اين معني كه آگاهي داند؛يرفتاري

نكته قابل ذكر اين است كه چون باورها اليه زيرين.داندمي كاربران زبانهاينگرش را سازندة زبان

آننگرش هانگرشو چون هاستدشوارتر از دسترسي به نگرش ها حتيها هستند، دسترسي به

مي منعكس كنندة سنباورها هستند، سنجش نگرشتوان ش باورهاي زبانيجهاي زباني را به نوعي

از. دانست و آمادگي برايمؤلفهبايد توجه داشت كه هر يك  هاي نگرش زباني يعني آگاهي، احساس

و زبان آموزي سنجيدعمل را بايد در سه سطح پيكره، شأ ميبا اين.ن توانكه هنجارهاي زباني را نيز

يا، مطاديدهاتا حدودي در نگرش و نيز بررسي رعايت و نبايدهاي زباني لعه متون مربوط به بايدها

و الزم نكردن رعايت و نبايدها براي دست يافتن به اين بخش از فرهنگ زباني ضروري اين بايدها

مي خود عاملي است كه باورها، نگرشنيزهاي زباني سرمايه. است و هنجارها را شكل براي.دهد ها

ا و سرمايه زباني بررسي دقيق هر يك به سه ساحت بايدز اين چهار حوزه يعني باور، نگرش، هنجار

و فراگيري زبان توجه پيكره، شأ و آموزش براي دست يافتن به باورهاي زباني كاربران زبان،. كردن

و فراگيري زبان هاي الزم است كه باورهاي آنان در حوزه و آموزش مورد توجه پيكره زبان، شان زبان

.دگيرقرار 

1 Baker 
2 Oaks 
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بهارزيابي هاي زباني سخنگويان يك زبان،به همين ترتيب، براي رسيدن به نگرش سه نگرش آنان

و زبانساحت شأ شأهنجارهاي زبان. آموزي ضروري است ن، پيكره و را نيز بايد در سه حوزه پيكره، ن

و آموزشي هاي زباني هم سه نوع پيكره سرمايه. آموزي جستجو كرد زبان به اين ترتيب،.ندداراي، شاني

مؤ مختلف مؤلفهبا دوازده  كه ذكربه الزم. مواجهيم،ثر هستندكه هر يك در بناي فرهنگ زباني است

كه در اين پژوهش تالش شده.با يكديگر همپوشاني كامل يا جزئي دارندها مؤلفهبرخي از اين  است

.شودي زبانان ساكن تهران ارزيابياصلي فرهنگ زباني يعني نگرش زباني فارس مؤلفةيكي از چهار 

و هوشياري زباني ايدئولوژي زباني،بهداشت زباني

و نبايدها يا هنجارهاي زباني تشكيل بخشي از فرهنگ زباني گويشوران بيشتر زبان ها را موضوع بايدها

رااو. نامد مي2اين بخش از فرهنگ زباني را بهداشت زباني1كامرون. دهد مي يك نگراني بهداشت زباني

ميفره شناسان را از ناديده گرفتنبحث خود زبانو در مقدمةكند نگي هميشه در جريان تلقي

مي رويكردهاي مردم به زبان به زبان به سببرا مجموعه رويكردهاي كاربران زبانوي. دارد برحذر

درو كندمييك واقعيت زباني تلقي،كه وجود واقعي دارنداين هاي زبان بررسي حوزةمطالعة آن را

. داند شناختي مي

هر سخنگوي صاحب هاي ارزشي مردم در مورد زبان را بخشي از سرمايه زباني قضاوت كامرون

و معتقد است كه تبيين اين قضاوت توانشي مي مي داند او توجه. شناس باشدتواند بخشي از كار زبان ها

و تالش آن از براي دخالت در آن را هم از جنبةاهبه اظهار نظرهاي مردم درباره زبان و هم اجتماعي

مي بعد فهم زبان بشري مي كامرون. داند حائز اهميت و تالش كند كه نشان دهد مرز بين توصيف

ميتجويز كم رنگ تر از آن است كه زبان دو. كنند شناسان تصور و تجويز او معتقد است توصيف

مي پديده ماهيتاً متفاوت نيستند، چرا كه هر شود، خود ناخواسته نوعيتوصيفي به ويژه وقتي مدون

مي هاي دستور توصيفياو كتاب. تجويز است ورا مثال توصيفي حتي اگر دستور به شيوةگويدمي زند

خود نوعي تجويز است، چون كاربران زبان،، در عملنگاشته شود)شناسانشيوه مطلوب زبان يعني(

 
1 Cameron 
2 Verbal Hygiene 
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زبا مراجعه به آن راو باني خود را شكلكاربردهاي ميندهدميآموزش زبان  نمونة. كننديا اصالح

» زبان خود را به حال خود بگذار«رابرت هال با عنوان كند، كتاب ديگري كه او در اين باره ذكر مي

ازبا اين گويدمياست؛ كامرون كه محتواي اين كتاب به طور كلي دعوت سخنگويان زبان به پرهيز

 شناساناو نگرش ضدتجويزي زبان،در مجموع. را در بر داردوان كتاب نوعي تجويز تجويز است، عن

ميشناسي از نگرشدر سنت زبان را و ايدئولوژيك و شباهت عمدة.داندهاي ارزش بنياد تجويزگرايي

.ضديت با تجويز را جدا تلقي كردن زبان از كاربران آن مي داند

و تحقق بهداشت زباني هايي چون ساده سازي متون، اصالح امال، حفظرا در فعاليتكامرون تجلي

و ها، تدوين اصول نامهگويش طيف مخالفت،يا در آن سوي... نگاري، ويرايش، تدوين اصول بالغت

ميبا هر يك از اين يك ها  يا ريزي زبانبه نوبه خود ساحتي از ساحات برنامههااز اين داند هر

برزبان ريزيبرنامهازفرايندي و يا ايدئولوژي خاص هستند كه مبتني هر.ندايك فرهنگ زباني به

و جمع كسب زباني در حوزه بهداشت زباني به نوعي آوري رويكردهاي هر جامعةترتيب، مطالعه

م.آگاهي از فرهنگ زباني است و چگونگي تكوين عتقد است تأمل در حوزةاو منشاء هنجارهاي زباني

.مطالعات جامعه شناسان زبان مي گنجد زبان در حوزةها در كاربرانآن

ميانشدر واقع، بحث كامرون دو فهم مفهوم فرهنگ زبانيدهد كه نخستن  مؤلفةبدون توجه به

و تاريخ زبان ميسر نيست هدوم اين.كاربران زبان و كاربران آن را كنترل كه فرهنگ زباني م زبان

هم مي و ميآن سويازكند در. شودها كنترل در حقيقت، بهداشت زباني تجلي تالش كاربران زبان

و بهداشت زباني را دو جلوة به اين ترتيب، شايد بتوان ايدئولوژي.كنترل فرهنگ زباني است  زباني

زب: مختلف فرهنگ زباني دانست تأايدئولوژي و بهداشت اني نتيجة و كاربران آن ثير تاريخ بر زبان

.ن زبان براي كنترل آينده زبان استزباني حاصل تمايل كاربرا

و ايدئولوژي زباني را نمودهاي درونيچنان كه در بخش پيش اشاره شد، شايد بتوان ايدئولوژي

و فرهنگ زباني دانست؛ به اين معنا كه آنگاه كه به باورها، نگرش و سرمايه فرهنگ از ها، هنجارها ها

آن جنبهديد  و آنگاه كه به باورها، ها در يك جامعه بنگريمهاي مشترك ، با موضوع فرهنگ مواجهيم

و سرمايه نگرش هاي افتراق آنها در يك جامعه بنگريم، با مفهوم ايدئولوژي ها از ديد جنبه ها، هنجارها
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شناختي است كه به پژوهشگر ايدئولوژي زباني يك ابزار روش از نظر كروسكريتي. سروكار داريم

و تجربه، آرمانامكان پژوهش درباره تنوع آراء مي ها .دهد هاي ارتباطي را

است كه با1»زباني هوشياري«شود، اصطالح اصطالح ديگري كه در ارتباط با مفاهيم فوق مطرح مي

را قدري تسامح مي تعريف دقيقي از اين اصطالح در متون مربوط به اين.ناميد» آگاهي زبان«توان آن

به موضوعات وجود ندارد، با اين حال برخي از آن جمله. اند برده كار مولفان به دفعات اين اصطالح را

هوشياري زباني را يك مشخصه اجتماعي تلقي2توماس. كنيم به دو كاربرد اين اصطالح اشاره مي

مي. كند مي دل گويد جامعه او و دغدغه فكري آن باشد اي داراي هوشياري زباني است كه زبان .مشغولي

د3سيلورشتاين مياز بعد و هوشياري زباني يگري به اين مفهوم هاي كاربران مجموعه آگاهيرا نگرد

و توجيهات آن مييك زبان از آن زبان و كاربردهاي آن زبان معرفي به اين. كند ها براي ساختارها

مؤترتيب، او هوشياري زباني را در تك و سير تحول ساختار يك زبان ميامل به.داند ثر اين، با توجه

هر. زباني دانست هاي زباني يك جامعة وان هوشياري زباني را جنبة مثبت نگرشت مي به اين ترتيب،

. تر است تر باشد، هوشياري زباني آن جامعه باال زباني سخنگويان يك زبان به آن زبان مثبت چه نگرش

هاي نگرش مجموعة،زبانان ساكن تهران از ديدگاهي عملياتي در اين پژوهش، هوشياري زباني فارسي

و  ).ب:1384، داوري(است زبان فارسي تلقي شده ريزي برنامهآنها به زبان فارسي

 زبان تهران فرهنگ زباني گويشوران فارسي

از گروهاين بخش از مقاله گزارش يك پژوهش ميداني انجام شده در ميان ساكنان شهر تهران در هايي

از. است 1384و آغاز سال 1383پايان سال  از يكي هاي اصلي مؤلفهاهداف اين پژوهش تعيين يكي

با توجه به توضيحات باال اكنون. استزبانان ساكن تهران، يعني نگرش زباني زباني فارسي فرهنگ

زبانان عبارت نگرش زباني فارسي. فرهنگ زباني به دست دهيم مؤلفةتوانيم تعريفي عملياتي از اين مي

پاست از مجموع آگاهي آن آنها از و فراگيري اين زبان، احساس و آموزش بهيكره، شان ها نسبت

آنپيكره، شأ و رويكرد عملي و فراگيري اين زبان و آموزش ون و آموزش ها در مورد پيكره، شان

 
1 Language Awareness/ Linguistic Consciousness 
2 Thomas 
3 Silverstein 
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آن به شرحي كه رفت،ش زباني، الزم است كه نه سازةنگر مؤلفةبراي سنجش. فراگيري اين زبان

نم.ش قرار گيردمورد سنج و ودار زير رابطةدر تأ مؤلفهفرهنگ زباني  مؤلفةكيد ويژه بر هاي آن با

و سازه آن نگرش زباني :است ترسيم شدههاي
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 هاي فرهنگ زباني مؤلفهنمودار

سو نامه، پرسشآماري مذكور جامعةهاي زباني براي سنجش نگرش هر نه حوزه االتي دربارةاي حاوي

شأآگاهي( نسبت آموزي فارسي، احساسن زبان فارسي، آگاهي از زباناز پيكره زبان فارسي، آگاهي از

و آموزين زبان فارسي، احساس نسبت به زبانبه پيكرة زبان فارسي، احساس نسبت به شأ فارسي

، رفتار عملي در موردزب رفتار عملي در مورد پيكرة ، رفتار عملي در موردشأ ان فارسي ن زبان فارسي

و هاي مختلف دانش نفر از گروه 826در ميان) آموزي فارسي زبان آموز، دانشجو، دانشگاهي

.1فرهنگستاني توزيع شد

مد زبانان هاي زباني فارسي متغيرهاي سن، تحصيالت يا هويت صنفي بر نگرش تأثير در اين گزارش

و رفتار عملي فارسينيست، بلكه هدف اين گزا نظر نه رش سنجش آگاهي، احساس و در ايت زبانان

بهنگرش زباني آن در. زبان در مورد زبان فارسي استي از فرهنگ زباني جامعه فارسيبخش منزلهها

كه اين پژوهش تالش كرده نگرش زباني را بر يكديگر هاي تشكيل دهندة مؤلفهضمني تأثيرايم

، نگرش به زبان فارسي بر نگرش به احساس بر رفتاروآگاهي هاي لفهمؤ تأثيربيازماييم؛ يعني 

زبان، نگرش به زبان انگليسي بر نگرش به زبان فارسي، احساس نسبت به شان زبان فارسي ريزي برنامه

بهو احساس زبان بر هوشياري زباني ريزي برنامهبر هوشياري زباني، آگاهي از  زبان ريزي برنامهنسبت

 
١����� �� ���� ���� ���:���� �()���� ������ ����

 ���س� �� ���
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ها نامهشده در پرسش اطالعات گردآوري.را مورد سنجش قرار دهيم هوشياري زبانيفارسي بر 

اسو پس از استخراج وارد نرم كدگذاري و1اس.اس.پي.افزار آماري و در قالب جداول تقاطعي

و رگرسيون تنظيم هاي كاي ميانگين از طريق آزمون ن. شده استاسكوئر، آنوا تايج اين پژوهش در زير

و نيز توضيح متني ارائه شده نمودارها در قالب .استو جداول

3)رفتار(بر آمادگي براي عمل2مؤلفة احساس تأثير

مي%99با زيرول جد و برنامه دقت نشان و آمادگي دهد كه بين احساس در مورد زبان فارسي ريزي آن

فربه. براي عمل در مورد آن رابطه وجود دارد و اين ترتيب كه هر چه احساس د نسبت به زبان فارسي

آن برنامه مي عمل آمادگي او براي، تر باشد مثبت ريزي .شود نيز بيشتر

 رفتار مؤلفة احساس بر مؤلفة تأثير توزيع پاسخگويان براساس

و احساس به زبان فارسي

آن برنامه  ريزي

آمادگي براي عمل در مورد زبان فارسي

مجموعباالمتوسطپايين

%9/68منفي

164 

6/34%

150 

4/21%

33 

42%

347 

%6/34%6/26%5/43%5/23متوسط

1 SPSS 
و ;:5.6789  رFGي ز;8ن @8ر<= در D7رد ز;8ن @8ر<=
در D7رد ز;8ن @8ر<=.٥  
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56 189 41286 

%6/7مثبت

18 

9/21%

95 

9/51%

80 

4/23%

193 

%100مجموع

238 

100%

434 

100%

154 

100%

826 

و عملنمودار  رابطة احساس

احساس نسبت به زبان فارسي

كممتوسطزياد 

��
��

80

60

40

20

0

ميزان آمادگي عمل

كم 

متوسط 

زياد 

52

27

21 22

44

35

8

24

69

ي براي عملمؤلفة آگاهي بر آمادگ تأثير

و هرچه ميزان در مورد آن براي عمل بيشتري آمادگي،باشندترآگاه زبان فارسيبههرچه افراد دارند

.شودمي آمادگي براي عمل در مورد زبان فارسي كمتر،آگاهي كمتر باشد

 مؤلفة عملبر مؤلفة آگاهي تأثير جدول توزيع پاسخگويان براساس
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و  آگاهي از زبان فارسي

آنهبرنام  ريزي

آمادگي براي عمل در مورد زبان فارسي

مجموعمثبتمتوسطمنفي

%5/55پايين

132 

38%

165 

5/30%

47 

6/41%

344 

%5/34متوسط

82 

2/42%

183 

4/36%

56 

9/38%

321 

%1/10باال

24 

8/19%

86 

1/33%

51 

5/19%

161 

%100مجموع

238 

100%

434 

100%

154 

100%

826 

 عملبر آگاهييرتأثنمودار

ميزان آگاهي نسبت به زبان فارسي

كممتوسطزياد

صد
در

60

50

40

30

20

10

0

ميزان آمادگي عمل

كم

متوسط 

زياد

33
36

31

20

42

38

10

34

55

 ريزي زبان فارسي نگرش به برنامهدرنگرش به زبان فارسي تأثير

مي ريزول جد كه از بين افرادي كه نگرش مثبت به زبان فارسي دارند، درصد بيشتري دهد نشان

و برعك نگرش مثبت به برنامه بين اين آماري هم وجود رابطة هاي آزمون.سريزي زبان فارسي دارند

.كنند دو متغير را تأييد مي
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و نگرش به برنامه تأثير جدول توزيع پاسخگويان براساس  ريزي زبان فارسي نگرش به زبان فارسي

ريزينگرش به برنامه

 زبان فارسي

نگرش به زبان فارسي

مجموعمثبتمتوسطمنفي

%3/71منفي

186 

6/31%

94 

5/7%

20 

3/36%

300 

%1/24متوسط

63 

4/24%

126 

7/37%

101 

1/35%

290 

%6/4مثبت

12 

9/25%

77 

9/54%

147 

6/28%

236 

%100مجموع

261 

100%

297

100%

268 

100%

826 

 فارسينگرش به زبانبر انگليسينگرش به زبان تأثير

مي در و نگرش به زبان جدول زير مشاهده فارسي رابطه وجود شود كه بين نگرش به زبان انگليسي

مي.دارد مي رسد كه هر چه نگرش نسبت به زبان انگليسي مثبت به نظر شود، نگرش نسبت به زبان تر

 از ميان افرادي كه به انگليسي نگرشي منفي دارند، فقط براي مثال. تر خواهد بود فارسي هم مثبت

يادي كه به انگليسي نگرش مثبتكه از ميان افردر حالي.دارندينسبت به فارسي نگرش مثبت2/27%

بيشترين نگرش منفي به فارسي نيز از ميان افرادي. نسبت به فارسي نگرش مثبت دارند%5/35.دارند

دو جداول آزمون آماري هم وجود رابطة.است كه نسبت به زبان انگليسي نگرش منفي دارند بين اين

اس. كنند نگرش را تأييد مي .تالبته رابطه از نوع ضعيف

 نگرش به زبان انگليسيبر نگرش به زبان فارسي تأثير جدول توزيع پاسخگويان براساس

نگرش به زبان انگليسي نگرش نسبت به زبان فارسي

مجموعمثبتمتوسطمنفي
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%7/40منفي

99 

8/26%

110 

2/30%

52 

6/31%

261 

%1/32متوسط

78 

9/38%

160 

3/34%

59 

36%

297 

%2/27مثبت

66 

3/34%

141 

5/35%

61 

4/32%

268 

%100مجموع

243 

100%

411 

100%

172 

100%

826 

 نگرش به زبان انگليسيبر نگرش به زبان فارسي تأثيرنمودار

نگرش به فارسي

منفيبينابينمثبت

صد
در

50

40

30

20

10

0

نگرش به انكليسي

منفي

بينابين

مثبت

3534

30

34

39

27 27

32

41

و برنامه نگرشبراحساس نسبت به شأن زبان فارسي تأثير آنريزي به زبان فارسي

احساس افراد نسبت به شأن زبان فارسي بيشتر باشد، ميانگين نمرة نگرش زير هرچه هايولطبق جد

و برنامه مي به زبان فارسي .رود ريزي زبان فارسي باال

و جدول ميانگين نمرة پاسخگويان براساس رابطة احساس نسبت به شأن زبان فارسي با نگرش به زبان فارسي

 ريزي زبان برنامه
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 ريزي زبان فارسي نگرش به برنامه نگرش به زبان فارسياحساس نسبت به شأن زبان فارسي

03/13551/122كم

08/16127/138متوسط

32/17681/145زياد

ميانگين

ـ حداكثر  حداقل

75/159

0ـ 218

03/137

0ـ 179

و برنامهبرريزي زبان آگاهي از برنامه تأثير آن نگرش به زبان فارسي  ريزي

ريزي زبان فارسي باالتر باشد، نگرش نسبت به زبان چه آگاهي افراد از برنامهبرطبق جداول زير هر

و برنامه .تر است ريزي آن مثبت فارسي

بهبر ريزي زبان آگاهي از برنامه تأثير ميانگين نمرة پاسخگويان براساس جدول و نگرش نگرش به زبان فارسي

آن برنامه  ريزي

ريزي زبان فارسينگرش به برنامهزبان فارسينگرش بهريزي زبانآگاهي از برنامه

24/15361/128كم

93/16041/138متوسط

16/16888/148زياد

ميانگين

ـ حداكثر  حداقل

75/159

0ـ 218

03/137

0ـ 179

و برنامهبرريزي زبان فارسي احساس نسبت به برنامه تأثير ريزي زبان نگرش به زبان فارسي

 فارسي

مي ريزي زبان فارسي مثبت زير هرچه احساس نسبت به برنامه هايولطبق جد شود، نگرش نسبت تر

و برنامه مي ريزي آن هم مثبت به زبان فارسي .شود تر
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وبر ريزي زبان فارسي احساس نسبت به برنامهتأثير ميانگين نمرة پاسخگويان براساس جدول نگرش به زبان فارسي

 ريزي زبان فارسي برنامه

نسبت بهاحساس

 ريزي زبان فارسي برنامه

ريزينگرش به برنامهنگرش به زبان فارسي

 زبان فارسي

71/14460/122كم

61/16280/138متوسط

07/17260/151زياد

ميانگين

ـ حداكثر  حداقل

75/159

0ـ 218

03/137

0ـ 179

از تأثيرتعيين ميزان  زباني هاي نگرش زباني در كل نگرش مؤلفههر يك

ميچنان ها در هوشياري زباني متعلق مؤلفه تأثيرباالترين ضريب،شود كه از آزمون رگرسيون مشاهده

متعلق است تأثيرترين ضريبو پايين)β=341/0(به مؤلفة احساس نسبت به شأن زبان فارسي است 

 ).β=013/0(ريزي زبان به موافقت با برنامه

ي نيز مؤثرترين مؤلفه احساس نسبت به شأن زبان فارسي استدر مورد نگرش به زبان فارس

)540/0=β(از تأثيركه آن در هوشياري زباني تأثيراين مؤلفه در نگرش به زبان فارسي حتي بيش

.ترين مؤلفه در نگرش به زبان فارسي، نگرش به زبان انگليسي استتأثيركم. است

 استمؤثرترين مؤلفه، آمادگي براي عمل،ريزي زبان فارسي در مورد نگرش به برنامه

)334/0=β(.ا در هوشياري زباني،ي نداردتأثيراين مؤلفه در نگرش به زبان فارسي هيچي تأثيرام

ريزي زبان فارسي آگاهي از شأن زبان ترين مؤلفه در نگرش به برنامهتأثيركم).β=187/0(سزا دارد به

 ).β=030/0(فارسي است 

آن هاي تشكيل مؤلفه تأثيربراي كشف ميزان(مون رگرسيون جدول آز )دهندة هوشياري زباني در

βتأثيرضريب
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هوشياريهامؤلفه

 زباني

نگرش به زبان

 فارسي

ريزي نگرش به برنامه

 زبان فارسي

AP(190/0303/0063/0(آگاهي از پيكرة زبان فارسي

AS(057/0065/0030/0(آگاهي از شأن زبان فارسي

ـــAA(079/0051/0(آگاهي از آموزش زبان فارسي

EP(193/0361/0059/0(احساس نسبت به پيكرة زبان فارسي

ES(341/0540/0114/0(احساس نسبت به شأن زبان فارسي

EA(062/0068/0(احساس نسبت به آموزش زبان فارسي

EBP(093/0017/0196/0(ريزي پيكرهاحساس نسبت به برنامه

249/0ـــEBS(096/0(ريزي شأناحساس نسبت به برنامه

190/0ـــEBA(083/0(ريزي آموزشاحساس نسبت به برنامه

252/0ـــMTB(013/0(ريزي زبانموافقت با برنامه

ــــــ-MTBF(062/0(هاي فعليريزيموافقت با برنامه

085/0ـــMTBG(036/0(هاي قبليريزيموفقيت برنامه

ريزي زبان فارسيآمادگي براي عمل در برنامه

)AMAL(

334/0ـــ187/0

ـــ014/0ـــ)NE(نگرش به زبان انگليسي

ـــ024/0ـــ)MTM(گري يك سازمانموافقت با متولي

ـــ13/0ـــ)HI(هوشياري زباني ايرانيان از نظر ايرانيان

HASF(102/0032/0112/0(ان فارسيحساسيت نسبت به زب

039/0ـــOF(045/0(اميدواري به بهبود وضع فارسي

)AGAHEE(آگاهي از زبان فارسي

)EHSAS(احساس نسبت به زبان فارسي
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و2، نگرش به زبان فارسي1هوشياري زباني دهندة هاي تشكيل مؤلفهدهنده نشانبه تفكيك اين فرمول

.است مؤلفههر تأثيرو ميزان3زبان ريزي رنامهبنگرش به

و ميزان هاي تشكيل دهندة مؤلفه يك تأثيرهوشياري زباني  هر

1 HZ 
2 NF 
3 NBF 
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HZ = 341/0ES+ 193/0EP + 190/0AP + 187/0AMAL + 102/0HASF + 096/0EBS + 

093/0EBP +083/0EBA + 079/0AA + 062/0EA + 057/0AS + 045/0OF + 

036/0MTBG + 013/0MTB - 062/0MTBF 

و ميزان هاي تشكيل دهندة مؤلفه يك تأثيرنگرش به زبان فارسي  هر

NF = 540/0ES + 361/0EP + 303/0AP + 068/0EA + 065/0AS + 051/0AA + 032/0

HASF +024/0MTM + 017/0EBP + 014/0NE – 13/0HI 

به هاي تشكيل دهندة مؤلفه و ميزان يزير برنامهنگرش يك تأثيرزبان  هر

NBF = 334/0AMAL + 252/0MTB + 249/0EBS + 196/0EBP + 190/0EBA + 114/0EA 

+112/0HASF + 085/0MTBG + 063/0AP +059/0EP + 039/0OF + 030/0AS 

مي اين فرمول به شأن زبان مؤثرترين مؤلفه در هوشياري زباني ايرانيان احساس نسبتدهد،ها نشان

و بعد آگاهي از پيكره قرار دارد. استفارسي  آمادگي براي. پس از آن مؤلفة احساس نسبت به پيكره

در مورد نگرش به زبان فارسي هم مؤلفة. گيرد عمل در مورد زبان فارسي در رديف چهارم قرار مي

و پس از آن احساس  و آگاهي احساس نسبت به شأن زبان فارسي در اولويت قرار دارد نسبت به پيكره

مي. از پيكره به رسد به نظر در،طور كلي مقدم بر مؤلفة آگاهي است مؤلفة احساس اما مؤثرترين مؤلفه

و موافقت علني با برنامه. استريزي زبان فارسي، آمادگي براي عمل نگرش به برنامه ريزي زبان

و آموزش در جاي احساس نسبت به برنامه و پيكره .هاي بعدي قرار دارند گاهريزي شأن
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به(ها مؤلفه تأثيرنمودار ميزان  و نگرش متغيرهاي وابستة فرعي در هوشياري زباني، نگرش به زبان فارسي

)متغيرهاي وابستة اصلي(ريزي زبان فارسي برنامه

 هوشياري زباني

ز
ن
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 گيري نتيجه

و پوياست كه برآيند مجموعه باورها، نگرشيفرهنگ مفهوم و در عين حال تحقق يافته و انتزاعي ها

و درزماني مشترك يك جامعه ميفرهنگ چنان. است هنجارهاي همزماني مفهومي كنند كه برخي تصور

و ارزش و به همان اندازه كه شامل آرماني م مؤلفهبنياد نيست و هنجاري هاي مؤلفهشود،يهاي مثبت

و ضد هنجاري هم  . داردمنفي

فر جامعه ميشناسان معتقدند بههنگ داراي كاركردهاي اجتماعي است كه از جمله اين كاركردها توان

و هويت .اشاره كرد... سازي، ايجاد همبستگي

را بدين ترتيب،.اي از فرهنگ به معناي عام آن است فرهنگ زباني، زيرشاخه توانمي فرهنگ زباني

با باورها، نگرش برآيند مجموعة و درزماني مشترك يك جامعه در ارتباط و هنجارهاي همزماني ها

.دانستو سخنگويان آن زبان 

و هر سياست زباني در صورتي قابل اجرابراي زبان، مستلزم سياست ريزي برنامههر نوع گذاري است

ه.است كه مبتني بر فرهنگ جامعه باشد جافرهنگ نوع معه به طور طبيعي تعيين كنندةر

مي ريزي برنامههاست، سياست به عبارت ديگر،.دشو زبان به اين مفهوم با فرهنگ زباني مرتبط

آن فرهنگ،هاي زباني به دو تعبير برنامه و سوي مؤبنيادند؛ فرهنگ جامعه زباني در تعيين سمت ثر ها

و سوي برنامهنيزو است  و فرهنگ ريزي زبان تعيين سمت بدون توجه به فرهنگ جامعه به طور كلي

شد منجرها زباني به طور خاص به شكست برنامه .خواهد
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و پنهان زبان در برنامه ريزي زبان تنها در رابطه با مفهوم فرهنگ زباني معنا دو مفهوم سياست آشكار

مي هر يك به طريقي از فرهنگ زباني جامعه؛ يعني اين دو نوع سياستيابند مي .شوند تغذيه

،طبق اين تعريف. از فرهنگ زباني تعريفي عملياتي به دست دهيم ايم كه در اين پژوهشتالش كرده

سه فرهنگ زباني و سرمايه اصلي نگرش زباني، هنجار مؤلفةشامل از ميان اين. هاي زباني استزباني

شأ ما به جستجوي نگرش مؤلفهسه  و هاي زباني در سه ساحت پيكره، در. ايمزبان آموزي پرداختهن

و رفتار را بررسي كرده ؤلفةمهر ساحت سه ايم كه نتايج اين بررسي در زيرنگرشي احساس، آگاهي

.آمده است

 نتايج پژوهش ميداني

و برنامه زبانان ساكن تهران كه احساس مثبتدرصد بيشتري از فارسي ريزي زبان تري نسبت به زبان

ب .يشتري براي عمل در مورد فارسي دارندفارسي دارند، آمادگي

شأ احساس، احساس نسبت هاي تشكيل دهندةمؤلفهتمام از ميان ن زبان فارسي در باال بردن به

مؤهوشيار مؤ.ثرتر استي زباني ساكنان تهران ني ساكنان نگرش زبا مؤلفة سازندةثرترين به بيان ديگر

دن هوشياري زباني از زبان فارسي هم در باالبر آگاهي.ن زبان فارسي استتهران احساس نسبت به شأ

تأ.ثر استساكنان تهران مؤ هر چه نگرش به زبان.احساس بيش از آگاهي است مؤلفةثير با اين حال،

.تر خواهد بود ريزي زبان هم مثبت نسبت به برنامه تر باشد، نگرش فارسي مثبت

و انگليسي وجود رابطة به.ندارد چنداني بين نگرش به زبان فارسي به اين ترتيب، وجود نگرش مثبت

و بر عكس معنايزبان انگليسي به  به بيان ديگر كم تاثيرترين.داشتن نگرش منفي به فارسي نيست

.گيري نگرش هاي زباني ساكنان تهران، نگرش به زبان انگليسي است مؤلفة در شكل

:به قرار زير است هوشياري زباني ساكنان تهران هاي سازندةمؤلفهثير ترتيب تأ

و آمادگي براي احساس نسبت به شأن فارسي، احساس نسبت به پيكرة زبان فارسي، آگاهي از پيكره

.عمل در مورد زبان فارسي
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رسد كه بخشي از فرهنگ زباني فارسي زبانان ساكن تهران يعني با توجه به پژوهش فوق به نظر مي

را. اس نسبت به زبان فارسي استهاي زباني آنان بيشتر مبتني بر احس نگرش شايد بتوان اين يافته

هاي زبان در جهان ريزي اكثر قريب به اتفاق برنامه كه انگيزةمبني بر ايندانست ييدي بر فرضيه ايگر تأ

مي را هويت . داند طلبي

 منابع

(نو داوري اردكاني،عافخمي، ز«)1384. و نگرش هاي دانشكده مجلة،»بانيبرنامه ريزي زبان

و علوم انساني .1-23، صص 174، شماره56، دورة ادبيات

ع ن افخمي، و عملي برنامه ريزي زبان«)1384(.و داوري اردكاني، مجله،»معرفي اجمالي ابعاد نظري

و علوم انساني .1-16، صص 175، شماره56دورة، دانشكده ادبيات

ن ايمرو«)1384(.داوري اردكاني، و برنامهر آراء صاحبنظران آ راني در باب زبان فارسي ،»ن ريزي

صص3شمارة،10 دورة، مجله نامه پارسي ،28-1.
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ن و هوشياري زباني برنامه)1384(. داوري اردكاني، ، دكتري نامة پايان،)با نگاهي به ايران(ريزي زبان

و علوم انساني، دانشكدة .دانشگاه تهران ادبيات

نداوري و رسانه ملي ريزي برنامهمتوليان«)1385(.اردكاني، و سنجش فصلنامةدر،»زبان ،پژوهش

.45-21صص،47، شماره13دوره

ن و زبان فارسي«)1386(.داوري اردكاني،  دورة،مطالعات ملي فصلنامةدر،»نمادهاي هويت ايراني

.1-24صص،2شمارة،8

ن (داوري اردكاني، و همبستگي ملي ريزي برنامهن، زبا«)1386. در،»با نگاهي به ايران: زبان

و سياست:، تهران مجموعة مقاالت همايش ملي اتحاد ملي .مركز تحقيقات استراتژيك،ها راهبردها

ن آن«)1386(.داوري اردكاني،  فصلنامة نامةدر،»سياست پنهان زبان در مقابل سياست آشكار

. 158- 186صص، اول ارةمش،نهم دورة،فرهنگستان

ع http://www.iranpress.ir/farhang/Template/NewsPrintable) 2008(.ذوعلم،

Version.aspx?NID=1 
 2008: تاريخ دسترسي/ 21

ا http://www.iranpress.ir/farhang/Template/NewsPrintable) 2008(.فياض،

Version.aspx?NID=146 /01.16. 2008: تاريخ دسترسي
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ب http://print.sharghian.com/?5906) 2008(. كيا،
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