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اولینبار با خانم پروفسوور اینگرید پیلر از رریق وبگ شووان که بستر اصلی کتاب
حاضور اسوت آشنا شد  .بعدها در سال  8087ایشان را در دانشگاه صنعتی شریف
مگقات کرد ؛ هماهنگی سوووخنرانی ایشوووان را همکار فرزانها سووورکار خانم دکتر
خسرویزاده انجا داده بودند .یک سال بعد ،یعنی سال  ، 8088به دعوت ایشان به
عنوان پژوهشووگر مامان ری یک دورهی شووش ماهه در دانشووکده زبانشووناسووی
دانشگاه مککوئری در شار سیدنی استرالیا بود  .یک سال بعد خانم پیلر برای بار
دو مامان دانشوگاه صنعتی شریف بودند .همکاریهای دانشگاه صنعتی شریف و
دانشووگاه مککوئری اسووترالیا به صووورت تفاهمنامه بیندانشووگاهی همچنان ادامه
دارد.
ایودۀ اولیوۀ ترجموۀ کتاب در اوایل سوووال  8086و در گفتگویی که با خانم پیلر
داشوتم شوکل گرفت؛ ولی ترجمه کتاب بهدلیل مشغلۀ کاری و حجم کتاب بیش از
آنچه فکر میکرد به رول انجامید .کتاب حاضور نتیجۀ چندین سال پژوهش خانم
پیلر در حوزۀ زبانشوناسی اجتماعی کاربردی است که انتشارات دانشگاه آکسفورد
آن را در سوال  ۶786به چاپ رسانده است .این کتاب برندۀ جایزه بینالمللی پروز،1
کوه از رر انجمن انتشوووارات آمریکا اهدا میشوووود ،نیز اسوووت .نویسوووندگان و
پژوهشگران بهنامی همچون ِد ْبرا کامرون استاد دانشگاه آکسفورد و رابرت فیلیپسون
اسوتاد دانشوگاه کوپناا هر دو پشوت نویسی این کتاب را انجا داده و آن را برای
تدریس در حوزۀ زبانشناسی اجتماعی و عدالت زبانی توصیه کردهاند.
آنچه به جذابیت این کتاب میافزاید تنوع دادههای زبانی اسوت که نویسنده در
تبیین نظرات و یافتههای خود به آناا میپردازد .دادههای ارائه شوووده از مااجران و
گویشوران زبان های مختلف در سرتاسر جاان از آمریکای شمالی و جنوبی ،اروپا
و آفریقا ،آسوویا و اسووترالیا و نیوزیلند گرفته شووده اسووت .آنچه این کتاب را برای
خواننودگوان ایرانی جوذابتر میکنود مثوالهوایی اسوووت کوه نویسووونده از ایران و
فوارسووویزبوانان جاان در این کتاب میآورد .نمونههایی از چندزبانگی در جلفای
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اصفاان در دوران صفوی تا سنگقبر نوشتههای گورستان دوالب در شرق تاران و
افواننوه مقیم اسوووترالیوا از نمونههای جالب این کتاب هسوووتند .خانم پیلر به دلیل
سووفرهایی که به ایران داشووته اسووت نمونههای جالبی از فرهنگ و زبان ایرانی را در
این کتواب ککر میکنود .از دیگر ویژگیهوای بسووویار ممتاز این کتاب نثر شووویوا و
روایتگونه کتاب اسوت که هر خوانندهی عگقهمند به حوزۀ زبان ،جامعهشوناسی،
ماواجرت و هویت را به خود جذب میکند .امیدوار ترجمۀ اینجانب در معرفی آرا
و نظرات ایشان مفید واقع شود.
در پوایوان از هموۀ افرادی کوه در ترجموه ،ویرایش و چواپ کتواب به من یاری
رسوواندند تشووکر و قدردانی میکنم .از آقای امیر احمدی مدیر نشوور نویسووه که در
رول این مدت با عگقه و تگش فراوان پیگیر چاپ این اثر بودند بسیار سپاسگزار .
همچنین از همکاری و زحمات خانم پریسووا بخشوونده که با دقت و وسوووا  ،کار
ویراسوووتواری این اثر را انجوا دادنود تشوووکر میکنم .از کمکهای آقای سوووامان
جمشویدی و خانم افسوانه فرهنگ نیز سوپاسگزار  .همچنین از دکتر محمدمادی
حوا ملوک ،دکتر عبوداللووه کریمزاده و دکتر داریوش ایزدی کوه از راهنمواییهووا،
تشوویقها و همکاریهای صومیمانهشوان در این دو سال باره برد کمال تشکر را
دار  .امیدوار ترجمۀ فارسوی این اثر توانسوته باشود مقبولیت نسخۀ انگلیسی آن را
برای خوانندگان فارسی زبان به همراه داشته باشد .همچنین امیدوار ترجمۀ این اثر
در معرفی آرا و نظرات جدید در حوزۀ زبانشوناسی اجتماعی و جامعهشناسی زبان
مفید واقع گردد .ن ظرات و پیشوناادات همۀ شما خوانندگان عزیز را مشتاقانه پذیرا
هستم.
سعید رضائی
عضو هیئت علمی مرکز زبانها و زبانشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
فروردین 8089

یادداشت نویسنده بر ترجمۀ فارسی
بیعدالتی زبانی چیست؟

تنوع زبانی چیست؟

تنوع زبانی یکی از حقایق بنیادین هر زبان اسوت :هی وقت دو شخص متفاوت ،به
یک زبان یکسووان صووحبت نمیکنند .باترین راه برای درک تنوع زبانی ،بررسووی
لاجهها و گویشهای مختلف یک زبان اسووت .بهعنوان مثال زبان فارسووی که در
ایران اسوتفاده میشوود با فارسوی افغانسوتان متفاوت است .اما راه دیگر برای فام
تنوع زبانی ،بررسووی زبانهای مختلف در دنیاسووت .زبانهای انگلیسووی ،چینی و
Social stratification
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از گذشوتههای بسویار دور سؤالی که همواره کهن همه را به خود واداشته این است:
عدالت چیسوت پاسوب به این سوؤال این است :عدالت فائق آمدن بر بیعدالتی است
(فریزر .)۶78۶ ،آنچه ما از مفاو عدالت برداشوت میکنیم اساسا زایدۀ کهن و تفکر
مواسوووت .در جاان امروز ،برخی از بیعدالتیهای پیرامون ما ،همچون بیعدالتی
نسوووبوت به ربقات اجتماعی ،نژاد ،جنسووویت و یا مذهب قابل فام هسوووتند .اما
بیعدالتیهای ناشوی از ز بان نالبا ناشناخته مانده و معموال قابل انماض پنداشته
میشوووونود .بوهعنوان مثوال برخی لاجوههوا و یوا گویشهای خاص را خندهدار و
گویشووووران آن را عقوبافتواده میپنودارنود .کهن موا آموادگی پذیرش برخی از این
اقلیتها را در دانشووگاه ،مشووانل خاص و یا جمع دوسووتانمان نمیپذیرد .هد
نایی و اصوولی این کتاب به چالش کشوویدن چنین بیعدالتیهایی اسووت که نالبا
ناشوی از زبانی است که فرد به آن سخن می گوید .بنابراین در جات رسیدن به این
هد  ،این کتاب سعی میکند به خواننده نشان دهد چگونه این نوع بیعدالتیهای
ناشوووی از زبان بهوجود آمده و چه عواقبی در زمینۀ تحصووویلی ،کاری ،مشوووارکت
اجتمواعی و رواب بینالملول برای آناوا دارد .اینکوه زبوان میتوانود بواعظ واور
قشربندی اجتماعی 1شود ریشه در تنوع زبانی دارد.
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سووواحلی آنچنان تفاوتهایی با هم دارند که هرگز برای گویشوووران بومی 1یکدیگر
قابل فام نیستند .انسانها نمونۀ واقعی از گونههای جاندار چندزبانه هستند.
تنوع زبانی وجه دیگری نیز دارد که باعظ پیچیدگی بیشوتر این مبحظ میشود.
هی گویشوور زبانی همیشه به یک نوع سخن نمیگوید .بهعنوان مثال نحوۀ سخن
گفتن شوما وقتیکه 07سال دارید با وقتی  ۶7ساله بودید تفاوت دارد .یا اینکه زبان
شوما تغییر میکند بسته به بافت زبانی 2که در آن قرار دارید .برای مثال ،زبان شما
وقتی در حال صوحبت کردن با دوسوتانتان هسوتید با وقتیکه برای مصاحبۀ کاری
دعوت میشوید تفاوت دارد.
به همۀ این ارگعات زبانی که در اختیار شما بوده و در بافتهای مختلف زبانی
و شورای مختلف از آناا اسوتفاده میکنید داشوتههای زبانی 3شما ارگق میشود.
برای انلب انسوانهای عصور حاضور داشتههای زبانی شامل داشتههای کگمی و
نوشوتاری زبان آناا میشوود .این در حالی است که  8۱درصد از مرد جاان سواد
خواندن و نوشوتن ندارند (یونسوکو .)۶787 ،برای انلب انسانها داشتههای زبانی
شوامل توانایی آناا در چندین زبان اسوت .گرچه برخی ،خصوصا انگلیسیزبانها،
نالبا از این اصول مسوتثنی هستند .انگلیسیها بیشتر بهدلیل بینالمللی بودن زبان
خود و عد نیاز به دانستن دیگر زبانها تک زبانه میمانند.
داشوتههای زبانی آموختنی هستند .بهعنوان مثال بخشی از نحوۀ صحبتکردن
ما در خانواده شکل میگیرد و بخشی دیگر در بین دوستانمان و یا محی تحصیلی
اموا گونوۀ زبووانی کوه ارزش اجتموواعی دارد (برای مثووال خوانودن ،نوشوووتن و یووا
صحبتکردن انگلیسی و یا گونههای رسمی زبان) در مدرسه شکل میگیرد.
خگصووه اینکه زبان بسوویار متنوع اسووت و داشووتههای زبانی هر فرد از رریق
تعوامگت و تجارب اجتماعی او شوووکل میگیرد .بههمین دالیل اسوووت که زبان با
ربقهبندیهای دیگری همچون جنسویت ،نژاد و مذهب متفاوت است .و به همین
دالیل است که زبان میتواند ابزاری برای بهوجود آمدن بیعدالتیهای خاص شود.
language repertoire
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native speaker
context

1
2

Super-central languages
Hyper-central languages
6 language subordination

language pyramid
Peripheral languages
3 Central languages

4

1
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بهعنوان مثال ،شوونیدن نحوۀ سوووخن گفتن یک شوووخص ،بدون اینکه او را ببینیم،
میتواند پیشینهای در مورد آن شخص به ما القا کند.
ربقهبندیهای زبانی ناشی از تجارب بشر در جامعه است .اما در حقیقت تنوع
زبوانی معموال پودیدهای خنثی نیسوووت و این مسوووئله را میتوان در ترانۀ مشووواور
آمریکایی «تو گوجه دوست داری و منم گوجه دوست دارم» دید .و این در حالی است
کوه تلف گوجوه اول ِ(ت ِمیتو) با تلف گوجه دو ِ(تماته) فرق دارد .به همین منوال،
گونههای مختلف زبانی نیز به گونهای خاص ربقهبندی میشوووندِ .دسوآن ()۶778
این ربقهبندی را به شکل یک هر  1نشان میدهد که هر زبان در قسمتی از این هر
قرار دارد .انلب زبانهای دنیا ،چیزی حدود  89درصد از  0777تا  6777زبان دنیا،
در قسووومت پایینی این هر قرار میگیرند .به این زبانها «زبانهای فرعی» 2گفته
میشوووود که برای تعامگت محلی از آناا اسوووتفاده میشوووود .در باالی این الیه از
زبانهای فرعی« ،زبانهای مرکزی» 3قرار دارند که به زبانهایی اختصوواص دارند
که بهعنوان زبان ملی در کشووورهای بر پایۀ دولت-ملت شووکل گرفته باشووند .زبان
فارسووی در این قسوومت از هر زبانی ِدسوووآن قرار میگیرد .این زبانها در مدار ،
رسوانهها ،سویاست و بوروکراسی اداری کاربرد دارند .حدود  877زبان در این گروه
قرار میگیرند .در سوو ب باالتری از این هر «زبانهای فوق-مرکزی» 4قرار دارند
کوه برای تعامگت بینالمللی اسوووتفاده میشووووند .در ناایت در رأ این هر و در
قسوومت باالی این الیهها زبان انگلیسووی بهعنوان «زبان فرا-مرکزی» 5عرضاندا
میکند.
6
«تابعیت زبانی» که بر پایۀ ارزشگذاری بر یک زبان و بیارزش و یا کمارزش
جلوه دادن زبان دیگر بروز میکند ،باعظ ایجاد بیعدالتی میشود .در چنین حالتی
اسووت که داشووتههای زبانی وابسووته به یک زبان و گویشوووران آن حس حقارت و
خجالت در مقابل با زبان دیگر دارند.

دسترسی زبانی 1چیست؟
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شوانس دسوترسی به جایگاههای مختلف ،به خصوص آناایی که سودآور است ،در
یک جامعه بهصووورت یکسووانی توزیع نشووده اسووت .زبان بهعنوان مامترین ابزار
بوازدارنده در راه نیل به چنین جایگاهها و مقا هایی در جامعه شوووناخته میشوووود.
درواقع جایگاه زبان بهعنوان ابزار محرومیت به دو دلیل در حال باالرفتن است .در
حوالوت اول ،قانون هرگونه تبعی براسوووا نژاد ،مذهب و کشوووور محل تولد را
نیرقانونی اعگ میدارد و این در حالی اسووت که گونههای تبعی کانتر حاکم بر
جامعه کماکان به قوت خود باقی هستند .بسیاری از بحظهایی که در این کتاب در
جوامع لیبرال-دموکرات معرفی میشوووند در این دسووته جای داشووته و بیعدالتی
زبانی بهعنوان نماینده این گروه شناخته میشود .اما حالت دو شکل دیگری دارد؛
در بسیاری از جوامع ،مااجرت سبب بهوجود آمدن افزایش معناداری در تنوع زبانی
شوده اسوت و سوازمانهای فعال در چنین جوامعی نالبا زیرساختها و ملزومات
ضووروری جات ارائۀ خدمات مناسووب به اربابرجوع خود را که از این تنوع زبانی
ماواجرت کرده اند را ندارد .ازآنجاکه انجا هرگونه فعالیت اجتماعی از رریق زبان
رخ می دهد ،عد توانایی به زبان نالب آن سوازمان سبب ضرر و زیان معناداری به
شخص میشود (بروبیکر.)۶78۱ ،
تحصویگت و سوواد مامترین مکانیزمی اسوت که نه تناا برای رشد فردی بلکه
برای توزیع برابر فرصووتها نیز حائز اهمیت اسووت .هرگاه زبان بهعنوان سوودی در
مسیر رسیدن به اهدا باشد ،بیعدالتی واور میکند .مدار معموال تکزبانگی
را سورلوحه و اسوا کار خود قرار میدهند؛ گرچه ممکن است دانشآموزان آن را
جمعیوت زبانی بسووویار متنوعی تشوووکیل دهند (الیس ،گوگولین ،و کگین۶787 ،؛
رضوووائی ،ل یفی و نعمووتزاده .)۶787 ،دانشآموزان وقتی در موودرسوووهای در
می خوانند که به زبان نالب آن تسل ندارند به مشکل دوچندانی در مسیر تحصیل
خود دچار میشووووند :آناا نه تناا باید زبان مدرسوووه را بیاموزند بلکه باید محتوای
درسووی را نیز که از رریق همان زبان جدید آموزش داده میشووود یاد بگیرند .انلب
language access

1

Programme for International
)Student assessment (PISA
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یوادگیری برای این دانشآموزان در حضوووور بقیوۀ دانشآموزانی اتفاق میافتد که به
زبان مدرسوه مسول بوده و لذا تما انر ی خود را صور یادگیری محتوای درسی
میکنند.
معموال دانشآموزانی که مشووکل زبانی در مدرسووه دارند قربانی نگاه کمبود هم
میشووند؛ یعنی همۀ تگش های آناا نادیده گرفته شوده و به مشکل زبانی آناا رب
داده میشووود و انلب مورد تحقیر و تمسووخر دیگران قرار میگیرند (میرشووایدی،
.)۶787
درواقع ،این عد ت ابق بین زبان مدرسوه و زبان خانواده بیشترین ضرر و زیان
را برای کودکان اقلیت بهوجود میآورد.
عواقوب چنین تفواوتی در مسووویر تحصووویول دانشآموزان با یادگیری زبان حل
1
نمیشوود .این موضوع را میتوان در دادههای برنامه سنجش دانشآموزان خارجی
نیز دیود .دادههای موجود نشوووان میدهد که در اکثر کشوووورها ،نسووول اول و دو
دانشآموزان مااجر بهصووورت معناداری نسووبت به دانشآموزان جامعۀ نیرمااجر
عملکرد ضعیفتری دارند.
اما آنچه ناعداالنه جلوه میکند این اسووت که این مدار هی تدبیر و تمایدی
برای پاسخگویی به نیازهای دانشآموزانی که از پیشینۀ زبانی دیگری میآیند ندارد.
بیعودالتی که از این رریق بر دانشآموزان وارد میآید ،در مقایسوووه با فردی که به
زبان مدرسه مسل است ،تا آخر عمر بر زندگی او تأثیر میگذارد .موفقیت تحصیلی
یکی از معیوارهای مام در پیشبینی موفقیت و یا شوووکسوووت فرد در آیندۀ شوووغلی
شوناخته میشوود و درآمدهایی که فرد در رول عمر خود کسب میکند نیز بهعنوان
شووواخصوووی در خ واکاریهای اجتماعی از جمله بارداری دوران نوجوانی معرفی
میشود (گلین و همکاران .)۶789 ،همۀ این مثالها نشان میدهند که دانستن زبان
نالب جامعه تا چهحد میتواند به موفقیت و یا شکست شخص منجر شود.

دانشآ موزانی که از پیشوینۀ زبانی متفاوتی نسوبت به زبان نالب مدرسه میآیند
زیان میبینند؛ چراکه بین داشتههای زبانی آناا و زبان مدرسه ت ابقی وجود ندارد.
این مسئله برای همۀ سازمانها صدق میکند :اقیلتهای زبانی با دو مشکل روبرو
میشوند؛ آناا نهتناا باید زبان جدیدی (و یا گونه جدیدی از یک زبان) را بیاموزند
بلکه باید از رریق همان زبان جدید به تعامل با دیگران بپردازند .این تعامل میتواند
برای ارتبوا در مودرسوووه ،محی کواری ،توضووویب عگئم بیموواری بوه دکتر و یووا
کوانذبازیهای اداری باشووود .در همۀ این موارد عد توانایی به زبان نالب جامعه
بیعدالتیهایی را برای فرد مااجر به وجود میآورد.
چگونه میتوان بر مشکالت بیعدالتی زبان فائق آمد؟
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اگر عودالوت اجتمواعی فوائق آمودن بر بیعودالتی بواشووود ،پس چگونه میتوان بر
بیعودالتی های زبانی که در این کتاب معرفی خواهم کرد فائق آمد دو راه برای این
مسوئله وجود دارد :یکی تابعیت زبانی و دیگری دسووترسووی تبعی آمیز به کاالها و
سرمایههای اجتماعی.
زبانشوناسوان و مرد شناسان برای حل مشکل تابعیت ز بانی یک راه حل ارائه
میدهند و آن این است که همۀ زبانها برابر در نظر گرفته شوند .از زمانیکه فرانتس
بوآ نظرایات خود را م رح کرد ،دانشگاهیان همۀ تگش خود را در برابری زبانها
در بس و انتشار دانش بهکار بستهاند .گرچه پژوهشگران تگش بسیار زیادی برای
تغییر ناادینهشوده برتری بعضوی زبانها (مثگ زبانهای اروپایی نسبت به زبانهای
کشورهایی که استعمارشدهاند) داشتهاند ولی مسئلۀ تابعیت زبانی هنوز پابرجا است
و هنوز زبان های اقلیت از جایگاه اجتماعی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند.
این زبانهای اقلیت به سوورعت در حال از بینرفتن و یا فراموشووی هسووتند و مرد
بیشووتر و بیشووتر تگش میکنند زبانی را بیاموزند که متعلق به جامعۀ نالب اسووت
(بردلی و بردلی .)۶780 ،اموا هموۀ تگشهوای صوووورت گرفتوه برای بابود جایگاه
زبانها نتیجۀ چشمگیری نداشته است .بهعنوان مثال در کشور کره جنوبی دانستن
زبان انگلیسوی به عنوان شواهراه رسویدن به موفقیت اجتماعی-اقتصوادی شناخته
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میشوود .هرچه کرهایها بیشتر و بیشتر به سمت یادگیری زبان انگلیسی میروند،
نه تناا دانستن زبان انگلیسی بلکه صحبتکردن با لاجۀ گویشور بومی انگلیسی نیز
ارزش تلقی میشود .برای نیل به چنین هدفی کرهایها به اقامتهای روالنیمدت
فرزندان خود در کشوورهای انگلیسیزبان روی آوردهاند .آناا فرزندان خود را برای
مدتی به این کشوورها میفرستند تا بتوانند به لاجۀ بومی انگلیسی نزدیکتر شوند.
اما اینجا پایان راه نیست؛ کرهایها حتی برای رسیدن به لاجۀ بومی انگلیسی دست
به جراحی پگستیک نیز میزنند (چو۶787 ،؛ پارک.)۶778 ،
وقتی عد دسوترسوی به تحصیل ،استخدا کاری ،خدمات درمانی و رفاهی به
مشکل زبانی رب داده میشود ،فرد را مقصر میشناسند و باور نالب این است که
فرد ماواجر بواید ناایت تگش خود را برای یادگیری زبان بهکار گیرد .این در حالی
اسوووت کوه یادگیری زبان نالب جامعۀ مااجر برای افراد مختلف بهسوووادگی اتفاق
نمیافتود .این مسوووئله برای افراد بال دوچندان اسوووت .آناا نهتناا باید در جامعۀ
مااجر برای یادگیری زبان تگش کنند ،بلکه باید نیازهای خانواده را نیز تامین کنند.
این مشووکل برای انلب مااجران در دسووترسووی یکسووان به خدمات اجتماعی و یا
شغل مناسب بیعدالتی محسوب میشود .اما جامعۀ میزبان همیشه مااجران را به
کاهلی و سووسووتکاری در یادگیری زبان محکو میکنند و این در حالی اسووت که
همیشه اینگونه نیست.
اما راه حل دیگر برای رسوویدن به عدالت زبانی بهرسوومیت شووناختن زبانهای
اقلیت اسووت .سووازمانهای فعال در جامعۀ میزبان باید این زبانها را بهرسوومیت
بشوناسوند؛ آناا باید به جای فشار روی افراد برای یادگیری زبان ،دسترسی برابر به
خدمات خود را با ارائۀ خدمات به زبان اقلیتها ضمانت کنند .اما رسیدن به چنین
هدفی به راحتی امکانپذیر نیسوت .بهعنوان مثال ،مدار در صووورتی که سوویستم
تکزبانگی را پیش گرفته باشند (و البته دالیل من قی برای این کار نیز وجود دارد)
باید زبانهای مادری دانشآموزان را نیز بهرسومیت شناخته و به آموزش آن زبانها
بپردازند .برای رسیدن به این هد  ،مدار میتوانند زبان نالب جامعه را تدریس
کرده و در کنوار آن زبوان موادری را نیز آموزش دهند .عگوهبراین ،میتوان محتوا و

زبان را در سویسوتم آموزشوی مدرسه قرار داد و دورههای تربیت معلم برای این کار
راهانودازی کرد (گوگولین و همکواران .)۶788 ،ارائۀ خدمات چندزبانی برای درگیر
کردن والدینی که از پیشووینۀ زبانی دیگری هسووتند نیز میتواند به مشووارکت آناا در
امور مودرسوووه کمک کند .دیگر سوووازمانهای جامعه نیز میتوانند با حمایتهای
آموزش زبوان برای کوارکنوان خود و یا ارائۀ خدمات چندزبانه امکان دسوووترسوووی
خدمات برای اقلیتهای زبانی را تسایل کنند.
تنوع زبانی و عدالت اجتماعی در ایران
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بیشوووتر مثوالها و پژوهشهایی که در این کتاب برای تبیین راب ه بین تنوع زبانی و
عدالت اجتماعی آورده شوده اسوت از دادههایی است که در بافت زبانی کشورهای
انگلیسویزبان و یا جوامع لیبرال-دموکرات گرفته شودهاند .اما سؤال اساسی که در
این کتاب جریان دارد برای همۀ کشوورها ،فار از نوع سوویستم سیاسی آناا ،قابل
تعمیم اسوت .اما برای خوانندگان انگلیسیزبان درک برخی از مثالهایی که در این
کتاب آورده شوده اسوت شواید کمی دشووار باشد .به عنوان مثال ،برای تبیین اصل
ارضوی 1در بخشی از کتاب به سنگقبرنوشتههای گورستان دوالب در تاران اشاره
کردها  .امیودوار مثالهای اینچنینی برای خوانندگان ایرانی نه تناا فام م الب را
آسووانتر کند ،بلکه آناا بتوانند با محتوای کتاب ارتبا حسووی باتری برقرار کنند.
مثالهای دیگری نیز از ایران و کشورهای همسایه آن در این کتاب آورده شده است.
امیدوار محتوای این کتاب بتواند به پژوهشهایی که در حوزۀ زبانشوووناسوووی
اجتماعی در جامعه چندزبانۀ ایران صورت میگیرد کمک کند و پژوهشگران بتوانند
راب وۀ بین زبان و عدالت اجتماعی را در محلی که زندگی میکنند با دید عمیقتری
بررسوووی کنند .پژوهشهایی که در حوزۀ زبان و عدالت اجتماعی انجا میشووووند
میتوانند از جامعۀ چندزبانه ایران در های زیادی بیاموزند .برای کنکاش و بحظ
درباره این موضوووع شووما را به خواندن فصوول آخر کتاب دعوت میکنم .داسووتان
اصوفاان دورۀ صفوی که نمونۀ بارزی از آرمانشار واقعی زبانی2در دورۀ خود بوده
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اسوووت .اصوووفاان قرن هفدهم شووواری با تنوع زبانی و مرکزی برای تجارتهای
فراملیتی 1بود .اصوفاان آن زمان نمونه جالبی از چندزبانگی و همبستگی بود و این
نشان میدهد که تنوع زبانی باعظ برهمخوردن همبستگی نمیشود.
بسوتر اصولی این کتاب گفتگوها وبگ نوشوتههایی است که من و همکاران و
دانشجویانم در  www.languageonthemove.comدر این سالها نوشتهایم .بعد
از خواندن هر بخش از کتاب ،شوووما را به خواندن پسوووتهای بگگی مربو به آن
دعوت میکنم و در صووورتی که نظری داشووتید میتوانید با ما در تما باشووید .در
پایان از زحمات دکتر سعید رضائی استادیار دانشگاه صنعتی شریف که در رول این
مدت با تگش و دقت خود ترجمه این اثر را برای خوانندگان فارسویزبان میسر کرد
بسیار سپاسگزار  .امیدوار ترجمۀ فارسی این اثر مورد قبول خوانندگان فارسیزبان
قرار گیرد و مشووتاقانه منتظر نظرات شووما در وبگ تیم تحقیقاتیا در دانشووگاه
مککوئری هستم.

