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ـان  درآمدي بر جامعهبا نام این کتاب، من نخستین بار به هنگام ترجمۀ کتاب  ـتۀ رونالـد   شناسی زب ، نوش
ـان     » بهداشت زبان«وارداف، برخورد کردم. جذابیت عنوانِ  ـابم. در هم ـاب را بی مرا بر آن داشت کـه کت

ي نو و آموزنده بـود کـه تصـمیم    اه قدر مطالب کتاب برایم جذاب و دربردارندة نکته مرور آغازین، آن
همتا به فارسی درآمده  گرفتم آن را نیز به زبان مشترك ایرانیان برگردانم. اکنون خُرسندم که این کتاب بی

ـتن    ي نـوي کـه در آن آمـده اسـت، بـی     ها است. تازگی موضوع کتاب، آوازة آن و اندیشه ـان نوش گم
ـار،  کند. ب گر را بر آن الزامی می گفتاري روشن پیش ه هنگام ترجمۀ کتاب، بر آن بودم که پس از انجام ک
گفتاري گویا یا دست کم چندبرگی بر آن بنویسم. اما پس از به انجام رسیدن ترجمۀ کتاب، تـوان   پیش

م براي این کار آفتابی نیست. از این رو، ا این کار مهم از من رخت بر بست، و اکنون هم هواي حوصله
ـ وامی    این کار را به زمانی ـ شاید در چارچوب یک مقالۀ نقد و بررسی  گذارم. البته امیدوارم کـه   دیگر 

ره از زیـر    زحمت انجام آن کار را نیز یکی از دوستانِ کوشاي خودم بر عهده گیرد، تا من بتوانم یک سـ
 بار این مسئولیت بگریزم؛ و کار من با این کتاب به همین یادداشت پایان پذیرد. 

منتشر، و پس از آن چنـد بـار دیگـر چـاپ      1995این کتاب نخستین بار در سال  متن انگلیسیِ
مجموعـۀ آثـار کالسـیک    «نیـز ویراسـت دیگـري از آن در چـارچوب      2012شده است. در سـال  

، 1995به بـازار کتـاب آمـده اسـت کـه افـزون بـر مـتن ویراسـت          » 1شناسی انتشارات راتلیج زبان
مفصل است. نویسندة کتاب، در ایـن دو بخـش، کوشـیده اسـت     ي ا درآمد و تَکمله دربردارندة پیش

انجـام گرفتـه    2012روز کند. ترجمـۀ فارسـی کتـاب از روي همـین ویراسـت       که کتاب را نو و به
ي خـاص خـود را دارد، و در آن   هـا  و پیچیـدگی  هـا   است. زبـان مـتن انگلیسـی کتـاب دشـواري     

پـذیر و   ت متن را با زبانی روشـن و فهـم  اصطالحات و تعبیرهاي نو زیاد است. مترجم کوشیده اس
ي توضـیحی بسـیاري را متـرجم بـه     ها در عین حال امینِ به متن مبدأ، به فارسی برگرداند. پانوشت

ـ  ي خاص، و اصطالحات و تعبیرهـاي نـو، ناشـناخته   ها متن افزوده، و برابر انگلیسی همگی نام ر و ت
از [] بـراي مشـخص کـردن مطـالبی بهـره       احتماالً پیچیده را پانوشت کرده است. در متن فارسـی 

یی کـه  هـا  گرفته شده است که مترجم به متن افزوده، و از {} براي مشخص کردن شمارة یادداشت
                                                           
1. Routledge Linguistics Classics 
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 اند.   هم در متن به صورت باالنوشت مشخص شده ها در پایان کتاب آمده؛ و عددهاي پانوشت
مشغولی و حیرانی بـر متـرجم    نشوبی و ذهآ به هنگام ترجمۀ این کتاب، دلهره و پریشانی و دل

چیره بوده است. اما او همۀ کوشش خود را کرده است که اینها هیچ یک نتوانند مـتن را بـه تجربـۀ    
سـنج دکتـر حسـین     خود او دچار کنند. ... خوشبختانه کار ویراستاري کتاب به قلم ظریـف و نکتـه  

دور از آشـوب و پریشـانی،    محمدي سپرده شد؛ و مترجم دلش آرام گرفت که متن نهایی کتاب به
و آراسته و درخورِ زبان مشترك ایرانیان خواهد بود. در برابـر کوشـش شایسـتۀ سـتایش ویراسـتار      

 توانم بگویم سپاس دوست روزهاي سختی و پریشانی.   توانمند کتاب، تنها می
نـه  ، از چاپ کتـاب اسـتقبال کـرد و پیگیرا   بوکادکتر احمد رمضانی، مدیر جوان و کوشاي نشر 

قـدمی، و نگـاه نـیکش، و     کارهاي آن را به انجام رسانید. از احمد عزیز سپاسگزارم به خـاطر ثابـت  
یی که به هنگام نیاز به من کرده است. قدردانِ دوست خـوبم دکتـر حسـین شـیخ     ها صدالبته خوبی

آلمـان   1نشناسان برجستۀ ایرانی است ـ از دانشگاه گوتینگ  گمان در شمار کتاب بادي ـ که بی آ بستان
خواهم دکتر  کتاب را در اختیار من گذاشت. دوستانِ نیک 2012هستم که  با سخاوتمندي، ویراست 

ند. در این ا رسول شاکري و دکتر علی صالحی مرا در به انجام رساندن این ترجمه تشویق کردهعبدال
تمام کردن کـار را از   توان ها و پریشانی ها دهی همیشگی آنها نبود؛ آن آشوب مسیر، شاید اگر انگیزه

رسول و علی عزیز هم سپاسگزارم که هلَم دادند، و همچنین بـراي  عبدالگرفت؛ از این رو، از  من می
، سرکار خانم دکتـر شـهین   2وایبِر» پژوهان زبان«یم در مسیر. در گروه ا یی که با هم داشتهها فکري هم

خانم دکتر نگار داوري اردکانی، و برخی  زاده که حق استادي نیز بر گردن من دارند، و سرکار نعمت
هایی دربارة ترجمۀ عنوان کتاب به من متذکر شدند که به خاطر آنها از این دو  از دوستان دیگر، نکته

استاد ارجمند و دوستان دیگر سپاسگزارم. خواهران نورچشمم، نوشین و سـاناز، چـون گذشـته در    
 پیش رفتن؛ از آنها هم خیلی ممنونم. ند براي به ا ند، و تشویقم کردها کنارم بوده

پژوهـان   به هر روي، امیدوارم ترجمۀ فارسیِ این کتـاب ارزشـمند، بـراي دانشـجویان و دانـش     
شناسـی، مطالعـات فرهنگـی،     شناسی، آموزش زبان، ادبیات، علـوم سیاسـی، جامعـه    ي زبانها رشته

ن سـودمند واقـع شـود. از    منـدا  مطالعات زنان، علـوم ارتباطـات، مـدیریت رسـانه و دیگـر عالقـه      
خوانندگان گرامی کتاب خواهشمندم که هر نگاه و نظري کـه دربـارة کتـاب و ترجمـۀ فارسـی آن      

   .iranamini@msn.comدارند، با این رایانامه با من در میان گذارند: 
 رضا امینی

 خورشیدي 1394/بهمن/16تهران 

                                                           
1. Georg-August-Universität Göttingen  
2. Viber 



 

 درآمد پیش
 
 
 
 
 

نیست: پیکرة اصـلی مـتن ایـن کتـاب      زبان بهداشتسره جدید از  آید ویراستی یک آنچه در پی می
منتشر شد. بنـابراین، خواننـده    1995دربردارندة همان مطالب ویراست نخست آن است که در سال 

ممکن است در شگفت باشد که چرا مـن از فرصـت موجـود بـراي روزآمـد کـردن کتـاب بهـره         
م نیز متحمـل تغییـر و تحـول    ا پرداخته ها یی که من در این کتاب بدانها ویژه اینکه جدل به م؛ا نگرفته
ي دیگري بروز کرده است که در آن زمانی که مـن  ها ند، و افزون بر این، در این مدت، نگرانیا شده

بـه ایـن   شدند (البتـه مـن    دادم یا مشخص و برجسته نبودند یا دیده نمی م را انجام میا پژوهش اولیه
دست از تغییرها در تکمله کتاب خواهم پرداخت). با وجود ایـن، آن اسـتداللی کـه محـور اصـلی      
بهداشت زبان قرارگرفته است، در گذر زمان تغییر نکرده است. در واقع، چنانچـه ایـن اسـتدالل در    

 ر است.  ت هزمانی که من آن را مطرح کردم، استدالل بجایی بوده باشد، امروز به مراتب بجاتر و موج
ش ا من استدالل کردم که بهداشت زبان صرفاً اقدامی غیرطبیعی و بیهوده که ریشه 1995در سال 

وجو کرد، نیست. اصطالح بهداشت زبان را  را باید در ناتوانی ما از فهم چگونگی کارکرد زبان جست
و عملکردهایی دارد که  ها م. این اصطالح اشاره به گردآوريِ قروقاطی گفتمانا من، خودم ابداع کرده

خوان  یی همها و ساختار یا کاربردهایش را با آرمان» پاك کنند«کوشند زبان را  از رهگذر آنها مردم می
کنند که آنها در ارتباط با زیبایی، حقیقت، کارآمدي، منطـق، درسـت بـودن و آداب رفتـار دارنـد. از      

ت: بدین معنی که بهداشت زبان یکی منظري دیگر، بهداشت زبان محصول نحوة کار کردن زبان اس
ي هـا  پذیري و تفاوت شود انعطاف پذیري فرازبانی است که باعث می ي ظرفیت انعطافها از رویش

ي روزانـه داراي  هـا  فرد باشد. این ظرفیـت در ارتبـاط   قدر منحصربه ظریف ارتباط زبانی انسانی این
کنـد)، امـا    فاهمـات مـی  ت شتباهات و سوءکارکردهاي مهمی است (براي نمونه ما را قادر به اصالح ا

تـوان در   ر این ظرفیـت را مـی  ت ي پیچیدهها توان آن را محدود به این کارکردها دانست. صورت نمی
هایی دید که در طول تاریخ بشر او را همراهی کرده است: تأمل در آنچه ما در جهان  یکی از گرایش

آورد.  دن بر آن و بهتر کردنش را در ما به وجود میکنیم، انگیزة مداخلۀ در جهان، چیره ش مشاهده می
ي انسان را به سوي گسترش هنجارهایی هدایت کرده است که مبناي ا در نسبت با زبان، چنین انگیزه
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گیرند. اگرچه هدف  تعریف خوب یا بد، درست یا غلط و پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی بودن امور قرار می
ي ژرفتري نیز باشند ها دن زبان است، آنها ممکن است بیانگر دغدغهمند کر نمایان این هنجارها قاعده

 اند.  که زبانی نیستند، بلکه اجتماعی، اخالقی و سیاسی
ي ا شناسـان حرفـه   ي از زبـان ا یکی از اهداف من از طرح استدالل مورد نظر، جلب توجه دسـته 

زبان، مبتنـی بـر رد کـردن     ي طرفداران بهداشتها مشغولی بوده است که پاسخ و واکنش آنها به دل
ي ارتبـاط برقـرار کـردن    ها آنها به عنوان اموري نامربوط، بیهوده و غلط است. در حال حاضر، شیوه

ي کـه مـن در ادامـه بیشـتر دربـارة آن      ا ر شده است (نکتـه ت شناسان با کاربران عادي زبان متنوع زبان
نه تنها هنوز نیـروي حیـاتی   » ها باشدان تنت بگذارید زبان«صحبت خواهم کرد). اما سنت سرزنشگر 

یی خـود را روزآمـد کـرده اسـت کـه بـه       ها و سرزندگی خود را از دست نداده است، بلکه به شیوه
 احتمال بسیار ارزش اشاره و توجه به آن را دارد.  

(اما پس از آنکه من نوشـتن آن را تمـام کـرده بـودم)،      زبان بهداشتکوتاه زمانی پیش از چاپ 
را منتشر کرد کـه کتـابی اسـت دربـارة زبـان، بـراي خواننـدگان         2زبانی غریزةکتاب  1نکراستیوِن پی

شناسـی]   ي عمومی [زبـان ها در تاریخ کتاب ها رین کتابت عمومی. این کتاب تبدیل به یکی از موفق
زیر برگرفته از فصلی از این کتـاب اسـت. در ایـن فصـل پینکـر دربـارة        3متن از نوع خود شد. تکه

 دهد که چرا تجویزگرایی کاري است غلط:   کند و توضیح می رایی بحث میتجویزگ
ـتند          ـتید. در ایـن مس ـتندي دربـارة طبیعـت هس فرض کنید که شما در حـال تماشـاي مس

ـیده    ي طبیعیها ي باشکوه معمول زندگی حیوانات در زیستگاهها صحنه شان به تصـویر کش
ـته       ـتند گذاش شـده اسـت، از چنـد واقعیـت     شده است. اما صدایی کـه بـر روي ایـن مس

دقتی صداهایشان را خـراب   با بی 4ي کاکل سفیدها کند ... گنجشک کننده صحبت می نگران
دربردارندة چندین خطاي مشخص و آشـکار اسـت،    5دار ي کوهانها کنند ... آواز نهنگ می

 دچار آشفتگی شده است.   ها هاي میمون شود که چندین سال است که جیغ و گفته می
ي طبیعی بهـره گرفتـه اسـت کـه در آن     ا نجا پینکر از تاکتیک بازنمایی زبان به عنوان پدیدهدر ای

شد که زبان تبدیل به چیزي شود که قضاوت کردن ما دربـارة   زمان تاکتیک معتبري بود و باعث می
ش ، همـان نگـر  »طبیعت«مورد به نظر آید. اما نگرش او به زبان، به مثابۀ بخشی از  آن نامربوط و بی

یی کـه بـه طـور    ها م. در حرفا به تحلیل و بررسی آن پرداخته زبان بهداشتسنتی نیست که من در 
                                                           
1. Steven Pinker 
2. The Language Instinct 
3. passage 
4. white- crowned sparrows 
5. humpback whale 
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)، به طور معمول خـود زبـان بـا    22شود (براي نمونه، ص سنتی دربارة پیوند طبیعت و زبان زده می
: یا نیروهاي قدرتمند طبیعی، همچون باد یا جزر و مـد مقایسـه شـده اسـت     1ي جاندارها ارگانیسم

و نیروهـاي   هـا  ي سنتی وجود دارد، این است کـه ایـن ارگانیسـم   ها ي که در این دست حرفا نکته
تـوانیم آنهـا را متوقـف     طبیعی داراي قوانین خاص خود هستند و ابلهانه است که گمان کنیم ما مـی 

از اسـت کـه بخشـی    » طبیعـی «ي ا گوید، زبان از این نظـر پدیـده   کنیم. در مقابل، در آنچه پینکر می
شود که] زبـان نیرویـی نیسـت کـه از      یافتۀ ما است. [در واقع گفته می شناختی تکامل طبیعت زیست

بـرد. حـرف    ي است که از درون ما را بـه پـیش مـی   ا بیرون در برابر ما قرار گرفته باشد، بلکه غریزه
طـا کـرده   ي است که طبیعت براي برقراري ارتباط به گونـۀ انسـان ع  ا پینکر این است که زبان شیوه

ي دیگر عطـا کـرده   ها ي دیگري را براي برقراري ارتباط به گونهها طور که شیوه است، درست همان
گذارانه در موردي نامعقول و بیهوده اسـت، بایـد    است. چنانچه ما بپذیریم که قضاوت کردن ارزش

 هستند.   یی به همان اندازه نامعقول و بیهودهها بپذیریم که در موارد دیگر هم، چنین قضاوت
شناسی است. در این جریان به مطالعـۀ زبـان بـه     در زبان 2پینکر در شمار افراد جریان شناختگرا

ر است تا بـه علـوم اجتمـاعی. از    ت شناسی نزدیک شود که به علوم زیست مثابۀ کوششی نگریسته می
در » 3عصـبی   سـخت ـ  «، یـا  »غریـزي «تلقی پینکر از رفتار زبانی به مثابـۀ رفتـاري    1990میانۀ دهۀ 

گفتمان عمومی نافذ و فراگیر شده است (در بخـش تکملـۀ ایـن کتـاب، مـن بـه بررسـی یکـی از         
م که در آن تأثیر این دیدگاه پینکر به طور خاص شـدید بـوده اسـت؛ بـه عبـارت      ا مواردي پرداخته

تـر از  ي مرد ـ زن). انتقادي کـه مـن بـه ایـن دیـدگاه دارم، کم      ها دیگر، در گفتمان مربوط به تفاوت
زبـان یـک چیـز/ نیـرويِ زنـدة طبیعـت       «گوید  ري دارم که میت انتقادي نیست که به استدالل سنتی

شناسان، من هم بر سر این موضوع بحثی ندارم که توانمندي انسـان بـراي    همانند بیشتر زبان». است
هسـتند کـه   ي شناختی است که بخشی از موهبت ژنتیکی ها فراگیري و کاربرد زبان مبتنی بر توانایی

دانـم؛ بـدین    را عبـارتی نامناسـب مـی   » غریزة زبان«به ما اعطا شده است. با وجود این، من عبارت 
تـوان نظـري ایـراد کـرد. از ایـن       اشاره به آن نوع رفتار دارد که دربارة آن نمی» غریزه«دلیل که واژة 

کنـد.   را با آن مقایسـه مـی   ر از رفتار حیوانات است که پینکر زبان انسانت لحاظ، زبان موردي پیچیده
ي زبانی پیچیـده بـدون فکـر آگاهانـه و از روي عـادت روي      ها درست است که بسیاري از فعالیت

کند، گویشـورانی کـه آنهـا     شناختی آشکار می دهند، و از بسیاري از الگوهایی هم که تحلیل زبان می
تواننـد دربـارة رفتـار     مـه، افـراد مـی   ند، دقیقاً به همان صورت آگاهی ندارند؛ با این ها را تولید کرده

                                                           
1. living organisms 
2. cognitivist current 
3. hard- wired 
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بـودگی   کننـد. نـه تنهـا غیـرارادي     زبانی خود و دیگران اظهار نظر کنند و مکرراً هم این کـار را مـی  
ي بسـیار بـارز شـیوة برقـراري ارتبـاط انسـانی اسـت، بلکـه یکـی از          هـا  یکی از ویژگی 1فرازبانی
کنـد. تـا    ي غیرانسانی آن متمایز مـی ها ونهیی است که شیوة برقراري ارتباط انسانی را از گها ویژگی

داري تا کنـون بـا چیـزي هماننـد ایجـاد خطاهـاي        آنجا که بر ما مشخص است، هیچ نهنگ کوهان
عمدي در زبان خودش، همکارانش را سرگرم نکرده است، یا به زبان تند و تیزي به نهنگـی دیگـر   

وده اسـت. در مقابـل، در میـان    چنـان کـه بایـد خـوب نبـ      اطالع نداده است که آخـرین آوازش آن 
برنـد، و گـاهی از آنهـا     ي خیلی کم سن و سال هم از بازي با واژگان لذت میها ، حتی بچهها انسان
توانـد از   دهند. این رفتار نابهنجار نیز مـی  [زبانی] دیگران نظر می» نابهنجار«شنویم که دربارة رفتار  می

برد تا نـاتوانی کـودکی در تلفـظ     سال به کار می رگاي که یک بز کاربرد یک واژة گستاخانۀ ممنوعه
دهیم از فرهنگـی بـه    ي خاصی که ما دربارة زبان انجام میها را دربرگیرد. اگرچه قضاوت /r/صداي 

گـذاري   رسـد کـه انگیـزة بنیـادینی کـه در مـا بـراي ارزش        فرهنگ دیگر متفاوت است، به نظر می
 تري دارد.   بسیار عمومی [کاربردهاي] زبانی [افراد] وجود دارد، خصلت

همچون پینکر قرار نگرفته باشـد،   2گرایانی این استدالل ممکن است چندان مورد توجه شناخت
تري بـه آن نشـان    مند به مطالعۀ حیات اجتماعی زبان هستند، توجه جدي شناسانی که عالقه اما زبان
یی را برانگیخـت. اگـر   هـا  مانیکه منظور من اسـت، بـدگ  » بهداشت زبانی«ند. در آغاز، آن نوع ا داده

هـاي ایـن کتـاب بـه عنـوان مطالعـاتی        هاي در ظاهر ناهمگونی که در فصل استدالل کنیم که پدیده
توانیم بگـوییم کـه    اند، متعلق به همین نوع بهداشت زبانی هستند، می موردي مورد بحث قرار گرفته

ن است همـه آن را متقاعدکننـده   کاري که در این کتاب انجام شده، کاري است نو؛ هرچند که ممک
کنـد کـه    ) پس از آنکه در یک مقالۀ نقـد و بررسـی اشـاره مـی    127: 1997( 3ندانند. جیمز میلروي

بارزترین مشخصۀ این کتاب این است که موضوعات مختلفی را زیر عنوان بهداشت زبـانی آورده  «
د که آیا اسـتعارة موجـود در نـام    شناسان احتماالً استدالل خواهند کر زبان«شود که  ، متذکر می»است

دهد، بـه   این کتاب مناسب است یا نه، و اینکه آیا موضوعاتی که کامرون آنها را مورد بحث قرار می
با این همـه، بـه نظـر    ». رین نحو زیر عنوان مربوط به آنها مورد بحث قرار گرفته است یا نهت مناسب

کتاب و هم خود مفهوم بهداشـت زبـان  بـا هـم     آید که در گذر زمان هم استعارة موجود در نام  می
و  هــا نامــه شــماري، از جملــه واژه } در منــابع بــی1{بهداشــت زبــاننــد. اصــطالح ا تلفیــق شــده

شناسی، به کار برده شده است؛ بر استدالل نظري [بنیادین] ایـن کتـاب مبنـی بـر      ي زبانها نامه دانش
                                                           
1. metalinguistic reflexivity 
2. cognitivists 
3. James Milroy 
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یـک عملکـرد نیـز بـه طـور گسـترده در        در کاربرد زبـان بـه مثابـۀ    1جایگاه محوري هنجارگذاري
یی که پس از انتشار کتاب انجام گرفته، صحه گذاشته شده است. با وجود این، وقتی که بـه  ها بحث

شـمار،   در منابع بـی » بهداشت زبان«کنم که به کارگیري اصطالح  پردازم، گمان نمی مرور گذشته می
ي پس از انتشار آن، فقـط شـاهدي   ها بحثو صحه گذاشتن بر استدالل نظري بنیادین این کتاب در 

نوشتم از ایـن امـر بـه     هاي خود من باشد. حتی اگر من در زمانی که کتاب را می بر درستی کوشش
تـر بـود    طور کامل آگاه نبوده باشم، باید بگویم که بهداشت زبان بخشی از یک جریان فکري بزرگ

 داد.   ارمند را بازتاب میکه عالقۀ فزاینده به مطالعۀ جدي عملکردهاي زبانی هنج
 2شناسان زبـان  هاي آشکاري میان کارِ من دربارة بهداشت زبان و کار مردم براي نمونه، همانندي
 5، ووالرد4شود، وجود دارد (شـیفلین  به آن اشاره می» 3هاي زبان ایدئولوژي«دربارة آنچه با اصطالح 

ي زبـان نیـز بـر ایـن     ها وط به ایدئولوژي، نوشتگان مربزبان بهداشت). همانند 1998 6و کراسکریتی
هایی مربوط به زبان هسـتند: بلکـه،    ندرت فقط بازنمایی هاي زبان به فشارند که بازنمایی نکته پاي می

هـاي   مند به دیگـر زمینـه   به نحوي نظام«ها  ادعا کرده است، این بازنمایی 7گونه که سوزان گال همان
» درت، و یـک نظـم اخالقـی مطلـوب مربـوط هسـتند      ، قـ 8گفتمان فرهنگی، همچون طبیعت افراد

(یعنـی نحـوة بازنمـایی شـدن زبـان) و       ایـدئولوژي ). تمایزي که در این سـنت میـان   171: 1995(
ند، در رویکرد من به بهداشت زبان نیـز مسـتتر   ا (یعنی نحوة کاربرد واقعی زبان) قائل شده 9عملکرد

خـوان کـردن برخـی از     هایی براي هم نوان کوششتوان به ع ي آن را میها است، و بسیاري از نمونه
هاي عملکرد [زبانی] با بازنمایی ایدئولوژیک آن توصیف کرد. اما احتماالً از نظر تأکیـدي کـه    سویه

هـایی   هـاي زبـانی تفـاوت    شود، بین رویکرد من و رویکـرد ایـدئولوژي   بر نکات یا موضوعاتی می
ود بهداشـت زبـان بـه عنـوان عملکـردي (یـا       وجود دارد؛ بدین دلیل کـه مـن تمایـل دارم بـه خـ     

هـاي   کنـد و هـم شـیوه    هاي زبان را تولیـد مـی   اي از عملکردهایی) بنگرم که هم بازنمایی مجموعه
اي که میان بازنمایی و رفتـار [زبـانی] وجـود دارد، در هـر دو      خاص کاربرد آن را. اما رابطۀ پیچیده

شـناختی،   هـاي زبـان   هاي پـژوهش  ر حوزهرویکرد بررسی شده است (بررسی این موضوع در دیگ
نیـز سـودمند    11و مطالعۀ زبان، جنسیت و سکسوالیته 10»موج سوم«گراي  شناسی تنوع همچون زبان
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 ).  2006 3، ناکامورا1995 2، هال2008 1بوده است (براي نمونه، اکرت
حوزة پژوهشی دیگري که به پـروژة پیشـنهادي بهداشـت زبـان کمـک کـرده اسـت، مطالعـۀ         

کوشش برخی افراد یـا مؤسسـاتی   «) آن را 181: 2009( 4است که برنارد اسپالسکی» دیریت زبانم«
کند که براي خود اتوریته الزم براي اصالح عملکردهـا یـا باورهـاي زبـانی گروهـی از       تعریف می

ریـزي   تصور مدیریت زبان برآمده از مطالعات سیاست و برنامه». ] را قائل هستندها گویشوران [زبان
زبان است که به طور خـاص و در وهلـۀ نخسـت بـر مسـائل زبـانی تمرکـز داشـتند کـه پـس از           

رو شـده بودنـد. در    استعمارزداییِ میانۀ قرن بیستم، کشورهاي تازه به استقالل رسیده بـا آنهـا روبـه   
ریزي زبان را در شمار یکی از انواع بهداشـت زبـان قـرار دادم؛ البتـه در      من برنامه 1995[ویراست] 

ي بهداشت زبانی که متخصصانش از جایگاه علمـی آن در برابـر اتهامـات    ها شمار آن دست فعالیت
کنند. از گذشته گـرایش بـر ایـن بـوده اسـت کـه بـا         کاري اشتباه و بیهوده [زبان] حمایت می دست

ریـزي زبـان بـه عنـوان فعـالیتی فنـی برخـورد شـود؛ و در عـین حـالی کـه سـویۀ              موضوع برنامه
گـري انتقـادي    ندرت بـا ایـن موضـوع بـا پرسـش      ک آن به رسمیت شناخته شده بود، بهایدئولوژی

شد. با وجود این، در کارهاي جدیدتري که در زمینۀ مدیریت زبان انجام گرفتـه اسـت،    برخورد می
شود، و افزون بر این، حوزة توجه آن نیـز گسـترش یافتـه     بر مسائل مرتبط با قدرت بیشتر تأکید می

تري از مـداخالت زبـانی را دربرگیـرد. در اصـل، تعریـف       تر و متنوع ند مجموعۀ بزرگاست تا بتوا
تـوان دربـارة مـواردي بـه کـار بسـت کـه در آن اتوریتـۀ          اسپالسکی از مدیریت زبان را نه تنها مـی 

کننـد   است که دولت یـا نهادهـاي دولتـی اعمـال مـی      5يا شده، اتوریتۀ سیاسی  و/ یا حقوقی اعمال
توان دربـارة انـواع    بینیم)، بلکه این تعریف را می ریزي زبان می معموالً در مورد برنامه طور که (همان

ي کـه اعمـال   ا م، و در آنهـا اتوریتـه  ا بحـث کـرده   زبان بهداشتمواردي هم به کار بست که من در 
 2ي (هماننـد اتوریتـۀ ویراسـتاران کـه عملکردشـان در فصـل       ا شود، ممکن است اتوریتۀ حرفه می

نمــایی  نیــک«شــده اســت) یــا اساســاً اخالقــی باشــد (هماننــد اصــطالحات مربــوط بــه  بررســی
) 2009اسـت). در پـژوهش خـود اسپالسـکی (     4که مورد توجـه خـاص فصـل     6»ورزانه سیاست

کنـد؛ [امـا]    عملکردهایی بررسی شده است که شالودة آنها را اتوریتـۀ دینـی یـا نظـامی فـراهم مـی      
مند به بررسی مدیریت زبـان توسـط مؤسسـات تجـاري و      قهپژوهشگران دیگر به طور خاص عال
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هـایی اسـت کـه در عصـر      ند که قدرت و نفوذ فزاینـدة آنهـا یکـی از مشخصـه    ا یی بودهها شرکت
شـود (بـراي خوانـدن     ي زیـادي دربـارة آنهـا مـی    هـا  سازي اقتصاد در دنیاي امروز، صحبت جهانی
 ن کتاب).  ي بیشتر در این زمینه نگاه کنید به تکملۀ ایها بحث

پردازند کـه برخـی از    یی که در آن پژوهشگران به بررسی موضوعاتی میها یکی دیگر از حوزه
دارند، مطالعۀ یادگیري و آموزش زبان است. بـراي نمونـه،    زبان بهداشتآنها جایگاهی محوري در 

وعات یابی [زبان] که به طور سـنتی در آنهـا بـر موضـ     سازي و ارزش ي مربوط به آزمونها در بحث
آمـوزان بـا توجـه بـه آنهـا       عملکرد زبان 1فنی، همچون چگونگی تعریف هنجارها و سنجش اعتبار

توجه شده است کـه چـه کسـی/ کسـانی هنجارهـا را       ها تأکید شده، به تازگی به این دست پرسش
کنند و تلویحات ایدئولوژیک این هنجارها چه چیزهایی هسـتند (بـراي نمونـه،     کند/ می تعریف می

). همچنین جدلی پایدار و همیشگی دربارة اهـداف  2009 4؛ توالن2001 3؛ شوهامی2009 2امارامکن
اهداف ایدئولوژیک و نمادینی که آموزش زبان انگلیسی در خدمت آنها قرار دارد، در جریـان بـوده   

به صـورتی انتقـادي تحلیـل     5است: براي نمونه، چگونگی بازنمایی زبان انگلیسی در مواد آموزشی
شـده آمـوزش [زبـان] بـه صـورت       ي اصلی و شـناخته ها )، و اینکه روش2010 6(گرِيشده است 
کنندة چه هنجارهاي زبانی و غیرزبانی هستند نیـز بـه صـورت انتقـادي تحلیـل شـده        پنهان تقویت
که با آموزش زبان در پیوند است نیز بـه نحـوي    8). حوزة ارتباطات بینافرهنگی2001 7است (بِالك

 ).  2011 9است (پیلر نحوي انتقادي تحلیل شده
جداي از آن ویژگی که به طور خاص مورد توجه جیمـز میلـروي و پژوهشـگران دیگـر قـرار      

گیرنـد ـ عمـدة توجـه انتقـادي       هایی که زیر عنوان بهداشت زبان قرار می یعنی انواع پدیده ـ    گرفت
نخسـت   شده است، متوجه دو ویژگـی دیگـر آن بـوده اسـت؛ ویژگـی      زبان بهداشتکه به کتاب 

برانگیزتـرین سـویۀ اسـتدالل مـن بـراي       مربوط به آن چیزي اسـت کـه مـن انتظـار داشـتم جـدل      
هاي بهداشـت زبـان بـر     شناسان باشد: این حرف که محکوم کردن ساده و راحت همۀ صورت زبان

رُووات، دمیـر    پایۀ اصول ضدتجویزگرایانه، نه سودمند است و نه منطقی. براي نمونه، زبان شناس کـ
توانـد   نشینی از [اصل] سنتی ضـدیت بـا تجـویزگرایی، مـی     ، ابراز نگرانی کرد که عقب10لوگجِراکا
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شناسی را در مخالفت با مداخالت زبـانی داراي انگیـزة سیاسـی تضـعیف کنـد؛ بـدین        توانایی زبان
دلیـل کــه چنــین کــاري اتوریتــۀ علمــی را کــه برآمــده از تعهــد آنهــا بــه توصــیف عینــی اســت،  

} بر پایۀ چنین دیدگاهی (که در مورد مد نظر کالوگجرا متـأثر از تجربیـات عینـی او    2انگیزد.{ برمی
شـکل   1990که شـدن یوگسـالوي در دهـۀ    ت ي است که پس از تکها گرایانه از بهداشت زبانی ملی

تواند خطر عفو یا حتی صـحه گذاشـتن بـر آن را در پـی      گرفت)، توجه جدي به بهداشت زبان می
اي بیان شده اسـت کـه برنـارد اسپالسـکی      گیري نظرسنجی نی مشابهی نیز در نتیجهداشته باشد. نگرا

در رسـیدن بـه اهـداف     1هاي مکرر مدیران زبـان  انجام داده است. اسپالسکی پس از اشاره به ناکامی
شناسان باید براي کارآمدتر شدن مـدیریت زبـان    خود، این موضوع را مطرح کرده است که آیا زبان

ایـن کـار اساسـاً ناخوشـایند     «گیري کرده است،  پرده و مشخص نتیجه گونه که او بی نبکوشند، یا آ
 ).  261: 2009» (است

تواند باشد که ایـن کـار چـه خوشـایند باشـد چـه        پاسخ خود من به پرسش اسپالسکی این می
یر ناپـذ  ناپذیر. اما پذیرش اینکه بهداشت زبان یکـی از همراهـان اجتنـاب    نباشد، کاري است اجتناب

ي ا وچرا بر هر طرح مغرضانه و ابلهانـه  چون هر گونه کاربرد زبان است، به معناي صحه گذاشتن بی
که ممکن است به نام آن مطرح شود، نیست. با این همه، اختالف من با کالوگجرا در این است کـه  

نـان،  شود، حتـی در صـورت موفقیـت آ    یی را که دربارة عملکردهاي زبانی هنجارمند میها استدالل
تـوان اجرایـی کـرد. بالهـت مغرضـانۀ       ي زبانی عینـی نمـی  ها رو کردن مردم با واقعیت فقط با روبه

) ریشه در ناکامی افـراد درگیـر در آن بـه    3موجود در چیزي همچون نبرد بزرگ دستورزبان (فصل 
ي هـا  در پیش گرفتن دیدگاه علمی مناسـبی نسـبت بـه دسـتورزبان نـدارد، بلکـه ریشـه در ارزش       

یی کـه دربـارة آمـوزش دسـتورزبان     هـا  دار و بنیادینی دارد که در توصیه دارگرایانه و تنبیهی ریشهاقت
 ند.  ا شود، به صورت نمادین بیان شده می

 2شـده اسـت. سـوزان رومـین     زبـان  بهداشـت رسـاند کـه از    این ادعا مرا به دومین انتقادي می
» خنثـايِ «ي مـن دربـارة  جایگـاه    هـا  ل) یکی از چندین منتقدي بود که اشاره کردند اسـتدال 1997(

هنجارگذاري زبانی به خودي خود (هنجارگذاري زبانی به خودي خود نه خوب است نه بد، بلکـه  
همان چیزي است که هست) همراه با چیزي نیست که خوانندگان منطقاً ممکن اسـت انتظـارش را   

ذاري کـه مـن آن را پـذیرفتنی یـا     داشته باشند؛ از جمله به عنوان نشانی از آن نوع عملکرد هنجارگ
توانم منکر این نکته شوم که ایـن ادعـا حـرف دقیقـی اسـت: مـن عـین         دانم. من نمی خوشایند می

خُـب، بـه هرحـال    («گـذارم   م مـی ا پرسند در دهان خواننـدة فرضـی   پرسشی را که این منتقدان می
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