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 ی فارسینسخه ایمؤلف بری مقدمه

 یجامعه کی تصور و هستند چندزبانه متفاوت درجات به جوامع تمام

 قا،یآفر و هند یهاتمدن کنار در. تیواقع تا است وهم یزاده شتریب زبانهتک

 یختگیآمهم و یستیزهم یخیتار یهانمونه نیتردرخشان از دیشا رانیا فالت

 پروفسور تورنتو دانشگاه در حاضر کتاب ییرونما مراسم در. باشد یزبان

 نیمهمتر ریاخ دوران در که کرد مطرح یدرست به کنگاس-اسکوتناب تووه

 اظهار و دیآیم قایآفر و هند یحوزه از که غرب از نه یچندزبانگ قاتیتحق

 تعامالت از یریادگی یبرا باشد یاچهیدر کتاب نیا انتشار که کرد یدواریام

 که غرب، در چندزبانه آموزش خالف بر. رانیا ییایجغراف یحوزه در چندزبانه

 مهاجران و مادر یکشورها نیب یاستعمار نابرابر و دهیچیپ روابط دل از عموماً

 آموزش است، گرفته شکل یبوم یهانیسرزم به استعمارگران ورود ای آنها به

 بلند خیتار ینهیزم بر تواندیم رانیا در یمادر زبان تیمحور با چندزبانه

 شکل منطقه آن در ساکن اقوام یهازبان نیب یمحترمانه و کیارگان روابط

منشأ  کیدموکرات و برابر روابط قیطر از تنها نه یآموزش نظام نیچن. ردیبگ

 یآموزش و ،یفرهنگ ،یزبان یغنا خاطر به بلکه ران،یا شهروندان یبرا ریخ

 .  بود خواهد جوامع گرید یبرا الهام منبع رانیا فالت

 یاجتماع و یاسیس یتنگناها در مذکور، یفرهنگ و یزبان یغنا اما 

 در. شود مطرح مشکل کی عنوان به دردناکتر، یحت و استفاده بماندیب تواندیم

 یبالندگ سازنهیزم توانندیم که یفرهنگ و یخیتار یهالیپتانس ،بسته طیشرا

 دهندیم یانظرانهتنگ یهاگفتمان به را خود یجا باشند، گوناگون یهاجمعیت

 لیتحل کتاب نیا یگفتگوها. کنندیم قیتشو یفرهنگ حذف به را جوامع که
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 به آموزش در را آموزاندانش یمادر زبان از استفاده که است ییهاگفتمان

 با کتاب نیا یگفتگوها. کنندیم یمعرف هراس منشأ ،رشد عامل یجا

 یمرکز یایآس هند، ،یشمالی کایآمر اروپا، یهاحوزه یچندزبانه پژوهشگران

 شده ثبت و گرفته سامان دیام نیا با کتاب مطالب. است گرفته صورت نیچ و

 ییایجغراف و یخیتار یهانهیزم در را چندزبانه آموزش یهایدگیچیپ که است

 و گرانپژوهش آموزگاران، نیب شتریب بحث بخشالهام و کند برجسته متعدد

 . شود گذاراناستیس

 نوشتار، ها،مصاحبه انجام تا ییابتدا یفکرافکن از یادیز دوستان

. اندرسانده یاری پروژه نیا به کتاب یترجمه راًیاخ و ،یسیانگل ینسخه انتشار

 یپروژه نیکمتر غرب، در یدانشگاه یهاستمیابرس یطرهیس یِکنون دوران در

 نشود؛ انجام یتجار/یشرکت ای یدولت یمال تیحما با که شودیم افتی یپژوهش

 صورت به ای هاپروژه و است، شده یخال مستقل گرانپژوهش از عرصه

 کتاب نیا. یسازمان و یشغل یمرتبه یارتقا یبرا ای شوندیم انجام یشیفرما

 تا برآنند مترجم و ناشر که منزل نیا به تا ابتدا از ییآسامعجزه صورت به اما

 یدستمال از کنند، ارائه خوانندگان به گانیرا به را یفارس تالیجید ینسخه

 افکار که یگرانپژوهش تمام. است مانده دور به یخصوص ای یدولت ینهادها

 چیه بدون دهندیم قرار  خوانندگان اریاخت در کتاب نیا قیطر از را خود

 آموزش جادیا یبرا ینگراندل و شوق سر از تنها را خود وقت یداشتچشم

 از انیم نیا  در. اندداده قرار پروژه نیا اریاخت در یضتبع ضد و کیدموکرات

 کار به دست خودجوش یزهیانگ با که دارم را تشکر کمالویسی  وایه دکتر

 گزارمپاسس االسالمیشیخ جعفر دکتر از طور نیهم و شدند کتاب نیا یترجمه

 اقبالخوش را خود مؤلف عنوان به. کردند یمعرف شانیا به را یسیانگل مجلد که

 و کالمهم کتاب مترجم ترسپس و دانشمندان همراه این پروژه با که دانمیم
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 و یمادر زبان یبرجسته پژوهشگران ازهمگی  ایشان که شدم، قلمهم

 . هستند یچندزبانگ

 

 ویاوها تون،ید ،۲۰۱۸ یجوال ۲۷، کالن ریما
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 درآمد

 موردمیالدی  ۷۰ی مادری از دهه زبانمحوریت با  1هزبانآموزش چند

جهان  یکشورها یشتردر ب آموزشی گذارانسیاست و زبان پژوهشگرانتوجه 

که منجر به نتایجی  ،2استعماری اروپا یهاشکست گفتمان به خاطر .بوده است

و بدرفتاری با بومیان ساکن در مناطق  3داری در آمریکای شمالیمچون بردهه

 محققان و معلمان، رهبران آموزشی،، شد 5تا استرالیا 4مختلف جهان از کانادا

اند. حساس شده آموزی،های دانشو هویت اقلیت زبان نسبت به اهمیت فرهنگ،

ای از مهاجرت موج بی سابقه ،6شدنجهانی یبعالوه با شتاب گرفتن مسئله

دارای چند فرهنگ مبدل کرده  بسیاری از شهرهای بزرگ را به جوامع انسانی،

 مچنینهگیر است. و همهی عادی زبانبه عنوان وضعیت در آنها  7گیزبانچند که

ای هموار را به گونه زبانفرهنگ و  مبادالتدیجیتال، های رسانه نترنت ویا

این  ها،ا وجود تمام این پیشرفتب .سابقه نداشته استاند که پیش از این ساخته

آموزان در آموزش دانش بومی دانش و فرهنگی یزمینهپرسش که جایگاه پس

 اشاصلی هایاز دغدغهپرسش مناسبی است که  ماًمسل و پرورش کجاست،

 زبانمحوریت با  هزبانآموزش چند .است آموزاندانش مادری زبان یهمسئل

                                                            
1 Multilingual Education 

2 European Colonial Discourses 

3 North America 

4 Canada 

5 Australia 

6 Globalization 

7 Multilingualism 



 

5 

. با استتبدیل شده  میمهبسیار به موضوع در بسیاری از نقاط جهان، مادری،

  .از این قاعده مستثنی بوده است 1این وجود ایران

گی عناصر حیاتی زندگی ایران هستند و زبانو چند 2یفرهنگچندگرچه  

توجه ، 3(۲۰۱5،)اتنولوگکنند میبا یکدیگرتکلم  زبان ۷۰مردم ایران به بیش از 

های ایرانی و چه در ایران چه در دانشگاه ه درزبانچند نسبت به آموزش اندکی

، معطوف بوده است. انزوای سیاسی و اقتصادی ایران 4مراکز دانشگاهی غربی

 ۀکادمیک بین محققان ایرانی و جامعسرعت تبادالت آ های اخیر،ههدر طی د

های علوم انسانی و بطور کلی در را بطور خاص در رشته المللیبینپژوهش 

 کند نموده است. هم چنین در داخل ایران، نسبتاً ی آموزشی،پژوهش در حیطه

جدی   هایپژوهش ،زبانی های فعاالن حیطهو تالش 5هارغم مطالبات اقلیتعلی

اند. سیستم ه به دالیل سیاسی متوقف شدهزبانمسائل مرتبط با آموزش چند

های مادری زبانسیاسی ایران بسیار متمرکز است و تفکر در مورد استفاده از 

این نوع  شده و غالباً نقدمعموال  ای برای آموزش،آموزان به عنوان وسیلهدانش

ین کتاب ا در .اندطلبانه قلمداد شدههای جداییها به عنوان خواستهدرخواست

مادری  زبانه با محوریت زبانتا به اهمیت ایجاد مدارس چند تالش شده است

محققان  هاینظریات و دیدگاهاز  ،و در راستای این امر پرداخته شودن در ایرا

 شدهمادری استفاده  زبانالمللی مشهور و دانشگاهیان مرتبط با مناظرات بین

 .است

                                                            
1 Iran 

2 Multiculturalism 

3 Ethnologue 

4 Western Academic Centers  

5 Minorities 
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 ه در ایرانزبانبه آموزش چند اهمیت توجه جدی

آموزان در مادری دانش زبانی دررابطه با اهمیت نقش مطالب بسیار

های مادری زبانآنان و هم چنین در رابطه با تدریس به وسیله  تحصیلی رشد

با تمرکز بر عدالت اجتماعی و  حققان و معلمان،م .نوشته شده است

ه را مورد بحث قرار زبانآموزش چند آموزی،های دانشتوانمندسازی اقلیت

، کنگاس اسکوتناب؛  ۲۰۰3شکتر و کامینز، ؛ ۲۰۰6، و دیگران گارسیا ) اندداده

محققان همچنین در  .1(۲۰۱۲و هیو،  ب کنگاساتنواسک؛ ۲۰۰9، ۲۰۰۰، ۱9۸4

درمراحل تدریس و  آموزاندانشخانگی  زبانرابطه با اهمیت استفاده از 

؛ ۲۰۰6)بیکر و گارسیا، هزباندر گفت و گوهای مرتبط با آموزش دو یادگیری،

؛ پولینسکی، ۱99۰کامینز و دانسی، ( 3موروثی زبانآموزش  ،2(۲۰۰4سلترو،

 5(۱9۸۸و کامینز،  کنگاس اسکوتناب) های اقلیتیآموزش به گروه و 4(۲۰۱۱

 درخور توجه ای را به رشته تحریر درآورده اند. مطالب

و همچنین ه زبانچندهای مرتبط با آموزش مسائل و چالش ۷۰از دهه  

که صاحب میراث ،  6آمریکایی-گی در جهان انگلیسیزبانمسائل مرتبط با چند

بدرفتاری با بومیان و  داری،ی بردهای مانند تاریخچهپیچیده استعماری

مورد بحث  باشد،میشان به سواحل ت اجباریمهاجر یهم پیوستهه ب هایموج

ر مچنین دهگی زبانمرتبط با چنده و مسائل زبانآموزش چند .قرار گرفته است

 هایهویتجستجوی در  ،بعد از جنگ جهانی دوم یکشورهای اروپایی در دوره

                                                            
1 Garcia, Schecter & Cummins Skutnabb-Kangas, Heugh 

2 Baker & Garcia, Soltero  

3 Heritage Language Education 

4 Cummins & Danesi, Polinsky 

5 Skutnabb-Kangas & Cummins 

6 Anglo-American world 



 

7 

تعماری پسااس هایدر ملت ملت؛-کالسیک دولتجدید پس از شکست گفتمان 

و در  هویت بومی؛ احیا و بازسازیجهت  ،2و آسیا 1مانند کشورهایی در آفریقا

نیز مورد بحث بوده  6و چین 5مانند هند 4یچندقومیتی هزبانچند 3هایتمدن

 .را دارا بوده است هاگفتگواز این ناچیزی ایران سهم  . با این وجود،است

ه در ایاالت زبانمطالب زیادی درارتباط با آموزش چند برای مثال، 

؛ شاپسون ۱9۸4)آلن و سوین،  و کانادا 7(۲۰۰3؛ دیکر،۲۰۰۰، )کرافورد متحده

ی نوشته شده است. همچنین انتشارات متعددی درباره 8(۱9۸4و دویلی، 

در ه زبانچندهایی که آموزش وجود دارد. در کنار نوشته 9گی در اروپازبانچند

محیط ها و  ، 10(۲۰۱۱)بوش، دهنداروپا را به طور کل مورد بحث قرار می

 برای مثال، قرار گرفتند. بررسی بسترهای خاصی در اروپا نیز مورد

گی در کشورهای واقع زبانبا چند در رابطه 11(۲۰۱3) همکارانشو دورکالنبج

ی ناحیه . در مثالی دیگر،اندبه رشته تحریر در آوردهمطالبی  12در شمال اروپا

ی و زبانمبارزات شدید در مورد حقوق به خاطر در شمال اسپانیا، 13باسک

                                                            
1 Africa 

2 Asia 

3 Civilizations 

4 Multiethnic 

5 India 

6 China 

7 Crawford, Dicker,  

8 Allen & Swain, Shapson & D’Oyley 

9 Europe 

10 Busch  

11 Bjorklund et al. 

12 Nordic Countries 

13 The Basque Country 
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 جوامعخود توجه بسیاری از ی منطقه زبانتجارب غنی درارتباط با احیای 

رال، و؛ ا۲۰۱۲؛ سنوز، ۲۰۰۸)سنوز،  کرده است را به خود جلبآکادمیک 

۲۰۱۲)1. 

کشورهای پسااستعماری سهم بسزایی در مطالب  بطور مشابه، 

ی سئلهاند. مطالب فراوانی در ارتباط با مه داشتهزبانمربوط به تحصیالت چند

؛ ۲۰۱4بمگباس، ؛ ۱9۸9)الکساندر،  استمنتشر شدهدرآفریقا ه زبانچندآموزش 

؛ اکدارا ۲۰۱3لوریت، ؛ مک آی  ۲۰۰5؛ کاموانگامالو،۲۰۱4هیبرت و وندر والت، 

و  5،سنگاپور 4،مانند مالزی 3ی آسیاکشورهای جنوب قاره .2(۱99۲و اکدارا، 

المللی بین یگی با جامعهزبانچند یخود را در زمینه بنیز تجار 6سریالنکا

هنگ و -؛ بک هرست۲۰۱3کسونن، )بنسون و  اندذاشتهگپژوهش به اشتراک 

؛ الل و ۲۰۱3گیل،  ؛۲۰۱۲؛ دیویس،۲۰۱4چونگ و سیل همر،  ؛۲۰۰9کالئون، 

 .7(۲۰۱۱زیامی، 

المللی ی مناظرات بیناز قافله ایران نیز یهای تمدنهمسایه، هند و چین 

اند. هند و چین مادری جا نمانده زبانه با محوریت زبانآموزش چنددررابطه با 

ه زبانچندچند فرهنگی و  کشورهایی چندقومیتی، ،در طول تاریخ همانند ایران،

های آموزشی شیوهی ههمچنین تاریخی طوالنی در حیطاین کشورها اند. بوده

                                                            
1 Cenoz, Cenoz, Urla 

2 Alexander, Bamgbose, Hibbert & vander Walt, Kamwangamalu, McIlwraith, 

Okedara & Okedara 
3 South Asian countries 

4 Malaysia 

5 Singapore 

6 Sri Lanka 

7 Benson & Kosonen, Bokhorst-Hcng & Caleon, Chong & Seilhamer, Davis, Gill, Lal 

& Xiaomei,  
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برای نظام در زمانی را یی هامدل ، همانند ایران،اما هادارند. آن هزبانچند

های ملت-دولترایج میان  گفتمانند که به عاریت گرفت از دول غربی آموزشی

و باید با عواقب  بود 1"واحد برای یک ملت واحد زبانیک " یی، گفتماناروپا

مدند آمیدر سیستم آموزشی کنار  میهای بوزبانناخوشایند این بحث برای 

استعماری انگلستان  ی، حتی در دورههای کشورهندوستانسیاست )هرچند که

برخالف سکوت آکادمیک نسبی  .(تر بوده استنسبت به ایران و چین منعطف

مطالب بسیاری از آموزش  گی،زبانچند یمسئله یحاکم در ایران درباره

؛ ۲۰۰9؛ مکنزی، ۱9۸۱)خوب چندانی،  ده استه در هند مطرح شزبانچند

؛ ۲۰۱4؛ پتنایاک، ۲۰۱3، کنگاس اسکوتنابنتی و اهو؛ م۲۰۱۰نتی، اهوم

)فنگ،  از این گفت و گو بوده استمیمه کشور چین نیز بخش .2(۲۰۱3رائو،

المللی را به خود این توجه بین ازایران سهم کوچکی  با این وجود، . 3(۲۰۰۷

 اختصاص داده است.

های انجام اصلی پژوهش یبدنهدر های ایرانی،زبانرغم تنوع علی 

بررسی کافی در رابطه با حقوق سخنوران  ،غرب در آموزش ۀدر حیطشده 

های زبانهای اقلیت در ایران انجام نگرفته است. هم چنین در رابطه با زبان

ایران  مدارسمادری دانش آموزان در  زبانهای آموزشی و ایرانی در محیط

حقیقت که محیط  این نیز سنجش کافی صورت نگرفته است. به هر صورت،

 هایمعنا نیست که زمینه بدین به دور مانده، ودی از انظارایران تا حد

از مطالب منتشر  ، کامالًزبانشناسی کاربردی و آموزش زبانشناسی، زبان

                                                            
1 One Nation One Language 

2 Khubchandani, MacKenzie, Mohanty, Mohanty & Skutnabb-Kangas, Pattanayak, 

Rao 
3 Feng  
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اند. تهی بودهگی در ایران زبانایرانی و چند هایزبانی شده درباره

ها در زباناین  تحوالتو  1های مورد تکلم در فالت ایرانزبانشناسان، زبان

؛ ویندفر، ۱969؛ مکنزی، ۲۰۰6)اینگهام،  اندطول تاریخ را مورد مطالعه قرار داده

های زبانو همچنین  گیزبانچندی هنیز در ارتباط با مسئل. سایر محققان 2(۲۰۰9

؛ بیات، ۲۰۰5شرکا، -)بنیبه رشته تحریر در آورده اند اقلیت در ایران مطالبی 

ب؛ ۲۰۰5آ، ۲۰۰5؛ جهانی، ۲۰۱۰حیاتی و مشهدی، ؛ ۱99۲؛ حسن پور، ۲۰۰5

در  عالوه بر این اخیراً. 3(۲۰۱3؛ ویسی، ۲۰۱۲؛ شیخ االسالمی، ۱9۸5پری، 

آموزان نتایجی در باب مطالعات تجربی بر تجارب دانش نامه،تعدادی پایان

 های محققان پیشین بنا نهاده شدهشایرانی گزارش شده است که براساس تال

نگاهی  این کتاب بر آن است تا. 4(۲۰۱3؛ ویسی، ۲۰۱4،)مانند هومین فر است

موجود در راه ایجاد موقعیت جهت برقراری آموزش  هایتر به چالشنزدیک

از این رو از چهار  در ایران داشته باشد.مادری  زبانه با محوریت زبانچند

مسائل  هب راجعخود را  المللیبین بتجارمحقق برجسته دعوت بعمل آوردیم تا 

دانشگاهی غربی  ۀتواند هم برای جامع. این تعامل میدرمیان بگذارند ایران با ما

، معلمان و و هم برای محققاناست ه زبانآموزش چند یهمند به مسئلکه عالقه

 .سودمند باشددر ایران ی مادر زبانی فعاالن حیطه

                                                            
1 Iranian Plateau 

2 Ingham, MacKenzie, Windfuhr  

3 Bani-Shoraka, Bayat, Hassanpour, Hayati & Mashhadi, Jahani, , Perry, 

Sheyholislami, Weisi  
4 Hoominfar, Weisi 
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  محیط ایران

عصر حاضر، از از ابتدا تا ایران  ها در تاریخ طوالنی فالتتمدن میتما

 یزبانهای بستان بده ثیرتأرغم به هم پیوسته هستند. علیی زبانو ی نظر فرهنگ

مورد تکلم در  هایزبانسایر بر )و  2بر فارسی 1عربی زبان ثیرأت مانندمتنوع 

تا از  اندموفق شدهدر قرن هفتم، مردم ایران  3اعرابی حملهپس از  (ایران

 حفاظت کنند.مهای خود زبانبسیاری از 

 کنندصحبت می زبان ۷۰در ایران مردم به بیش از  در حال حاضر، 

است که گفته  5فارسی زبانایرانی  هایزبان. یکی از انواع 4(۲۰۱5، )اتنولوگ

)بیش از چهل میلیون  باشدمیاز جمعیت ایران مینی یباًمادری تقر زبان می شود

های ایرانی دیگری که جمعیت زیادی از مردم زبانفارسی،  زبانکنار در  .نفر(

 .هستند 9گیلکیو  8بلوچی ،7لری ،6کردی شامل هاییزبان گویندمیآن سخن به 

مادری در ایران  زبانهای کردی و بلوچی در بحث زبانها، زباندر میان این 

 10های سنی، مسلمانزباندو دارند. اکثریت سخنوران این  متفاوتی یجلوه

اداره  11های مذهبی هستند که توسط دولتی شیعهها اقلیتآن باشند.می

                                                            
1 Arabic  

2 Persian 

3 the Arab invasion 

4 Ethnologue 

5 Farsi 

6 Kurdish 

7 Luri 

8 Baluchi 

9 Gilaki 

10 Sunni Muslims 

11 Shiite 
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را یکی از ارکان ایدئولوژیک خود قرار داده است. در این  1که تشیعشوند می

به شکل غیر  زبانو بلوچ  کرد هایی بر علیه اقلیتزبانتبعیض  یمتن، مسئله

 اند.اجتماعی و فرهنگی دیگر در هم پیچیدهقابل تفکیکی با مسائل سیاسی، 

دیگر نیز در ایران وجود  یزبان یدو خانواده ایرانی، هایزبانعالوه بر

به طور گسترده در ایران  2ترکی زبانهای متفاوتی از گویشاول اینکه، دارد. 

 ترکی در ایران، هایزبان ی ته است. بزرگترین نمایندهمورد تکلم قرار گرف

)از نظر  ایرانی است غیر زبانترکی یک  زباناست. اگرچه  3ترکی آذری

 (۲۰۱۲، ، اسکجایوروستبرگرفته نشده ا ی ایرانیاولیه زبانشناختی از زبان

جمعیتی حدود  ؛ی برخوردار استزباناز جایگاه مستحکم ، امروزه در ایران 4

ایران  زبانفارسی و چه در مناطق مرکزی  5بیست میلیون نفر چه در آذربایجان

 پایتخت یعنی بهاین مناطق و بخصوص  بههای گسترده مهاجرت از طریق

در  .7(۲۰۱5مقدم و میلرتس، -)حدادیان دنماینتکلم می زبانبه این  ، 6تهران

سیر اصلی ای آشکارتر خود را با گونهها به زبان، ترکهادیگر اقلیتمقایسه با 

ها نیز اند. با این وجود، آنوفق دادهموجود اقتصادی قلمروهای سیاسی و 

 برای دریافت آموزش در خود زبانها مجاز به استفاده از همانند سایر اقلیت

 د.نباشمیندولتی مدارس 

                                                            
1 Shiism 

2 Turkic languages 

3 Azari Turkish 

4 Skjaervo 

5 Azerbaijan 

6 Tehran 

7 Haddadian-Moghaddam & Meylaerts  
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(  3و عبری 2آشوری عربی، زبان) مانند  1سامی هایزباندوم اینکه  

اند. در میان قرار گرفتهاستفاده تر، در ایران مورد هر چند با تعداد سخنوران کم

 .تر استپیچیده عربی در ایران نسبتاً زبانها موقعیت سخنوران به زباناین 

گیرد )کم میمورد استفاده قرار  کوچک جمعیتی نسبتاً توسطعربی  زباناگرچه 

 رعربی ب زبانثیرات أت، 4(۲۰۱5، مقدم و میلرتس-حدادیان، درصد ۲تر از 

ناخوشایند بین پارسی  یهتهاجم اعراب و تاریخچ یهفرهنگ ایرانی به واسط

های ایران را در موقعیتی حساس و آسیب پذیر قرار زبانعرب ها و اعراب،زبان

 5دگر سازیمعرض در  های ایران به عنوان مهاجمان فرهنگی،عربو داده است

متفاوت و شرایط  یهای تاریخرغم پیچیدگیاند. علیگرفته ی و نژادی قرارزبان

ها با یک مشکل زباناین میمردم متکلم به تما های ذکر شده در باال،زبان

های خود را در رابطه با نگرانی ایرانی، هایاگرچه اقلیت :مشترک مواجه هستند

 یهاجاز دولت مرکزی به آنان اند،به طور واضح بیان کرده بشری زبانحقوق 

اند و این عدم اجازه تدریس در مدارس را نداده برایهایشان زبانفاده از تاس

سیس سیستم آموزشی مدرن ایران که طرح آن در آغاز قرن بیستم أاز زمان ت

  دار بوده است.ادامه ،برگرفته شده (6از فرانسه) به ویژه ازغرب 

دولت ایران به تبعیت  ۱9۰6در سال  7که پس از انقالب مشروطه میهنگا

 ،بودند مدرن هایملت-دولت ایجاداروپایی که پیشگامان  یسیاس یفلسفهاز 

                                                            
1 Semite languages  

2 Assyrian 

3 Hebrew 

4 Haddadian-Moghaddam & Meylaerts,  

5 othering 

6 France 

7 the Constitutional Revolution 
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 زبانهای اجتماعی حول محور اهمیت نگرانی، سیاست مرکزگرایی اتخاذ کردند

 مشخص اجتماعی و سیاسی، مسائل آموزشی به گفتمانی فرهنگی مادری در

سیستم آموزشی فارسی در  زبانی معاصر غلبه یئلهمس .در ایران بدل گشت

 یگذار سلسلهبنیان ،1رضاشاه هایسیاست یهدر نتیج اساساً ایران،در 

 زباندر طول سلطنت رضا شاه، فارسی به  .(۱9۷9-۱9۲5) آغاز شد 2پهلوی

آموزش در مدارس و تنها  زبانتنها  ه وبه عنواندر کشور بدل گشتغالب 

در این دوره اگرچه قانون  .مبدل شد در ادارات دولتی یزباناطات مجرای ارتب

 اصلی زبانفارسی را به عنوان  زبان 4(قانون اساسی مشروطه)  3اساسی

استخدام خدمات اجتماعی و دریافت اعالم نکرد، سواد فارسی برای )رسمی( 

 مادری زبان آموزش یلهئمسحکومت رضا شاه،  زماناز  .شد میالزا دولتی

 زبانتغییری نکرده است: فارسی تنها  عمالًهم چنان الینحل مانده و

، کم دیگر که بصورت آشکار و نهان زبانها کشور است به همراه دهمیرس

  .اندتر تلقی شدهاهمیت

، 5اهلل خمینیبه رهبری آیت ۱9۷9ایران در سال  میاسال پس از انقالب 

خمینی جابجا  اهللآیت میتمدن اسال یرضا شاه با اندیشه یروایت ناسیونالیست

 خمینی اهللآیت ؛عبور کندایران امروز از مرزهای تا  بنا بودهایی که شد. اندیشه

به  .کردصحبت می ها در جهان اسالمملت یاز صدور انقالب به همه صراحتاً

ش ی بیشتری نسبت به تالزبانمیرسد که این برنامه نیاز به انعطاف پذیری  نظر

                                                            
1 Reza Shah 

2 The Pahlavi Dynasty 

3 The Fundamental Law 

4 Qanun-e Asasi-e Mashruteh 

5 Ayatollah Khomeini 
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با این وجود  ؛باشد هداشتملی  فردهویت منحصربهیک رضا شاه جهت خلق 

های باقی ماند و سخنوران اقلیت به همان قوتبرای یک ملت  زبانسیاست یک 

  .چشیدندمیی را زبانبه سختی طعم آزادی  ی،زبان

ی، بخشی در زبانهای در ایران امروز، تنها پناهگاه قانونی برای اقلیت 

 اصلشود. میبه آن اشاره  "۱5 اصل"به عنوان  اساسی است که معموالًقانون 

 کشور است؛میرس زبان فارسی زبان -۱ .را میتوان این گونه خالصه کرد ۱5

فارسی نوشته  زبانهای درسی باید به مکاتبات دولتی و کتاب میبنابراین تما

ها و خود در رسانه یهازبانتوانند از می نژادی، و میقو هایاقلیت- ۲ .شود

توانند میهای نژادی کودکان اعضای اقلیت -3 .مطبوعات محلی استفاده کنند

به  عموماً در این جمله، "ادبیات"واژه  .ادبیات خود را در مدارس مطالعه کنند

و نه  تفسیر شده است ی درسییک مادهبه عنوان  میو هنر بو ادبیات ۀمنزل

همچنین برخی  .مادری زبان وس از مجرایی قانون برای تدریس دراجازه

آموزان مادری دانش زبان تواند شاملمی "ادبیات"که این  استدالل می کنند

به  نهشود و  اصلی و مستقل تدریس رسکه به عنوان د اما تا زمانی باشد،

 فارسی. زبان یا درکنار یو فراگیری به جا آموزش زبان عنوان

وجود ایرانی و روشنفکران  هایدانمیان تاریخدر  میعمو یاجماع

تمدن پارسی و مدارک و شواهد  یطلبانهگسترشهای گرایش رغمعلیدارد که 

 هایتجربیات جمعیت های فرهنگی موجود در منطقه،حاکی از تبعیض علیه اقلیت

برای مثال تا  .رب نبوده استغها در به تلخی تجربیات اقلیت اقلیت در ایران،

اجباری های ایرانی هیچ وقت چیزی شبیه به مدارس اقلیت ،دانیممیکه  جایی

از  های ایرانی،به عالوه، قومیت اند.تجربه نکرده ار 1کانادا بومیان روزیشبانه

                                                            
1  Residential Schools in Canada 
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های رغم درگیریند و علیاهخودشان بیرون رانده نشد هایسرزمین

اشکال مختلف آمریکا و یا داری در ای مشابه بردههیچ نمونه متعدد،مینظا

از  وجود ندارد. ،در اروپا 1)هولوکاست( یهودیان کشتار نژادی مانندپاکسازی

در دوران ایران کنونی هم و  2که هم در دوران پهلوی دانیممی ،اما طرف دیگر

 خودشان در مدارس جلوگیری به عمل آمده زباناز صحبت کردن کودکان به 

جهت حفاظت از  میمرد هایردهماییگ اند(،)و گاهی برای این کار تنبیه شده

 اینبه صورت جدی متوقف و فعاالن در شدههای در اقلیت قراردادهفرهنگ

 .3(۱99۲)حسن پور،  اندتحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده نیززمینه 

  پژوهشروش 

با یک  معموالً Persianو  Farsiکلمات هرروزه  انگلیسی زباندر  

گیرند، اما در گفتار و نوشتار دقیق، انتخاب میمورد استفاده قرار واحد مفهوم 

 5اندر افغانست 4دری فارسیمعاصر این دو کلمه، مانند بین این دو کلمه و انواع 

 ،ایجاد کندسیاسی  هایحساسیت ممکن است، 7تاجیکستاندر  6تاجیکی زبانو 

مراجعه کنید  ) البته توصیف دقیق این موضوع از حوصله این کتاب خارج است

)از این پس در این  Persian . در تمام طول این کتاب کلمات(۲۰۱۲8اسپونر،به 
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5 Afghanistan 
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7 Tajikistan 
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 ی زیریمعنا هب ،(فارسی )از این پس در این ترجمه: Farsiو (پارسیترجمه: 

  .اندمورد استفاده قرار گرفته

انواع مختلف ای از مجموعهدر این کتاب،  "یپارس زبان" منظوراز 

دیگر و همچنین  انایرانی ۀمورد استفاددر گذشته و حال که است  فارسی زبان

 .کنندمیقرار گرفته که به هر شکلی از آن استفاده  هاییمردم و قومیت ها،ملت

شامل  ،زباناین تواند به عنوان هر یک از انواع میپارسی،  زباناز این رو، 

فارسی میانه و الفبای آن(، فارسی  زبان) پهلویو  2فارسی میانه ،1فارسی کهن

 شود.معنا  تاجیکیو  دریکالسیک )فارسی مورد استفاده پس از هجوم اعراب(، 

ی معاصر مورد استفاده در دوره پارسی زباندر این کتاب به  "فارسی زبان"

د. همچنین شومیصحبت کنونی ایران  زبانکند که در مناطق فارسیمیاشاره 

، در ایران آموزش و پرورشمیهای رسو برنامه متون قانونیبا در نظر گرفتن 

 با اذنکند که میایرانی معاصر اشاره  زبانبه در این کتاب  "فارسی زبان"

تدریس  تا پیش از ورود به دانشگاه دبستانآموزان از دانش میبه تما قانون

مادری دانش  زبانی که زبانرغم وجود هر علی-انزبشود. همچنین این می

اصلی آموزش در هر کالسی  زبانباید به عنوان  -شودمیآموزان محسوب 

مورد  زباناستاندارد،  فارسی زبان منظور از از این رو. در ایران استفاده شود

مورد  و همچنین -بطور عمده مردم تهران-متوسط مردم یتوسط طبقه هاستفاد

رادیویی و تلویزیونی ملی موجود در سرتاسر  هایایستگاهاستفاده توسط 

 .باشدمیکشور 
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و  میبه شدت از معادالت عل در ایران مادری زبان بحث راجع به

به  را1جامعه نخبگان ،این دورافتادگی .المللی به دور مانده استآموزشی بین

نه به نظر ها اینگوآن هایاز گفت و گوهی حدی تحت تاثیر قرار داده که گا

است و چیزی برای ی ایران خاصهادری در ایران، م زبان یرسد که مسئلهمی

به عالوه به دلیل  وجود ندارد. در این زمینه المللیبینفراگرفتن از تجارب 

مجاز به اجرای  تعدادیکم های پژوهشیپروژههای سیاسی، محدودیت

ایرانی شده  یهزبانچندجارب دانش آموزان گی و تزبانتحقیقات در زمینه چند

ارتباطات آکادمیک بین جوامع  ،علمی هایکمبود پژوهش یدر نتیجه است.

پایدار وضع نشده است.  دار والمللی به صورت معنایرانی و بیندانشگاهی ا

کرده  تبدیلمحلی به ظاهر مبحثی به مادری در ایران را  زبانبحث  شرایط فوق

را در موضعی آسیب پذیر قرار  زبانی فعاالن ایرانی در زمینه اًاست که نتیجت

برخورد  انهطلبها مانند تمایالتی جداییهای آنبه قدری که با استداللداده و 

ی بیشتر که در ملل مختلف دنیا مردم زباندرخواستی برای حقوق  اینکه شده تا

ت جهت اینکه کوششی اس ین کتاب،ا شود.ن مطرح، کنندمبارزه میبخاطر آن 

المللی برسانیم و برای این کار ی آکادمیک در سطح بیناین بحث را به مرحله

به عمل آوردیم تا افکار، تجارب و  برجسته دعوت المللیبینمحقق  4 از

 .مادری در ایران اضافه کنیم زبانبحث را به  دیدگاهشان

 یهعل های رایج در ایرانگفتمانسند جهت شناسایی  3۰۰بالغ بر  

ین اسناد ا .گرفت بررسیآموزشی مورد  زبانمادری به عنوان  زبانی استفاده

ها و نامهاند شامل اسناد سیاسی، آیینسال اخیر منتشر شده 4۰طی  که غالباً

ها منتشر شده که در صدر آن هایی هستند که توسط نهادهای دولتیبیانیه

                                                            
1 Intelligentsia 
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 کهقرار داشت  2و ادب فارسی زبان فرهنگستانو  1و پرورش وزارت آموزش

. اندفت کردهمخال هزباناعضای آن بطور واضح با هر شکلی از آموزش چند

 مخالف فرهنگی که ثیرگزارأاشخاص ت میهای عموو بیانیه همچنین، نشریات

تا  مورد مطالعه قرار گرفت بودند،مادری برای آموزش  زباناستفاده از 

جستجو شود. از  زبانفارسی با مدارسهایشان در ارتباط صحبت یدرباره

های دانش آموزی ی وضعیت اقلیتمطالعات تجربی چندانی دربارهآنجایی که 

به طور  ،ها و مطبوعاتاز رسانه هالاستدالبیشتر  در ایران صورت نگرفته،

 .استخراج شدند های تلویزیونیو مصاحبه هاروزنامه عمده به صورت مقاالت

های مخاطباین افکار از آنجایی که  این مکالمات، میعلدقت ضعف رغم علی

اند. در آخرین ثیرگزار بودهأبسیار ت های جمعی داشتند،زیادی توسط رسانه

با  هایی،در مصاحبه طبقه بندی شده، هایگفتماناین  ی این فرآیند،مرحله

رت به صو م کرد،یدر موردشان بیشتر صحبت خواه المللی که بعداًمحققان بین

 نقادانه مورد بحث قرار گرفتند.

با محوریت  هزبانچندچهار دسته دالیل اصلی علیه آموزش  بطور کلی، 

جهت متحد کردن  میرس زبانلزوم یک  -۱ وجود دارد:ایران  ری دردام زبان

که توسط  انهطلبهای جداییجنبشاز بیم  -۲.های متعدد در کشورقومیت

مزایای فرهنگی و  -3.نواستعماری تشویق شوندهای های خارجی و طرحقدرت

. مورد استفاده در ایران هایزبانبر سایر  زبان پارسی فرد ی منحصربهزبان

 را عمالً ه زبانچندهای لجستیکی که تغییری حقیقی به سمت آموزش چالش -4

 سازد.میغیر ممکن 
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واحد یکی از  ملتیک برای  واحد زباناستفاده از یک  ، استداللاحتماالً

 این دیدگاه اما باشد،می هزبانموجود علیه آموزش چند هایاستدالل تریننمانخ

 اران،ذگنه تنها میان سیاست ؛استبطور گسترده در ایران محبوب  کماکان

حتی میان اشخاص با نفوذ در اپوزیسیون  بلکهفکران دانشگاهیان و روشن

 زبانحامیان  نیز محبوبیت دارد.سیاسی و اشخاص با نفوذ در خارج از کشور

به  ،آموزش ۀجهت ارائ زبانکشور و تنها میرس زبانفارسی به عنوان تنها 

 کنند کهمیکنند و اینگونه استدالل میکشورهای دیگر دنیا اشاره  بتجار

به عنوان معیاری  میرس زباندیگر نیز تسلط یک ه زبانچندهای بسیاری از ملت

اشاره  2مقیم آمریکا 1هایزباننها برای مثال به اسپانیایی آ .اندپذیرفته را عملی

 میرس زبانانگلیسی را به عنوان  زبانکنند که این مردم کنند و ادعا میمی

اند و این پذیرش آنها برای وحدت کشورشان به عنوان حرکتی طبیعی پذیرفته

عنوان تنها  به فارسی زبانامیان ح .بوده است 3یو همانند ساز در روند ادغام

اند تا موقعیت ی در ایران دعوت کردهزبانهای از سخنوران اقلیت زبان آموزشی

گرایانه به عنوان حرکتی عمل را کشورمیرس زبانفارسی به عنوان  زبان

 کنند در سایر نقاط جهان انجام شده،میبپذیرند تا کشور را آنگونه که ادعا 

  .متحد کنند

حامیان  .دهدطلبی هشدار میها برعلیه تجزیهدومین دسته از استدالل 

آموزشی بیم دارند که فراهم آوردن حقوق  زبانفارسی به عنوان تنها  زبان

تاکید  مخصوصاًآنها  .کند تقویتها طلبانه را در اقلیتتمایالت تجزیه ی،زبان
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ای های منطقهتوسط قدرت طلبانه در ایران، های تجزیهکنند که جنبشمی

 .گیرندمییا حداقل از آنها بهره  اند ونواستعماری خارجی هدایت شده

ی اصلی آموزش زبانفارسی به عنوان  زبانحامیان  سوم اینکه، 

شناختی منحصر به  زبان هایویژگی فارسی، زبانآورند که میاینگونه دلیل 

علم و  موجود در کشور برای آموزش، زبانفردی دارد که آن را به بهترین 

های زبان میای از تمافارسی آمیزه زبانگویند که میآنها  .کندمیجارت بدل ت

به  تعلق دارد. هااقلیت میباشد و بنابراین به تمامیاستفاده شده در فالت ایران 

 (المللیبین زبان) رانتویپسافارسی  زبانند که نکمیعبارت دیگر آنها ادعا 

با  ی ساخته شده است. به عالوه،زبانهای است که توسط تمام اقلیت 1ایرانی

اقسام ی هی گستردوب و مجموعهطوالنی فارسی مکت یکید بر تاریخچهأت

بیشتر  دیگری در کشور، زبانکنند که هیچ میادعا  زبانحامیان این  مختلف آن،

 فارسی با زباناستفاده از  از فارسی قابلیت تسهیل بیان و ارتباطات را ندارد.

 .کندمیهم موفقیت فرد و هم جامعه را تضمین  ساختهایی فکری،زیریک چنین 

های علیه جایگزینی سیستم استدالل یآخرین موضوع در زمینه 

شود که اعتقاد میی هایشامل دیدگاهه زبانچندرایج با مدارس  ورحمفارسی

اما امری غیر عملی است آنها  بدی نیست، یایدهه زبانچنددارند آموزش 

دو دلیل  همادری مختلف در سیستم آموزشی ب زباند به کارگیری چند گوینمی

شود میباعث  واست  هزینهپرو  سنگینکاری  اول اینکه این کار، :ممکن نیست

ثروت کمتری نسبت  در نواحی در ایران ساکن هستند که که عمدتاًها اقلیت که

هم چنین با  شوند. فقیرترهایی با چنین برنامه ،دارند زبانبه مناطق فارسی

 یهزبانمورد تکلم در ایران و هم چنین ماهیت چند هایزبانتوجه به تعداد باالی 
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نباشد غیر ممکن  اگر غیر منصفانه های مختلف،ها و گویشزباناستان با  ره

دهیم و  أمانند ترکی و کردی را ارتق هازباناست که وضعیت تعداد اندکی از 

  .تمادری حل شده اس نزبای تظاهر کنیم که مسئله

در این کتاب تحت عنوان  و انواع مختلف آنها، هاگرچه این استداللا 

های جهانی آنها دیدگاه، اما اندهای داخلی در ایران مورد بحث قرار گرفتهنگرانی

اند بودهنگی موافق زبانگی و چندزبانبا دو مختلف، هایرا که به دالیل و در مکان

ها در میان حامیان همین ایده برای مثال در آمریکا، .کنندمیمنعکس  نیز را

 رایج بوده است 1در تمام طول تاریخ آمریکا زبانمدارس انگلیسی 

 میثیر عظیأو تا امروز ادامه داشته و ت 2(۲۰۰۷؛ ویلی، ۲۰۰۰)کرافورد،

به آن اشاره می  هایی که مرتباًکی از مثالی .ها داشته استگذاریبرسیاست

که به  است 3در کالیفرنیا -ارائه شده ۱99۸که در سال  -۲۲۷الیحه  شود

 دش برچیده 4ه در ایالت کالیفرنیازباندو دروس آن بیشتر براساس

تواند مخاطبان بیشتری میبنابراین گفت و گوهای این کتاب  .5(2007)کرافورد،

این مخاطبان شامل هر  کند. جلباز دانشگاهیان و معلمان ایرانی را به خود 

گی عالقه زبانه و چندزبانکه به مسائل مرتبط با آموزش چند شودمیشخصی 

این با دانش بر  توانمیرا  المللیبینه مخاطبان ب شمولیتاین  داشته باشد.

در  ،شده استکه با آنها مصاحبه  متخصصینیموضوع بهتر حس کرد که 

در ه زبانچندرابطه با آموزش  پاسخ به وضعیت ایران بر موضوعات کثیری در
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چین و آسیای مرکزی دست  هند، اروپا، نقاط مختلفی از جمله آمریکای شمالی،

 .گذاشتند

اسناد  که از مقاالت، در ایران، زباندر باب مدارس فارسی  هااستدالل 

در چهارگفت و گو با محققان  الذکر استخراج شد،به طریق فوق هاو مصاحبه

نگاساک اسکوتناب هووت قرار گرفت:زیر مورد بحث 
1
، آجیت 2کامینزجیم  ،

ن دعوت شده بود یققاز این مح ما، گفتگوهای. در 4ریحب استیونو  3نتیاهوم

ارائه شده توسط  لهایاستدال ۀها و تجارب خود دربارتا با استدالل از پژوهش

بدهند. برای  ، نظرفارسی زبانبا محوریت  ایران در مدارس یزبانتک حامیان

ها به این ترتیب مصاحبه موضوعات در این کتاب،ی ارائهایجاد سیری منطقی 

ها و بر سیاست کنگاس،-اسکتنابووه تبا ارائه خواهند شد. ابتدا در مصاحبه 

به خواننده شویم. این مکالمه میی بشر متمرکز زبانقانونی حقوق  هایپیچیدگی

تواند موضوعات ارچوبی نظری دنبال کند که میهتا کتاب را با چکند کمک می

گرا هستند و مناطق جغرافیایی خاصی را مورد توجه بعدی را که بیشتر آموزش

االتی درباره ؤجیم کامینز به س مصاحبه دوم،در  روشن کند. قرار میدهند،

مربوط به آموزش  هایمل در سیاستأدهد. جیم کامینز با تمیآموزش پاسخ 

تواند میکند که میآموزشی صحبت  هایدررابطه با تکنیک ایران،در ه زبانچند

آجیت  در دو فصل آخر، .بیانجامداقلیت  هایزبانمتکلمان به  به رشد علمی

ی هایبر دو نمونه از تمدن ری در پاسخ به موقعیت ایران،حب استیوننتی و اهوم

فرهنگی و سیاسی به ایران دارند. در  تاریخی، هایشوند که شباهتمیمتمرکز 
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 کند و در آخرین مصاحبه،میهند صحبت  ازنتی اهوسومین مصاحبه آجیت م

در چین و ه زبانچندخود را دررابطه با آموزش  هایدیدگاه ری،حب استیون

 گذارد.میآسیای مرکزی به اشتراک 

در تحقیقات خود را  1یزبان یضعمل تبع تناب کنگاس،واسک هووت 

 یزباننقض حقوق  اوهمچنین از .شودمیمتذکر  ی جهانیتئوریزه و به جامعه

، تناب کنگاسواسک؛ ۲۰۰4، کریستینسن-) کرت 3یزبان ینسل کشو  2بشر

. وی نوشته است 4(۱994، و دیگران تناب کنگاسواسک؛ ۲۰۱۲، ۲۰۰6، ۲۰۰۰

ای برجسته در خلق پایه و اساس نوعی از آموزش است که امروزه آن چهره

 هایشناسند. تالشمی 5یمادر زبان یپایه بره زبانچندرا به عنوان آموزش 

 هایو جمعیت هاه بتوانند به اقلیتتئوریکی ک هایارچوبهچایجاد در  وی

قدرت و اختیار  ،شانیمادری و محل هایزبانارزش دادن به  از راه ،محروم

 بسیار سودمند بوده است کند، تقویتفرهنگ و هویتشان را  دهد و نتیجتاً 

تناب واسک؛ ۱99۸و کامینز،  تناب کنگاسواسک؛ ۲۰۰9، ۱994، تناب کنگاسواسک)

که به  استربی غ. همچنین او یکی از معدود محققان 6(۲۰۱۲و هیو، کنگاس

مسائل مرتبط با و 8و ترکیه 7کردی در عراق زبان یهتحقیق در زمین یهواسط

 تناب کنگاس،واسک وهوت ی در ایران آشنا است. در این کتاب،زبانسیاست 

                                                            
1 Linguistic Discrimination 

2 Violation of linguistic human rights  

3 Linguistic genocide 

4 Curdt- Christiansen, Skutnabb- Kangas, 2000,2006, 2012; Skutnabb-Kangas at al.  

5 Mother Tongue-based Multilingual Education 

6 Skutnabb- Kangas,, Skutnabb- Kangas & Cummins, 1998; Skutnabb- Kangas & 

Heugh  
7 Iraq 

8 Turkey 
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و آموزش  گیزبانچند یهایران در زمین هایارزیابی خود را از سیاست

فارسی  زبانتنها به  دیدگاه آموزشِارد و به حامیان ذگمیبه اشتراک ه زبانچند

 دهد. میمدارس پاسخ در

اساسی و ه زبانچندآموزش  یهدر مسئل نیزجیم کامینز  تحقیقات 

به مدت طوالنی در  او، آثار. 1(۲۰۰۱، و دیگران)کامینز  گسترده بوده است

در کنار خلق  آموزش داشته است. یسرتاسر دنیا الهاماتی در زمینه

 ،اندهآن اقتباس نمود نظری که سایر محققان و دانشگاهیان به هایارچوبهچ

را  هااطالع رسانی کرده و آنرا ه زبانچندآموزش  هایبهترین نمونه آثار وی

آموزان مدارس  زبانکه  نشان داده است کامینز .کید قرار داده استأمورد ت

ی زبانچرا که یادگیری  برند،میدر وضعیت نامساعدی به سر ه زبانتک

زمان بسیار بیشتری  ،روزمره ارتباطمحاوره برای  زبان در مقایسه باآکادمیک 

مادری به  زبانکید بر لزوم حضور . وی با تا2ً(۲۰۰۸، ۱9۸۱)کامینز، نیاز دارد 

درارتباط  آموز در روند تدریس و یادگیری،ضروری هویت دانش ءعنوان جز

 ۲۰۰۱، ۱994نوشته است )کامینز ، سودمندی آموزان مطالببا هویت دانش

از جمله  انواع کتاب و اهمیت دسترسی به 4متنیتعامل  او در رابطه با .3(آ۲۰۱۱،

 آموزی صحبت کرده استدر روند سواد ،قومیتیمناطق چند دره زبانچندمتون 

را خلق  6نامههویت مفهوم کامینز. 5ب(۲۰۱۱؛ کامینز،۲۰۱۲، و دیگران)کامینز 

فرهنگ و  ریشه تواند هویت،میتولید متن را که  هایتا فعالیت هکرد

                                                            
1 Cummins et al. 

2 Cummins 

3 Cummins 

4 Literacy engagement 

5 Cummins et al.; Cummins 

6 Identity text 
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 ی را کهو هم چنین روابط قدرت وارد کنندآموزان را در روند یادگیری دانش

قرار مورد تاکید ، دارندآموزی را دانش هایداشتن اقلیت تمایل به محروم نگه

. جیم کامینز در این کتاب 1(۲۰۱۱؛ کامینز و ارلی، ۲۰۰5، و دیگران)کامینز  دهد

 ،پردازندمی محورفارسی یهزبانتکمدارس از  به حمایتکه  را هاییاستدالل

ی زبان هایدهد و پیشنهادهایی برای پیشرفت وضعیت اقلیتمیمورد انتقاد قرار 

 دهد.میدر مدارس ایران ارائه 

نتی یک محقق هندی مشهور است که در ارتباط با اهویت مجآ 

زیادی  مطالبدر هند بطور خاص ه زبانچندبه طور کلی و آموزش  گیزبانچند

نتی و اهو؛ م ۲۰۱۰، ۲۰۰6، ۱99۰نتی، اهو)م به رشته تحریر در آورده است

 هایپویایی و چالش ۀدربار وی. 2(۲۰۰9، و دیگراننتی اهو؛ م۱99۷پرگاکس، 

وی  برای مثال، .مطالبی نوشته استدر هند ه زبانچندایجاد سیستم آموزشی 

 .ه استبود 3هند (واقع در)در اوریسا ه زبانچندحمایت از مدارس  درگیر بشدت

همواره  هافرهنگی بسیاری با هم دارند. این تمدن هایشباهت ایران و هند،

. همچنین هر دوی این اندهچندقومیتی و چندفرهنگی بود ،هزبانچندجوامعی 

آموزشی وارد شده از غرب دست و پنجه نرم  هایباید با میراث مدل کشورها،

آموزان مالحظه خاصی و دانش میبو هایزبانکردند که نسبت به فرهنگ و می

 ی،تناهوآجیت م یدر حد و قوارهکردند. بنابراین گفت و گو با محققی هندی مین

در ایران مطالبی  گیزبانچندای در زمینه تواند به هر مطالعهمیبه راستی 

و آسیای مرکزی صدق  در چین گیزبانچندهمین مسئله در رابطه با  بیفزاید.

                                                            
1 Cummins et al., Cummins & Early  

2 Mohanty, Mohanty & Perregaux, Mohanty et al.  

3 India’s Odisha 
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برای شرکت در ری حب استیونکند و همین موضوع من را ترغیب کرد تا از می

 این پروژه دعوت کنم.

در چین و آسیای مرکزی  زبانری در رابطه با آموزش حب استیون 

، و دیگرانری ح)ب استو مطالب بسیاری نوشته  انجام دادهتحقیقات بسیاری 

مادری در  زبان. مبحث 1(۲۰۰6ری،حنیوزو و ب؛ ۲۰۰5ری، ح؛ ب۲۰۰9، ۲۰۰۸

 افغانستان، در چین،ی و آموزشی زبانتجربیات به طرز شگفت انگیزی از  ایران،

 ،گی در ایرانزبانمانند چندبوده است. دور تاجیکستان و آذربایجان  پاکستان،

غربی  هایدر دانشگاه در بیشتر کشورهای ذکر شده، گیزبانچندی مسئله

و تجاربی  هاری تاریخحب استیونگرفته است. تحقیقات نقرار کافی تحقیق  مورد

مادری در ایران را غنی سازد و  زبانتواند موضوع میسازد که میرا آشکار 

ی اصلی آکادمی غرب که در بدنهه زبانچندآموزش  موردزمان مطالبی در هم

ه زبانچندمند به آموزش به دانش خوانندگان عالقهرا شوند میپوشش داده ن

که تحوالت ای دارد از این رو اهمیت ویژه در این کتاب، یرحبیفزاید. همکاری ب

اجتماعی و فرهنگی  چین و بخصوص آسیای مرکزی با زندگی سیاسی،ی زبان

 بطور مستقیم مربوط است. در ایران،

جعفر شیخ  قرار دارد، هاکه بعد از مصاحبه گیرینتیجهبعد از فصل  

شیخ دکتر کند. میای به عنوان خاتمه به کتاب اضافه نیز چند کلمه 2سالمیاال

کرد ایران است و در دانشگاه  اًاست که اصالت 3شناسی کانادایی زبان االسالمی،

                                                            
1 Bahry et al.;Bahry, Niyozov & Bahry 

2 Jaffer shoyholislami 

3 Candian 
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و هویت  هارسانه ،زبانباشد. وی دررابطه با میدانشیار  2در اوتاوا 1کارلتون

مطالب  بطور خاص، 4ایرانی و عراقی هایبطور کل و در رابطه با کرد 3هاکرد

، ۲۰۱۱)شیخ االسالمی،  انگلیسی و کردی منتشر کرده است زبانبسیاری به 

مورد یک دولت ایران را  ،زبانسیاست یک  خود، آثار. وی در5(۲۰۱6، ۲۰۱۲

 حمایت نموده است. هزبانچند یآموزش نظام و از انتقاد قرار داده

همانند سایر ابعاد آموزش  مادری، زبانبا محوریت ه زبانچندآموزش  

ضد نژادپرست بودن و  ارتباط تنگاتنگی با تعلیم و تربیت انتقادی، فرهنگی،چند

 . موضوعات مورد بحث در این کتاب،6(۲۰۰۸)نیتو و بود،  عدالت اجتماعی دارد

بخصوص در  نفر از کودکان ایرانی بسیار اهمیت دارد، هابرای آموزش میلیون

به سرعت در حال تحول است.  7اریخی که در آن خاورمیانهچهارراه ت این

و ه زبانچنددر مورد آموزش  محققان محترم ذکر شده در باال، هایهمکاری

به من  از این پروژه،آنان به دعوت من جهت حمایت  ۀسخاوتمندانمثبت پاسخ 

انتشار این کتاب فکر کنم. امیدوارم این  یهاین جسارت را داد تا دربار

مادری در ایران باز  زبانجدیدی در رابطه با مبحث  هایتوانند افقب هامصاحبه

و در به وجود آورند  المللیبینارتباطات بهتری میان معلمان ایرانی و  کنند،

 راه المللیبینمعه پژوهشی گی در جازباندر رابطه با چند گفتگوهای علمی

 .ندجوی

                                                            
1 Carleton University 

2 Ottawa 

3 The Kurds 

4 Iraqi 

5 Sheyholislami 

6 Neito & Bode 

7 The Middle East 
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 فصل اول

مادری:  زبانمبتنی بر ه زبانچندسیستم آموزشی 

 تجربیاتو های نظری بنیادقانونی،  هایارچوبهچ

 "کانگاس-اسکوتناب هووت"در گفتگویی با  تاریخی

نسل  یهحال مطالعات مختلفی در حوزه شما تا ب (:کا الف) 1کالن یرام

در مناطق مختلفی از جهان  3ی بشرزبانتجاوز به حقوق و  2یزبانکشی 

این دو مفهوم و اصطالح را در  4قومیبشر برخی از فعاالن حقوق اید. داشته

 ای ازکه باعث انتقادهای گسترده ،اندهبکار بردایران  میبو هایزبانمورد 

و  هامدارانی شده است که بر این باورند این بحثروشنفکران و سیاست جانب

 باشد.ایران نمیمحیط  مناسب هاو بکارگیری این اصطالح ی نظریاهوبچچهار

ی زباناستفاده از حقوق ء ی و سوزبانکشی ی از نسلهاینمونه توانمیآیا 

 ؟مشاهده کردمختلف آن را در ایران  هایفارسی و گونه زبانبخاطر قدرت 

روشنی از  هایبله. نمونه (:اک لف)ت ا 5ساکانگ-اسکوتناب هوتو 

 نسلدر آموزش، و  زبانتجاوز به حقوق آموزشی، تجاوز به حقوق انسانی 
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4 Ethnic Human Rights Activitists 

5 Tove Skutnab-Kangas 
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است، اگرچه  وجود داشتهایران طول تاریخ  حال حاضر و در در 1یزبان یکش

ترکیه قرار دارد. این مسئله با  هایران در این زمینه در وضعیت بهتری نسبت ب

در آموزش و نسل کشی  زبانبررسی دقیق حقوق آموزشی، حقوق انسانی 

 2دونبار  گزارشی که همراه بااز  ی روشن خواهد شد. در بخش دو و ششزبان

ی روشن از سراسر دنیا هایتوضیحات کاملی به همراه مثالام نوشته( ۲۰۱۰)

آورده شده است. در اینجا،  المللیبیندرباره این اصطالحات مربوط به حقوق 

این جمالت  میکنم. تما آمده را ذکر می این نوشته ه که درچای از آنبنده خالصه

درآنها  "در این کتاب"که بنده تغییراتی اندکی مانند  زیر از همان مطلب است

 ام.ایجاد کرده

  (:2010س و دونبار )اکانگ-بر اساس اسکوتناب

 ۱۰در  3حقوق بشر جهانی یاعالمیهاز  ۲6حقوق آموزشی در ماده 

 یاعالمیهسازمان ملل آمده است. اگرچه  میتوسط مجمع عمو ۱94۸دسامبر 

شود و مانند سایر میتوافق در نظر گرفته ن کبه عنوان یحقوق بشر جهانی

الزاماتی در پی نخواهد داشت، با این وجود به عنوان یک  هابیانیهها و اعالمیه

 این اعالمیه ۲6ته میشود. پاراگراف یک از ماده مهم در نظر گرف المللیبینسند 

پردازد میکند. پاراگراف دوم به این مسئله میکید أبر حقوق فردی در آموزش ت

فهم و که آموزش بایستی به دنبال توسعه کامل شخصیت انسان و افزایش 

مذهبی و  هایدوستی میان ملل و گروه یپذیرش نظر دیگران و ایجاد رابطه

 نژادی مختلف باشد.
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2 Dunbar 

3 Universal Declaration of Human Rights 
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، حقوق آموزشی دارای حقوق بشر یاعالمیه کیداتتأهمانند سایر 

آور در یکی از دو توافق اصلی حقوق بشر سازمان ملل در اساس قانونی الزام

حقوق فرهنگی، اجتماعی  المللیبینپیمان  ۱3است. این مورد در ماده  ۱966سال 

نژادی و های مربوط به گروه ۱ آورده شده است. پاراگراف 1و اقتصادی

کند که آموزش باعث مختلف است. این بند بیان می هایدر کشور 2مذهبی

 با هم در تعامل باشند.آزادانه جامعه  افراد در فضای میشود تمامی

حمایت از حقوق  یهعهدنامموزشی شاید بتوان گفت که اقدامات آ

قرارداد  ۱3 یثیرگذارتر از مادهأبسیار ت ۱9۸9در سال  کودکان سازمان ملل

حقوق فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی و توافق مهم دیگر سازمان ملل  المللیبین

حمایت از حقوق  یهعهدنام. ، می باشدکه مربوط به حقوق آموزشی است

داشته است و  هابیشترین تصویب را در بین عهدنامه 3کودکان سازمان ملل

 ۲۰۱4نوامبر  ۲۰ایاالت متحده آمریکا آن را در  و تنها کشورهایی مثل سومالی

 ۲۸ماده  ۱ در پاراگراف بشرتصویب نکردند. رعایت حقوق اولیه آموزشی 

گنجانده شده است و کشورهای عضو پیمان را ملزم به رعایت حقوق آموزشی 

 ۱3ماده از و  حقوق بشر یاعالمیه ۲6فراتر از ماده  ۲9کند. ماده  کودکان می

 حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این مسیر قدم می المللیبینپیمان 

پاراگراف بر نقش آموزش در افزایش احترام بند بِ گذارد. عالوه بر اینکه در 

بر نقش آموزش در پاراگراف  بند دِکند، در  کید میبه حقوق بشر و آزادی تاً

و نیز  هاو ارزش زبانشان، یافزایش احترام به والدین کودکان، هویت اجتماع
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2 Ethnic groups 

3 Convention on the rights of the child 
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مربوط  3۰کند. به عالوه، ماده کید میأملی کودکان در کشورشان ت هایارزش

 المللیبینقرارداد   ۲۷است که در راستای ماده  هاو اقلیت میبه کودکان بو

شامل موارد  3۰است . ماده  ۱966در سال  1حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل

 زیر است:

کنند، ی و نژادی زندگی میزبانمذهبی،  هایدر کشورهایی که اقلیت

کودکان آنها نباید از حقوق آن کشور محروم شوند و بایستی 

شرایط طوری فراهم شود که از فرهنگ خودشان، مذهبی که دارند 

 ببرند. بهرهکنند  ی که از آن استفاده میزبانو 

ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که حقوق آموزشی در بسیاری از 

 انده شده است، برای مثال در مادهای حقوق بشر نیز گنجمهم منطقه هایپیمان

نشست تعهدات اروپایی در جهت حفظ مربوط به  2اولین پروتوکل اختیاریاز  ۲

)معاهده ۱95۰در سال  4مردم یهاولی هایو آزادی ۱95۲در سال  3حقوق بشر

 5منشور آفریقایی حقوق بشر و رفاه کودکان ۱۷اروپایی حقوق بشر(، در ماده 

نسبت به حقوق  6پروتوکل الحاقی تعهدات آمریکا ۱3، و در ماده ۱99۰در سال 

ه در این تعهدات و اقدامات قابل توجی این مسئله لحاظ شده است. نکته ،بشر

حقوق آموزشی مردم  ی خاص درزبانروی به سمت و سوی کید و نشانهأعدم ت

                                                            
1 United nations’ international covenant on civil and political rights 

2 The first optional protocol 

3 The protection of human rights and fundamental freedoms 

4 Fundamental freedoms 

5 African charter on the rights and welfare of the child 

6 Additional protocol to the American convention on human rights 
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ات ئی)جز مادری کودکان دارند. زبانکید بر آموزش از طریق أاست، و همگی ت

 (۲۰۱۰س و دونبار، اکانگ-بیشتر در اسکوتناب

مختلفی از حقوق آموزشی در اسناد مختلفی از سازمان ملل  هایجنبه

است. همانطور که پیداست، یک  دهای( ذکر ش)و نیز شماری از اسناد منطقه

مشترک در اسناد سازمان ملل مربوط به حقوق آموزشی وجود دارد  یفهؤلم

ن أستای باال بردن شخصیت انسانی و شو آن این است که این آموزش در را

حقوق فرهنگی،  یهدر حوز المللیبینقرارداد  ۱3مردم )در بخش یک ماده 

حمایت از حقوق کودکان  ۀبخشی از عهدنامو یا در  ؛اجتماعی و اقتصادی( است

کودکان و نیز ن أش(، بدنبال باال بردن ۲9از ماده  ۱سازمان ملل )پاراگراف 

ممکن  یآنان به بهترین شیوهمیذهنی و جس هایافزایش استعدادها و توانایی

( از طریق ذکر شواهدی که باعث ۲۰۱۰دونبار ) و ساکانگ-. اسکوتناباست

به دنبال اثبات  ،بر کودکان شده بود میجس و شدید روحی هایآسیب

در جهت و نتایج آن فرهنگی[ تک-یزبان]تک 1میناکارآمدی آموزش ادغا

ذکر شده در حقوق آموزشی کودکان بودند. به عالوه،  هایجنبه کردنبرجسته 

ی مادر زبانبا توجه به شواهد موجود، آنها بر این باور بودند که استفاده از 

و نژادهای مختلف  ها، قومهابرای کودکان اقلیته زبانچنددر سیستم آموزشی 

و نیز رشد اجتماعی  در باال رفتن قدرت روحی و روانی ای دارد وویژه اهمیت

آنها به خصوص در دوران ابتدایی آموزش نقش بسزایی دارد. بنابراین،  میو عل

ی را نه تنها از حقوق زبانمادری در سیستم آموزشی چند زبانآنها استفاده از 

ریزی در مدارس ابتدایی دانند، بلکه این اقدام و برنامهمیاولیه آموزش کودکان 

 هایدانند زیرا سایر روشمیمربوطه  هایرا در راستای اقدامات تعهدنامه

                                                            
1 Submersion Education 
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روانی کودکان شخصیت انسانی و قدرت روحی بهبودآموزشی در راستای 

 باشد. مین

حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل  یمهشروط معینی در عهدنا

 ساکانگ-وجود دارد که بایستی مورد توجه واقع شوند. یکبار دیگراسکوتناب

 یه( به طور ویژه بر رعایت این الزامات به عنوان یک تعهدنام۲۰۱۰دونبار) و

. همانطور که گفته نددارکید تصویب شده توسط کشورهای مختلف تاً المللیبین

طرفین قرارداد ملزم به تشویق هرچه بیشتر دانش آموزان به  ۲۸شد، در ماده 

آشکار است که  ادامه تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل آنها هستند. کامالً

غالب مورد حمایت دولت در نظام آموزشی و یا سیستم  زباناستفاده از یک 

آموزان عملکرد ضعیف دانش موجبفرهنگی[ تک-یزبان]تک میآموزشی ادغا

شود. میآموزان ری از موارد باعث ترک تحصیل دانشو در بسیا شدخواهد 

 ۲۸ یماده ۱پاراگراف بند ج در تضاد با  هادر نتیجه، بکارگیری این سیاست

 یعهدنامه ۲9 یماده ۱پاراگراف بند ج ، است. همانطور که در باال گفته شد

حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل نیز بر این اصل استوار است که آموزش 

کودکان بایستی در راستای افزایش احترام به والدین کودکان، هویت فرهنگی 

آشکار است  آنها و دیگر موارد باشد. کامالً  زبانو  هاو اجتماعی آنها، ارزش

در تضاد با سیاست مادری آنها  زبانی غیر از زبانکه آموزش کودکان با 

ی آنها است. آموزش کودکان با استفاده زبان هایهویت فرهنگی و ارزش ارتقای

مذهبی، نژادی  هایو فرهنگ غالب باعث متقاعد شدن کودکان اقلیت زباناز یک 

 و فرهنگ خودشان می زباننسبت به  ،و فرهنگ زبانبه برتر بودن آن  میو قو

 ۲9 یماده ۱ پاراگرافمذکور در بند ج اد شود که این مسئله در تضاد با مف
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 زبانمبتنی بر  هزباند ما استفاده از سیستم آموزش چند، تنها پیشنهااست. قطعاً

 باشد.مادری است که قادر به برآورده کردن این شروط می

 یاخیر درباره هایآموزشی، به ویژه بحث زباندر پایان، در رابطه با 

حمایت از حقوق  یمفاد پیمان حمایت از حقوق کودکان، اصول کلی کمیته

پیرامون موارد زیر  میکودکان سازمان ملل در پیگیری حقوق کودکان اقلیت بو

 میباشد: 

حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل بر  یعهدنامه 3۰ماده 

ای به کند. برکید میخودشان تاً  زباناز  هاکودکان اقلیت یاستفاده

 زباناجرا در آوردن این قانون، آموزش کودکان با استفاده از 

سازمان  ۱69کنوانسیون  ۲۸است. ماده  میشان الزامادری

بایستی  میکید دارد که کودکان بوتاً  موضوع بر این 1کار المللیبین

خودشان در کنار  زبانآموزش خواندن و نوشتن را از طریق 

آن کشور داشته باشند. برنامه  میرس زبانیادگیری و استفاده از 

در آموزش کودکان  مینقش مهی زبانی و یا میانزبانآموزشی دو

ساکن  میدارد. برای این کار، جذب و آموزش معلمان بو میبو

 همان منطقه و حمایت از آنها بسیار اهمیت دارد.

 در 2یمادر زبانبر  یمبتن هزبانچند یآموزش یستمآشکار است که س

حمایت از حقوق  یهراستای توجه به حقوق کودکان بر اساس مفاد عهدنام

                                                            
1 International labour organization (ILO) 

2 Mother Tongue-based Multilingual (MTM) Education 
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ترین تصویب شده و مهم یهکودکان سازمان ملل است. این سند تنها عهدنام

 آور در زمینه آموزش کودکان است.منبع قانونی الزام

)گزارشگرویژه و  1خالصه اینکه، بر اساس عقاید کاترینا توماسوسکی

 های آموزشیسیستم"( ۲۰۰4) در امور حقوق آموزشی( سابق سازمان ملل

آموزش منطبق با " درست انتقال. او عقیده دارد که "2کشنده باشد دنتوانمی

نیازمند شناسایی و خاتمه  برسد، تخیل به واقعیت اگر که بخواهد از "هاارزش

(. ذکر دو 5۰، پاراگراف ۲۰۰4متناقض است )توماسوسکی،  هایدادن به فعالیت

دهد. یک فرضیه مهم این است که میفرضیه، دشوار بودن این مسئله را نشان 

ای برای آموزش، است تا وسیله هدفبه مدرسه به عنوان یک  هاوارد کردن بچه

مفید است.  هاو فرضیه خطرناکتر دیگر این است که هر تحصیلی برای بچه

اقدامات کتابشان به تضاد  4.۱( در بخش ۲۰۱۰س و دونبار )اکانگ-کوتناباس

جهت تحصیل از طریق یک اقلیت در آموزش کودکان  برگرفته از این نظریات

ارائه شده در دستیابی به چهار هدف  هایتئوریغالب با تحقیقات و  زبان

دن حقوق د. به عالوه، این اقدامات باعث نادیده گرفته شنپردازمیآموزشی 

شود. از مینیز  زبانبه فرزندانشان است که شامل  هاوالدین در انتقال ارزش

 هاثیر آموزش منطبق با ارزشأ(، ت5، پاراگراف ۲۰۰4) نظر توماسوسکی

حقوق انسانی مورد ارزیابی قرار  میبایستی از طریق نقش آن در توجه به تما

نی عقایدی جدید به جای یجایگزبه دنبال  المللیبینحقوق بشر  هایگیرد. نهاد

گذشته از طریق روی آوردن به الزاماتی از قبیل اینکه آموزش باید  هایدیدگاه

 .(54، پاراگراف ۲۰۰4)توماسوسکی،  ، هستنددر راستای منافع کودکان باشد

                                                            
1 Katarina Tomasveski 

2 Schooling Can be Deadly 
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غالب در طول  زبانمادری از طریق استفاده از یک  زباننباید حق استفاده از 

غیر ممکن خواهد بود مادری  زبانحق استفاده از  زیرا تحصیل ضایع شود

 .از دست بدهند یاگرکه کودکان آن رادر فرایند آموزش

 برایقومی رابطه با مسائل مقاله تخصصی در دو  1من و رابرت دونبار

؛ دونبار و ۲۰۰5، 2یگرانمحل نشست ثابت سازمان ملل نوشتیم )مگا و د

، ما به طور ویژه به بررسی ارزش (. در مقاله دوم۲۰۰۸س، اکانگ-اسکوتناب

ایم. شواهد پرداخته 3(تبعیض آمیز) کاهشی آموزشی هایانسانی سیاست

توسط کشورهای  هاگیری اینگونه سیاسترزیادی مبنی بر استفاده و بکا

آورده شده است.  میبر کودکان بو میبار روحی و جسمختلف و اثرات زیان

کودکان برای  هااز اثرات استفاده از این گونه سیاست هاآشکار است که دولت

از اثرات  هاآگاه هستند. بنابراین، بدلیل آگاهی دولت 4مذهبی، و قومی هایاقلیت

 "یزبانکشی نسل"ان انجام داد که آنها مرتکب تو آنها، این نتیجه گیری را می

 شوند.می "6کشی نژادینسل"( ۱99۰)5گنهارودلفو استاون یا طبق گفته

والدین موانع ساختاری نیز در ایران باعث محدود کردن نقش عاملیت 

ی در سیستم آموزش این کشور زبانکشی میشود که باعث افزایش نسل

ومجازات   یریراجع به جلوگ سازمان ملل متحد المللیینب کنوانسیونشود. می

                                                            
1 Robert Dunbar 

2 Magga et al. 
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که دو یا است  کشینسلدارای پنج تعریف گوناگون از  1شیکارتکاب به نسل

 میو قو یزبانمذهبی،  هایسه نمونه از آنها مربوط به آموزش کودکان اقلیت

  :میباشد

دیگر  یهجامعبه  ی خودجامعه (: کودکان را با اجبار ازالف) ۲ماده 

 انتقال دادن. 

و روحی در افراد یک  میشدید جس های(: باعث زیانب) ۲ماده 

 گروه شدن.

توان می، آیا متحد سازمان ملل کنوانسیون کشینسلبر اساس تعریف 

 2یزبانکشی در جهان منجر به نسل میاقلیتی و بو هایآموزش میگفت که تما

شوند؟ آیا این مسئله یک نوع جنایت علیه بشریت است؟ اولین مقاله در رابطه می

توسط بنده و رابرت دونبار)یک حقوقدان( برای محل نشست  ،میبا مسائل بو

قانونی و اجتماعی  های(، شامل بحث۲۰۰5مان ملل )مگا و دیگران، ثابت ساز

از طریق  میقو و مذهبی هایدهد که تحصیل کودکان اقلیتاست و نشان می

و از پیش تعیین  [فرهنگیتک-یزبانتک] میغالب در یک برنامه ادغا زبانیک 

. به عالوه، آموزش از طریق کندمیخدشه وارد  ی بشرشده به حقوق آموزش

 مذهبی، قومی و دینی: هایغالب برای کودکان اقلیت زبانیک 

                                                            
1 United nations international convension on the prevention and punishment of 

the crime of genocide 
2 Linguistic Genocide 
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ی مانع از رسیدن به هدف زبان، تربیتی و ختی. بدلیل موانع روانشنا۱

لطمه وارد  بشرشود. بنابراین به حقوق آموزشی مورد نظر یعنی آموزش می

 .کندمی

شود و باعث می کردن پیشرفت کودکان. اغلب باعث محدود۲

 شود.شدن فقر مینهادینه

 ی. این نوع آموزش با شواهد تحقیقاتی قاطع در رابطه با بهترین نحوه3

 یو نیز نحوه هزبانو چند هزبانرسیدن به باالترین سطح از آموزش دو

 توانمندسازی کودکان در پیشبرد اهداف آموزشی مدارس در تضاد است.

(، ما به ۲۰۰۸س،اکانگ-)دونبار و اسکوتنابدر قسمتی از مقاله دوم 

 آمیز وآموزشی تبعیض هایبیشتری در خصوص اجرای سیاست جزئیات

از  المللیبینایم که ممکن است باعث جنایات اثرات مخرب آن بر افراد پرداخته

 کنوانسیوندر  ۱94۸کشی )طبق تعریف سازمان ملل در سال قبیل نسل

 1راجع به جلوگیری ومجازات ارتکاب به نسل کشی المللی سازمان ملل متحدبین

( شود. آن دسته از کشورهایی که بر اجرای این گونه المللیبینو سایر اسناد 

گذارند که از منظر کنند بر این موضوع صحه می پافشاری می هاسیاست

  شوند.میی زبانکشی فرهنگی و مرتکب نسل زبانآموزشی و اجتماعی 

مذهبی، قومی  هایغالب برای کودکان اقلیت زبانآموزش از طریق یک 

شود. این نوع آموزش میشدیدی  میروحی و جس هایی باعث آسیبزبانو 

 ،ختیث بروز مشکالت اجتماعی، روانشناکودکان باع از برای این دسته

کشی(. در مورد قرارداد کنوانسیون نسل ب)ماده  شود اقتصادی و سیاسی می

 باعث: رویکرداین 

                                                            
1 Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide 
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روانی، ذهنی،  هایآشفتگی اجتماعی، آسیب ،مشکالت شدید روحی. ۱

 شود. ی، و تحصیلی ونیز انزوای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میزبان

اجباری شدید جسمی، برای نمونه در مدارس  های. آسیب۲

مدتی از قبیل انزوا و نیز اعتیاد به و مشکالت بلند 1روزی بومیان کاناداشبانه

 شود.یم عمرکاهش طولو فحشاشروبات الکلی، خودکشی، خشونت، مصرف م

آموزش این  کندمیقانونی است که اثبات  هایاین مقاله شامل بحث

 میآموزشی ادغا هایغالب در برنامه زبانگروه از کودکان با استفاده از یک 

است. ما  زبانکشی آموزشی و اجتماعی یک نوع نسل[ فرهنگیتک-یزبانتک]

در هر صورت، این  دالیل محکم بیشتری برای اثبات این موضوع نیاز داریم.به 

 نوع از آموزش را باید یک جنایت علیه بشریت خطاب کرد. 

در جامعه است که از  حرکتاساس یک  "جنایت علیه بشریت"مفهوم 

گیرد. آمیز شکل میآموزشی تبعیض هایو فعالیت هاطریق اعمال سیاست

( به دنبال پیدا کردن شواهد بیشتری از ۲۰۱۰و دونبار )س اکانگ-اسکوتناب

ورهای مختلف برای توسط کش[ فرهنگیتک-یزبانتک] میاجرای آموزش ادغا

جنایت علیه "هستند. اصطالح  المللیبینیت این جنایت لمشخص کردن مسئو

در سال  2عثمانی هایکشتار ارامنه توسط ترکمورد اولین بار در  "بشریت

الملل نحقوق بی یهناموارد آیین ۱945ار برده شد و بعد در سال به ک ۱9۱5

شد اما بکار گرفته می مینظا هایتنش یهشد. اگرچه این اصطالح در حیط

صلح نیز کاربرد دارد و به طبع آن امروزه در بسیاری از  اکنون در زمان

رایج است. اگرچه اصطالح جنایت علیه بشریت یک  المللیبینحقوق  هایحیطه

                                                            
1Residential Schooling in Canada 

2 Ottoman Turkey’s Armenians 
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ها آن ،مشترک فراوانی است. اول اینکه هایاصطالح فراگیر است اما شامل جنبه

دهند ن و منزلت انسانی را مورد هدف قرار میأانگیز هستند که شجنایاتی نفرت

 آنها رویدادهای ،شوند. دوم اینکهانسانی می هایو باعث از بین رفتن ارزش

های هدفمند و کلی و قساوت هافعالیت یاتفاقی و پراکنده نیستند بلکه نتیجه

این  ،شوند. سوم اینکهو سیاست آنها اعمال می هاهستند که از جانب دولت

صلح ممکن است رخ دهد. چهارم  در زمان و همجنگ جنایات هم در زمان 

ازان جنگی درگیر این جنایات در حق شهروندان و مردم عادی و یا سرب ،اینکه

ترین توضیح درباره مفهوم جنایت علیه بشریت در دهد. کاملمیجنگ رخ 

تنظیم شده  ۱99۸جوالی  ۱۷در  المللیبینتندیس رم مربوط به دادگاه کیفری 

( به خاطر نبود اسناد ۲۰۱۰س و دونبار )اکانگ-است. بر طبق کتاب اسکوتناب

اصطالحاتی از قبیل )کشتار و  ی در فهم و کاربردهایحقوقی شفاف پیچیدگی

وجود دارد. با  1میمختلف آموزش ادغا هایجنایت در حق بشریت( در نمونه

توان داشت که  این وجود، با توجه به آنچه که گفته شد، این برداشت را می

هنوز هم شفاف نیست و در حال تکامل  المللیبینبرخی مفاهیم در قانون کیفری 

 است.

را تحمیل  میرس زبان هایکه در ایران سیاست یهایدولت: کا الف

شناسان و شهروندانی که از این زبان پژوهان،گان، دانشدند و نیز نویسناهکرد

ی بر ضد اشتیاق مردم هایکنند به طور مستمر بحثحمایت می هاسیاست

ای برای مادریشان به عنوان وسیله زبانی نسبت به استفاده از زبان یهااقلیت

را برای آگاهی شما  هاای از این بحثکنند. در ادامه خالصهآموزش مطرح می

 زبانفارسی به عنوان تنها  زباننسبت به دالیل این افراد برای استفاده از 

                                                            
1 Submerssion Education 
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االتم ؤشان سو بر مبنای م کردآموزش ذکر خواهواحد  زبانکشور و  میرس

 . کنمرا مطرح می

( و ۱9۲5-۱9۷9) 2ویرژیم پهلموسس  1رضا شاهبرای شروع، 

روشنفکران عصر خود به سرعت در تالش برای ساختن کشوری یکپارچه و 

متحد به عنوان یک اقدام اجتناب ناپذیربودند که این اقدام در راستای هم سویی 

در مدرن  3)دولت ملی( ملتهای-دولتدر قالب با کشورهای اروپایی بود که 

ه سیاسی جهان را در دست گرفت و مدت زمان کوتاهی قدرت فرهنگی، اقتصادی

اتحاد یکپارچگی وفارسی  زبان. آنها سعی کردند که با افزایش قدرت بودند

شوند که به دلیل  یبهتر کشور یهکشور را تضمین کنند و باعث تسهیل در ادار

 زبان. به دنبال آن، در سراشیبی سقوط بوداقتصادی و سیاسی  هایضعف

 زباندستگاه اداری و تنها  زبانفارسی با بیشترین جمعیت متکلمان به عنوان 

رضا شاه مردان دولتمورد استفاده در سیستم آموزشی نوین ایران توسط 

هنوز هم بحث یکپارچگی برای یک قرن،  به نزدیکبعد از گذشت  انتخاب شد.

ی در مدارس مطرح مادر زبانایران و استفاده از  هایزبانمقابله با برابری 

 است. 

مشترک  زبانگی با استفاده از یک چازه بحث اتحاد و یکپاراند هتا چ

توان درست باشد؟ آیا شما در محیط کاری یا آکادمیک با این مسئله روبه  می

مادری با این  زبانپژوهان و حامیان شناسان، دانشزبانرو شده اید؟ چگونه 

 تاریخی شرایط با توجه به آیند؟میکنار خود  جوامعدر  زباننگرش در مورد 
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 زباندر تقویت یک  شاهحکومت رضا در مورد تصمیم  قضاوت شما، زمان

 ؟ آن دوران چیستبه اصطالح  "میسوجهان"ور در یک کش میرس

با واحد )انگلیسی( اما  زبانا و آمریکا دارای یک یبریتان :ت الف کا

به کار برده ی که توسط اکثریت مردم شمال ایرلند زبانمرزهای جدا هستند. 

و  هاکاتولیکباعث شده است که  امر انگلیسی است. آیا این ،می شود

عدم تمایل دولت به رعایت این در شمال ایرلند متحد باشند؟ خیر.  1هاپروتستان

این  .استمنسوخ و نادرست  یهاایدئولوژی ناشی از های اقلیتزبانحقوق 

و هم چنین  (زبانیک  -ملت )یک دولت-مسائل ناشی از ایدولوژی منسوخ دولت

مختلف و اجازه به آنها برای  هایوجود اقلیت ناشی از این باور غلط است که

باعث ایجاد تفرقه ضرورتاً  مادریشان  زبانبیان افکار و عقایدشان از طریق 

 شود.می و از هم گسیختگی ملیمختلف جامعه  هایمیان گروه

غالب با  یهازبان ییسواز هم یناش هااختالفات و تنش ینا یقت،در حق

گرفته شدن حقوق  یدهکشورهاست که منجر به ناد یو اقتصاد یاسیقدرت س

و  2آیده آسبژورن نظیر دانانیحقوق چنانکه)هم شود یم هایتاقلبشر  یزبان

 شناسانجامعه و 3گالتانگ ژوهانو  هیتنه بژورنصلح مثل  یحوزه ینمحقق

. (اندهداد نشان 4استاونهاگن رودولفو یرنظ یحقوق بشر و حقوق فرهنگ یحوزه

دراز  یداخل یو جنگها هاتنشکه سالهاست درگیر) یالنکامثال، کشورسر یبرا

ختاری ی بیشتر و خودمزبانکه خواهان حقوق بشری و -بین اقلیت تامیلمدت 

توانست با اعطای می کشور سنگال .باشدو اکثریت سنگال می  -فرهنگی هستند
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ی به زبانمشکالت را حل کند. اعطای حقوق  های و فرهنگی به تامیلزبانحقوق 

باشد که به  یهایحل خاتمه دادن به تنش ممکن است بخشی از راه هااقلیت

نسبت ی زبانی و تالش برای احقاق حقوق فرهنگی و زباناشتباه آن را به تنوع 

فوریه  ۲۱مادری در  زبانشود. روز جهانی مثال در ادامه ذکر می. یک دهندمی

قی )سریالنکای شر در پاکستان 1داکای زباندر واقع بر مبنای کشتار فعاالن 

که بریتانیا  زمانیدانید چنان که میگذاری شده است. نام ۱95۲در سال  کنونی(

های بندی کشور به گروهبا تقسیم عمالً ،هندوستان را ترک کرد ۱94۷در سال 

سیاسی مختلف  هایتوطئهدر اثرپاکستان کشور  و کردمذهبی مختلف موافقت 

که مناطقی از کشور که ساکنان آن مسلمانان بودند،  بدین صورت ؛بوجود آمد

 -داشتند، به عنوان یک حکومت مستقل فاصله طوالنی از هم یاگرچه مسافت

شکل -امروز( بنگالدشامروز( و شرقی ))پاکستانمتشکل از پاکستان غربی 

که  بود در مقابل، کشور هندوستان به دنبال ایجاد یک کشور سکوالر). گرفت

درصد  9۰. بیش از (استی زبانمختلف  هایگروهی ش نشان دهندههایمرز

اردو به  زباناما این مانع از تعیین  کردبنگالی صحبت می زبانبنگالدش به 

نشد. در سال  شرقی در پاکستان هااتحاد پاکستان توسط پنجاب زبانعنوان 

از طریق  غربی پاکستان اماپیروز انتخابات آزاد شد شرقی پاکستان  ۱9۷۱

و دیکتاتور  غربی مانع از این پیروزی شد. ارتش پاکستان میسرکوب نظا

، همگی بر استفاده از سرکوب 3"بوتو" انو رهبر مخالف 2"یحیی خان" مینظا

نیکسون و اصرار کردند.  شرقی به جای مذاکره با رهبران پاکستان مینظا

                                                            
1 Dacca  

2 Yahya khan 

3 Bhutto  
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مردم میبرای سرکوب نظاغربی مخالف حمایت از دولت پاکستان  1کیسینجر

نقش اساسی در پیشبرد  شرقی و دلیل آن این بود که رهبران پاکستان ندبود

سرانجام بیش از ین داشتند. چدر  2هامائویستمذاکرات میان آمریکا و گروه 

عام شدند. نه میلیون دویست هزار نفر از مردم، اساتید و دانشجویان قتل

در هندوستان پناهنده شدند که  از کشور فرار کردند و اکثراً  3بنگالی

بیشترهندوهایی بودند که جان سالم به در برده بودند. نقطه آغاز این فاجعه از 

قدرت  شان و نیززبانرام بیشتر برای به دنبال احت هاجایی شروع شد که بنگال

بودند. سرانجام پس از دو هفته درگیری میان پاکستان و  گیری بیشترتصمیم

ی که از دست حکومت هاییهندوستان که منجر به پیروزی هندوستان شد، بنگال

استقالل پیدا کردند. هرچند این ماجرا به خاطر  ،پاکستان گریخته بودند مینظا

 4"باس"پاکستان و آمریکا به خصوص نیکسون و کیسینجر که در  هایتالش

 به دست فراموشی سپرده شد. ،( شرح داده شد۲۰۱3)

در ترکیه نیز جریانی شبیه به آنچه که در پاکستان گفته شد با ابالغ 

 یهال( شکل گرفت که مردم را به بهان)مصطفی کم 5آتاتورکاساسنامه جدید 

زیادی  هایکرد. کشورواحد می زبانه استفاده از یک اتحاد وادار بو  یکپارچگی

ی وجود دارند که به اشتباه به دنبال ایجاد اتحاد و همبستگی زبانبا تمایالت تک

ی، زبان هایتفاوت مینظر از تما واحد صرف زبانمیان اقوام از طریق اعمال یک 

 . اندهاغلب با شکست مواجهه شد و البته محلی آنها هستندو  میفرهنگی، بو

                                                            
1 Nixon and Kissinger 

2 Maoist China 

3 Bengalis  

4 Bass  

5 Ataturk  
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مختلف یک کشور باعث  هایی قومزباناین بحث که فراهم کردن حقوق 

اشتباه توسط  تفکری کامالً ،شودچنددستگی و اختالف در کشور می دایجا

بوده هم سیاست مداران برخی کشورها از قبیل کانادا، فرانسه، ترکیه و آمریکا 

و ارامنه، کم و بیش شبیه آنچه  هاسل کشی کردترکیه برای ن است. ایدئولوژی

ی و فرهنگی انجام زبانمداران آمریکایی برای ایجاد اتحاد است که سیاست

 دادند.

بود که رئیس  ییهاسیاست همان یدر ترکیه، آتاتورک دنباله رو

. در نقل قول بیان کرد  ۱9۱۷ در سال 1تئودور روزولتجمهور آمریکا 

و  "هاکرد"را با  "مهاجران" یهروزولت، بنده جای کلم هایصحبت

ام. با این تغییر داده "ترکی"را با  "انگلیسی"و  "هاترک"را با  "هاآمریکایی"

 ترکیه آشنا خواهید شد: تغییرات، شما به طور واضح با ایدئولوژی

مت ترکی در وحله اول، اگر ما به دنبال این باشیم که یک کرد به س

مثل سایرین رفتار خواهد کرد و هیچ وقت  اًپیدا کند، او دقیقگرایش 

فرهنگ خود  و به دنبال اختالف با دیگران بر سر عقاید، زادگاه

نخواهد بود. اما این اقدام مستلزم این است که یک فرد به تمام 

ترک بودن سمت و سوق پیدا کند و فقط گفتن اینکه من  هایجنبه

ما باید کشوری داشته باشیم که مردم باشد. میکافی ن ،ترک هستم

آن زیر یک پرچم باشند و آن هم پرچم ترکیه. ما باید دارای یک 

                                                            
1 Theodore Roosevelt 
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ترکی است. و ما همگی باید به ترک  زبانواحد باشیم و آن  زبان

 مان وفادار باشیم.بودن خودمان و مردم

ازه این اند هل در ذهن شما شکل بگیرد که تا چاممکن است این سو

وقتی که ما منطق این عقاید اشتباه را  ؟کندمیمورد ایران صدق  در هابحث

اجتماعی با عدالت  میرسیم که رابطه خیلی کبه این نتیجه می ،کنیمبررسی می

افراد سیاستمدار و ی جهل نتیجه تنها، و از طرف دیگر و حقوق بشر دارد

مثالً  ،مقاومت مردم یدر اظهارنظری درباره 1دونالد ماکدو. هم نیستقدرتمند 

بر این باور است که اگرچه  انهزبآموزش دو در مقابل مستعمره،مناطق  در

جاهل  هاممکن است شخصی به این نتیجه برسد که عامالن اجرای این سیاست

نیست و همیشه  معصومانهاما این را باید مد نظر داشت که این جاهلیت  هستند،

در راستای  هست و آن ایدئولوژییک ایدئولوژی خاص پشت تمام قضایا 

جورج تحکیم قدرت خودشان است. بنده چندین مثال از آمریکا را خواهم آورد. 

درباره  صریحاً 3برتون وودز، مذاکره کننده ارشد آمریکا در کنفرانس 2کنان

 :داردبر میخارجی ایاالت متحده آمریکا پرده  هایتسسیا

 3.6ا تنها جهان را در اختیار داریم ام یایهدرصد از سرم 5۰ما 

درصد از جمعیت جهان را. در این شرایط، وظیفه اصلی ما ایجاد 

مان است که بتوانیم این اختالف سطح را حفظ الگویی در روابط

رهیز کاری احساسی پهرگونه مالحظه زا کنیم و در این راه ما باید

                                                            
1 Donald Macedo 

2 George Kennan 

3 Bretton woods 
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ستانداردهای زندگی فراهم آوردن ا یا کنیم. ما نباید به حقوق بشر

 و دموکراسی فکر کنیم.

ط خارجی خود را بر این اساس رواب ۱944آمریکا در سال  یهکنگر

ن منافع آمریکا. میأراستای ت گیری یک اقتصاد جهانی درگذاری کرد: شکلپایه

و  میگذاری این است که آمریکا نیاز به یک برتری نظادالیل این سیاست

اش را از طریق بازارهای جهانی و ا بتواند منافع ملیاقتصادی در دنیا دارد ت

 2جرج بوشمشاور امور خارجی دولت  1کاندولیزا رایسمواد خام تامین کند. 

: بخاطر ، منافع ملی آمریکا را در همان راستا تشریح کرد۲۰۰۰در کمپین سال 

 اینکه منافع آمریکا جهانی است، پس باید بدنبال تامین منافع خود در سراسر

 نقاط جهان باشیم.

توان پرسید جاهلیت نقش اصلی را در این مسائل دارد؟  آیا هنوزهم می

تدبیری خود را در این آشکار است که جورج بوش بی از اینها گذشته، کامالً

مواقع به دنیا نشان داد. هنری کیسینجر که به عنوان مغز متفکر و آگاه نسبت 

در یکی از اولین  ،معرفی شده استاجرایی  هاییخی و سیاستربه حوادث تا

که سیاست خارجی بایستی بر مبنای عدالت و  کندمیخود بیان  هاینوشته

 ایحاد شرایطی برای جنگ سرد و به دنبال آن قدرت طلبی نه واحترام متقابل 

 .باشد

 ( به بررسی نقش بریتانیا و95۱9) 3مارک کرتیس، شمندمنتقد اندی

 :گویدو میپردازد میکن کردن ویا افزایش فقر دیگر در ریشه هایقدرت

                                                            
1 Condoleezza Rice 

2 G. W. Bush 

3 Mark Curtis 
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ترین مسائل در یدهچسیاست خارجی بریتانیا یکی از پی تاریخ

اگر بخواهیم صادق باشیم، نقش بریتانیا  رود.جهان به شمار می

. در حال حاضر، برخالف عقاید را دارد تیجنایت علیه بشرابعاد 

گذشته که  هایبسیاری از روشنفکران و رهبران، همان سیاست

هنوز هم  ،شدنداستفاده از حقوق بشر و نیز ناامنی میءباعث سو

 ادامه دارند.

 یدر حقیقت بیشتر فقر و گرسنگی کشورهای جهان سوم نتیجه

است. به عالوه، یک  المللیبین یهای جامعهمستقیم هدف گذاری

 یروکه کشورهای قدرتمند جهان دنباله واقعیت آشکار این است

جهان سوم  هایی هستند که باعث فقر بیشتر کشورهایسیاست

ی که آنها در سایر کشورها هایشوند. آشکار است که سیاست می

کردند، در دوران اقتصاد و فقر زدایی اعمال می یتوسعه یبه بهانه

در کشورها بود و بعدها از طریق  میپساجنگ شامل دخالت نظا

اقتصادی بود که هیچ  للیالمبیناعمال فشار از طریق نهادهای 

 را گذاری در بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای جهان سومهدف

 (۲36در بر نداشت. )ص 

ا یگیرد که نقش بریتان ، این سوال در ذهن ما شکل میهاتحلیلبا این 

در سال  1پیمان صلح لوزان ترکیه در هایدرحذف کردستان و یا حفظ اقلیت

 ی و سایر حقوقزباناقتصادی، مقابله با حقوق  از لحاظچه بوده است؟  ۱9۲4

                                                            
1 Lausanne peace treaty 
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جهات بسیار پرهزینه خواهد میاشتباه درتما هایبراساس ایدئولوژی هااقلیت

اغلب با شکست مواجه  یک کشور هایبود زیرا تالش برای متحد کردن اقلیت

 1استکهلم المللیبینمرکز تحقیقاتی صلح خواهد شد. یکی از مراکز معتبر به نام 

توانست ده میلیارد دالر ، میهاردجنگ علیه ک ترکیه به جای الم کرد که اع

 کند.نشین سالمت، و رشد اقتصادی مناطق کرد صرف تحصیل،

مل است که کشورهایی که مسئول از هم پاشیدن أذکر این نکته قابل ت

غلط  هایی شدند، هنوز هم با پیروی از همان سیاستزبان هایواقلیت هاکرد

گذشته به دنبال سرکوب کردها هستند. ایاالت متحده آمریکا از طریق فروش 

ای، خود را به این لیست اضافه کرده است. این مهمات و سایر مداخالت منطقه

باشد. این بریتانیا و آمریکا در دوستی با ترکیه می مینظا-نقشه راه اقتصادی

تگی آنها نیز برای بسیاری از ادامه مبارزه با کردها و توسعه نیاف شرایط،

واگذار  نرسد. بنابراین، قضاوت را به خوانندگامطلوب به نظر می یهنخبگان ترک

شباهت این قضایا با آنچه که در ایران به عنوان سیاست  یکنم تا دربارهمی

 اندیشه کنند. ،اجرا شده هااقلیتبرای  یآموزش

به  های اقلیتزبانانون در طرف مقابل، یک نمونه خوب از احترام به ق

این قانون  ۱9. در ماده مربوط می شود ۱۸6۷ قانون اساسی استرالیا در سال

 آمده است:

نژادی کشور دارای حقوقی برابر در حفظ و  هایاقلیت میتما

ی که در تمام هایزبان میخود هستند. تما زبانو  ملیتگسترش 

شوند دارای حقوق برابر جهت صحبت می هاها و ایالتاستان

                                                            
1 Stockholm International Peace Research Institute 
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 استفاده از آنها در سیستم آموزشی و اداری کشور هستند. در

مختلف  هایزبانی که چندین اقلیت نژادی با هایاستان ها وایالت

وجود دارند، بایستی شرایط برای آنها طوری فراهم شود که هر 

تحصیل کند و آموزش  ،کندمیی که صحبت زبانفرد با توجه به 

 زبانی غیر از زبانند و نباید او را مجبور به تحصیل از طریق ببی

 .(3۱9۷9:، 1یکاپوتورتخودش کرد ) به نقل از 

بسیاری از کشورها، بعد از جنگ جهانی اول و بعد از استقالل شروع 

 ،در قانون اساسی خود کردند هااقلیتی زبانبه حمایت از حقوق آموزشی و 

. هندوستاندر ه زبانچند، و یا فنالنددر ه زبانش دوزبرای مثال قانون آمو

)برای سازمان ملل  یبه وسیله ۱9۷۱در سال  که  2فرانسیسکو کاپوتورتی

در گزارشی به مور شده بود أمتحقیق راجع به وضعیت حقوق زبانی بشر( 

 ۱9۷9در طول تاریخ تا سال  های بشر و اقلیتزبانتشریح وضعیت حقوق 

( این ۱996)3فرناند دو وارنمنتشر شد.  ۱9۷9سال در  و این گزارش پردازدمی

-کتاب اسکوتناب ویراست جدید گزارش را مورد بازبینی قرار داد که در

و  کانگاس-(، اسکوتناب۲۰۰۰) کانگاس-اسکوتناب (،۱994) و فیلیپسن کانگاس

 ( آورده شده است.۲۰۱۰دونبار)

هرچند ما نیاز اگر به سؤال شما در مورد دوران پهلوی اول برگردیم، 

ریزی برای فهم بیشتر مسائل امروزی و برنامهجهت  یبه تجزیه وتحلیل تاریخ

مقصر در پایمال  هایآینده داریم، اما زمان پرداختن به شناسایی افراد و گروه

                                                            
1 Kapotorti 

2 Francesco Capotorti 

3 Fernand de Varennes 
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توانیم از تاریخ درس تمام شده است و ما تنها می های اقلیتزبانکردن حقوق 

ورها از طریق اقداماتی به بسیاری از کش گذشته، هایبگیریم. در طول دهه

)برای مثال کشور  های آموزشیدر حد دستورالعمل، یا چندزبانگیسمت 

)مانند هندوستان، پرو، بولیوی، و برخی دیگر از  آفریقای جنوبی( و یا در عمل

 هایبرخی دیگر از اقلیت دا کردند و احتماالًکشورهای آمریکای التین( گرایش پی

پنج اقلیت  و در فنالند و نروژ میسایز در برخی از مناطق جهان مانند ی نزبان

 کانادا ماننددر شمال  میبو های، و بسیاری دیگر از اقلیتموجود در سوئد

کشانده شوند. احتمال وقوع این مسئله در ایران نیز زیاد به این سمت  1نوناوات

 .خواهد دادکل ش هااست و این رویداد شرایط مثبتی را در این کشور

برخی از دانشگاهیان با الهام گرفتن از تجربیات برخی : الف کا

ایران عملی در  میرسمی، آن را اقدا زباندر پذیرش یک  هزبانکشورهای چند 

 زباناسپانیایی سخنورانجمعیت نود میلیونی  به مثالً کنند. آنهاقلمداد می

خود برگزیدند  میرس زبانانگلیسی را به عنوان  زبانکه  کنندمیاشاره آمریکا 

خود  میرس زبانعبری را به عنوان  زبانکشور اسرائیل که  به و یا مهاجران

ملی اتحاد یکپارچگی ورا دلیل  رسمی زبان. این افراد پذیرش یک نداهبرگزید

 هایاقلیت باال، این دانشگاهیان از هایبر اساس مثال دانند.میاین کشورها 

کشور قبول  میرس زبانفارسی را به عنوان  زبانکنند که ایران درخواست می

بدون کشورها  دیگرکنند. آیا این دیدگاه آنان درست است؟ آیا اکثریت متکلمان 

 هایاقلیت درخواست  آن کشورها را قبول کردند؟ آیا میرس زبان هیچ شکایتی

مادری  زبانبرای تدریس به ی ایران مانند کرد، ترک، بلوچ، و سایرین زبان

 ؟غیرعادی و بلندپروازانه است

                                                            
1 Nunavut  
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شما از کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل بود که  هایمثال :ت الف کا

-متفاوت است جمعیت باالیی از مهاجران را در خود دارند. شرایط ایران کامالً

دم حتی نسل دوم یا چن نهو  ندمهاجر نهی که شما اسم بردید هایبیشتر اقلیت

درست مانند ولز، ایرلند،  -هستندمیبو هایدر واقع آنها اقلیت -مهاجرین

 سخنوراندر فنالند و یا  زبان سوئدی سخنوراناسکاتلند، در بریتانیا و یا 

ناپذیر ی اجتنابزباندارای حقوق  هااین اقلیت میکانادا. تما زبان در فرانسوی

خود انتخاب  میرس زبانانگلیسی را به عنوان تنها  زبانآنها هیچوقت  -هستند

تنها ایراد آن  -ی اخیر اسکاتلند توجه کنیدزبان. برای نمونه، به قانون اندهنکرد

کودکان مدارس  درصد 5۱این است که خیلی دیر وضع شد. تصور کنید که 

 مذهبی و هایسفید پوست نیستند )آنها اقلیت ۲۰۱4ابتدایی آمریکا در پاییز 

شان هر روز بیشتر یزباندر جهت دستیابی به حقوق  هاهستند(، اما تالش میقو

از سابق خواهد شد. علیرغم اینکه تعداد زیادی کالس درس در ایاالت متحده 

شود و شمار آنها  در آنجا آموزش داده می هازبانآمریکا وجود دارد که سایر 

ین است که تنها کودکانی که ا قابل توجهی مسئله ،شود روز به روز بیشتر می

 ی غیر انگلیسیهازباند به یادگیری نباش زبانآن  سخنورپدر و مادرشان 

دانند و از لحاظ نژادی هایی که فقط انگلیسی میبچهپردازند، بلکه بسیاری ازمین

ین کار ورند زیرا اآروی می هازباننیز به یادگیری این  خالص هستند انگلیسی

 زبانو آنها قادر به استفاده از دو  دهدنشان می تردیگران با هوشآنها را از 

برتری خود را نسبت به دیگران نشان نه تنها  وشوند زمان میبه صورت هم

نامیده می شود نیز  1"حماقت تک زبانه"آنچه که  یبلکه از مسئله دهندمی

برای فرزندان اقتصادی بهتری را  ی. والدین آنها نیز آیندهورزنداجتناب می

                                                            
1 Monolingual Supidity 
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بایستی  زبانفارسی  سخنورانشوند. در نتیجه، میخود متصور ه زبانچند

  آگاهی بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشند.

، مادری درکشور ایران زبانمربوط به  هایجدلدربسیاری از  الف کا:

 زبان به عنوانمادری  زبانو  میرس زبان به عنوانمادری  زبانمرز میان 

خود  استداللهایاقلیت اغلب های زباننادیده گرفته شده است. فعاالن  ،آموزشی

 زبانآموزان از آموزش از طریق داری از حق برخورداری دانشرا با جانب

 زبانبودن میرا با اثبات رس استداللنمایند اما مخالفان آنها میمادری آغاز 

 کید بردر مباحث آموزشی، تأ دهند.میخاتمه همگانی  زبان به عنوانفارسی 

 زبان به عنوانمادری  زبانآموزشی و  زبان به عنوانمادری  زبانتمایز بین 

 ؟ ازه اهمیت برخورداراستاند هاز چ میرس

اهمیت زیادی دارد. قوانین اساسی بسیاری از  قطعاً ت الف کا: 

تراز هم  ِمیرس زبان به عنوانآفریقایی  زبانکشورهای آفریقایی از یک یا چند 

ردارند و کودکان این کشورها فرانسوی یا پرتغالی برخو ،انگلیسی زبانبا 

عنوان ه مادری خود ب زبانسال از  ۸سنی بعد از  هایکودکان رده  اًخصوص

حقوق  ؟ها درچیستنمایند. اهمیت اعمال این سیاستمیآموزشی استفاده  زبان

 زبانشرط کافی برای آموزش پیشباشند اما هرگز یک می میقانونی اغلب الزا

آموزش بسیاری از کودکان  ،گردند. از سویی دیگرمیمحسوب ن 1مادری اقلیت

از  ،مادری زبانبه غیر از میرس زبانمتعلق به کشورهای برخورداراز یک 

پذیرد. قادر نبودن فرد به تشخیص میمادری والدین آنها صورت  زبانطریق 

یک موضوع )دراینجا  به عنوانت مادری تنها اقلی زبانفرق میان آموزش یک 

آموزشی  زبان به عنوانمادری  زبان( و کاربرد زبان ترمیرس یهجنب به عنوان

                                                            
1 MTM education  
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آموزش به "و  "مادری زبانآموزش "یعنی باید بین اصالح ) و ابزار آموزش

تلفیق مفاهیم محسوب  هاییکی دیگراز نمونه نیزتفاوت قائل شد(  "مادری زبان

ی زبانمربوط به حقوق  موضوعی )آموزش به زبان مادری( دومیگردد. می

باشد که میتنها یک درمان روانشناسانه )آموزش زبان مادری(  اولی بشر و

 زیادی ندارد. ثیرأگی تزبانگی یا چندزباندرباال بردن سطح دو

 زبانکنند موقعیت غالب ی که ادعا میهایاستدالل در بطن الف کا:

فارسی تضمیین کننده یکپارچگی ملی است، طرفداران دیدگاه فارسی به عنوان 

آنها مدعی هستند که  کنند.رویکردی سیاسی به موضوع اتخاذ میرسمی  زبان

بیشتر ناشی  مادری عمالً زبانبسیاری از تقاضاهای ارائه شده برای آموزش 

ی. این دیدگاه زبانو باشد تا پیشنهادات آموزشی میطلبانه های جدائیازتالش

مادری به هنگام تالش برای تبادل  زبانمداوم فعاالن  ضربه خوردنباعث 

قادر به شفاف  المللیبینآیا تجربیات  گردد.میشان نظردر مورد تقاضاهای

 باشند؟ می 1طلبانهیجنبش جدائ یکمادری و  زبانی میان جنبش سازی رابطه

های گرفته در مورد جنبشصورت یهابسیاری از اظهارنظر ت الف کا:

که از سوی محققان و سیاستمداران معتقد  ریشه در نظریاتی دارندطلبانه جدائی

دربسیاری از موارد نیز آنها  .اندارائه گردیده 2اجباری )همانند سازی( به ادغام

ع قابل توجه باشند. موضومیقائل ن میاقلیت احترا زبانفرهنگ و  ،برای هویت

گرایان توان ملیمیرا  دارندچنین ادعاهایی  که یکه افراداین است 

 3"زبانیک  ،یک ملت"غلط  و دیدگاه ئولوژیکاری درنظر گرفت که به ایدمحافظه

                                                            
1 Separatist movement 

2 Forced Assimilation 

3 One Nation One Language 
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وری یک هایی دانست که بهرهتوان آنها را نئولیبرالیستمیباور دارند. یا اینکه 

افراد باورمند به  وانندتمی یا و؛ دانندمیی زبانمطابقت  یبازار آزاد را در گرو

موضوع معتقدند  باشند که کالسیک هایمارکسیست نظیرباورهای سنتی 

تمام مالحظات وموضوعات قومی و  بردر نهایت طبقاتی  و استحکام انسجام

 میِهای بواقلیت اندیشند کهاز این رو می و شودنژادی برتری داده می

های هویتکسب  دنبالبه های خاص تنها ها و فرهنگزباناز  برخوردار

قومی و نژادی را رها  هایو در نهایت هویت هستند جدید اقتصادی و طبقاتی

ی این نزد همه مادری در زبانمبتنی بر  هزبانتقاضا برای آموزش چند کنند.می

رسد و لذا شک و تردید آنها به سمت میقابل درک به نظر  امری غیر گروه

 معطوف گردیده است.  هاود در پس این تقاضاموج هایانگیزه

دهنده یک عامل فرهنگی انسجام به عنوانپارسی  زبانحامیان  الف کا:

را  میرس زبان به عنوانفارسی  زبانموقعیت اگر ما مدعی هستند که حتی 

 اقلیت ایرانی نخواهد گردید یهازبانباعث قدرت بخشیدن به  ،تضعیف کنیم

جمعیت غیر  شاملهای غربی بر مناطق زبانتسلط تنها به بلکه در عوض 

را مثال  2و نیجریه 1. آنها کشورهایی چون هندخواهد شد زبان در ایرانفارسی

حلی ی مزبان یهانتخاب یک واسطه جای ب ،یزبانزنند که تحت نفوذ استعمار می

استعمارگران  زبانانگلیسی یعنی همان  زبانمجبور به کاربرد ، در فرهنگ خود

قبل  ی طوالنی دارد و حتیاین اشتباه سابقهخود گردیدند. در مورد کشور هند 

 به عنوان (دیگری میغیربو زبان) پارسیاز زبان  ،انگلیسی زباناز به کارگیری 

آنها ادعا دارند که با وجود  ،به همین ترتیب شده است.می استفادهمیانجی  زبان

                                                            
1 India 

2 Nigeria 
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آذربایجانی از هر گونه نفوذ  زباندر جداسازی آذربایجان دولت کشور تالش 

ی آذربایجانی برای انجام تبادالت زبانایجاد یک نهاد آنها موافق به  ،فارسی

آنها مجبور شدند تا لغات روسی و  ،. از قضانشدند فکری و فرهنگی ،علمی

فارسی استفاده نمایند و با این کار خود را بیشتر  زبانانگلیسی را به جای 

نظر شما در مورد این استدالل چیست؟  ی قرار دهند.زبانتحت نفوذ استعمار 

 ؟ آوریدرا به یاد می در این مورد المللیبینی دیگری از تجربیات آیا نمونه

بزرگ  زباندر کشورهند این موضوع بیشتر در مورد دو  ت الف کا: 

ی نمود. تاریخچهمیصدق  2تامیلو  1رقیب هندی و در عین حال معروفو

های غربی زبان اکثرتر از نوشتاری طوالنی زبان به عنوان زبانکاربرد این دو 

 وباشد رقیب  زباندو  نیست که دارای است. کشور ایران همانند کشور هند

یکی از فقیرترین  به عنوانرا  3یوپی. کشوراتآنها باشدسازگاری به  نیاز

 گفتاری تعداد زیادی از افراد این کشور زبانکشورهای جهان در نظر بگیرید که 

 زبانهم و  از مردم تعدادی مادری زبان هم به عنوان ،بوده  4یکآمهار زبان

 . تیعمابقی جمدوم 

از یک سیاست آموزشی ملی  ،به بعد ۱994کشور اتیوپی ازسال 

 زبانطریق  سال آموزش از ۸ی مبتنی بر پیشرفته و خالقانه

مادری برخوردار بوده است. مناطق مختلف این کشور مجاز به 

تا  4باشند. در حدود میهای اجرایی خود غیرمتمرکزسازی طرح

                                                            
1 Hindi 

2 Tamil 

3 Ethiopia 

4 Amharic 
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 زبانآموزشی برخی از این مناطق به  زبانسال است که  6

ملی و  زبانیک  به عنوان یکآمهار زبانیافته و  انگلیسی تغییر

دوم کاربرد دارد. وزارت  زباناول و  زبان به عنوانمچنین ه

این مناطق را مورد تحقیق و  میآموزش و پرورش اتیوپی تما

 ؛ ۲۰۰9 2؛ بنسون ۲۰۰9و  ۲۰۰۷ 1بررسی قرار داده است ) هوگ

(. این ارزیابی وسیع و گسترده ۲۰۱۰تناب کانگاس وهوگ و اسک

در این زمینه گردید. این ثری ؤمباعث پدید آمدن مجموعه اطالعات 

گوهای بسیارمشخصی از موفقیت نشانگر ال ،اطالعات

 سطحباشند. اطالعات می ۱۲و ۱۰،  ۸یا سال  سطحآموزان در دانش

 زبانسال آموزش  ۸آموزان برخوردار از دهد که دانشمینشان  ۸

یک موضوع  به عنوانانگلیسی  زباناقلیت مادری در کنارآموزش 

 ،درسی چون ریاضیات هایکرد بهتری در برنامهعمل ،ایمطالعه

 5 سطوحتا دانش آموزان  اندهو غیره داشت میشی ،شناسیزیست

آموزشی  زبانیک  به عنوانانگلیسی  زباناز آموزش فقط که  ۷و 

انگلیسی بهتر از نتایج  زبانند. بعالوه نتایج آنها در ابردهمیبهره 

آموزان ثناء دانشبه است ،همناطق بود آموزان بیشترسایر دانش

که از  4رارهاو 3آبابایستر آدشهرنشین و ثروتمند هایایالت

اقلیت مادری برخوردار بوده وسطح  زبانی آموزش شش ساله

دادند. انتظار میانگلیسی را نشان  زبانباالتری از موفقیت در 

                                                            
1 Hug 

2 Benson 

3 Addis Ababa 

4 Harar 
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 باشند دخیل امر این در نیز اجتماعی–رود که دالیل اقتصادیمی

 از خارج انگلیسی هایکالس به شهرنشین آموزاندانش که چرا

دهند که میاین اطالعات نشان  ،درکل. دارند دسترسی نیز مدرسه

تر آموزان طوالنیاقلیت مادری دانش زبانی آموزش هرچه دوره

(. این امر به ۲۰۰9هوگ است ) آنها نیز بیشتر میموفقیت عل ،باشد

ی آموزش ساله 6ساله یا  4 هدورنماید که حتی میروشنی اثبات 

توانسته های ضعیف زودگذر اقلیت مادری بهتر از مدل زبانبه 

نتایج به دست آمده ازکشورهایی آفریقایی تهیه شده توسط ) است

توانش  یتوسعه (ماییدنمشاهده  ۲۲ی ی شمارههوگ را در نمونه

ه که در اثر آموزش بر پایه زبان مادری ب-زبانی و شناختی را

زبان خارجی به زبان دوم و  -صورت حداقلی ایجاد شده است

  .(9۸، ص ۲۰۱۰تناب کانگاس و دونبار و)اسکانتقال دهد 

 زباندر کنار این نمونه حاکی از این حقیقت است که کودکان اقلیت 

 هم آمهاریک( و زبانغالب ) یعنی  میرس زبان قادر به فراگیری کاملِمادری 

مورد  یباشند و این همان نکتهمی( انگلیسی زبان)در این جا  المللیبین زبانیک 

 زباناز راه اتیوپی در سالهای اخیر به آموزش  کشور ،نظر است. با این وجود

کشور اتیوپی این درحالی است که  انگلیسی  گرایش پیدا نموده است. چرا؟

ه منابع اما برای کشورهای ضعیفی ک ،هرگز تحت استعمار بریتانیا نبوده است

غالب آنها در حد منابع  زباناز طریق  میی و علزبان ۀاقتصادی الزم برای توسع

 ،مقاومت در برابر استعمار نوین فرهنگی ،باشدمیاقتصادی آمریکا و انگلستان ن

د. کشورهای ثروتمندتر باشمیاین کشورها مشکل در  ی و تکنولوژیکزبان
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 ایران(مثل ) هنوشتاری چندهزارسالی پیشینه مستحکم باغالب  زبان برخوردار

فنالند( دارای امکانات بیشتری برای مقاوت دربرابر مانند ) هچند قرنحتی و 

افراد  میچنین استعمارهای نوینی هستند. مقاومت این کشورها به حضور تما

ها از حقوق های آنها بستگی دارد و برخورداری اقلیتجامعه ازجمله اقلیت

مقاومت در  و در نهایتفزایش تمایل آنها به این مقاومت فرهنگی بشر باعث ا

ی آنها از ی وفرهنگی به جای دشمن درونی محروم کنندهزبانبرابر دشمن 

 گردد. میحقوق خود 

 زبانهای آنها به باشند که اقلیتمیو هند ازجمله کشورهایی  1نپال

ارد به مسائل . چنین گرایشی در بسیاری از مواندهانگلیسی گرایش پیدا نمود

باشند میاغلب ثروتمندتر  زبان. مدارس انگلیسیدارداقتصادی و قانونی ارتباط 

ماییم نمیهای تهیه شده از برگ موز را استفاده ما در مدارس خود کتاب")

 زبانبرخی از مدرسان  (؛"پیانو وجود دارد زباندرحالیکه در مدارس انگلیسی

ی که خواندن و والدین کنند؛میانگلیسی حقوق خود را ازمجلس بریتانیا دریافت 

نمایند؛ میبه آگاهی کودکانشان از چند لغت انگلیسی مباهات  دانندنوشتن نمی

 انگلیسی زبانی براساس تجلیل بیش از اندازه از هایایدوئولوژی چنین مدرسه

رکن اساسی  به عنواننگلیسی ا زبانکه  رسدبه سطحی از شوق متوهمانه می

( و این بدین معناست ۲۰۱4. 2آموزش و پرورش در نظر گرفته شود ) ماکدو

قربانی  ،دروس یمحتوادر  های الزم برای فراگیری دانشکه بیشتر فرصت

گردد. کودکان از طریق اجرای میانگلیسی توسط کودک  ۀیادگیری چند کلم

مادری خود همراه با  زبانهم  ،مادری زبانمبتنی بر ه زبانچندمناسب آموزش 

                                                            
1 Nepal 

2- Maccedo 
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انگلیسی را به خوبی فرا  زبانمانند  المللیبین زبانملی غالب و هم یک  زبان

رند و اجبار در انتخاب باور دا یهبه مسئل ناآگاهگیرند. بسیاری از والدین می

کنند که فکر میباشد. آنها میغیر ممکن  شدن هزبانچندیا ه زباندو معتقدند که

 زبانمادری به عنوان  زبانانتخاب : اندهگزینی از دو مجبور به انتخاب یکها تن

 زبانیا یک  میرس زبانآموختن  که باعث محروم ساختن کودک از آموزش

 زبانو  میرس زبانیا وادارکردن کودک به آموختن  ،خواهد شد المللیبین

والدین  ،. درعوضمادری خواهد گردید زبانکه منجر به قربانی کردن  المللیبین

این پدیده هم  .استامکان پذیر  کامالً زبانباید بدانند که فراگیری دو یا چند 

 . شوداجرا میاکنون در هزاران مدرسه در سرتاسر جهان 

مباحثات اخیر غربی در تکریم ها وگفتمانبرخی ادعا دارند که  الف کا:

 اروپایی طی میی بوهازبانر مقابل حذف واکنشهایی هستند که د ،مادری زبان

ا . آنهاندبه وجود آمدهمتمرکز در اروپا های ملت-قرنهای گذشته و توسط دولت

در مورد وقایع بعد از انقالب فرانسه در کشور فرانسه صحبت خصوصاً 

ی هازبانآمیزی هرگز در قبال نمایند و مدعی هستند که چنین رفتار خشونتمی

مدارس صورت گرفته در کشور آمریکا  1ایران رخ نداده است. تفکیکاقلیت در 

ای شبیه به هرگز در طول تاریخ بلندمدت ایران مشاهده نشده و هیچ موسسه

سیس نگردیده است. أدر ایران ت 2کانادا بومیان اجباری شبانه روزیمدارس 

ی حالتی مادر زبانفعاالن  موجود در آرایهای آنها معتقدند که بیشتر گفتمان

چرا که محتوای اصلی آنها از وحشگیری موجود در  ،دارند میتهاج

گیرند. آنها براین میت أی استعماری اروپاییان سفیدپوست نشزبانهای سیاست

                                                            
1 Segregation 

2 Canadian Residential Schools 
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 یههمیشه بر پای فرهنگی( بزرگ یا ایران ایران) تمدن ایرانی یهباورند که شالود

چنین استداللی حاکی از ترس  ی بوده است.زبانچندفرهنگی و چند یهیک جامع

ها از سوی کشورهای غربی و درحقیقت بیم از تهاجم از صدور این گفتمان

ایجاد دموکراسی در کشورعراق  ، مانندباشدمیفرهنگی استعماری جدید نیز 

اخالقی  ۀاید ی یکخوردهی شکستنتیجه هایاز نمونهکه  ،1بوش جورجوسط ت

استعماری نهفته در  هایبرنامه ر موردنگرانی د ،آیا به نظر شما .است

 ؟ قابل توجیه استی بشرزبانهای صورت گرفته پیرامون حقوق گفتمان

راه حل مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و ایران  ت الف کا:

ما باید  ،. از سویی دیگرخود را پیدا کند مسائلبرای حل بهترین راه بایست می

 در جهان غرب راجع به زبان مادری گرفتههای صورت بررسی گفتمان به

های اقلیت زبان ادعا می کند.را بپردازیم تا بتوانیم بفهمیم چه کسی چه چیزی 

، زبانشناختی و آموزشی شناختیهای هویتی، جامعهخود نیز اغلب از استدالل

از اعتبار یکسانی  مبتنی بر تحقیق استفاده می کنند. چنین رویکردهایی تقریباً

 استعماری نوینِ  هایباشند. برنامهمیرتاسر جهان برخوردار در س

انگلیسی ارتباط واضح  زبانبا ترویج  ،فرهنگی ۀسرمای مالکیتِ یهکنندسلب

استفاده از مفهوم حقوق امکان سوء ،ومشخصی دارند. البته در برخی از موارد

ال رای مث)ب کارهای نئولیبرالی نیز وجود داردی بشر برای خدمت به دستورزبان

اما من قادر به  ،بندیهای مختلف در سوریه(اقدام آمریکا دررابطه با گروه

 . در کشور ایران نیستم هااستفادهی ردپای این گونه سوءمشاهده

نمایند که میفارسی ادعا  زبان میبرخی مدافعان موقعیت رس الف کا:

گذشته  یهفارسی در طول ده زبانهای ایرانی نسبت به موقعیت دولتهرچند 

                                                            
1 Bush 
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خصومت  به عنوانبایست میرا ن 1چنین حمایتی ،اندهنشان داد خاصحساسیت 

آنها براین  ،های مادری تعبیر نمود. در عوضزبانایرانی و  هایبرعلیه قومیت

فارسی واکنشی است که  زبانهای موجود در مورد موقعیت باورند که نگرانی

در  و فرانسهزبان  در گذشته با تهاجم-گرفته ه استعمار غرب صورتنسبت ب

در معرض  زبانفارسی خود یک  زبانمعتقدند که  . آنها قویاًیسیانگل زبان حال

آنها اظهار  ،خطر است که نیاز به توجه و احیاء ضروری دارد. برای مثال

مادری مردم تاجیکستان  زبانهای متمادی برای قرن پارسی زباندارند که می

قادر به کاربرد  3قبل از سقوط اتحاد جماهیر شوروی 2هاتاجیک اما تبوده اس

ان کشورهایی زبان پارسی ،نبودند. به همین ترتیب زباناین  یهآزادانه و بهین

افغانستان و هند نیز تبعیضات فراوانی را تجربه  ،پاکستانازبکستان، چون 

 زبانیک  به عنوانفارسی  زبان. بنابراین آنها براین باورند که تجسم اندهنمود

 زبانموقعیت سازی گویند که مختلمی آنهااستعماری یک اشتباه محض است. 

به را  آنهاست که جهان غرب طلبانیهای کاربردی جداییفارسی از جمله تکنیک

این دوستان گیرد. میدر جهت نیل به اهداف خود به کار  نشانده ودست عنوان

هرگز نگران  ،برخالف باورهای عمومی ،طلبانجدائیاین کنند که ادعا می

 .اندهاقلیت نبودهای زبانور گویشیا آموزش بهتر کودکان  میهای بوفرهنگ

به ؟ آیا شما تاکنون ازه استاند هبه نظرشما اعتبار این استدالل تا چ

 ؟ایدبرخورد کردهدر سایرنقاط جهان  ایهای مشابهاستدالل

                                                            
1 Protectonism 

2 Tajiks 

3 Soviet Union 
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های نواستعماری باعث بروز بسیاری از استراتژیپیچیدگی  ت الف کا:

]مانند  "کشنده"ی به نظر سرکوبگر و حتی هازباناحساسات منفی برعلیه 

فاقد برخی از حقوقهای  هایدر افراد و گروهانگلیسی، اسپانیایی و ماندرین[ 

قدرت  یهکشنده نیستند بلکه این رابط واقعاً هازبانگردد. البته میی بشر زبان

آیا ما  باشد. ثانیاًمیاست که مد نظر  هازبانو کاربران  سخنوراننابرابر میان 

طبق آخرین توانیم ادعا کنیم که زبان فارسی واقعاً در معرض خطر است؟ می

فارسی  زبان توان گفت کهمی در دنیا شناسیاطالعات به دست آمده از آمار قوم

ازاین رو . باشدمیسخنور از لحاظ  گردی زبان ۷۱۰6از میان  ۲3دارای رتبه 

 1در معرض خطر در نظر گرفت. اطلس زبانتوان یک میفارسی را ن زبان

 ارقام به دست آمده از ،ی جهانی یونسکو طی یک تحقیقهازبانمربوط به 

نماید: به طور میی در معرض خطر کشور ایران را بدین ترتیب ارائه هازبان

 در هر و قطعاً در معرض خطر هستند زبان ۱4 هستند آسیب پذیر  زبان 4 کلی

به شدت و به صورت بحرانی در معرض خطر یا انقراض  زباندو طبقه،  3

معیار را برای حیات  9 باشد. یونسکومین هافارسی جزو این دسته زبان هستند.

توان مطابق با این میرا  هازبانبودن پذیری در نظر گرفته است که آسیبزبان

ی برخوردار زبانفارسی  زبان ،این معیارها میارها تعیین نمود. براساس تمامعی

دربسیاری از موارد با هویت  هازبانسرزندگی است. از آنجایی که  از حیات و

لذا در  ،باشندمیاحساسات شدید  یهبرانگیزانند افراد مرتبط بوده و معموالً

حائز  زبانبودن این ر خط معرض برای ارزیابی در های علمینظرگیری معیار

 اهمیت است. 

                                                            
1 Atlas 
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در کشورایران توسط کشورهایی محصور گردیده است که  الف کا:

خود استفاده  میی رسهازبان به عنوانی اقلیت ایرانی هازباناز  حال حاضر

گردد که از میی خاص باعث تقویت موقعیت منتقدانی و این پدیده کنندمی

ی اقلیت هازبانبیشتر  به رسمیت شناختناحتمال از هم پاشیدگی ایران در اثر 

و  1کردستان عراق کردی در ،ترکی در آذربایجان زبانباشند. میبیمناک  ،آن

توان میی هستند که هایبهترین نمونه ،عربی در میان اقوام عرب خلیج فارس

 زبانهای اقلیت موقعیت ارتقاین دارند که گذاران بیم آرا مثال زد. سیاست هاآن

خود در آن  قومی به بستگان هاآنناخودآگاه باعث نزدیکتر شدن  ،ایران در

یا  متفکراگر شما یک  گردد. می از ایران هاآنجدایی در نهایت سوی مرزها و 

العملی نسبت به این نگرانی از چه عکس ،مادری ایرانی بودید زبانیک فعال 

دیگر شبیه به این موقعیت وجود  المللیبینهای دادید؟ آیا موقعیتمیخود نشان 

 دارد؟

 ،نمونه درنظر بگیریم به عنواناگر کردهای شمال عراق را  ت الف کا:

بیشتر کردها خواهان  ،2یننماییم که در زمان حکومت صدام حسمیمشاهده 

مسرم ) من و ه ،۲۰۰6کردی بودند. در سال  زبانآموزش کودکان از طریق 

به کردستان رفته و در پانزدهم مارس همان سال  (3پروفسور رابرت فیلپسون

وزیر آموزش و پرورش مصاحبه نمودیم. وی نیز درخالل  ،4بیط با عبدالعزیز 

هرکودکی حق برخورداری از آموزش "ی بیاد ماندنی جمله ،های خودصحبت

گرفت. او معتقد بود که ممنوعیت استفاده از  را به کار "مادری دارد زبانبه 

                                                            
1 Iraqi Kurdistan 

2 Saddam Hussain 

3 Robert Philipson 

4 Abdul-Aziz Taib 
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وارد نموده  زبانهای زیادی را به این آسیب ،کردی درزمان صدام حسین زبان

اهمیت زیادی قائل بوده و حاضر به تکرار  زباناز این رو ما برای این  ،است

مادری خود آموزش  زباناشتباهات وی نیستیم. کودکان حق دارند که از طریق 

براین نکته تاکید داشتند. از سویی دیگر حتی با وجود  پیشمرگها نیزببینند. 

موقعیت  ،گرایش کردستان عراق به همبستگی با کردهای سایر کشورها

 باهای مرتبط ایدوئولوژی سایر و تقویت اقتصاد نئولیبرالی و آنها پذیرآسیب

کانگاس و  -تنابو) اسک نگران کننده است ،یزبان سیاست حتی از لحاظ ،هاآن

 ( .۲۰۰۸ 1زفرناند

جود دارد )  زبان یسوئد میقدی میدر کشورفنالند یک اقلیت بو 

 میی رسهازبانهردو  ی سوئدی و فنالندیهازبان .درصد جمعیت( 6کمتراز 

همگی  ،3آنار یمو سا 2اسکولت یمسا ،شمالی میسا ،یمی ساهازبان هستند.

باشند. تعداد میشمال فنالند  میسا میمشترک مناطق بو میی رسهازباناز 

رسد. مینفر  4۰۰آنار به کمتر از  میاسکولت و سا میسا زبانهر دو  سخنوران

فنالند مشخص گردید که مقیم های های بعمل آمده درمورد سوئدیدر تحقیق

 یتا به سوئد یداحساس تعلق بیشتری به فنالن هاآناز  درصد ۱۰۰حدود 

باشد نه می هاآنسایی این افراد براساس هویت سیاسی شنابنابرین  ،دارند

ماهیت  ،همچنین در کشورهای مجاور . در کشور فنالند وهاآنی زبانهویت 

ی زبانسیاسی و ایالت مورد اقامت افراد در فنالند بسیاربا اهمیت تر از وابستگی 

؛ آالرد و  9۷۸ 4) آالرد باشدمیان در کشور مجاور یعنی سوئد زبانسوئدی

                                                            
1 Fernandes 

2 Skolt Saami 

3 Aanaar Sami 

4 Allard 
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در کشور  زبانمرزی آلمانی( . این امر در مورد دو اقلیت  ۱9۸۱ 1استارک

نماید. اما موقعیت این میدر کشور آلمان نیز صدق  هانازبدانمارک و دانمارکی

باشند. حق میتری برخوردار دو اقلیت متفاوت بوده و از حمایت اقلیتی محکم

ی زبانآموزشی یکی از ارکان حقوق  زبان به عنوانمادری  زباناستفاده از 

ی اعطا کنندهجمعیت غالب جام بخشیدن به موقعیت بشر بوده و منجر به انس

 گردد. میاین حق 

 برآموزشی  زبانتنها  به عنوانفارسی  زباناستدالل حامیان  الف کا:

ی خواهان ایجاد یک جامعه ،اقلیت زبانکه فعاالن حقوق  این ادعاستاین اساس 

آموزان اقلیت به به دنبال مجبورساختن دانش بلکه عمالً ،نیستند یزبانچند

ادعا  هاآنباشند. میی خود هازبانتنها از طریق  هر نوع آموزشی فراگیری

شده  فارسی زبانآموزان از فراگیری دانشممانعت این کار باعث  نمایند که می

)زیرا با  گرددمیدر زندگی  هاآنموفقیت بیشتر عدم باعث  عمل ودر نتیجه در

. چنین یادگیری زبان فارسی آنها موفقیت بیشتری در زندگی کسب می کنند(

های عالی جایگاه بااقلیت  هایزبان سخنوراناوقات از سوی استداللی گاهی

مورد  هایگفتمانمعتقدند که  هاآنگردد. میمطرح  هم کشوردر فرهنگی 

که در صورت  هستند میآن چنان تهاج ،یمادر زبانفعاالن  استفاده توسط

ی و فرهنگی باقی نخواهند زبانمجالی برای انجام تعامل  ،پیروزی در این کارزار

نامند و به دنبال می ان را استعمارگرزبانفارساین فعاالن  ،گذاشت. برای مثال

چنین موضع کنند که این گروه اینگونه عنوان می ی کامل هستند.یجدا

با این کار در حقیقت  آنهاسازگارناپذیری همواره مورد انتقاد است چرا که 

یک  به عنواننمایند. شما میسیاسی  هایی کودکان خود را قربانی برنامهآینده

                                                            
1 Stark 
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مادری  زبانبه استفاده از  مندعالقهمادری ایرانی یا یک آموزگار  زبانفعال 

العملی به این استدالل نشان چه عکس یآموزش زبان به عنوانآموزان دانش

 دادید؟ می

پردازیم که به نتایج میی هایبه فراخوانی برنامه ما اصوالً ت الف کا:

مادری  زبانمبتنی بر  ینهزباچنددر آموزش  هاآنخوب حاصل از کاربرد 

بایست برای چندین سال )حتی میمادری را  زبان. بدین معنا که شود منجر

آموزش به کار گرفت و آموزش یک اصلی  زبان به عنوانسال(  ۸االمکان تا 

چهارم یا پنجم  ،را باید یا ازهمان ابتدا و یا حداقل از کالس سوم میرس زبان

خارجی را نیز  زبان ،آغاز نمود. به همین ترتیب درسی موضوعیک  در قالب

ی برنامههیچ آموزش داد. من درسی یک موضوع  به عنوانباید از همان ابتدا و 

آموزش  میرس زبان آنندارم که درسراغ جهان  درهای برای اقلیت آموزشی

در بیشتر  داده نشود )پس ترس از حذف زبان رسمی موضوعیت ندارد(.

و  ؛زشی بودهآمو زبانبخشی از  به عنوان میرس زبانتدریس یک  هابرنامه

بلکه  نیست یبانزفکری و برانگیز معموالً در قالب دروس چالشچنین تدریسی 

مناسب  هایگیرد. برنامهمیصورت  ترآسان برای آموزش موضوعات

گردند چرا میی اقلیت مطرح نهازبانی نمودن زبانآموزشی هرگز به هدف تک

که چنین کاری هم از نظر آموزشی و هم از نظر اقتصادی غیرعاقالنه بوده و 

من به نقل قول از یک گردد. میهای جدی به کودکان باعث وارد آمدن آسیب

ازاین  ،هنوز هم با این اصول موافقت کامل دارم ،متعلق به خودم میقدی یهمقال

های قوی مربوط به روشهای آموزشی های ضعیف و مدلمدل یارائهرو به 

ام. دراینجا به پرداخته هاآنو همچنین نتایج به دست آمده از اجرای  هزباندو

مبتنی  یهزبانچند هایپردازم که عبارتند ازابقاء برنامهمیمعرفی سه مدل قوی 
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از  5۰%ه ) برای بانزدو یهدوگان هایبرنامه ،هامادری برای اقلیت زبان بر

ریکا( و کشور آم زباناز کودکان اسپانیایی  5۰% و زبانکودکان انگلیسی 

 . برای کسب اطالعات بیشتر در مورداروپای زبانی در منطقهمدارس خاص 

 همه یبرا یگزبانچندجانب تحت عنوان اینکتاب جدید  ینسخه ،هااین برنامه

های متفاوت و کتاب به مباحث در مورد مدل هادهمطالعه نمایید.  را 1(۱9۸5)

 . اندهپرداخت هاآن معایبمزایا و 

مطرح شده  یهزبانچندآموزش  هایبرنامه گوناگونهرچند که انواع  

ی زبان هایی مرتبط با زمینهزبان-های متفاوت اجتماعیواقعیت از باالدر 

-های متفاوت سیاسیهمچنین واقعیت ی کالسی وهاناموزان و زبآدانش

و سایر اقشار جامعه  هاگروه رتباط قدرت میان حضورراجع به ااجتماعی 

ی و فرهنگی و همچنین زبانجمع گرایی  هاآناما هدف همگی  ،برخودارند

ای آموزش هنمودن روش 2سوادینمودن و چنده بانزچنده یا زباندو

 باشد. میحداقل هدف پذیرفته شده  به عنوان ،آموزاندانش

  مطلوبهای مربوط به مدل یهارزیابی اصول برجست

های صورت گرفته در مورد نتایج خوب به دست آمده از بررسی 

 ،گیزبانگی یا دوزبانی ما عبارتند از: سطوح باالی چنداهداف درابتدا مطرح شده

 هاایجاد یک فرصت مناسب برای کسب موفقیت در مدرسه و گرایش

مثبت. اصول پیگیری شده دراین نتایج را  یزبانچندهای چند فرهنگی و وماهیت

پایه ای را  ،گانه تدوین نمود. این اصولهشت یهایتوان بصورت توصیهمی

                                                            
1 Multilingualism for All 

2 Multilitracy 
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می تواند به  -چه با آن موافق باشد و چه مخالف–دهند که خواننده تشکیل می

 آنها رجوع کند. 

حداقل در  اصلی آموزش زبانبه عنوان  زبانآن کاربرد با حمایت ) -۱

باالتر  میی که ازکمترین احتمال پیشرفت به سطوح رسزبانسال اول( از  ۸طول 

 .گرددمیکودکان اقلیت  میمادری تما زبانبرخوردار باشد. این حمایت شامل 

)مدارس اروپایی اقلیت خواهد بود.  زباناکثریت،  زباناین امر برای بچه های 

 کودکان اکثریت را هاآنچرا که  ،نمایندمیبه طور کامل از این اصل پیروی ن

کودکان ایتالیایی به عنوان مثال،  ،دهندمیمادری خود آموزش  ناطریق زبتنها 

 زباناز طریق  ،اقلیت زبانمدارس اروپایی نیز در ابتدا به جای یک  زبان

 بینند(. میآموزشی ایتالیایی آموزش 

اول خود  زبانکودکان در ابتدا براساس  ،در بسیاری از تحقیقات -۲

های مناسبی گروه برای ابتدای آموزش، مختلطهای شوند. گروهمیبندی گروه

 موضوعات برون متنیبا  آموزان مختلطه دانشنیستند و همینطور برای وقتی ک

 شوندمواجه می 1(الزم برای درک آسان )موضوعات خارج شده از زمینه

 مستثنی امر این از آمریکا کشور در انگلیسی–اسپانیایی یهدوگان های)برنامه

کودک  5۰%کودک اقلیت و  5۰%شامل  هاآن مختلطهای باشند چرا که کالسمی

مادری خود آموزش  زباندر ابتدا از طریق  هاآنهمگی  و باشنداکثریت می

دوم. به نظر  زبانمادری و هم از طریق  زبانبینند و بعد از آن هم از طریق می

در مقایسه با  زبانکودکان اسپانیاییکمتر رسد که همین امر باعث موفقیت می

و شرکت  حضور .مشابه گردیده است هایدربرنامه زبانکودکان انگلیسی

ی که کودکان برخوردار از کالس هماناکثریت در زباناز  کودکان برخوردار

                                                            
1 Decontextualized Subject 
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 اقلیت زبان برخوردار از برای کودکانزبان اقلیت حضور دارند، ممکن است 

  .اقلیت باشد( زبان هاآنآموزشی  زبانحتی اگر  و غافلگیر کننده باشد دشوار

 هایهزبانکودکان باید تبدیل به دو میبلکه تما ،اقلیت هاینه تنها بچه -3

ی بروز هایپیشرفته گردند. اهمیت خاص این موضوع بیشتر درزمینه سطح

 .هستندو کودکان اکثریت دریک کالس نماید که کودکان اقلیت می

 زبانمادری و آگاهی از  زبانکودکان باید از لحاظ کاربرد میتما -4

و ارزش روابط مادری  زبانرزش اعتراف صرف به ابا هم برابر باشند. علمی 

و غیره کارچندان بزرگی نیست مگر اینکه این گفته ها و بیانات فرهنگی بین

 مادری باشد.  زبانسازماندهی برای آموزش عملی  با همراه

برای کودکان و آموزگاران در ی یکسان زبانباید الزام به توانش 

یکسانی ی زبانتوانش  افراد از یهکه همتا ی مربوطه نیز صورت پذیرد هازبان

همینطور برخوردار باشند. هم کودکان اقلیت و هم کودکان اکثریت و 

 شوند. باشند یا به زبانه یا چندزبانآموزگاران باید دو

 ، درهابرنامه یدر همه هازبان یهمه نقش و کارکرد در برابری

 ،اشکال ،ئم)عال محیط فیزیکی و امتحانات و و ارزیابی در سنجش ،آموزش عالی

و  ها و غیره(انجمن ،ی مخصوص جلساتهازبان ،اداری مدارس امور ،حروف

الگوهای کاری و غیره نیز  ،هاآندر شرایط کاری  ،و حقوق معلمان موقعیتدر 

 باشد. می میالزا

 کودکان از زبانِ دانش و آگاهی یکسان سازی همسان سازی و  

 راست:به چند روش مختلف امکان پذیآموزش 



 

83 

 را بلدند تدریسمورد استفاده برای آموزش و  زبانکودکان  میتما  الف(

در  مدارس اروپاییبیشتر  مثال: ،1و نگهداری ابقاء های)برنامه

 ؛(ابتدای آموزش

داند یا اینکه همه در حال یادگیری میرا ن تدریس زبانهیچ کودکی  یا (ب

 در درمدارس اروپایی، و  2سازیورغوطه یهانامهبر. )هستندآن 

 ؛(تر آموزشپیشرفتهمراحل  یاموضوعات خاص 

دانند و شان را میبین دروسی که زبان آموزشکودکان  میتما (ج

زبانه در مراحل دو هایبرنامهمانند )کنند دانند رفت و برگشت مینمی

کودک اقلیت  5۰%که در آنها با  روزهای متناوب هایبرنامهو ؛ باالتر

 جابجاآموزشی به صورت روزانه  زبان ،کودک اکثریت  5۰%و 

 . (شودمی

که دراین صورت  هزبانچندباشند یا  هزبانمعلمان یا باید دو میتما -5

محسوب شده و ازطریق مقایسه و تضاد  هاهای خوبی برای بچهمدلالگوها و 

یاری  زبانرا در یادگیری  هاآن ،شناختیزبانو همچنین با آگاهی از اصول 

 نمایند.می

این  ،ه نیستندزباندو  هاآنمعلمان گروه اکثریتی که تعداد زیادی از 

معلمان گروه اقلیت نیز  مینمایند. البته تمامیآمیز تلقی را تهدید میچنین الزا

گردند و باال بودن سطح قابلیت میی پیشرفته محسوب نهزبانمعلمان دو جزء

چرا  ( نیز اهمیت چندانی ندارددر رابطه با تلفظ اکثریت )مثالً زبانمعلمان دریک 

های زیادی برای شنیدن و خواندن کودکان به هر حال از فرصت میکه تما

                                                            
1 Maintaince Program 

2 Immersion Program 
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که درحالی ،اکثریت در خارج از مدرسه برخوردارند زبان میهای بومدل

اقلیت  زبان میهای بونیز از فرصت شنیدن یا خواندن مدل هاآنبسیاری از 

 اقلیت زباندریک اکثریت باشند. بنابراین سطح باالی قابلیت یک معلم میمحروم 

 از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

مادری کودکان و توسط  زبانی خارجی را باید از طریق هانازب -6

به ی خارجی هاناتدریس نمود. آموزش زب هاآنمادری  زبانمعلمان آگاه به 

ی خارجی دیگر صورت پذیرد هانابیک موضوع نیز نباید از طریق ز عنوان

کودکان ترک نباید زبان آلمانی را با استفاده از زبان انگلیسی به  ،برای مثال)

 زبانداد بلکه باید انگلیسی را به آنها از طریق   یاد 1کشور آلمان  یممق

 .(مادریشان یعنی ترکی یاد داد

 به عنواندوم را  زبانمادری و  زبانکودکان باید  میتما-۷

 زباناجباری و از کالس اول تا دوازدهم فرا گیرند. یادگیری هردو  یموضوعات

را برای کودکان مشخص  زباننیز باید به نحوی باشد که بتواند ماهیت هر 

کاربردی یا  زبانگیرد ی که فرا میزبانآموز بداند دانشبدین معنی که  ،نماید

به نحوی . اکثر کودکان اقلیت استخارجی  یا زباندوم  زبانمادری یا  زبان

اول  زبان ،آنهادوم  زباناین  که گویااکثریت هستند  زبانمجبور به یادگیری 

 . است هاآن

 ،است میالزا تدریس آموزش و زبان به عنوان زبانکاربرد هر دو  -۸

 هانااقلیت در یادگیری این زب اما نحوه و میزان پیشرفت کودکان اکثریت و

 . بودخواهد متفاوت 

                                                            
1 Turkish children in Germany 



 

85 

آموزشی برای کودکان اکثریت  زبان به عنوانمادری  زبانکاربرد  

)دروس انتزاعی  متنیموضوعات برون دست کم در دروس دشوارتر وباید 

و یا درصورت  ۱۲تا  ۸و حداقل در کالسهای  1(فهمی قابلخارج شده از زمینه

  .امکان زودتر صورت پذیرد

 دوم زبانهمان ابتدا و از طریق  از توانمی را اقلیتکودکان  برعکس، 

 آشنا برخی موضوعات جای گرفته در متون و)زبان غالب، رسمی، یا میانجی( 

در قالب مطالب  تر که)موضوعات ساده برخوردار از الزامات شناختی کمترو 

 زبانآموزش داد. تدریس  ، دست کم در چند درس،شوند(قابل فهم مطرح می

متنی ات برونموضوع در دروس دشوارتر و ،آموزشی زبان به عنواندوم 

 زبانامکان پذیر است. کاربرد  ۱۲تا  ۸از کالس  الزامات نسبیبرخوردار از 

 بایست ازهمان ابتدا ومی ،هاآنآموزشی  زبان به عنوان 2مادری کودکان اقلیت

 به کالس هاتا رسیدن بچهدر سطوح باالتر موضوعات صورت پذیرد. میدر تما

 ،مادری تدریس نمود زبانتوان به میبرخی از موضوعات درسی را حداقل  ،۱۲

وجود دروس )با توجه به شرایط و مصالح(  ان وجود تفاوت در انتخاباما امک

 رسد:میتکاملی زیر نیز مناسب به نظر  هایروشدارد. کاربرد 

 .ناآشنابه  آشناموضوعات از  حرکت* 

به آموزش از  یک موضوع( به عنوان) زباناز آموزش یک  حرکت* 

 .(مادری زبانمادری به آموزش به  زبان)یعنی تغییر از آموزش  زبانطریق آن 

گرفته در متون برخوردار از آموزش موضوعات جای حرکت از* 

تر که در قالب مطالب قابل فهم مطرح )موضوعات ساده الزامات شناختی کمتر

                                                            
1 Decontextualized Subject 

2 minority children 
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شده  )موضوعات خارجمتنیبرونموضوعات  بهدوم  زباناز طریق  می شوند(

تر که در )موضوعات ساده برخوردار از الزامات شناختی ( وو ناآشنا از زمینه

 .قالب مطالب قابل فهم مطرح می شوند(

مدارس  آموزاندانشمیبه کارگرفته شده برای تما فرایندهمچنین، 

این مدارس  دررسد. میبرای کودکان اقلیت نیز مطلوب به نظر  ،ی اروپااتحادیه

 مادری )اقلیت( به شکل زیر است: زباندر مورد روش  تسلسل

مادری  زباناز طریق  موضوعات در دوسال اول میآموزش تما -۱

 پذیرد. میصورت 

از الزامات  متنی برخوردارموضوعات اصلی برون میآموزش تما -۲

 زبانسال اول نیز از طریق  ۷در  (دشوار و انتزاعی )موضوعات شناختی

  گیرد.میمادری انجام 

رسد میبه حداقل  ۱۱تا  ۸مادری از کالس  زبانآموزش از طریق  -3

در این دوره  زبانگردد. کاربرد این میبیشتر  ۱۲تا  ۱۱و دوباره از کالس 

به هدف تضمین درک و بیان دانش   دشوار و انتزاعیموضوعات  در بیشتر

 باشد. میادری در زبان م هاآن ارزیابیقدرت آموزان و 

در تمام دوران  ،درسی یک موضوع به عنوانمادری  زبانآموزش -4

 گیرد.میانجام  ۱۲تحصیل یعنی از کالس اول تا 

)زبان غالب، رسمی، یا میانجی(  دوم  زبانمربوط به  فرایند پیشرفت

 نیز از قرار زیر است:

در تمام طول  ،درسی یک موضوع به عنواندوم  زبانآموزش  -۱

 گیرد. میانجام  ۱۲دوران تحصیل یعنی از کالس اول تا 
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آموزشی از کالس سوم و تنها در  زباندوم به  زبانتبدیل  -۲

)موضوعات  موضوعات مربوط به متون برخوردار از الزامات شناختی کمتر

 تدریسپذیرد. میصورت  شوند(در قالب مطالب قابل فهم مطرح می تر کهساده

رسد میاما زمانی مطلوب به نظر  ،امکان پذیر استزبانی  مختلط هایهدر گرو

  دوم صورت گیرد. زبان یهکه همراه با سایر کودکان یادگیرند

و  )موضوعات خارج شده از زمینه آموزش موضوعات برون متنی -3

 زباناز طریق   ()موضوعات دشوارتر برخوردار ازالزامات شناختیو  (ناآشنا

یک موضوع  به عنوانرا  زبانکه کودکان آن  شودآن آغاز میبعد از دوم 

به عنوان زبان و اند فراگرفتهسال )از کالس اول تا هفتم(  ۷و برای درسی 

تا  3سال )یعنی از کالسهای  5برای تر سادهیادگیری موضوعات در آموزش 

. آموزش موضوعات برون متنی برخوردار از الزامات انداستفاده کرده( ۷

 مادری زبانکه ، مدوم به کودکان قبل از کالس هشت زبانناختی از طریق ش

حتی درمورد  روشباشد. این میصحیح ن ،آموزشی است زبانهمان  هاآن

هم در مورد دروس انتخابی اروپا  یهمدارس اتحادی ۱۲تا  9کودکان کالسهای 

 . شود و نه دروس اجباریانجام می

 ،های استفاده کننده ازاین اصولمدلمیرسد که درمیان تما به نظر می 

 ،آمدن به بهترین نتایجاروپا است که با توجه به نائل یهاین مدل مدارس اتحادی

رسد مید. به نظر باشمی ها برخوردارامتیازات بیشتری نسبت به سایر مدل از

نخبه نیز مرهون تناسب چشمگیر آموزان دانشکه موفقیت بسیاری از مدارس 

 . آموزاندانش نخبگیلزوماً نه  و ستهاآنمیعل یو رویه هاآنمدل کاربردی 

-یسیاس یالیهاز یک  کنون بحث کردیمکه تا هایاستدالل الف کا:

بیشتر  کنممیمطرح  اکنونادعاهایی که  اما. بودند برخوردار نیز اجتماعی
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اقلیت جوامع  ،طبق قانون اساسی ایران .دارندقانونی  و یزبان ،فرهنگی ماهیتی

آموزش  مادری خویش را به عنوان یک موضوع درسی زبانتوانند میایران در 

مادری  نای اقلیت در استفاده از زبهانازب سخنوراناما این قانون حق ، ببینند

نماید. برخی از مییید نآموزش تاًمورد استفاده برای  زبان به عنوان را خود

و  زبانی اقلیت مجاز به یادگیری هانازب سخنورانکه  میمادا معتقدندرانیان ای

پافشاری بر آموزش دانش  ،هستندیک واحد درسی مجزا  در قالبادبیات خود 

در  . آیا ممکن استگرددمیمادریشان امری نامربوط تلقی  زبانآموزان به 

عنوان ه مادری ب زبانکید بر کاربرد های قانونی ناشی از عدم تاًمورد پیچیدگی

 ؟بدهیدتوضیح  ،آموزشی در قانون اساسی زبان

من در مباحث فوق نیز خاطرنشان نمودم که کاربرد  ت الف کا:

 ،مادری زبانی آموزشی به غیر از هانازب یهدربرگیرند 1یکاهش یهابرنامه

استفاده از گردند؛ میحداقل برای سالهای زیادی موجب نقض حق آموزش 

ی یا به عبارتی دیگر جنایت زبان نسل کشی ی حتی منجر به هایچنین برنامه

 هاهای بیشتر در مورد این استداللشود. جزئیات و مثالمیبرعلیه بشریت نیز 

 .نمود مشاهده( ۲۰۱۰) دونبار و کانگاس–تنابوتوان در آثار اسکمیرا 

 زبانشناسان ایرانی این است که  زباناستدالل برخی از  الف کا:

 هاآند. هیچ قومیت ایرانی خاصی تعلق ندارشناختی به زبانپارسی ازلحاظ 

 2میانجیِ زبانفارسی امروزی( همیشه یک  زبان وپارسی ) زبانادعا دارند که 

های ایرانی ادبی و آموزشی بوده است که بصورتی برابر درمیان قومیت ،اداری

معتقدند که  آنهااست. لذا  و مورد استفاده قرار گرفته شدهبه اشتراک گذاشته 

                                                            
1 subtractive programs 

2 Lingua Franca 
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های آموزشی ما در سیستم زبانبایست به عنوان مهمترین میپارسی  زبان

 زبان و به رسمیت شناختن ییدأدر نه قرن قبل از ت ،باقی بماند. برای مثال

 زبان ،یک ملت مدرن به عنوانایران  کشور میرس زبانفارسی به عنوان 

 ،حکمرانان ایرانی زبانسیاست و ادبیات ایران حتی با وجود ترکی بودن 

پارسی  زبانکه  اندهبه این نتیجه رسید هاآنهمچنان پارسی باقی ماند. بنابراین 

کید دارند که أبراین ت خصوصاًم هاآنملی برخوردار است.  از یک ماهیت فرا

ساکن شهر تهران یعنی قلب سیاسی و  هایه بودن بیشتر خانوادهزبانچند

مهاجرت به این شهر در  ۀسابقبه خاطر جریان بی  ،اقتصادی ایران امروزی

امروزی در  گفتاریِ براین باورند که فارسیِ هاآنباشد. میچند قرن گذشته 

 زبان گزینیِبنابراین جای .استایران ی زبانهای سنت میای از تماآمیزه ،تهران

 زبانهیچ  و رسدمیامری غیرواقعی به نظر  حقیقتاً هانایرزبسا پارسی با

مرتبط  هانابا سایر زب شناختیزبانتواند از لحاظ فارسی نمی زبانایرانی مانند 

به فارسی  زبانقادر به توجیه موقعیت  شناختینزباگردد. آیا این استدالل 

 ؟باشدمیآموزش  مورد استفاده برای زبانیا تنها  میرس زبانیک  عنوان

انگلیسی امروزی  زبانهایی در مورد شبیه چنین استدالل: ت الف کا

مشترک و  زبانانگلیسی امروزی یک  زبانشود که مینیز کاربرد دارد. گفته 

به یک فرد یا افراد استفاده کننده  باشد که منحصرمیبی طرف  المللیبینفراگیر 

داشتن انواع  ن هستند وی آتوسعهست. همه قادر به مشارکت در از آن نی

 ،انگلیسی هندی ،انگلیسی استرالیایی ،ییانگلیسی آمریکا گوناگون انگلیسی مانند

این عقیده نه، ای این حقیقت باشد. تواند ثابت کنندهمیای و غیره انگلیسی نیجریه

فیلیپسون و  ،۲۰۱4انتقادهای فیلیپسون  و ها)به استداللنادرست است
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، میهای رس. دربسیاری از موقعیت(1شود مراجعه ۲۰۱3 نگاسکا–تنابواسک

 "انگلیسی استاندارد"که  هنوزهم به آنچه ،موقعیتهای نوشتاری خصوصاًم

نیاز است.  ی (یشود)هم انگلیسی بریتانیایی و هم انگلیسی آمریکامینامیده 

مورد  شود کهمیی به کار گرفته زبانبرای  "میانجی  زبان"همچنین اصطالح 

احتمال به کارگیری ادعای مطرح  مادری متفاوت هستند. زباناستفاده دو نفر با 

 ،اداری (مشترکمیانجی ) زبان" استفاده از اصطالح یعنی -شده در مطالب فوق

 هاییدر موقعیت -"2یکسان طورایران به  هایقومیتمیادبی و آموزشی تما

 فارسی یا پارسی نباشد. کامالً ،مادری هیچ کدام ازافراد زبانکه  کندصدق می

با سایر  3زبانفارسی میبو سخنورتعامل میان یک توانایی مشخص است که 

گرفتن  نظر در باحتی  ،فارسی زباناز طریق  4زبانفارسی میغیر بو سخنوران

چنین  باشد.میبرابر ن ،میغیر بو سخنورفارسی  زبانتوانش  باالی میزان

زبان انگلیسی به خوبی نشان داده  یواقعیتی در بسیاری از مطالعات در زمینه

نیاز وقت و انرژی بیشتری  ،زبانبیان مطالب به دومین یا سومین  شده است.

برای  اول یک فرد و این بدین معناست که زبانتا بیان همان مطالب به  دارد

 ارزیابیاغلب مردم . نیاز استی وقت و انرژی کمتر بیان مطالب به زبان مادری

 دهندنشان می میبو سخنور نسبت به میبو غیر سخنور  منفی و کمتری برای

قابلیتی برابر داشته باشند.  هاآنحتی اگر محتوای بیان شده توسط هریک از 

انگلیسی  زبان میبو سخنورانپزشکی( مثالً دانشجویان و متخصصان )وقتی 

وخواندن سخنرانی شنیدن  ،انندبدرا بسیار خوب  انگلیسیحتی اگر  ، نیستند

                                                            
1 Phillipson, Phillipson & Skutnabb-Kangas, for denunciations and arguments 

2 Equally 

3 Native Speaker 

4 Non-native Speaker 
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از شنیدن و خواندن این  باز هم دشوارتر هاآنانگلیسی برای  زبانمقاالت به 

 به درستی است. دلیلی برای عدم باور شاناول زبانیا  میبو زبانمقاالت به 

تون فارسی وجود ندارد وتحمل بیشتر گفتارها و م زباناین موضوع در مورد 

 یا حتی غیر) میان بوزبانان نسبت به انگلیسی زبانتوسط فارسی  میغیر بو

در ایران  یزبانچنددیرین از سنت  هاآنبه خاطر برخورداری  شاید (میبو

 . است

 زبان به عنوانفارسی  زباناستدالل حامیان حق انحصاری  الف کا:

ی ایرانی فاقد یک هانااغلب براین اساس است که سایر زب ،کشور ایران میرس

ی نوشتاری قابل توجه و همچنین فاقد تاریخ بلند مدتی از ثبت زبانساختار 

 یهازبان "کنند که میادعا  هاآننوشتاری هستند.  زبانعقاید و افکار به 

ی محلی از پتانسیلهانازب ،هاآناز لحاظ فرهنگی اهمیتی ندارند. از نظر "1یمحل

برای رشد فرهنگی امکان پذیر  هاآنی محدودی برخوردارند و کاربرد زبانهای 

کشور معتقدند که با  میرس زبان به عنوانپارسی  زبانباشد. طرفداران مین

 زبانتنها  ،ایمحاوره زباننوشتاری بر  زبانتوجه به پیش فرض ارجحیت 

همان  ،ناز پیچیدگی کافی برای کمک به ایجاد تمدن در فالت ایرا برخوردار

در ایران و  چنین ذهنیت و باوریپارسی است. تشابهاتی میان این  زبان

 ،شفاهی را وحشی هایاستعمارگران اروپایی وجود دارد که مردمان فرهنگ

  نامیدند.میسواد و بی میابتدایی و بوبدوی، 

 زبانیا حتی گفتاری ) زباننوشتاری نسبت به  زبان اوالً ت الف کا:

 به عنوانزیادی برای عملکرد  هایپتانسیل هانابهمه ز .برتری ندارد( ناشنوایان

 هاآن یهتوسعکه منابع کافی برای  یدارند به شرط میعلو ی فرهنگی هانازب

                                                            
1 local languages 
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تنوع وی دردنیا زبانهر نای فرهنگیبه غما به شدت  ثانیاً  .تخصیص داده شود

زندگی انسان  که اگرقراراست ، نیازمندیمبیان میشود آن یی که بوسیلههایایده

نه تنها شامل  مسئله این. برروی زمین از فجایع خودساخته حفظ گردد

)به مجموعه  شودمینیز  ناشنوایان زبانبلکه شامل  میگفتاری بو هایزبان

تحت  1۲۰۱4مورای  و مقاالت گردآوری شده در کتاب جالب و جدید باومن

  .مراجعه کنید( 2"انسانی تنوع برای دالیلی ناشنوایی، موهبت"عنوان 

اعتقاد به برتری  ،فرهنگی وسیاسی، اجتماعی یهاناگفتم کدام الف کا:

نوع ذهنیت نتایج ناخوشایند این  ؟وردمی آبوجود  نوشتاری بر گفتاری را زبان

توانند چگونه می 3اقلیت هایزبان سخنوران؟ درغرب چه بوده است طرز فکرو

 ؟شان دلگرم باشندهایزبانفرهنگی  هایو به پتانسیل بیاورنداین دیدگاه را تاب 

 اشاره کنم.از یک مقاله  به استداللیخواهم اینجا میدر  ت الف کا:

 میبو هایبچه در آن کنند کهمیاشاره ای در نپال پروژه مقاله به نویسندگان

خودشان  زبان یبوسیله ،دوم زبان به عنواننپالی  زباننپالی عالوه بریادگیری 

اکنون که  ،4یواتسآ یودکتر الوا د این مقاله یکی از نویسندگان .دیدندموزش میآ

 زبانموزش ازطریق آسعی دارد  ،است 5در نپال یموزشآمسئول دپارتمان 

 .کند دهینپالی سازمان هایهای اولیه برای بچهسال مادری راحداقل برای

)رجوع کنید به  دارد در نپال وجود زبان ۱۲3حداقل  ،خرین سرشماریآطبق بر

                                                            
1 Bauman and Murray 

2 Deaf Gain. Raising the Stakes for Human Diversity 

3 Minority languages 

4 Dr Lava Deo Awatsi 

5 Department of Education in Nepal 
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تفاوت  ایدولوژیکِ  هایپیش زمینهبه من  ی زیردر نوشته .(۲۰۱3 1یاداوا

این عبارت اشاره  و معانی پنهان "کتبیسواد "و  "سواد شفاهی"گذاشتن بین 

 ام:کرده

 2کتبی سواد سواد شفاهی و

های کتاب میی اقلیت و قوهازبانامروزه برای آموزش برخی از 

حالت در نپال  میاقلیت و قو هایزبانبیشتر تهیه و تدوین شده است. درسی 

 اکنون باید گفتاری دارند هرچند که توجه چندانی به این مسئله نشده است.

)با سواد  بلیغ وفصیح  "و  "3)با سواد کتبی( باسواد" مفاهیم ببینیم چگونه

منظور از این مفاهیم  شوند ومیتعریف  دیگر جاهاینپال و در  "4شفاهی(

 5یزارسث ینترنتیدر فرهنگ لغت او معانی این مفاهیم را  فی. ما تعارچیست

 مراجعه کنید( ۲۰۰9کانگاس، -اسکوتنابجو کردیم )به جست

 به عنوان صفت باسواد

 :استگرفته شده های زیر از این فرهنگ لغت مثال

 خواندن و نوشتن،دارای توانایی یعنی ، باسواد کارگران خیلی از -۱

 بی سواد. 6باسواد متضاد .نبودند

                                                            
1 Yadava 

2 Oracy and literacy 

3 Literate 

4 Orate 

5 Online Thesaurus of Word 

6 Antonym 
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، خوب آموزش دیده، خوب تحصیل کرده :او باسواددوستان  -۲

 تحصیل کرده، با سواد، با فرهنگ، متضاد غافل و بی توجه و....

. دارای دانش، عاقل، با هوش، آگاه، کامپیوتر استسواد او دارای  -3

 .اههوشیار، توانا، توانمند، متضاد نا آگ

که یک شخص باسواد از کنند می متبادراین تعاریف این برداشت را  

: در کتبی ) نه با سواد هستیدبا سواد شفاهی اگر شما  .خیلی جهات مثبت است

به عنوان صفت بکار نرفته است( دیگر آموزش  orateفرهنگ لغت ثیزارس واژه 

د تمام این دیده، با فرهنگ، تحصیل کرده و با هوش نیستید. وشما متضا

هرکسی  ؟کجاست پس انصافکه  بپرسیمتوانیم ما می های مثبت هستید.ویژگی

داند. با سواد در میو  نچه که هستآباید بصورت مثبت تعریف شود براساس 

براساس تنها  به صورت منفی تعریف و معنا شونددو باید  مقابل بلیغ و یا هر

سواد. ناعادالنه و غیرمنصفانه بی درمقابلداند: مثال نابلیغ میآنچه که نیست ون

)با سواد( به صورت مثبت  دانندمیاست که گروهی را بر اساس آنچه هستند و 

( نوشتاری دانند )بی سوادمیآنچه نیستند و نولی گروه دیگر را تعریف کنیم 

 .کندمیافراد را طبقه بندی  موضوع است که این. بصورت منفی تعریف کنیم

 :تر میتوانند به شرح زیر باشندریف دقیقتع

گفتاری. یک  زباندر بسندگیسطوح باالی  :1(شفاهی)سواد بالغت

)با سواد  یک شخص بلیغ گوی توانا بودن.داستانیک  یا سخنور

نه از طریق  کسی است که از طریق شنیدار و گفتار و 2شفاهی(

                                                            
1 Oracy 

2 An orate 



 

95 

. افراد بلیغ اغلب کندمی ارتباط برقرار خواندن و نوشتار

ای درمقایسه باافرادی که باسواد العادهای فوقهای حافظهراهکار

در را شان کتابخانه میزیرا افراد بلیغ تما. دارند ،شوندتلقی می

 بالغت ادبیات شفاهی است. .کنندسرشان حمل می

 کنیم.ف یتعرممکن است از خود بپرسید چرا باید این مفاهیم را 

مورد  هایدر حوزه .هرگر خنتی نیستند قریباًکه ما استفاده میکنیم ت میمفاهی

مورد بحث را شکل  هایه کلمات ومفاهیم پدیدهزبانموزش دوآبحث مانند 

دیده شوند  هاو گروه بعضی افراد شوندسازند و باعث میمیدهند و می

الفاظی اینکه چه  نه. برخی دیگر برجسته و برخی مشخص و .ویعضی دیگر نه

 در اقلیت قرار راروابط  و هاپدیده ،گروها، فرادتواند بعضی اانتخاب گردد می

داده و شکوهمند  اکثریت قرار حالی که دیگران را در در ،تحریف نماید و دهد

قدرت را یا روابط توانند به طریقی تعریف شوند که نین مفاهیم میهمچ سازد.

  .دنزیر سئوال ببریا  و منطقی جلوه دهد ،پنهان کنند

منفی  و زدنبرچسب ،کردن پنهاندر "باسواد"است که مفهوم  شکارآ

 را به اقلیت تبدیل می هاآنشان نقش دارد. زباندادن اقلیتها و فرهنگ و جلوه

 نرمال یارا پنهان کرده آنها قدرت روابط  بردنسوال  زیرو  نقدبجای  وسازد 

روشن  این موضوع را قات آموزشی همتحقی الگوها درهمان وجود  سازد.می

 سازد.می

با این  توانایی خواندن و نوشتن تعریف گردد. به عنوانتواند سواد می

باسوادی ی هدربارتحقیق  یالگوی متفاوت درباره وجود این تعریف دو

 به عنوانسواد را  ،انگارمستقل هایدیدگاه سازد.میرا پنهان  هانآوعملکرد 
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 زبانکنندگان از خنثی و مستقل ازبافت اجتماعی و استفاده ،انتزاعی میمفهو

 میمفهو به عنوان راسواد  ایدولوژیکهای هدیدگا .(۱9۸۲1 )اونگ کندمیترسیم 

مرتبط با قدرت و به لحاظ اجتماعی و تاریخی جاگیرشده  ،چندگانهسیال، 

های مجزای بر مهارت انگاردیدگاه مستقل موزشیآ لحاظد. از نکترسیم می

 موزش داده میآوایی آنوشته شده  هایبرنامهورزد که از راه میکید ی تأزبان

مرتبت  سواد شفاهیدیدگاه ایدولوژیک خواندن ونوشتن را به  اما شوند.

برای اهداف متفاوت از )چندسوادی( رشد سوادهای گوناگون  برتا سازد می

 .کند یدکأتاصیل و بررسی دقیق متون  طریق تعامل اجتماعی معنادار

 یدر نپال بواسطه اقلیتی هایزبانهمانگونه که در باال ذکر شد بیشتر 

بازی با  ها،یمداح ،هاشامل ترانه ممکن استو  سنت خودشان شفاهی هستند

ریاضی وحساب، معماهای  ،بازی با الفاظ ،هامعما ،هاضرب المثل ،کلمات

 .  این سنتدنباش هاورهطواس هاافسانه ،حکایات قهرمانانه، هایداستان

 ی. همه(۲62و ۲۱ صفحات ۱996 )ریگاناست متداول  نیزفریقایی آی هازباندر

هدف  ،مثال به عنوان .موزشی دارندآ ییک جنبه های زبانیفعالیت این

حث درمورد یک مشکل خاص است و فعال کردن ب قهرمانانه،ی هاناداستاز

قدرت استدالل ومهارت مورد نیاز برای تصمیم گیری و حل  هاالمثلضرب

 :به شکلی مشابه یک حکایت عبارت است از .بخشندمیرا توسعه  هامشاجره

 است. موزشیآیک داستان  بلکه نه فقط تاریخیک حکایت  

 و رفتاراعمال  ،منشاء و تاریخ گروهخاطرات،  هایتجلی هاداستان

                                                            
1 Ong  

2 Reagan 
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 ،شان در جنگهایو شکست هاپیروزی ،مردان و زنان بزرگ

فردی و گروهی شده و  هایتشان که منجر به موفقیهایتجربه

)  هستند ،یی که منجر به شکست فردی و گروهی شده استهاآن

 .1(۲۷ ص ۱996 ریگان در شده ذکر اوکا نون،

به  هنگآسنت جذاب ساختن  ،2رای مردمان قبیله نمونه به عنوان

آموزش ی در مورد هایحتی ترانه هاآن .را دارند البداههصورت آنی و فی

 یباید قسمتی از برنامه ها. همه ایناندهدرطول سمینارها سرود گیزبانچند

 زبانقبل از معرفی  وباید در ابتدا  هاآنمادری باشند.  زبانآموزش اصلی 

 ،نوشتاری و سنت ادبی زبانمعرفی  آموزش داده شوند. نوشتاری و ادبیات

 ۲۰۰3موهلهاوسلر و ۱996 ریگان به )مراجعه کنید را تغییر خواهد دادفرهنگ 

.)3 

 متون زمانی که به توسعه ی،زبانهای فرهنگی و مردمان اقلیت

گاه باشند آ به این مباحثباید ورزند میاهتمام  ساخت مجموعه ادبیو نوشتاری

 هاو منافع فرهنگ هادرمورد ارزش مین بحث کنند. تا کنون بحث کآو درمورد 

این است  در نپال نیز فرض برانجام گرفته است. در نپال  4شفاهی هایو سنت

 میقو هایاقلیت هایتر است و بنابراین همه گروهیافته دنوشتاری رش زبانکه 

 بزرگ داشته کتبی شفاهی دوری گزینند. امروزه سواد هایخواهند از سنتمی

ل قرارگیرد در أخته شده که نباید مورد سواردی سان استاندآو از  شودمی

                                                            
1 N. Uka quoted in Reagan 

2 Ray Tribe 

3 Reagan, Muhlhausler 

4 Oral traditions 
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ن آساالن تقبیح شده و از در بزرگ )سواد و دانش شفاهی(حالی که بالغت

افراد  .ن شرمنده بود. همه باید باسواد باشندآچیزی ساخته شده که باید از 

که اشتباه از  داحساس کنن اندهشد مجبور  )سواد و دانش شفاهی( بالغتداری 

ارزش حفظ  هاآنفرهنگ شفاهی  هستند و "گاهآنا"و  "نادان" که ،ستهاآن

مدت  که در طوالنی (؟سودمند یاارد. شاید غیر قابل اجتناب است )کردن ند

همانگونه که همه  کنند یا حداقل تغییر دشفاهی ناپدید شون هایبرخی فرهنگ

شفاهی بزرگ  هایدرمحیط ی که اخیراًهایکنند اما بچهتغییر می هافرهنگ

 متن ن از نوشتار و خواندآموزشی باشند که بیشتر نوع آشوند نباید تابع می

یادگیری به لحاظ فرهنگی  یهشیوبه عنوان یک  موضوع این تشکیل شده است.

هم سواد دارای نقاط و در واقع هم بالغت  .ربط استبیآموز با دنیای دانش

 ممکن است فواید هر ن شود.باید روش موضوعات هستند و این قوتضعف و 

فواید  توانمی به شکلی که ترکیب شود 1یمادر زبان به آموزش در هاآنی دو

و  هازباندوی  هرآموزان در دانش که حالی در کردشفاهی را حفظ  هایسنت

 .2(۱69۱66ص تا  ۲۰۱۱و همکاران  یال)نورم باسواد شونددر بالغت و نوشتار 

 3گرایانهنخبه بسیار یبعدی راجع به دیدگاه یبحث و مسئلهالف کا: 

 زبان یفارسی به مثابه ست. برخی حامیانازتصمیم گیری فرهنگی و آموزشی

، ی هستندزبانهای اقلیتاز خود که فکران روشن، حتی در میان اصلی آموزش

مادری خود  زباندارند که ممکن است افراد بخواهند کودکانشان را به میاظهار 

مردم  یی توسط تودهزبانهای آموزش دهند اما مسئله اینجاست که سیاست

                                                            
1 MLE (Mother Language Education) 

2 Nurmela et al. 

3 Elitist 
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 هاآن .اندبزرگ از قبل راه درست را نشان داده گیرد. نویسندگانمیصورت ن

وجود  برند که بامیشهریار نام  و مینظا نظیر خاقانی، زباناز نویسندگان ترک

نوشتند. میفارسی آثار خویش را  نزبازدند اما به میاینکه به ترکی حرف 

کنند که بهترین مدل آموزشی همان است که این نویسندگان میاستدالل  هاآن

کردند اما در عوض برای میترکی صحبت  زباندادند: یعنی با میبزرگ انجام 

 کردند.میفارسی استفاده  زبانبرای ایجاد ارتباط با کل تمدن ایرانی از  نوشتار

 دهید؟میپاسخ  هاآنه این استدالل شما چگونه ب

 .است "1نآیا این یا "مخرب  تفکر همان گربیان این استدالل ت الف کا:

دو یا  را صحبت کنید و هر هازباندو یا همه  توانید انتخاب کنید که هرشما می

درهنگام نوشتن اکنون نمونه من  به عنوان همه را برای نوشتار استفاده کنید.

 نم )اولکاستفاده می -به ترتیب زمان یادگیری-مپنجم زباناز این خطوط 

 به عمل (.یسیو پنجم انگل یلمانآچهارم  ،ینسوم الت ،یدئدوم سو ی،فنالند

 نویسندمیفارسی به  اما کنندمیصحبت  مادری خویش زبانبا افرادی که 

در  که می)مفهو میشودگفته )دیگلوسیا(  3"گیدوگونه"یا  2"یکارکرد یزتما"

 زبانِ  یشناسهجامعمرد بزرگ  .معرفی شد( 4فرگوسن-زلابتدا بوسیله چار

 ادعا کرده 6"زبان یشناسجامعه" تحت عنواندرکتابش  5یشمنجاشوا ف ،سنتی

ی هازبان مخصوصاً  هازباننگهداری همه  و تنها راه حفظ گیدوگونهکه  بود

                                                            
1 Either, or 

2 Functional Differentiation 

3 Diglossia 

4 Charles Ferguson 

5 Joshua Fishman 

6 Sociolinguistics 
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مختلف برای  زبان دو ی بهکس زیرا هیچ است،ه زبانچندکوچک در یک محیط 

به  زبانشود و این ناپدید می هاآن بعد از مدتی یکی از .یک هدف نیاز ندارد

ی یک هازبانخوب است از که  کردمیفیشمن ادعا  .خواهد بوداقلیت  زبان طبع

لچمن  نظیرفرد برای اهداف مشخص و متفاوت استفاده شود. محققان هندی )

صادق ه زبانچندکه این موضوع درمورد کشورهای  اندهنشان داد (1نیکوبچاندا

هایت شبیه هم هستند اما نبی 2و کانادا یمارات زبان نمونه دو به عنوان .نیست

مورد  هاهمان افراد برای قرن یدرکنار همان مقاصد بوسیله هاآندوی  هر

که  ،شناس هندزبانبزرگترین  .اندهکدام ناپدید نشدوهیچ اندهاستفاده قرار گرفت

 (2014)3اکیپراسانا پاتانا دبی ،هند است هایزبانمرکزی  یپایه گذارموسسه

 این .دهدثارش نشان میآخیلی از  کننده درموضع را به شکلی قانعهمین 

 یاین دو جلد کتاب دربرگیرنده .اندهدو جلد بزرگ منتشر شد در موضوعات

ت درمورد ممکن اس هاکه ایرانی است هاییپرسش جواب بسیاری از

 .بپرسند 4هزبانچنددر کشورهای  یزبان هایگذاریسیاست

است که  این مادری زبانموزش آدیگر برعلیه  استدالل الف کا:

ی مادری خود را از هازباناقلیت همواره  هایزبان ورانوران و گویشسخن

مدرسه در اما  .توانند این کار را ادامه دهندمیو اندهیاد گرفتشان هاخانواده

حامیان این بحث معتقدند . بگیرند یعنی فارسی را یاد میرس زبانباید  هابچه

توانند در هم اتفاق افتاده است می غیر فارسی همانگونه که قبالً هایزبانکه 

 مینأکه توسط دولت ت میگویند مدارس عمومی هاآن. موزش داده شوندآخانه 

                                                            
1 Lachman Khubchandani) 

2 Marathi and Kannada 

3 Debi Prasanna Pattanayak 

4 multilingual countries 
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 سازی وپارچهیک که همان دارند کاری خودشان را یبرنامه ،شوندمی مالی

شما درمود این  .است والفبای مشترک زبانی متحد کردن یک ملت بوسیله

 ؟دیکنمیچه فکر  استدالل

که حتی اگر  گویندمیفارسی  زبان به موقعیت برتر معتقدان همچنین،

 زبانزادی انتخاب آیا اینکه مدارس  مادری در ایران باز شوند زبانمدارس با 

را به این مدارس خویش  هایوالدین بچه، ی خود را داشته باشندشموزآ

که خصوصی  مراکززمایشی آمعتقدند که مطالعات  هاآن .فرستادنخواهند 

موزان آدهد که والدین دانشنشان می ،اندمادری کرده زبان یهسعی به ارائ

معتقدند  هاآنند. براین اساس ای به مدارس فقط کردی یا فط ترکی ندارعالقه

در  است اما خوشایند ایموزش اگرچه ایدهآمادری در  زبانروی  کید برکه تاً 

 دهید؟ میپاسخ  استداللاین  هواقع عملی نیست. شما چگونه ب

 هایزبانمعتقدند که نگرانی درمورد موقعیت  هابعضی ،عالوه براین

موزشی ایران درواقع یک نقطه نظر اخالقی است که ممکن آ هایاقلیت در نظام

 احساس موفقیت درجامعه را در و دهد قدرتموزان آاست درنهایت به دانش 

 زبان آموزش ناگهانی به در شرایط کنونی ایران تغییر اما آورد.بوجود  هاآن

شان مضر موزان و جوامعآبرای دانش ،مند باشدسودمادری بیشتر ازاینکه 

موقعیت  أقتصادی و سیاسی کنونی ایران ارتقگویند در شرایط امی هاآن است.

گویند چه کسی قرار است می هاآن .کندمیشرایط را بدتر ان اقلیت تنها بیک ز

برای چنین  سازماندهی مورد نیاز .مان اداری چنین حرکتی را تامین کندزسا

 در اختیار دارند را نیزمنابع مادی که برد ومیتحلیل منابع را تغییر بزرگی 

مادری ممکن است یک گام  زبانموزش از طریق آمعتقدند  هاآن .کندمیخالی 

شکست  سانی منجر به یک پیروزی بدترازآولی ممکن است به  ،ارزشمند باشد
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 برد برای همه است.-کنند که موقعیت کنونی یک معادله بردمیکید تاً  هاآنشود. 

موزشی خود برای آاصالح نظام  هایهزینه یازعهده کشورهای دیگرچگونه

  آیند؟میبر  مادری زبان هب آموزش هایقرار دادن برنامه

شان مادری زبان هاکنند که بچهمیوالدین استدالل برخی  ت الف کا:

را  میرس زبان هاآنگیرند و مدرسه باید به می را در خانه از مادرشان یاد

 استداللمادری را با این  زبانفقدان آموزش  نیز مدرسه مسئولین .موزش دهدآ

انتخاب  زبانرا برای تدریس  میرس زبان خودشان کنند که والدین توجیه می

توانیم از یک انتخاب واقعی صحبت  میزمانی . با این وجود ما فقط اندهکرد

مدت مستدل درباره پیامدهای طوالنی و محوردانش تحقیق ،والدین کهکنیم 

از من  ۲۰۰9درسال  میبو هایداشته باشند. درنپال سازمانرا شان هاانتخاب

واالتی که والدین ئبه برخی از ادعاها وس یکه پاسخ کوتاه ددرخواست کردن

 . درترجمه شد میبو زبانسپس این پاسخ به چندین  بنویسم. ،ندرنپال دا میبو

همچنین ) این موضوع  است آورده شده انگلیسی زبانن پاسخ به آاینجا 

در نپال ه زبانچندمرکز منابع آموزش ه زبانچنددرشماره اول فصلنامه آموزش 

 :1چاپ شده است(

                                                            
1 First Issue  of the MLE Newsleuer of Multilingual Education Resource Centre, in 

Nepal 
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  ؟مادری زبان بر پایه هزبانچندموزش چرا آ

موزش آمادری  زبانازطریق  مدرسه، سال اول ۸ تا ۶ در هاچرا باید بچه

  ؟دانندمیمادریشان را  زباناز قبل  هاآن درحالی که د؟نداده شو

 زبان یتوانند بوسیلهمی هاآنیند آمیبه مدرسه  هاوقتی بچه

رودرو درمحیط  هایمسایل عینی روزمره و درموقعیت یشان دربارهمادری

چیزی را متوجه  صحبت و بحث کنند و اگر ،قابل درک هایدر زمینه ،خودشان

شن و قابل ی روابازخورد در زمینه مثالًدریافت کنند ) ن راآبازخورد  نشدند،

به شکلی  هاآن. ("من منظورم سیب نبود ازشما خواستم موز بیاورید" :فهم

گرامر پایه و خیلی لغات عینی را  کنند وصحبت می میای بوروان و با لهجه

مادری شرح  زبان ینیازهای اساسی را بوسیله یتوانند همهمی هاآندانند. می

 موضوع این دارا هستند.را  1یفرد ینب ارتباط ایپایه یهامهارت هاآن دهند.

ی که یدر مورد چیزها ینن معلمآکه در - اول مدرسه هایممکن است برای پایه

به  هااما بعدها در مدرسه بچه کافی باشد. -کنندمیصحبت  و دندانمی هابچه

 ندننیاز دارند که بتوا ختیشنازبانو  ذهنی یپیچیده و 2مفاهیم انتزاعی

یا  (ییا تاریخ ییایجغرافموضوعات  )مثالًموضوعات دور از اکنون و اینجا 

 نظیر می، مفاهی)مثال مفاهیم ریاضی و علمی شوندچیزهایی که دیده نمی

 صحبتدر موردشان و  درکرا  عدالت و دمکراسی( ،قانون اساسی ،صداقت

واستدالل انتزاعی و  زبان یهبوسیلتنها ل را ئنیاز دارند که مسا هاآن .کنند

 کار مثالً  اگرمن ابتدابه عنوان مثال ) بدون توانایی انجام کارهای عینی حل کنند.

                                                            
1 Basic interpersonal communicative skills (BICS) 

2 Abstract concepts  
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را  فمن کا ، و یا اگربعداًاتفاق بیافتد پیا  موضوع ب اما بعدرا انجام دهم  الف

 انتخاب کنم ممکن است جیم اتفاق بیافتد اما چ هم ممکن است اتفاق بیافتد.

  (ب یا پ را انجام دهم.است ابتدا بنابراین بهتر 

 که از کالس سوم به بعد 1ییککادمآ-شناختی یزبان (مهارتبسندگی )

زندگی به  راهنمایی و بعدها در دوران در ،باالتر هایدرکالس مورد نیاز است،

 نچه قبالً آ ینیاز دارند این مفاهیم انتزاعی را برپایه هابچه .کندمیرشد  میراآ

به سطوح باالی  مادری زباناگر رشد  توسعه بخشند. ،اندهمادری دانست زباناز 

زمانی که بچه  (بیافتداتفاق  میموزش رسآاز طریق  باید)که ، شناختیزبان

ممکن است هرگز موقعیت رشد به  کودک ،قطع شود کندمی آغازمدرسه را 

 پیدا نکند.  و زبانی درهیچ زمانیرا  2مراحل باالتر تفکر انتزاعی

ای یا اقلیت یا قبیله 3بومی کودکانکه  انجام گیردی زبان بهاگر تدریس 

 ،دننشینمیتا سه سال اول را درکالس  دوها بچه نپالی( )مثالًبا آن آشنا نیستند 

بدون  ،نکه چیزی بفهمدآبدون  بچه د.نبدون اینکه چیز زیادی ازتدریس بفهم

 از ییچ چیزه ادگیری تقریباًیبدون  و زبانبه کمک  اشیفکر گسترش توانایی

ممکن است به  ،گویدمعلم میرا که نچه ، آشودمی آنچه به وی آموزش داده

های اقلیت هایبه این دلیل است که بسیاری از بچه .نماید تکرارصورت مکانیکی 

بدون اینکه نپالی زیادی یاد گرفته  کنند. این کودکانمیترک تحصیل زود  یزبان

بدون  ،گرفته باشند که چگونه بنویسند یا بخوانند بدون اینکه بدرستی یاد ،ندباش

                                                            
1 cognitive-academic language proficiency (CALP) 

2 abstract thinking 

3 indigenous 
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 مادریشان رشد پیدا کرده باشد و تقریبا بدون هیچ دانشی ازمدرسه زباناینکه 

 .شوندمیفراری 

 و آموزش در اختیار تدریس زبان به عنوانمادری را  زبان انکودکاگر

 ،دنفهممیتدریس را  مادری آموزش ببیند، زبانو به همان  دنداشته باش

را  یاکادمیک-ی شناختیزبان (مهارت) بسندگی ،دنگیرمی موضوع درس را یاد

د داشت که نخواهبهتری د و شانس بسیار ندهمیتوسعه مادری  زبان در

 د.نرا ادامه دهان شمیتواند تحصیالتود نو بادانش شو متفکر اشخاصی

چند سال  هااگر بچه. انگلیسی بیاموزند نپالی و ،هاخواهند بچهوالدین می

چگونه نپالی و  ،موزش ببینندآشان مادری زباناول را بیشتر ازطریق 

 انگلیسی یاد بگیرند؟

از  دوم و زبانعنوان ه ب نپالی را ،هزبانچندآموزش  هایبرنامه یهمه

دانند میرا  هامادری بچه زبانهم  ،و معلمین دهندموزش میآکالس اول ودوم 

 بین ،کادمیکآبرای درک ی زبانمهارت قسمت اعظم بخش  .را نپالی زبانو هم 

بچه  .شودمیی دیگری مانند انگلیسی( تقسیم هازبان)و  مادری و نپالی زبان

و این کار صد  اش خواندن ونوشتن بیاموزدزندگی در نیاز دارد تنها یک بار

زمانی که بچه  است. ترسانآداند ی که شخص خوب میزبان یهبوسیل در صد

مادری  زبان در شخوانو  گوید ونظام نوشتارمی و شنودمینچه آارتباط میان 

)حتی اگر خط دهد  انتقالدیگر  هایزبانسانی به آتواند به می ،کندمیرا درک 

موزد آمیاش مادری زبان اعی را درزمفاهیم انت .متفاوت باشد( و الفبا تحریری

 .بگیردنپالی یاد  زبانبه  هاآنجدید و کلمات جدید برای  هایبرچسبتنها باید  و

 جدید )نپالی( زبانی از هایدراین روش تنها بخشو  داندبچه ازقبل مفاهیم را می

 درریاضیات( )مثالً دانددر موضوعات مختلف می بچه از قبل محتوا را .است
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 در بچه این مهارت راساختی مشترک دارند . وقتی یک مهارت زیر هازبانهمه 

به  تواند، میبخشدمیتوسعه  ،اشمادری زبانیعنی  ،داندخوبی میه ی که بزبان

ه سطح زباندو یک کودکآموز دانش اگر . ونمایدمنتقل  هازبانراحتی به دیگر 

از  و بهتر تررا سریع هازبانانگلیسی و دیگر ، مادری و نپالی است زبانباال در

ها ن)ته زبانتکفرد یک  به عنوانانگلیسی را فراگیری که او گیرد یاد می زمانی

کودک د که ندهمی مطالعات در دنیا نشان می. تماکندبشروع  (مادری زبان

داشته در اختیار  موزشآاصلی  یوسیله به عنوانمادری را  زبان هرچه بیشتر

و  ن کشورآ غالب زبان یموزد و درزمینهآمیموضوع اصلی را بهتر  ،باشد

 زبانموزش در آتعداد سالهای . کندمیو بیشتر پیشرفت  بهتر هازباندیگر 

 1اقتصادی -یاجتماع یتمادری برای نتیجه بخش بودن مهمتر است تا موقع

 باعث پیشرفت تحصیلی هزبانچندآموزش این بدین معناست که  والدین.

 .شودمی ،ی که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستندهایبچه

 آموزش ببینند مادری زبان بهسه سال اول  هاکافی نیست که بچه این یاآ 

 به نپالی باشد؟ و آموزشو سپس تدریس 

 یمادری بهتر است از اینکه همه زبان یبه وسیلهسه سال تدریس 

اما سه سال  بدتر است( اش حتینتیجه )یا به انگلیسی که نپالی باشدبه تدریس 

مادری بعد از سه  زبانکادمیک در آبرای درک ی انزبرشد مهارت  .کافی نیست

حداقل زمان مادری  زبان شش سال در .کافی باال نرفته است یازهاند هسال ب

اتیوپی که یکی از فقیرترین کشورهای  .استمفیدتر اما هشت سال  ،است مناسب

آموزش ن هشت سال آدارد که در موزشی نامتمرکزآیک سیستم  ،فریقاستآ

                                                            
1 Socio-economic status 
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بعضی از نواحی تنها چهار  شود.میمادری پیشنهاد  زبان یبر پایه هزبانچند

با استفاده  بزرگ ییک مطالعهبینند. میآموزش مادری  زبان به تا شش سال

 هشت سال کودکانی که دهد کهنشان می از مقایسه نتایج از سراسر کشور

 یا و اصلی اتیوپی( زبان)1یک رهامآ زبانو  اندهداشت مادری زبان آموزش به

بهترین نتایج را درعلوم  ،اندهموضوعات درسی خواند را به عنوان انگلیسی

ن اندازه خوب آافرادی با شش سال به  .اندهریاضیات و نیز درانگلیسی داشت

 اندهداد آموزش ییرغکالس چهارم به انگلیسی ت از ی که بعدیهاآنو  نبودند

 .اندهداشت بدترین نتایج را حتی در انگلیسی

 ؟هستند چه محتمل هستند. نتایج محورانگلیسی دارسم والدین به دنبال

درمدارس انگلیسی هاد که بچهندهبسیاری از مطالعات درهند نشان می

 زبانبا  دانند کهمی یهایانگلیسی را بهتر ازبچه خصوصی در ابتدا محور

دانش سطح پایان کالس هشتم  اما در .بینندمیآموزش  محلی زبانمادری یا 

 ترپایین محورموزان درمدارس انگلیسیآدر موضوعات درسی گوناگون دانش 

 هاآن ،به عالوه .نیست هاآناز  شان نیز بهترو انگلیسی است از مدارس دولتی

ندارند تا  همچنین واژگانی ،مادری بخوانند یا بنویسند زبان دانند چگونه درنمی

 هایزباندانش  هاآن هندی به بحث بگذارند. زبان به ،اندهموختآ را که نچهآ

مهارتی  قربانیدانش مربوط به موضوعات درسی مدرسه را  هندی و بیشتر

 زبان دانشخاطر است که  ینبه ا موضوع این .اندکردهدرانگلیسی محدود 

 است ست. اما همچینین به این خاطرنی خیلی باال عموماًمحلی انگلیسی معلمان 

                                                            
1 Amharic 
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سطح باالیی  یککادمآ-یشناخت یزبان (هارت)م بسندگی اندهنتوانست هاکه بچه

 .نه درانگلیسی توسعه دهند مادری و زبان را نه در

، برای شش تا هشت سال اول مادر زبانی پایهبر  هزبانآموزش چند

 زبان به عنواندوم و انگلیسی  زباننپالی به عنوان  زبانبا تدریس خوب  همراه

موزشی محلی که دانش آمواد استفاده از با ،دیگر هایزبان حتماالًخارجی وا

که  رسد به نظر می ،گذارداحترام می را درنظر گرفته و به آن میبو و محلی

 محور خوبی برای نپال باشد.پیشنهاد تحقیق

 

 بنام، ۲۰۰9 اول یشمارهجلد اول  یخبرنامهدراولین  هابعدمتن باال 

 یموزشآوم منابع یو درکنسرس ،1"صداها خواهیآزادی آهنگ سوارا،"

 موهانتی اساتید آجیت شد. منتشر 2نهرو لعل هرادردانشگاه جو یمل یهزبانچند

 یهازبانو به و بازنویسی کردند  نرا به همراه من بازبینیآ پاندا میناتی و

 شد.  منتشر 3و تلوگو یاروا ی،هند

اقتصاددان  4ناس یاامارت دیدگاه را از در اینجا بهتر است مفهوم فقر

محرومیت  را به عنوان فقر وی .بیان کنیمنوبل اقتصاد  یجایزه یو برنده نامدار

دیگر  محدود و هایدارایی ،مد پایینآحتی ارتباط در".کندمیتعریف ازتوانایی 

درنهایت با ، شودمیورت استاندارد فقر اقتصادی نامیده صه که بچنآ هایجنبه

 هاآننقش  )به عبارت دیگر ها مرتبط استیکردن توانایدوددرمح هاآننقش 

فقر درنهایت  . و بنابرایندارند( ی که افرادهایدرمحدودیت شدید انتخاب

                                                            
1 SWARA. A Symphony of Liberating Voices 

2 Jawaharlal Nehru University 

3 Hindi, Oriya and Telugu 

4 Amartya Sen 
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 ."1(۱۱-۱۰ص ۱996و همکاران  یز)در محرومیت ازتوانایی استی همسئل

 هایرشد توانایی .رشد اقتصادی دیده شوددر قالب  نباید دیگر بنابراین فقر

) میسرا و مهانتی  هدف اساسی توسعه دیده شود به عنوانتواند انسان می

از دیدگاه اقتصادی  تغییر فقر و هایکه جایگاهنجایی آاز  (.۲63الف ص  ۲۰۰۰

 هادر هرکدام از این حوزه ،شناختی هستندروانو  اجتماعی ،اقتصادی ،ناس

اساسی برای کاهش فقر این است که  سؤال . پسانجام گیرد اقداماتی باید

برای تغییر  )و درون دادی که توجیه اقتصادی داشته باشد( 2ترین درون دادمهم

الف  ۲۰۰۰ یو مهانت یسرا)م انسان چیست؟ هایتوانایی یشرایط فقر یا توسعه

شناسان ودیگر دانشمندان میان اقتصاددانان و روان میتوافقی عمو .3(۲65ص 

)میسرا و  مهمترین درون داد است موزش احتماالً آکه  دارد اجتماعی وجود

  الف(. ۲۰۰۰مهانتی 

به همچنین  شرایط محیطی و از ایمجموعه به عنوان فقر بنابراین اگر

و  کرد خاص فقراکه باهم منجر به عملتلقی شود  یندهای خاصیآفر عنوان

گوناگون این  هایجنبه میتما از میان اگر شود وپذیر درمدرسه میسیبآافراد 

ارتباط  چنانکه-بگیرندکارکردهای شناختی و عقلی دراولویت قرار ، عملکرد

و  یسرا)م-با حرکت به سمت باالی اقتصادی و اجتماعی فقرا داردتنگاتنگی 

 هردو بین نوع مرزبندین آ( پس ما باید به دنبال ۱36-۱35ب ص  ۲۰۰۰ یمهانت

 را برای ممکنی که بهترین توسعه باشیم موزشدرآ هازبان ییا همه

                                                            
1 Dreze et al. 

2 Input 

3 (Misra & Mohanty) 
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 -شودمیهای انسان که منجر به ارتقای توانایی -کارکردهای شناختی وعقلی

 (.  ۲۰۱۰ ودونبارگانگاس -)اسکوتناب آوردمیفراهم 

برای  غالب زبانجانبه از طریق موزش همهآاینجا مشخص است که 

از  افزایش نرخ اخراجو منجر به  گردد باعث رشد فقر میی زباناقلیت  هایبچه

ترک "یا  "تحصیل انصراف از"به اشتباه  "از تحصیل اخراج") شودمیتحصیل 

موزش آبه شکلی داوطلبانه ازآموزان دانشگویی که  ،دشومینامیده  "تحصیل

آموزش همگانی مجبور به ی به خاطر شیوه هاآندرحالی که  اندهانصراف داد

یک خسران  . و این وضع واقعاً(اندهج شدو در واقع اخرا اندهترک تحصیل شد

مراجعه کنید به والتر ) والتر استیون است.میعظی و اتالف اقتصادی و انسانی

( در یک پژوهش سترگ روی ۲۰۰9و  ۲۰۰۸همچنین واتر،  ۲۰۱۲و بنسون، 

 زبانموزش ازطریق به این نتیجه رسیده است که آ 1کودک گواتماالیی 4۰۰۰۰۰

منجر به فارغ التحصیلی آنجا که اسپانیایی  زبانبه موزش آتر از ارزان مادری

کنند و یا میترک تحصیل کمتری  های)بچه شودمیکودکان تا پایه ششم 

ن معناست که هزینه برای هرشاگردی یاین بد. (شوندمیمجبور به ترک تحصیل 

زبانشناس  کمتر است. رسدمی 2محور-در مدارس مایان ششم یکه به پایه

ها و مقاالتش نشان داده در بسیاری از کتاب 3ین سویسیگر اوسفران اقتصادی

در حتی  ،موزشآهمچینین در ، هابه اقلیت یزبان اعطای حقوق یهزینهاست که 

مدت بدست منافع طوالنی هاو هم شرکت هاهم دولتوابتدا بسیار ناچیز است 

 یزبانهای کودکان اقلیتهمچنین به این خاطر است که  موضوع این ورند.آمی

                                                            
1 Guatemala 

2 Mayan-medium 

3 Francois Grin 
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 1گیزبانچند شوند.میو مبدل به شهروندان مولد اقتصادی  مانندمیدرمدرسه 

 .ینده استدر سطوح باالی تحصیلی درآ 2بودن یسوادبه شکل مهم شامل چند

توانایی تمرکز  ،شناختی انعطافِ ،واگرا تفکرِ ،خالقیت زبانگی باعث تقویتچند

که نه تنها به لحاظ اقتصادی  شود میدیگر عملکرد انسانی  هایخیلی از جنبه و

در این ضمینه  و بردمیو باال  بخشیده أند هستند بلکه رشد انسان را ارتقسودم

 آثار زیادی وجود دارد.

کنند می استدالل میرس زبان به عنوانبرخی از حامیان فارسی  الف کا:

را بالغ بر  هاآن)عده ای  داردایران وجود  گویش درو  زبانزیادی  که تعداد

 زبان، از میان این همهخاص  زبانآموزش چند  گویندها میآن. دانند(می ۷۰۰

خواهید می زبانشما با کدام پرسند میورد. آمیمشکالت بی شماری بوجود 

 زبانصدها  سخنورانشود  میمحلی رس زبانبه محض اینکه اولین  ؟غاز کنیدآ

وجود  این توهمکنند که میهمچنین استدالل  هاآن .خواهنددیگر نیز رسمیت می

ی همگن زبانبقیه نواحی از لحاظ و است ه زبانچندشهر  تنهاتهران  دارد که

پرسند چه اتفاقی برای میو  ندارد چنین چیزی امکانمعتقدند که  هاآنهستند. 

ایران زندگی ذربایجان آ که در زبانیا بلوچو زبانکرد ،زبانن فارسیسخنورا

 ؛شود شناخته میرس زبان به عنوان ن ناحیهآخواهد افتاد اگرترکی در ،کنند می

به فارسی نیاز  هااین غیر ترک یدر نظر گرفتن این حقیقت که همه باالبته 

خواهند داشت تا بتوانند به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هرجای ایران ورای 

اگرچه جمعیت  ی دیگرهازبانن وراسخن .دوام بیاورند زبانترک  هایاستان

که دولت  ممکن است تقاضاهایی داشته باشند ،کنندمیصحبت  هاآنبا کمتری 
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این فرایند تنها منجر به هرج و مرج  .نباشد هاآنکردن برآورد مرکزی قادر به 

چگونه با این  رکشورهای دیگ ؟که حق با آنها باشد کنید یا فکرمیآ گردد. می

 ؟ اندهمشکل برخورد کرد

 است.یک کتاب کامل  مستلزم نوشتن سؤالپاسخ به این  ت الف کا:

فراوانی  هایوسختی هاچالش. باشد هاآنکنم حق با کلی من فکر نمی بطور

اما من  رفته است. ها راه به خطاودربرخی کشورها وموقعیت دارد وجود

 گردد.میمشکالت  باعث نیست که زباناین  موارد کنم که دربیشتر وری میآیاد

هستند که  اجتماعی و روابط نابرابرقدرت-تقسیمات سیاسی ،عوامل اقتصادی

زمانی که آفرین هستند. عوامل اصلی تنش ءشوند و جزمیباعث مشکالت 

 ،شوند ی مقارن میزبانهای با تفاوت اجتماعی و اقتصادی-سیاسیتقسیمات 

 ،هانای انسزبانوردن حقوق آبر شد.خواهیم  به رو رو خطرناکی هایموقعیت با

تنها یکی از پیش نیازهای عدالت اجتماعی و شرایط صلح  ،موزشآهمچنین در 

عدالت و ی برای زبانشود حقوق  کیداما خیلی مهم است که تاً .است میزترآ

یاسی کنند اما تغییرات سحرکت می برابریبه سمت  هاآن کافی نیست. برابری

 هستند. اجتماعی و اقتصادی برای رسیدن به عدالت اجتماعی بشدت مورد نیاز

 هزبانچندآموزش ی هکرد. از یک طرف مسئلمخلوط در اینجا دو مسئله را نباید 

شناختن و موقعیت  ادری است و از طرف دیگر به رسمیتم زبانبر پایه 

امکان پذیر است که  کامالًهاست. مادری اقلیت زبانکردن میدادن و رسمیرس

اقلیتها پرداخت و  زباندهی آموزش شان، به سازمانزبانکردن میبدون رس

  شدن داشته باشند. میدرخواست رس هابدون اینکه خیلی ازاین گروهحتی 

 استداللمادری اینگونه  زبانبه موزش آبرخی از منتقدین  الف کا:

مثال  به عنواناستاندارد  زبان یک مینند که این یک توهم است که تصور ککنمی
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کردهای ایران مورد استفاده  یتوان برای همه که می کردی وجود دارد

کردی در  زبانمتفاوت ی هگویش و گون هاگویند که ده می هاآن .قرارگیرد

نقدر متفاوتند که آ هاگویشدرچندین مورد این  وجود دارد. 1یرانکردستان ا

یا آ فارسی برای تفهیم یکدیگر استفاده کنند. زبانمجبورند از  هاآنسخنوران 

کردی استاندارد درمدارس را  زبان گذاری برای تدریسسیاست ،این موقعیت

دراین  المللیبینیا شما هیچ مثال آ ؟کندمیسخت وعملی جسورانه ن کاری بسیار

 ؟وریدآ خاطر میباره به 

کشورهایی که کردها زندگی  دراین مسئله به شکلی گسترده  ت الف کا:

 مقاالت خود ها ومن بخصوص کتاب .کنند به بحث گذاشته شده است می

را پیشنهاد  (2االسالمی شیخ جعفر پور، حسن )نظیر امیر شمندان کرداندی

به  (3برونسن وان )مثال مارتین مندان دیگراندیشهم کردها و هم  کنم.می

انگلیسی و البته  ،که شامل فارسی اندهکرد را منتشر ثار خودآی مختلف هازبان

باالی  حسط ژورنال حداقل دو شود.گونه کردی می یش ووگ و زبانچندین 

 (4کردی مطالعات آکادمیک ژورنالو  یکرد مطالعات ژورنال) کردی المللیبین

 ثار منتشرشده بسیارزیاد است. آو  وجود دارد

از لحاظ تعداد  هچاگر-که از بعضی جهات شبیه کردی است یزبان

 ۱۲۰۰۰۰بیش از  حدود احتماالً  است. یمسا زبان -سخنور بسیار کمتر است

روسیه وسوئد( تقسیم  ،نروژ ،)فنالند کشور وجود دارد که بین چهار 5سامی

                                                            
1 Iran's Kurdistan 

2 Amir Hassanpour, Jaffer Sheyholislami 

3 Martin Van Bruinessen 

4 Kurdish Studies journal, and Kovara Akademfk a Xebaten Kurdi/ Academic 

Journal of Kurdish Studies 
5 Saami 
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، خودشان را دارند هایگویشکه بیشترشان  میمتفاوت سا زبانده  .اندهشد

 یمانار و سا میسا کوچکند مثالًخیلی  میسا هایبعضی گروه وجود دارد.

 در میهای ساگروه .هستند نفر 4۰۰ دویشان زیر درفنالند که هر 1اسکولت

یک کشور صحبت  تنها در میسا هایزبانبرخی  .نداترروسیه حتی کوچک

به هرحال  شوند.میصحبت  یا بیشتر کشور و در دو هاآنشوند. خیلی از می

 همچون) هاسامی خیلی بهتر از کردهاست.از خیلی جهات  میموقعیت سا

ی زبانبسیاری از حقوق  2اسکاندیناوی کشور درسه (این کشورهامیافرادبو

یشان هازبانبخصوص در نواحی اداری خودشان که . را دارندبشر 

خودشان دارند که  هایبا بودجه خودشان را هایپارلمان هاآن .استمیرس

و بسیاری از مسائل دیگر  مین فرهنگ ساتوانند تصمیمات زیادی دردرومی

فقط یک کارکرد مشورتی درارتباط با مسائل اقتصادی  هاآن)درحالی که  بگیرند

 که شامل بسیاری از مسائل مربوط به حق زمین می و سیاسی بزرگتر دارند

 چهار در هاسامیشود که  جدی دیده نمی ایمطالبهحاضر  حال در. شود(

 در برخی موضوعاتسیاسی  استقالل تقاضای استقالل کنند.کشور بخواهند 

در حال حاضر ی و فرهنگی زبانبخصوص حقوق  ،حقوق بشرامکان داشتن  و

 درنروژ 3ینوکواتوک/یدنوگوداگا در میدانشگاه سایک  .است از دیدگاه آنها کافی

که  کندمیتدریس  میسا زبانبه چندین دارد،  میروسی سا سرپرستیک  که

 میی ساهازبان ورانسخنخیلی از  .ی معلمان داردزبان بستگی به توانش

همزمان  یترجمه .اندهشمالی را یاد گرفت مییعنی سا هاآنبزرگترین  ،کوچکتر
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-نمونه در پارلمان فنالندی به عنوان وجود دارد. میرس هایدر برخی محیط

 زبان به 1یناایکیوسال یناانتخاب شده است ت اًجمهوری که اخیر رئیس، میسا

و ترجمه همزمان به دیگر  کندمیاسکولت در جلسات صحبت  میاش سامادری

ترجمه از فنالندی  میسا هایاغلب در کنفرانس گیرد. انجام میمیسا هایزبان

در  گیرد.میانگلیسی صورت  هانین بعضی وقتیا نروژی و همچ سوئدی و

 و زبان هاسامی یدر اسکاندیناوی درتلویزیون همه میسااخبار روزانه 

به عنوان نمونه در تلویزیون  .کنندمیخودشان را صحبت  میسا هایگویش

ه سوئدی بگفته شود میهرچه که به سا -کنم من این اخبار راتماشا می-سوئد

شود به یکی از گفته می یدیگر زبانبه و هرچه که  شود.میو نروژی ترجمه 

که در اخبار با او  میبو گزارشگراگر  شود. ترجمه می نیز میسا هایبانز

 زباناو به  گفتار نمونه اهل ژاپن یا گواتاماال باشد به عنوانشود مصاحبه می

و  از طریق اسپانیایی یا انگلیسی( )مثالً ،شود ترجمه می میگفتاری سا

رسد اما برای ما میبه نظر پیچیده  شود. به سوئدی ترجمه میس یزیرنودر

 .کندمیطبیعی است و تا حدی خوب کار  هاهزبانچند

مادری در ایران بطور مرتب به تحقیق در  زبانبحث ازدر  الف کا:

موزش آموزان اسپانیایی که آاینکه دانش  شود.مریکا ارجاعاتی داده میآ

اسپانیایی  هاین اندازه که بچهآشان به یندهآدرزندگی  اندهه دریافت کردزباندو

مین منوال به ه .اندهبودنموفق  ،اندهرفت محورانگلیسی هایکه به مدرسه زبان

 هایمهری نسبت به بچهکه این یک بی اندهکید کردأبعضی متفکران ایرانی ت

نکنیم، کید أفارسی درمدارس ت زباناهمیت به اگر ما خواهد بود ی اقلیت هازبان

یا آکادمیک است. آموزشی و آقیت اجتماعی موف زبانبه این خاطر که فارسی 
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به  تحقیقی از این نوع چقدر هایتا به حال با این تحقیق مواجه شده اید؟ یافته

 متداول هستند؟ المللیبینلحاظ 

 یمریکای شمالی در زمینهآدر تحقیق خوبی به من به  ت الف کا:

 .به یاد بیاورمتوانم مطالعاتی ازاین نوع را میو ن آشنایی دارمه زبانموزش دوآ

که  زباناسپانیایی هایبچه نآشناسم که درهیچ تحقیقی را نمی من

 زباناسپانیایی هایبه شکلی نظامند با بچه اندهبود زبانانگلیسی هایدرمدرسه

این یک شاید  یندشان مقایسه شوند.آ هایه از نظر زندگیزباندو مدارسدر 

مورد تحقیق حداقل تا سن سی سالگی  هان بچهآبوده است که در 1یطول یقتحق

ثیر قرار أموزشی را تحت تآدرحالی که بقیه عواملی که موقعیت ، اندهقرار گرفت

از سوی  .امای از این قبیل را ندیده. من هیچ مطالعهاندهدهد را ثابت نگه داشت می

 هایدر مدل را زباننگلیسی ا هایکه بچه ،دیگر بزرگترین مطالعه درامریکا

نشان داده  ،مقایسه کرده است کودک ۲۰۰۰۰۰ موزشی با بیش ازآگوناگون 

 اندهاسپانیایی بیشتری داشت زبانموزش به آ هاچه بچه است که هر

نیز  هاآنشان بهتر بوده است که شامل توانش انگلیسی تحصیلیدستاوردهای 

ول ط .(۲۰۱۲و  ۲۰۰۲و کولیر و توماس  2۲۰۱4توماس و )کولیر بوده است

از موقعیت اقتصادی  مادری همچنین مهمتر زبانموزش به آمدت زمان 

دهد که چرا میکه دربسیاری ازمطالعات توضیح  فاکتوری است یعنی اجتماعی

تر از کادمیک ضعیفآدستاوردهای  در (اندهاقلیت بود )که اتفاقاً  فقیر هایبچه

ای . بسیاری دیگر از مطالعات مقایسهاندهمتوسط عمل کرد یطبقه هایبچه

دارای  اتمطالعبرخی هرچند  دهند.سر دنیا همین را نشان می تا در سر دیگر
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آموزش "از عنوان  طالعاتدر برخی م بودند مثالً یم  کک کمبودهای متودولوژی

به عنوان نه مادری  زبان هاکرده بودند درحالی که در آن استفاده "هزباندو

 ؛ و یا اینکه بیشتراستفاده شده بودبلکه تنها یک واحد درسی آموزش  زبان

و تنها در ابتدا یا در  هغالب بود های تحت مطالعه زباندر کالس آموزشزبان 

همه تحقیقات محکم و جدی  اقلیت استفاده شده بود. زبانهای انتهایی از سال

شده است بهتر عمل ای که به درستی اجرا هزبانموزش دوآد که ندهنشان می

  .وردآمیبه بار  غالب زبانموزش به آو نتایج بهتری نسبت به  کندمی

 یدهند و سابقهچندین مثال ارائه می 1(۲۰۱۰) دونبار وکانگاس -اسکوتناب

فراوان  هزباندوآموزش  مادری و زبانموزش آمزایای  یزمینه تحقیقی در

 در این زمینه وجود دارد.مقاله  و هزار گزارش هااست. صدها کتاب و ده

مادری  زبانموزشی به آ هایبرنامه به آغازبرخی از منتقدان  الف کا:

کنند که هر تمهید عملی برای تغییر می استداللگونه  موزان در ایران اینآدانش 

با در نظر گرفتن  هاآن نیاز دارد. مینظری محک یی به پایهزبان هایسیاست

معتقدند  ،همچنین شخصیوی دفرهنگی و اقتصا ،اجتماعی ،سیاسی ایپیامده

 از باید تحقیقات عمیق و ریشه داری را از چندین دیدگاه اجرا کنیم قبل که ما

که برداشتن هر  اندهاینگونه بیان داشت هاآن موزشی را تغییر دهیم.آاینکه نظام 

تعلیم  2،مادری بدون تحقیقات قوم شناختی زبانموزش به آقدم عملی به سمت 

واقع این منتقدان ممکن است  در اشتباه بزرگی خواهد بود. ،وتربیتی وتاریخی

 درمورد این مسئله در ایران درست بگویند. علمیمیزان تحقیقات  یدرباره

دریافتم که ، کردم تحقیق برای این مصاحبه را مرور می یزمانی که من پیشینه

                                                            
1 Thomas & Collier 

2 ethnographical 



 

118 

 هایمادری در ایران درمصاحبه زبانموزش به آبحث درمورد  بیشتر

نظران ای )نه لزوماً صاحبمتخصصین رسانه باو تلویزیونی ای روزنامه

 میعل هایانعکاس داده شده بود تا اینکه تحقیقات تجربی که درمجلهآکادمیک( 

 نید؟کچه فکری می نگرانیدرمورد این دل. باشند کادمیک نشر داده شدهآو 

موزشی آمواد  ، تهیهمادگی معلمانآ راجع بهاین دلواپسی  ت الف کا:

 ،موزشی استآ مجرای زبانواقعی است. بدون درنظر گرفتن اینکه کدام  ،وغیره

همینطور  .دهندقرار می ثیرأتحت ت که نتیجه را عوامل متعدد دیگری وجود دارند

ن آغربی وجود دارد که در کشورهای غیر بیشتر صدها مثال از

 اندهتصمیم گرفتبه اشتباه نمونه  به عنوانموزشی آگیرندگان سیاسی و تصمیم

موزشی آموزشی درتمام نظام آ زبان )یا دربرخی موارد فرانسه( که انگلیسی

 یا د ونوجود دار میتوانای ک هایاما این درحالی است که معلم خواهد بود.

یکی موضوع  این .معلمان وجود دارد در اختیار میتعلیم و تربیتی ک و موزشآ

ردهای وفریقایی است که دارای دستاآجایع اصلی در بسیاری از کشورهای از ف

های تئوریک ارچوبهبا این وجود، چ موزشی ضعیف وفاجعه باری هستند.آ

 دانیم کهمی موجود برای آموزش چندزبانه بسیار قوی و قابل اعتماد هستند.

 دیگر را مناطقمدلهایی از  تواننمی اجرا گردد وبومی  بافت موزش باید درآ

یی داشته آو تعدیلی کار که بدون هیچ تغییر داشت انتظار هاآن و از گرفت بکار

یی آکار هادانیم که چرا برخی مدلمیکافی دراین باره  یازهاندهما باما باشند. 

از کشورهای  یادیز المللیبین ایایسهقلعات مامط نه. برخی دیگر دارند اما

ای دریک مطالعه مقایسه .کندمییید أت که این موضوع را دارد وجود مختلف

 یوناستنیوزیلند انجام شده است  و پرورش موزشآبزرگ که برای وزارت 
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به لحاظ  میغالب و رس زبانموزش به آکه  اندهنتیجه گرفت 1یچاردهیلو ر یم

 هایزبانموزان آدانش  پیشرفت تحصیلی روی ثیر را برأموزشی کمترین تآ

که چگونه به مراحل باالی  وجود دارددقیقی تحقیقی نتایج  .اقلیت داشته است

 را هاو بچه یزبانهای اقلیت بودن برسیم و اینکه چگونهه زبانچندیا  دو

این حقیقت که  کادمیک دستاوردهایی داشته باشند.آقادرسازیم تا به لحاظ 

ها هم برای اقلیت ی دولت وهم براحقوق بشر اجرای  موزش صحیح وآ

که  ،مانند ایرانه ،موقعیت کنونی را دربسیاری از کشورها ،برانگیز استچالش

 .کندمین هتوجی ،ندنکمیتخطی  از حقوق بشر

مادری  زباناستفاده از  2فعاالن سوال.خرین آو سر انجام  الف کا:

ی زبان هایسیاست که یک مانع اساسی برسر راه تغییر شاکی هستنددرایران 

طرفدار نظام  درایران دیدگاه روشنفکران و متفکران ایرانی است که بیشتر

کنند که اگر متفکران فارسی  این فعاالن فکر می محور هستند.-موزشی فارسیآ

متقاعد کردن دولت و  ،ملحق شوند هاآندر راه رسیدن به این هدف به  زبان

متفکران در  روشنفکران ونقش  کمتری نیاز خواهد داشت.بسیار مردم انرژی 

در ارتباط بانقش متفکران وجود دارد  المللیبینتجربیات یا آاین بحث چیست؟ 

 یرند؟گالگو بن آتوانند از بمادری در ایران  زبانکه فعاالن استفاده از 

درمورد نقش  3دعیازادوارد سخواهم من میدر اینجا  ت الف کا:

 :نقل قول کنم روشنفکران

                                                            
1 Stephen May and Richard Hill 

2 activists 

3 Edward Said 



 

120 

است که جایگاه او این است که بطور همگانی اندیشمند کسی 

را مطرح کند کسی که  )چالش بر انگیز( کنندهبرآشفته هایپرسش

 کار نباشد ...خریداری  قابل پولبه سادگی توسط حکومت یا 

تمام  :نیستاحساس خوشایند در مخاطبانش  ایجاد یشمند اند

د د باشخوشاینامخالف یا حتی ن مطلب این است که بر آشفته کند،

 (.6۲ۀصفح)

ممکن است، دنباله رو )و یا  فکران ایرانیبه نظر من برخی از روشن

حتی هدایت کننده( آن دسته از متفکران ایرانی باشند که به جای تقویت 

توانند از میان مییی که هاآنضربه بزنند.  هاآنآموزشی مثبت به  هایتالش

مادری، جامعه را از  زبانی پایهبر ه زبانچنددیگر ابزارها از طریق آموزش 

توسط این  تر سازند، احتماالًجتماعی، اقتصادی و سیاسی عادالنهلحاظ ا

و  "پولو  هاهم راه شدن با حکومت"شوند. البته میاثر روشنفکران ایرانی بی

آنچه که  ۀتفاوت شدن درباراوت بودن یا به طور داوطلبانه بیبی تف

 گوید، آسان است.میشکالت مورد بررسی مبه  راجعی حجیم یهاپژوهش

توسط  زبانمن گاهی به سیاسی کردن مسائل مربوط به آموزش 

خواهند جایگاه خود را در محورتنوع و گوناگونی تشریح و درک میکسانی که ن

مادری اقلیت، از طریق مدارای با  هایزبان ۀکنند )با ممانعت از حفظ و توسع

، شاعر و انقالبی 1کاستیلو رنه شوم. اوتومیمتهم  (هاآن، تا ترویج دادن هاآن

من چند  -افکندمیسازد که در من طنین میبرایم پاسخی را فراهم  2گواتماالیی

                                                            
1 Otto Rene Castillo 

2 Guatemalan 
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ام. اینجا تمام شعر را کردهقول مصراع اول شعر وی را طی چندین دهه نقل 

ایران، به روشنفکران  . از نظر کاستیلو، تمام جهان، از جملهکنیدمیمالحظه 

 سیاسی بیشتری نیاز دارد.

 1روشنفکران غیر سیاسی

 یک روز،

 روشنفکران غیر سیاسی کشورم

 ترین مردمانبا ساده

 مورد پرسش قرار خواهند گرفت.

 پرسیده خواهد شد، هاآناز 

 ،هاآنبه آن هنگام که ملت 

 همانند آتشی مطبوع،

 کوچک و تنها

 داد،میبه آهستگی جان 

 کردند.میچه  هاآن

 در مورد لباس، هاآنهیچکس از 

 نیمروزی طوالنی پس از ناهارشان هایخواب

  نخواهد پرسید،

  شان،حاصلخواهد چیزی در مورد پیکارهای بیمیهیچ کس ن

 پوچ بداند هایبا ایده

 دهد.میاهمیت ن هاآنهیچکس به آموزش مالی افزون 

                                                            
1 Apolitical intellectuals 
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 بیزاریشان،درمورد خودع به اساطیر یونان یا راج هاآن

با مرگی بزدالنه شروع به  هاآنبه آن هنگام که کسی در درون 

 کندمیمردن 

 گیرند.میمورد پرسش قرار ن

 مضحکشان، هاییا در مورد توجیه

 شوند.میی زندگی کامل زاده که در سایه

 در آن روز ساده ترین مردان خواهند آمد.

و اشعار روشنفکران غیر سیاسی  هایی که جایی در کتابهاآن

 ندارند،

 به طور روزمره نان، شیر

 ،شان راهایتورتیال و تخم مرغ

 ،دهندحویل میتآنها به 

 رانند،میشان را هاییی که ماشینهاآن

کنند و برایشان کار میشان مراقبت هایها و سگیی که از باغهاآن

 کنند.می

 بردند،میکه فقرا رنج میهنگا"خواهند پرسید،  هاآنو 

 سوخت هاآنو به آن هنگام که لطافت و زندگی در 

 "کردید؟میشما چه کار 

متفکران غیر سیاسی کشور شیرینم، شما قادر به پاسخگویی 

 نخواهید بود

 کرکسی از سکوت شکم شما را خواهد خورد،

 زندمیبدبختی خودتان بر روحتان ناخنک 
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 دوم فصل

 در وهویت قدرتروابط ، چندزبانه تربیت و تعلیم

 کامینزگویی با جیم  گفت و

ی اولیه هایدر سالدر آغاز تاریخ مدرن ایران  :)الف کا( امیر کالن

بر کوششی سریع وجدی برای ایجاد روح یک  گذرانسلطنت پهلوی، سیاست

ناپذیر در واکنش به ایجاد اجتناب میومتمرکز به عنوان قد پارچه، یکملت متحد

به برتری نظامی، سیاسی  که طی مدت زمان کوتاهی اروپایی،مدرن  هایدولت

داشتند. در میان اقدامات متعدد نظر  اقتصادی در جهان دست یافته بودند، و

 غالب واحد در زباناستدالل کردند که یک  هاآن، پارچه کردن ملتبرای یک

 زبانتسلط داشتن کامل بر  تواند یکپارچگی ملت را تضمین کند.دولت می

آموزشی  زبانبود و فارسی به تنها دولتی  هایشغلبرای شرط الزم فارسی 

ایرانی تبدیل شد که در همان دوره توسط  یممدرن و عمو آموزشیدر سیستم 

هنوز هم به طور متداول هم  "1پارچگییک"رضا شاه ایجاد شده بود. استدالل 

وهم بر علیه آموزش به  هازبانبه دیگر  میعلیه تخصیص وضعیت رس

به نظر شما  .شود به کار برده می ی مادری دانش آموزان در مدارس،هازبان

بر است؟ پیامدهای یک رایج تا چه حد معت زباناز طریق یک  یکپارچگیاستدالل 

 هایی برای سیستمزبان هایگذاریسیاسی در ایجاد سیاست چنین رویکرد

طی کار آکادمیک خود با  آیا شما، چیست؟میتعلی هایتحصیلی و شیوه
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 زبانفعاالن  و معلمین ،هاشناسزبانطی آن دراید که ی مواجه شدههاینمونه

دست و پنجه جوامع خود سروکار  و هابا استداللی مشابه در کشورمادری 

 ؟نرم کنند

این تصور که  همان گونه که شما اشاره کردید، :)ج کا( کامینزم جی

 هاملت است، هنوز هم در بسیاری از کشور یکپارچگی ۀالزمی زبان یکپارچگی

 از انقالب فرانسه،آمریکا، پنداری رایج است. هم چنین پس  ۀمتحداز جمله ایاالت 

 یجامعهگوناگونی را که بخشی از واقعیت  هایزبان مید که تمابوسعی بر این 

کنم که رد کلی این تصور کار سختی میمن فکر فرانسوی بودند، بزدایند و

مثال واضح در این زمینه کشوری مانند سوئیس است که دارای سه یا  .نیست

و این  ونه خطر فروپاشی نیست.است ودر معرض هیچ گ میرس زبانچهار 

ی اقلیت هازبانبایستی  این کشور، و یکپارچگی استدالل که برای حفظ انسجام

خالص شد، به دلیل بسیاری از  هابه حاشیه رفته یا به کلی از دست آن

متضادش به هیچ وجه معتبر نیست و به طور معین در طول تاریخ  هاینمونه

وخالص  هایک گروه بر دیگر گروه یهسلطاز آن به عنوان راهی برای تحمیل 

شود تهدیدات احتمالی برای آن سلطه میکه پنداشته  راچ هاشدن از دست آن

 ثر وؤم بسیاراین استدالل همچنان مورد استفاده قرار گرفته است. اما  ،باشند

آن آشنایی ی اخیری که من با ترین نمونهبرجسته . احتماالًرودمیبکار  قدرتپر

آمریکا فاقد  یایاالت متحده ،طبق قانون .ی آمریکاستدارم، در ایاالت متحده

 4۰است وطی  میرس زبانانگلیسی  زبان یقتاست اما در حق میرس زبانیک 

 میرس زبانانگلیسی به  زباننیرومندی سعی بر تبدیل  هایجنبش سال اخیر

اسپانیایی به عنوان یک تهدید پنداشته  زباناین بدین خاطر است که  و اندهداشت

اسپانیایی سعی بر گسترش نوعی از  زبان سخنوران با این توجیه کهشود می
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ه صورت نگرفتای یا مطالبهالل دارند. اگرچه هرگز هیچ جنبشی حقیقی قاست

شود، شما به طور کلی دچار یک نوع میآغاز گفتمان که این  میاست، اما هنگا

به عنوان یک  کهشوید که متوجه گروه اقلیت است می هراس جمعیو  پارانویا

گروه اقلیت که به عنوان یک خطر پنداشته  معموالً شود.میتهدید پنداشته 

همانند آنچه که در ایاالت . گیرندمیمورد تبعیض قرار  هاد، طی نسلشومی

 زباناین است که  استداللاز  قسمتیهمچنین  آمریکا اتفاق افتاده است. یهمتحد

تحت فشار قرار ندیم،  های دیگر راما زباناگر غالب مورد تهدید قرار گرفته و 

به هیچ وجه درست نیست. طرح  کشور در معرض فروپاشی است. واین مطلقاً

مورد تهدید است، همان  زبانت متحده که انگلیسی یک این ادعا در متن ایاال

با هیچ منطقی معنی است که بی ، به حدی پوچ واندهگونه که مردم مدعی شد

که ما دهد فرمان می و هراس جمعی . با این حال این پارانویاقابل قبول نیست

روش زندگی "باید این کار را انجام دهیم تا روش زندگی خود را حفظ کنیم. و

دیگری  هایعدم تصدیق این است که ممکن است گروه گروه غالب بودن و "ما

 کنند، امتیازات خاص خود را داشته باشند ومیدیگر صحبت  هایزبانکه به 

، علمی هایآمریکا، داده یدهالت متحقسمت خنده دار قضیه این است که در ایا

دیگر نمایانگر وضعیتی نامساعدند، ضدیت  هایزبانبا این استدالل که  بسیار

 مسلطاسپانیایی و انگلیسی  هایزبان بهبرای مثال اگر افرادی را که . دارند

را دارند با افرادی که فقط با  هازبانخواندن و نوشتن به این  هستند و توانایی

ز و میتوانند بخوانند وبنویسند مقایسه کنید، ا تسلط دارند زبانیکی از این دو 

 زبانی که به هر دو هایلحاظ در آمد، تفاوتی هشت هزار دالری به نفع آن

افرادی که  آشنایی دارند، وجود دارد. وبنابراین این که شاهد باشیم که چطور
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بخواهند که برتری  احتماالً انگلیسی هستند، یهزباندر متن ایاالت متحده تک 

 ی نیست.عجیب چیز، احتمالی گروه اقلیت را از بین ببرند

سیاسی در ایجاد   و پیامدهای چنین رویکردی :الف کا

 هایشیوهها و کاربستبه خصوص  ی برای تحصیل وزبان هایگذاریسیاست

تنها به  1گذارانیاستافتد اگر سمیچیست؟ چه اتفاقی در کالس درس  میتعلی

 بنگرند؟ زبانعنوان یک میدان مبارزه به 

در حال حاضر  بسیاری از کشورها و ب باز هم طی تاریخ دروخ ج کا:

اروپا وبه میزان کمتری این روزها درآمریکای شمالی  هایدر بسیاری از قسمت

توبیخ  خود و مشخصاً زبانبه  کردن صحبت به خاطرالگوی تنبیه کودکان 

 کانادا و محیطدر طول تاریخ در  به کار گرفته شده است. به عنوان مثال، هاآن

دانش آموزان با صابون  هایدهان ،2کانادا بومیان آموزاندر مواجه با دانش

مادری به طور  زباندر صورت صحبت به  هاآنشد و بسیاری از میشسته 

با  میشدند و بدیهی است که این اعمال از لحاظ تعلیمیای کتک زده وحشیانه

شما هرگز انگلیسی را یاد نخواهید  :شدمیتوجیه به ظاهر منطقی استداللی 

، این حرف علمی هایاز لحاظ داده .دیگر دست بکشید زبان رفت مگر اینکه ازگ

 یهگویی است واین تنها یک تجلی تحصیلی از نژادپرستی بود که مشخصیاوه

برای مثال  .به سرعت نهادینه شد هاییگرایشبسیاری از جوامع است. اما چنین 

در کانادا بسیار رایج بود که روانشناسان ومعلمان به  ۸۰و  ۷۰ هایدر دهه

الزم  اگر خواهان موفقیت فرزندانشان در مدرسه هستند،که والدین توصیه کنند 

داده شد که  میاین توصیه هنگا خانه را به انگلیسی تغییر دهند. زباناست که 
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، تجلی هاکردند. این گونه شیوهمیبه انگلیسی صحبت ن حتی والدین هم اصالً

 معموالًسفانه متأ. اندهتری از نژادپرستی در جامعتحصیلی الگوهای وسیع

ندارد تا  1یدئولوژیکا رفتارهایثیری براین قبیل أترین تکوچکعلمی شواهد 

غیر  ،علمیو یرسد که نادیده پنداشتن شواهد تجربمیبه جایی  جایی که کار

اما اگر به برخی از شود که این همان وضعیت حال حاضر است. میممکن 

نگاهی بیندازید،  آلمان ها از جملهکشوربرخی در و اروپا  در محیط هاداده

ی زبانشود تا هیچ میمهاجر، اجازه داده نی هخواهید دید که به کودکان با ریش

مدرسه را در مدرسه یا در حیاط بازی به کار ببرند. این امکان  زبانغیر از 

کودکان  ۀای دربارمقاله کار تنبیه شوند. اخیراًوجود دارد که به خاطر این 

بلژیکی خواندم که در آن دانش آموزان از صحبت  یهدر یک مدرس زبانترک

شدند میترکی منع شده بودند، اما گهگاهی در حیاط مدرسه با هم جمع  زبانبه 

را  هاآن هایصحبت هابا دانستن اینکه اگر معلم ،زدندمیوبه ترکی حرف 

ازسوی  مسئله این، این توانند هیچ کاری انجام دهند. بنا برمین نشنوند،

 آموزان به فرصتی برای مقاومت تبدیل شد.دانش

آموزش  میشما، مربیان ودانشگاهیانی که حا یهبنا بر تجرب :الف کا

ی چگونه هایمادری هستند، به چنین گفت وگوها وایدئولوژی زبان یهبر پای

آنچه  چگونه با مواضعی همانند هاآن المللیبین؟ از لحاظ اندهداد واکنش نشان

 کنند؟میبرخورد  شد، بحث "2یکپارچگیاستدالل "در 

به شواهد تحقیقی ، : اوالًاین است که اندهانجام داد هاآنکاری که  :کاج 

به تناقض : و ثانیاً که در تضاد با این فرضیات ایدئولوژیک است اندهاشاره کرد
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پذیرفته  گیزبانچند ی وگزبانکه انواع معین دو ، چرااندهاین برهان اشاره کرد

اروپا  یهاروپایی در اتحادی محیطاند. پس برای مثال در شده و قابل پذیرش

قابل قبول است وبه  انگلیسی آلمانی ویا فرانسوی وانگلیسی  گیزبانوجود دو

 تالش بر سر آن صرف می شود ومدارس زمان زیادی را برمیشدت حمایت 

غالب است، مشکلی  هایدر خدمت عالیق گروه گیزبانچندکه  میکنند. پس هنگا

 شودمیبه مشکل تبدیل های اقلیت قرار گیرد زباناما هم اینکه در خدمت نیست. 

. بسیاری از کندمیمورد تبعیض را حفظ  هایاقلیت هایزبان احتماالً چرا که

محققانی که این  میکانگاس و در حقیقت تما-کوتناباسه ووتمحققان از جمله 

 گرایانهدیدگاه نخبه وعدم ثبات ، به تناقضاندهمسئله را مورد بازبینی قرارداد

برای گی را زبانچند گرایانهچرا که دیدگاه نخبه اندهگی اشاره کردزبانچنددر 

نامناسب  که در خدمت گروه اقلیت باشد را گیزبانچند فراداستان خوب، اما

واکنش محققان  پس اساساً این موضوع در واقع ارزش ندارد. ودانستند. می

 هااللاستددر به تناقض  وثانیاًاشاره کنند میبه شواهد عل اوالًاین بوده است که 

 اشاره کنند.

ایرانی از تجارب دیگر ملل در جهان بهره  1یانبرخی از دانشگاه الف کا:

یک  یهدیگر نیز، سلط یهزبانچندکنند که بسیاری از ملل میگیرند واستدالل می

 2ورسخن میلیون 9۰به  ها. آناندهرا به عنوان مقیاسی عملی پذیرفت میرس زبان

انگلیسی رابه  زبانکنند که میآمریکا اشاره  یهاسپانیای درایالت متحد زبان

کنند میکید أرائیل تمثال مهاجران در اس بر ها. آناندهپذیرفت میرس زبانعنوان 
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استفاده  1یعبر زبانهم در مدرسه از  و میکه مجبورند هم به صورت رس

استحکام بخشیدن به یکپارچگی ملت. براساس این  کنند، به خصوص به منظور

ی اقلیت درایران در خواست هازبان سخنوراناین دانشگاهیان از  ،هامثال

جهان تجربه  هایطورمشابه در دیگر بخشکنند به عنوان حرکتی عملی که به می

آیا  کشور بپذیرند.میرس زبانفارسی را به عنوان  زبانشده است، موقعیت 

 میرس هایزبان آغوش بازاقلیت با  هایزبانسخنوران است؟ آیا  هاآنحق با 

ی، زبان هایچگونه این سیاست ؟اندهدر کشورهای ذکر شده در باال را پذیرفت

دهند؟ آیا هیچ گونه تحقیقی میثیر قرار أآموزان اقلیت را تحت تحصیل دانش ت

در نتیجه  آموزان وهویت دانش هاوجود دارد که نشان دهد چگونه این سیاست

 ؟اندهثیر قرار دادأرا تحت ت هاآنتحصیل 

بینید که یکی یا میشما در بسیاری از کشورها این وضعیت را  :ج کا

 ،زباندر ایاالت متحده، این  مشخصاً ود دارد.غالب وج زبانتعداد بیشتری 

شکی نیست ؛ اندمیرس هایزبانانگلیسی ودر کانادا انگلیسی وفرانسوی  زبان

ی غالب زباندانند که می هاآنشناسند، میاقلیت قواعد بازی را  هایگروه که

وجود دارد که برای موفقیت و پیشرفت در جامعه باید به آن دست یابند. برای 

آمریکا هرگز علیه اکتساب  یهی در ایاالت متحدزباناسپانیایی ورمثال، هیچ سخن

آگاهند که  هاانگلیسی سخن نرانده است، چرا که آن زبانقوی  هایتوانایی

و اقتصادی  پیشرفت اجتماعی برای رفتن به دانشگاه و انگلیسی زبانیادگیری 

مطرح شده از جانب  هایدر پس پرسش موجود هایالزم است. مشکل نگرش

هستند.  2"آن یااین  یا"به طور ضمنی حاوی نوعی منطق شما در این است که 
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 زباندر نتیجه  پذیرند ومیگروه غالب را  یهیا اینکه اعضای گروه اقلیت، سلط

 .گیرندمیغالب را فرا ن زبانخود چسبیده و زبانکنند یا اینکه به میخود را رها 

مغایری در مورد این استدالل وجود دارند. این  کامالً های علمییافتهودوباره 

است. بنابراین  1"هم آن واین  هم"بلکه مورد  .نیست "آن یااین  یا"یک مورد 

 زبانانگلیسی را به  زبانتا  اندتالش کرده ب که همیشه برای مثالغال هایگروه

شیه برانند، را به حا دیگر هایزبانمبدل سازند و در نتیجه  مییا رس غالب و

خواهی یک آمریکایی باشی، می که اگر اندههمیشه این استدالل را به کار برد

خواهید بخشی از این جامعه باشید، باید فرهنگ میچنین کاری الزم است. اگر 

به هیچ وجه برای آن منطق یا  مشخصاً کشور اصلی خود را رها کنید و زبانو

 ایاالت متحده قطعاً محیط گفتم دروجود ندارد. همانطور که  علمیشواهدی 

 ازاقتصادی دارد. اسپانیایی  های، مزیتهازبان اسپانیایی یا دیگر زباندانستن 

بزرگ دنیاست.  زبانچهارمین یا پنجمین  ،2یبوم سخنورلحاظ تعداد 

هستند،  زباناقتصادی هنگفتی برای افرادی که قادر به تکلم به این  هایفرصت

  وجود دارد.

 هایبنگرید، حتی امکان امتیاز 3ینماندار ینیچینی یا چ زباناگر به 

اقلیت بهتر است  هاییابید. بنابراین، این استدالل که گروهمیاقتصادی بیشتری 

 هازبانخالص شوند ومدارس باید کودکان را درحفظ این  هازباناز دست این 

د گوی اقلیت می ایهبه جایی رسیده که گروه غالب به گروه تقریباً دلسرد کنند،

نسبت به ما داشته باشید. ما  یا برتری خواهیم شما امتیازیمیکه ما ن
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 دانیم که شما خواندن ومیآگاهی نداریم. ما  هازبانایم، ما از آن هزبانتک

ی هایدر صحبت کردن با آن روان هستید، شرکت چینی بلدید و زباننوشتن به 

گیرند میمانند اپل یا گوگل، قبل از اینکه بخواهند من را استخدام کنند، تصمیم 

کودکان به  یشما را انتخاب کنند و بنابراین، این قضیه با رد کردن دسترس

برتری  هاآنهم از لحاظ اقتصادی به  ی که قراراست هم از لحاظ اجتماعی وزبان

ت. اما آنچه که این گرایش از لحاظ آمیز اسنگرشی تبعیض یهدهد، بازهم دنبال

 زبانآموزان را تشویق کند تا دهد این است که دانشمی انجام میتعلی

 کنند.  رهاشان را مادری

[ هستید که 1]تورنتو بنابراین شما شاهد چنین وضعیتی در این شهر

 هایزمینهپیش بامدارس  هایآموزان در سیستماز دانش میدر آن بیش از نی

ی همدرس هاآناز و با این حال تنها بخش کوچکی  اندهآمد زبانغیر انگلیسی

شان و گسترش سواد خواندن 2یخانگ زبانابتدایی را با حفظ سالست واقعی 

ی بسیار غالب زبانگذرانند. از آن جایی که انگلیسی می ،زبانونوشتن در آن 

این را به مدرسه  متوقف شود مگر اینکهخانگی  زباناحتماال گسترش  است،

با . همچنین است مهمیدستاوردی خانگی  هایزبان کودکان نشان بدهد که

ه بودن وتوانایی خواندن زبانارزش دو یهفراهم آوردن اطالعات دقیق دربار

، حمایت الزم را از والدین به عمل آورند. اگر مدرسه در زبانونوشتن به دو 

به فرزندان، فعال نباشد، روند طبیعی هم به والدین وهم  انتقال این اطالعات،

ادامه خواهد داشت. کودکان زیادی در این شهر  4یزبان فرسایشو 3یزباناتالف 
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3 Language Loss 

4 Language Attrision 
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 زبانسالگی اکثر ظرفیت تولیدی )سخنوری( خود را در  ۱۰هستند که تا سن 

اگر چه ممکن است هنوز هم مقداری دانش دریافتی  ،اندهشان از دست دادخانگی

 زبانسالگی تنها به آن  تا سن چهار باشند. این کودکان احتماالً )شنوایی( داشته

 هاآن. اندهتوانایی صحبت کردن به آن را از دست داد هاآنگفتند. اما سخن می

اشته باشند واگر به کشور مادر بزرگ خود تعامل د توانند با پدر بزرگ ومین

کان تعامل داشته باشند. یا دیگر کود توانند با خویشاوندان ومیگردند نخود باز

کودکان را به کمتر از آنچه که قبل از ورود به مدرسه بودند،  سیستم مدرسه،

به عنوان یک  هاآنبرای  مسئله تنزل داده است واین خسارتی هنگفت است. این

هم یک خسارت به حساب  هاشود. برای خانوادهمیشخص، خسارت محسوب 

است که کودکان به  میاغلب کمتر از آن هنگاآید، چرا که ارتباطات خانواده می

 این خسارتی برای جامعه است. صحبت کنند ومشخصاً زبانهر دو 

له را در أیق، ما هیچ قدم ملموسی که این مسرغم آگاهی از این حقاعلی

برخی فعاالن منحصر به  ، البتهایمرگی مورد توجه قراردهد، برنداشتهمقیاس بز

 اندهشان حمایت کردخانگی زبان هایدانش آموزان را در گسترش مهارت فرد

اگر چه ؛ تغییر یافته است هانگرشکانادا  چندین استان هایخانهدر وزارت و

منبع فکری و فرهنگی هستند هنوز هم  خانگی کودکان، هایزباناین ایده که 

نشان هستند که  عملیی زباناکثر مدارس فاقد یک سیاست  گرایش اصلی نیست.

مادری خود را  زبانکنیم تا میآموزان فراهم ما هر تشویقی برای دانش دهد

آموزان به دانشرا  علمیمتکی بر شواهد  ثر وؤم هایحفظ کنند. ما باید پیام

آموزان را تشویق کنیم دانش یهمنتقل کنیم و هم هاآن زبانارزش  یدرباره

رغم این را ارتقاء دهند. علی در کالس درسمورد استفاده  هایزبانآگاهی از 

دانش آموزان  هایزبانارزش  در شمار معلمانی که از میکحقیقت که رشد 
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 ،اندهدر سر تا سر کشور اجرا شد ی موفقهوتعدادی پروژدارد وجود آگاهند 

 هایگذاریبسیار فاصله داریم. ما سیاستمناسب  وضعیتما هنوز با  اما

را قادر سازد تا بتوانند گرایشی را اتخاذ  مانایم که معلرا گسترش نداده ییزبان

ام. چنین گرایشی، نامیده "1یگزبانچندلنز  یقاز طر یستدر"کنند که من آن را 

دهد که در آن نه تنها به عنوان دانش می آموزان را در موقعیتی قراردانش

آموزان دانش) ال ال یوا ،دوم( زبانبا عنوان  یسی) انگل 2اس ال یآموزان ا

خود  زبانی کمبودی به واسطه آموزانها زبانکه در آن ،3(انگلیسیی فراگیرنده

کودکان دو یا "را به عنوان  هاآن، بلکه اندهانگلیسی تعریف شد زباندر 

را به  زباننشان دهد وبرتری آگاهی از چندین  ،"4آینده یهزبانچند

آثار مخربی موجود  هاینگرشفهماند. پس از لحاظ تعلیمی، آموزان دیگر بدانش

آنجایی که تعداد  با این حال از کشور دارد و و هابر روی کودکان، خانواده

را دارند،  ایدئولوژیک کورِ  نظراتِمربیان این نقطه گذاران وزیادی از سیاست

ر جای د ،مضرند هاآنو آموزش  ای که برای دانش آموزانضمنی هایسیاست

 د.ننمامیخود باقی 

به عنوان  زبان یهدربار گوها رسد که در گفت و به نظر می :الف کا

مادری  زبان یهمناظردیگردر  همچنین در مباحثدر  ساز ویک عامل یکپارچه

 زبان و میرس زبانمادری به عنوان  زباندر ایران، طرفین درگیر، مرز بین 

 زبانی حوزه فعاالن گیرند. معموالًمیآموزش را نادیده  زبانمادری به عنوان 

مادری دانش آموزان آغاز  هایزباناقلیت بحث را با حق دریافت آموزش به 
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فارسی به عنوان  زباناستدالل در مورد با کنند اما طرفین مقابل بحث را می

 زباندهند. چقدر مهم است که به وضوح تمایز بین میخاتمه  میرس زبان

مشخص  میرس زبانمادری به عنوان  زبان آموزش و زبانادری را به عنوان م

  کنیم؟

مادری، به  زبانکاربرد عبارت  المللیبین محققین میاندر قطعاً ج کا:

 -شودمیی که در خانه به آن صحبت زبان-گردد میدانش آموز بر  اول زبان

ست ا ، چیزیرکشو میرس زبانمادری به عنوان  زبان یهسخن راندن دربار و

 توانم تصور کنم که چطورمیاما  .رایج نیست تحقیقی که در جوامع تحصیلی و

 هایمادری دارای داللت زباناز آن جایی که  دهند.میرا انجام  افراد این کار

و آن را است و هویت شما  زباناین مبنی بر این است که معنایی است ضمنی 

 زبانباید ی است که زبانمشاجره بر سر این است که فارسی  و دارددوست می

. به گمانم در ایران هم وضعیت همانند جاهای باشد نسل جدید هویت کودکان و

ی هعمدخواهند بخشی از جریان میاقلیت  هایدیگر است: اکثریت عظیم گروه

ی که نزبافارسی یا انگلیسی، یا هر  یادگیریدانند که می هاآنجامعه باشند. 

 محققینهمانند ، هاآنغالب است، از پیش نیازهای پیشرفت در جامعه است. اما 

از دست  نباید به قیمتغالب  زباندارند که یادگیری میبه صراحت بیان  زبان،

 بودنه زبانچندیا  ه وزباناین که دو  خانگی خودشان اتفاق بیفتد و زبان دادن

ی رایج گزبانبیش از تک گیزبانچند حالتی غالب در مردم سراسر جهان است.

ی بیشتر از آنکه یک قاعده باشد، یک استثناست و بنابراین بنیانی گزبانتک .است

ید، از لحاظ اول خود را نگه دار زبانگویند اگر شما میی که هایبرای استدالل

برای  علمیتری خواهید داشت، وجود ندارد. بنیانی آکادمیک عملکرد ضعیف

اول، پیوستگی فرد را به طور کلی با اجتماع بزرگتر  زبانحفظ  این تصور که
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 زبانی که این افراد در تالش برای تحمیل یک هاید و اغلب استداللدهمیکاهش 

ثیری مغایر با نتایج دلخواه أبرند، دارای تمیاقلیت به کار  هایغالب بر گروه

 هازبانبه این  دیگری را که های، شما گروههازباناست. با سرکوب دیگر 

، هاتوانید به دلیل این گونه تبعیضمیرانید و شما میکنند به حاشیه میصحبت 

بپرورانید. برای مثال طلبانه را تجزیه هایگرایشطلبانه و تجزیه هایجنبش

افول کرده ولی  هاطلب در قسمت فرانسوی کانادا که طی سالجنبش تجزیه

همچنان جریان دارد، نخستین بار با این حقیقت آغاز و شکوفا شد که یک گروه 

 1کبک بر زندگی اقتصادی افراد ایالت زبانغالب کوچک از افراد انگلیسی 

ی بود که اکثریت زبانفرانسوی،  زبانحکمفرما شدند و بنابراین هرچند که 

 مذکور ز هشتاد درصد از ایالتکردند، بیش امیمردم با آن صحبت  یهعمد

کنترل  زبانانگلیسی  یهنخبگروه توسط یک  وکنترلی بر اقتصاد نداشتند 

خشم ناشی از آن  یهپایطلبانه بر بنابراین اساس این جنبش تجزیه شد ومی

خود  یهخانخواهیم در می"ساخته شد. فریاد مقاومت تجمع این بود که ما 

ای این است که شما گونه هازبانوبنابراین خطر سرکوب دیگر . 2"ارباب باشیم

گروه اقلیتی که سرکوب شده  در میان هاآن هایزبانآگاهی را در مورد تهدید 

که اگر به مرور صاحب این عقیده خواهند شد  هاآندهید. میگسترش  را است

بنابراین  و خود را حفظ کنیم، باید برای آن بجنگیم و هویت زبانخواهیم ما می

شود و می "هاآنما در برابر "حقیقت  و ای باعث ایجاد طرز فکرچنین مسئله

 بپروراند. تجزیه طلبانه را هایتواند جنبشمی در نهایت

                                                            
1 Quebec  

2 Maîtres chez nous 
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مادری به  زبان"کنم )مشخص کردن( تفاوت بین  من فکرمی الف کا:

 تواند سبب کاهشمیاز آنجایی که  "رسمی زبان"و "آموزشی وسیلهعنوان 

 وآلود بین این دشود، بسیار مهم است. مرزهای مه گو گفت و 1یاسیشدت س

ی اقلیت را تحریف هازبان سخنوران و آموزشی مطالبات تحصیلی مفهوم

ان روستایی کوچک در کردست در ی. برای مثال ممکن است که معلمکندمی

خانگی خود  زبانباید در مدرسه به  شآموزاناینگونه استدالل کنند که دانش

 جایگاهارتقای سیاسی برای ی مطالبهیک  لزوماًد. این در خواست صحبت کنن

 متفاوتند. کامالً  یه. اینها دو خواستنیست میرس زبانبه عنوان یک  یکرد زبان

کنید برای  مشابه آنچه شما توصیف می هایممکن است وضعیت :ج کا

من از جزئیات بی خبرم،  جوامع کردی در ایران وجود داشته باشد. مشخصاً

چهار یا پنج کشور  میان که درر اما کردها مردمانی هستند بدون یک کشو

به حاشیه رانده شدن که  و بنابراین این نوع از سرکوب و قرار دارند متفاوت 

تواند به اشتیاقی برای داشتن کنترل  می قطعاً ،اندهاز چندین کشور تجربه کرد

همانند  بخوانند، خود نی که بتوانند آن را خانهوداشتن مکا بر سرنوشت خود

های اقلیت در آنچه که در عراق اتفاق افتاده است، بینجامد. اما در کل گروه

خواهان دستیابی به  هاباشند، آنخواهند بخشی از جریان عمده میجامعه 

اگر گروه غالب در جامعه نوعی  منافعی هستند که به یک جامعه تعلق دارند و

 زبانبه "در پیش گیرد واعالم کند که: هی، مشکلی نیست  2فضای آزادنگرش 

ادارات در  صحبت کنید، شمااما اگر شما فقط به کردی  "خود صحبت کنید

یا از لحاظ  یا قادر نخواهید بود که به دانشگاه بروید کنید،میکار پیدا ن دولتی

                                                            
1 Political intensities 

2 Laissez faire 
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وجود  هازبانکه سرکوب دیگر محیطیاز قضا، در  .اقتصادی پیشرفت کنید

این همان  افتد.میتری اتفاق به صورت بسیار مالیم 1یزبان یساز یکسانندارد، 

اسپانیایی اتفاق افتاده  زبانآمریکا در مورد  یهچیزی است که در ایاالت متحد

کنند شوند، گرایش پیدا میمیمتوسط تبدیل ی هچنان که مردم به طبقاست. هم

اختالفات طبقاتی را حفظ  گلیسی تغییر دهند. اگرخود را به ان مادری زبانتا 

 هایمهارت ای که واقعاًان از همان اوایل بدون هیچ وسیلهآموزدانش کنید و

 هاآنگاه آن از مدرسه ترک تحصیل کنند، مستحکم انگلیسی را گسترش دهند،

ای را ایجاد پرستی پدیدهنژاد کنند. پس سرکوب وخود را حفظ می زبانبازهم 

 کنند که سعی در مقابله با آن دارند.می

غربی اخیر  هایگفتمانگویند که میایرانی  اندیشمندانبرخی از الف کا:

ی هرحمانبه عنوان واکنشی به حذف بی کنند،مادری را تقدیس می زبانکه 

که طی چند قرن پیش  های مرکزیملت-دولتاروپایی توسط  میبو هایزبان

به طور ویژه در مورد آنچه که پس  هاآن. اندهدراروپا بنا نهاده شد، ایجاد شد

کنند که چنین میاظهار  هاآنکنند.  صحبت می ،از انقالب فرانسه اتفاق افتاد

اقلیت در ایران در حقیقت هرگز اتفاق نیفتاده  هایزبانای با بی رحمانه یهمعامل

ی ، آنچه که ما در ایاالت متحدهپوستان()سیاهان و سفید رساست. تفکیک مدا

آمریکا شاهد آن بودیم، هرگز در طول تاریخ ایران اتفاق نیفتاده است وهیچ 

کانادا هرگز در ایران بنیاد  بومیان شبانه روزی اجباریمشابه با مدارس  ینهاد

 عاالن ایرانیفکه  هایی راگفتمانگویند که اکثر  می هاآننهاده نشده است. 

اصلی  یه، به دلیل زمینانداز غرب به عاریت گرفتهمادری  زبان یحوزه

 هایگذاریهمان سبعیت سیاست که اندهبسیار پرخاشگران استعماری آنها

                                                            
1 Language assimilation 
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 معتقدند که تمدن ایرانی، هاآنست. ا ی استعماری سفید پوستان اروپاییزبان

فرهنگی بوده وچند یزبانچندای یا ایران فرهنگی همیشه جامعه ،1بزرگ یرانا

این ترس است که وارد کردن این  ۀاست. همچنین این استدالل نشان دهند

 ییک تهاجم فرهنگ یهنشاناز غرب، همانا ممکن است  هاگفتمان

هم  و گذارانبه نظر شما چگونه هم سیاست جدید باشد.2یاستعمار

درعین  و بپردازندمادری در ایران  زبانمشکل  هتوانند بایرانی می 3آموزگاران

را به نحوی متمرکز سازند که خاطرات تلخ تاریخی  المللیبینحال تجارب 

و  را تحت الشعاع قرار ندهند هاآن هایتالش ،غربناخوشایند همانند مداخالت 

ی دیگری از همین چالش را در دیگر ها؟ آیا نمونهزدگی محکوم نشوندبه غرب

 آورید؟میطر نقاط جهان به خا

را نخوانده ال ؤس این ست که تا وقتی کها جالبی یهاید این واقعاً ج کا:

مادری  زبانکه در مورد  میبودم به ذهن خود من خطور نکرده بود. هنگا

یک مشکل  زمانی تنها در مادری زبانبه یاد داشته باشد که  کنید،میصحبت 

یک مشکل  مادری زبان. کنیدنگاه مشکل  به صورت یکآن شما به است که 

 هاییا دیگر گروه و ترکیکردی،  یهمدرسکه هدف تحصیلی نخواهد بود اگر 

فارسی عملکردی به  زبانآموزانی داشته باشید که در اقلیت این باشد که دانش

 درر عین حال مهارت خواندن و نوشتن د دارند و را آموزانخوبی دیگر دانش

 کارکرد روزمرهزندگی و در  هاآناقوام  جمعی را گسترش دهند که در هایزبان

توانستند این کار را انجام دهند، اگر می و مدارس مختلف محققاًوسیعی دارند 

                                                            
1 Greater Iran 

2 Colonial Cultural Invasion 

3 Educators 
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برای اجرای  حقیقت اینست که ماداد. میانجام آن را  یهاجاز هاآنقانون به 

عنوان موضوعی در  به زبانمختلف، یا حتی تدریس  یهزباندو  هایبرنامه

دانیم که اگر کودکان میداریم. ما همچنین  الزم را تکنولوژی برنامه درسی،

ثیری أهیچ ت خانگی خود را گسترش دهند، قطعاً زبانسواد خواندن و نوشتن در 

ثیری مثبت بر آن دارد، أغالب ندارد و در حقیقت ت زباناز  هاآنمنفی بر دانش 

ه بودن نیروی مثبت زبانسیاری حاکی از آن است که دوب نتایج تحقیقاتچرا که 

تنها در صورتی های مادری زباندر جهت رشد فکری کودکان است. بنابراین 

با  را سرکوب کنید. این فرایند مکرراًآن شود که سعی کنید میتبدیل به مشکل 

 هایزبانتوجیه شده است که اگر جوامع و کودکان  یهایآوردن استدالل

آنان با فرهنگ رایج  وابستگیکاهش  سبب اوالًخود را حفظ کنند، مادری 

شود. هیچ کدام می میدر یادگیری عل یمنجر به دستاورد کمتر ثانیاًشود و می

که پیش از این  اساسی ندارند. و همان طورپایه و هیچ ابداً هااستدالل از این

 هایکنید و سیاستمیگفتم، وقتی که شما با این فرضیات کار خود را آغاز 

کنید، مشکلی را میگر را در رابطه با کل جامعه و مدرسه اجرا ی سرکوبزبان

 کنید که به ظاهر درصدد حل آن هستید. میایجاد 

آمریکا یا کانادا را در نظر  یهبرای مثال، جاهایی مانند ایاالت متحد

مادری  زبان فراموش کردنمدرسه دانش آموزان را به  ،بگیرید که در آن

وجود دارد، ما دیگر  "فضای آزاد"در این جا، یک  اساساً -دکنمیترغیب ن

کنیم. اما میخودشان تنبیه ن زبانکودکان را به خاطر صحبت به  معموالً

را از میدان  هازبان تر به حدی نیرومند است که دیگروسیع یهانگلیسی درجامع

را دراین  نیرومند که سوادی واقعاًوبنابراین کودکان مایل نیستند  .کندمی به در

کنم که اگر میگسترش دهند. و بنابراین در یک بافت ایرانی، من حس  هازبان
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غالب و این که  زبانفارسی به  زبانحکومت در تالش برای اطمینان از تبدیل 

انتقال از نسلی به  زبانفارسی به تدریج به  زبانهمه آن را فراگیرند و اینکه 

ا آن انجام شد در رابطه بمیدیل شود، جدی بود، بهترین کاری که نسل دیگر تب

مادری  زبانداد که میصرف نظر کند. به مردم اجازه  اصرار دهد، این بود که از

 دانستندر جامعه از  هاپاداش یهرا فراگیرند، آن را تدریس کنند، اما اگر هم

 زباند قرن به آن شد، آن گاه مردم به تدریج و طی چنمیغالب ناشی  زبان

 هاینهادن سیاستد. آن چه که حکومت به لحاظ بنیاددادنمی زبانتغییر 

دهد، ایجاد احساسی از خشم  اقلیت انجام می هایزباندر رابطه با  سرکوب گر

ی هایو هویت هازبانکه سعی بر دفاع از  کندمیاست که جنبشی فعال را تولید 

 کندمیی را ایجاد زبانگرایی ملیهستند. بنابراین یک  اشدهنماین هاآنرا دارد که 

 هایزبانبرای چین  .بنگرید ی چیننمونهوجود آن نیست. به  ایبر میکه لزو

 انتقالی هاآن ماهیت دارد که معموالً مادری زبان ایهبرنام ای ازمجموعهاقلیت، 

دانند میمند نیستند. زیرا عالقه هاآناست، اما اکثر والدین نسبت به  و زودگذر

برای پیشرفت آکادمیک نیازمندش  هاآنی است که زبان ینماندار زبانکه 

ای آنها را بلکه به گونه، کندمیرا سرکوب ن هازبانهستند. اما حکومت این 

روش رهاسازی ی، زبانو بنابراین از نقطه نظر یکسان سازی گیرد. نادیده می

که افراد را از استفاده ایست سرسختانه ی قوانیناجرابدون حمایت مؤثرتر از 

 منع کند. هایا تدریس آن های مداریزبان

 آموزش نااین واقعیت جالب است، زیرا بسیاری از منتقد الف کا:

ه به کردی یا زبانکه حتی اگر مدارس تک اندهدر ایران هم اظهار داشته زبانچند

نخواهند برد. اما کنید، والدین فرزندان خود را به این مدارس  ایجادترکی 
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 فضای حکومت چین، آیا شما منتقد این رویکرد "فضای آزادِ "درمورد رویکرد

 نگرید؟میحلی منطقی به آن هستید یا به عنوان راه آزاد

از منظر عدالت اجتماعی و اینکه چه چیزی به بهترین  من کامالً ج کا:

امعه است، منتقد آن هستم. به هر حال از نقطه نظری بدبینانه، نحو به نفع ج

و به  1شوند یدرا ترغیب کنند تا ناپد هازبانخواهند دیگر میغالب که  هایگروه

بمیرند و درعین حال هرگونه مخالفت اجتماعی را به کمترین حد  2یعیطب یمرگ

اقلیت،  هایگروهتوانند با اطمینان حاصل کردن از این که میخود برسانند، 

به  آسانی و بدون سر و صداپندارند، به میخود را سرکوب شده ن هایزبان

این هدف خود دست یابند. گروه غالب ممکن است مقداری حمایت نمادین برای 

ثر ؤتواند ممیبا دانستن اینکه این کمک نمادین ن فراهم کند، هازبانتدریس این 

گذاشتن یک قورباغه در آب سرد است. اگرآن  مانند مسئله این باشد. بنابراین،

ی زبانجهد. اما اگر یکسان سازی میرا در آب داغ بگذارید، بی درنگ به بیرون 

شوند. بنابراین در میتدریجی باشد، آنگاه مردم متوجه به وقوع پیوستن آن ن

در کاهش نفوذ  3یزبان یزیربرنامه به "نامرئی"سطحی بدبینانه رویکردی 

غالب وعملکردهایی که  زبان سخنوران اقلیت وافزایش تدریجی شمار هایزبان

 برعکس، است.ثرتر ؤمبسیار  شوند، احتماالً غالب به پیش برده می زبانتوسط 

 .شودمیی زبانفعالیت باعث  سرکوب

ی جامعه از نقطه نظر اینکه چه چیز بیشتر به نفع جامعه است، مشخصاً

تر است. مؤثراز بسیاری جهات ت است پر قدری زبانلحاظ  ازاقلیتی که 

                                                            
1 fade away 

2 natural death 
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 آموزان برای گسترش سواد خواندن واینکه کمک به دانش شواهدی مبنی بر

غالب را کم کند، وجود  زباناولشان، به هر طریقی توانایی  زباننوشتن در 

نیست. بنابراین از نقطه نظر عدالت  "آن یااین  یا"ندارد. این یک وضعیت 

ه، ی و فکری یک جامعزبانمنابع  به حداکثر رساندن اجتماعی، و از نقطه نظر

 زبانو سواد خواندن و نوشتن به چند  گیزبانچنددر ترغیب  فعاالنه رویکرد

تواند توسط هر پژوهشگری که اثر می به عنوان اهداف واضح تحصیلی، عمالً

را مورد بررسی قرار  هزبانگی و تحصیل دو زبانبخشی اجتماعی و آکادمیک دو

 حمایت شود.  داده،

اظهار  میرس زبانفارسی به عنوان  زبانحامیان برخی از  الف کا:

بیش از حد برموضع  و ایرانی به طور ویژه هایحکومت اگرچه دارند کهمی

داخلی نبایستی به  1یتحما ، ایناندهفارسی طی قرن گذشته حساس بود زبان

تعبیر شود.  هاآنمادری  هایزبانبا دیگر اقوام ایرانی و  2یتیعنوان ضد

فارسی واکنشی  زبانمعتقدند که این نگرانی درمورد موضع  هاآندرعوض 

فرانسه در گذشته و انگلیس زبان ثیر أت به استعمار غربی، به طورعمده تاس

درمعرض  زبانیک خود فارسی  به شدت معتقد بودند که هاآندر زمان حال. 

گویند، برای مثال، اگرچه می ها. آندارد اتوجه فوری و احی نیاز به است که خطر

به خصوص قبل از  -هامادری مردم تاجیکستان است، برای دهه زبانفارسی 

آزادانه قادر به نوشتن یا انتشار  هاتاجیک -3یشوروجماهیر فروپاشی اتحاد

وهند،  ، ازبکستانخود نبودند. به طرزی مشابه، در پاکستان، افغانستان زبانبه 

معتقدند که  هاآن، بنابراین اندهان تبعیض زیادی را تجربه کردزبانفارسی

                                                            
1 protectionism 

2 antagonism 
3 Soviet Union 
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ادعا  هااستعماری اشتباه است. آن زبانفارسی به عنوان یک  زبانتوصیف 

طلبان به کار گرفته فارسی تکنیکی است که توسط تجزیه کنند ضربه زدن بهمی

رای اهداف بازی توسط غرب و بشبخیمه هایشود که خود همانند عروسکمی

طلبان در گویند که این تجزیهمی هاآنگیرند. میاستفاده قرار سیاسی مورد

 هایزبانیا تحصیل بهتر برای کودکان  میبو هایفرهنگ قعیتحقیقت نگران مو

ممکن  به نظر شما چقدر این بحث میتواند صحت داشته باشد؟ اقلیت نیستند.

که به افراد، محققان و مدرسان  بیان کنید یهایاست مثالی در مورد سیاست

 فارسی کمک کند؟ زبانافت وضعیت  در قبال ایرانی نگران

است که در  به نظراحمقانهادعا صحت ندارد. از نظر من این  ج کا:

 زبانبگوییم  ،کنند فارسی صحبت می زبانمیلیون جمعیت که به  ۸۰کشوری با 

 زبانه است که بگوییم این به همان اندازه احمقان خطر است. معرضفارسی در

روشن است که اگر نگرانی هم باشد،  انگلیسی در ایاالت متحده در خطر است.

همانطور که گفتیم این ترس باعث  اقلیت است. هایو گروه زبان مربوط به

و  هاشود تا جایی که باعث به وجود آمدن حزبآسیب به خود کشور می

بیشتر  زبانچه یک  ت که هرشود و این بدان جهت اس ی میزبان هایگروه

و هویت شان در  زبانکنند  اقلیت بیشتر احساس می هایسرکوب شود گروه

ید و این نارضایتی تمایالت آمیاز این سو نارضایتی به وجود  .خطر است

کنند که باید جدا  اقلیت فکر می هایگروه. را در پی خواهد داشت طلبانهجدایی

از جهت دیگر  .اجتماع و فضای عمومی جایی نداردشان در زبانچرا که شوند 

کنند را غالب صحبت می زبانکه به  میعموافکارتوهمات توان به راحتی می

اگر کسی در ایاالت متحده اسپانیایی  مشاهده نمود. مثالً هانسبت به اقلیت

چرا  تواند نشان دهد کهمیتواند می هراساین  .کندمیایجاد  هراسصحبت کند 
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اران و مدرسان، مشکالت ذگا هنوز برخی قانونبرخی نقاط اروپدر 

دهند که در خانه ترکی این مسئله نسبت میاشتباه به آموزان ترک را به زبان

شود،  و این خود به نوعی سرزنش والدین محسوب می کنند. صحبت می

اگر بخواهید که قربانیان را دادگاهی کنید  .اندهسرزنش افرادی که قربانی شد

خوبی ندارند هیچ  دمدرسه عملکر در کودکان اقلیت دلیل اینکه اینگویید می

که هستند والدینی مقصر  بلکهندارد یا سیستم نادرست  معلمینارتباطی به 

بدین  کنند.صحبت نمی بلد باشند هم با کودکانشانگیرند واگر  آلمانی یاد نمی

مقصرند نه  هاآنرسانند و در نهایت شان ضررمیبه کودکان هاآنجهت 

غالب  زباناما این طرز فکر فقط برای گروه  .این است هاآنطرز فکر  .معلمین

  .کننده استبخش و قانعرضایت

وقتی شما در حال صحبت بودید من در این فکر بودم که  الف کا:

یا  هستند گاهیآنادچار آیا براستی  کنند افرادی که از این عقاید پشتیبانی می

نماید که  گاهی اوقات اینطور می برند. سود می 1مردم عامه ناآگاهیاینکه از 

و  و موج ایجاد کرده را برانگیزند مردمگرایانه خواهند احساسات ملی می هاآن

 .و موج سواری کنند بیفزایند ناآگاهیبر این 

 نظرایرانی را بر این  2ییگرا یحس مل هاآناز طرف دیگر  ،بوخ :ج کا

 .از بین ببریمدیگر را  هایزبانباید  فارسی در خطر است چون که نهندمیبنیان 

اما همانطور که گفتم نتیجه عکس خواهد داد چون باعث بوجود آمدن جبهه 

 خواهد شد. میمخالف مرد

                                                            
1 public's paranoia 

2 nationalism 
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بر این باورند که  میرس زبانبه عنوان  فارسی زبان حامیان الف کا:

ندارند ه زبانچندبه داشتن یک جامعه واقعی اقلیت میل  هایزبانحقوق  کنشگران

این  اولشان تحصیل کنند. زبانآموزان فقط به هستند که دانشو خواهان این 

 گویند دانش آموزان را از یادگیری فارسی بازمی طور که آنان می عملکرد آن

 کنشگراندارند که اگر این  باور هاآنشود. موفقیت آنان می عدم دارد و باعث

ی و زبانعرصه را بر تعامل شان گفتمان تهاجمیبر صحنه غالب گردند با 

پندارند و خواهان  می 1گران را استعمارزبانفارس آنان کنند. فرهنگی تنگ می

نین رویکردی نسبت به این چکنند که این منتقدان ادعا می جدایی کامل هستند.

پیشروی اهداف و در راستای  هاآناین است که  یمسئله نشان دهنده

یک فعال اگر شما  کنند. کودکانشان را قربانی می یآیندهشان، سیاسیافکار

به دنبال جایگاه بودید که  ایرانی یمدرسی اقلیت بودید و یا هازبان یحوزه

 چه بود؟این خصوص ، پاسختان دری اقلیت بودیدهازبانبرای 

باز هم میگویم ممکن است اینطور باشد که برخی افراد در جوامع  ج کا:

به  طلب محسوب شوند و خواهان یک ایالت جدا باشند.ی باشند که جداییزبان

را از یادگیری  خود شان کودکانگیری تک سویانهکه به خاطرجهتگونه ای 

گاه کرد اما حقیقت این است که باید به دنیای اطراف ن فارسی باز دارند. زبان

اند به تو دراسپانیا نگاه کنید که می 2تا متوجه اشتباهات این ایده شد. به باسک

 در نظر گرفته شود.شناسم، میی که من زبانریزی عنوان بهترین مثال برنامه

 زبان، دیکتاتور آن منطقه به مدت چهل سال 3فرانکو ،اسپانیا داخلیبعد از جنگ 
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کردید صحبت می زباناگر درخیابان به آن  وی کهحبه ن باسکی را سرکوب کرد.

چیزی بنویسند  ،حق نداشتند زبانافتادید، روی سنگ قبرها به آن میبه زندان 

بعد ازمرگ فرانکو و  .ثیر سرکوب علنی افت کردأتحت ت شدتبه  زبانو این 

 زباندر باسک تنها حدود بیست درصد جمعیت به  اری جامعه خودمختارذگپایه

خودمختار در صدد  یبه همین خاطر دولت آن منطقه بودند. مسلطباسکی 

درصد  9۰بر آمد و آنقدر در این زمینه موفق بود که بیش از  زباناحیای این 

درصد سخنوران  و ه هستندزبانروند دوآموزانی که اکنون به مدرسه میدانش

سیاست این باسکی است.  -اسپانیایی ۲۰به   ۸۰یا  5۰به  5۰ دوزبانه به صورت

باسکی مسلط  زباننسل جدیدی را که به  اندهبسیار موفقی است که توانست

شان به هیچ عنوان افت اسپانیایی هایتربیت کنند در صورتی که مهارت ،هستند

 هاآنهمه  .تر از باسکی استدر اکثریت مردم، اسپانیایی هنوز قوی نکرده است.

اسپانیایی مورد  یبرای حضور در جامعهی است که باید زباندانند اسپانیایی می

پس  شود. استفاده قرار بگیرد و همچنین انگلیسی به شکل قوی فرا گرفته می

به هیچ عنوان  ،باسکی است زبانبه  هاآندرصد آموزش  ۸۰اینکه  ،بنابراین

حال اگر شرایطی  را مختل نکرده است. المللیبینکشور و  میرس زبانفراگیری 

شان را به ترکی درصد آموزش 5۰ان ایران در نظر بگیریم که زبانرا برای ترک

 وسیلهتنها  در آن شد که شان به همان اندازه تقویت میفارسی ،دیدندمی

ها گیریمثال باسک یکی از انواع نتیجه بود. فارسی زبان یادگیری در مدرسه

صورت گرفته این موضوع  راجع به المللیبین اتتحقیقیو تعمیماتی است که از 

آنچه  آمیخته شوند یترسیاسی وسیع هایهرچند اگر این مسائل با تضاد .است

اما آنچه که میدانیم  .دهدمیثیر قرار أتحت ت را شود که در کالس آموخته می

ملی را تحت  زبانمادری به هیچ عنوان یادگیری  زباناین است که آموزش 
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راغب به یادگیری آن  های که بچهدر صورت .کندمینداده و مختل نثیر قرار أت

با سواد  زبانباشند و به میزان کافی در معرض آن قرار بگیرند، در هر دو 

 گردند.می

به  اسپانیا 1باسک در طلبانهجنبش جدایی با توجه به اینکهو  الف کا:

 فعال بوده است. ،در ایران دیگری یطلبانهجداییجنبش بیش از هر مراتب 

 زبانهم  باسکی باز زباناین حقیقت که امروزه  بله و حتماً ج کا:

گویند ما به می اکنون هاآنزیرا  .داده استکش این جنبش را فرو ،ای استزنده

 یما حداقل در دایره مان را زنده نگه داریم.زبانکشور جدایی نیاز نداریم که 

باسک واقعیتی  یبنابراین، نمونه تحصیلی و اجتماعی اختیار خودمان را داریم.

 دهد که امروزه در میان بسیاری پذیرفته است.میخالف از آنچه را نشان 

فرهنگی  هایکه اقلیت کندمیاینطور بیان  2یرانا یقانون اساس الف کا:

شان را به عنوان درسی جداگانه در مدرسه بخوانند اما زبانتوانند در ایران می

 .را فرا بگیرند هاخودشان درس زبانخص نکرده که به قانون این حق را مش

شان را به عنوان درسی زبانگویند که اگر این افراد مجاز باشند که  بعضی می

خودشان  زبانپافشاری بر اینکه دروس را به  ،جدا در مدرسه فرا بگیرند

مادری  زبانبین آموزش به تفاوت  راجع به میشود کمی جاست.بیاموزند بی

توانند برهویت یک چطور می و اینکه هر کنید؟صحبت مادری  زبان وآموزش

 ، تدریس و یادگیری اثر بگزارند؟دانش آموزان

یا تدریس حداقل یک درس از  مادری زباندر کل آموزش به  ج کا: 

 است. یک واحد درسیبه صورت  اقلیت زبان بهتر از تدریس مادری زبانطریق 

                                                            
1 Basque 

2 The Iranian Constitution 
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به  زبانز طریق دروس دیگر بسیار بهتر از یادگیری ا زبانبنابر این یادگیری 

تحقیقی این ی ای است که از پیشینهگسترده تعمیمصورت جداگانه است و این 

 هایزبان به آموزیسواد یهتوسعبنابر این اگر جامعه در  آید.میمبحث بر

مادری  زبان درسی به مطالعه متون آموزان بهتشویق دانشو  هامادری بچه

تر بسیار موفق مادری زبان تدریس دروس دیگر به هایبود، برنامهمیمم صم

تواند مفید به صورت جداگانه نیز می زبانخواندن یک  ،بود. با این وجودمی

ی اطراف کودک رایج و زنده باشد جامعهدر  زبانآن  وقتی که باشد مخصوصاً

 اما در کل در زبانی در خانه را داشته باشد. پیشرفت آموز موقعیتو دانش

نصف روز بلکه یا کل روز  نه صرفاً شود. روش اول نتایج بهتری حاصل می

تواند نتایج خوبی را به میمادری  زبان یک درس در مدرسه به حتی تدریس

 همراه داشته باشد.

در مدارس  مادری زبانبه  آموزشارتباط  ینظر شما درباره الف کا:

نوعی به  مادری زبانآموزش به  چگونهموزان چیست؟ آ ابتدایی و هویت دانش

 است؟ موزانآدانششناختن هویت به رسمیت

و  هادر مدرسه بین بچه که ی دارددیگر هایبستگی به پیام ج کا:

آموزش  زباناگر فارسی  نیا بنابر .گرددرد و بدل می اندرکاران مدارسدست

شوند این به  سرزنشترکی کردی و یا  زباناستفاده از باشد و کودکان بخاطر 

آموزش باشد  زباناما اگر فارسی  دهد.هویت کودکان پیام منفی را انتقال می

معلم هم از همان جامعه  دیگر استفاده شان ممنوع نباشد و ترجیحاً  هایزباناما 

به این  هاآن گردد.نمی ارسالشان باشد پیام منفی به هویت کودک زبانو هم 

خارج از مدرسه  زبانمدرسه فارسی است اما  نزبایند که آمیصورت بار
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در  میبو زباندیگری است. در نهایت تا وقتی که  زبانترکی، کردی یا هر 

 .شودنمی فرستاده اقلیت هایزبانمدرسه سرکوب نگردد پیام منفی در مورد 

این اتفاق گاهی اوقات رخ  ایرانمدارس دور از مرکز در  در الف کا:

آموزانشان به گیرند و با دانشقوانین را نادیده می معلمین برخی دهد کهمی

 زبانگیرد که درسی را به میمعلم تصمیم  مثالً کنند.صحبت می منطقه زبان

است. اما  زبانیا آذری زبانتدریس کند چون معلم خود کرد کردی یا ترکی

فارسی روی  زبانشود، معلم به میوقتی مدیر مدرسه از جلوی کالس رد 

 آورد.می

کنم که مشکلی از این بابت وجود ندارد که بخواهیم هم فکر می باز ج کا:

یواشکی زبان  پذیرش اما این .یشتر حمایت کنیمدیگر را ب هایزبانفارسی و 

گیرد شان سرعت میمادری که تنها تا حضور افراد باالدست و به دور از چشم

تراست که در مدرسه پایین زباناین یک  اول اینکه: کندمیخود دو چیز را منتقل 

 زبانمان در مقابل زبانحفاظت از ما باید برای  دوم اینکهشود و تدریس نمی

مثبتی نیستند و به نظر من  هایهیچ کدام از اینها نگرش فارسی به پا خیزیم.

نشان داده  اتباشد و تحقیق زبانسواد در حداقل دو  یبهتر است هدف توسعه

هم هستند و این پیام را به  از لحاظ آموزشی مکمل زبانستن دو که دان است

 برتری ندارند، بر دیگری هازبانکه هیچ کدام از  کندمیآموزان منتقل دانش

وجود ندارد. این  هاآنپیشینه و حقایق متفاوتی دارند و رقابتی بین  هاآن

به ، دهندسازی در مدارس و در بین مدرسان با کارهایی که انجام میشفاف

 تواند حقیقت این است که یک نفر در آن واحد می شود. دانش آموزان منتقل می

امروزی ایرانی ی توانند همگی در جامعهباشد و افراد می زبانکرد و زبانفارس

 آل است و کامالً این فرم ایده تلقی شوند و کسی باالتر از دیگری نباشد.
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افتد تا حدی آمیخته به میسه اتفاق که درمدر یپذیر است، اما آن چیزتحقق

 سیاسی است که در حال وقوع هستند. هایدرگیری

فارسی به  زبانشناسان ایرانی بر این باورند که  زبان برخی الف کا:

بر این باورند که  هاآن هیچ قومیت ایرانی به صورت انحصاری تعلق ندارد.

 مورد قبول جهت  زبانبرای آموزش ادبیات و  همیشه ابزاری"1فارسی معیار"

بین تمام اقشار ایران بوده است و بر این باورند که به این دالیل  2یادار یکارها

شود گفته می آموزشی ما باقی بماند. درنظام زبانترین فارسی باید مهم زبان

 زبانقرن چندین به مدت  ،ایران میرس زبانکه قبل از انتخاب فارسی به عنوان 

 .سیاست و ادبیات، فارسی بوده زبانحاکمان ایران ترکی بوده است اما 

کنند که اکثر افراد اشاره میاین افراد  دارد. میقوبین یبنابراین فارسی طبیعت

و دلیلش  دهستنه زبانچند ،که قلب سیاسی و اقتصادی ایران است ،ساکن تهران

بر این باورند که فارسی  هاآن مهاجرت بسیار زیاد در قرن اخیر بوده است.

باشد و بنابراین ی میزباناین سنن  یهمورد استفاده درتهران تلفیقی از هم

دیگری در ایران  زبانبینانه نیست چون هیچ دیگر واقع زبانتغییر فارسی با هر 

 شناختیزباناستدالل آیا این  دیگر در ارتباط نیست مگر فارسی. هایزبانبا 

 زبانو تنها  میرس زبانکه باید فارسی به عنوان  کندمیاین مسئله را توجیه 

نیست که افرادی که  اساس استوار آیا این دیدگاه بر این ؟برای آموزش باشد

بین هویت  یدارند و اینکه رابطه زبانکنند دید ابزاری به  حمایت می آناز 

 ؟اندهرا نادیده گرفت زبانآموزان و دانش

                                                            
1 Standard Persian 

2 Bureaucratic 
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به نباید معیار  زبانبه عنوان  زبانهمانظور که گفتم انتخاب یک  ج کا:

فارسی را به عنوان  زبانتوانید شما می .باشددیگر  هایزبانمعنی سرکوب 

دیگر را  هایزبانزمان در کنار فارسی حقوق و هم معیار در نظر بگیرید زبان

بخشی  سه یهبا نظری احتماالً  خوردار کنید.را از حمایت خود بر هامحفوظ و آن

 ی نقل میزبانریزی برنامهتحقیقات آشنایی دارید که همواره در 1زیرو یچاردر

به  زبانو  3به عنوان حق زبان، 2به عنوان مشکل زبانشود و بدین گونه است: 

 می کار 5یزونااز دنیا رفته است در آر که اخیراً وی. 4)سرچشمه( منبععنوان 

 بندیاین تقسیم ای بود.برجسته یی چهرهزبانریزی برنامه یکرد و در زمینه

از آن ی که هایشیوهو  زباناست زیرا به ابعاد مهم  و جالبی به جا بسیارکار 

 زبانکه با  روشیبرای مثال اگر به  .کندمیاشاره  شود،میاستفاده در جامعه 

جهت گیری  ،نگاه کنیم ،شود مهاجران در کانادا و ایاالت متحده برخورد می

 ی وجود داردمشکل است. "مشکل یکبه عنوان  زبان" یعنی تقسیم بندی غالب

در  و قسمتی از مشکل این است کهاین کودکان انگلیسی بیاموزیم  ما باید به و

بنابراین مشکل این است که چگونه باید  .کنندبت میحدیگری را ص زبانخانه 

شامل حذف به اشتباه متأسفانه  )کهثیرگزار آموزش دهیم أرا به نحوی ت زبان

نیز جهت  "حق" یکبه عنوان  زباناما در جاهای خاصی  .شود(زبان مادری می

 میرس زبانفرانسوی یک زبان برای مثال در کانادا  گیری برجسته ای دارد.

اعطا شود و  زباناقلیت فرانسهحقوق به  میشود تما است که همین باعث می

                                                            
1 Richard Ruiz 

2 Language as problem 

3 Language as right 

4 Language as resource 

5 Arizona 
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 ن برخوردارند.آخاصی از  هایوجود دارد که اقلیتدر اتحادیه اروپا حقوقی 

)برای مثال  فردی ملی و "منبع"یک  زباندر آخر، بعد سوم نظریه ریچارد که 

  باشد.( میاقتصادی

 هازباناین ابعاد نگاه کنیم  بابنابراین اگر شرایط حال حاضر ایران را 

جوامع  یبه عنوان یک مشکل نگاه کنیم. همه هامگر اینکه ما به آن دمشکل نیستن

آموزش و  زبانفارسی  گیرند ویاد می را فارسی زبانها . اقلیتاقلیت دارند

 زبانموزان نباید آبه آن معنی نیست که دانش مسئله است اما این میرس زبان

شان با زادگاه در وبا سواد شوند  خویش زبانبه  و دنشان را فرا بگیرمادری

بدهیم شاید  هااگر ما این حق را به آن را گسترش دهند.به زبان منطقه سوادی 

ی جهت وقوع این اتفاق در مدارس هاینه از نظر قانونی بلکه فرهنگی، باید قدم

تری داشته باشیم و توانیم نگاه وسیعو بعد از آن است که ما می برداریم 

 اطراف تسریع می هایستد را با کشوررا به عنوان منابعی که داد و  هازبان

شویم که  متوجه می، کشور ترکیه نگاه کنیم بهاگر  در نظر بگیریم. ،بخشند

 میاندر نظر گرفته شوند،  واسطهتوانند به عنوان افرادی  می هابرای مثال ترک

از این جهت تمام منافع فرهنگی، دانشی و اقتصادی که از دانستن  ترکیه و ایران.

به همین خاطر تصمیم  مهیا است. هابرای آن ،آیندمیدیگر به وجود  ایهزبان

)از دید اجتماعی(  کندمیدیگر را مهم تلقی  هایزبانبراین که چگونه یک نفر 

اجتماعی دیگر  هایشود و ابعاد زیادی از سیاستتلقی می میمه واقعاًی مسئله

داخل ایران را به  یهاناگفتمو این خود طیف وسیعی از نوع  .کندمیرا تعیین 

باید  دیگر هایزبانراین بمعیار است بنا زبانشکل زیر در بر میگیرد: فارسی 

این مسئله . کندمیکشور را مشکل ساز  گیزبانچندسرکوب گردند. این دیدگاه 

به است و هیچ پایه و اساس تجربی ندارد و اگر شخصی  خودساخته دیدگاهی
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و زبان به حقوق کودکان  از دیدگاهعنوان مشکل،  جای فکر کردن به زبان به

هیچ یک از این دو جهت و  تغییر خواهند کرد:ها سیاستنگاه کند،  ی منبعمثابه

باشد.  میرس زبانتواند ی مخالف این حقیقت نیست که فارسی میزبانگیری 

 تواننددیگر می هایزبانقرار دهید و  میانجی زبانتوانید فارسی را  شما می

 جایگاه خود را حفظ کنند.

 رسمی در زبانطرفداران حق انحصاری فارسی به عنوان  الف کا:

وشتاری قوی، پیشینه، تاریخ و دیگر فرم ن هایزبانایران براین باورند که 

محلی از لحاظ  هایزبانقابل توجهی ندارند و براین باورند که  هاینوشتهدست

ی زبان هایقابلیت هازباناین  هاآن یفرهنگی دارای اهمیت نیستند. به گفته

توانند به عنوان پایه رشد فرهنگی مورد استفاده قرار محدودی دارند و نمی

 ، طرفداران فارسیداردیت حارج گفتارنوشتار بر  زبانکه فرض این بگیرند. با 

 ی که در ایرانزباناین نظریه هستند که تنها  یرودنباله آموزش زبانبه عنوان 

اینجا  فارسی است. ،کافی پیشرفته است که به تمدن کمک کند یازهاند هب

 وجود دارد گران اروپاییاستعماردسته از آن  و این دوستانشباهتی بین افکار 

 .هستندوحشی بدوی و  ،متمدننا شفاهی فرهنگدارای ان ممرد معتقد بودندکه 

نتایج  ؟شودمی تفکراین طرز باعث فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی یهاناگفتمچه 

 هایزبان سخنورانناخوشایند این طرز تفکر در غرب چه بوده است؟ چگونه 

های فرهنگی  به اهمیت پتانسیل کنند؟ و اقلیت در مقابل این طرز تفکر مقاومت می

چگونه معلمان در کالس درس از این ؟ کنندبرده و اطمینان پیدا میان پیشزبان

قدرتمند می  موزان زبان اقلیت راکنند و دانش آهای غالب عبور میگفتمان

 سازند؟
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فکر بسیار شبیه که خود شما اشاره کردید این طرز ت همانطور ج کا:

که شما طرز تفکری  میگران هر جای دیگر دنیاست و هنگاطرز تفکر استعمار

من این " ،جواب عموماً "آهای من از تو برترم!"که میگوید  کنید را دنبال می

 این نوع نگرش ،بنابراین خواهد بود. "طبقاتی را نخواهم پذیرفت وضعیت

از نظر پیشینه با  هازبان اً آورد و ویرانگر است. قاعدتمیبه وجود  مقاومت

ی چه شفاهی چه کتبی نباید یکدیگر تفاوت دارند اما مشروعیت هر ارتباط فرهنگ

یید أت یه وسیلهجامعه ب آموزشیمن بر این باورم که اهداف  ل برود.ؤازیر س

به  ،در حال آموختن هستند مدارسکودکانی که در  یکردن هویت و پیشینه

تر شما از یک نژاد و فرهنگ پایین ها گفته شودنه با اینکه به آنرود  جلو می

اگر شما با آن ایده جلو بروید  این به نوعی نقض هویت مردم است. اید.آمده

 کنند و فرهنگصحبت می زبانوالدین به آن  اید چونننهاده نقش والدین را ارج

راندن و به حاشیهزنی همان تبعیض و کنار گیری باعثندارند. این جهت دیگری

افزایش جرم و جنایت و عواقب منفی  ثو این خود باعاست شده  جوامع اقلیت

 دهد.  و همچنین منابع جامعه را به باد می گردد. این عمل می

معیار، باور دارند  زبانفارسی به عنوان  زبان حامیانبرخی  الف کا:

خود آموزش دهند در حالی که  زبانشان را به هایکه مردم شاید بخواهند بچه

جامعه نخبگان نظر بوسیله بلکه  نه توسط افکار عمومی یزبان هایسیاست

 یارشهر ی،خاقان نظیر زباننویسندگان بزرگ ترک هاآن. سپس شوندتعیین می

بهترین نوع  هاآن نوشتند.که همگی به فارسی می زنندمیمثال را  یمو نظا

خود را  زبان :اندهانجام داد میکه این اساتید قدی می پندارند آموزش را آنچه

اصلی وسیله فارسی نوشتار( به عنوان  صحبت کن اما از فارسی )مخصوصاً

چگونه  چیست؟ استداللپاسخ شما به این  ت در کشور ایران استفاده کن.اارتباط
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 و آموزش انتقادی میرسمحور، آموزشی غیرو خانوادهآموزش جامعه 

(Pedagogy Critical) ؟کشدبه چالش می را ی غالبیهاناگفتم، اینچنین 

است و من  1ینیستیشوو یهشناسانزبانیک دیدگاه بیشتر این  ج کا:

توسط استعمارگران  به این دیدگاه شبیهی بسیار هایکنم که نگرش فکر می

پاسخ مناسب به  .ه استشدی دیگر بیان میهابریتانیایی در هند، پاکستان و جا

ارگرایی مسیستم آموزشی است که بر عدم استعنوعی  یمطالبه ،این دیدگاه

موزش آفریقا یا هرمکان آاگر به  مثالً .نیست آسانیکید دارد و درعمل این کار أت

 هایاین کشورها ارزشدر بینیم که  می ،نگاه کنیم دیگر تحت استعمار

درآمده درونی استعمار بعد از رفتنشان به صورت  حتیاستعمارگر  هایارباب

وقتی شما  .است داشته شدهزنده نگه  ی بعدهادر میان نسلحتی و  .است

قبلی  بحثشبیه به  د، دقیقاًآن را در جامعه ایرانی داشته باشیاستداللی نظیر

م، ش دهیزآموثری ؤمدانش آموزان را به شکل  متوانی نمی که ما باشدمی شما

های اقلیتی گروه گاننویسند .مشان را نادیده بگیریتیو هو زبانفرهنگ،  اگر

اینکه کدام را انتخاب  . اماخود بنویسند زبانفارسی یا به  زبان ممکن است به

این حق انتخاب را بدهید و همین  هاآنای آزاد است و شما باید به کنند مسئله

واضح است  اولشان را اعطا کنید. زبانشانس گسترش سواد در  هاآنطور به 

 بنویسید. زبانتوانید به آن مین لزوماً ،که اگر این شانس را نداشته باشید

زبان مادری  هایبحثاین گفت و گو با  یهواسطحاال که به  الف کا: 

در ایران  موضوعو این  تاناتانید بین تحقیقتومی وراید چطدر ایران آشنا شده

و آموزگاران ایرانی از  گذاران فرهنگیسیاستببینیم  رابطه ایجاد کنید و اینکه

توانند یاد هایی را میشما چه چیز هزبانچندآموزش  اتآوردهای تحقیقدست

                                                            
1 chauvinistic perspective 
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 ارتباطی هایمهارتتفاوت  تحقیقات شما در موردارید در مورد ذ؟ بگبگیرند

)زبان  2یکآکادمزبان  )مهارت( و بسندگی )زبان روزمره( 1فردی بین

 توانند ساختاران ایرانی میگذارسیاست چطور .صحبت کنیم ای(مدرسه

ا در این دو شما ر هایریزی درسی را تقویت کنند اگر یافتهآموزشی و برنامه

چه ه زبانچند ایهزمینه مورد بررسی قرار دهند؟ مدرسان هنگام تدریس کالس

 باید مد نظر قرار دهند؟ شما  یهتوجه به این نظری با اصولی را

و تسلط  یعنی یزبان یهزمینفرق بین دو این نظریه در مورد  ج کا:

ها زباناست که در تمام  ایمکالمهو بسندگی آکادمیک در مقابل تسلط بسندگی 

رودررو و  یمحاورهیا  غیر رسمی یمحاوره زبان. تفاوتی بین شوددیده می

 ،دگویمی 4ثانویهای گفتمانبه آن  3یج یمزکه ج ای(،)مدرسهعلمی ی زبان

ال حکه از اینجا و زمان  مفاهیمیی است که بر زبانآکادمیک  زبانوجود دارد. 

است که در مکالمات  میلغات و فر محتاج  تمرکز دارد و معموالً ،هستند جدا

 زبانآنچه که باید در رابطه با گسترش  ،پس بنابراین .روزمره رایج نیست

دهد، این است که باید با  آنطور که تحقیقات نشان می آکادمیک آمیخته شود،

آمیزیم. اگر دررابطه با دانش نوشتار حرف های متمادی درطول سالآن در 

هیم خواکه می میکال هایمیزیم و باید در فرمآدر زبانمیزنیم باید با سواد آن 

را  زبانخواهیم یک وقتی می مثالً .آمیخته شویم ،مسلط گردیم هادر آن

یک  به عنوانش آموزشیا  زبانگرامرآن  آموزشکادمیک بیاموزیم آبصورت 

بعد  .بصورت مستقیم استفاده کنیم زبانباید از آن  ؛کافی نیست درسی واحد

                                                            
1 Basic interpersonal communication skills (BICS) 

2 Cognitive academic language proficiency 

3 James Gee 

4 Secondary Discourses 
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زبان  فهم مپوشانی زیادی بین تسلط ودوم نیز این است که همبستگی و ه

وجود دارد. پس اگر  ،ن دسترسی دارندآموزان به آی که دانشزبانو  آکادمیک

درمدرسه فارسی را بخوبی  زبانیا ترک زبانموزان کردآدانشکه بخواهیم 

رود. اگر دانش  شان نیز باالاول زبانرابطه با  شان دردانشباید بیاموزند، 

در فارسی نیز اثر خواهد  موضوع نشان باال رود، ایاول زبانشان در مفهومی

بر  اولیه را ندارند و تمرکز یزمینهپیشموزان آنشکه دا میگذاشت. هنگا

ذهن  دوراز، کند را درگیر هاآن چنان نیست که فارسی زبان ثرؤم آموزش

 موزان عملکرد خوبی را از خود نشان ندهند.آنیست که دانش

 اولیه صورت گیرد؟ زباندر مفاهیم گذاری پس ابتدا باید پایه الف کا:

با خود به مدرسه  هاآنی که زباندرستش همین است. ابتدا باید  ج کا:

نشان  هست که زیادی در دنیا های عینیهنمونورند را بهبود بخشیم و آمی

نتایج بهتری نصیبمان  ،شنا سازیمآشان بیشتراول زبانرا با  هااگر بچه دهدمی

 کنیم. 1غالب زبانرا وادار به فراگیری  هاآن فقطکه اینخواهد شد تا 

 مادری زباناقلیت که خواهان استفاده  هایزبان حامیانحتی  الف کا:

آنچنان ترکی و کردی  یهازبان بر این باورند که یموزش هستند نیز گاهآبرای 

 .موزش مورد استفاده قرار گیرندآ زبان به عنوانکه  اندهرشد و توسعه نیافت

آیا شما بر این  .باشند نمییا فیزیک  میبرای تدریس شی مناسبی زبان مثالً

مادری  زبانرا در مفاهیم علمی  پایه و اساس یمتوانمیما باورید که 

ها و این دروس را با این زبان یمرشد ده حتی در دروس فوق موزانآدانش

 ؟آموزش دهیم

                                                            
1 Dominant language 



 

167 

 آموزشالزم جهت  اد درسیاستفاده از مو همواره وقتی بحث ج کا:

ی وجود دارد. هرچند هایجدلچنین  شود، اقلیتی می هایافراد متعلق به گروه

میل به این عمل بخوبی مهیاست، نتیجه  که ،در شرایطی مثل کردستان عراق

عراق بمدت بیست سال  خودمختار کردستان یاست. درمنطقه زموفقیت آمی

دکتری بوده است.  یمرحلهتا مورد استفاده از مهد کودک  زبان کردی زبان

از این حقیقت بر  اماهمگی عمدتاً ،اندزیادی در این مسئله دخیل هایچالش

کاسته و  هاآناز توانایی رشد شوند تا  می باقلیت سرکو هایزبانآیند که می

الزم برای  شوند، بستر حمایت هازباناگر این  شوند. هاآنیا مانع رشد 

ی زبان. اینکه 1(۲۰۰۸کانگاس و فرناندز، -اسکوتناب)رشدشان مهیا خواهد شد

 حرف بی پایه و اساسی است. ،دیگری برتری دارد بر

ممکن است فردی بگوید که فارسی نیز دچار همین مشکل است.  الف کا:

بسیاری از لغاتی که در  ایم مثالًگرفته قرض انگلیسی ما لغات زیادی را از

 اند.انگلیسی ،بریم بکار مییا شیمی ی مانند فیریک هایکالس

 میکه در دروس عل مسائلیگویید یا یمکه  اینها یب، همهوخ ج کا:

درصد از واژگان  \۸۰حدود التین یا یونانی دارند.  یهریشگردند مطرح می

اثر  درگیری لغت واماین نوع یونانی یا التین دارند.  یریشهانگلیسی  میعل

 .اندهگرفت قرضهمواره از یکدیگر  هازبانو  است شدنجهانی  یپدیده

                                                            
1 Skutnabb-Kangas & Fernandes 
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 هاچیستان، 1هایالالی نظیرآموزی سواد میغیررس هایکانال الف کا:

استفاده از  یهباراول دانش آموزان چطور؟ نظر شما در  زباندر  2آوازها و

 چیست؟ هاتوسط والدین در خانه با بچه متوناین گونه 

اش آموخته شود و این نظر من سواد باید به شکل گسترده به ج کا:

که از نسلی به باشد میانوشته نیز شفاهی و ن هایداستان شامل یعنی حتی

. که به شکل شفاهی بودند( 3هومر حماسهنظیرشوند)  نسل دیگر منتقل می

 به ارتقأ ی بیشتری را تجربه کنند و هرچه آن ارتباطزبانهرچه کودکان ارتباط 

درمدرسه عملکرد بهتری خواهند ، بیانجامدشان و مفاهیم اتلغ و گسترش

یا و ، یا درمدرسه صورت گیردوالدین  یبه وسیلهتواند میاین اتفاق . داشت

ی زبانریزی نسبت به برنامهایدولوژیکی غیر  اگررویکرد انجام گیرد. دراجتماع

 "منبع"به عنوان  هازبانیعنی رویکردی  که روی چگونگی استفاده از این  ،باشد

شان زبانبه  کردنافتخاربه آموزان را دانشرویکردی که  تمرکز کرده باشد و

 .کندآموزان الویت پیدا میدانش 4جوامعخانواده و مشورت با  ،تشویق کند

 ،آموزش استفاده شود یهوسیلشان به عنوان زباناز اینکه  های اقلیتخانواده

رسی در کل کشور ریزی داین باورند که برنامه شوند چون برناراحت نمی

آموختن قادر به مادری  زباندر حین آموختن آموزان یکسان است و دانش

بت ابه رقهم آنجا  تا در هم خواهند بودتهران های رفتن به دانشگاهفارسی و

 زبانفهم اینکه فارسی  ،اقلیت سرکوب نگردند هایزبانکه  میهنگا .بپردازند

خواهند میعالوه به اقلیت اما جوامع شود. ست خود به خود ایجاد میپیشرفت ا

                                                            
1 lullabies 

2 songs, riddles 

3 Homer 

4 Community 
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دال بر این است که اگر این  یقاتحقت. یشان محترم شمرده شوندهازبانکه 

من شک دارم  اینبنابر .شود تر میشان قویفارسی هاآنرویکرد را دنبال کنیم 

آن طور که در  زبانتحصیل در دو  یخواستار برنامهاقلیت  که اکثر جوامع

اول  هایمطلوب اینگونه خواهد بود که در سال شکل نباشند. ،مثال باسک دیدیم

اما این درصد رفته رقته کاهش  .اول باشد زباندرصد آموزش به  5۰ ،آموزش

اول ازمیان نخواهد رفت بلکه فقط فارسی  زبانیابد اگر چه تمرکز بر تدریس 

زبان میانجی زمانی که فارسی  یدورهین در این بنابرا گردد. غالب می زبان

 زبانآورد ومشکل اینجاست که بگوییم غالب بودن میمشکلی به وجود ن ،است

دیگر است. چین مثال جالبی است. به نظر  هایزبانفارسی نیازمند سرکوب 

 به دنبال هاآن .اندهاقلیت داشت هایزبانمدیریت مطلوبی نسبت به  هاچینیمن 

بعضی دروس  آموزشخواستار اقلیت و اگر جوامعنیستند  هازبانسرکوب این 

دانند که کودکانشان میآن جوامع اما  .مشکلی وجود ندارد ،اول باشند زبانبه 

قضاوت  ، موردکنندرا خوب صحبت مین مانداری زبان در آینده با اینکه چقدر

ن است بنابراین خود ای محورگردند و چون سنجش به شکل امتحان میقرار 

یا  میانجی زبانبه عنوان  نیماندار زبانمشکلی با غالب بودن  اقلیت جوامع

 داد که شمااما اگر پکن دستور می آموزش ندارند. زبانبه عنوان  حتی

استفاده کنید در مقابل این ممنوعیت مقاومت به وجود  هازبانتوانید از این نمی

 آمد.می

 مینامید ک( می1نامهیتهوشما )که بیایید در مورد آنچه  الف کا:

ند راه را برای بیان هویت توا چیست و چگونه می نامههویت صحبت کنیم.

ممکن است چند مثال عملی در مورد  ند؟آموزان باز کی دانشزبانفرهنگی و 

                                                            
1 identity text 
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 ،دعوت کنند هویت نامهآموزان را به تولیدتوانند دانش اینکه معلمان چگونه می

 بیان کنید؟

اعتراف به این موضوع  نامهخلق هویتدانید که میشما ب وخ ج کا:

هستند و قادر به تولید اشکال فرهنگی متعددی ه زبانچندآموزان دانش است که

همانطور که گفتید در فرهنگ جوامع کرد  د. مثالًنباشاولشان می زباندر 

اولیه  هایو قسمت اعظم این سنت در بستر رنگی دارد. موسیقی نقش بسیار پر

آموزان را به توانید دانششما می گردد. خانه و جامعه دست به دست می یعنی

شان و حتی اجرای موسیقی در کالس و نوشتن آهنگ، فیلم گرفتن از اجراهای

 .دعوت کنید هزباندو هایکردی و فارسی و نوشتن کتابچه هایآهنگ یترجمه

های مختلف مناطق بین کالسارتباطی را  از طریق این متونتوانید همچنین می

هدف اصلی  .اند با هم تبادل کنندکه آنچه را خلق کرده برقرار کنیداقلیت 

ایفا  رشد تحصیلی دررا  هویت نقش مهمینشان دهد این است که  نامههویت

شان که جوامع هستنداقلیتی  هایزبان گویشوروقتی دانش آموزان  .کندمی

که بخواهیم عملکرد ضعیف این  میوهنگا، استیید قدرت مرکزی نبوده أمورد ت

را در مدرسه گسترش  باید روابطی ،آموزان را در مدرسه بهبود ببخشیمدانش

باید توجیه شوند که نه تنها  هاآن یید هویت این افراد کمک کند.أدهیم که به ت

و اینکه  باشندهم دانش  یکنندهتوانند تولیددانش هستند بلکه می یگیرندهفرا

 ای نیست ولی معموالًاین عملکرد چیز پیچیده .ی توانایی این کار را داردزبانهر 

بر عملکرد اصلی این است که فهم و درک هویت  ینکته شود.نادیده گرفته می

آموزان منتقل و اگر این پیام به دانش ارد.ذگمیثیر أآکادمیک دانش آموزان ت

ب من از اینجا وگویند بسیار خ می ،استشان بی ارزش زبانشود که فرهنگ و 

آموزان دانش برایاالت متحده یاست که در ا موضوعیو این  روم. می
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کانادا  بومیان و همچنین برای پوستان()سیاه آمریکایی-آفریقایی ،اسپانیایی

در مدارس  آموزاندانش کردن هویتارزشبینتایج پیامدها و افتاده است. اتفاق

 .مشهود است کامالًجامعه و 

در کانادا یا  نامههویت رویکرد خلقشود مثالی از موفقیت می الف کا:

 ؟بزنید دیگر جایهر 

با همکاری  1یرویلفرددانشگاه الرای که با پروفسوری در پروژه ج کا:

با قضیه است. این پروژه این  ای ازنمونه ،انجام شد 2مونترو یستینادکتر کر

با یکی از اعضای  کریستینا قبالً دبیرستانی انجام شد.آموزان دانش همکاری

آمریکای شمالی کار کرده بود وآن فرد یک شخص میبو هایارشد قومیت

این  معلمانی در یک مدرسه مخصوص و هابا دبیرستانی که هنرمند بود

خواسته بود  هافعالیت داشت و از سرپرست آن 3یلتونم یهناحیدر  هاقومیت

دانش آموزان عاشقش شدند و آثار  موزان هنرهای بصری کار کند.آکه با دانش

بر  ،ندددابه کار یکدیگر پاسخ می هاآنانگیزی را پدید آوردند. فتگهنری ش

سرودند و بر روی احساسات و افکاری که آن هنر به میاساس هنرشان شعر 

شدم که با این پروژه آشنا  میهنگا دادند. نظر می ،منتقل کرده بود هاآن

 ن دانش آموزان را در دانشگاه ویلفردآآثارهنری  دکریستینا تصمیم گرفته بو

من ن یا بنابر .داد قرار ثیرأاین کار به شدت مرا تحت ت ارد.ذالریر به نمایش بگ

ثیری که از این کار أدر مورد ت آموزاندانشدادم که ازاین  به کریستینا پیشنهاد

انجام دادیم و با کمک دو تن  رااین کار . آید به عمل مصاحبهما  ،گرفته بودند
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در سه  هاآناین حقیقت که آثار  .ای را به چاپ رساندیمآموزان مقالهاز دانش

شان را به هایینمایشگاه و گالری به نمایش در آمد، سبب شد که هویت وتوانای

ان آموزی رفتار دانشهبا توجه به مشاهد ران نشان داده و منتقل نمایند.دیگ

را  هایشانتوانایی از خودشان و سطح انتظاردر  هاآنبسیار واضح بود که 

 تواند آثار و هنردرک این موضوع که دنیای بیرون چقدر می بازنگری کردند.

بنابراین میتوان دلیل  را مورد تمجید قراردهد برایشان سخت بود. هاآن

فرهنگی و سیاسی رکوب شدنشان از لحاظ ساقلیت را  هایمدی گروهآناکار

را طراحی کرد که هویت  ایدرسی هایدانست و برای جبرانش باید برنامه

ایرانی میزان افت شدید و  یهجامعدر  آموزان را به طور کلی ارج نهد.دانش

 اقلیت مشاهده شده است. دلیلی که می هایبسیار ضعیف گروه هایعملکرد

است که هویتشان را ضعیف  توان با توجه به این تحقیق استنباط کرد این

بایست شرایطی ایجاد و برای اینکه این شرایط را از بین ببریم می .اندهپنداشت

شان فس خود را باز یابند و برای هویتکنیم که این دانش آموزان اعتماد به ن

 ارزش قائل شوند.

 قهریبه چالش کشیدن روابط "در انتها به تحقیق شما در مورد  الف کا:

اهمیت این نظریه برای  گردیم.بر می "1های درس و جوامعکالس قدرت در

 میهای بوی مادری و فرهنگهازبان ن استفاده ازامعلمینی که خواه

شوند، چه آموزان هستند، اما توسط ساختار آموزشی پشتیبانی نمیدانش

 تواند باشد؟می

و عوامل درک منابع  همیشگی یدوباره به همان مسئله این امر ج کا:

 خطرآفرینمعایب یا عوامل  یهبالقوگردد. اگر شما به منابع میبر افت تحصیلی
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اقلیت یا مهاجرت نگاه کنید، اساساً سه  یهزمینآموزانی با پس درمیان دانش

آموزانی هستند دانش ،اوالً اند. موردعمده وجود دارد که از این تحقیق ظاهر شده

آموزان بدون اند. دانشو مدرسه را تجربه کرده خانه زبانبین  1تغییرکه 

 هاآنآیند. اگر مدرسه کاری برای کمک به غالب به مدرسه می زباندانستن 

به احتمال زیاد به جای شنا کردن، غرق  هاآنغالب نکند،  زبانجهت یادگیری 

ایفا تحصیلی افتعوامل اجتماعی و اقتصادی نقشی عمده در  ،شوند. ثانیاًمی

نند. موقعیت اجتماعی و اقتصادی پایین )یعنی فقر( منجر به منابع کمتر در کمی

های طوالنی در مشاغلی با درآمد کم شود و والدینی که شاید ساعتخانه می

ارچوب ایاالت متحده به عنوان مثال، ه. در چکندمیکنند را مضطرب کار می

خاطرات برای فرزندان منجر به تمام انواع م ارزانهای بهداشتی کمبود مراقبت

تغذیه، کمبود کتاب در خانه و شاید تعامل  سؤ فهرستشده است. و به این 

هایی هستند که در آموزانی از گروهدانش ،ثالثاً ی کمتر را اضافه کنید.زبان

قدرت، به حاشیه رانده  قهریو روابط  2یضتبع الگوهای تاریخیی هنتیج

 مؤکدش هویت را این کاهش ارز اند. از لحاظ تاریخی مدارس اثراتشده

اند. چگونه این معایب بالقوه تبدیل به معایب واقعی در مدرسه شدند؟ این کرده

زمانی که مدرسه با علل آن مقابله نکند، به عنوان معایب  ،منابع معایب بالقوه

گردند. پس اگر مدرسه بخواهد درمورد معکوس کردن تأثیر واقعی محقق می

 هاآنکه مستقیماً با  اجرا نمایدآن عوامل جدی باشد، باید دستورالعملی را 

ب در و زبان غال خانه زبانمقابله کند. به عنوان مثال وقتی ما به جایگزینی 

آموزان جهت یادگیری هایی برای دانشکنیم، مدرسه باید کمکمدرسه نگاه می
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لحاظ فراهم کردن  تواند ازمی گیزبانهای دوآموزش فراهم کند. برنامه زبان

آموزان عقب اصلی برای اینکه دانش زبان در مییک زیربنای آکادمیک و مفهو

مهم است که قویاً تأکید بر نیافتند، یک گزینه باشد. و برای مدارس بسیار 

تحصیلی داشته باشند. از لحاظ  یهبرنامآکادمیک در طول  زبانآموزش 

توانند کارزیادی برای معکوس وضعیت اجتماعی و اقتصادی، مدارس نمی

، 1محل سکونت ییمرتبط با فقر )به عنوان مثال جداهای لفهؤمکردن برخی از 

آموزی سواد توانندارس میمد م دهند، اما.( انجاهای بهداشتی و ..کمبود مراقبت

آموزانی با وضعیت که دانش دهندمییادی نشان ززیرا تحقیقات ، را ارتقأ دهند

و دارند چاپی  ]محتوای[اجتماعی و اقتصادی پایین، دسترسی بسیار کمتری به 

. پس مدارس شان وجود ندارند و ...در جوامع میهای عموغالباً کتابخانه

هم  ،آلآموزان را در محیط سوادآموزی غنی، به صورت ایدهدانش توانندمی

را در طول  زبانور سازند. ثانیاً ما غالب، غوطه زبانو هم شان بومی زبان در

که به مسائل مربوط به روابط  میکنیم. سپس هنگاتحصیلی تقویت می یهبرنام

که جزئی از راه حل هویت بایستی  یید و تقویتاعتراف و تأکنیم، قدرت نگاه می

 لذا،اگر کاهش ارزش هویت علت باشد، باید آن را معکوس کنید.  زیراباشد، 

ایرانی  محیطوقتی شما به  بنابراینجزئی از آن است.  نامههویت کاری از نوع 

، گیرندمیآل که در آن شواهد مورد بحث قرار کنید، در یک وضعیت ایدهنگاه می

راجع به علل و عوامل  تا د جامعه در تماس باشندافرا باید باگذاران سیاست

ترک تحصیل  دانش آموزان چرا آموزی دانش آموزان به بحث بپردازند.کم

فارسی به  زبانآموزان بدون دانستن چیزی در مورد کنند؟ بعضی از دانشمی

جهت یادگیری فارسی چه کاری  هاآن به کمک برای ما–آیندمدرسه می
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دوم  زباندانند که چگونه فارسی را به عنوان کنیم؟ و آیا معملین ما میمی

را انجام دهند؟  نه چه نوع آموزشی الزم دارند تا این کار آموزش دهند؟ و اگر

ازه مهم است. تمام تحقیقات این موضوع اند هدانیم که سواد آموزی تا چمی ما

ها ان حاصل کردن از اینکه بچهدهند. پس ما برای اطمینرا به روشنی نشان می

آموزی دخیل دارند و در سواد هدر مدرس منابع مکتوبدسترسی کافی به 

هویت، و کنیم؟ و سپس از لحاظ مسائل روابط قدرت شوند، چه کار میمی

که این جوامع در طول به چالش بکشاند هایی را تواند پیاممدرسه چگونه می

 باید ایناند؟ تر دریافت کردهتردهگس یهجامعزمانی قابل توجه از  یهدور

پا  بر پذیرهای ضربهگروهمدارس برای خدمت به که  را پذیرفت چراچالش 

ی پایین قرار دارند، اما ها در رتبهاند. پس اگر جامعه بگوید که این گروهشده

ی هجامعمدرسه بگوید که اینگونه نیست، پس مدارس ساختار قدرت در 

ها به مشکل از لحاظ نگاه کردن به واکنش لذااند. چالش کشیدهتر را به گسترده

 ینگاه کنید که چه عوامل امر های اقلیت، شما باید به اینآموزی در بین گروهکم

کنند؟ هر تحقیقی که ممکن است در دسترس باشد را در این موقعیت عمل می

جریان بوده به کار بگیرید، نظرات تخصصی از افرادی که شاهد آنچه که در 

که میاست، را جویا شوید. و سپس از یک راه منطقی با مشکل مقابله کنید. هنگا

 آموزان در مدرسه موفق شوند، کل جامعه منتفع خواهد شد.تمام دانش
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 فصل سوم

چشم اندازی  :مادری زبانمبتنی بر ه زبانچندآموزش 

 آجیت موهانتی در گفتگو بااز هند 

دوران مدرن تاریخ مداران و روشنفکران سیاست :)الف کا( امیر کالن

تالشی جدی و سریع جهت ایجاد ملتی متحد و ایران در ابتدای قرن سابق 

 یهاملت-ناپذیر در ابتدای پیدایش دولتاجتناب میمرکزگرا را به عنوان گا

جهان را  اروپایی که قدرت نظامی، سیاسی و برتری اقتصادی در 1(ملی)دولت 

پارچگی  و یک جهت  هاآنگرفتند. بین اقداماتی که ه بودند، پیبه دست آورد

در کشور،  غالب زبانکه یک  بر این امر اصرار داشتند اتحاد ملت اتخاذ کردند،

فارسی، با بیشترین تعداد  زبان. بر این اساس کندمیاتحاد ملت را تضمین 

آموزش در سیستم  زبانو تنها  میخدمات عمو زباندر کشور، به سخنوران 

در همان دوره ساخته شده بود. که  مبدل گشت مدرن ایرانی میآموزش عمو

مکرراً هم علیه  "2ملی پارچگی یک"تا عصر حاضر، بحث  بیستمقرن  ابتدایاز 

مادری  زبانو هم علیه آموزش به  هازبانبه دیگر  میدادن شأن یکسان رس

 یکپارچگی ملیبه نظر شما استدالل  آموزان در مدارس، به کار رفته است.دانش

ازه معتبر است؟ آیا صداهای مشابه در هند اند هتا چ غالب زباناز طریق یک 
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 زبانی یک به وسیله یکپارچگی ملی ای از تاریخ مدرنش از تقویت در هیچ نقطه

 اند؟طرفداری کرده میانجی

که  ایدهاین کنم که کل من فکر می ،بوخ )الف م(: آجیت موهانتی

واحد  زبانبه یک  یهر ملت وجود داشته باشد و زبانبایستی یک ملت و یک 

که  است همسئله بیرون آمد نیاز دارد یک مفهوم سیاسی است که ازدل این

کنم که است. فکرمی شکل گرفتهمدرن  ملتهای سیاسی-دولت چگونه مفهوم

منجر در ایران ی زبانچون وضعیت  ییهاموقعیتاین نوع نگاه که به  عواقب

سازی منجر به یکسان "زبانیک ملت، یک "تأسف است. سیاست  یمایه شده

کنم اگر به چگونگی گردد. فکر میمی فرهنگیو در اکثر موارد ی زبانتنوعات 

به درستی متوجه خواهید در سر تا سر جهان نگاه کنید،  زبان یهمسئلتکامل 

اصلی در این مسئله هدف  ست.نی یکپارچگیعامل  زبانکه داشتن فقط یک  شد

سازی به نام یکساناست که  اقلیت زبان دارایادغام اجباری بسیاری از جوامع 

 .شودانجام میو اتحاد 

به توان که تنوع طبیعی را نمی باید بدانیم و به این درک برسیمما 

به صورت هماهنگ  زبانتنها با یک این ایده که جامعه سرکوب کرد.  1دلخواه

اشتباه است. محض پیش رفتن بحث، بگذارید بگوییم که  یتصور ،کندمیعمل 

دچار تنوع خواهد شد، چرا  زباناین  ،در یک ملت داریم. یک قرن بعد زبانیک 

های کنند. پس با تفاوتمیو تغییر زیست فرهنگی رشد  در یک هازبانکه 

متفاوت  زبانبه چند  در نهایت زبان کفرهنگی و محیطی درون یک کشور، ی

، به زبانانگلیسی به عنوان یک  زبانتکامل پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال 

انگلیسی دچار تنوع شده  زبانی انگلیسی متعددی تکامل یافته است. هازبان
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 این است. و عالوه بر این، بیشتر از این هم دچار تنوع خواهد شد. در نتیجه کل

برای همیشه تداوم خواهد  زبانو یک  وجود داشته باشد زبانکه باید یک  ایده

تکامل  زبانداشتید، تدریجاً به چندین  زبانداشت، درست نیست. حتی اگر یک 

، هازبانناپذیر از چگونگی تکامل اجتناب یهجنبکرد، چرا که تنوع یک پیدا می

 است. های متفاوتزمینهها و همراه با فرهنگ

جغرافیایی بر اساس  یهدمحدوتالش برای متحد کردن یک ملت یا یک 

کنم که هیچگاه موفق بوده باشد. حال اگر شما به هند غالب، فکر نمی زبانیک 

 هاناها یا استنگاه کنید، یک وضعیت موازی این است که پس از استقالل، ایالت

ی بود زباناساساً یک سازماندهی مجدد  این مسئلهبه رسمیت شناخته شدند. و 

اکثریت یا غالب بود.  زبانبندی ایاالت بر اساس که در آن شناسایی و تقسیم

الت ناگهان وضعیتی را ایجاد کرد که در آن تعداد ای ایزبانسازماندهی مجدد 

ها با بسیاری برای قرن هاخودشان که در آنی همحدوددر  هازبانزیادی از 

متقابالً مکمل، وجود داشتند، به صورت همزمان و در نقشی  هازباندیگر از 

اکثریت یا  زبانکه بر اساس  1یتیکژئوپول نهادهای ایجادتبدیل به اقلیت شدند. 

منجر به یک سلسله مراتب ناخوشایند شد که در آن  ،شدندغالب شناسایی می

، هر گونه هزبانچندشد. در یک جهان ماهیتاً  هازبانقدرتمندتر از سایر  زبانیک 

اتحاد نیست؛ یکپارچگی و، عامل هازبانیند یک یا تعداد اندکی از ناخوشا یهغلب

 افکن است.تفرقه

 حتی درون ایاالت، 2"یاغالب منطقه یهازبان"پس وضعیت  الف کا:

 ؟شد اقلیت "یهازبانتعداد زیادی از  باعث ایجاد
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غالب  زبانبله درون آن ایاالت. زمانی که شما یک ایالت با یک  الف م:

ی موجود در آن محدوده تبدیل به اقلیت هازبانکنید، تمام خاص ایجاد می

خواهند یک خط که در آن از شما می هست یرایج یکودکانهبازی شوند. می

ک خط بلندتر تر کنید؛ ترفند آن این است که یراست را بدون لمس کردنش کوتاه

 ،ه در ایاالت هند اتفاق افتاد. چیزی کبه نظر برسدتر بکشید تا خط موجود کوتاه

 زبانی زیادی تنها با به رسمیت شناختن یک هازباناتفاقی نسبتاً مشابه است؛ 

دهی مجدد بندی و سازمانتقسیم لذا،ایالت، تبدیل به اقلیت شدند.  زبانبه عنوان 

باصطالح  ییهازبانمنجر به ایجاد  ۱95۰ دهه در هند در زبانبر اساس  ایاالت

در  هازباندر مورد جایگاه  جدلمنجر به  این مسئلهاقلیت درون آن ایاالت شد. 

شود. غالب شناسایی می زبانهر ایالت به نوعی با یک اکنون ایاالت شد، چرا که 

هیچگاه  هازبانشد یا جدایی؟ خود  و یکپارچگی آیا این مسئله منجر به اتحاد

که  ،شوندارتباطی میصورت طبیعی جذب خطوط اند؛ مردم به افکن نبودهتفرقه

تا اثربخشی ارتباطی خود را بهبود دهند. ، شودمی ی متعددهازبان شامل

شوند که به صورت سیاسی مورد استفاده افکن میزمانی تفرقه هازبان

زمانی تبدیل  هازبانهای متعارض مختلف را تحریک کنند. گیرند تا هویتقرار

ها، توسط مانورهای سیاسی هویتاهداف و شوند که برای یبه ابزار تفرقه م

های روانشانسی های با منافع مقرره که در بعضی از نظریهبرخی از گروه

تفاده قرار اند، مورد استوصیف شده 1یتهویت اجتماعی به عنوان کاسبان هو

، همراه با ی غالب، اکثریت و اقلیتهازبانمراتب بگیرند. در هند سلسله

 اییلهقب یتی اقلزبانهایی برای تنش در بین اجتماعات ، زمینهیزبانهای سیاست
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 برای زبان نظیرمباحثاتی  ایجاد به این مسئله هم چنین ایجاد کرده است. 1یمبو

دیگر  های اجتماعیو کشورداری و فعالیت گذاریبرای قانون زبانآموزش، 

 همان شده است. این نیز ت بسیار دیگریمشکال سبب همچنینشده است.  منجر

یک "ی سیاسی ، ایدهخالصه اینکهبایست در نظر داشت. چیزی است که می

شواهد و سازی حقیقی جامعه نگردیده است. منجر به یکپارچه "، یک ملتزبان

 بر علیه آن بسیار است.

مداران بسیار جالب است که پس از استقالل در هند، سیاست الف کا:

ی داشته باشد و ماهیت زبانتواند مناطق مختلف هندی توافق کردند که هند می

چه فرآیندی منجر به این تصمیم شد که هند  هند را نادیده نگرفتند. یهزبانچند

به عنوان  هیچ کمپینیشود؟ آیا ه زبانچندبایست تبدیل به یک ملت رسماً می

 غالب مانند هندی، باورداشته باشد؟ زبانمثال وجود داشت که بر لزوم یک 

هند از  ، پس از استقاللمثبت قضیه نگاه کنیمی هاگر به جنببله،  الف م:

 یهجامعهند به رسمیت شناخته شد. هند همیشه یک  کشور تنوع در ،بریتانیا

شد نادیده گرفت. قعیت را نمیفرهنگی بوده و در نتیجه این واو چنده زبانچند

ی مادری را هازبانی متعدد و هازبانگذاران قانون اساسی هند، حضور بنیان

ملی برای کل  زبانهایی برای یک به رسمیت شناختند. در همان حال درخواست

، 2یزیادی برای چنین وضعیتی وجود داشت. هند هایگزینه و کشور
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ی دیگر از طرق هازبانو بسیاری از  4یلتام، 3ی، بنگال2یت، سانسکر1یهندوستان

مورد اشاره قرار سسان ؤم سملی در مجل زبانمختلف در مناظرات برای یک 

و فهم  گرفتند که شکل نهایی قانون اساسی هند را به آن بخشید. اما عقل سلیم

غالب شد و به صورت ضمنی پذیرفته شد که هر گونه به رسمیت  عملی مسئله

برانگیز و ی متعدد، به صورت بالقوه بحثهازباناز شناختن خاص یکی 

ملی ندارد، اگرچه این  زبانافکن است. در نتیجه قانون اساسی هند تفرقه

هند  میرس زبانبین بسیاری از مردم غالب است که هندی  تصوراشتباه در

هند و همچنین برای  یهاتحادیبرای  میی رسهازباناست. در همان حال تعیین 

مراتبی را تحمیل ایالت در قانون اساسی هند، سلسلهداری در سطح حکومت

هندی، نوشته  زبانکرد.  هازبانرا قدرتمندتر از دیگر  هازبانکرد که بعضی از 

هند به رسمیت  یهاتحادی میرس زبان، به عنوان 5یواناگریشده به خط د

و  امپراطوری بریتانیا علیرغم طرد، سیانگلی زباناما در مورد شناخته شد. 

از  یکی 6یشد نادیده گرفت؛ ماکولانگلیسی را نمی زبان، مقاومت در برابر آن

از متفکران طرفدار  ح خود برای ایجاد گروهیطربا که  بود گذار ثیرتأ افراد آن

، انگلیسی زبان ایجاد نماید که را در مردم اطمیناناین  موفق شد انگلیسی زبان

 زبانکه استفاده از  موقتاً مقرر شد در ابتدا است. دارای نقش جامعه هنددر 

ساله، که در طی  ۱5ی زمانی برای یک دورههند  میانگلیسی برای مقاصد رس
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کافی توسعه خواهد یافت تا به عنوان  یهاندازبهشد هندی بینی میپیش دوره آن

 ۱95۰ژانویه  ۲6در نتیجه از استفاده شود، ادامه داشته باشد. میرس زبانتنها 

نقش  انگلیسی  زبان ۱965شد( تا  و تصویب )زمانی که قانون اساسی هند اعالم

های ریشه .، این برنامه اجرا نشد. با این حال اینداشت کمکی میرس زبانیک 

تر شد و تعارض قدرت در طی این دوره عمیق زبانانگلیسی به عنوان  زبان

سبب  ،یتامیل نظیری جنوب هند هازبان، به ویژه هازبانهندی و دیگر  زبانبین 

اضافه شود و بر طبق این متمم استفاده از زبان  قانون اساسی شد که متممی به

 زبانآید که اکنون به نظر می انگلیسی برای یک دوره نامحدود تمدید شد.

به انگلیسی بر خالف آمال گاندی و بسیاری دیگر که به دنبال برتری بخشیدن 

بودند، به شکلی استوار در هند ریشه میی بوهازبانی مادری و تنوع هازبان

 دوانده است.

 زبانانگلیسی به عنوان  زبانهندی و  زبانشناختن همراه با به رسمیت

ای هند، منطقه یهعمد زبان ۱4، قانون اساسی همچنین 1هند یهاتحادی میرس

و  هاایاالتبرای تمام ارتباطات بین  میرسهای زبانبه عنوان را شامل هندی 

در هشتمین فهرست قانون  هازبانهند فهرست کرده است. این  یهاتحادی

دیگر  ،قانون اساسیبعدی  یهاصالحیومتمم اند. با شده مشخصاساسی 

به تدریج به فهرست هشتم اضافه شدند که تا زمان حاضر تعداد  هازبان

افزایش داده است. این امر به  زبان ۲۲به  در فهرست هشتم را میی رسهازبان

به  میرس زبانبه عنوان  هازباناین دلیل اتفاق افتاد که زمانی که بعضی از 

ها را نادیده زبان یبقیهاین حقیقت معلوم شد که باید رسمیت شناخته شدند، 

اضافه شدن به فهرست و پیدا کردن برای  ،ی عمدهزبان. بسیاری ازجوامع گرفت
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شان را وارد فهرست ی مربوطهازبانگری کردند و البی مناسب وضعیتیک 

را قدرت  این میقوو  میاقلیت بوی هازبانخیلی از کردند. باید اشاره شود که 

به عنوان  .رقابت کنند خویش جایگاه ارتقاءبه صورت موفق برای  نداشتند که

سال طول کشید تا به عنوان  53 2یو سانتال 1بودو ایقبیله زبانبرای دو  مثال

 به رسمیت شناخته شوند. میرس زبان

تبدیل به یک  هند چگونه در جنبش استقاللفرهنگی -یزبانتنوع  الف کا:

چه چیزهایی  چندگانگی این تنوع و های سیاسی توجه بهاولویت شد؟ ریشه

 بود؟شده های گاندی الهام گرفته بودند؟ آیا از ایده

داشت  و باوربود ی مادری هازبان أارتقبه دنبال ه همیش 3یگاندالف م: 

ارتقای  طرفدار به شدت ویبردگی است.  انگلیسی یک شکل از زبان یغلبهکه 

کرد تکرار میمدام هایش، ای بود و در بسیاری از نوشتهی مادری منطقههازبان

ی اهنانگاه بسیار دلسوز گاندیی برای هند نبوده است. زبانانگلیسی  زبانکه 

هایش، همچنین بریتانیایی. نهرو در نوشته زبانبه مردم بریتانیا داشت اما نه به 

 و یکپارچگی ی برای اتحادزبانانگلیسی به عنوان  زبانی مادری و نه هازبانبر 

خواهی در هند، قویاً جنبش آزادی ۀبرجست رهبران تأکید داشت. اکثر ،هند

ی کشور بودند. پس باید زبانای و حفظ تنوع ی مادری منطقههازبانپشتیبان 

استعمار، حتی پس از اینکه استعمارگران  زبانرا مطرح کرد که چرا  پرسشاین 

ی هندی رهبران برجسته، تا این هازبانهای هوادار اند و بر خالف دیدگاهرفته

از قید حد غالب شده است؟ و فقط هند نیست، بلکه تمام کشورهای جهان که 
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 اسپانیایی فرانسه، انگلیسی،–استعمارگران زبان یهوغلباند رها شده استعمار

 مستعمره کشورهای این تمام که دلیل این به. اندپذیرفته را–هازبان دیگر و

 زبانوجود داشته است.  هاآنی متعددی در زبانهای اند و هویتبودهه زبانچند

در جهان پیش از  ،و در ستیزهای متعارض استعمارگران عمدتاً به دلیل هویت

کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی و همچنین در دیگر در –استعمار

ها جنگ سختی بین فرهنگنیز پیش از استعمار  هند در. یافت برتری–هاقاره

پیش از برتری وجود داشت. این یک الگوی مشابه در سرتا سر جهان  برای

ی کافی اقداماتی برای ریشه دواندن ازهاندهاستعمار است. استعمارگران ب

از این مزیت برخوردار  هاآنانجام دادند و  ،مستعمره شان در کشورهای زبان

 شناخته شوند. قومی بین زبانبودند که به عنوان 

های آکادمیک ایرانی از تجارب دیگر ملل جهان تیشخص برخی الف کا:

 یهغلبنیز ه زبانچند دیگر کنند که بسیاری از مللکنند و استدالل میاده میاستف

ن میلیو 9۰به  هاآناند. گرایانه پذیرفتهرا به عنوان یک اقدام عمل میرس زبانیک 

انگلیسی را به  زبانکنند که آمریکا اشاره می یهمتحددر ایاالت  زباناسپانیایی

مثال مهاجران در اسرائیل تأکید  بر هاآناند. یا پذیرفته میرس زبانعنوان 

و در مدرسه به کار  میعبری را به صورت رس زبانبایست کنند که میمی

همچنین در مورد هند به عنوان  هاآنملت.  یکپارچگیببرند، به ویژه جهت تقویت 

یک  شان را به عنواناستعمارگران زبانکشوری که در آن مردم استفاده از 

ای کارآمد اداره کنند، اند تا کشورشان را به گونهگرایانه پذیرفتهاقدام عمل

 سخنورانهای آکادمیک، ها، این شخصیتکنند. برمبنای این مثالصحبت می

فارسی به عنوان  زبانکنند تا وضعیت ی اقلیت در ایران را دعوت میهازبان

گرایانه که به صورت مشابه در کشور را به عنوان یک حرکت عمل میرس زبان
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آیا در مورد هند حق با آنان  های جهان تجربه شده است، بپذیرند.دیگر بخش

انگلیسی )یا هندی به عنوان  زبانی اقلیت به راحتی هازبان سخنوران است؟ آیا 

اند؟ آیا کردها، اصلی هند پذیرفته زبانهند( را به عنوان  کشور یهعمد زبانیک 

 ؟کنندخواهی میزیادهی اقلیت ایرانی هازبان سخنوران دیگر و هاچبلو ،هاترک

غالب برای  زبانیا یک  میرس زبانکلی داشتن یک  یهمسئل الف م :

من عملی نبوده است، چه  یهعقیدگرایانه، به کشور، به عنوان یک راهبرد عمل

انگلیسی درهند. راهبرد شناسایی یک  زبانفارسی در ایران باشد، چه  زبان

ی هازبانتبعیضات علیه  برخیغالب به صورت غیر مستقیم منجر به  زبان

فارسی در  زباناقلیت شده است و در نتیجه حتی اگر برخی از افراد احتماالً 

گرایانه متحد کننده و یک راهبرد عمل زبانایران یا انگلیسی درهند را به عنوان 

طبقاتی شده است. من تحمیل  نظاماز  یباشند، منجر به نوع جدیددر نظر گرفته 

ام، طبقاتی جدید توصیف کرده نظامانگلیسی در هند را به عنوان ایجاد یک  زبان

در  بسندگی و تسلطسطوح متفاوتی از دارای افراد و جوامعی هستند که  زیرا

 طبقاتی مراتباز سلسله یمنجر به نوع جدیدحتی امر این . هستندغالب  زبان

. ی شده استزبانعواقب خاص اقتصاد در جامعه شده است، همچنین منجر به 

غالب  زبانفارسی یا انگلیسی یا  زبانکه مزیتی در رابطه با  میدانید، مردمی

 هازبانبه منابع دارند، تنها به این دلیل که این  ویژهدارند، مشخصاً دسترسی 

در  1. من مطالبی در مورد انشقاق دوگانهانددرموقعیت قدرت قرار داده شده

در رأس دارید و یک انشقاق بین  زبانام. شما یک نوشتهه زبانچنداکثر جوامع 

در ته  میبومیاقلیت قوی هازبانای. سپس منطقهی عمدهی هازبانو  زبانآن 

ای و منطقه یعمدهی هازبانبین  دوگانهمراتب هستند با یک انشقاق سلسله

                                                            
1 Double Divide  



 

186 

دارید.  شما به نوعی وضعیت انشقاق دوگانه. پس کوچکتر منطقهی هازبان

ی یک ملت در هازباندر قراردادن تمام انگاری سهلو  زبانیک  قدرت دادن به

های بیشتری به جوامع درهند، و به ، آسیب1طلبارچوب مساواتهیک چ

 های جهان، وارد آورده است.من در دیگر بخش یهعقید

کنند وضعیت غالب هایی که ادعا میاستدالل گروهدر کماکان  الف کا:

 زبانملت را تضمین خواهد کرد، طرفداران  و یکپارچگی فارسی، اتحاد زبان

اندازی بسیار سیاسی را دنبال رسمی، گاهی اوقات چشم زبانفارسی به عنوان 

مادری  زبانها برای آموزش به کنند که اکثر درخواستعنوان می هاآنکنند. می

های جدی های تجزیه طلبانه هستند تا درخواستآموزان، عمالً تالشدانش

که تالش میهنگارا  مادری زباناین دیدگاه مکرراً فعاالن  ی یا آموزشی.زبان

پذیری در موقعیت آسیب هایشان مذاکره کنندرد درخواستکنند تا در مومی

 اید؟هدهد. آیا شما تجارب مشابهی در هند داشتقرار می

طلبانه است، هر گونه ب در حقیقت آن چیزی که تجزیهوخ الف م:

اقلیت، برای  زباناست. پس اگر عدم تمایل جوامع با  زبانتبعیض بر مبنای 

استدالل،  یهشیوطلبانه است، با همین فارسی تا حدودی تجزیه زبانپذیرش 

جایگاهی فارسی یا عدم واگذاری  زبانی اقلیت توسط هازبانعدم پذیرش 

اقلیت،  زبانطلبانه است. پس وقتی که جوامعی با نیز تجزیه هاآنمشروع به 

شوند، بله در ابتدا و جوامع خودشان می هازبانامتیاز برای  خواهان انواعی از

طلبی را به همرا دارد. اما دن به عنوان جنبش یا تمایل تجزیهشناخته ش خطر

جایگاه منصفانه ایجاد  میک یاخودمختاری  میک هازباننهایتاً هر جا که به تمام 

در جامعه اعطا شده است، منجر به یکپارچگی بیشتر شده  هاآنشده برای 
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در  زبانهای مرتبط با بعضی از جنبشی هتاریخچهند اگر شما به  است. در

اقلیت نه تنها درآرزوی جوامع  تنش یابید کههای اخیر نگاه کنید، درمیسال

این تنش ، بلکه وجود دارد شان در جامعهزبانبرای جایگاهی برای  میبومیقو

یکی از که  1. در آسامبوده استی زبانای انکار حقوق پایهناشی از  در واقع

 2ای بودوقبیله زبانبا بزرگ  یهجامع، یک است های شمال شرقی هندایالت

خواستند، چرا که می بودو زبانشان به آموزش برای فرزندان میدرابتدا فقط ک

-در ابتدا این مطالبه و فرهنگ بودند. زباناین  یهتوسعبه دنبال حفاظت و  هاآن

یک درخواست ساده و غیر  -۱9۷۰ یهدهو اوایل  ۱96۰ی در اواخر دهه

ایالت بود و دولت آسام  میغالب رس زبان میآسا زبانبرانگیز بود. اما بحث

بودو را رد کرد. پس  زبانوزش به درخواست ساده و بی خطر برای آم

ی ای در دههدرخواست بودو تدریجاً به یک جنبش عمده تبدیل شد. و به نقطه

رسید که جنبش بودو واقعاً تبدیل به یک جنبش تروریستی شد و جنبشی  ۱9۷۰

جانبه یک توافق سه ۱9۸۰ی که خواهان جدایی سرزمین بودو بود. در اوایل دهه

به عنوان  3بخش بودوایالتی آسام و ببرهای آزادی بین دولت هند، دولت

نامه تا حدی خودمختاری برای بودو به امضا رسید. توافق نمایندگان مردمِ

پس  شد. 4ای بودومنجر به تأسیس شورای منطقه وکرد مردم بودو را تضمین 

 بر طبق آن شد که منجر ی قانون اساسی، به اصالحیه۲۰۰3از آن، در سال 

در فهرست هشتم قانون اساسی به  میرس زبانبه عنوان یک  بودو زبان

ریزی ها قادر به برنامهبودویایی ،خودمختاری اندکی. با شد رسمیت شناخت
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خودشان بودند. و اکنون یکپارچگی  یهمحدودشان و آموزش در زبان یهتوسع

وان یک بودویی به عن زبانجدایی کنار گذاشته شده است.  یهمسئلوجود دارد؛ 

هند به رسمیت شناخته شده است. فرزندان بودویی  یهاتحادی میرس زبان

بودویی، تمام مسیر تا سطح  زبان ،شانمادری زبانتوانند به اکنون می

تواند یک فرد مییک دانشگاهی آموزش داشته باشند. در حقیقت، اکنون 

ه، گاهی اوقات در بودویی بنویسد. در نتیجه بل زبانی دکتری را به نامهپایان

، زباناقلیت برای آموزش فرزندان به آن  زبانمراحل اولیه، ادعای هر جامعه با 

طلبانه به نظر برای مقاصد رسمی، ممکن است تجزیه زبانیا جایگاهی برای آن 

 زبانجایگاهی در کنار  هاآنپذیرفته شوند و به  هازبانبرسد، اما در نهایت اگر 

کنم که منجر به داده شود، من فکر می هازبانغالب مانند فارسی و دیگر 

ارچوب هند، وجود هگردد. شواهد زیادی، به ویژه در چتر میای یکپارچهجامعه

ی با زبانو جوامع  هازبانکه  میدارند تا این مسئله را نشان دهند که هنگا

و  ، یکپارچگید، اتحادوضعیتی نسبتاً یکسان در کنار هم وجود داشته باشن

د داشت. پس عدم هماهنگی یا هماهنگی بیشتری بین جوامع وجود خواه

زبانی مراتب و سلسله زبانی هغلبطلبی درحقیقت بیشتر محصول تجزیه

 هستند.

 یهکنندفارسی به عنوان یک عامل متحد  زبان یهایدطرفداران  الف کا:

 میرس زبانفارسی به عنوان  زبانکنند که حتی اگر ما جایگاه فرهنگی ادعا می

تأکید  هاآنشوند. در عوض ی اقلیت ایرانی توانمند نمیهازبانرا تضعیف کنیم، 

ی هصحن، بر زبانی غربی در مناطقی با جمعیت غیرفارسهازبانکنند می

کشورهایی مانند هند و  هاآنفرهنگی غلبه خواهند کرد. به صورت تاریخی 

شان در انتخاب یک زنند که مجبور شدند به علت شکستنیجریه را مثال می
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ی قرار بگیرند و مجبور به زباندر فرهنگ خود، تحت استعمار  ملی میرس زبان

استعمارگرانشان، شدند. در مورد هند حتی قبل از  زباناستفاده از انگلیسی، 

 میرس زباندیگر( به عنوان میغیر بو زبان فارسی )یک زبانانگلیسی،  زبان

 هاآنگرفت. به همان شیوه های سرزمین مورد استفاده قرار میاکثر بخش

در آذربایجان شمالی حکومت تالش کرد تا به عنوان مثال چه  گویند اگرمی

سازی کند، درساختن فارسی پاک زبانآذربایجانی را از هر گونه نفوذ  زبان

بتوان از آن در ثر ؤمآذربایجانی قابل اعتماد که به صورت  زبانیک ساختار 

استفاده کرد، شکست خوردند. از قضا به جای میتبادالت فرهنگی، فکری و عل

شان تعامل داشته است، زبانبا  ارگانیکها به صورتی فارسی، که قرن زبان

ود را مجبور به استفاده از واژگان روسی و انگلیسی شدند و در نتیجه خ هاآن

نظرتان راجع به این  ی قرار دادند.زبانتر از استعمار در معرض شکلی خطرناک

 استدالل چیست؟

به معنای تضعیف  اقلیتی لزوماً هایزباناز نظر من ترویج  الف م:

غالب به  اقلیت و هایزبانباشد. در حقیقت رشد همگام میغالب ن هایزبان

 میبو هایزبان حضور بیشتر صاًباشد. مشخمیمعنای تقویت متقابل هردو 

خواهد  ،باشدمیدر ارتباط  های که فرد با آنهایزبان میتما بهبودمنجر به ایجاد 

و این به خودی خود چندان بد نیست؛ این  ؛اکثریت یا غالب هایزبانمانند  ،شد

کنم ترویج گوناگونی و تنوع میست. فکر نهازبانروند پیشرفت و تقویت تمام 

دیگر شود. تنها ترویج برتری یک  هایزبانی در یک کشور باعث تضعیف زبان

شود. می هازبان دیگر است که عامل تضعیف سایر هایزبان هنسبت ب زبان

غالب ایجاد تفرقه است تا وحدت. در هندوستان به  زبانتحمیل  یهبنابراین ثمر

الب تعیین شد. غ زبانانگلیسی به عنوان  زبان، در تنش هایدلیل وجود هویت
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جوامع پسا  میروند متداول در تما مسئله همان گونه که گفتیم این یک

انگلیسی با  زبان یهاولیی هباشد. اما آنچه در روند مواجهمی 1یاستعمار

انگلیسی  زبانهندی روی داد، باعث شد هندی و غیر هایزبانمتضاد  هایهویت

حائز جایگاه بهتری در سیستم آموزش هندوستان شود. قانون اساسی ما هیچ 

دیگری برتری نداده  زبانانگلیسی یا هیچ  زبانگاه، به موجب آن مسئله، به 

 زبانپایبندی به آموزش  است. قانون اساسی درحقیقت در خصوص لزوم

 زبانبرای  ویژهاه گ. ایجاد این جایکندمیی صحبت زبان هایمادری به اقلیت

 زبان ثیرانگلیسی یک پیامد جانبی داشت و آن این بود که اقتصاد هند تحت تاً 

انگلیسی قرار گرفت، چرا که به موجب این امر نوعی  زبانانگلیسی و آموزش 

بیند و به میبرتری اقتصادی به آن بخش از جمعیت هند که آموزش تخصصی 

شود. می، داده کندمیج از مرزها خدمت خار یهآن به جهان یکپارچ یهواسط

اقتصادی برای ما فراهم نموده پس باید حفظ شود.  هایانگلیسی مزیت زبان

اران، ذگآید. سیاستمیانگلیسی صحبت به میان ن زبانرد طامروزه چندان از 

انگلیسی  زبانسیاست مداران و همچنین ملت هند بطور کلی براین باورند که 

کنم هیچ میدیگر به بقای خود ادامه دهد. فکر ن هایزبانند در مجاورت اتومی

گونه تالشی توسط هیچ فردی در راستای تثبیت انگلیسی و یا برتری کامل 

یک شرایط ی هانگلیسی در نتیج زبانانگلیسی درهند صورت گرفته باشد.  زبان

از نظر  انگلیسی چه زبانرایج شد. معتقدم  2یاستقاللخاص در بافت پسا

ب در هند در نظر گرفته غال زبانعنوان یک  هو چه از نظر سیاسی ب میمفهو

 زبان هایو گوناگونی هازبانبتواند جایگزین  هی کزبانگاه به عنوان نشده، هیچ
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اقلیت باعث  هایزباناعطای جایگاه به  هندی شود مورد قبول نبوده است.

این دیدگاه من است. گوناگونی  .شودمیفارسی ن زبانمحدود شدن جایگاه 

مطمئنم که  ی حقیقت زندگی است و نیاز به حفظ و حراست دارد. من کامالًزبان

فارسی نیست، برعکس، تقویت  زبانگاه به ضرر اقلیت هیچ هایزبانترویج 

 فارسی خواهد شد.  زبانی عامل تقویت زبان هایاقلیت

جدید غربی در خصوص ی هانابرخی بر این باورند که گفتم الف کا:

 میبو هایزبان  یرحمانهیمادری واکنشی به حذف ب زبانداشت میگرا

های ملت-قدرت گرفتن دولتبه خاطرگذشته  یهطی چند صد است که اروپایی

بویژه درخصوص آنچه در فرانسه، بعد از انقالب  هاآن. اروپایی رخ داده است

دارند که رفتارهای بی مینمایند. آنان اذعان میصحبت  ،فرانسه روی داد

گاه رخ نداده است. تفکیک اقلیت در ایران هیچ هایزباناین چنینی با  یهرحمان

وجود دارد هیچ گاه در تاریخ آمریکا  یهمدارس به مانند آنچه در ایاالت متحد

اجباری شبانه  مدارسسساتی مانند ؤوقوع نپیوسته و یا م همدت ایران ببلند

 هاآنسیس نشده است. هم چنین أهیچ وقت در ایران ت کانادا بومیان روزی

از آنها تغذیه مادری  زبانی که فعاالن هایبراین باورند که بیشتر گفتمان

 عمالً وپرخاشگرانه هستند  بسیار هاآن یهبخاطر بافت اصلی و اولی ،کنندمی

پوستان اروپایی استعماری سفید یزبان هایسیاست هایرحمیمربوط به بی

د. باور آنان این است که تمدن ایران، ایران بزرگ، ویا ایران فرهنگی نباشمی

بوده است. این استدالل نشانگر نوعی  یزبانچندای چندفرهنگی و جامعه همیشه

غرب به عنوان نماد یک  از هاباشد، ترس از وارد کردن این گفتمانمینگرانی دل

ای دیگر از ایدهاستفاده سوء و ی و استعماری جدید. یک سبعیت تهاجم فرهنگ

 رییس جمهور جورج بوش هم چون پرورش دموکراسی در عراق توسط ،خوب
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 هایدر خصوص دستورالعمل هانظر شما طرح این نگرانی به .اسبق آمریکا

  باشد؟میموجه  بشری زبانحول حقوق  هایدر گفتمان پنهاناستعماری 

غربی و  هایزباناز جانب  و تهدید مفروض این خطر احتمالی الف م: 

اقلیت )در مقابل های ها و فرهنگزبانمعموالً برای حفظ غربی  هاییا ایده

فارسی نیز  زبانمن  یه. اما به عقیدشوندمی مطرحهژمونی فرهنگ غرب( 

بایست از تحمیل میباشد. بنابراین  ایتهدیدکنندهماهیت تواند دارای چنین می

غربی اجتناب نمود. این یک اصل زیربنایی  هایزبانغالبی از جمله  زبانهر 

ی هم زبانغرب، تحمیل هر  یهدرراستای رد سلطه و غلب باشد.میمشترک 

توان استدالل نمود که وادار کردن جوامع اقلیت میبایست رد شود. بنابراین می

ه از رفتارهای تبعیض آمیز بشمار یک نمون همفارسی  زبانبه استفاده از 

ایر محققان و س 1کانگاس-ابنتواسکه وتو رود. در حقیقت محققانی همچونمی

براین باورند که هر گونه  2رابوندبین الملل مانند  زبانحقوق و  یهدر زمین

اقلیت که در نهایت منجر به فقدان هویت  زبان سخنورانغالب بر  زبانتحمیل 

 .آیدبشمار 3یزبان کشینسل تواند به عنوان می ،ی شودزبان

 یهزیادی در زمین یهمنتشر شددونبارآثار  وکانگاس -ابنتوسکا 

. آنان استدالل دارندی زبان نسل کشی فراهم آوردن تعریف سازمان ملل از

اقلیت به  زبان سخنوران کنند که هرگونه تالش در راستای تغییر اجباریمی

محسوب  یزبان کشینسل از ایغالب، به خودی خود نمونه زبان سخنوران

غالب  هایو ایدئولوژی هازبانثیرات منفی تحمیل أتباید بنابراین ما  .گرددمی

                                                            
1 Tove-Skutnabb-Kangas 

2 Dunber 

3 Linguistic Genocide 
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باشند، اما اگر میغربی  یهرا در نظر بگیریم. برخی معتقد به کنار گذاشتن سلط

تحمیل کنید،  هاانزببه سایر )مثل فارسی( دیگر را  زبانبرای تحقق این امر یک 

 .هستیدکه مدعی رد آن  می شویدشما نیز مرتکب همان اشتباهی 

کشور بر  میرس زبانفارسی به عنوان  زبان حامیانبرخی از  الف کا:

فارسی طی قرن گذشته اذعان  زبانحساسیت بیش از حد دولت ایران به جایگاه 

ایرانی و میبو هایزباناین حمایت به معنای مخالفت با گویند ها میآندارند. 

فارسی  زبانآنان در خصوص جایگاه  هایباشد. درعوض نگرانیمیمادری ن

ثیر فرانسه در گذشته و انگلیسی أاست به استعمارگری غربی، بویژه تواکنشی 

د در معرض فارسی، خو زبانکه  اندهشدت بر این عقیده در حال حاضر. آنان ب

فارسی تاجیکستان  زبانباشد. این افراد می درنگ و احیاخطر و نیازمند توجه 

مادری مردم  زبانمتوالی،  هایبرای دهه زبانرا مثال زده و معتقدند اگرچه این 

اما آنان  -شوروی جماهیر بویژه تا قبل از فرو پاشی اتحاد-تاجیکستان بوده 

 فارسی در زبان سخنوران. اندهرا نداشت زبانحق نشر و چاپ مطلب به این 

و هند نیز به وفور این تبعیض را تجربه  ، ازبکستانتان، افغانستانپاکس

 زبانفارسی به عنوان یک  زبان. بنابراین آنان معتقدند در نظر گرفتن اندهنمود

فارسی  زبانبراین باورند که تخریب  هاآنباشد. میاستعماری تصوری غلط 

غرب  یهنشاند دستست که اطلبانی اف سیاسی، شگرد جداییدر راستای اهد

کنند که این جدایی طلبان براستی نگرانی میباشند. برای عموم این گونه بیان می

 سخنورانو یا آموزش بهتر برای کودکان  میدر خصوص جایگاه فرهنگ بو

را قبول دارید؟ آیا در هند با چنین  تا چه حد این استدالل اقلیت ندارند. هایزبان

 عقایدی مواجه شده اید؟
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فارسی از جانب  زبانجایگاه  شایداست و  درستاین خوب  م: الف

فارسی از جانب  زبانباشد. چنانچه طرفداران میغالب در خطر  هایزبانسایر 

 هایزبان سخنورانغالب احساس خطر نمایند،  هایو فرهنگ هازبانسایر 

باشند. از این رو این گونه میاقلیت نیز دارای چنین حقی برای احساس خطر 

فارسی و سایر  زباناقلیت برای  زبانغالب به  زبانتهدید احتمالی از جانب 

توانیم از خطر احتمالی میبطور مداوم وجود خواهد داشت. بنابراین ن هازبان

 زبانفارسی سخن به میان آورده و منکر تهدید  زبانغربی برای  هایزبان

مایت از ح، یزبانچند هایت شویم. پس در موقعیتاقلی هایزبانفارسی برای 

باشد. به میغالب ن زبانبه معنای مخالفت با  اقلیت لزوماً زبانمادری و  زبان

موضع در قانون اساسی اتخاذ شده و به موجب آن در هند این من  یهعقید

ای غالب در سطح ملی و منطقه هایزبانتوانند همگام با میمادری  هایزبان

 زبانانگلیسی تهدیدی برای  زباناگر  ینرابدیت و رشد داشته باشند. بناموجو

تلقی  هازبانتواند به عنوان تهدیدی برای سایر میهندی نیز  زبانهندی باشد، 

 شود.

 نمایانگر گیزبانچندقانون اساسی به  هایآیا این حساسیت الف کا:

 ؟است 2روهو ن 1یگاند هایایده

مادری  هایزبانباشند، میچنین عوامل دیگری دخیل بله و هم الف م:

 باشند.میدارای جایگاه قانونی 

باشند؟ عوامل تاریخی میچه عوامل دیگری در این امر دخیل  الف کا:

 یا فرهنگی؟ 

                                                            
1 Gandhi 

2 Nehru 
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من بخش وسیعی از جمعیتی که با گاندی همکاری  یهبه عقید الف م:

خواهانه آزادی هاینهضتمتعلق به داشته و یا از رهبران پیرو خط گاندی 

کید داشتند. گاندی در حقیقت خواستار أی منطقه ای تهازبانو  هابودند به هویت

هندوستانی  زبانی به نام زبانهندی نبود. وی معتقد به خلق  زبانغالب بودن 

و ای آن و اردو منطقه انواعهندی و تمام  زبانبه منظور ایجاد پیوستگی بین 

در روند ساخت قانون  هاحضور اقلیت. جامع بود زبانک الب یقدر اش انواع

گاه باشد. از همین رو هیچمیی زبان هایاساسی مبین پذیرش تمام گوناگونی

گونه . و هماناست ملی وجود نداشته زباندر قانون اساسی هند چیزی به نام 

داریم  میرس زبانگفتم، ما در حال حاضر جدولی حاوی بیست و دو  ترکه پیش

 کمکی میرس زبانانگلیسی تنها یک  زبانانگلیسی در آن جایی ندارد.  زبانکه 

. آنچه است را پذیرفته زبانخود گوناگونی  ذاتقانون اساسی هند در  باشد.می

در سطح  ،شدنجهانی  یهانگلیسی در نتیج زباندر حقیقت روی داد این بود که 

ین رو ا و از پیدا کرد ایاهمیت ویژه یاقتصاداز لحاظ چنین و هم یالمللبین

 در هند تثبیت شد.جایگاهش 

در خصوص کشمکش بین  دیدگاه شمااین پاسخ شما یاد آور  الف کا:

شود. بنابراین اگر می 1یاستعمار زبانمند شدن ست که منجر به قدرتهازبان

 انگلیسی زودتر از زبانغیر هندی نبود،  هایزبانهندی و  زبانکشمکشی بین 

 .شدمیناپدید  ینا

هندی  هایزبانفراموش کنیم که بین  لذا نباید. احتماالً الف م:

 هازباناهمیت وجود داشته و دارد، بعضی از  یهی از نظر درجهایتفاوت

 زبان. بنابراین از این نظر، مشکل ما دارنددیگر  هایزباناز  عمومیت بیشتری

                                                            
1 Coloniser’s language 
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مختلف و  هایزبانست که به جایگاه نابرابری اصلیانگلیسی نیست. مشکل 

 شود.میآنان داده  سخنوران

که  شودمیی عمده که باعث تقویت موضع منتقدین یهیک پدید الف کا:

 ،اقلیت دارند هایزبانبه رسمیت شناختن  یهایران در نتیج یهترس از تجزی

ایرانی به عنوان  اقلیت هایزبان هاآنست که در ای هایمجاورت ایران با کشور

شوند. ترکی درآذربایجان، کردی در کردستان میبه کار برده میرس زبان

باشند. ترس میفارس گواه این مسئله  یجعرب خل ممالکو عربی در  عراق

غیر فارسی در ایران  هایزباناران از این است که ترفیع جایگاه ذگسیاست

به خویشاوندان خود در آن سوی  اهتر شدن اقلیتخود باعث نزدیکه ب خود

شود. شما به عنوان میاز ایران  هاآنایی دمرور زمان باعث ج به شده ومرزها 

در هند نیز دهید؟ آیا میچگونه به این نگرانی پاسخ  مادری زبان میحایک 

 ای وجود دارد؟چنین موقعیت و منازعه

هند از قبیل هندی در  گوناگون هایزباندر جریانید که  الف م:

در  1یبنگال زبانمثال  به عنوانشوند. میکشورهای مختلف جهان صحبت 

ملل مختلف نمودی از  بنگالی درمیان زبانبنگالدش، بنابراین در یک سطح، 

در  2یو بوجپور یلیهندی، مات زبانمختلف  هایباشد. شکلمیهویت بنگالی 

از  المللیبین یهشوند. این استفادمیو سایر کشورها صحبت  3یسنپال، مورت

نگاهی به شرق و غرب  شود. اگرمیطلبی ناییدمنجر به ج لزوماً  هازبان

غالب بنگالی  زباناردو به  زبانبینید تحمیل میاستقاللی بیاندازید، پاکستان پسا

                                                            
1 Bengali 

2 Hindi, Maithili, Bhojpuri,  

3 Nepal, Mauritius 
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 زبانحمایتی از  هایگیری جنبشمنجر به شکل شرقی آن زمان پاکستان در

شد و غربی پاکستان  یهاردو و رد سلط زبانن عدم پذیرش بنگالی و هم چنی

طلبی و خلق ملت مستقل بنگالدش اییجد هایدر نهایت منتهی به ایجاد جنبش

ی از کشور هند باعث هایبنگالی در بخش زبانگردید. اما از طرف دیگر تکلم به 

. است کشور نشدهایراد ادعاهایی در خصوص ایجاد ملیت بنگالی در بین دو 

که افتخار کردن کنم میهستند. اما فکر ن طور نقاط دیگرهمینکردها در ایران و 

 زباندانستن حفظ آن در کنار کردی در ایران و هم چنین جایز زبان کردها به

. جدایی، طلب نمایدرا جدایی دهد و اوجدایی سوق  یهفارسی، کسی را به مطالب

در کشور خود تحت سلطه قرار شود که فرد حس کند میتنها زمانی مطالبه 

در کنار هم  هازبانکه  میشوند. اما مادامیگرفته و نسبت به وی تبعیض قائل 

د داشته باشد، خطر تجزیه و حفظ شده و احترام و پذیرش متقابل وجو

 هایبایستی این را هم پذیرفت که روندمیطلبی وجود نخواهد داشت. اما جدایی

 خاص به دست افرادی با منافع هاسیاسی وجود دارند که طی آن هویت

را   1یتهو کاسبانشناسان به این افراد لقب شوند. برخی روانمیکاری تدس

کنند، که به اهداف می. این افراد، تا حدودی هویت را دستکاری اندکردهطالق ا

را  سیاسی، هویت اهداف . بنابراین گاهی به خاطربرسندسیاسی و یا منافعی 

 جایگاه برابر هازبانگویم اگر به میافتد. من نمیکنند و این اتفاق میآویز دست

 افتد، ممکن است این اتفاق روی دهد، اما شانس آنمیاین اتفاق ن ،داده شود

ی در کشور خودشان زبان هایکنم اگر به گروهمیکم است. تصور ن بسیار

طلب جدایی نمایند. هر چه بیشتر در  هاگروهاحترام گذاشته شود، مردم آن 

                                                            
1 entrepreneurs of identity 
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برآیید، احتمال تقاضای جدایی بیشتر  هاصدد همگون سازی گوناگونی

 شود.می

 هایزبانبرخی بر این استداللند که نگرانی در خصوص جایگاه  الف کا:

درنهایت باعث  وباشد میاقلیت در سیستم آموزش ایران یک موضع اخالقی 

ها آنشود. میقوی کردن دانش آموزان و ایجاد حس موفقیت در جوامع اقلیت 

 زباندر بافت کنونی ایران عواقب تغییر جهت ناگهانی به  معتقدند با این وجود

آموزان که سودمند باشد به ضرر این دانش ینا مادری دانش آموزان بیشتر از

 کنونی د در شرایط سیاسی و اقتصادیو جوامع آنان است. آنان اذعان دارن

اقلیت، از چاله در آمدن و به چاه افتادن است.  هایزبانایران ترفیع جایگاه 

شریفات اداری این حرکت ت وانجام  یهاین است که چه کسی هزین هاآنسوال 

موجب تضعیف  میمین تدارکات الزم برای چنین حرکت عظیأپردازد. تمیرا 

شان خواهد شد. بر این اساس، آنان به د رفتن اندک داراییاین مناطق و بر با

مادری یک قدم فرهنگی ارزشمند  زبانکه اگر چه آموزش  رسندمیاین نتیجه 

 سخنوراناست. آنان بر این باورند که  و پرهزینه باشد اما یک برد پرزیانمی

شوق دارند که شان مادری زبان هایگفتمان در مورداقلیت چنان  هایزبان

شرایط  دارند،میاظهار  هاآن. بینندرا نمیشان زبانشدن میرسعواقب دشوار 

برد است. نظر شما در خصوص این استدالل -ی بردکنونی برای همه یک معادله

عملی حمایت از آموزش  هایخود با جنبه هایچیست؟ آیا تا به حال در پروژه

ار تدارکات و تشریفات گرانب هایزینهسروکار داشته اید؟ چگونه ه هزبانچند

هایی جمیعتنمودید؟ مین أمین نمودید؟ چگونه منابع مالی خود را تأاداری را ت

نشان  ی عملی موجوداهچالش درقبالالعملی عکسچه کردید، میکار  هاآنکه با 

 دادند؟می
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های در قدم مختلف هایزبانتصمیم به فراهم نمودن آموزش  الف م:

ملزومات آموزش  یهتوسع هایگیرد؛ هزینهمیمتعددی را در بر  هایهزینه اول

در ه زبانآموزش چندمختلف.  هایمعلمان و کالس آموزش، کتبو یادگیری، 

را در  هااما از طرف دیگر باید این هزینه ،رسدمیابتدا یک امر پرهزینه به نظر 

افتاد؟ تعدادی از کودکان میند چه اتفاقی داشت همقایسه با منافع سنجید. در 

 قومیخانگی و  زبان هاآنچرا که  کردندرا ترک میاقلیت سیستم آموزش  میبو

حتی  هاآنمختص به خود را داشتند که جایی در آموزش نداشت. بعضی از 

 .تحمیل شده بود هاآنغالب به  زبانافتد. میفهمیدند چه اتفاقی در کالس مین

ما در کالس پنجم ترک تحصیل  میاز کودکان بو %5۰بر این اساس، اینکه 

ترک از دانش آموزان مدرسه   %۸۰ تا کالس دهم،کردند، تعجب بر انگیز نیست. 

شد، بعد میکه وارد کالس اول  نفر کودک ۱۰۰ کردند. بنابراین از هرتحصیل 

بیرستان شرکت نفرشان باقی مانده و در امتحانات د ۲۰سال تنها  ۱۰از 

 9۲شدند. این به معنای اتالف مینفر قبول  ۸هم فقط  هاآناز  کردند ومی

باشد. ما با مشکالت میغالب  زباندرصدی در آموزش به سبب تحمیل آموزش 

و هم چنین چگونگی رویارویی با این  هاای در خصوص عدم فهم بچهعدیده

مادری  زبانآموزش  هایا هزینهکه در رابطه ب میمسئله مواجه بودیم. پس هنگا

را هم در نظر بگیریم. و ضرر و زیان بایست این اتالف میگوییم میسخن 

 هایمادری را فراهم آورده و سپس از مهارت زبانچنانچه مقدمات آموزش به 

در  هامهارت یهای برای توسعبه عنوان شالوده ،مادری زبانایجاد شده در 

استفاده نماییم،  (هند و یا فارسی در ایرانمانند هندی یا انگلیسی در )غالب  زبان
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مدعی  2ینگر، همچون زبان1 رسد. اقتصاد دانانمیاین اتالف به حداقل خود 

دنبال ندارد، بلکه  ههنگفتی ب هایمادری هزینه زبانهستند که در واقع آموزش 

دانان از یک بعد وسیع شود. اقتصادمینیز  هامدت باعث کاهش هزینه درازدر 

شوند. برای یک کشور حفظ می زبانتر متذکر سودمندی حفظ میراث و 

تا  ی، فرهنگی و... منافع اقتصادی بیشتری را در پی داردزبانمتعدد  هایمیراث

حمایت از زیادی در راستای اقتصادی  هایشان. بنابراین استداللعدم حفظ

اول پر هزینه به نظر ی هن امر در وهلمادری وجود دارد. شاید ای زبانآموزش 

 مدت منافع اقتصادی به دنبال خواهد داشت.  درازبرسد اما در 

، به تعدد رسمی زبانفارسی به عنوان  زبانبرخی از حامیان  الف کا:

جایگاه تنها تعداد  یع(. ترف۷۰۰)بیش از  کنندمیایرانی اشاره  هایو لهجه هازبان

 3از بین تعدادی کثیر، مانند مواجهه با یک کالف سر در گم هازباناز این  میک

منطقه ای  زبانشروع کنید؟ به محض اینکه یک  زبانخواهید با کدام میاست. 

روند. آنان میدیگر از کوره در زبانصدها  سخنورانشود، میرس زبان

ر . اگباشندمینی همگون زباناز نظر  مختلف ایراننواحی کنند که خاطرنشان می

ایران شود، چه اتفاقی برای دانش آموزل فارس،  آذربایجان  میرس زبانترکی 

گرفتن این ساکن این ناحیه خواهد افتاد؟ بویژه با در نطر  زبانکرد و بلوچ 

ان برای بقای اقتصادی و اجتماعی در هرجای زبانحقیقت که تمام این غیرترک

باشند. میفارسی  زبان، نیازمند زبانترک هایایران خارج از از مرزهای استان

ند، دی و ترکی به نوعی به رسمیت درآیی هم چون کرهایزبانچنانچه 

                                                            
1 Economists of Language 

2 Grin 

3 Pandora's Box 
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دیگر ولو با جمعیت کمتر نیازهایی خواهند داشت که دولت  هایزبان سخنوران

نخواهد بود. این روند منجر به هرج و مرج خواهد  هاآنمرکزی قادر به رفع 

ی که در هند تکلم هایزبانن درست است؟ تعداد آنا استداللبه نظر شما  شد.

 هاشوند. هندیمیاست که در ایران صحبت  هایزبانشوند بسیار بیشتر از می

 چگونه با این مشکل دست و پنجه نرم کردند؟ 

گاه به ی در هند، هیچزبانکنم زیستن در کنار این تعدد میفکر ن الف م:

شود. می انسجام ملی هرج و مرج بوده باشد. در حقیقت این امر باعث  ۀمنزل

بایستی به سراغ روستاها و مردم میهند، ی هزبانچندبرای درک حقیقت زندگی 

اطراف خود ی هروند و یا با جامعمیروستایی بروید. این مردم وقتی به بازار 

نمایند. شاید مهارت کامل می مختلفی استفاده هایزبانکنند، از میارتباط برقرار

 هاینداشته باشند اما قادر به برقراری ارتباط نسبی در حوزه هازباندر این 

عامل پیشرفت جوامع هندی در  گیزبانچندباشند. در حقیقت میی زبانمختلف 

این  یهبه واسط هاآنمتعددی دارند.  هایزبانشود. مردم هند میسطح منطقه 

کنند. از یک میمختلف زندگی مدیریت  هایخود را در حوزه هایفعالیت هازبان

کنند، از دیگری برای سرگرمی، یکی برای میبی استفاده هبرای اهداف مذ زبان

باشد. میعامل ایجاد هرج و مرج در کشور ن گیزبانچندبازار و... پس در واقع 

شود. بله وقتی از دیدگاه میگویا این پدیده باعث ایجاد همبستگی در کشور

ی باعث هرج و مرج زبانکه تعدد  اندهنگرید، مردم بر این عقیدمیسیاسی به آن 

ه کردن ملت. همان زبانرار بر یکصگردد به امیاست. اما دلیل هرج و مرج بر 

باشد، چرا که میصحیح ن زبانضرید این دیدگاه در خصوص حمست هگونه ک

. ما ستقت زندگی است. این یک روند طبیعیی حقیزبانگوناگونی تنوع و 

 شویم. زباندر  و تنوع توانیم مانع ایجاد گوناگونیمین
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مادری روایتی  زبانبه  تدریسبا  مخالفتبرای  ایران اً دراخیر الف کا:

در هند و تالش در  هزبانآموزش چند یهمسئلشکل گرفته است که مبنایش 

 گویندسازندگان این روایت می. ستاقلیت هندی هایزبانجهت احیای 

 یهشکست خورد هایمادری در هند، نمود استراتژی زبان حامیان هایتالش

 در طولبریتانیا  که بر این باورند هاآنباشد. میاهداف سیاسی  یهغربی بر پای

ی هایهند و بالفاصله پس از به بار نشستن آن، گفتمان یهطلبانجنبش استقالل

آنها ای برپا نمود. منطقه هایزبانری پیرامون ترفیع جایگاه با اهداف استعما

مادری  زبان هایتانیا در گفتمانیداستان از این قرار است که برمعتقدند که 

مادری با هدف  زبان حامیانبیار معرکه شد و عوامل خود را به عنوان آتش

کنند که میکید أهند بکار گرفت. آنان ت یهتجزی برایاستقالل تخریب جنبش 

آموزان به عنوان ابزار ی دانشمادر زبانشان تقویت استفاده از یکی ازاهداف

بوده قدرت  یهاقلیت به دایر زبان سخنورانورود  عآموزشی در راستای من

شد(. بریتانیا با به کار بردن این تکنیک، میانگلیسی تکلم  زباناست )جایی که 

فقیر و غنی، آماده ی هآن به دو نیمو تقسیم  کشور یهتجزیصحنه را برای 

کنند که می. آنان اضافه دانند(ها که میدانند و آنها که انگلیسی نمی)آن ساخت

و  نهرو، گاندی کاردانی همچون هایچهره ،هاانگلیسی یهدر مقابل این نقش

دارند که میکردند. آنان اظهار  مهاررا ی زبان این موج استعمار 1ینحس یرزک

آموزش شد.  زبانو انگلیسی  میرس زبان، هندی این افرادتالش  یهنتیجدر 

محلی  هایای در رسانهمنطقه هایزبانگرچه  کنند کهمیقلمداد ها این گونه آن

هندی و انگلیسی باعث  زباناما  ،شوندمیو ادبیات عامیانه و هنر به کار برده 

                                                            
1 Zakir Hussai 
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چیست؟ آیا این  ترواینظر شما در خصوص این  .است اتحاد کشور شده

 ؟ ده استدر هند روی دا که از آنچه ستبرداشت صحیحی

 نظامشان درهند و هندی و انگلیسی و برتری زبان 1الگوی الف م:

این افراد توطئه نکردند که با ترویج  .طراحی بریتانیا نیست یهآموزش هند ثمر

مادری چنین شرایطی را رقم بزنند. در حقیقت در زمان حکم فرمایی  زبان

انگلیسی توسط سران  زبانانگلیسی تحمیل شد. تحمیل  زبانبریتانیا بود که 

طراحی شد، کسی که خواستار ایجاد گروهی از  2ماکوالیبریتانیایی هم چون؛ 

نگلیسی فکر ا اماهندی بودند  بود، کهآموخته در انگلستان هندی دانشافراد 

انگلیسی  زبانکردند که میکردند. بنابراین، سران بریتانیایی عامدانه تالش می

 .ارتقا دهند را

 اما این قبل از جنبش بود، نبود؟ الف کا:

قبل از استقالل  یهگاه در دورقبل از جنبش بود. و بریتانیا هیچ الف م:

استقالل مطرح دوران پسادر  مادری زبان یهمسئل. مادری حمایت نکرد زباناز 

در ها( )بین رهبران استقالل و اقلیتای دو جانبه هایشد، وقتی که بحث

مادری  زبانبه میان آمد. سپس  هاآن یی و آیندهزبان هایخصوص هویت

مادری  زبانبر لزوم آموزش  ،حائز اهمیت شد. قانون اساسی از همان آغاز کار

روندی که یک طرح بریتانیایی نبود. وضوع این مکید داشت. أی تزبان هایاقلیت

 یهمادری در هند شکل گرفت، به خصوص در حوز زبانطی آن آموزش 

انگلیسی و  زباناقلیت نسبت به  هایزبان شدنمنزویه، باعث زبانچندوزش مآ

ها زباندادن کنار هم قرار باعث. در حقیقت نشد)مثل هندی( غالب  هایزبانیا 
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مادری منجر به دستاوردهای  زبانمهارت کودکان در  یهکه طی آن توسع شد

 اخیر هایشود. بنابراین، جنبشمیغالب نیز  زبانآموزشی برابر و مهارت در 

مادری،  زبان، با محوریت قرار دادن گیزبانچندهند پیرامون آموزش  در

باشد. میدیگر  هایزبانمادری و  زبان همگام مهارت در یهخواهان توسع

 زبانمادری نشانگر دور کردن کودکان از  زبانبا محوریت  هزبانچندآموزش 

 باشد.میغالب ن

توضیح دادید، گاندی و همراهان او خواستار  همان گونه که قبالً الف کا:

حاکی از آن است که گاندی با برتری  روایتغالب نبودند. اما این  زبانیک 

و  هندی و انگلیسی به عنوان یک عامل ایجاد اتحاد هایزبانبخشیدن به 

 ، کشور را نجات داد.یکپارچگی

انگلیسی نه تنها در هند بلکه در  زبانپذیرش من ی هعقید هب ،نه الف م:

سازش  نوعیان بریتانیا بودند به عنوی همستعمر کشورهایی که سابقاً میتما

استعماری چیست؟ جهان پسادر  استعماری هایزبانبه میان آمد. دلیل بقای 

بودند و ه زبانچندمتضاد بود. این کشورها  هایدلیلش وجود هویت

بعد از استقالل در صدد کسب برتری بودند و دراین  به سرعت، هازبانمیتما

ن مسئله استعماری به عنوان ابزار سازش به عرصه آمدند. ای هایزبانجریان 

 نیست. أعمومیت دارد و هند استثن

و  میرس زبانهندی  زبانشود که میادعا در این روایات  کا:الف 

این ادعا صحیح است؟ تمام ادارات  آیا باشند.میآموزش هند  زبانانگلیسی 

 زباندرس از  هایکالسمیکنند؟ در تمامیهندی استفاده  زباندولتی هند از 

 شود؟مییسی استفاده لانگ
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 رایجدرهند  نه، درست نیست. اگرچه آموزش انگلیسی کامالً الف م:

باشد، اما این میکشور برجسته  انگلیسی در آموزش عالی این زباناست و 

غلبه نه توسط قوانین بریتانیایی طرح ریزی شده است و نه توسط قانون 

 هایانگلیسی و مزیت زبانجهانی اهمیت  یهاساسی هند. این غلبه نتیج

انگلیسی، به عنوان  زباناقتصادی  هایآن است. جوامع هندی از مزیت اقتصادی

ن را حفظ نمودند. اما ابزاری برای آموزش عالی آگاه بودند، این گونه بود که آ

 .است هند نکاسته یهجامع هایزبانگاه از اهمیت سایر این امرهیچ

انگلیسی  ،های هندها و دبیرستانپس در بسیاری از دبستان الف کا:

 ؟آموزش نیست زبان

آموزش دیدم. در دوران ( 1خودم )اودیامادری  زبانمن به نه.  الف م:

هم من  هایانگلیسی آموزشی ندیدم. تعداد زیادی از هم نسل زبانابتدایی به 

انگلیسی چهار تا شش سال بعد از  زباندیدند. ش زآموشان مادری زبانبه 

. آموزش به آموزش ما اضافه شدبه  ،مادری آموزش دیدیم زباناینکه ما به 

که وارد دانشگاه شدیم،  میمادری تا دوران دبیرستان ادامه داشت. هنگا زبان

به  واحد درسیمادری به عنوان  هایزبانانگلیسی ابزار آموزش شد. اما  زبان

مهارت در  بهای یسی لطمهلانگ زبانکار خود ادامه دادند. بنابراین، مهارت در 

مادری منجر به پایین  زبانو بالعکس. مهارت من در  کندمیمادری وارد ن زبان

 یانگلیس زبانشود و کسب مهارت در میانگلیسی ن زبانآمدن مهارتم در 

 هدف باید این باشد که. کندمیمادری وارد ن زبانای به مهارت من در صدمه

تا هر کدام  را بطور همزمان تقویت نمود هازبانمادری و سایر  زبانمهارت در 

آموزش برای خود  زبان به عنوان ها را بتوان در سطوح باالترزباناز این 

                                                            
1 Odia 
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ایان آموزان را تا قبل از به پدانش گیزبانچند. چنانچه سطح مهارت دبرگزی

بر  آموزش عالی را زبانتوانند میدهید آنان  أرساندن دوران دبیرستان ارتق

انگلیسی در آموزش عالی و تخصصی  زبان چونبرگزینند.  اتمبنای مقتضی

فراهم هم در هند انگلیسی  زبانپس امکان برگزیدن ، باشدمیبسیار برجسته 

سفانه آنچه در حال حاضر درهند در حال روی دادن است، تحمیل أ. متاست

ندارد. برای ملت هند،  میانگلیسی درسطوح پایین آموزش است. این لزو زبان

همیشه سودمند خواهد بود. بنابراین نباید در  ماهر یهزبانچند افرادداشتن 

 زبانمادری را به عنوان عامل تضعیف مهارت در  زبانجهان امروز مهارت در 

مادری  زبانآموزش به  میبرشمرد. براین اساس، افرادی که حا غیرهانگلیسی و

بایستی میباشند. این مسئله میغالب ن هایزبان انگلیسی و زبانهستند مخالف 

 می، اعطای جایگاه برابر به تماهزبانچندتفهیم شود. در چهارچوب آموزش 

ست، امیخود امری الزا زبانو آزاد گذاشتن فرد باسواد برای انتخاب  هازبان

کنم مردم جوامع می. فکر نتحمیل کنیم هاآنخاص را به  زبانپس نباید یک 

مادری شان  زباننگه داشتن فرزندانشان در  و محصور لیت خواهان محبوساق

نیازمند افق فکری جدید هستند.  ،مختلف هایزبانبرای پیشرفت در  هاآنباشند. 

فکری فرد باسواد را پیرامون  هایبایستی تا حدودی افقمیآموزش  یهحوز

را به  هازبانبایست میمختلف و مرزهای ملی گسترش دهد. پس  هایزبان

 عنوان عامل ایجاد مساوات در نظر گرفت.

شما از  آشناییبه نوعی باعث باال رفتن  ما یهرابطحاال که  الف کا:

 شناسان،زباناران ایرانی، ذگسیاست هایی ایران و نگرانیزبان هایسیاست

چه شما ایرانیان  یه، به عقیداست مادری شده زبان فعاالن آموزگاران و
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فرا هند  ه درزبانچنددر آموزش  شما دست آوردهای توانند ازهایی را میدرس

 ؟ گیرند

هند در کل حامل دو پیام است.  و موقعیت از نظر من وضعیت الف م:

گی حفظ شوند. زبانبایستی در چهارچوب چندمی یک کشور هایزبانیک، تمام 

دیگر برتری  هایزبانه مانند انگلیسی نسبت ب زباندوم این که، اگر شما به یک 

هندی به خطر  زبانمانند  هازباندهید، مانند آنچه در هند روی داد، سایر 

باشد، هیچ  هازبانکه به ضرر سایر  زبانافتند. از این رو افزایش نفوذ یک می

بایستی در میمنفعتی برای جامعه و اجتماع در پی نخواهد داشت. و آموزش 

 زبانباید  هااقلیت عمل کند. بچه هایبانزو حفظ  گیزبانچندچهارچوب 

دهند که نسبت به آن احساس غرور کرده و  أشان را تا مقطعی ارتقمادری

دیگر را تا حد خاصی از مهارت یاد بگیرند. پیام این است که  زبانهمزمان یک 

بایستی ترویج و حفظ شود. اما همزمان، میحقیقت زندگی است و  گیزبانچند

خطر افتادن سایر  هکه باعث ب زبانیا چند  زبانیک  یهبی رویهرگونه نفوذ 

 ی و فرهنگی جهان و اززبانعظیم برای تنوع  یک خطر یابهثشود، به م هازبان

 باشد.میا قزیست و ببرای ین رو 

در نقاط  هزبانچنانچه ایرانیان امروز شروع به آموزش چند الف کا:

 چه خواهد بود؟ آنی این امر منافعکنند،  مختلف ایران

در مدرسه و  هااین امر بالفاصله منجر به عملکرد بهتر بچه الف م:

سطح سواد و  أچنین ارتقشد و هم هدخوااقوام شاگردان همبستگی مدرسه و 

فارسی باید در کنار سایر  زبانفارسی را در پی خواهد داشت.  زبانمهارت در 

مادری به سیستم آموزشی  ایهزبانبا وارد کردن  مادری حفظ شود. هایزبان

و به موجب این  کندپیدا میفارسی ارتقا  زباندر  ها، مهارت بچههاآنبجای رد 
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ی در کالس مشارکت کرده و با اعتماد بنفس و پشتکار بیشتر هاآنامر، 

است. برای  1یک استراتژی عملی این مسئلهشان بهتر خواهد شد. یادگیری

 هایزباناقلیت لطمه وارد کرد. تقویت  هایزبانفارسی نباید به  زبانتقویت 

بایستی به میدر سرتاسر جهان  شود.میفارسی  زباناقلیت منجر به تقویت 

و در  گیزبانچندبه سوی کسب مهارت  میمادری به عنوان گا زبانآموزش به 

 نتیجه به سوی جهانی بهتر نگریست.

                                                            
1 Pragmatic strategy. 
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 فصل چهارم

 و گفت در چین و آسیای مرکزی: گیزبانچندآموزش 

 بحری استیونگویی با 

ه زبانچندموزش آ یهطور گسترده در زمین هشما ب :الن )الف کا(امیر ک

ید.علیرغم پیوند فرهنگی و اهید و نوشتاهمطالعه کرد سیای مرکزیآدر چین و 

های زبان مادری در ، در بحثن مناطقآبین ایران و کشورهای  تاریخی محکم

تاجیکستان  در چین،ه زبانچندموزش و پرورش آبه  میاشارات بسیار کایران 

در  گیزبانچندی همین ترتیب، تحقیق درزمینه هب افغانستان وجود دارد. یا

قرار گرفته  میمورد توجه ک غرب میو مراکز عل هاسیای مرکزی در دانشگاهآ

 هزبانچندموزش آی اقلیت و تحوالت تاریخی هاناوضعیت زب توانیدمی است.

 هرا ب ،شود امروزه استفاده می هی کهایمدل ، شمالسیای مرکزیآدر چین و 

 بیان کنید؟ اختصار

سیای مرکزی تحت حکومت آقبل ازاینکه  :بحری )س ب( استیون

موزش آبسیار شبیه ، موزش و پرورش، آروسیه یا شوروی سابق قرار گیرد

 نظیرآموزشسواد پایه  آموزش ،ابتدایی یا مکتبی همدرسکارسنتی ایران بود. 

 تاجیکی، ترکی و هایزبانبرای نوشتن  هاآن بکارگیریحروف الفبای عربی و 

 ینآقر آیاتدعاها و نمازها،  بود. با متون مذهبی و نماز و دعا موزشآو شروع 

 زبانبه همچنین شامل متون مهم  هاآنتحصیلی  یبرنامه .عربی بودند زبان هب

یا ترکی کالسیک  ،سیای مرکزیآدر  زبانفارسی کالسیک و درمناطق ترک
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عجین شده بودند و در  شدت با عربی هاین متون ب اما .بود (1ی)چاغاتا مغولی

همچنین  مختلف و هایزباندر مدرسه با  یکتاجای محاوره سخنوران ،نتیجه

مراودات که در  ،ارسی کالسیکپ شدند.مواجه می رسیپا زبانهای مختلف فرم

 ارتباط روزمرهای تاجیک که در محاوره زبانشد و استفاده میای مدرسه

 ای تاجیکمحاوره گویش ای آنقدر باارسی کالسیک مدرسهپ ،شد استفاده می

موزش قابل آسادگی و بدون  هب توانستندنمی انآموزشت که دانشاتفاوت د

( ۱959) 2فرگوسن هابعد که استهمان چیزی موقعیت این  د.نبفهم ، آنراتوجه

تفاوت  هاشاره دارد کموقعیتی نامید و به  3(یگلوسیا)دی زباننگی و، دوگآن را

یک  5)محاوره ای و غیر رسمی( "پایین" یو گونه 4)رسمی( "باال" یگونه بین

برای  رسند. نظر می همتفاوت ومجزا ب زبانست که دو ا ازه ایاند هب  زبان

 ای خودشان با ترکیمحاوره زبانترکیب  ،ایترکی محاوره ورانگویش

( ۱969) 6یشمنف رسد که نظر می هب حالت و موقعیتیارسی بیشتر پکالسیک و 

، این بخارا نظیردرمناطقی  نامد.می 7یزبان نگیگودو با همراه گیزباننرا دوآ

 زبانای تاجیک و ازبک و همچنین سه محاوره زبانشامل داشتن دو موضوع 

 زبان .بود سیای مرکزیآترکی کالسیک -ارسی و مغولیپ، کالسیک عربی

بلکه فرهنگ لغت آن نیز شامل  ،نه تنها به شدت با عربی عجین شده بود ،مغولی

 ارسی بود. پت اتعداد قابل توجهی از لغ

                                                            
1 Chaghatai 

2 Ferguson 

3 diglossia 

4 High(H) variety 

5 Low(L) variety 

6 Fishman 

7 bilingualism with diglossia 



 

211 

یا میتوانیم چیزی که شما توصیف کردید را مدل سنتی آ: الف کا

 که سادهه زبانچندیعنی یک مدل  سیای مرکزی بنامیم؟آدر هزبانچندموزش آ

توسعه یافته  اجتماعی-فرهنگی انتظاراتو  هانیاز براساس صورت ارگانیکبه 

 ؟است

عربی  ارسی وپ ، شامل آموزشموزشی سنتیآ یبرنامه ،بله :الف ب

. بودموزان و معلمان آای دانشمحاوره هایزبان همراه یا ترکی بهکالسیک و 

 جدا بدانیم، هاآنکالسیک انواع گوناگون از  را اییا ترکی محاوره تاجیکیما  اگر

توان آن می به طور واضح و شودمی زبانشامل سه تا پنج  یموزشآاین مدل 

 قلمداد کرد.ه زبانچندموزش آیک فرم از  را

-ط خاص اجتماعیشرای ینتیجه معموالًه زبانچندموزش آ: الف کا

این  فراگیری و ترویجچه چیزی باعث  .سیاسی است-فرهنگی و اجتماعی

موزش آ شکلگاهانه به این آچقدر معلمان  شد؟در این مناطق میرویکرد 

 ؟پرداختندمیه زبانچند

ه ، یعنی بگرددبرمی میموزش اسالآبه دوران  مدلاین  أمنش :الف ب

یونانی  یمتون فالسفه ترجمۀاز راه  -اسالمیی فالسفه  گردد کهمیزمانی بر

و تفسیر متون مذهبی حساسیت نشان دادند  زبانبه موضوع  -عربی زبانبه 

( ۸۷۰-۸۱۷)1یرلجها .گذاشت تأثیر درآموزش نیز  هاآنرویکرد  و درنتیجه بر

ی زبانماده کنند و به آرا برای یادگیری  کودکانکرد که  مسلمانان را تشویق می

این به  احتماالً ،زباندر مناطق عربی  .ندمبفه آنرا بتوانند هاآن هتدریس کنند ک

ولی در مناطق  ،غیر ضروری بود یهاز اصطالحات پیچید و دوری معنای پرهیز

شد  عربی پیشنهاد می زبانهمراه با ، مادری زباناستفاده از  ،زبانغیر عرب

                                                            
1 Al-Jahir 
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 موزآدانش تعامل بین معلم و هب صحیحموزش آ ه( اظهار داشت ک95۰) 1ی.فاراب

 فکرش را از ارسطو گرفته است. از طرز موزشیآچند توجیه وی نیاز دارد. 

ولی اصول  ،کندمیبیان  گیزبانچندراجع به  میعلیرغم اینکه فارابی چیزهای ک

مرکزی است که سیای آدفاع کرد هنوز مورد نیاز معلمان  هاآناز  هتعاملی ک

یک  (۱۰3۷-9۸۰) 2یناسابن .کنندمیدیگر عالوه برعربی استفاده  هایزباناز 

سیای مرکزی به دنیا آفارسی بود و در نزدیکی بخارا، در زبان میبو سخنور

م شود، ولی به تما بدلیل کارهایش درزمینه پزشکی شناخته می مد و اساساً آ

 هک معتقد بود ویعالقه مند بود .  موزش و پرورش،آآن زمان، مثل  هایدانش

از سن  هااکثر بچه هک ی استزبان رشدو  یموزش رسمی، نیازمند بلوغ حداقلآ

 باید شامل هاموزش بچهآ هک بر این باور بوددارند و همچنین  آنرا سالگی 6

درحالی که در یک محیط ، بطور واضحسینا لذا ابنباشد.  هم شعر آموزش

 آموزش و آمادگی، به نوشتمیعربی(  زبان)به آثار خویش را  زبانرسی فا

  د.کر کید میأفارسی اشاره و ت زبانشعر  فارسی و احتماالً زباندر 

موزش آ شاهدان ،ی چندزبانگیمثبت در زمینه علیرغم این آغاز

 اندهگزارش داد قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در سیای مرکزیآدر میاسال

 گروهیتکرار وار، وابستگی بیشتری به یادگیری طوطی که این نوع آموزش

-ازمتن میو فهبا متون عربی، بدون هیچ درک  مخصوصاً -بدون تعامل

 موزشیآتضاد با قوانین  درموارد  این یداشته است. همه بدنی وهمینطور تنبیه

گونه انتقادات شدید که بیشتر از البته علیرغم وجود اینذکر شد.  که در باال بود

 یمسئلهوجود دارند که  هاییگزارش، آیندسازی منطقه میبستر دوران مدرن

                                                            
1 Al-Farabi 

2 Ibn Sina 
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 ان را درموزشآموزان وهمچینین بین معلم و دانش آتعامل بین دانشوجود 

 کنند.مییید متوسطه را تأموزش در سطح آبخشی از 

 شد؟چندزبانه  فضایباعث تغییر این  یتهمدرنورود یا آ :الف کا

بخشی ازطریق  .سیای مرکزی آمدآ هچندین شیوه ببه  یتهمدرن :الف ب

که به خارج رفته بودند تا در ترکیه و مصر تحصیل کنند و با  دانشجویانی

راه  ازبه امپراطوری روسیه  واکنشجدید برگشتند و بخشی در  هایایده

روسی هم بلد  آنان از وبرخیان مسلمان بودند زبانترک . تاتارها،1هاتاتار

به کردند و  خود، در تجارت استفاده می بودن هزبانتوانایی دو  از هاآن بودند.

مرکزی  یایسآ هشان را باروپاییان و محصوالت روسیان و هایایده این شیوه،

 ، وددنبونزدیک  3و قرقیزها 2قزاقها هخیلی ب هاهمچنین، چون تاتار وردند.آ

 بودند .نیز  سیای مرکزیآی بین روسیه و واسطه

 چه اتفاقی افتاد؟های آموزشی سیستم از لحاظ :الف کا

دولت روسیه درمناطق  میتاتارها، نه تنها به عنوان مقامات رس الف ب:

درمناطق خود در نیز را ای چاپ و تکثیر ههکردند، بلکه دستگامی کار زبانترک

 به زبانکتب و مواد نوشتاری ازی کردند و اندهرا ی آن زمانروسیه در 4ولگا

، کتب و مواد نوشتاریدادند. همراه با این  گسترشسیای مرکزی آتاتار را به 

تاتار را  زباناسالم و  از خود نسخه و تفسیر هاختند کاند همدارسی به را هاآن

دولت  هویت اسالمی،تقویت  ورد. این تحکیم وآمیقزاق و قرقیز  هایبه جلگه

مذهبی  مدارس دیگری که غیر دولت روسیه باعث شد و روسیه را ترساند

                                                            
1 Tatars 

2 Kazak 

3 Kyrgyz 

4 Volga 
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روسیه وفاداری عامه را  امپراطوری برایبدین وسیله  تا بودند به راه بیاندازد

توانست مینآموزش فقط  اما از آنجا که مشروعیت دهد. گسترش و به آن

سیای آه را برای مناطق زبانودولت یک راهکار د موزان را جذب کند،آدانش

  گسترش داد. آنتا اواخر قرن نوزدهم اواسط از مرکزی

 هکناشی شده باشد  1یلمینسکیا نظامی شاید ازگزباندو یهایدخوب، 

در . دشولگا استفاده می یهی در منطقزبان هایاقلیت دارای یدرمدارس دولت

شد و میآموزش داده  مادری زبان، مدرسه سال اول دو در ،نظام ایلمنسکی

 زبان سپس درسال سوم، شد.میتدریس مجزا  درسیعنوان ه روسی ب زبان

مدارس بخش نظام آموزشی  با این وجود، روسی بود. زبان موزش،آاصلی 

و  بودایلمینسکی، متفاوت  نظامبا  سیای مرکزی تحت کنترل روسیه،آشمالی 

ی منطقهکه چندین  جاییدر جنوب،  .ندشدنامیده می "مدارس محلی روس"

بعضی از  متفاوت بود. 2یتهمدرن هب واکنش ،بودباقی مانده  مستقل امیرنشین

 رکه چقد متوجه شدند، را دیده بودندیا استانبول  3قاهرهکه  نجاآدانشمندان 

در  ها و رویکردهای آموزشی تغییر کرده است.، از جمله روشدنیای خارج

 موزش جدید،آ را معرفی کردند. 4"یدجدآموزش "نو به نام  روشی هاآننتیجه، 

و  علومولی موضوعات جدید مثل  ردکمیموزشی سنتی را حفظ آ یبرنامه

ابتکارات مهم تاتارها نیز تأثیر تحت همچنین،  هاآن .افزودروسی را به آن  زبان

در مصر و ترکیه و روسیه تحصیل کرده  هاآنگرفتند که بعضی از قرار می

 بودند.

                                                            
1 Ilminsky 

2 modernity. 

3 Cairo 

4 Jadid or New Method 
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از شمال به  غاز شد:آموزش، از دو جهت آبراین مدرن سازی بنا 

تاتار و معلمان و دولت روسیه و از جنوب توسط  میمقامات رس یهوسیل

مد، آتمام منطقه  هقوانین شوروی ب هدر نتیجه، وقتی ک. 1یگران بوماصالح

شوروی  3"سازیمیبو" هایسیاست همد کآبه وجود  2"یانگرانو"بین  اتحادی

اول بعد از انقالب،  هایدرسال براساس این سیاست، را انجام دهند. سابق

سیستم که این . درمادری بود زبانموزش، بر روی آکید اساسی أتمرکز وت

ی به مدارس ازبک هاازبک ،دشنامیده می "تم مدرسه ملیسیس" اًاصطالح

 .هر قومیتی به این ترتیب کردند ومیشرکت  یمدارس قزاقدر هارفتند و قزاقمی

ملی  یدو یا بیشتر برنامههمزمان یک مدرسه ممکن بود  اما در بعضی جاها،

 هزبانمدارس دو تاجیک و هم روسی. اینها واقعاً  یهم برنامه داشته باشد. مثالً

 ی در یک ساختمان بودند.زبانتک  یهنبودند، بلکه مدارسی با دو برنام

توانند مدارس اعالم کرد که والدین می 4خروشچف ،۱965در سال 

خود  هایبچه یهمدرس زبانی برای تغییر أشان را انتخاب کنند یا حق رهایبچه

سیای آآموزان دانشتعداد بیشتری از  ،با ایجاد حس اعتمادرا دارند. در نتیجه 

 وارد شدند ،روسی برای آموزش زبانبا محوریت  روسی مدارسمرکزی به 

روسی را ایجاد کردند.  زبان 5سازیادغام یا یورسازغوطه از لیشکبنابراین  و

روسی در بین شهرهای  زبانای درافزایش مهارت قابل مالحضه به امراین 

                                                            
1 domestic reformers 

2 Jadidists 

3 Indigenization 

4 Khrushchev 

5 Russian immersion 
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)که  منجر شد، 1کاهشی گیزباندو به شکلی ازدر عین حال مرکزی، اما  سیایآ

بعد ازچندین  .(شودتر میو کمتر آموزان کممادری دانش زبانتوانایی در آن 

به مکالمه ی برقراری ارتباط و یتوانافقط خود  2موروثی زبان در هاخیلی نسل،

 سرعتبه  درمقطعی، یزبانآموزش درنتیجه، سیاست  .داشتندمحدود  صورت

 یا یزبان نگیوگدوهمراه با  3نامتقارن گیزباندو حالت و موقعیت منجر به

 که پیدا کننداین ترس را سیای مرکزی آدر برخیباعث شد که شد یگلوسیا اد

 شود. هاآنو هویت  زبانبه ازدست دادن کامل  در نهایت منجراین روش 

 ؟ چه اتفاقی افتاد 4یشورو بعد از سقوط اتحاد جماهیر :الف کا

ان شکل سنخبه همطیف  دو 5یکاپرسترو هایخرین سالآدر :الف ب

 علم،پزشکی،  مهندسی، یدر زمینه ینمتخصص -: دانشمندان فنیگرفتند

نخبگان و بودند های روسیه کردگان دانشگاهکه تحصیل -مدیریت و سیاست

 مهارت بسیارکه -و ادبیات زبان تاریخ، هایحوزهن دریمتخصص-فرهنگی

در  نسبیسیای مرکزی و همچنین سطح مهارت آادبی  هایخوبی در استاندارد

جایگاه  هها نخبگان فرهنگی بدرطول این سال روسی داشتند. و ادبیات زبان

در سال  هک عث شدبااین امر سیای مرکزی اعتراض کردند.آی هازبانپایین 

جدیدی  سیای مرکزی قانونآ هایجمهوری تمامدوسال قبل ازاستقالل،  ،۱9۸9

 میرس زبان مادری هر جمهوری به عنوان زبانطبق آن  برکه ند را تصویب کرد

                                                            
1 subtractive bilingualism 

2 heritage language 

3 Asymmetrical Bilingualism 

4 USSR 

5 Perestroika  
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 هاآن هنچه کآدنبال استقالل نبودند. به  هاآن. درنظر گرفته شددولتی  و

 بود. شانو فرهنگ زبان احترام بهو  بیشتر استند خودمختاریوخمی

 از کشور به کشور ،سیای مرکزی داریمآما امروزه در هایی کهمدل

را افزایش  بومی کشور زبانبرای  میحقوق رس، گرچه همه متفاوت است

موزش در کشور آاصلی  زبانعنوان  هرا ب یترکمن زبان ،1ترکمنستان .اندداده

را تعطیل )از جمله پارسی تاجیکی( اقلیت  زبان آموزش اکثر مدارس ،قرار داد

-تمام مدارس روس یک مدرسه تیزهوشان و نخبه در پایتخت، به جزو، کرد

جماهیر  انواع مدرسه را از دوران اتحاد ترکیبی از قزاقستان، بست.را  محور

درمناطق روستایی  محور-یقزاق هزبانتک مدارس کرده است.شوروی حفظ 

درمناطق شهری باقی  محور-در حالی که خیلی از مدارس روسی ،غالب هستند

)ترکیبی از آموزش  "2محور -قزاق -یروس" یدوزبانه تعداد مدارس ماندند.

با این اوصاف،  .افزایش است هب روقزاقی(  زبانروسی و هم به  زبانهم به 

، هزبانهم چنین آموزش تک و است برتر محور-موزش روسیآ دیدگاه کهاین 

  همچنان ادامه دارد.

دانش آموزان را در  تواندرس میاتعداد انواع مدگوناگونی دراین 

برای مثال  .قرار دهد دوران تحصیل موزشی درآ زبانچندین معرض آموزش 

داشته  4هزبانزش سهموآعی نو، 3یوگاراز اقلیت  فردیقزاقستان ممکن است  در

ی و قزاق زباندوران راهنمایی به  درو ییوگار زبانبه  دوران ابتدایی : درباشد

آموزش بینند. این نوع آموزش، آموزش  روسی زبانبه  دوران دبیرستان در

                                                            
1 Turkmenistan 

2 Kazak-Russian-medium 

3 Uygur 

4 Trilingual 
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توالی حضور می نتیجهه زباناین آموزش چنداست با این تفاوت که  هزبانچند

و تعلم تعلیم م های تعلیم مرسوروشبدون ه زبانتک یمدرسهدر چندین 

 ه است.  زبانچند

سیستم  هنسبت ب هزبانچندموزش آ سیای مرکزی ازآتجربیات  :الف کا 

نظر  هتر بایران پیچیده در طول قرن گذشته در فارسی موزشی انحصاراًآ

ن مناطق برای آاقلیت در زبان سخنوران رسد. برطبق توضیحات شما،می

زادی آمادری خود،  زبان هپرورش ب موزش وآشان و هایزباناستفاده از 

   .اندداشتهدر ایران  میقو هایاقلیت هبیشتری نسبت ب

قانون اساسی و قوانین  در میزادی رسدارای آ هاآنخوب،  :الف ب

 متقاعد کردن تبلیغ و ،آموزش صدد در 1ینلن هویت ملیسیاست  .بودند یزبان

آموزش  یپروسهشان در مادری زباناز  استفاده رایب زبانجمعیت غیرروس

حدود ده سال  ،۱9۱۷ سال بعد از .را نداشتروسی  زبانو بنای تحمیل  بود

 یمطالعهتحصیل و  ۱93۸سال در اما .ترویج شدند قویاً ی غیرروسیهازبان

 زبانغیرروس های، برای جمهوریدرسیروسی به عنوان یک موضوع  زبان

بود که  ۱956مد و تنها درسال آبه صورت اجباری در اتحاد جماهیر شوروی،

اما توجه شدند.  محور-مدارس روسیبه به تبدیل  مجاز زبانغیرروسی مدارس

و نه  هازبانجدایی بین  همواره رایج یکنید که در تمام این تحوالت، ایده

. این حوزه ری دروآنو و عدم تحقیقآن هم با  وآموزش چندزبانه بوده است، 

صورت گرفته به ندرت  هزبانچندو یا  هزبانموزش دوآمدل به سمت جهش 

 .است

                                                            
1 Lenin 



 

219 

نفوذ روسی ارسی بر آسیای میانه، پ زبانثیر در مقایسه با تأ :الف کا

تعامالت فرهنگی آیا ، فرهنگی را داشته استتهاجم یک  نقش هک رسد نظر می هب

تر و ان( نرمزبانو غیر فارسی انزبان)بین فارسیی در فالت ایران زبانو 

  تر بوده است؟ارگانیک

سیای مرکزی بعد از شوروی وجود آدر  می:مطالعات بسیار کالف ب

ه زبانچند قرقیزسخنوره، با یک زبانتک زبانکه یک روس برای مثال، وقتی دارد.

 این حکایت از شد.می فرض انتخابعنوان پیش هروسی ب زبانکرد،  تعامل می

حتی در میان  داندروسی را برتر می زبانکه  پنهان استسلسله یک 

خود اجتناب  زباناز استفاده از با انتخاب خود ها برخی اقلیت زبانان.غیرروس

 دادند. خود اهمیت چندانی نمی زبانکردند و حتی بعد از استقالل به می

 چین چطور؟ یدرباره :الف کا

یاد داشته  هب ست.اسیاست شوروی  اساساً سیاست چین، :الف ب

داشت. اگرشما نموزش اجباری وجود آ درامپراطوری چین، هباشید ک

آموزش اصلی ی نوشتار شما چند کاراکتر هب یاد بگیرید،سواد استید وخمی

سطوح باالتر برای  .از بر کنیداز طریق برخی متون ساده  هشد ک می داده

غیر چینی هم اجازه داده  زبان هایلیتاق هبودند. ب 1یوسکنفوس تعالیم موزشآ

اتفاقی برای  هاما چ این کار را نکردند. اکثراً هاآنشرکت کنند ولی  هشد ک

هرچه خود  هشدند ک رهاحال خود  هب هاآنمسلمان و بودایی افتاد؟  هایاقلیت

 هایشما مالیات وخراج هتا زمانی ک هفکر این بود ک طرز اهند انجام دهند.وخمی

 در مدارس انجام می هکاری ک کنید،کنید و شورش نمیرا پرداخت می خود

 خودتان ربط دارد. هدهید ب

                                                            
1 Confucian 
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 زبانموزش بر پایه آبرای را  فضای آزاد راهکار هاپس چینی :الف کا

 ادامه پیدا کرده است؟ هماکنون  تا  مسئله یا اینآ مادری داشتند،

که را موزش ابتدایی آسازی مدل مدرن مردم جمهوری چین، :الف ب

ی زباندنبال کردند و همچنین در ابتدا، با دنبال کردن سیاست  اجباری بود

و دولت  خودش را دادند، زبانبا  و آموزش شوروی، به هرملیتی حق تحصیل

 فاقد یهازبانبرای  میرس خطالفبا و  به وجود آوردنحمایت خود را برای 

شان زبان )که زبان بومیچینی  تبارهان   بیان کرد. داوطلبان نظام نوشتاری

. ی متفاوتی را صحبت کنندهازبانتا  ندموزش دیدآالب یعنی ماندارین بود( غ

همراه با  شدند تا چینی رامیفرستاده  زباناقلیت هایروستا هب هاآن سپس

بزرگ با  هایملیت بنابراین، .اقلیت تدریس کنندزبانتوضیحات شفاهی 

خودشان  زبان هب نستندتوامی، وادبیات نظام نوشتاریاد با یک زی هایجمعیت

به  های داشته باشند کدیدهموزشآ افراد مرور هکتاب درسی داشته باشند و ب

  موزش دهند.آخود  زبان

دولت مرکزی چین های درسی اصلی کتاب همان درسی هایکتاب اما

 در نتیجه،ند. شدمی ترجمه  فقط و می شدند ییدأوسیله دولت ت هب که بودند

های درسی این کتاب هگفته شده است ک برای مثال در مناطق روستایی تبتی،

از  هاکتابمحتوای  .نبوده استشان قابل فهم هایموزان و معلمآتوسط دانش

 اگر .وردآنمی حساب  هرا ب هااست و دانش محلی آن دور هب هاآنتجربیات 

 ،بود شرایط محلی داده شده هتطبیق محتوا ببرای  یزادآمعلمان این  هچه ب

چطور این کار را انجام  هگفته نشده بود ک هاآنموزش ندیده بودند و به آولی 

باعث  چینی، زبان  هموزشی موجود و تدریس فقط بآ یتدریس برنامه ،لذا .دهند

  ی یادگیری شد.زمینه بسیاری در هایشکست
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درچین با  نشینکوچگروه نیمه یک بر ،مدرتحقیق دکترایمن برای مثال 

 زبان هب هاآن ۱96۰ و ۱95۰ در دهه. کردم و مطالعه تمرکز نانوشته، زبانیک 

 زباندر  فوق برنامههای موزشآاما اغلب با  موزش داده شدند،آچینی 

 دوست داشتند. درموارد دیگر، دیدند و این کار را نیزمیآموزش  نیز خودشان

در  هشد کموزان اجازه داده میآاما به دانش  ،ندبود فقط چینی بلد شانمعلم

فهمیدند اجازه میبهتر چینی  هکسانی ک به خودشان استفاده کنند. زبانکالس از 

سایر شاگردان هم با خود توضیح دهند و هایهم گروهی هب تاشد  داده می

ها حاکی از وجود اما برخی گزارش .کردندخوشحالی در گفتگو شرکت می

و هم چنین وجود سرزنش  "چینی زبانآموزش فقط به "سیاست سختگیرانه 

کردند. میخویش استفاده  زبانچینی از  زبانو تنبیه کسانی داشت که بجای 

این نوع سیاست اتخاذ شده توسط برخی  آموزان ازها و دانشالبته که اقلیت

  معلمین ناراضی بودند.

 ؟شتمعلم بستگی دا هب عمالً عموضو : پس اینالف کا

اواخر دهه  در 1ییک اختالل بزرگ در طول انقالب فرهنگ بله، :الف ب

سرکوب  و همچنین چینی زبانآن ارتقاء  طیکه در اتفاق افتاد  ۱9۷۰و ۱96۰

قبلی تر نرمهنوز سیاست  ،میدر مناطق کلذا،  اقلیت افزایش یافت. هایزبان

 شد.چینی فعاالنه دنبال می زبانارتقاء  دیگر مناطقدر حالی که در  داشتادامه 

 چطور؟ یامروزدر مورد چین  :الف کا

قانون  هستند. "انقالب فرهنگی"قبل از دوران خوبی  همان به هاسیاست

به  آموزش در مدرسه زباناقلیت را به عنوان  زباناساسی حق استفاده از 

 زبانند به عنوان نتوامی اقلیتی هازبانگوید که . قانون میشناسدمیرسمیت 

                                                            
1 Cultural Revolution 
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سطوح  یرا به عهده و خط مشی د، اما انتخاب سیاستنآموزش استفاده شو

ی مدارس و معلمان که دیدیم تا حدی برعهده تر حکومتی و همانطورپایین

ی استفاده شود، یک تصمیم سیاسی محلی است. زبانگذارد. اینکه از چه می

تحقیق  .شوداستفاده نمی ارد ولی لزوماً حق وجود داین بنابراین، اگر چه 

ی درمدارس غرب چین زباناجرای محلی سیاست  یدر زمینه (۱99۸) 1بلکفورد

بعضی  اجرا شده وجود دارد. هایزیادی در مدل که تنوع بسیار دهدمینشان 

را به چینی  زبانکنند و پس از دو یا سه سال مادری شروع می زبانبا  هامکان

 کنند و سپس بعد از دو یا سه سال،بعضی با چینی شروع می .دندهتغییر می

خیلی از  کنند.میارائه اضافی درسی عنوان یک موضوع  همادری را ب زبان

 هو ب دهند تبتی و چینی درس میدوزبانه  ی تبت، در مدارسیمناطق روستا

ر وچینی و یوگ  3روستای سین کیانگ هایدربخش 2رویوگمناطق  طور مشابه،

 متوقف شود، امر نگفته است که این مرکزی اخیراً سیاست شود.تدریس می

با مشورت  بنابراین، یادگیری چینی خیلی مهم است. دارد کهمیابراز فقط  بلکه

، ی آموزش چندزبانهات در حوزهآگاهی از تحقیق گاهی کم یا عدمآناکافی و با 

 دری کودکدوران ، تاس زبانچینی مهمترین  زبان د:نگوی مقامات محلی می

چینی را خیلی زود معرفی  زبانو ین دوران است چینی بهتر زبانیادگیری 

 فشارسنگینی بر. در همان حال، ندنکمی شروعچینی  زبانیا حتی با  ندنکمی

انگلیسی  زباندالیل مشابه  هانگلیسی وجود دارد و ب زبانبرای یادگیری  هابچه

                                                            
1 Blackford 

2 Uygur 

3 Xinjiang 
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اقلیت  مناطقتحصیلی  یهموزش در برنامآی اولیه هایهم خیلی زود و درسال

  شود.میلغو  مادری تقلیل یافته یا کالً زبانموزش آگیرد و می قرار

آغاز  "1هزبانآموزش دو "نام  بهرا  یک طرح آزمایشی ،یانگک یندر س

که در  کننداطالق می هر شرایطیبرای را به اشتباه  اما این اصطالح، نداهکرد

چینی به دانش آموزان  یهزبانتک موزشآبرای مثال ) حضور دارند زباندو آن 

ه هستند زباندو، معلمان محلی که امبر طبق گزارشی که من دیده .(هزباناقلیت دو

در این  -دانندمییوگوری  و یچین کسانی کهبرای مثال -گیرندمیکار هرا ب

اصول تعلیم و تعلم شود و همچنین این آموزگاران تقویت می چینیِ زبانبرنامه 

 کنند و احتماالً چینی تدریس می زباناین معلمان به گیرند. می ه را فرازباندو

کنند  مادری خود استفاده می زباند از نشوآموزان متوجه نمیه دانشک میهنگا

 ی به نوعی ازگزارش دیگر گویند.می 2ه مخلوطزبان که به آن آموزش دو

 "3مدرن زبان اآموزش موضوعات مدرن ب"به ه اشاره دارد که زبان آموزش دو

ی جغرافیااز سوی دیگر و  ،چینی زبانبه . در این روش علوم معروف است

جالب است که بدانید  .شوندتدریس می محلی اقلیت زبانبه  خ محلیمحلی و تاری

در ه کاست روسیه برای مدارس محلی  استعماریمدل مانند این مدل در واقع 

در نتیجه،  .کردمیمطابقت  هازبانمراتب مراتب محتوا باید با سلسلهسلسله آن

اجرای  یکنندهتضمین  هزبانحق آموزش دو فراهم کردن تنها  هواضح است ک

 آن نخواهد بود.درست 

                                                            
1 Bilingual Education 

2 Mixed Bilingual Education 

3 Teaching Moderns Subject in Modern Languages 
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 کردندتالش  فکران دوران مدرن ایرانروشن و گذارانسیاست :الف کا

اروپایی یک ایران متحد و  ملت-دولتهای سیاسی مدلتقلید و پیروی از هکه ب

 زبانفارسی به عنوان  زبان استفاده ازکه اعتقاد داشتند  هاآن متمرکز بسازند.

. بنابراین، کندمیملی را تضمین  و یکپارچگی وحدت سسات دولتی،ؤغالب در م

که  مدرن ایران شد عمومینظام آموزشی  در آموزش زبانتنها  فارسی، زبان

 "یمل و یکپارچگی حدتو"استدالل . در نتیجه در همان دوره ایجاد شدخود 

مقابل  همچنین در و دیگر هایزبانبه  میموقعیت رس اعطایهمچنان درمقابل 

اهمیت فراوان پیدا کرد و  مادری در مدارس، زبانآموزان به آموزش به دانش

ازطریق  یکپارچگیکنید که بحث میشما فکر  .ستتا اکنون به قوت خود باقی

ی درچین و آسیای آیا اقدامات مشابه مشترک چقدر معتبر است؟ زبانیک 

پیامدهای چنین اقداماتی چه  انجام شده است؟ شاندوران مدرنمرکزی در 

  بوده است؟

 زبانفقط " این است که استداللال ؤپاسخ کوتاه به این س :الف ب

ر آمریکای شمالی است و د "انگلیسی زبانفقط "استدالل همانند  "فارسی

 درست نیست. امر شواهد اخیر نشان داده است که در واقع این

 واحد زبانیک  ییآکاریک خط فکری درمورد  از ایگونهیا آ :الف کا

 ، در آسیای مرکزی و چین وجود دارد؟برای یکپارچگی

ضروری است و  موضوع که اینکردند فکر می هاروسبله،  :الف ب

 جماهیر اتحادبقایای به  دهد، اما امروزجواب می و یی داردآکار این شیوه

 یسلطه زماندر مختلف تقسیم شده است. هایشوروی نگاه کنید که به ملت

و  .تأکید کردند روسی زبان آموزش بیشتر و بیشتر برآنها  که استالین بود

 ،روسی بهآموزش  یرغم ارائهعلیکه تأکید در واقع این بود یکی از دالیل این 
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 یبرنامه تعلم و تعلیم وو  ،درسیروسی به عنوان یک موضوع  زبانتدریس 

و  اقلیت کماکان دانش کافی از روسی نداشتندمردم  ،محور-روسی تحصیلی

های دیگر اتحاد جماهیر شوروی هستند با با افرادی که از بخش توانستندنمی

 روسی ارتباط برقرارکند. زبانهم به 

 کرد و چقدرخوب بود؟ چگونه کارمی این مدل :الف کا

روسی به عنوان یک  زبان میتدریس رس اول یوهله در :الف ب

تند که جوانان را به مدارس تصمیم گرف هاآن ایی نداشت.کاردرسی  موضوع

روسی  زبانآموزان به دانش تابفرستند  زبانی روسروزی در شهرهاشبانه

متوقف  هاآن مادری زبان بیشتر رشد ،. اما این کارسبب شدارتباط برقرار کنند

کردند و میصحبت روسی  زبانخوبی  به در پایتخت هادر نتیجه خیلی .دوش

روسی زیاد استفاده  زباناز  به آن مسلط بودند در حالی که در شهرهای دیگر

وضعیت  این .شدروسی فهمیده می زباندرروستاها به سختی  حتی شد ونمی

مثالً موفق نیست که در آن  یهزباندوتم آموزش مثال خوبی برای یک سیس

مسلط  یقرقیزهم روسی و قرقیزها هم به یا  یقزاقهم و  ها هم به روسیقزاق

روسی تحصیل در مدارس تمامکه هم آسیای مرکزی آموزان دانش. باشند

روسی آکادمیک و مکالمه خود را بهبود بخشیده ولی مهارت  زبان، کردندمی

مهارتی دراین زمینه وجود  بود یا اصالً یفعض هاآنمادری  زبانآکادمیک در 

 نداشت.

ملت را ی نتوانست روس زبان یهکه سلط به همین دلیل بودآیا  :الف کا

 ؟کند و یکپارچه متحد

جدی  به هیچ وجه در تاریخ شوروی هیچ کس به طور. احتماالً :الف ب

ن آ محتوای واقعی تواندمیه به عنوان یک مدل که هرکسی زباناز آموزش دو
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یادگیری و آموزش  ،نآی هبهترین شیو بحث نکرده است. موزش ببیند،آرا 

شنیدن  صحبت کردن و اقلیت، زبانهم بود که دانشجویان  در کنار و موازی

بنابراین  گرفتند.های غیر آکادمیک یاد میروسی را از طریق فعالیت زباندر 

 یهدنبال اید هب شفاهی روسی را یاد بگیرند. هایتوانستند مهارت می هاازبک

آکادمیک ازبکی را  زبانیی که به عنوان مثال هاآن ،2انتقال راجع به 1کامینز

 زبانمعرض  دربا موفقیت خوانده بودند دارای شانس بیشتری بودند که 

اندن و وحداقل برای خ همه جا بود، مسئله این روسی آکادمیک هم قرار گیرند.

مادری  زبانکه کسانی که به هر طریقی در  ما اینست بینیپیش. غیره

)بلیغ در زبان روسی  شوند ی افزایشیهزبانتوانند دو می ،تحصیلکرده هستند

 زبانبه تنها  و از آن سو، تمام کسانی که .با حفظ مهارت در زبان مادری(

که فقط  دنشومیکاهشی  یهزباندو  اند )و نه زبان مادری(آموزش دیدهروسی 

پس برای  توانند صحبت کنند.میمادری  زبانخانواده به  ایدرتعامالت پایه

توانید پنج  شما می ،دارید ،3بیشکک ،وقتی که شما یک جلسه در پایتخت ،مثال

است که  یزبانکنند چون تنها روسی صحبت می هاآناما  قرقیز داشته باشید،

 است. 4یزباننگی ودوگ . این یک نمونه از موقعیتراحت هستند آنبا 

ایم پیچیدگی برتری ن صحبت نکردهآیکی از موضوعاتی که در مورد  

 واقع ، درهابه توده ی دانش برترشعار مدرن ارائه رغمعلی .استعماری است

در  .از مسکو به آسیا ارسال شد اروپاییان ایجاد شد وی این دانش به وسیله

منجر  آن ارائه شده بود، یکه بوسیلهی زبانو  هم آمیختن سطح پیشرفت دانش
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و در نتیجه آن در دانش روسی  زبان پنهان و گاهی آشکار برتریِ شبه پذیر

  .و افراد شد زبانطبقه بندی دانش 

 و انعطاف زبانی داشتند کمتررسمی  یهادر ایران سیاست اما الف کا:

 یکپارچه سازی وسازی ی ملتپروژهبیشتر در و قدرت با جدیت فارسی  زبان

  . است مورد استفاده قرار گرفته فرهنگی

آسیا و در درسراسر  پارسی زبان)واژگان(  بله، اما عناصر :الف ب

 1های همانند گلبهارتوانید نامکه در آنجا می اندهپخش شد زبانمناطق ترک

 مسئله آیا این .و فرهنگ ترکی نفوذ کردند زبانو فرهنگ فارسی در  زبان بیابید.

ای ازهمه ، آمیختهمطمئناً  ؟بودفرهنگی  هایپرستیژ یا جاذبه ،اجبار خاطر به

بطورمشابه روسیه واتحاد جماهیر شوروی پرستیژ  .هثیر گذار بودأاینها ت

همچنین قدرت زیادی  هاآنو دانش همراه با آن داشتند اما  زبانباالیی از لحاظ 

و دانش  زبانخواستند که به میخیلی از کشورهای آسیای مرکزی  .هم داشتند

اما مسئله این بود که این دستیابی فقط  .روسیه به عنوان یک منبع دست یابند

به این ترتیب . ازطریق رابطه نامتقارن و زیرمجموعه بودن امکان پذیر بود

 زبانهایی که به آسیای مرکزی فرستاده شدند هیچ دلیلی برای یادگیری روس

 محلی ندیدند.

و اوایل  ۱9۲۰شوروی در دهه  سازیمیبا سیاست بو کامالً مسئله این

 دولتیمقامات  شده بود تاکه برای ایجاد ظرفیت جمعیت محلی طراحی  ،۱93۰

اجباری شدن  .بوددر تضاد ، محلی صحبت کنند زباناز مردم محلی باشند و با 

در سازی میبوپایان سیاست در واقع لین روسی توسط استا زبان یادگیری

 شد،میروسی در جلسات اداری استفاده ن زبان ، که بر طبق آنبودشوروی 
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 بود.وونیسم روسی شو از استعمارگرایی حاکی دقیقاً به این دلیل که 

در طول  یشیافزا گیِزباندو  یا هزبانگرسیستم واقعی حمایت از آموزش دوا

فشار بر روی اتحادیه شوروی برای داشت میشوروی وجود  یدوره

 بود.میروپاشی آن کمتر ف

در  هاکنند که اقلیتبرخی از دانشگاهیان ایرانی ادعا می :الف کا

نارضایتی  اگرچه این اتفاق با پذیرندمیغالب را  زبانسرتاسر جهان به تدریج 

درآمریکا انگلیسی را  زبانمیلیون اسپانیایی 9۰گویند که می هاآن .باشد هاآن

یا مهاجران در اسرائیل در مدرسه و به  اندهپذیرفت میرس زبانبه عنوان 

 عبری زبانشان به ملت جوانان و یکپارچگی خصوص برای تقویت وحدت

 اندهکه مردم آن پذیرفت گویندمیهند ی همچنین درباره هاآن کنند. صحبت می

ها این بر اساس این مثال .کننداستفاده شان استعمارگران زبانکه از 

کنند اقلیت در ایران را دعوت می هایزبان ورانوران و گویشسخن هیاندانشگا

و به عنوان یک حرکت عملی  میرس زبانفارسی را به عنوان  زبانکه جایگاه 

 یزبان هایآیا اقلیت د.نبپذیر مشابه که در سایر نقاط جهان نیز تجربه شده است،

 اصلی چین پذیرفتند؟ زبانرا به عنوان  1ینندرام زبانبه راحتی در چین 

ی درچین یا هایآیا جنبش الب دیگر در آسیای مرکزی چه طور؟غی هازبان

 شناختنو به رسمیتحفاظت  استاروآسیای مرکزی وجود داشته که خ

ندرین را به عنوان ام زبانها ؟ آیا برای مثال تبتیباشنداقلیت شده  هایزبان

 ؟اندهمقاومت کرد آنیا در برابر سلطه  اندهغالب پذیرفت زبان

ادبی طوالنی و قدرتمند دارند،  یپیشینهیک  ها،برای مثال تبتی :الف ب

 ،غالب در کل کشور باشد زبانچینی  زبانایده که  در مقابل این میاما تعدادی ک
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 زبانهای زیادی به تحمیل واکنشاما در مناطق تحت نفوذ تبت  کنند.میمقاومت 

 هااگر تبتی آموزش وجود دارد. از نظر بسیاری از مردم زبانچینی به عنوان 

هایی همچون زمینه های خود را درمختار بتوانند سیاستوددر مناطق خ

دو  تبتی یا چینی یا هر زبانآموزش و پرورش انجام دهند و تصمیم بگیرند که 

وجود ندارد. چندین سال  این خصوصدر  تناقضیرا ترویج دهند، هیچ  زبان

، بدون هشدار یا مشاوره هادولت استانی با یک جمعیت بزرگی از تبتی پیش یک

اعتراض فوری تعداد زیادی از آموزش چینی روی آوردند که باعث  به

 یهزبانی با استفاده از آموزش دو هایآموزان شد. هرچند اگر مدلدانش

 یابند.میبسیاری از این مشکالت کاهش  ،ثراستفاده شودؤم

گاهی ادعا  رسمی، زبانفارسی به عنوان  زبانران طرفدا الف کا:

آموزان مادری به دانش زبان بهها برای آموزش کنند که اکثر درخواستمی

شناختی یا زبانجدی  هایپیشنهاد است تا اینکه طلبانهجدایی هایتالش عمدتاً

مادری را  زبان ناغلب فعاال آمیزایدئولوژیک خصومت جؤ. این باشندآموزشی 

در موقعیت آسیب  ،کنندمیو تالش هایشان مذاکره که برای خواسته میگاهن

آیا تجربیاتی مشابه در چین و آسیای مرکزی وجود  ی قرار داده است.پذیر

 دارد؟

و  گیزبانمادری یا دو زبانبین آموزش  یارتباط اًلزوم :الف ب

فقط ی افراطی ممکن است گراحقیقت یک ملی گرایی وجود ندارد و درملی

سیای مرکزی استانی آدر  .هزبانمادری بحث کند نه آموزش دو زبان یدرباره

درباره  میگویند که دولت کمی 1در تاجیکستان وجود دارد که به آن بدخشان

در مورد درخواست  ان محلیبنابراین مردم .طلبی در آن جا نگران استجدایی
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 . اماکننداحتیاط میمدرسه  آموزشی در سیستم 1یرمحلی پام هایزبانبرای 

 یسنت هزارساله .خواهند را می پامیر زبانو فقط گوید که فقط میهیچ کس ن

پامیری برای ارتباطات روزمره استفاده کنند در  زباناز  است که نای هاآن

  .کننداستفاده میرسمی رسی و تاجیک هم برای مقاصد فا زبانحالی که از 

 هارا دارند اما دولت هاها این ترسبریم که دولتما باید به این نکته پی ب

 مرتکبها دولتدارند.  نیازهم موفق شهروندان آموزش  هبحیات  یادامهبرای 

مداری  زبان موضوع توانید ازشما می چون که شوند میمنطقی خطی تاین 

 لزوماً  ،باشید آن استاروطلبی استفاده کنید پس اگر خبرای استدالل جدایی

چیزی که اکثریت مردم اقلیت  اساس است.بی هاآن ترساین طلب هستید. جدایی

 والدین یک ی است. یکی ازگزبانی و فرهنگی و دوزبانخواهند استقالل می

 ،تبتی زبانمسلط به سه  یهزبانسه یوگورتبتی، با یک مرد  یخانواده

 زبان د دربتواند و امیدوار بود که فرزندش ازدواج کر ،یوگورغربی و چینی

اکثر والدین و  ، مهارت داشته باشد.زبانانگلیسی هم همانند این سه 

این را  هاآندانستند، فقط میآموزان اقلیت، یادگیری چینی را نیز الزم دانش

بنابراین با  .چینی را مطالعه کنند زبانباید  که چرا فقط و صرفاً فهمیدندنمی

طریق آموزش  از فرهنگیاجباری ادغام ایجاد  ها، یا باآمد بچه کار آموزش غیر

 توانند تنش ایجاد کنند. ها می، دولتهزبانتک

خود  زبان تقویت، درمورد شمالی برای مثال وقتی مردم آذربایجان

به دنبال  و اصالً ندارند آذربایجان ایران نظری به کنند، در واقع صحبت می

اگر کردها احساس  ،همین صورتبه  نیستند.آذربایجان ایران  ضمیمه کردن

برای اهداف  فارسی زبانیادگیری عین حال درو کرد بودن  کنند که تناقضی در
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فارسی  زبانشود. مینطلبی جداییمنجر به  مسلماًکلی کشور وجود ندارد، 

 هایسیاست تر بوده و خواهد ماند.ارتباط گسترده زبان ههزارسال است ک

ازه کافی مفید و جذاب اند هب و فرهنگ فارسی، زبان ضروری نیستند. اجباری،

یا آاین است که ال ؤسخواهند که فارسی یاد بگیرند اما  می . همه احتماالًهست

بیایید  ؟یا عربی ، ترکیدیریا اینکه فارسی به عالوه ک فقط باید فارسی باشد؟

 هایزبانمختلف  یهانامردم همیشه در دور: تاریخ ایران نگاهی بیاندازیم هب

فارسی  زبان گیرند، ولی برای اهداف ارتباطی وسیع، معموالً متفاوتی را یاد می

 ارتباط زبانفارسی،  زبانپس  ارتباطی بوده است. یههمیشه بهترین وسیل

 اول بسیاری دیگراست. زبانتر بسیاری از مردم و وسیع

 یدهندهیک عامل پیوند  به عنوانفارسی  زبان"حامیان دیدگاه  الف کا:

 "رسمی زبان به عنوانفارسی  زبان"براین باورند که اگرجایگاه  "فرهنگی

هد کرد. بلکه در بهبود چندانی پیدا نخوا هااقلیت زبانتضعیف شود، جایگاه 

شود که  مناطقی می غربی در هایزباننفوذ تر شدن عوض باعث گسترده

از لحاظ  هاآنکنند. میفارسی صحبت  زبانی غیر از زبانبه  هاآنجمعیت 

 کنند که در آنجا به خاطر ی نظیر هند و نیجریه اشاره میهایتاریخی به مثال

 هاآن. استعماری شدند زبانمجبور به پذیرش  میرس زبانعدم انتخاب 

 زبانآذربایجان شمالی تالش کرد تا دولت اگرچه که به طور مثال ند یگومی

 یبه فراهم کردن داده فارسی مصون بدارد، اما قادر زبانثیر آذری را از تأ

 تعامالت فرهنگی، اجتماعی و یآذری در حوزه زبانکافی برای کارکرد مفید 

 زبانفارسی که در طول قرنها با  زباننشدند. ودرست بالعکس به جای  میعل

در تماس بود، مجبور به استفاده از لغات  ارگانیک و منظمبه صورت  هاآن

 قرار دادند. و خود را درمعرض شدید استعمار زبانیو انگلیسی شدند  روسی
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در چین و آسیای  هاییمثال ع به این استدالل چیست؟ آیا چنینن راجنظرتا

ی درچین وآسیای زبان هایمرکزی وجود دارند؟ چگونه سخنوران اقلیت

 آیند؟می مرکزی با این چالش کنار

التان فکر کنید. ؤدر س "1ارگانیک صورت به" عبارت یبارهدر  الف ب:

بلکه از  ارگانیک نبودثیر روسیه ال شماست. تأؤدرس عبارتترین این کلیدی

کنفرانس بزرگی در باکوی آذربایجان  ۱9۲۷. در سال طرف باال تحمیل شده بود

 مسلمانانخواستند به عنوان ها میآنبرگزار شد.  زبانمدرن سازی  یهدر بار

آسیای مرکزی و متخصصان آذری  هایچون ترک. م دهندنوآوری انجا پیشرو

عربی را به عنوان عامل باز دارنده  زبان که در این کنفرانس حضور داشتند

سازی لغات دادند. تینی کردن سیستم نوشتاری و مدرندانستند، رای به المی

توانستند واژگان جدیدی در آذربایجان ایجاد کنند یا از اصطالحات می هاآن

ترجمه کنند یا حتی از اصطالحات آنان را استفاده یا  سی به عنوان یک الگورو

بود ارگانیک روسی به طور کلی استفاده کنند. این فرایند تا حدودی یک فرایند 

رسید. اما سرانجام مییا حداقل در میان فرهیختگان جامعه این طور به نظر 

 میروسی برای مسایل علتا حد امکان استفاده از لغات  سیاست اصلی مسکو

ای مرکزی آسی هایزبان آذری و دیگر گیری الفبای روسی در نوشتارکارو به

اکنون درآسیای مرکزی در حال اتفاق افتادن است بود. برای مثال آنچه هم

است. در حالیکه بعضی از لغات روسی را حفظ  ارگانیکدوباره یک فرایند 

کنند و البته میرسی را دوباره احیاء و پا ی عربیکنند برخی از لغات اولیهمی

 گیرند.میتعداد قابل توجهی لغات انگلیسی را نیز قرض 
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 زبانچگونه نظارت مرکزی  مقدار واین دیدگاه وجود دارد که چه هنوز

صورت گیرد. آنچه بدان اشاره کردید شبیه به همان چیزی است که مردم 

 زبانه باشیم که به مردم بگوید ما باید سیاستی داشت"گویند: میدرایران 

ما فقط بگوییم دست نگه دارید و اجازه  آن استفاده کنیم. اگر چیست و چگونه از

کارگیری بهبه  هاآنبدهید فرهیختگان کتابهای خود را بنویسند وغیره، شاید 

نیست. افرادی هستند که ارگانیک ورند. این یک فرآیند الغات انگلیسی روی بی

ها را قبول ندارند. بعضی هاخالف نفوذ غرب هستند و این نظریهبه طور کلی م

کنند. میکنند و شروع به توسعه یا ترجمه اصطالت جدید میهم این ایده را قبول 

 با وجود اینترنت کنترل این موضوع تا حدودی سخت شده است. 

 زبانی همین بحث، به طور مثال اگر شما یک فعال کرددر ادامه الف کا:

گذار ایران بودید و یک سیاست مادری در زبانحمایت از  یدر حوزه

 زبانگرنه فرهنگ و فارسی استفاده کن و زباناز  گفتبه شما می زبانفارسی

پاسخ شود، میانگلیسی نابود  زباناکسون و سانگلو زبانتو توسط فرهنگ و 

 ؟بودشما چه می

انگلیسی در -ارسیف یهزباندو  یهگسترد یهشما به توسع الف ب:

ان زبان)پس فارسی زمان رژیم سابق توجه کنید خاص جامعه در هایمیان الیه

فارسی به انگلیسی  زبان. چه شواهدی دال بر تغییر اند(خود این را تجربه کرده

 نفوذ واژگانی در و فراموش نکنیم کهدرمیان ایرانیان در آن زمان وجود دارد؟ 

 زباناین نفوذ بیشتر از طرف  و غالباً ،شته استفارسی از قبل وجود دا زبان

 گذاردر این میان تأثیرهم فرانسوی و انگلیسی ، ترکی هایزبانعربی بوده و 

 . اندهبود
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انگلیسی،  زبانفارسی کنونی واژگان زیادی را از  بله الف کا:

 آوری، به عاریت گرفته است.علوم و فن یدر زمینه مخصوصاً

اگر چیزی "کنم جریان از این قرار است که میخوب، من فکر  الف ب:

 زبان. در این روزها فرهنگ و "ما از آن استفاده خواهیم کرد ،جذاب باشد

های )در کشورمولد است و ما  زبانفرهنگ و  زبانکشورهای انگلیسی

ما  زباناز  یک کشور زباناین احساس استعماری را نداریم که ( زبانانگلیسی

کنم که میاست. من فکر ناعتماد به نفس  ی. اما این مسئله، مسئلهاستر بهت

راه  ازتنها فارسی  زبانفکری و فرهنگی  هایتوانایینفس در مورد به اعتماد 

درحال  زبانفارسیایجاد شود. آیا فرهیختگان کنترلی تنظیم قوانین  وضع و

هستند تا از طریق آن جامعه فارسی برای نوین تولید فرهنگ زنده و پویای 

خواندن روی بیاورند؟ اگر چنین است، پس این مسئله مثالی از  به امرمردم 

در ایران یک فرهنگ  هااز پایین به باال است. اگر آذری 1"یزبان یزیبرنامه ر"

 را هم فرا بگیرند ومحلی سرزنده و پویا را ایجاد کنند و همچنین فارسی 

که البته یک ، نخواهد داشتوجود  هاآندر بین  گونه دشمنیهیچ، ه شوندزباندو

ال رمانتیک باشد اما ممکن است هم اکنون یک ایدهال است. سناریوی ایده

 احتمال دارد روزی به واقعیت بپیوندد. 

 زبانغربی که  اخیر هایبر این باورند که گفتمان هابعضی الف کا:

 یرحمانهالعملی نسبت به حذف بیعکس اندهمادری را مورد ستایش قرار داد

در طول چند گرا های مرکزملت-اروپاییان است که توسط دولت میبو هایزبان

آنچه در فرانسه  یهبطورویژه دربار هاآن. اندهاروپا ایجاد شد گذشته در یهده

بر این باورند که چنین  هاآنکنند. میبعد از انقالب کبیر اتفاق افتاده صحبت 
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نیفتاده است.  ایران هرگز اتفاق ی درزبان هایاقلیت یهای درباررحمانهتار بیرف

ت متحده شاهد آن بودیم هرگز در طوری که در ایاالجداسازی مدارس آن 

 مدارس همانند ایموسسه مدت ایران اتفاق نیفتاده است و هیچگونهتاریخ بلند

 هاآنایجاد نشده است. کانادایی هرگز در ایران  بومیان اجباری شبانه روزی

مادری در این خصوص  زبانی که توسط فعاالن هایگویند بیشتر گفتمانمی

هستند  میبسیار تهاج هاآنشوند، به خاطر زمینه و بافت اولیه و اصلی میبیان 

دهند. میپوست را نشان اروپاییان سفید هایبی رحم بودن سیاست و عمالً 

همیشه یک  ایران فرهنگییا بر این باورند که تمدن ایرن، ایران بزرگ،  هاآن

 ترس این بوده است. این استدالل خود بیانگره زبانچندجامعه چندفرهنگی و 

ازغرب به ایران ممکن است درواقع باعث  هاورود این گونه گفتمان است که

ظر شما نگرانی آیا به ن .فرهنگی نوین باشد استعمار ای ازتازه ایجاد نوع

ی توجیه زبانحقوق بشر  هایهای استعماری پنهان در گفتمانسیاست یهدربار

 د؟ردر چین و آسیای مرکزی وجود دا ییهاپذیر هستند؟ آیا چنین بحث

مورد  استعماری درگویند که گفتمان پسامی هاآن یعنی الف ب:

 برد؟ توان آن را به کارمیو ن کندمیصدق ن هاآنموقعیت کنونی 

 1ایران فالت زیرا شرایط در کندمیگویند صدق نمی هاآن الف کا:

ما همیشه کم وبیش گویند می هاآنبوده است.  میهمیشه کمتر شدید و تهاج

ایم یا حداقل به صورت آمیزی با هم زندگی کردهبه صورت مسالمت

ی ارسمدگویند ما هرگز می هاآن. ی غربجهان استعمار آمیزتری ازمسالمت

ایم. ما هرگز چنین  نداشته را کانادایی بومیان های تحمیلی برروزیشبانه مانند

  ایم.مشکلی نداشته
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شبیه در واقع مذهبی  روزیو مدارس شبانه 1هاخانهمکتب الف ب:

 آموزان مجبورهستند. دانشکانادا  مدارس شبانه روزی و اجباری بومیانهمان 

 چونکه  جاییبه  .خود دور شده و به مکانی جدید بروند هایاز خانه بودند

 زبانجذب فرهنگ و عمیق آنجا به طور نبود در شان فارسی مادری زبان

ما مطلع  ،دهندمیمادری خود را از دست  زبان. تا چه حدی شدندمیفارسی 

اجباری مکتب این است که در ایران رفتن به  نیستیم. تفاوت عمده بین این دو در

مدارس مسیحی به به زور و با خشونت  میاما در شمال کانادا افراد بونبود 

شان در سن هفت سالگی گرفته هایاز خانواده هاآن. شدندپوستان برده میسفید

مادری تنبیه  زبانصحبت کردنشان به  را به خاطر هاآنند و معلمان دشمی

ویژگی اجباری مدرن زش . اما توجه داشته باشید که عنصر کلیدی آموکردندمی

همانطور که در ایران هم ه بودن زبانویژگی تکبود و همچنین بودن آن 

 بینیم.می

رغم ویژگی ایرانی بر این باورند که علی محققینبسیاری از الف کا:

کردن و در موضوع تنبیهمردم فالت ایران به طور کلی ، اجباری بودن آموزش

صبورتر و  ،یزبانهای اقلیت مادریِ بانزکردن به خاطر استفاده از سرزنش

 . اندبوده ترمنعطف

مادری و  زبانزیادی وجود دارد مبنی بر اینکه  هایاستدالل الف ب:

ه آموزش داده شود. یکی از این زبانهم به صورت دو دو با ملی هر زبان

استفاده است. اگر هیچ کدام تحمیل و سوء اجبار، سرکوب، دوری از هااستدالل

پذیر بودن وجود وقت دالیل کافی برای انعطاف این موارد اتفاق نیفتد آن از

 هایاین تجربیات تلخ دوری کند استدالل میزان از خواهد داشت. اگر ایران به هر
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 که تجربه بر این باورم متخصص با به عنواندیگر را ملغاء نخواهد کرد. بنده 

آنجا کردی  هایبچه یاولیه زبانشما در یک مکانی هستید که  برای مثال اگر

شما با کردی شروع خواهی  ،دیاد بدهی هاآنخواهید چیزی به میاست و شما 

شروع به اضافه  کرد و از چیزی شروع خواهی کرد که دانش آن را دارند وبعداً

. نگاه کنونی ددهیمیادامه  هاآنکنید و به افزودن دانش میکردن چیزهای جدید 

در  1ییدیو یکه در چین صورت گرفته است تا نظریهمن به تالشی است 

پیشرفت که در آن تعامل بین عوامل بیرونی  یهآموزش را به عنوان یک مقول

متن اطالعات و درونی اهمیت دارد، بکار گرفته شود. مواردی نظیر دانش معلم، 

 که دانش آموزان از آن برخوردار -و مطالب درسی و دانش مدرسه هاکتاب

 مربوط به عوامل بیرونی هستند. اما عوامل درونی شامل مواردی نظیر -نیستند

 اندهو آنچه از قبل قادر به انجام آن بود -دانستندمیآموزان از قبل آنچه دانش

باشند. اگر شما تنها عوامل بیرونی را مورد می -اندهو یا تاکنون تجربه کرد

آموزان شما به پیشرفت دانش خواهی خورد. به مشکل بر توجه قرار دهید، قطعاً

کنید این میرا سرکوب  هاآن یکنید وقتی یک بخش ازدانش و تجربهمیکمک ن

این کاری که "دهی فقط میدستور  هاآنافتد که شما به میزمانی اتفاق  دقیقاً

. این روش همچنین چگونگی کیفیت یادگیری دانش "انجام بده را گویممیمن 

دهد. شما باید از چیزی استفاده کنید که میثیر قرار را تحت تأ هاآنبیرونی 

 شناخته شده و معلوم است. آموزان دانشبرای 

آموزشی  یخواهید یک برنامهمیبنابراین بر اساس این منطق اگر شما 

اقلیت رایج است، باید با در  زباندر یک ناحیه داشته باشید که در آن یک مؤثر 

کار خود را شروع کنید و یا تا حدودی به این موضوع  زباننظر گرفتن آن 
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توجه کنید. نادیده گرفتن این موضوع خود نوعی اجبار یا تحمیل است. سکوت 

معلم  و تحمیل است. شما در یک اتاق هستیدخود نوعی  هاآن زباندر مقابل 

 معلم صحبت کنید؛ زبانتوانید با میو شما نتنها شخص حاکم در کالس است 

که این شما برای یک یا دوسال ساکت خواهید بود. حال سئوال اینجاست بنابر

خود بودید؟ این  زبانتوانستید یاد بگیرید اگر قادر به استفاده از میشما چقدر 

ی درسی و یادگیری برنامه یهدر بار 1کامینز اصلی جیم هاییکی از استدالل

افتد. میه بلد هستی، اتفاق ی که آن را به بهترین وجزباناز طریق  است. یادگیری

ی که زبانترین قوی درمواردی که محتوا برای شما مشکل است شما باید از

استفاده کنید تا  -خواهد باشدهر چه می-توانایی استفاده از آن را داری 

یادگیری شما قادر به تداوم باشد. سپس شما مبنایی برای یادگیری بیشتر 

در بعضی مواقع قادر به انتقال موارد یاد گرفته شده خواهی  خواهی داشت و

ی و نه فقط زبانبود. و قادر خواهید بود مبنایی یکپارچه از دانش و توانایی 

در علمی  زبانمهارت  یای خود را انتقال دهید. سپس توسعهتوانایی مکالمه

یا میانجی  انزبشود. بنابراین با آن استدالل، استفاده از میدوم آسان تر زبان

مواد درسی باشد. و ممکن است مطالب  ملی ممکن است به معنای یادگیری کمتر

. در نهایت اینکه، ما باید اثرات منتهی شودملی  زبانحتی به یادگیری ضعیف 

هویت رشد بر را  هزبانی آموزش تکزباناین نوع سکوت فرهنگی و  منفی

 هیم.ی مد نظر قرار بدزبان هایآموزان اقلیتدانش

ویژه که باعث قوت گرفتن استدالل منتقدینی شده  ییک پدیده الف کا:

ی زبان هایبیشتر به اقلیته توجی هن در نتیجااحتمالی ایر یهتجزیاست که از 

جواری کشورهایی قرار گرفته است ترسند، این واقعیت است که ایران در هممی
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خود به کار میرس زبانی ایران را به عنوان زبان هایی اقلیتهازبانکه 

کردی در کردستان عراق و عربی در کشورهای  ،گیرند. ترکی در آذربایجانمی

 اران ایران برگذبارز این مدعا هستند. سیاست هایفارس نمونه جخلی یحاشیه

غیر فارسی در ایران باعث نزدیکی  هایزباناین باورند که میدان دادن بیشتر به 

شود و میدر خارج از مرزهای ایران  هاآنبه عموزادهای  هاشتر این اقلیتبی

 یپاسخ یک فعال حوزه .خواهد شداز ایران  هاآندر طی زمان باعث جدایی این 

؟ آیا شرایط مشابهی تواند باشدبه این دغدغه چه میی مادری ایرانی هازبان

 از این قبیل در چین و یا آسیای مرکزی وجود دارد؟

یک تفکر  یهنتیج این دیدگاه صفر و صدی ،اولی هدر وهل الف ب:

یا با ما هستند یا برعلیه ما هستند و چیز متوسطی  هاآناست: یعنی نادرست 

بسته  محورِ-نشان از یک تفکر ایراناین موضوع  ،در این بین وجود ندارد. ثانیاً

دارای موقعیت  نیز نیست. ترکیهایران منحصر به  . چنین موقعیتی لزوماًدارد

 کشوری مانند چین تقریباًهمینطور مشابهی با مردمان اطرافش است.  کامالً

به دست آورده است را  1کین تمام تمامیت ارضی خود را که در زمان سلسله

های غیر هان )نژاد غالب چین 2مانچو ی کین توسطحفظ کرده است. سلسله

و سیاست او تقسیم  سیس شدأه از افراد شمال شرقی چین بود، تک امروزی(

 هایچینی و6 یویگوریها-5هاتبتی -4هامغول -3مانچوها چین به پنج ملت یعنی
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5 Tibetans 

6 Uygurs 
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ای نسبت به دانش محلی و پذیر و مداراگونهبود اما سیاست انعطاف 1نها

خاصی از افراد نواحی مرزی  هیچ ترس هاآننواحی مرزی داشت.  هایزبان

از سیاست و رویکرد چماق و هویچ نسبت به این افراد استفاده  هاآننداشتند. 

و فرهنگ خویش را آموزش دهند و یاد  زباند نتوانستمی هاآنکردند: یعنی می

کردند و نسبت به میبگیرید اما درعین حال باید مالیات خود را نیز پرداخت 

تمندی داشتند بسیار قدر مینیروی نظا هاآنبودند.  حکومت مرکزی نیز وفادار

و قادر بودن در صورت هرگونه آشوب به شدت با مسببان آن برخورد کنند 

و آموزش  زبانموضوع امنیت ملی و سیاسی را از  هاآنرسد که میاما به نظر 

 جدا کرده بودند. 

چین هستند  متعلق به بخش مرکزی کشورها( ها )هانزبانبیشتر چینی

شان آشنایی ندارند و در نتیجه ممکن است فکر و فرهنگ زبان، مناطق دیگربا  و

چینی را  هاآن میتوانیم به این افراد اعتماد کنیم مگر اینکه تمامیکنند که ما ن

ی نیست بلکه زبانیکسان سازی  هاآن مییاد بگیرند. با این حال سیاست رس

کت به منظور شر هاآنچینی برای توانمند کردن  زبانتشویق افراد به یادگیری 

 در مباحث سطوح ملی است. 

 ود به ایران نیست؟دبنابراین این وضعیت مح الف کا:

 .نه، به هیچ وجه الف ب: 

جایگاه اقلیت  یهباردر هابراین باورند که نگرانی هابعضی الف کا:

از نظر اخالقی بسیار مهم است و آموزش ی در نظام آموزشی ایران زبان

شود.  جوامع اقلیت آموزان درمنجر به قدرت گرفتن دانش تواندمی هزبانچند

عواقب یک تغییر ناگهانی  ،کنند که در شرایط کنونی ایرانمیاستدالل اما  هاآن

                                                            
1 Han Chinese 
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آموزان بیشتر به مادری دانش زبانبه فارسی به آموزش  زباناز آموزش 

گویند در می هاآن. هاآن )اقوام( جوامع و هاآنخواهد بود تا به نفع  هاآن ضرر

ی زبان هایوضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی ایران ارتقاء هر یک از اقلیت

که چه کسی مطرح می کنند این سئوال را  هاآن. کردشرایط را بدتر خواهد 

چنین فرایندی را پرداخت خواهد کرد؟ تدارکات و تمهیدات برای چنین  یههزین

شود. می شانهابودجه و اتالف هاشدن بیشتر شهرستانبه فقیر میتغییر عظی

مادری ممکن است گام  زبانکه گرچه آموزش به  گیرندمینتیجه  هاآنلذا 

مؤثری در زمینه آموزش باشد ولی درعین حال ممکن است دستاوردی با 

سنگین برای متصدیان این امر داشته باشد و در حقیقت پیروزی  بسیار یهزینه

ی زبان هایبراین باورند که سخنوران اقلیت اهآنخواهد بود. ی بردارهزینه

 دارند که به عواقب وخیم مادری زبان هاینسبت به گفتمان شوقیچنان 

کنونی  یهکنند که معادلمیکید تأ هاآنتوجه هستند. شان بیزبانشدن میرس

این استدالل چیست؟  یهن در بارانظرت برد برای همه است.-برد ۀیک معادل

چنین حمایتی از  اندهو کشورهای آسیای مرکزی توانست هاچگونه چینی

تدارکات ی تحمیل شده هایهزینه هاآنانجام دهند؟ چگونه ه زبانچندآموزش 

 هاآن؟ چگونه اندهو تمهیدات و امور اجرایی و اداری آن را پرداخت کرد

کردند؟ و چگونه میشان و منابع جمعی آن را تهیه ایه پروژه یبودجه

 یکردند نسبت به چنین اقداماتی که در بر گیرندهمیکار  هاآنهایی که با گرو

 دادند؟میعملی بود عکس العمل نشان  هایچالش

به این فرضیه، ایدئولوژیکی است  خوب، دیدگاه اول مربوط الف ب:

ی زبانسازی مواد درسی و و استاندارد 1دادن مرکزیتمعتقد است  چرا که

                                                            
1 Centralization  
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کسانی که به نظارت ری کیفیت آموزش مدرن هستند. اجزای ضرواز آموزش 

دانند و میمتمرکز آموزش اعتقاد راسخ دارند آن را تنها روش مطلق آموزش 

دانند. با این وجود تحقیقات می هرگونه جایگزینی برای آن را غیر قابل تصور

-مواد درسی مدرسه یکردن و توسعهزدایی، محلیدهد که تمرکزمینشان 

تواند به تقویت میبه رویکردهای آموزشی متمرکز بیشتر  نسبت محور

 شود.  کمتر منجر هاییادگیری با هزینه

ای خاطرنشان کرده کامینز در یک مصاحبه ام که جیمدر ضمن، شنیده

ی هازبانآموزش  هایی را راجع به هزینههایاست که افرادی که چنین استدالل

گزافی که در جریان اصلی  هاینهکنند، به درستی هزیمیاقلیت مطرح 

را  اندهدانش آموزی متحمل شد هایبرای اقلیت زبانآموزشهای ناکارآمد 

ولت ایران پرسید که چگونه ازد توانبه عنوان مثال می. اندهمحاسبه نکرد

شود را توجیه  انگلیسی در ایران می زبانگذاری گزافی که در تدریس سرمایه

 توجیه کرد؟ 1هزینه و سود تحلیلتوان آن را با میکند؟ آیا می

که  دندر چین و آسیای مرکزی وجود دار یهایآیا نمونه الف کا: 

خیلی هزینه بردار نیست؟ به خصوص در ه زبانچندآموزش  بتوانند ثابت کنند

  ه؟زبانجریان اصلی آموزش تک هایمقایسه با هزینه

ام اما نداشته هاهزینه یهمن دسترسی به اطالعات دقیقی دربار الف ب:

به  ایوشتاری هستند، مواد درسی منطقهن زبانکه دارای  هاییراجع به جمعیت

مناطق معلمان  شوند ومیاقلیت ترجمه  زبانبه های ملی از کتابعموم  طور

تدریس ن اقلیت به زباشوند تا بتوانند به راحتی میآموزش داده  خارج از مرکز

 ممستقی غیر دو ملیت در غرب چین به طور یکنند. این روش برای مقایسه

                                                            
1 Cost-benefit Analysis 
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آموزش با  ، اولی با3ودر گانس 2یوگور و 1ژینجیانگ در قرقیز :انجام شده است

ی زبان با غلبهه زبانتکی الگو ومیو د مادری بر مبنای زبان یهزبانتکالگوی 

ی آموزش ابتدایی دوره موفق شدند ۱99۰ی دههدر  چینی. شاگردان هر دو الگو

 یوگورمتوسطه برای شاگردان  یهاما این موفقیت در دوررا به پایان برسانند، 

بود. به غیر از این، میزان  چشمگیرترکه به زبان چینی آموزش دیده بودند 

ه و همچنین از متوسطهای آخر سالتا  متوسطه یدورهو بقاء از یادگیری 

بود که میزان شبیه به هم بودند. این در حالی  تقریباً توسطه تا دانشگاهی مدوره

دو طیف به میزان  دو گروه پایانی هر یدامنهمتوسطه از موفقیت در گروه پسا

اشتغال ، ساله بودند(. در نتیجه ۲4تا  ۲۰، ۲۰۰۰)در سال  درصد کمتر بود 9تا  6

. دلیل عمده اورزی بوددامداری و کش غالباً قابل دستیابی برای هردو گروه

تحصیل، دستیابی به دانش بهتر و یافتن شغل  ۀبرای ادام هابرای اکثر چینی

کنیم که مزایای میکشاورزی است. با این حال ما مشاهده  یمحدودهخارج از 

ه، متوسط یا حتی قابل چشم پوشی هستند. این در حالی زبانالگوی چینی تک

در این مورد  هاییوگورنگرانی  یندهدهمن نشان  4دانیات میاست که تحقیق

فرهنگ  چینی موجب تغییر سریع یهزبانتک اجباری آموزش  ینتیجه است که

  شده است.  مداری دانش آموزان زبانتحلیل و  چینی زبانی به نفع زبان

ی کشورچین زبانکنیم گرچه سیاست میهمان طوری که ما مشاهده 

 قویاً  هاآنی زبانه را پذیرفته است، اما در بیشترموارد سیاست زبانالگوی دو

ه به زباندوتعلیم و تعلم ست و حتی تاکنون رویکردهای هازبانتفکیک  میحا
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شمال شرقی چین که  هایای. با این حال، کرهاندهندرت مورد توجه قرار گرفت

چینی و  زبانز کنند که هم امیبیشتر آنان روستایی هستند از الگویی پیروی 

میزان  کنند و ای برای آموزش و یادگیری اولیه استفاده میکره زبانهم از 

حتی  ها وینسبت به گروهای مشابه خود مانند قرقیزها و یوگور هاآنموفقیت 

در تمام سطوح آموزش ابتدایی نیز بیشتر )قوم غالب در چین(  هاناه نسبت به

 ه است. زبانآموزش دو موفقیت ای مستقیم بر است. این خود گواهی غیر

تدریس ی زبانهتکتوجه داشته باشید که تغییر ناگهانی از یک الگوی 

در کنار زبان ملی  زبانکه شامل ه زباناقلیت به یک الگوی دو زبانبه 

 زبانمواد درسی برای هر دو  زیرا برنامه و ی زیادی نداردست هزینهایمنطقه

ی چینی به الگوی هزباناز الگوی تک زمانی که تغییر. فقط استاز قبل آماده 

مادری  زبانو هیچ گونه مواد درسی به  کندمیتغییر محلی  زبانشامل ه زباندو

است. اما هنوز مشخص  فراهم نشده است مقداری هزینه اضافی مورد نیاز

هنوز در چین ای نیست چه مقدار بودجه مورد نیاز است. زیرا چنین برنامه

 پیش تعیین شده نیست.  آن از هاینشده است و میزان هزینه اجرایی

 و ترک تحصیل به خاطر افت تحصیلیمانند اما به پیامدهای بیرونی 

نیز توجه شود. کارشناسان غالب  زبانی آموزش به درک پایین در نتیجه

 که بیشتر جمعیت چین به خاطر اندهآموزش و پرورش چین به این نکته پی برد

در یک سیستم مرکزگرا آموزش با کیفیتی را مواد درسی  موجود درمشکالت 

از بودجه و  میو این موضوع باعث اتالف حجم عظیکنند دریافت نمی

 تمامکوچکی نیست:  یشود. این مسئلهآموزان میدانش هایپتانسیل

های نهااین حتی شامل خود با این چالش روبرو هستند و ان روستایی

چینی محسوب  زبان را گویشوران گویشی از هاآنها چینی که غالباً روستایی



 

245 

شناسان زباناستاندارد متفاوت است و  زبانکافی با  یازهاند هوالبته ب -کنندمی

نیز با این مشکل روبرو  -کنندمیجداگانه محسوب هایی زبانرا غربی آنها 

درسی جدید درسطح  هستند. بنابراین تصمیماتی نیز برای اضافه کردن مواد

های یسایربعضی از مناطق و حتی در سطوح مدارس نیز گرفته شده است تا نا

 از طریق آن سطح آموزش را نیز ارتقاء دهند د ونمواد درسی ملی را جبران کن

. این نگرش به کار گیرندرا  هاآنعالیق و آموزان دانشهمچنین دانش پیشین  و

در  هااقلیت زبانتواند باعث تقویت افزایش بیشتر محتوای فرهنگی و می

و فرهنگ  زبان یهآموزش شود، گرچه این نگرش به طور مستقیم دربار

 . کندمیصحبت ن هااقلیت

تربیت ؟ وهمچنین های درسی؟ کتابچطور هاهزینه یهدر بار الف کا:

 ؟معلمان

هیه متون استاندارد و سنتی، ت یبر اساس منطق تمرکزگرا الف ب:

-مواد درسی مدرسهبرعکس، بردار است. موزش معلمان فرایندی کند و هزینهآ

زیرا توسط معلمانی  ،دنکمتری هم دار یهو هزینهستند  محور انعطاف پذیرتر

آموزان آگاهی کامل دارند. با فضای مدرسه و دانش از قبالًشود که میتولید 

چنین مواد درسی نسبت به قبل با استفاده از  یهتوجه به فناوری جدید، هزین

، و غیره بسیار کمتر هافیلم برداری، رایانه هایکپی جدید، دوربین هایدستگاه

فولکوریک که از پیش به چینی ترجمه  هایشده است. برای مثال، داستان

توانند کمک بیشتری به می، اندهو در روزنامه و یا کتاب انتشار یافت اندهشد

 به عنوانتوان از آن میچینی بوده است و  هاآنمورثی  زباننی بکنند که کسا

توانند میابزاری قوی تر برای یادگیری بهتر استفاده کرد. معلمان انگلیسی هم 

انگلیسی از طریق  زبانانگلیسی برای تدریس  یهبه فراهم کردن همزمان ترجم
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چینی و اقلیت  هایونهمحتوای فرهنگی اقلیت محلی و کمک کردن از طریق نم

 هایتوانند با استفاده از دوربینمیکمک نمایند. مدارس نیز  هاآنی به زبان

، ها، داستانهاآوری محتوای فرهنگی خود مانند آهنگفیلمبرداری برای جمع

 زبانبه تدریس  هاآنو هنر از راه انتقال  ها، بازیهاسنتی، رقص هایلباس

 مادری کمک کنند.

مواد درسی  یهتهیت بیشتری به مدارس و معلمین برای اگر قدر

توانند این کاررا میداده شود،  هاآنبراساس نیازهای محلی، عالیق و موقعیت 

بر اساس تقاضاهای محلی انجام دهند. ما  زبانو یا چهار  برای یک، دو، سه،

موفقی از اصالحات در مدارس روستایی نظیر مدارس  هایتوانیم نمونهمی

 4بنگالدش در کشور 3سی ای آر و مدارس بی 2کلمبیا در کشور 1نووا اسکوال

شود که با میذکر کنیم که در آنجا اهداف ملی برنامه درسی طوری نوشته 

همچنین شامل محتوای محلی هر منطقه باشد.  شرایط محیطی سازگار باشد و

داریم که رویکردی  ه همزباندو هایموفقی از برنامه هاینمونه درعین حال ما

سازی محتوای برنامه درسی داشتند. به طورکلی، شکل بسیار مشابه در بومی

ملی و  های، دانش و فرهنگهازبانریشه در هم  ه کهزبانقوی از آموزش دو 

را خورد پیوند می المللیبین زبانطور همینملی و  زبانبه  هممحلی دارد و 

اقلیت در شهرها و روستاهای ایران اجرا کرد. و این  هایتوان برای جمعیتمی

و تقویت نوعی حس تعلق  5یشیافزا گیزبانچندمسئله سهم بسزایی در توسعه 
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و فرهنگ مورثی وهمچنین  زبانکه هم شامل  -خاطر و وفاداری نسبت به ایران

 شود.می -فارسی و فرهنگ ایرانی است زبان
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 پنجمفصل 

 ؟هراس دارد هزبانچندچه کسی از آموزش 

آموزش  علیه های عمده و مهماستدالل ،گیرینتیجه در این بخشِ

 هزبانچندبه آموزش نسبت مردد دیدگاههای  مادری و زبان یپایه بر هزبانچند

م یرا مورد بررسی قرار خواه کندمیکید أآموزان تی دانشزبان هایهویت که بر

، 1کانگاس–اسکوتنابه ووتبا نظری که تبادل بحث و جمع بندی محتوی  با .داد

م که چرا دهمینشان داشتم،  4ریحب استیونو 3موهانتی، آجیتا 2مینزاجیم ک

محبوب  یهاناگفتمبه عنوان  و طول عمرشان علیرغم پایداری هااستداللاین 

همچنین در پایان تحلیل هر مبحث،  نامعتبر هستند. ،سیاسیو اجتماعی 

های جدیدی برای بحث هایجهت م کهکنمیها و مالحظاتی را مطرح پرسش

 .ندنکمی پیشنهادرا بیشتر 

ند و نیستکم به هیچ وجه  هزبانفواید آموزش چند یتحقیقات درزمینه

 ،۲۰۰۷ 6یاوگارس5یکر)بای صورت گرفته است در این زمینه تحقیقات گسترده

و  7یتون ،۲۰۰6وهمکاران  یاگارس ،۲۰۱۱،و۲۰۰۸و۲۰۰۱و۱994و۱9۸۱ینزماک
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 کانگاس-اسکوتنابو ۲۰۰9 و ۲۰۰۰کانگاس -بااسکوتن ،۲۰۰۸ 1بود

موفقیت  ان،مادری دانش آموز زباندانیم که آموزش به می .(۲۰۱۲2هوگو

 زبانتنگاتنگ بین  یفراوانی رابطه اتتحقیق دهد.را افزایش می هاآنتحصیلی 

یادگیری  در فرایند اناول دانش آموز زبان استفاده از ثیرأبنابراین ت هویت و و

ین ا ازآموزش ی حوزهبسیاری از محققان و مدرسین  را اثبات کرده است.

 یخانگ یهازباناهمیت دادن به آموزش که اطالع دارند  کامالً واقعیت 

آموزش بکارگیری های مادری توسط زبانو کمک به بالیدن  انآموزدانش

 انآموزی در کالس به دانشمادر زبانهای فضاسازی برای فعالیت و هزبانچند

دانیم همچنین می د.نبگیر یادثرتر ؤمغالب را  زبان تا کندمیمک ی کزباناقلیت 

به رسمیت بشناسیم آنان را ان آگاهی داشته و آموزی دانشزبانمنابع اگر از  که

در حفظ  ارزش قائل شویم، عمالً قرار داده شده اقلیتهای در زبان و برای

و گرد آورده شده  زحمت فراوان ابکه  میبوهای دانش های فرهنگی ومیراث

 آمیزموفقیت هاینمونه .، سهیم خواهیم بوداندهشکل گرفتدر طول زمان طوالنی 

. کم نیستند-کاتاالن زباناحیای  نظیر-مادری زبان یپایه ه برزبانآموزش چند

از طریق آموزش  را "سازیهمانند"هایی که سیاست آمیزفاجعه پیامدهای ما از

برای مثال قتل  -کنندمیتحمیل  ،غالب زبان آموزش ، از راههزباناجباری تک

در  3یمبو تجارب نا خوشایند دانش آموزان بنگالی و زبانجنبش حامیان عام 

با وجود این،  .اطالع کامل داریم -کانادا اجباری در روزیمدارس شبانه

وسایل ی که اغلب بوسیله ،غالب زبان تازیدر مورد یکهسیاسی  یهاناگفتم
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دال تمام شواهد معموالً ، کنندانعکاس پیدا میسرعت هیجانی  باارتباط جمعی 

هم به ، مادری در مدارس را زبان از استفاده از گستراهمیت حمایت پیش بر

وهم به عنوان منبع ارزشمند مرتبط با هویت  آموزش یوسیلهعنوان 

 ناچیزی بر ثیرأت معموالً علمی شواهد"سفانه أگیرند. متمینادیده  انآموزنشدا

 مینز(.ا)ک "ایدیولوژیک دارند یهاناگفتماین 

تاریخی گوناگون درشرایط ، هارسانه و ، افراد مشهورمدارانسیاست

است چنان  مادری زبان یپایه آموزش بر علیه که بر ی رایهانا، گفتمسیاسی و

هایی از چنین دیدگاه چه و شواهدیهیچ تاریخ گویکه  اندهکرد تکرار و بازتولید

 مدرک وهیچ گویی  وجود ندارد و ،رسندمیشرم به پایان  که با فاجعه و

ایجاد گسترش  ینحوه .اردند وجود ،کند رد شان رااهدیدگاهکه پژوهش علمی 

یل دال ه خاطر. اغلب بکندپیروی می ییکساناز الگوی  معموالً ییهاناگفتمچنین 

سوار بر تفرعن  ،هزبانچندآموزش  ضد ایکلیشه های، گفتمانسیاسی

 کنند کهاصرار میاقلیت  زبان سخنوران هاینگرانیدل غالب و زبان سخنوران

ه زبانچندبهترین راه برای نجات جوامع  حتماً "موفقیت زبان"تمرکز بر

کندن نظریات با پراای رسانه افکنیهراسدر یک  معموالًقومیتی است. وچند

مورد ه زبانچندفرهنگ غالب توسط آموزش  شود کهمی نادقیق این ایده القأ

وقت  ینتیجهشود که تنها می هشدار داده هااقلیتبه  و گیردمیقرار تهدید 

موفقیت در ی قافلهشان عقب افتادن از زبانگذاشتن برای حفظ فرهنگ و 

ی، سیاس هایگفتمان که چگونه ینا از اخیر یهنمونیک  .غالب است یجامعه

د درمقابل نتوانمی ،علمیعلیرغم فراگیر بودن شواهد  ،فرهنگی اجتماعی و

 یالتا ۲۲۷ پیشنهادی عمل کنند، الیحهمادری  زبان یه بر پایهزبانآموزش چند
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 یهزبانهای جدی را بر آموزش دو که محدودیتاست  (۱99۸)1یفرنیاکال

را  زیادی که خالف آن اتعلیرغم تحقیق ،اسپانیایی در ایالت کالیفرنیا-انگلیسی

 .کرده استتحمیل  ،کندمیتوصیه 

در ، هزباناجتماعی به آموزش چند-واکنش سیاسی گونهاین  به خاطر 

مادری در  زبان ثیر مثبت استفاده ازأفراوان که ت پژوهشی هایکنار پروژه

ه متخصصان است، ضروری است ک اندآموزشی را اثبات کرده هایموقعیت

پوپولیستی  ادعاهایبه  و صدا شده های مختلف یکا راهبباهم این حوزه 

 گذاران وسیاست مداران،سیاست در این خصوص با ادله و استدالل بهموجود 

چهار مصاحبه در این  .ی برهمین پایه استپاسخ دهند. این کتاب تالش هارسانه

درمقابل آموزش  استداللهاپرکاربردترین به پاسخ متخصصان این حوزه  کتاب،

 هایی که بیشترشاناستدالل ،کندمیمادری را منعکس  زبانپایه  ه برزبانچند

های آموزش دهی سیاستلهنوز در شکسفانه متأتکراری ومنسوخ هستند اما 

د نتوانمیهایی که سازی دیدگاهبرجسته از راهکتاب این فصل لذا،  .ثرهستندؤم

به  ،ندرا به چالش بکش هزبانآموزشی تکهای نظاماز حمایت  هایگفتمان

 آموزان رادانشیی که هاناپردازد. گفتممیپیشین  هایمصاحبهاز گیری نتیجه

در بسیاری از نقاط جهان از آمریکا و کانادا گرفته تا کشورهای شرقی نظیر 

دانش  فرهنگ، هویت، شان )ومتعاقباًمادری زباناز دسترسی به  هند و ایران،

 کنند(میغالب صحبت ن زبانجامعه که به  اعضای خانواده و حمایت از و میبو

 دارند.میباز 

 بحث آموزششده در این کتاب در پاسخ به  ئهارا هایچه مصاحبه اگر

 فراتر شدهمطرح موضوعات یحیطه ،نجام شده استمادری در ایران ا زبانبه 
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 نشرایط فعاال توانندمیشوند که هایی میشامل بحث هستند و ایران یزمینه از

جای جهان تقویت  هر در گذاران موافق راسیاست معلمان و مادری و زبان

به صورت جهانی که ل ئمساسازی برای برجسته این بخش،بنابراین  د.ننمای

 زبانموقعیت  مادری و زبان یآموزش بر پایه مورد در بحثدر  المللیبین

نوشته شده  ،های آموزشی ظهور یافتهحیطم ودرمدارس  انمادری دانش آموز

 ایران،ه درمحیط زبانآموزش چند علیه ها براستداللاستخراج  با این حال، است.

افزوده  ،هستند زیر موارد هاآنترین جهاتی که مهم به ارزش این مطالعه از

برای هزاران سال بوده ه زبانچند هایتمدن یخانه اول اینکه فالت ایران است:

بسیاری  یگی در ایران از راههای پیچیدهزباندر مورد چندمباحث  است و

تواند موضوعات میتمرکز براین مباحث  ها گسترش یافته است.درطول قرن

محیط ایران را  بندی نماید وهمچنین شرایط وفرمول جهانی را بازسازی و

 هستندگی زبانعالقمند به چندکه جهانی  یهمعلمین جامع برای محققین و

گفتگوهای  تاریخی وجغرافیایی ایران، هایبه علت موقعیت دوم،برجسته نماید. 

ل ئمساموضوعاتی است که به  آغشته به ه زبانچندبسیاری درمورد آموزش 

ابعادی که ممکن است  توانندمی وپردازند میاستعماری ون استعماری و

 .سازد را آشکار یت نباشدؤغربی قابل ر هایموقعیت در اًترضرو

نوین جنبش یک گذاران بنیان یکی از ،1(۱9۸4) یتاستر یانبرا

 با الهام ازمشاهدات خود از ،2یدجد یمطالعات سوادآموز سوادآموزی بنام

فرهنگی سوادآموزی را -اجتماعی هایبستراهمیت  سوادآموزی ایرانی، سنت

زمان را به چالش آن خواندن/نوشتن غالب پژوهش  هاینظریه وکرد  برجسته

                                                            
1 Brian Street 
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فالت ایران بتواند به  غنی ی پیچیده وزبان سواد و هایسنتامیدوارم که  .کشید

ه کمک زبانچند آموزش هایهای ایجاد نظامچالش مشابهی به فهم بهتر طور

 مادری زبان یه برپایهزبانآموزش چند مخالفهایی که دیدگاه بازخوانی کند.

 اگرچه مازیرا  یخی دارای اهمیت استتار یدراین دوره هستند، مخصوصاً

ی هایارتباط با سیاست پیشرفت بیشتری در شهودی انتظار ممکن است بطور

 کنند امامیترغیب  "پیشرو"ه را در این عصر زبانچندداشته باشیم که آموزش 

 هایمحدودیتیادآور قرن بیست و یکم 1یآموزش یهازبانحقوق  منظر از"

گرد حساب تواند یک عقب، که می2(۱۰3ص  ۲۰۰۷یلیاو) "استاوایل قرن بیستم 

  شود.  

 توانمیرا مادری  زبان یهپای بره زبانچندآموزش  برعلیهها استدالل

واحد  زبانیک  وجودها به استداللاولین گروه از .کردبندی شش زمینه گروه در

پنداشته این استدالل چنان ی زیرا بر پایه کندمیهای آموزشی توجه در نظام

 هاقومیت واحد موجب وحدت میان شهروندان از زبانیک  که وجودشود  می

ی برای زبانهای اقلیت یبین همه را ارتباط شود ومیی مختلف زبان هایوزمینه

های استدالل گروه دوم .کندمی ترآسان تقویت مبادالت فرهنگی وتجاری

یک  روند کهاین موضوع بکار می برای اثبات هستند که شناسانهزبانتاریخی و 

باید توسط  باشد ومی میانجی زبانخاص دارای ساختار طبیعی یک  زبان

مورد  تاریخی یی یا شجرهزبان به خاطر خصوصیات ،یزبان هایاقلیت یهمه

 زبانکنند یک میهایی هستند که ادعا استدالل گروه سوم، د.نپذیرش واقع شو

 ظرفبهترین  و باشدمیی اقلیت هازبان از برترنظر فرهنگی  از میانجی

                                                            
1 Educational languages rights 

2 Wiley 
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وقتی این  مخصوصاً  ،جامعه است رشددادنبرای  سازیفرهنگی وخردورزی 

ها اغلب این استدالل داشته باشد. نیز غنی مکتوب طوالنی و یغالب پیشینه زبان

بر  د.نکنمیپست تلقی  غیرمتمدن و هایی شفاهی تبادل دانش را سنتهاسنت

 زبانبرتری چنین  نتیجه این برتری فرهنگی، در چهارم،استدالل  یپایه

 وسخنورانطبیعی امور پذیرفته شود  وضعیتبه عنوان  باید ایواسطه

در یک حرکت  "موفقیت زبان"غالب را به عنوان  زبانی دیگر باید هازبان

آنچه که این حرکت در این خصوص  دهند. مورد استقبال قرار "گرایانهعمل"

 گروه پنجم بعدی است. استدالل ،کندمی "ارزشمندتر"را حتی  گرایانهعمل

ه وفضاهای زبانایجاد مدارس چندهای عملی چالشتوجه به با  ،هااستدالل

گذاری وحمایت چنین برای بنیان نیاز تخصص مورد مانند پول و ،آموزشی

، ودر آخر .داننده را نشدنی میزبانآموزش چند یایدههایی سیاست

 1یننو طلبی و استعمارهستند که به ترس از جدایی گوناگونیهای ستداللا

اغلب  ،طلبیترس از جدایی و 2یپسااستعمار یهاطرابضا شوند.میمرتبط 

را شده و اعضایشان اقلیت تعدی  هایکه به فرهنگ اندهکرد شرایطی را ایجاد

در بخشهای زیر این استداللها را مورد  ند.نکمیمعرفی  جومخاصمهبه عنوان 

 دهیم.میارزیابی قرار 

 سازدمی و یکپارچه یک ملت متحد مشترک، زبانیک  :1استدالل

مادری  زبان به آموزش وفور بر علیهی که به هایاستدالل یکی از

 گوناگون( هاینسخهدر) ( است کهیپارچگ یک) 3وحدت استدالل استفاده شده،

                                                            
1 neo-colonialism 

2 Post-colonial anxieties 

3 unity argument 
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های ها وفرهنگاز قومیت تواند مردم رامشترک می وواحد  زبانیک  کندمیادعا 

معروفیت این دیدگاه به طور  فراگیربودن و مختلف به یک ملت واحد پیوند بزند.

اروپایی  یسازتمل هاینظریه و ۱9 اروپایی قرن ملتهای-دولتاصلی میراث 

های آموزشی نظام واحد در زبانتسلط یک  تشویق به هابیشتر این نظریه است.

به قالب یکسان درآوردن  انکه هدفشکنند میاجباری متمرکز شده 

 زبانیک با و مواد درسی یکسان آموزشی  هایبرنامهتوسط آموزان دانش

 واحد، زبانکنند که تسلط یک میوحدت ادعا  استداللحامیان  غالب است.

فواید اجتماعی ها معتقدند آن .کندمییکپارچگی یک ملت را تضمین  وحدت و

 زبانهای اقلیت را توجیه کند. فرهنگ و هازباننابودی تواند می چنین وحدتی

سازی در یک فرهنگ غالب را تسریع همانندفرایند  تواندمی دراین دیدگاه، واحد،

شود و یا بطور مینانتخاب موکراتیک بطور د اغلبکه  ؛ فرهنگیببخشد

 شود.میی تحمیل زبان هایقلیتبه ا غالباًشود ومینمشارکتی ساخته 

 یکتفک ی نظیرناخوشایندبه سلسله فجایع  در عمل نیتاین ذه

مدارس  در میبو آموزدانش هزار 6مرگ حداقل  درآمریکا، 1یآموزش

قتل " و(، ۲۰۱52کانادا  یابییقتحق یسیونکانادا )کم یانبوم اجباری یروزشبانه

 ۲۰۰ یش ازکه در آن ب -۱95۲در  3یداکا و پاکستان شرق در یزبانعام فعاالن 

 -)اسکوتناب "منجرشد -جمله اساتید و دانشجویان قتل عام شدند از نفر هزار

واحد  زبانکنندگی تئوری یکپارچهعلیه  شواهد موجودی علیرغم همه کانگاس(.

برای  قدرتمند است. زنده و هنوز -ای ظریفترههبه شیواگرچه گاهی -این تئوری

                                                            
1 educational segregation 

2 Truth and Reconciliation Commission of Canada 

3 Dacca, East Pakistan 
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ایدۀ دولت در قبال تقویت  هایتبسیاری ازمردم هنوز به سیاس مثال درکانادا

، ۲۰۱۱گوش، ۱99۱کالرک، ۲۰۱۰آپیاه) ندارند فرهنگی اطمینان کامل تکثر

سازی اجباری هنوز به عنوان تمایل همانند و 1(۲۰۱۰ونته و، ۲۰۰۷مارتین

 :شودمیزندگی پنداشته  طبیعی جمعیت اقلیت برای رسیدن به شکلهای برتر

قرن  در اما ابتدا دراینجا بودند های اولیه، ، یا ملتمیبو افراد

جایی که االن به  در ،نفر هزار صد بیش از چندتعدادشان هفدهم 

 و حتی داشتند حجر فرهنگ عصر هاآن .نبوددارد  نام کانادا وجود

تمدن  باالیسطوح  ، و بعد بهاختراع نکرده بودند  هم چرخ را

 (.۲۰۱52ک)بل اندهپیشرفت کرد

معتقد است دارد که  قوی وجود گفتمانبطورمشابه درایران یک  

 ایرانی مفهومآموزشی بخشی از  هایموقعیت تمامفارسی در زباناستفاده از 

حدودی در تاریخ کهن  تا قوی به یک هویت ثابت ایرانی اعتقاداین  .استبودن 

 سازمفهوم فرهنگی ملیرا به عنوان یک که ایرانی بودن  یایران ازطریق روایات

-دولت هاینظریهریشه درای اندازه تاهم چنین  ریشه دارد و گیرد،میدر نظر

 .دارد ۱9 اروپایی قرن ملت

دو فرض  یپایه این استدالل بر حق به جانب آن، به ظاهر علیرغم لحن

 تنها یک افسانه است. زبانیک ، ملت یک یهایداول اینکه،  .باشدمینادرست 

ه هستند.همچنین زبانچند-تریا پایین باالتر ایبه درجه -ی دنیاکشورهاتمام 

مورد استفاده قرار  وجود دارند که در کشورهایی ی مشترک زیادیهازبان

                                                            
1 Appiah, Clarke, Ghosh, Martin, Wente 

2 Black 
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مانند انگلیسی در هم هستند  جدا ازسیاسی  مرزبندی ازلحاظ گیرند کهمی

کشورهای آمریکای  و اسپانیایی در اسپانیا؛ استرالیاکانادا و، آمریکا انگلستان،

نگرانی  ،اینکه تاجیکستان. دوم افغانستان و ارسی در ایران،پ همینطور التین و

 زبانی دیگر که شامل هازبانی اقلیت نباید به عنوان حذف هازبان مورد در

 برای این استدالل دشوارنیست: 1یافتن مثال نقض تعبیرشود. غالب است،

 دارد میرس زبانچهار  سوییس است که سه یا کشور مثال واضح،

 استداللی که در آن نیاز فروپاشی هم نیست. معرض خطر در و

یا حذف شود  اقلیت برای حفظ انسجام کشور کم اهمیت زباناست 

 مینز(.ا)ک به هیچ وجه اعتبار ندارد

 ب:ااسکوتن هووبه قول ت یا

از -مجزا از هم دو کشور کامالً آمریکا یایالت متحده بریتانیا و 

 -حکومتی  بسیاری جهات نظیر سیاسی و اجتماعی و سیستم

 وواحد و مشترک دارند  زبانهستند و این در حالی است که یک 

که بیشترین استفاده را  یزبان انگلیسی است. زبانآن 

 ،زبانآیا این  بطورمشترک درایرلند شمالی دارد انگلیسی است.

کرده و یکپارچه  شمالی متحد را درایرلند هاوپروتستان هاکاتولیک

 است؟

                                                            
1 Counter-examples 
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 زبان راجع بهکه  با تحقیقاتی هزبانحامیان نظام آموزشی تک اگر

خواهند مشاهده  ،علمی انجام شده است آشنا شوند شواهد یمادری بر پایه

ی زباندر واقع نقض حقوق  شودکشمکش در جامعه میآنچه موجب نمود که 

  .ان استمادری دانش آموز زبانبر پایه ه زبانآموزش چند و نهبشر 

و از راه احترام  باتوانست به راحتی می 1النکایسر کشور مشکل

حل  یتامیل یجامعهی زبان حقوق فرهنگی وبه رسمیت شناختن 

است که به  ی بشرزبانواقع این کمبود اساسی حقوق  در .بشود

مراتب که سلسله شودمی منجر هاییتنش در وضعیت تعارض و

اقتصادی  قدرت سیاسی و مراتب سیاسی وسلسله ی بازبان

محققین  ،2یدهآبژورن اوکالیی نظیر برای مثال  .شودمیزمان هم

شناسان و جامعه  4و جان کالتونگ3نهورن هتیبصلح نظیر  یحوزه

این  5ونهاگنااست ودولفورحقوق فرهنگی و انسانی نظیر ی حوزه

 ب کانگاس(.ا)اسکوتن اندهمسئله را به خوبی نشان داد

 زند تفکر صفرصدمه می عبارت دیگر آنچه که به وحدت یک کشوره ب

 مادری با زبان گفتماننسبت به  7آن یا-ینا یکردیک رو و 6همه( یا یچ)ه صدیا 

                                                            
1 Sri Lankan 

2 Asbjorn Eide 

3 Bjorn Hettne 

4 Johan Galtung 

5 Rodolfo Stavengagen 

6 zero-sum thinking 

7 either-or approach 
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غالب را یاد  زبانباید اقلیت یا  زبان سخنوراناصلی است که  یفرضیه این

 هزبانگران آموزش چندپژوهشدرعوض،  مادری خودشان را. زبانبگیرند یا 

 2یشیافزا یکردیک رو :اندهمسئله پذیرفت حل برایرا  1یهم این هم آن یکردرو یک

 است المللیبین محققین یهجامعاین امری پذیرفته شده در میان  .3یکاهشنه  و

های شان با شکلمادری زباننه تنها باید با  یزبانهای آموزان اقلیتکه دانش

مختلف در مدرسه ارتباط برقرار کنند بلکه حق مسلم دارند که بطور صحیح 

آن  میسخنوران بوکه  با همان کیفیتغالب  زبان آموزش ببینند که چگونه از

  استفاده کنند. ،برندمیبکار را زبان

و اقلیت  یجامعه که اگر استغلط  فرضیه اینمسئله این است که 

، اوالً مادریشان صحبت کنند زبانبه هم چنان  شانکودکان

و  رودمیرو به کاهش  غالببه فرهنگ  هاآنوابستگی و وفاداری 

این هیچکدام از  شود.می هاآنباعث کاهش پیشرفت تحصیلی  اًثانی

 مینز(.ا)ک ندارد میمنطقی و عل اساس و پایه هالاستدال

و  نخبگانیک امکان آموزشی برای  به عنوانه زبانچندوقتی آموزش 

و از آن  ندارد هیچ حس آشفتگی ودشواری وجود شود،میبحث ثروتمندان 

که برای  آیدمیتنها زمانی ناهنجاری به حساب  گیزبانچند .شوداستقبال می

دهد مینشان  دوگانهاین استاندارد  توصیه شود. یزبانهای آموزان اقلیتدانش

در واقع ممکن است یک عامل سیاسی ان آموزمادری دانش زبانکه جنگ علیه 

                                                            
1 both-and approach 

2 Additive 

3 Subtractive  
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برای  ها باشدایدئولوژیک بزرگتر برای سرکوب اقلیت یهبرنامیک  یلفافهدر 

مستند  به هیچ عنوان مادری زبانبر پایه  علیه آموزش یشانهااستداللاینکه 

 .نیستند

 این امر کهاست  اقلیت سرکوب شده یهازبانبرای  انگار که تنها

داشتن  اروپا یبرای مثال، دراتحادیه .شودنمیمورد پذیرش واقع 

مورد  ی کامالًو آلمان یانگلیس، فرانسههای ه شدن با زبانزباندو 

مدارس زمان زیادی را برای انجام چنین  حمایت است و پذیرش و

اساس منفعت  بر گیزبانچندبنابرین وقتی  کنند.میامری صرف 

فقط زمانی  و -استبسیارخوب  کنند،میهای غالب عمل گروه

های مورد تبعیض واقع شده هآفرین است که در خدمت گرومشکل

 مینز(.ا)ک قرار گیرد

 کندمی سازمسئلهرا بشدت  "یآن یا ینا " ذهنیتآنچه که بطور خاص 

آموزش و مفهوم  وسیله به عنوان یمادر زبان تفاوت بین مفهوم نادیده گرفتن

 در که است ایپذیرفته شده زبان میرس زبانمنظور از ") است یمرس زبان

مورد استفاده  در ادارات و امور اجرایی و تدریس در مدارسیک کشور 

به مباحث مربوط به  معلمین، ن وییمحقق بیشتر (.۲۰۰۷یونسکو؛ "گیردمیقرار

 کنند که مربوط به هویتنگاه می آموزشی و فرهنگی زبان مادری از طریق لنز

 و اندها در تماسبا آن که شودمییی هازبانشامل تمام دانش آموزان است و 

اهمیت  هاآنبنابراین  د.نگذارمیثیر أت هاآنروی زندگی فرهنگی و اجتماعی 

مادری  زبان خاص استفاده از بطور و درکالس درس، یخانگ یهازباندادن به 

 درمقابل، .دهندمیقرار کید أت را مورد درسی وآموزش  زبان به عنوان
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امنیت  یازدریچه گیزبانچنده اغلب به زبانهای آموزشی تک نظام طرفداران

ی اقلیت را هازبانرفتن جایگاه باال هاآن کنند،میملی وایدئولوژی سیاسی نگاه 

باید ها این تناقض دیدگاه بینند.میجایگاه سیاسی  یهکنندتضعیف  به عنوان

 1یمل زبان  حتی با و یا  یمرس زبانآموزش نباید با  زبان و روشن شود

 اشتباه گرفته شود.

 ی پژهشهدرجامع مخصوصاً "یمادر زبان" اصطالحازمنظور

که درمنزل بکار  یزباندانش آموز است،  زبان ین، اولالمللیینب

 به عنوان "یمادر زبان"رود. بکاربردن و صحبت ازعبارت یم

 یآموزش یدر جامعه ست که اصالًا یزیچ "کشور یمرس زبان"

 یبرا یمادر زبان(. آموزش به ینزما)ک یستن معمول یقیتحق و

 هاآن زبان ینکهبدون ا یاست حت یرامکان پذ کامالً یادیز یهاگروه

 حتی آنها از خیلیو  یریمنظر بگ در میرس زبانرا به عنوان 

 ب کانگاس(.ا)اسکوتن خواهندنمی را این خودشان

به عنوان یی هازبانمهم نیست چه [ و در کالس درس ]از نظر آموزشی

مادری دانش آموزان بشدت  زبان، شوندمیدر نظر گرفته یا ملی  و میرس زبان

بنابراین روی فرآیند  ارتباط است و آموزشی در یهزمین درهر هاآنهویت  با

ملی غالب  زبان ۲۲ با درهندبه عنوان مثال  گذارد.می ثیرأیادگیری ت آموزش و

 ،ایاالت سطح حتی در "ایی غالب منطقههازبان"جایگاه  درایاالت مختلف،

 هازبانکه این  است جامعه را وادار کرده کرده و زیادی ایجاد "ی اقلیتهازبان"

                                                            
1 national languages 
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 یالگوهای پیچیده ،بطورخالصه (.ی)موهانت ی اقلیت بپندارندهازبانرا 

را  میرس زبانمراتب سلسلهبه سختی آموزان هویت دانش و رشدگیری شکل

فرهنگی  منابع فکری و به عنوانی مادری را هازبانهمیشه  و کندمیدنبال 

 .گیرنددر نظر می میمه

همانطور که درباال نشان  ،یکپارچگی و نظری استدالل وحدت رداگرچه 

وعملی چنین دیدگاهی حتی  آموزشیپیامدهای  نیست، خیلی دشوار داده شد،

 سازد.می عدم موفقیت این رویکرد را برای آموزش آشکار ترواضح بطور

 هایها درهویتاقلیت راه آموزش ازنتوانستند ی نه تنها مرکز یمل هایدولت

ایجاد باعث بلکه اغلب  میان مردم اتحاد و یک پارچگی ایجاد کنند گرفتهملی شکل

لفظی دانش آموزان درکالس به  تنبیهات در اثرخشم ودرماندگی  ناهمبستگی،

 :انده، شدهاآنجای آموزش 

کمتری در آمریکای شمالی،  یازهاند هب های اروپا ودربیشتربخش

معمول شان مادری زبانتنبیه کودکان به سبب صحبت کردن به 

 بومیان روزیشبانهاجباری در مدارس ، برای نمونه بوده است.

 زباندهان دانش آموزان را با صابون شسته و اگر به  کانادا،

و آن اقدام  شدند.میرحمانه تنبیه کردند بیمیخودشان صحبت 

شما هرگز به این فلسفه که  شد.میشمرده مجاز  آموزشدر قالب 

را کنار  دیگر زباناینکه  انگلیسی را یاد بگیرید مگر توانید نمی

 مینز(.ا)ک بگذارید

تواند یک میبه خودی خود ن تاریخی، طبق شواهد مشترک، زبانیک 

که برای نمونه به ظهور  –ملت افراطی-دولتی نظریه ملت واحد را تشکیل دهد.
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در علوم سیاسی منسوخ تلقی  مدتی است که –کمک کرد1 یسموفاش یسمناز

 قدیمی شدنال مهم ممکن است این باشد که علیرغم ؤ. بنابراین یک سشودمی

ی مشکوک اندیشههمان در حال حاضر کدام ایدئولوژی  ،ملت–دولت ینظریه

 چرا برای مثال، ؟گیردبه خدمت می ه را مجدداًزباننسبت به آموزش چند

نسل دوم مهاجران  ،2هلند و لوگزامبورگ نظیردربعضی کشورهای اروپایی 

ی غالب روبرو هازبانمورد  های بیشتری دربا چالشنسبت به والدین خود 

قرار  هازبان معرض آن زمان تولدشان در اروپا در با وجود اینکه از ،هستند

چه اصل  ؟(3الف۱و ۲جدول ب ۲/6شکل  4۰صفحه  ۲۰۱۲ یسا)پ دارند

 داریاقتصادی سرمایه سیاسی و هاینظریه ایدئولوژیکی در نئولیبرالیسم و

تا  کنندمیما را وادار که  شودمیای از ذهنیاتی مجموعه باعث ایجاد اخیر

 را بپذیریم؟ قوانینی که بر طبق آن (۱99۸کالیفرنیا ) ۲۲۷ الیحهقوانینی مانند 

انگلیسی در ایالت -اسپانیایی یهزبانآموزش دو بر های جدیمحدودیت

-ارچوب سیاسی جایگزینی وجود داردههیچ چ آیا. شودمیکالیفرنیا تحمیل 

 4دیگری سرکوبو نه  یتو شمول فراگیریکه بتواند -غیرغربی غربی و

و نه به عنوان  فرهنگی معنوی و هویترا به عنوان یک  سرزمین تشویق کند ورا

ی هایبه نظریه نباید مربیان را آیا ما ؟ملک که یک ملت صاحب آنند، در نظر بگیرد

مجهز  ،گیرندمیدرنظر و یک اصل ثروتبه عنوان یک  چندگانگی را که تفاوت و

 ترا تقوی میتعلی هایشیوهتواند میهمچنین چه ساختارهای آموزشی  کنیم؟

 ؟است گیزبانچند هایارزش بهآگاه  کند که

                                                            
1 Nazism and Fascism 

2 Netherlands and Luxembourg 

3 PISA 

4 othering 
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 از تاریخی برتری و زبانی ساختار خاطر به غالب هایزبان: 2 استدالل

 هستند بهرهمند طبیعی ارجحیت

 ،(۱ی )استدالل شماره استدالل وحدت اضافه بر یالیهیک  به عنوان

دهند که میی را ارائه زبان تاریخی و یه اغلب روایاتزبانحامیان مدارس تک

ی موجود برای ارتباط تعریف زبان یهپیکرتنها یا بهترین  به عنوانغالب را  زبان

استحقاق یک جایگاه برتر در نظام  آن زبان کنند کهادعا میبنابراین  ند ونکمی

شمولیت و افراد زیادی  ی نمونه،برا موقعیت ایران، در آموزشی را دارد.

را امری طبیعی در فالت ایران میانجی  زبانفارسی به عنوان یک  زبان فراگیری

کنند که میادعا  هاآن .به هرحال یاد بگیرندی باید زبان هایاقلیت که پندارندمی

یک فارس در  ،هاآنی طبق گفته چیزی به عنوان قومیت فارسی وجود ندارد.

 هبود قلمروشهروند آن ، یزبانیا  میقو نژادی، یزمینه فارغ از باستان،ایران 

یک فرهنگ  بودن به جای یک نمایشگر نژادی،فارس دراین مفهوم، .است

 .داده استمید نکه مردم فالت ایران را به هم پیواست شهروندی بوده 

مورد  زبانفارسی هرگز  ی،زبانلحاظ  ازشود که ادعا میهمچنین 

اصرار  هاآنکه آنچنان  فارسی، توسط قومیت خاصی نبوده است. ادهاستف

یک  در ایران است: مورد استفادهی هازبان یهمه ی اززبانیک ترکیب  ،کنندمی

شهروندان فالت تعلق  یههمی به وبه طور مساکه  (همگانیاسپرانتو ) زبان

خدمات  اصلی آموزش و زبان فارسی باید زبان طبق نتیجه گیری آنان، دارد.

وغیر  هازبانکه به همه ایرانیان شامل فارسی مدنی باقی بماند از آنجایی

در  ایران نیست. یجامعهفقط مختص  هااستداللاین  تعلق دارد. هازبانفارسی

به  زباندر قالب آلمانی بودن )حق نسبت خونی(  1نژادیِ در آلمان حق ۱9 قرن

                                                            
1 Jus sanguinis 



 

270 

مادری والدین  زبانشما خواهد بود اگر  زبانآلمانی  زباناین معنی بود که 

 خاک صورت حق بهبودن  فرانسویدر فرانسه حق  ،عوضدر شما بوده است.

 اگرشما بود  زبانفرانسوی  که مطابق با آن،شد تعریف می (حق سرزمین) 1

اگرچه کمتر از نصف جمعیت فرانسه در  ؛ردیدکمیدر فرانسه زندگی  که شما

اروپای استعماری ذهنیت  با همین .کردندمیصحبت فرانسه  زبانبه زمان آن 

 مبهم،  شواهد اندک و یپایه برکه  حمایت ملی کردشناسی را تحقیقات باستان

مستقیم یا غیرمستقیم ت به صوراروپایی -ی هندیهازبانبا اهمیت دادن به 

 .(۱9۸۸ 2)رنفرو دالقا کن را ییفرهنگی اروپا "طبیعی"برتری 

مورد تحلیل قرار  شناختی زبان یمادهتواند به عنوان می زبانالبته 

نژادها  ییا به عنوان یک عامل فرهنگی که بطورتاریخی مورد استفاده گیرد و

این رویکردها وقتی  . امامطالعه شود ،گیردمیخاصی قرار هایقومیت یا

مفید  چندان ،آیدمیمادری به میان  زبانبر پایه  هزبانچندآموزش صحبت از 

مادریشان  زبانشوند به میآموزان به کالس وارد وقتی دانش شوند.مینواقع 

 یلفهؤمبطور ساده یک  زبان ؛کنندمیی پیچیده فکر نزبانتاریخی یا  هایدر قالب

برای  ظرفی به عنواندر کالس باید  زبان مطابق آن، ست.هاآنمهم هویت 

نظام و نه به عنوان و خالقیت  بیانابزار ارتباطی برای ابراز  هویت و فرهنگ و

 گیرد. مورد توجه قرارتاریخی شناسی شجره یاشناسی محض نشانه

دانند که میکانادایی خوب  بومیانروزی شبانهاجباری مدارس  هایبازمانده

 را آنقدر زدند... من را کتک زدندمن " است: و نحو از صرف چیزی بیشتر زبان

ما  م را از دست دادم...امیدوارم هیچکس در این شرایط قرار نگیرد.زبانه ک

                                                            
1 Jus soli 

2 Renfrew 
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خود حرف اجداد  روحاخودمان را داشته باشیم زیرا وقتی ما با  زبانمجبوریم 

 . (۲۰۰۸ 1یچیر) فهمندمیانگلیسی ن هاآنزنیم می

برای برتری یک  شناختیزبان اصلی در مورد توجیه تاریخی ومشکل 

 از موقعیتاست که  یآن یا ینا ذهنیتیک  وحدت، استدالل همچون خاص، زبان

. کنداستفاده می هازبانبرای سرکوب دیگر  یابزار به عنوان زبانممتاز یک 

سئوال کردم و ایشان ایران  بافتینز در امجیم ک به این موضوع ازراجع من 

  :در جواب گفتند

به این معنا نیست که کسی  ضرورتاً میرس زبانبه  زبانتبدیل یک 

فارسی  توانیدمیرا سرکوب کند. پس شما  ی دیگرهازبانبخواهد 

که از یک نقطه نظر منطقی  داشته باشید، میرس زبانرا به عنوان 

را برای  های دیگردر حالیکه در همان زمان گروه رسد،میبنظر 

 نزبافارسی  تشویق کنید... یشان همراه با فارسی،هازبانحفظ 

حق  ما بایداما بدین معنا نیست که  ،استمیرس زبان وآموزش 

 و توسعه سوادآموزی بهشان زباندانش آموزان را برای حفظ 

 .ریمینادیده بگ شانزبان

 روایت تاریخی ایجاد موضوع دیگری که منجر به قبلی، استداللمشابه 

 فراگیر میعل هایتالششد،  یو فرهنگی زبان هایدر توجیه و تبیین پیشرفت

 .قرار گرفتاروپایی  ملتهای-دولتخدمت ساخت  قرن نوزدهم بود که در

نیاز داشتند  میرس زبانیک نظیر  ،های فراگیربه هویتمتمرکز  هایملت-دولت

                                                            
1 Richie 
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منعکس کننده و  با این ادعا که ساختارشان برای همه قابل استفاده است تا

اعتقاد ی هدورکه  فکر کنیمدوست داریم که ما باشد.  "ملی روح" یبازگوکننده

 ییاستثنامانند  میمفاهی این وجود، با .سپری کرده ایمرا  1ینژاد یبرتر به

 ثیر دارند.أگذاری آموزشی تسیاست بر هستند و رایجهنوز خیلی  2یکاآمر بودن

های جدیدی برای نگاه به تاریخ راه آموزشی، هایآیا ما نباید حداقل در موقعیت

 ؟ی و فرهنگی، آنها را ارج نهدزبانتنوعات جستجو کنیم که به جای سرکوب  را

 به عنوانتاریخی  تنوعات فرهنگی و ری جایگزین که بهنظ هایارچوبهآیا به چ

روایات ابر در مقابل برساختن نه به عنوان معضل و مانعنگرند و مییک امتیاز 

به  کمک کند تا گذارانستمندان وسیایشاند ههایی بچنین مدلشاید  ؟تاریخی

آموزان و نیازهای وضوعی متصل و مربوط به هویت دانشم یمثابهبه  زبان

و  شناختیزبانای هگذشته یرا به مثابه زباناساسی محلی نگاه کنند نه اینکه 

 در نظر بگیرند.و تصوری تاریخی مبهم 

 لحاظ از نوشتاری  متون تولید طوالنی تاریخ با هاییزبان: ۳ استدالل

 دارند برتری دیگر هایزبان بر فرهنگی

 زبانکه برتری طبیعی یک  شناختیزبان روایات تاریخی و ینتیجه

این استدالل است که  یارائه دنکنمیتوجیه  آموزشی ایدر حوزهرا خاص 

دانش در  و حفظ و نگهداری فرهنگی دیگربرای ثبت هازبانراز تغالب به زبان

این رویکرد بر این فرض است که  .یافته و کارایی دارد نوشتار ساختار زبان

یا دانشی  اید وشما آموزشی ندیده د،یسواد و ادبیات شفاهی داراگر شما "

 هیا ب اید ویا به خوبی اطالعات کسب نکرده و دینداراید یا فرهنگی کسب نکرده

                                                            
1 master races 

2 American exceptionalism 
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خالف تمام این خصوصیات مثبت  جهت در شما .نیستید ازه کافی ماهراند

 ب کانگاس(.ا)اسکوتن"1هستند جاهل یسوادهاب" :هستید

 یجامعهدر یک غالب  زبانکه گیرد میزمانی بیشتر قدرت این استدالل 

 زبانهایی به و ایجاد کتاب داشته باشد نوشتاری غنیی هگنجینیک ی زبانچند

 جدید میگرفتن لغات عل قرضهایی چون دشواری اکه ممکن است ب -اقلیت

مدارس  حامیان ایران، برای نمونه در .با چالش روبه رو باشد -همراه باشد

 ایجادراه در مشکالت موجود کنند که می ادعا محور-فارسی یزبانهتک

واژگان  یترجمه ثق وؤایجاد یک نظام نوشتاری م مانند اقلیت، زبانکتابهایی به 

را در این زمینه ی میزآهر تالش موفقیت اندازچشم محلی، هایزبانبه  میعل

 .سازدمیبه رو  با مشکل رو یقابل تصور غیر بطور

روبه رو شویم،  یهایچالشممکن است در این خصوص با اگرچه 

 در کتب درسی ایجاد کندمیوجود دارد که ثابت  نیز های نقض بسیاریمثال

 محلیهای زباناز برخی  وستانهند کشوراست. در ی اقلیت امکان پذیرهازبان

استفاده  نظام آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه در

یک کتاب تا سطح دانشگاهی  توانندمیآموزان هندی واقع دانش در" شود.می

 "بنویسد 2بودو زبانبه دکتری را بطور مثال  رسالهتواند یک می فرد بنویسند.

کردستان  ند. کردها درهست مثال دیگر کردها درکردستان عراق )موهانتی(.

غیرعملی  در ایران چنین عملیدرحالیکه  نویسندمی کتاب کردی زبانبه  عراق

 .شودتصور می

                                                            
1 Illiterates Are Ignorant 

2 Bodo 
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یک فرهنگ متفاوت به عنوان یک فرهنگ  در نظر گرفتن دپیام عالوه،به 

 تنهاچنین ادعای برتری برانگیز است که است که شک چنان مضر پایین آن

 ایم که واکنشآیا فکر کرده .شودبیان آموزان برای موفقیت تحصیلی دانش

 لحاظ تاریخی هرگز از هاآناقوام که این برچسب منفی آموزان اقلیت به دانش

با سواد  نوشتاری متمدن و زبان کافی برای مدیریت دانش در یازهاند هب

فرهنگ غالب روی یادگیری  جانب چگونه این پیام از ؟چه خواهد بود ،اندهنبود

با  ویرند ذپمی را تحقیری این زبان هایاینکه اقلیت تصور گذارد؟میتاثیر  هاآن

ای اشتباه محاسبه ،گیرندفرا می هزبانمدارس تک غالب را در زبانشادمانی 

 است.

 یندآیم تریینپا ینژاد دانش آموزان از فرهنگ و ینکهبا گفتن ا

 این معرض در آموزاندانش که وقتی. یمکنیم انکاررا  هاآن یتهو

 یرادهند زیمن یتاهم خود ینوالد به دیگر گیرند،می قرار گفتمان

 کنند ویمصحبت ترینیپا زبان یکبه  هایشاندهواانخ کنندمی فکر

که  استآنچه  یبرا اینسخه یدگاهد ینندارند. ا توجهیقابل فرهنگ

 یتاقل یهاگروه آن درکه  یماتجربه کرده کشورهایی یشترب ما در

در  همآنو  اندشده واقع تبعیض مورد و شده رانده حاشیه به

 دانهپرداخت اجتماعی تبعیض  یهاگفتمان یدبازتول بهکه  مدارسی

 (.ینزما)ک

نوشتار  زبان با هازبانصاحبان دیگر  یهاندازبهکه شفاهی  هایفرهنگ

مهری قرار گرفته و تحقیر درغرب هم بارها مورد بی اندهنداشت کار و سر
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 و سواد: تشفاهی" اثر معروف خود تحت عنوان در (۱9۸6:۷۱9)1یجاند. شده

  :داردمیبیان  "کلمات مختلف برخورد بای هایشیوهسوی  به بدویذهن  از

 یهدوگاندر  "سواد"ی واژه 2یشناختدرمطالعات انسان

 یهگاندو رد "متمدن"با عبارت  یگزینیجا ازسواد  یباسواد/ب

 یهافرهنگ ینبکه  یزتما . اکنون همانیدآیم 3بدویمتمدن/ یمیقد

و تکنولوژیک جای خود  جوامع مدرن در ،شداستفاده می مختلف

 موضوع ینا یتاهم .سواد/کارشناس داده استی کمرا به دوگانه

 سطح باالتر یِذهن یهامهارت سواد و ینب است کهاین  در غالباً

یک ارتباط مستقیم فرض  یانتزاع یا یمنطق ،یلیفکر تحلتمانند 

 .شودمی

تنها  کنندادعا میفرهنگی را از برتری  ینوع نینچی که هایاستدالل

سیاسی و  قدرتیِتر عمیقروابط  یکنندهمنعکس آموزشی ندارند و  یدغدغه

توسط  مختلف هستند که عمیقاً جوامع و اقواماجتماعی وتاریخی بین 

برای  .روندو از یاد نمی دنشومیی در کالس احساس زبانآموزان اقلیت دانش

 گذاران ومربیانسیاست کنیم، عبور بدویمتمدن/ یهدوگاناز به راستی آنکه 

را توسعه  یدیدگاه باید ما". کنندتری معنا ی را در ابعاد گستردهسوادبا باید

 ببیند: جوامع مختلف و پلورالیستی یک مفهوم به عنوانرا  "سواد"که دهیم 

سوادآموزی  و دارا هستندرا  دسوا های اجتماعی انواع متفاوتی اززیرگروه

                                                            
1 Gee  

2 anthropological 

3 civilized/primitive 
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فرهنگی واجتماعی مختلف  هایثیرات ذهنی واجتماعی متفاوتی درموقعیتأت

 آموزانی دانشزبان هایباید بیاد بیاوریم که هویت ما. (۱9۸6:۷۱9)جی "دارد

ه زبانچند دانش آموزان باید به عنوان افراد ه کاهش یابد.زباننباید به دنیای تک

ه زبانچندغنی دیده شوند. آموزش  تجربیات ذهنی پیچیده و چندفرهنگی باو 

 هاآنچه  ذهنی وسوادآموزی دانش آموزان را پرورش دهد هایفعالیت تواندمی

 غالب. زبان سخنوراناقلیت باشند چه  زبانسخنوران 

 حرکتی عنوان به را "موفقیت زبان" باید آموزاندانش: ۴استدالل

 بپذیرند گرایانهعمل

 ابراز قبلی، هایاز استدالل ترنرم یبیانبا  ،هااستدالل بعدی از یهدست

الب برای غ زبانبه یادگیری  مندنیاز یزبانهای اقلیتآموزان که دانش دارندمی

 ها معتقدندنآ د.هستناجتماعی های در نتیجه موفقیت اقتصادی و های"موفقیت"

 زبانروی اهمیت  آموزان اقلیت این امکان را بدهد کهکه مدرسه باید به دانش

تواند میمادری زبانچرا که  کند کیدأآموز تمادری دانش زبانغالب به جای 

سازی دمهاجران در فرایند همانن یدر نمونه شاید هم در منزل آموخته شود و یا

این  ،هاآن یبه گفته بین برود. اجتماع از قدرتمندتر هایوالیه غالبدر فرهنگ 

 جالب اینکه، .بپذیریمغالب را  زبانبرتری ما است که  گرایانهعمل رویکردی

 گذارانسیاستبسیاری از  کنند ومی گوایده را بازهمین  والدین اقلیتاز  برخی

 .فروشندمیبه مردم عامه  ه رازبانآموزش تک یایده با همین استدالل

این  که آنچه بر خالف ،اوالً این استدالل از دو جهت دارای نقص است:

 هرگز مادری زبانی بر پایه هزبانچندمتخصصان آموزش  ،کندمیدیدگاه ادعا 

حق  همانندحقیقت در  .کنندمیغالب را انکار ن زبان داشتن در اهمیت تبحر

 یی بشرزبانمسلم حق غالب  زبانیادگیری  مادری، زبان بهدریافت آموزش 



 

277 

ارائه  را آن یا این یادیدگاه  این استدالل مجدداً برای دانش آموزان اقلیت است.

ه زبانغالب در مدارس تک زبانوقتی که  ،ثانیاً. آن هم و این هم دیدگاهنه  کندمی

تکنیکی به یک مهارت  زبان یادگیری شود،میپنداشته  "موفقیت زبان"به عنوان 

در این  .آیدبدست می غالب زبان با بیشتر برخورد باتنها که  یابدکاهش می

یادگیری یک  شود.مینادیده گرفته  کامالً هویت  و زبانبین  یرابطه رویکرد

اجتماعی وعاطفی  هایالیه یک فرایند پیچیده با کلی، به طور یادگیری مانند ،زبان

 .انگارانه منطبق نیستساده یهانگرایعمل هایروشکه با گوناگون است 

غالب در کشور به عنوان  زبان یکو  یمرس زبان یکداشتن  روش

 منتج انآموزدانش یت.... هرگزبه موفقگرایانهعمل یاستراتژ یک

 یسیانگل زبان یاباشد  یراندر ا یفارس زبانچه -است نشده

در مورد  یضبه تبع یممستق یرغ به طور یکردرو ین. اوستاندرهند

افراد ممکن است  یاگر بعض یحت ینبنابرا انجامد ویم یتاقل زبان

 فکر گرایانهعملبه صورت  زبانغالب به عنوان  زبان یرشبه پذ

 (.یشود )موهانتیم منجر طبقاتیاز نظام  یبه نوع ،کرده باشند

 ندرت از به هستند موفقیت زبانروی  که طرفدار تمرکز شدید میمرد

 از هاآندرک که  گیرنددر نظر نمی . وکننددقیقی ارائه میتعریف   "موفقیت"

آموزان یکی نیست. این افراد همچنین های دانشبا خواسته اًلزومموفقیت 

جلوی چه موفقیتی مادری  زبان یپایه ه برزبانآموزش چنددهند که توضیح نمی

 اقلیتجوامع در رسد که حس ناامنی هایی بنظر میچنین استدالل .گیردرا می

و  به مباحثجدی ی دهد تا اینکه یک الیهمیهدف قرار  شده را داده قرار

درمورد  که قبالً یا این یا آنیمنطق  از فراتر، مادری زبانبه راجع  وگوهایگفت
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که  کندمیبه ما یادآوری  ینجالب اینکه، شواهد عی اضافه کند. ،آن بحث شد

 .(۲۰۱5 ینزما)ک "استمردم بوده بیشتر  دانش ینشانههمواره  بودنه زبانچند"

آموز دانش دادن با قرار نه با محدود کردن تجربیات که ،واقعی فرهنگیقدرت 

به  هاآنو همچنین با مجهز کردن  مختلف هایزبان ها ودر معرض دانش

بدست خواهد آموز دانش مادریِ زبانهای مختلف بیانی شامل کانالمهارت در 

 آمد.

 نماستخوش یایده یک مادری زبان یپایه بر چندزبانه آموزش: ۵استدالل

 نیست عملی اما

 یه بر پایهزبانکه توسط منتقدان آموزش چند هاگروه پنجم از استدالل

 زبان یه بر پایهزبانآموزش چند شود این است که شایدمیبیان  مادری زبان

از دو جهت عملی  این حال با، آل باشدمادری از لحاظ آموزشی و اخالقی ایده

 یهزباناصالح منطقی مدارس تک کنند کهها استدالل میآن ،و ممکن نیست. اوالً

برای  برای نمونه، غیرممکن است. هزینه تقریباً یهخاطر مسئلبه  موجود

مادری  زبانهایی به کتابلیف تأوه زبانچند هایاستخدام معلم آموزش و

 ،هاآنی هگفتطبق  ،ثانیاً .زیادی هستیم هاینیازمند صرف هزینه آموزاندانش

آموزانی از دانش و دارای ی پیچیده هستندزبانکه از لحاظ درمناطقی 

گیری برای اینکه تصمیم ،گوناگون هستندی زبان هایزمینه مختلف و هایقومیت

چالش  ،غالب انتخاب شود زبانآموزشی در کنار  زبان به عنوان باید زبانکدام 

آموزش این ایده  زبانبه عنوان  هاآنباشد چرا که انتخاب یکی از می برانگیز

 ی منطقههاو فرهنگ هازبانی و یا فرهنگی بر دیگر زبانرا القاء خواهد کرد که 

 حامیان مادری در ایران، زبانبرای مثال در بحث ارجحیت داده شده است. 

دهند که باال بردن جایگاه هر می هشدار "محور-فارسیی زبانهتک مدارس"
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منجر  هازباندیگر  سخنورانفارسی تنها به اعتراض میان  زبانسطح  تا زبان

 میی رسهازبانترکی به عنوان  کردی و زباناعالم  ،به عنوان مثال شود.می

استدالل همچنین  هاآن .کندمیدیگر را ناامید  زبانها ده سخنوران ملی،یا 

ی دیگر هازباندر میان  زبانکه راجع به انتخاب یک  چالشهمان که  کنندمی

نیز  زبانر یک گهای دیوجود دارد در مورد انتخاب یک گویش از میان گویش

کردی  زبانمعرفی یک  ه مثالًکنند کمیابراز  هاآن .وجود خواهد داشت

 های کردی زیادی وجوداست زیرا گویشدر کردستان ایران دشوار د استاندار

 فارسی برای دانش آموزان کرد زبان یبه همان اندازه هاآن بعضی از و دارد

 نامفهوم است. زبان

 غیره وجود و مواد آموزشی آمادگی معلمان، راجع بهنگرانی واقعی "

بدون توجه به اینکه  .هر تغییر احتمالی باید به دقت سامان داده شودو دارد 

د که روی ندار آموزش است عوامل فراوان دیگری وجود یوسیله زبانام کد

 حلی که برای همه مناسب باشد وجود نداردهیچ راه د.نگذارمیثیر أنتایج ت

 با کانگاس(.-با)اسکوتن "حلهای مخصوص به خودش را بیابدوایران باید راه

های نظامحفظ  بازسازی و بیشتر این مسائل برای هرشکل از ،وجوداین 

مانند  ه(زبانهای تک)حتی در نظام که اجتناب ناپذیرندنیز وجود دارد آموزشی 

گنجاندن  هایهزینه راجع بهافرادی که " وآموزش معلمان. هابازبینی کتاب

بطورصحیح کنند میهایی را مطرح چنین استداللی اقلیت درآموزش هازبان

 در نظر، اقلیت زبانآموزان دانشبرای ت دیگر را ادر جه ناکارمد آموزش بهای

 را انگلیسی زبانعظیم برای آموزش  گذاریدولت ایران سرمایه مثالً .گیرندمین

توجیه  "سود–هزینه"تواند با تحلیل میموضوع  آیا این ؟کندمی توجیه چگونه

آموزش  گذاریپایه ،اولیه هایچالش علیرغم ،ومهمتر اینکه ری(.ح)ب "؟شود
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مدت مفید گذاری طوالنیتواند یک سرمایهمیمادری  زبان یپایه بره زبانچند

 که: کندمیاستدالل  دان اروپایی اقتصاد ،(۱99۰-۱994) 1ینگر سوافران. باشد

گزاف  هایمادری به طور واقعی به هزینه زبان بهآموزش 

انجامد. می کمتر هایمدت به هزینهدرازدر حقیقت در  انجامد.مین

 خاطر نشان 2فرهنگی یراثاقتصاددانان م ،ترگسترده بافتیدر

برای  خواهد بود. آورسود در نهایت یزبان کنند که حفظ میراثمی

وسایر  فرهنگی، ی،زبان-هایشحفظ تنوع میراث یک کشور

از حفظ نکردن  مفیدتر یاربس یاقتصاد ازلحاظ–هامیراث

 )موهانتی(. "ستهاآن

مورد  نگرانی درکه  دهندمینشان شواهد تجربی هم چنین، هر چند 

با وجود  شود.میگاهی درمورد آن اغراق اما  ،ممکن است واقعی باشد هاهزینه

 بطورقابلتواند میمادری  زبان یبر پایه هزبانچندآموزش  های مربوطه،چالش

  باشند: ای برای جامعه مفیدمالحظه

 ۲۰۰۸والتر ینهمچن و  42012)در والتر و بنسن 3ن والترااستف

حدود چهارصد  یگسترده با مطالعه بسیار تحقیق یک ( در2010و

دهد که آموزش به یموضوح نشان  بههزار کودک درگواتماال 

در  یاییاسپان زبان به آموزش به نسبت یانما یمادر زبان

                                                            
1 Francois Grin  

2 heritage economists 

3 Stephen Walter 

4 Benson 
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تر است  ینهکم هز مششسال تا  رسیدن ایکودکان بر یسازآماده

. شوندمیمردود  یا یلمجبور به ترک تحص یچرا که کودکان کمتر

 سالتا به  شودمیکه صرف هر شاگرد  یاینههز ینکها یعنی این

 کمتر دهندمیآموزش  یانما زبانکه به  یبرسد در مدارس مشش

 یشتردر ب تبار یسیسو زبانِ اقتصادِ استاد ین،گر فرانسوا. است

حقوق  اعطای یینهکه هز استخود نشان داده  کتب و هامقاله

مراحل  در یحت یزیبطور شگفت انگ ،در آموزش ین، همچنیزبان

ها به شرکت و مؤسساتاست و هم دولت و هم  یزکار ناچ ینآغاز

 )اسکوتنب کانگاس(. "شوندمیصورت دراز مدت منتفع 

بردار نههزی آموزش به زبان مادری راکه  یآموزشاقتصاد  مکاتب

آموزش را به مکاتب این  تجاری به آموزش دارند.صرف  نگاه معموالًدانند می

شکوفایی عنوان صنعتی برای جابجای مالی بیشتر نه به عنوان فضایی برای 

ی هاقولهمانطور که نقلگیرند. میهای فکری و فرهنگی در نظر بیشتر فعالیت

 یانگارانههای سادههای اقتصادی جایگزینی نسبت به مدلمدل ند،باال نشان داد

 یپایه د که آموزش برنوجود دارنیز  تقاضاو  رضهو سود بر مبنای ع روشف

 ای پیچیده ترهم در درازمدت و به گونه و از لحاظ فرهنگیهم مادری را  زبان

گذاران باید به اقتصاد آموزش سیاست. دنیابمیسودمند از لحاظ اقتصادی 

 عنوان منابع مهم دانش،را به  میبو هایکه فرهنگدیدگاهایی  راه از ،هزبانچند

آموزان به عنوان افرادی که به دانشگیرند و میدر نظر اخالقیات  خالقیت و

، در نظر ستهاآناز سوددهی آنی  برای جامعه ارزشمندترشان وجود هویت و

و مسائل  بسیاری از که باشندکافی دوراندیش ی هانداز بهباید  هاآن. بگیرند
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مشکالت  اعتیاد به مواد مخدر، جرم، خودبیگانگی،از ای نظیرپرهزینهمشکالت 

کمبود توجه به هویت توان در عدم و یا میوغیره را  و روانیروحی 

های مدرسه مادری در اولین سال زبان و میبو هایفرهنگ آموزان،دانش

 .جستجو کرد

 و طلبیجدایی به منجر مادری زبان یپایه بر چندزبانه آموزش: ۶ استدالل

 شد خواهد سیاسی یتجزیه

-به علت وضعیت سیاسی ، عمدتاًمادری در ایران زبان یمسئله

 هاییاز استدالل ستا توجهیقابلمثال  فرد ایران،همنحصرب نسبتاًجغرافیایی 

بر علیه  1استعمارنوبرای  سازیزمینه سیاسی و یهتجزی که به خاطر ترس از

 هند و مناطق دیگر دنیا نظیر.بر خالف شوند. میمادری بیان  زبانآموزش 

ی هازبان نتیجه، در مستعمره نبوده است. میبه صورت رسایران هرگز ، مصر

 قوی حس هویتیک که  اندهبه ایرانیان کمک کرد و اندهایرانی زنده باقی ماند

های پسااستعماری نگرانی دارایها ایرانی ،این وجود . باداشته باشند

غرب در  مکرر و ویرانگرمداخالت  برای مثال، ،هاآن .هستند خود مخصوص به

 یاجبار یاستعفا نظیر) اندهرا تجربه کردزندگی اجتماعی وسیاسی خود 

 یکاآمر توسط ۱953 مینظا یمداخلهو  ۱94۱در سال  یسرضاشاه توسط انگل

 همچنین طراحی (.آن زمان شد منتخبدولت  یمنجر به سرنگون که

بسیاری از  ، به پاره پاره شدن(ایران بزرگ)شامل  خاورمیانه گراناستعمار

به  منجر ایرانیغیر ایرانی و های)برای مثال کردها( به قسمت فالت ایراناقوام 

پذیر سیاسی و هم از لحاظ فرهنگی آسیب ها هم از لحاظاین اقلیت کهشد  این

                                                            
1 neo-imperial 
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 یماز انقالب اسال غرب بعد . عالوه بر آن خصومت سیاسی بین ایران وشوند

دشمن  به عنوانبه دولت ایران کنونی کمک کرده که غرب را  ۱9۷9در سال 

امپریالیسم و  ین تاریخ ناخوشایند، ترس ازا یدر نتیجه ملت ترسیم کند.

 زیادی به مالحظاتیحدت شدت و به  رامادری در ایران  زبانبحث  ،طلبیجدایی

 زباندر بحث ها نگرانیاین  است. زدهوحدت سیاسی گره  امنیت ملی ونظیر 

 .زیر مشخص است یالیه مادری در چهار

قرار دارند،  "تنها آموزش فارسی والغیر"آنانی که در اردوگاه  اوالً

مادری هستند  زبانبه کنند که برخی از افرادی که در صدد آموزش میاستدالل 

که  نگاهاین  .اندهخود را با این خواسته استتار کرد یطلبانهجدای هایخواسته

 ،شودمی مطرحگرا ملی اندیشمندان در عین حال و یدولت هایتوسط رسانه

 نهند ومیمادری دانش آموزان ارزش  زبانکه به  معلمینی مادری، زبانفعاالن 

قرار ناخوشایند موقعیت یک  در را مادری زبانآموزش  یحوزه حتی محققان

اهند انگ خومیهراسند و نمیطلبی است چرا که آنان از برچسب جدایی داده

معتقدند که آموزش بر اردوگاه مذکور  ،زده شود. ثانیاً هاآنطلبی به جدایی

زیرا این سیاست و  ایران ختم شود یمادری ممکن است به تجزیه زبان یپایه

 که شودمیایران تقویت و توسعه داده  یهمسایهتوسط کشورهای  خط مشی

دولت  آذربایجان، نظیر: هستند ایرانی مشابه زبانهای فرهنگی و دارای اقلیت

عرب اطراف خلیج دول  عراق، بلوچستان پاکستان و ستانکرد خودمختار

طلبانه جدایی هایکه این حرکت کنندمیهمچنین استدالل  هاآن ،. ثالثاًفارس

حمایت  هاآن یستیامپریال هایبرنامه به خاطر اهداف و غربیتوسط کشورهای 

کنند که دولت میسعی  المللیبین هایقدرت ،هاآن یهگفتبرطبق  شود.می

ادعا  هاآن طلبانه تضعیف کنند.جدایی هایمرکزی ایران را با تقویت حرکت
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 هایعامل دیگری در میان فتنه نو د که این حمایت توسط استعمارگرانننکمی

 عمده بر کیدأت تجزیه ایران است. سرنگونی رژیم و شاناست که هدف متعدد

 یبیشتر حرکت آنان، یمطابق گفته مادری، زبانبه آموزش  یروی مسئله

دهند که اگر میهشدار  آنان، رابعاً .آموزشی ای صرفاًسیاسی است تا دغدغه

 درها درحالی که قرن -فرهنگ فارسی جدا شوند و زبان ی اززبان هایاقلیت

را  هاآنآموزشی  مراکز انگلیسی زبان -اندهفارسی بود زبانتعامل اساسی با 

خواهند  قرارازلحاظ فرهنگی مورد یورش  هاآنبنابراین  و خواهد کرد، تسخیر

 .گرفتخواهند  قرارفرهنگی  مورد استعمار زبانگرفت وتوسط دنیای انگلیسی 

نه،  باشد یا منطقی وحدت سیاسی امنیت و مورد در هانگرانیچه این 

 زبان یگویند که آموزش بر پایهمیتحقیقات موجود به ما  تاریخی و شواهد

اگر یک جمعیت  شود.میبلکه مانع آن  شودمیطلبی نسبب جدایی نه تنها مادری

مادری  زبان یپایه آموزش بر د،نبه آن برس اقلیت به دنبال استقالل باشند و

 یزبانحقوق  و انکارجدایی باشد اما تعدی  این تواند دلیل جدی برایمین

 :باشد ثیرگذاریعامل تأتواند می

 یکی ،1آسام. در زبان ییهپا بر یضتبع یعنی یطلبییدر واقع جدا

 بزرگ یلهقب یزبان یجامعه وستانهند یشمال شرق یاالتاز ا

 به شانکودکان یبرا ییهاابتدا تنها خواهان آموزش در  2وبود

 یچرا که درصدد حفظ و توسعه ند( بودوبود زبانخودشان ) زبان

 یلو اوا ۱96۰ یخود بودند. در ابتدا، دراواخر دهه زبانفرهنگ و 

                                                            
1 Assam 

2 Bodo 
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ساده  یتقاضا یکدرخواست تنها  این ۱9۷۰ی دهه

 یالتغالب او یمرس زبان 1یآسام زبان. اما بود برانگیزیربحثوغ

آموزش به  یساده وآرام برا یآسام تقاضا محلیبود و دولت 

جنبش  یکبه  یجبه تدر مذکور یتقاضا لذا. نپذیرفتبودو را  زبان

که جنبش بودو در  یدرس یابه نقطه ۱9۷۰درسال  شد و یلتبد

 یخواهان استقالل برا یشد و حت یلتبد ییستترور یواقع به جنبش

دولت  ینب ایجانبهه، توافق س۱9۸۰ یل. در اواشدند بودو ینسرزم

 ینماینده)که  2خواه بودو یآزاد یآسام و ببرها محلیهند، دولت 

 یتوافق، خودمختار ین. ایدامضاء رس به( بودند شده بودو مردم

از  یزانیکرد و مردم بودو با م ینمردم بودو تضم یرا برا

شان را در آموزش و زبان یتوانستند توسعه یخودمختار

بودو بعد  یکنند. اکنون در منطقه یزیخودشان برنامه ر یمنطقه

 ییجدا یوجود دارد ومسئله یکپارچگیوافق مذکور وحدت و از ت

 (.ی)موهانت کنار گذاشته شده است

ثیر مهم بر روی أسیاسی مهم با ت-ک عامل اجتماعیامنیت در واقع ی

 طبیعتاً گذاری آموزشی است. امنیت یک نیاز اجتماعی اساسی است وسیاست

 زبان آموزان از استفاده ازمنع کردن دانشاما تقاضای اکثریت شهروندان است. 

چه  مواد آموزشی و و آموزش یوسیلهچه به عنوان  -شان در کالسمادری

چنین "تواند امنیت را تقویت کند. میبه ندرت  -به عنوان یک منبع فکری مهم

                                                            
1 Assamese 

2 Assam and the Bodo Liberation Tigers 
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ایاالت  درشوند که بطور مثال هنوز میختم  1یییابه پارانو ادعاهایی معموالً

چنین . وقتی وجود داردالتین اهالی آمریکای  یایی واسپان زبانبه  راجعمتحده 

ایجاد  اساس همگانییک نفرت و ترس بیبطور کلی  ،کندشیوع پیدا می استداللی

 "گیردبیند و هدف میمیبه عنوان یک تهدید  رااقلیت های شود که گروهمی

کل تواند میبه راحتی  ی چنین ذهنیتیایجاد شده در نتیجهمینز(. فضای ا)ک

ها که دولت باشیممتوجه چه ما باید  بنابراین اگر" نظام آموزشی را فلج کند.

)که با  دندار نیز نیاز یآموزش ها به موفقیتدولت هایی دارند،چنین ترس

خواهند می...آنچه که بیشتر مردم اقلیت ه میسر است(زبانآموزش چند

عدم از راه براین است...بنا هزبانچندو آموزش  ی و فرهنگیزبانخودمختاری 

 هایراه برنامهسازی از ایجاد همانند بایا  ،کودکانو کارای مؤثر آموزش 

 "شوندمیتنش  باعث هادولت ،2ورسازیه معروف به غوطهزبانآموزشی تک

 .ری(ح)ب

های پسااستعماری طرابضبین ای هپیچیدهمانطور که ارتباطات 

تجاوزهای استعماری  دهند،نشان می ایرانی در آموزشهای سیاستو

و حتی  هاجوامع مدنی را برای دههتوانند که می کنندمیهایی را ایجاد زخم

خسارات  از مداخالت خارجی تلخ ایرانیان های. خاطرهمتوالی فلج کنند هایقرن

برخالف  آورد.بعدی به بار  هایفرهنگی در دهه زیادی در زندگی آموزشی و

که توجه  مهاجرت اجباریی نظیر مرگ و میر و انسانی استعمار هایآسیب

کمتر  معموالً یستیآسیب به آموزش در فرآیندهای امپریال کنند،میآنی را جلب 

توسعه  هایتجاوز اثر درد تجربه شده در . بااین حال،شودمیواقع مورد توجه 

                                                            
1 paranoia 

2 submersion 
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این موضوع  شاید باورکه التیام آن دشوار است.  کندمیجراحتی ایجاد  ،انهطلب

حدود  تنهاروزی در کانادا شبانهاجباری  یهمدرسآخرین  خت باشد کهس

این عمل  قبال علیرغم سکوت در. بسته شد ۱966 در سال بیست سال پیش

 تراژدیامروزه  ،اخیر هایسال تا همین فرهنگی وآموزشی ی،زباناستعماری 

کانادا از در فرآیند استعمارزدایی  عطف یبه یک نقطه روزیمدارس شبانهاین 

 تبدیل شده است. 

را مطرح سؤال این  توانندمی معلمانتاریخی،  هاینمونه لذا با اطالع از

یا درطی منازعات  توانیم تحت شرایط پسااستعماری ومیچگونه  ما :کنند که

پنهان  آیا ما نباید ازروابط قدرتیِ و سواد را آموزش دهیم؟ زبانسیاسی 

قابل رویت بین کالس  روابط غیر یهدهندآموزشی که انعکاس  هایدرسیستم

توانیم ساختارهای قدرت غالب میچگونه  آگاه باشیم؟ وسیاست است، درس

 هازمینهپیشبرای  یفضای بیشتررا به چالش بکشانیم تا  آموزشی درمراکز

اجتماعی -ی سیاسیهاناوجود گفتم)علیرغم  انآموزدانش وسوابق قبلی

 هاکه حضور خانواده آموزشین ایجاد رویکردهای آیا امکا ایجاد کنیم؟ (مسلط

یادگیری  اساسی آموزش و یلفهؤمآموزان به عنوان یک دانش هایو فرهنگ

آموزان استقبال از فرهنگ دانش دارد؟ آیا جودوشناسد، میرا به رسمیت 

دیکته شده  یآموزش مکاتبکه ایجاد کند را هویتی  هایباهمستانتواند می

 کشد؟میتوسط روابط قدرت استعماری را به چالش 

 نهایسخن 

 آکادمیکابداع اختراع و مادری یک  زبان یه بر پایهزبانآموزش چند

مختلف آموزان درمدارس دانش است که معلمان و آموزشینیست بلکه یک نیاز 

در اثر مخالفت سیاسی  این نیاز کنند.میتجربه ناپذیر ای اجتنابآن را به گونه
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 خوشایندین ناقوانرود. لوایح و میاز بین ن هزبانچندبا آموزش  و ایدولوژیک

آموزان بودن دانشه زبانچندتوانند مین تصویب و اجرا شوند اماد نوانتمی

( یک معلم ۱96۷-۱939) یصمد بهرنگ را تغییر دهند. هاآنی زبانهای وفعالیت

 کرد.میفارسی بود که در مدارس روستایی آذربایجان ایران تدریس  زبانترک

 -(۱95۷)بهرنگی  ایران تربیتی مسائل در کندوکاوعنوان  تحت خوددر کتاب 

ه منتشر زبانهای دانشگاهی غرب در مورد آموزش چندها قبل از بحثکه سال

که سعی  کندمیگزارش یک معلم روستا  به عنوانبهرنگی مشاهداتش را  -شد

آموزش  زبانغیرفارس استانرسمی، در یک  زبانیعنی یک  فارسی را، کندمی

و در مقابل  کندمیرا مشاهده  انآموزهویت دانش و زباناو ارتباط بین  .دهد

 : دهدمیآموز در فرآیند یادگیری هشدارمادری دانش زبانثیر منفی حذف أت

 روانی یضربه یک یفارس زباندر صحبت کردن به  یناتوان

 یوقت مخصوصاً کندیم یجاد( ازبانآموزان )ترک دانش یانمدر

احساس  هاآنکنند. یم تعامل زبانآموزان فارسبا دانش هاآنکه 

خواهد  هاآنبا  یشههم برایاحساس شکست  ینا کنند ویمشکست 

 (.5۸)ص کرد  خواهدرا به خود مشغول  هاآنذهن  وبود 

فارسی را -ترکی یهزباندو متونایجاد واستفاده ازبهرنگی در کتابش 

 یحوزه که یادآور پیشنهادهای اخیر کندمیمالحظات پیشنهاد با لیستی از 

  است: هزبانچندآموزش 

 نوشته شود. زبانترک معلمانه باید با همکاری زبانکتابهای دو  -۱

لغوی مشترک  و دستوریهای اولیه باید شامل ساختارهای درس -۲

 .شوند برجستهدر طول تدریس  باید اتشترکاین مو بین ترکی و فارسی باشد 
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های آداب و رسوم و سنت وان آموزهای فرهنگی دانشفعالیت -3

 .گنجانده شودها باید در درس هاآن میقو

 هزبانمادری باید توسط معلمان دو زبان یه بر پایهزبانآموزش چند -4

 فارسی ارائه شود.ی هندازابه همان  ترکی به

جایگزین بکار  آموزشگویی را به عنوان یک معلمان باید داستان -5

 کتبی آذری در متون شفاهی و هایبخصوص با استفاده از اسطوره برند،

 .هزباندو

تمام مواد بلکه باید در  های فارسی،فارسی نباید فقط در کالس -6

 شود.برای همه موضوعات آموزش داده  ودرسی 

 انآموزمادری دانش زبان به آموزشبراهمیت  مستقیماًاگرچه بهرنگی 

تجربیات  این گزارش از کند،میکید نأتشناسیم امروز میما  ای کهشیوهبه همان 

بخش  ی،زبانوآموزش بین گیزبانچندکه  کندمیثابت  ،او به عنوان یک معلم

بسیاری از بیشتر معلمان در  وزندگی تحصیلی همه افراد است ناپذیر جدایی

توانند می نیز به همان شیوهآموزان دانش .اندهرا تجربه کرد جهان آن نقاط

آموزشی را احساس  هایدر سیاست هازبان یههمضرورت ایجاد فضا برای 

ایمان  کم درآمد است. یساله از یک خانواده ۱5 آذری کودک یک کنند. ایمان،

با نظام  زبانآموزان غیرفارسینشتجارب دااز  شناسیارپدید یدر یک مطالعه

 :داردمیچنین بیان ایرانی  یهزبانتک آموزشی

 زبانمن به  ایرانیان، یگرارتباط با د یبرا ایران یگرد مناطقدر 

ست یصندل یکمانند  یرانکه ا یددانیمدارم، اما شما  یازن یفارس

از  یکی ی. وقتهستند صندلی این یهایهپا یرانیا یهازبان یگرو د
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 طسقو هم با ماهمه  و افتدمی یصندل بشکند، یا یندبب یبآس هاآن

 (.۲۰۱4:6۷ینفر)هوم کنیممی

دهد که برای خیلی از مینشان  ویپختگی استدالل  ایمان و ذهن باز

طبیعی  یک نیازه زبانچندآموزان سخت نیست ببینند که آموزش دانش معلمان و

روابط قدرت  اگرچه شرایط سیاسی و است، گوناگون هایاساسی در کالس و

 غیر از این هدایت کند. باوری سویرا به  اجتماعی ممکن است ما
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 آمد پس

 زبان شمالی، آمریکای در شهری مهم مراکز از یکی در پیش سالها

 جلسه اولین کردم، می تدریس واردانتازه به دوم زبان عنوان به را انگلیسی

 و خالصه خیلی بطور خودم معرفی با متوسطه سطح در را کالسها ازاین یکی

 چی اولم زبان آمدم، کجا از اصالتاً بود، چی اسمم اینکه کردم، شروع کوتاه

 آوریفراهم در تسهیل برای. بلدم را دیگری هایزبان چه سرانجام و بوده

 از زبان فراگیران از تعدادی که شدم متوجه. نوشتم برد روی را آن اطالعات

 مناطق اصلی ازمراکز و کردندمی صحبت فارسی هاآن یهمه. بودند آمده ایران

 قهوه نوشیدن برای استراحت زمان در کالس اتمام از بعد. بودند زبانفارس

 . رفتم بیرون

 آقای" زند،می صدا پشت از مرا کسی شنیدم کافه به رفتن مسیر در 

 را سرم وقتی. بود کردی یلهجه فهمیدم که ایلهجه به "!االسالمی شیخ

 عنوان به را خود که زنهایی از یکی دیدم، را مضطربی و آشفته خانم چرخاندم

 به و است کرد او که شدم متوجه. بود کرده معرفی ایران از زبانفارسی یک

 زبان به. میخواهد چه ببینم تا ایستادم. کند عنوان کالس در آنرا نخواسته دلیلی

 گفتم او به. کند عذرخواهی من از گفته که دروغی بخاطر باید او که گفت کردی

 دلیلی حتماً که گفتم او به آن بر عالوه. بینمنمی معذرتخواهی برای دلیلی که

 او. است نرسانده من به آسیبی او حرف اینکه و داشته کارش برای خاص

 زبان و است کرد که گفت و. کرد می اصرار اشمسئله توضیح برای همچنان

 من برای ابتدا همان در امر این البته و کندمی صحبت خوبی به را کردی
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 در کرد فراگیر یک بینممی که هستم خوشحال بسیار که گفتم. بود مشخص

 شانس و برسد پایان به ما گفتگوی که بودم امیدوار حال درهمان. دارم کالسم

 وی حال، این با. باشم داشته استراحتم زمان پایان از قبل را قهوه صرف اتمام

 موافقت اکراه با من. کند بیان را بودنش کرد کتمان علت اصرارداشت همچنان

 .ریختمی اشک کارش توجیه برای تالش حین در او که شدم متوجه زیرا کردم

اولش فارسی است دروغ گفته  زبانگفت که وقتی در کالس گفته که 

اش شده دروغ دیگری درقبال دوستان ایرانیدوباره مرتکب  خواستهمیبود و ن

به چهار دوست  قبالً اواست.  زبانگفته بود فارس  هاآنبه  قبالً زیرا .باشد

 ،است زبانفارسی  از یک شهر کامالً زبانش گفته بود که فردی فارس اایرانی 

در آن زندگی کرده  (برای چندین سال)قبل از ترک ایران مدتها  یجایی که و

ی کرد بود که درشهر یزن او :نگفته بود هاآناست. آنچه که به من گفت به 

بزرگ شده بود. وی علت کتمان کرد بودنش  زبان کرد دارای بیشترین جمعیت

توضیح داد که ترسیده بود مورد پذیرش  در قبال دوستان ایرانی اش را چنین

ی زبان-میبا او به سبب زمینه قو و و استقبال گروه زنان ایرانی واقع نشود

همچنین گفت که وقتی برای اولین بار یکی  متفاوتش بطورمساوی توجه نشود.

اعالم کرده کردی را مادری اش  زبانبا افتخار که  ه استازمعلمانش را دید

را  اشی زبانهویت  ه است در حالی که وی خوداحساس بدی داشت است،

دادم که برای من  خاطر به او اطمینان مجدداً .ه استپنهان کرد همان معلماز

به او  به هر حال، .کنممیخود اتفاق و علت آن را به خوبی درک  و همهم نبود

به اینکه  اصالً هاآنشاید  اشتباه کرده بود، دوستانشنگفتم که شاید در مورد 

موضوع بوده است که خودش وی دادند وشاید میاو کرد بود یا فارس اهمیتی ن

 مطمئن نبودم.راجع به موارد باال من هم اما به هیچ وجه  ،ه استمهم بودبرایش 
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ای مطرح شده در این کتاب نیز هشود و به بحثمیدر اینجا مطرح که  یالؤس

چرا او تمام این احساسات را که به بیش از یک  این است که:شود میمربوط 

 ؟ه استداشت، تجربه دردناک ختم شد

را به  آن شاگردم احساس همدردی کنم و اوستم با توانمیبه راحتی 

 شاهد شرمندگی یک شخص ازخوبی درک نمایم زیرا این اولین باری نبود که 

 ایدیگران نسبت به اعضای گروه من شاهد تمسخر اش بودم.مادری زبان

ستاندارد و یا صحبت فارسی ا زبان از ی غیرزباناقلیت به سبب صحبت به 

 من درایران بزرگ شدم ام.غیر از لهجه فارسی تهرانی بودهی اکردن به لهجه

ویرانگر "ایدئولوژی  به عنوانمادری  زبانآموزش به  یایده ازجایی که  در

اتحاد و در مقابل  های بیگانه وارد شده تاکه از سرزمینشود مییاد  "ملت

ی بانز هایاقلیت ی ازاز یک فردی ،یک بار کشور توطئه چینی کند. یکپارچگی

 دردیده است که  ایران را وی فردی تحصیل کرده و متولدایران به من گفت که 

به این مسئله افتخار  ه است و آن فردکرد غرب زندگی می یکی از کشورهای

را درشهر یهودیان یاد  فارسی، ،شانمادری زبانفرزندانش کرده است که می

دیده میجالب این است که همین فرد مذکور مخالف وقتی  .اندهکردحفظ گرفته و

کردی یا آذری  زبانبا فرزندانشان به  زبانیا آذری  زباناست که والدین کرد 

گفته میناراحت بوده و مخالف این موضوع بوده است و  اندهکردمیصحبت 

است چرا این والدین با فرزندانشان به جای کردی و آذری به فارسی صحبت 

-بودم هویت قومی مجبور ماه، ۱5 به مدت یهترک در ۱9۸۰در دهه کنند. مین

در آن زمان  زبانانکار کنم زیرا این  زبانی خودم را به عنوان یک کرد زبان

تا از اخراج شدنم قبل از  انجام دهمرا  کار اینمن مجبور بودم  ممنوع بود.

در کانادا من از  کانادا جلوگیری کنم. ثالث نظیر گرفتن ویزا از یک کشور
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عدم و احترام به خود از جانب مردم بومی، و وجود افتخارعدم نظیر -رنجهایی

که  -قائل بودندد وخمیبرای همسایگان بو میکه مردم غیر بو میاحترا وجود

تحمل  اثرات آنبا مضرترین  اجباری و در مدارس شبانه روزی میمردم بو

 آگاه شدم. ،اندهکرد

 زیادیمطالعات  هم چنین در این کتاب وفراوانی  و مدارک شواهد 

دیگر چنین تجربیات دردناکی آموزان من گوید دانشمیوجود دارد که به ما 

از طریق  گیزبانچندبزرگ شده باشند که  کشوریدر هاآننخواهند داشت اگر 

تحقیقات شده است.  و ترغیبافزایشی ترویج  یهزبانو دو ه زبانچندآموزش 

از  هاآنو محروم کردن  أمستثن و اقلیتی هازبانکه سرکوب است نشان داده 

آن داشته  بر سخنوران شدید و طوالنیثیرات روانی أتواند تمی ،نظام آموزشی

از  برخیکه  رسندمی به این باور ،گیسال نهکودکان در سنین هفت تا  باشد.

کنند که چه میمشخص  هاآنبرخی دیگر است و لذا خود ارزش تراز  با هازبان

این کودکان دیدگاههای  استفاده شود. یا نباید ی و تحت چه شرایطی بایدزبان

 هازبان اینفهمند که میوقتی  کنندمیمادریشان درونی  زبانمنفی را در مورد 

کتابهایی که  دهند،میآموزش  هاآنیی که به هاآنتوسط کارکنان مدرسه و 

استفاده  ،بینندمیی که هایفیلم و شودمیامتحاناتی که گرفته  خوانند،می

 شود.مین

نه در  هاآن زبانکه شوند میمتوجه همان کودکان به زودی 

های نه در آموزشگاه و گیردمیقرار  مورد استفاده هاو کالج هانادبیرست

 هاآن. ای هستندوخصوصی صاحب مجرای رسانه میعمو نه بطور و میعمو

 ای برایشان ندارد.هیچ استفاده شانزبانفهمند که می به راحتی
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نسبت  میبو زبان سخنوران برنگرش دتوانمیازتمام چیزهایی که فارغ 

شاید  آموزش، ثیر بگذارد،أت ی دیگرهازبانوهمچنین  شانمادری زبانبه 

 زبانکه وقتی این است علت  در مناطق شهری است. مخصوصاً -ین عاملقویتر

قرار  استفاده مورد زش ازهمان ابتدا در مدارسآمو وسیله به عنوانمادری 

دیگر هموار  موقعیتهایدر  زبانهمان تواند مسیر را برای استفاده می گیرد،می

مطالعات فراوانی بر نتایج مثبت آموزش  اخیر، هایدر دهه کند.

 و میی رسهازباندیگر  با ههمرا مادری زبانکه در آن  -هزبانچند/هزباندو

دیگر  . این مطالعات وورزندمیکید أت -استآموزش  وسیله ملی یک کشو

به  گیزبانچندنتایج مثبت آموزش  این خصوص،منتشر شده در هاینوشته

 :اندهرا گزارش کرد ذیلمادری  زبان یهوسیل

ی که بهتر زبانبا  در همان سالهای ابتدایی یادگیری، کودکاناگر  *

قرار درمعرض مهارتها ودانش آکادمیک مادری،  زبانبلدند یعنی 

 شوند.میکمتر دچار مشکل  ،گیرند

به توسعه هوشی مادریشان را یاد بگیرند  زباناگرکودکان ابتدا  *

با  هاآنشود میباعث وهمچنین  انجامدمی هاآنوشناختی بهتر

 .بمانند در مدرسهو به مدت طوالنی تری  بیشتری مثبت ۀانگیز

شناختی باال منجر به پویایی باالی  * توانایهای هوشی و

 شود.میاجتماعی -اقتصادی
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باالی هوشی و شناختی همچنین با عزت نفس مثبت  هایتوانایی *

 کودک وخود ارزشمندی او ارتباط دارد.

قادربه  اول خود، زبانکودکانی با سطح سواد آموزی قوی در *

به آسانی مهارتهای  هاآن اضافی دیگری هم هستند. زبانیادگیری 

 دهند.میانتقال  ،اندهی اضافه یاد گرفتهازبانرا که برای  یآکادمیک

وحدت ملی وهمزیستی مادری باعث تقویت  زبانآموزش به  *

 .شودمیی متفاوت زباندرمیان جوامع مسالمت آمیز 

ی زباننه تنها برای گروههای قدرتمند بلکه برای گروههای  زبان *

  مهم هویت فرهنگی استیک شاخص اقلیت 

 است.بشر ودانش تاریخیمیراث یک منبع ضروری  زبان *

 .کندمی وصلرا بهم  مختلف هایوسیله ای است که نسل زبان *

خود حق انسانی آن شخص است  زباندسترسی یک شخص به  *

 شود.میی ملی یک کشورهم هازباناین حق شامل دسترسی به 

نتایج مثبت آموزش  ما نسبت به فواید و و آگاهی با وجود دانش

 شعب ایدئولوژیکی و ها وبسیاری از دولت مادری، زبان یبر پایهه زبانچند

 زبان یه بر پایهزبانهنوز بطور یکنواخت آموزش چند هاآن یزبان هایرژیم

یی که هاآن ییا همچنان در مورد انگیزه کنندمیانکار هامادری را برای اقلیت

 ند.هست مردد ،دهندمیکنند یا ترجیح می دنبالگی قوی را زباننوع ازچنداین 
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سالم درمورد  بحثحتی یک  ،نیز بیان شده استکه در این کتاب چنان

دربعضی و در میان اندیشمندان  میمحافل رسدر  مادری زبانآموزش  مسئله

آقای اصلی کتاب  یهانگیز مذکور یدغدغه ایم.داشتهمن جمله ایران نکشورها 

دو هدف اصلی را دنبال به خوبی این کتاب همچنین  است. )این کتاب( النک امیر

گی زبانانگلیسی را در مورد چند زبانخواهد خوانندگان مییک طرف . ازکندمی

آموزش سازنده را در مورد  هایایدهازیک تبادل ذهنی  تا سازد درایران آگاه

کند.  آغاز المللیبیندریک سطح  ری راماد زبانمادری و آموزش  زبانبه 

آن دسته از ایرانیانی است که  درصدد متقاعد ساختناین کتاب  ازطرف دیگر،

را مقاعد  هاآنمادری است و نیز  زبانو آموزش به  گیزبانچنددغدغشان 

سازد که این موضوعات، پدیدهایی جهانی است و بنابراین نخبگان و 

درس بگیرند. به منظورنیل  المللیبیناین تجارب  از توانندمیاندیشمندان ایرانی 

 در المللیبین که درسطحمعروف  نویسنده با چهار پژوهشگر این هدف، به

گی زبانودو گیزبانآموزش چند مادری، زبانآموزش  ،ی بشرزبانزمینه حقوق 

به ترتیب کتاب  این محققین .ه استمصاحبه کرد غیره شناخته شده هستند،و

 آجیت موهانتی و مینز،اجیم ک ب کانگاس،ااسکوتن هووت ت هستند:به این صور

 ری.حب استیون

 ای را برکالن زمینهامیر  ،هامصاحبه یو ارائه قبل از بیان گفتگوها

 گیزبانچندمادری و آموزش  زبانو آموزش ی ایران زبان روی چشم انداز

 هاینویسنده بحثجایی است که آنمقدمه  مهم بخش .دهدمیرا ارائه درکشور

به پیش  را گیزبانچندمادری و آموزش  زباندرزمینه انکار و رد آموزش رایج 

 کشد.می
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اینجا  سفانه درأکه مت وغیر رسمی، میعی ازاسناد رسانوابررسی  با

 زبانآموزش  استداللها برعلیهنویسنده  ،نشده است مورد توجه قرارگرفته

 :کندمیبیان در چهارمقوله اصلی را  گیزبانچندمادری و آموزش 

نوع هر  داشته باشد ومیرس زبانیک  تنهاملی باید  دولتیک  (۱

 انجامد.میگسیختگی کشورازهم ایدئولوژی به  مخالفت با این چنین ذهنیت و

چون غنی  فارسی باشد: زبان به دالیل زیاد باید میرس زبانآن  (۲

نسبت به باشد و میرا دارا  سخنورانبیشترین تعداد  ترین ادبیات را دارد و

مادری هیچ گروه خاصی در کشور  زبان و ی دیگر معیار بهتری استهازبان

برای  زبانفارسی باید تنها  زبانبنابراین، برای حفظ برتریهای مذکور  نیست.

 آموزش در تمام سطوح تحصیلی باشد.

موزش و آ گیزبانچندمادری، آموزش  زبانآموزش به تقاضا برای  (3

 هایشود و به جنبشمیازبیرون وارد مادری منشاء خارجی دارد و  زبان

 کشور مرتبط است. و تجزیه گسیختگی ازهم با تمایل بهطلبانه جدایی 

مادری و  زبانآموزش به ی زیادی وجود دارد که زبان هایچالش (4

غیر ممکن و از لحاظ  عمالًرا گیزبانچندمادری و آموزش  زبانآموزش 

 .کندمیاقتصادی بسیار پرهزینه 

ی االت دقیقؤس اکالن را باستداللهای نویسنده این  در چهارفصل بعدی،

از در بحث  مکرراًکه است زیادی  هایصدا بازگو کننده که کشاندمیبه چالش 

 -در بافت ایران مخصوصاً-مادری زبانو آموزش به  گیزبانچندآموزش 

  .شودمیشنیده 

تحقیقات استفاده ازنتایج شناخته شده با  متفکر ومحققچهار سپس،

این  .دهندمیپاسخ نویسنده االت ؤسبه خود و دیگر محققان جهان تجربی 
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باورها و استداللها بر علیه آموزش  دهند که چگونهمینشان به خوبی گفتگوها 

همچنین شواهد معتبری  هاآن در عین حال اشتباه هستند. جهانی و گیزبانچند

 سخنوراننه تنها برای  مادری زبانبه  آموزش هاآن که بر پایه دهندمیارائه 

نیز دارای نتایج و ه زبانچندبرای کشورهای  اقلیت بلکه برای یزبانگروه 

 .پیامدهای مفیدی است

 زباناستداللهای موجود برعلیه آموزش به ن الک دربخش نتیجه گیری،

 داشته این حوزه در سایه گفتگوهایی که با چهار متخصصرا  ایراندر  مادری

 .دهدمیو بازبینی قرار  بازنگری است، مورد

آموزش  بر وعلیه هایابد که با وجود جهانی بودن بحثمینویسنده در

 مصاحبه کرده، هاآنبا  مادری، متخصصینی که زبانو آموزش به  گیزبانچند

تخصص -نیز اذعان دارندگونه که خودشان  همان -ایران بافتدر  ضرورتاً

را  دننیاز دار ترضروری که به تحقیق قوی پرسشتعدادی  ویبنابراین  .ندارند

 موسسات آموزشیمحققین وتوسط  هاآنوامیدواراست که پاسخ  کندمیمطرح 

 گیزبانچندراجع به آموزش تحقیق برای درخواست  داده شود. مطمئناً ایرانی

و نه پدیده ای سیاسی و آکادمیکی  غربیای توطئه نه  ادریم زبانو آموزش به 

از  یزبانتنوع  گی وزبانچندوارد ایران شده است.  هاآناست که از طرف 

کره ایران و تقریبا همه کشورهای  جامعه تفکیک ناپذیر خصوصیات واقعی و

در نهایت  حفظ شوند و تجلیل شوند، که باید بزرگ داشته شوند، خاکی است

تقاضا برای آموزش یی که نسبت به هاآنعلت اینکه  داده شوند. ترویج

کنند میفکر  دراین است که هستند دمرد مادری زبانو آموزش به  گیزبانچند

تاریخ را بازنگری باید  هاآنوارداتی از غرب هستند. اما  میاین مفاهیم، مفاهی

 زبان یک–دولتک ی ایدهازی وهمانند سکنند تا بفهمند که در واقع ایدئولوژی 
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ی از دیرباز زبانهمانند سازی  یکنارگذاشتن ایدئولوژِ از غرب وارد شده است.

ی که خصوصیت زباناست تا نادیده گیری تنوع بوده غربی غیربیشتر یک عمل 

و  ایدئولوژی. ایران استاز جمله  -هاآناگرنه همه -طبیعی اغلب کشورها

زیادی  بخشهایتحت بررسی دقیق درغرب و یزبانملت -مدرن دولت دیدگاه

این اتفاق در ایران  قرار گرفته است ومورد بررسی جهان برای چندین دهه  از

 هم نیاز است که رخ بدهد.

که درسالهای اخیر در ایران  ی بودتغییرات مثبت اندکمنکر  البته نباید

کردی  انزب آموزشمعلمان  از یگروه کوچک ،۲۰۱5در پاییزسال است.  رخ داده

سقزشروع  نشین مدارس متوسطه شهر کرد سی دریک موضوع در به عنوانرا 

وادبیات  زباندوره کارشناسی دانشگاه کردستان اولین  درهمان زمان، کردند.

 این امکان هست که هردو فعالیت کرد. آغاز دانشجو 4۱ حدود بارا کردی 

ی مانند زبانگسترش یابد و به دیگر جوامع  نیز به مناطق کرد نشین دیگرمذکور 

این تغییرات در تاریخ  گسترش پیدا کند. غیره نیز عربی و بلوچی، آذری )ترکی(،

مثبت،هرچند کم، میگا به عنوان ازآن باید و استبی سابقه  معاصرایران 

 جانبازهم  هاباید حمایت بیشتری برای این برنامه بااین حال، استقبال شود.

 زبان رشتهبرای مثال فارغ التحصیالن  جوامع محلی صورت بگیرد. هم و دولت

این بدان  داشت. دنوادبیات کردی به دانش آموزان برای تدریس نیاز خواه

معناست که دولت الزم است هرچه سریعتر سیاستی فوری نه تنها برای مجوز 

کردی درمدارس  زبان بلکه حمایت وبرنامه ریزی برای تدریس میرس

است  پیشرفتهای اندک ممکنکه این هرچند  این،عالوه بر داشته باشد.میعمو

مادری باید وسیله  زبان :هستندساسی کم ت اتغییرا در قیاس با مثبت باشد،

 وغیرهکتب و آزمونها  ،قرار گیرد معلمان مورد استفاده آموزشیآموزش )مثال 
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ابتدایی و  سطحکودک تا  برای چند سال اول )ازمهد (مادری باشد زباننیز به 

 مانند فارسی تبدیل شود. یی دیگرهازبان قبل از (راهنمایی
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به عنوان موضوع  زبان :باید بین این دو مفهوم تفاوت قائل شد

و آموزش  مادری زبانبه عنوان وسیله آموزشی )آموزش به  زبانآموزشی و 

تواند وسیله می زبانیک  ممکن است دو معنی داشته باشد:می. دو(مادری زبان

دیگرمواد  ،کتب زبانممکن است  زبانبین معلم وشاگرد باشد اما همان  یارتباط

این  مطمئناً ارزیابی دانش آموزنباشد. اشکالامتحانات ودیگر آموزشی،

مورد نظر  گیزبانچنداست که همراه با اشکال گوناگون آموزش میدوبرداشت 

متخصصین مصاحبه شونده در این کتاب است و با نظریات صمد بهرنگی فرق 

 بهرنگی،در بخش پایانی کتاب آورده است.  -امیر کالن -بدارد که نویسنده کتا

که معلمانی  داردمیابراز  ،استکه از آموزش فارسی به شاگردان آذری ناامید 

باشند  زبانه فارسی زبانتک  دهند نبایدمیدرس  زبانکه به کودکان آذری 

فرهنگی و  هایآذری باشند که آشنا به پیش زمینه-ه فارسیزبانبلکه باید دو 

ی دانش آموزان هستند و مواد آموزشی نیز باید توسط این دسته از معلمان زبان

است که و قابل تقدیر قابل مالحظه کامالًالبته  ه تهیه و تدریس شود.زباندو 

آذربایجان ایران حدود شش دهه  هایبتدایی که در روستایک معلم ا بهرنگی،

تمایل  به خاطررا  مدرن و چنین پیشنهادهای نامتعارف ،کرد پیش تدریس می

تحقیق در  از . ماه استارائه داد زبانترکه ارتقای آموزش برای شاگردان ب

 اول دانش آموز و زبان که استفاده از آموخته ایم زبانو آموزش یادگیری 

این نباید  این حال، شود. با منتجتواند به نتایج مثبتی می هاآنتوجه به فرهنگ 

اگرچه هدف  مادری اشتباه گرفت. زبان بهآموزش  ایده خوب را با هایایده

. اما هدف از آموزش بود زبانبه کودکان آذری  فارسی زبانبهرنگی آموزش 

در  ملی کشور است. بانزمادری در کنار  زبانحفظ و تقویت  ،مادری زبانبه 

 ۀدربار برداشت غلطدرمقابل با داشتن هرگونه  مینز،اجیم ک در این کتاب، واقع،
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است  معتقد یو .دهدمیهشدار  ییک موضوع آموزش به عنوانمادری  زبان

اقلیت  زبانبه جای حفظ مادری درواقع ممکن است  زبان از راهکه آموزش 

 تسریع ببخشد. غالب را  زباندرجهت  زبانتغییر 

آنچه بهرنگی از که علت این است  ،کندمیاستدالل مینز اهمانگونه که ک

امان  اقلیت در زبان که کند ممکن است این تصور را ایجاد کندمیآن طرفداری 

زیرا برای آموزش درمدارس استفاده  در حالیکه در واقع اینطورنیست، .است

 به عنوانوتنها  شود.میاستفاده ن میرس و میعمو ایدر حوزه شود ومین

به اقلیت  زبانشود. بنابراین میاستفاده  ازآن غالب زبانابزاری برای آموزش 

 زبانمتوجه شوند،  هاآنقبل از اینکه  وشود میم ادغاغالب  زبان درتدریج 

 دهند.میاز دست  "دموکراتیک" به شیوه ایخودشان را 

تواند برای میاین کتاب  نی است،گی یک پدیده جهازبانندچکه  از آنجا

جهان  مادری در سراسر زبانو آموزش به  گیزبانچندحوزه آموزش محققان 

مهم در موقعیت ایران  یبه این مسئله که ییهاآن مخصوصاً مفید باشد.

در ایران ترجمه  هازبان دیگر کتاب به فارسی و این امید است که. پردازندمی

شود تا اطمینان حاصل شود که تا حد امکان مخاطب خود را در ایران یافته 

کنم که این کتاب میمنعکس  دوباره امیدواری نویسنده را در پایان، است.

به سطح  را در ایرانمادری  زبانفعلی راجع به آموزش به حث ابمتواند می

در این حوزه  المللیبین اتتحقیقاز  تا انتقادی و مباحثه ای بیشتر ارتقا دهد،

من همچنین امیدوارم  قدردانی شده و با دید مثبت به این تحقیقات نگاه شود.

 هبه آموزش ب م،برخالف شاگرد ،اقلیتی هازبان سخنور هاکه روزی میلیون

 زبانبنابراین بیشتر از این به خاطر  و دسترسی پیدا کنندخویش مادری  زبان

شرمنده ، وآنچه که هستند و دوست دارند باشند شانیزبانمادری وهویت 
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 ،هانسل بینرا برای ارتباط  خویشاول  زبان با افتخار هاآن ،و درعوض نباشند

و  ساخت ،و تفسیر دنیای اطرافشانتعبیر ،خویشبیان و ساختن هویت برای 

 هایادامه فرهنگشان استفاده کنند وبطور فعال در فعالیت حفظ وو  روابط، حفظ

 قدرت شرکت کنند. توزیع )بازتوزیع(

 

 زبانو مطالعات  یشناسزبان دانشیاردانشکده ی،االسالم یخجعفر ش

 کانادا یاوتاوا ندانشگاه کارلتو
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