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  ها متن اجتماعی و آموزش زبان

  *محسن حافظیان

  چکیده
لوف و آشنا، أهاي مدرسی و روند کارهاي م هاي آموزشی، بنا به سنت در محیط

هاي آموزشـی   فنون و روشیا هاي نامادري،  زبان شآموز ارها دربارةبیشینۀ گفت
» متـد «محصوالت آموزشی که به نام کهنه و نو بودن یا پاي و گیرد  می را در بر

هاي تدریس، کیستی  چه روش اما در واقع، آن .کشد شوند به میان می شناخته می
، ي آموزشـی محتـوا ایـن  دهـی   شدة دروس، سـامان  آموز، محتواي گزینش زبان

ناشدة آموزش زبان  اعالمشده و  اعالمهاي  و هدف ،چرایی تهیۀ چنین محتوایی
نگري حـاکمی اسـت    اجتماعی و جهان  بخشد متن تاریخی ن مییتع نامادري را
. را در چنبرة خویش گرفتـه اسـت   یآموزشبرآمد و اجراي این حوزة که روند 

 شـانزدهم  قـرن زبـانِ انگلسـتان    هدف اشرافیت فرانسهبراي نمونه، پیداست که 
هاي آموزشیِ التینی آموزش زبان فرانسـه از جـنس همـان     میالدي از تهیۀ متن

اي کار شده براي نیروي مهاجر جوی تهیههاي آموزشی  هدفی نبوده است که متن
در نوشتۀ . پی رسیدن به آن استدر  ویکم بیست قرندر  )کانادا(در استان کبک 

ام که با توجـه بـه ایـن     پیش رو، پس از طرح مختصر مباحث نظري، بنا داشته
هـاي نامـادري، وضـعیت     هاي بیرونی و حاکم بر آموزش زبـان  هاي حوزه داده

در  بنیـادین هایی  یک مقاله بررسی کنم و به طرح پرسش محدودةموجود را در 
 .این زمینه برسم

 .سازي، مهاجرت، آموزش زبان زبان بیگانه، زبان واسطه، جهانی :ها دواژهیکل
  

                                                                                                     

 کانادا، دانشگاه مونترالآموزش از دورة فوق دکتري ، سوربن از دانشگاه شناسی زبان و فرهنگ ي آموزشادکتر *
hafezian.mohsen@gmail.com  

  12/9/1394: ، تاریخ پذیرش4/7/1394 :تاریخ دریافت
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  مقدمه .1
هـاي   دورانشـوندة تـاریخی و اجتمـاعیِ     جایگاه سیالِ زبان در متن هردم دگرگـون بررسی 

هـاي   عرصه زبانان ناهمستدهاي  و ها در داد بیگانه و آموزش آنهاي  گوناگون و جایگاه زبان
هـاي   بـه گمـانم یکـی از نخسـتین گـام     . گشاید گران بازمی را پیش پاي پژوهشاي  گسترده

در ها  گذاري نامهايِ در پیوند با این  هاي رایج و مفهوم گذاري پژوهش در این راه بازبینی نام
، »زبـان دوم «، »زبـان خـارجی  «هـایی چـون    اسـت؛ نـام  زبانِ رایج کارشناسـان ایـن حـوزه    

هـاي   ورهطبا نگـاهی بـه تـاریخ و اسـ    . »زبان بیگانه« و ،»زبان آموزش«، »هاي آموزش روش«
نیز همواره پاسخ زبانی  بیگانهیابیم که پاسخ آنان به حضور بیگانه و  هاي گوناگون درمی تمدن

را در » زبـانی  بیگانـه «و  ،»زبـان «، »یگانهب«هاي گوناگونی از فهم  یکسانی نبوده است و جلوه
 .اند گذاشتهطول حیات خود به نمایش 

زبان تعبیر نشـود، پـایی در    دلی دو هم جا که به ناهم بیگانگی، در آندانسته است که 
دالن را بـردرد،   توانـد پرنیـانِ پیونـد هـم     ایم که چندزبانی مـی  خوانده. زبانی دارد بیگانه
دالنه دسترسی به درهاي  زبانی را که هم هم مردمان» برج بابِل«اسطورة ه یهوه در ک چنان

پراکنـد تـا در ایـن     کند و در سراسر زمین می جستند به چندزبانی تنبیه می آسمان را می
 تر به ما هراکلیت افسوسـی  اندکی نزدیک 1.درنیابند دیگر را زبانی بیگانه شوند و یک پراکنده

)Héraclite d’Éphèse(، بـار واژة   نخسـتین است که براي  ،ششم پیش از میالد قرن فیلسوف
را، که به معناي صداي نـامفهوم پرنـدگان اسـت،    ) αροςϐβάρ( bárbaros, Barbare(( »بربر«

از این زمان بایـد دو سـده    .)Rochette, 1997: 37( کند چونان صفت به بیگانگان اطالق می
تمـامی مردمـان امپراتـوري    کـه در نظـرش    ،را ارسطو، بربرها ،بگذرد تا فیلسوف دیگرشان

از ارسطو تا ژِروم  2.بداندتراز  و گیاهان هم ،شد، با جانوران، بردگان هخامنشی را شامل می
فاصله اسـت و در   قرنهشت  4داند، یم ارز هم بربرها زبان با را یونانیکه زبان  ،3سیقد

 يها ملت انیتناوب م به »بربر«برآورده است و صفت  م سررو يرتوامپرا یزمان ةباز نیا
 يورامپرات که شود یگفته م ییها نیسرزم مردمان به سرانجام و شود یجا م هجاب یرومریغ

  .ستین یروم را به آنان دسترس
را از بربرهـاي بیگانـه جـدا     مردمـان آشـنا  شـوندة   دگرگوناین مرزهاي زبانی که حوزة 

هـا بـه    وگـوي آن  که مانع از گفت اند نفوذناپذیر و پرپهنا نبوده چنان آنهرگز  5کرده است، می
چنـین   هاست که به دانستن زبان و هم گاه ستد شوند و در این گره و جنگ و صلح و داد گاه

سـو    آن کنند و در این عرصـه بربرهـايِ   سوي مرز نیاز پیدا می  بربرهاي آن دانش و فرهنگ
  .شوند سوي مرز می  این بربرهايِبهترین آموزگاران زبانِ خویش به 
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خوانیم که چگونه تهمورس، پسر هوشنگ، بر اهـریمن چیـره    هاي ایرانی می در اسطوره
شود و هم از آنـان اسـت کـه     اند پیروز می شود و در نبرد با دیوانی که به جنگ او برآمده می

بینـیم کـه    می. ستاند آموزد و به پاس این خدمت جانشان را نمی می گونه خط  30نزدیک به 
  .ها و تاریخش نیست آموزش زبان بیگانه امري بیگانه با انسان و اسطوره

 ریشـۀ  هـم کـه در زبـان فرانسـه     ،نآنا زبانیِ در واقع آگاهی از وجود بیگانه و بیگانه
اسـت، آغـازگر آمـوزش زبـان و یـادگیري زبـانِ       ) étrange/ étranger( »بـودن   عجیب«

هاي تاریخی و اجتمـاعی   پاي دگرگونی و یادگیري پابه این آموزش. نامادري بوده است
 شـان  که دنیـاي  است و به آن سمت و سویی کشانده شده گرفتهرنگ و بوي دوران خود را 

  .روانه بوده است
  

  زبانان ناهمگوي و گفت .2
هاي بیگانه راه هموارتر خواهد بـود کـه بـر تفکیکـی      وگو دربارة آموزش زبان پیش از گفت

 ایـن تفکیـک جایگـاه    6.کید کـنم أکند ت جدا می» زبان واسطه«را از » زبان بیگانه«اصولی که 
تر به روند آموزش  پیش ببریم و نگاهی دقیقتر  روشنکه بحث را  دهد میزبانی به ما امکان 

  .ها داشته باشیم زبان
 
  زبان بیگانه 1.2

  :دانیم که بنا به تبیینی حداقلی زبان بیگانه را زبانی می
  ؛آموز نیست زبان مادري زبان )الف
آمـوز   اي اسـت کـه بـه روي زبـان     اي است و یادگیري آن نخستین روزنه زبان زنده )ب

 نیتـر  مردمـانی کـه کـم    ؛گروهی از مردمان بیگانه را دریابد روشِ زندگیشود تا  گشوده می
  ؛آموز دارند را با زبان یو مل ،یخیتار ،یفرهنگ مشترك وندیپ

شـود و ایـن    اي در سطح آموزش رسمی طـرح مـی   در قالب برنامهآموزش این زبان  )ج
چنـین اسـت کـه در درون     7.ریزي در پاسخ به نیازهایی ویـژه در سـطح ملـی اسـت     برنامه
 گنجانـده  گانـه یب يهـا  هاي درسی نهادهاي ملیِ آموزشِ کشورها تدریس زبان یا زبان برنامه
  ؛است شده
ورود به بـازار کـار    يبرا يچونان ابزار آموزانِ زبانِ بیگانه یادگیري آن را معموالً زبان )د
  ؛دارند شیخو کار دستور در یالملل نیب ایو  یداخل
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 ياز سو هاي بیگانه طبیعتاً ها و مراکز رسمی آموزش زبان سسهؤبرپایی و گسترش م )هـ
  .شود یم یبانیآنان است پشت یزبان مل گانهیب) يها(زبان نیکه ا ییکشورها

  
  زبان واسطه 2.2

 بـودنش میـانجی دو سـامانۀ معنـایی    » واسـطه «بـودن و  » زبـان «زبان واسطه به حیـث  
)Système sémiotique( در این نگـاه زبـان واسـطه را زبـانی     . ترین مفهوم خود است در عام

  :گوییم که می
  ؛آموز نیست زبان مادريِ زبان )الف
برنارد . دیگر در درون مرزهاي ملی است هاي قومی و زبانی با یک زبان پیوند اقلیت )ب

هـاي   را بـراي گویشـوران زبـان   گوید و زبـان فرانسـه    می» زبانِ مرکزي«کاسن به این زبان 
ــیتان ــ، )Occitan( اُکس ــک، )Alsace( یآلزاس ــون، )Basque( باس ــ ،)Breton( برُت  رسو کُ

)Corse (نشاند یم گاهیجا نیدر ا )Cassen, 2005: 22(؛  
هاي مشترك حوزة کار و فعالیـت اجتمـاعی و اقتصـادي در محیطـی      زبان و یا زبان )ج

همین مهر و نشان امروزي ادامه یابد، ایـن وجـه    سازي بر اگر روند جهانی 8.چندزبانه است
  ؛تر خواهد شد زبانِ واسطه روز به روز پررنگ

مـیالدي   قرن هجـدهم هاي  براي نمونه در نخستین دهه. تواند زبانِ آموزش باشد می )د
 هـاي آمـوزش دسـتور    هاي متوسطه و عالی کشور فرانسه، در مدرسـه  زبان التین در مدرسه

 9.هـا بـوده اسـت    در انگلستان و اسپانیا زبان آموزش دیگر درس )grammar schools( زبان
در سـال  ) هاي فرانسـه  فیلیپ پنجم از خاندان بوربن(ادشاه وقت دانیم که پ اسپانیا می بارةدر

کـز آموزشـی بـه    اآموزان همۀ مر که دانش دادبراي حمایت از این زبان واسطه دستور  1735
 10؛وگو کنند زبان التین گفت

بـراي نمونـه، تـا پـیش از پیـدایی      . اي پژوهشـی اسـت   فهمِ حوزهابزارِ  هزبانِ واسط )هـ
حـداقل از  (یـادگیري زبـان التـین     ،قرن شـانزدهم هاي  نخستین سال پروتستان درهاي  فرقه

یـابی بـه    جانشـین بـراي راه   براي مؤمن مسیحی ابزاري بـی ) پنجم میالدي به بعد قرناوایل 
در چنین جایگاهی زبان التین زبان واسطه بوده است نه زبـانی  . کتاب مقدس بود هاي آموزه
زبـان یـادگیريِ زبـان واسـطه      پژوه فارسی عربی براي قرآن زبانِ چنان که یادگیريِ هم. بیگانه
  ؛نه یادگیري زبانی بیگانه است
 مـثالً . اي باشـد  تواند زبان مرده که زبان واسطه می ناگفته نمانددر پیوند با بند پیشین  )و

هاي  هرچند که زبان ؛وگوي هیچ ملتی نیستند هاي رایج گفت زبان التین و پهلوي دیگر زبان
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پـژوهش  هـا   کـه بـه کمـک آن    هایی زبانآن  تمامیِ. ها باشند وارث آن زندة دیگري مستقیماً
 هـاي واسـطه   زبـان  گروهدر نیز ممکن شده است  کهن زبان و ادبیات التین و یونانیِ دربارة

  .گیرند جاي می
هایی که زبان واسطه را از  آید، یکی از سنجه نهادشده برمی هاي پیش چنان که از تبیین هم

وگو با متن فرهنگی و تاریخی و یا اجتمـاعی   آشنایی دو قطب گفت دکن  میزبان بیگانه جدا 
در  11.زبـان واسـطه اسـت    هاي انضمامی واژگان مفهوم باموجود و در نتیجه آشنایی پیشینی 

دهد این  زبان واسطه را به زبان بیگانه پیوند می گفتنی است که تنها امري کههمین زمینه هم 
  .نیستند آموز زبانِ مادريِ زباناین هر دو زبان است که 

  
 ها تغییر جایگاه زبان 2.3

سـتدهاي فرهنگـی، تغییـر جایگـاه      و هاي تاریخی، تغییر مرزهـا، داد  که دگرگونی پیداست
انـد و   هـاي سیاسـی توانسـته    اندیشـی  مصلحتچنین  و هم 12،بیگانهآموز نسبت به زبان  زبان
، زبـانِ  کننـد واسـطه  را تبدیل به زبان اي  توانند جایگاه زبانی را تغییر دهند و زبانِ بیگانه می

چند نمونۀ تـاریخی  . اي زبانی رایج برکشند اي را زبانِ بیگانه سازند و یا از زبان مرده واسطه
 .کنم هاي اخیر را یادآوري می براي این جنبه

 آن خیتار از يا برهه در کشور نیا يمرزها درون در فرانسه زبانِ گاهیجا ریینخست، تغ ۀنمون ـ
. رسـد  یمـ » واسطه«زبان  گاهیاست که به جا 1789پس از انقالب سال  ،در واقع زبان، نیا. است

 )Baptiste Grégoire -L’abbé Henri Jean)1750-1831(( گـوار گرِ سـت یبات يهـانر  شیکش
 ةگـزارش دربـار  «گزارشی به نـام   4179هاي نامدار فرانسه است که در سال  انقالبییکی از 

بـه کنوانسـیون ملـی    » ساختن زبان فرانسه یو همگان یقوم يها ضرورت و ابزار انهدام زبان
در ) patois( در آن زمان حدود سـی زبـان قـومی    :خوانیم که در این گزارش می 13.کرده ئارا

 83از [ناحیـه   51 زبانان ایـن کشـور فقـط در    ، که فرانسه)4 ص(فرانسه وجود داشته است 
میلیـون نفـر جمعیـت     28از ). 4ص (انـد   حضور داشـته ] ناحیۀ تقسیمات کشوري آن زمان

کـه شـش میلیـون از     ایـن و ) 5ص (اند  سه میلیون نفر بوده فقطزبانان  کشور فرانسه فرانسه
برتران بارِر در این زمینه ). 5ص (اند  اشتهساکنان آن سرزمین هیچ شناختی از زبان فرانسه ند

در  ،عضـو کمیتـۀ رسـتگاريِ ملـی     ،)Bertrand Barère Vieuzac (1755-1841)(ك اویـوز 
عنـوان   بـه هـا   آشـکارا از ایـن زبـان    هـاي قـومی   دربارة زبان )4179در همان سال (گزارشی 

و از  14نـد ا خـدمت ضـدانقالب  بـرد کـه در    اي نام می»بیگانه«و  ،»بربر« ،»هاي ناهنجار زبان«
   15.گوید می ،زبان فراگیر جمهوري یگانهعنوان  به ،ضرورت گسترش زبان فرانسه
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زبانیِ بانیان فکري انقالب  و فرانسوي از سویی انبوه به زبانِ فرانسه البته ادبیات نوشتاري
راه را بر ایـن   از دیگر سو شان شده شناختهیعنی اصحابِ دورانِ روشنگري و آثار مکتوب و 

دهد که براي  تاریخ این زبان نشان می. کند هاي زبانیِ انقالبیون در قدرت هموار می سیاست
شـدن امـروزة آن راه   » زبـان ملـی  «هاي نخستین انقالب تـا   بودنِ سال» زبان واسطه«گذر از 

 16.طوالنی و ناهمواري پیموده شده است
، Denys d’Halicarnasse( کارناسوسـی هالی نویس رومی دنیس نمونۀ دوم تالش تاریخـ 

Antiquités Romaines ,( یرومـ  کهن خیتارست که در اثر مهم خود به نام ا )م.پ 8 -60

11-1. Vol( مغلوب روم  نکند که براي یونانیا تالش می)و رومیان ریشۀ قـومی  ) م.پ 187
 زبان یونانی استاي از  مشترکی بیابد و در همین سمت و سو نشان دهد که زبان التین گونه

)Martin, 1969: 203-209(.  
بـوده   شناسانه، تالشی هاي زبان ها و احتجاج آشکار است که این رویکرد، فراسوي جدل

زبانِ التین از جایگاه یک زبانِ بیگانه به جایگاه امري  ؛زبانی واسطه است براي تغییرِ جایگاه
 17.دهد کاهش هاي ذاتی میان غالب و مغلوب را توانسته تنش که می
 مهشتم تا پـانزده هاي  قرننمونۀ سوم جایگاه زبان عربی در بخش بزرگی از اسپانیاي  ـ

هاي محلی زبان رسمی و اداري  این زبان بیگانه براي گویشوران زبان. است )م 1492- 711(
در ایـن دوره   .دست مسلمانان بوده اسـت  بهشده  تصرفهاي  در تمامی منطقه) زبان واسطه(

میالدي به بعـد ترجمـۀ    مو از سدة یازده دش علمی دانشمندان به زبان عربی نگاشته میآثار 
ایـن   18.شدزمین  هاي مشرق سوي دانش بهگشاي جهان مسیحی اروپا  همین آثار به التین راه

زبـان  (پانزدهم جاي خود را به زبان کاستیالن  قرنزبان واسطه بعد از شکست مسلمانان در 
، ایـن زبـان دیگـر    ایاسـپان  يها زبانبا وجود هزاران واژة عربی در  ،امروزه .داد) غالب اسپانیا

 .زبانِ واسطه براي مردمان اسپانیا نیست
 توان سراغ گرفت و ایـن سـیالِ   هاي تاریخی بسیار دیگري را هم در این زمینه می نمونه

جایگاه زبان فارسی نـزد مسـلمانان چـین، زبـان روسـی در      . جایگاه زبان را نشان داد بودنِ
 .اند جملهکانادا از آن هاي  اینویتانگلیسی و فرانسه نزد ن و زبا ،19اُکراین امروزي

هـاي   تـوان داده  ها می ستد زبانی، که به آن و بافت اجتماعی و تاریخی حاکم بر داد تأثیر
 تـأثیر این  ؛شود جایگاه زبانی منجر نمی هاي ممکنِ به دگرگونی فقطهم گفت،  20»فرازبانی«

گیـرد کـه در ادامـه بسـیار      هاي آموزش ِزبان را هـم در بـر مـی    هاي آموزشی و روش فلسفه
  .کنم اختصار طرحِ موضوع می به



 11   محسن حافظیان

  هاي نامادري زبانآموزش  2.4
زبان همواره  آموزشِ ها و ابزارهايِ نیاز به آموزش و یادگیري زبانِ نامادري و روشاز سویی 

 هـا  روند برآمـد ایـن آمـوزش    و از دیگر سو اند گرفتهگروهی شکل  هاي برون در متن ارتباط
 )posture épistémologique( اي هشناسان هستیهاي  گمانه نو ب همیشه تابعی از ماهیت دوران

هـاي   مقولـۀ آمـوزش، روش   همگنـیِ  .سـت ا  بـوده  اند گرفته ها در درون آن پا که این ارتباط
 و گرایشِ نظـريِ  از سویی) دوران معاصر(در مقاطع تاریخی هاي آموزش  و هدف ،آموزش
اي اسـت از   موضـوع مقالـه   سـو  از دیگـر  جامعههاي مادي  گرایشو  )idéologique(حاکم 

 خیتـار  و فرهنـگ  زبـان  یشناسـ  آمـوزش  خیتـار «به نـام  )  PurenChristian( نکریستیان پورِ
هـاي   ریـزي  برنامهدر  فقط  نه ثیرأتدهد که این  خوبی نشان می بهدر این مقاله وي  21»ها هینظر

هـاي   دربـارة تمـرین   مـثالً  .اسـت  هم مشهودهاي آموزش  ترین بخش بلکه در جزئی ،کالن
  :نویسد چنین می) xercices structurauxe( ساختاري

 يریادگیـ  کـرد یرو کی] الف[ :از است یبیترک ،یخیاز منظر تار ،يساختار يها نیتمر
و  ،23)یـی گرا عیـ توز( زبان فیتوص] یۀنظر[ کی] ب[ 22،)ينریمکتب سک ییرفتارگرا(
 تیـ کردن، تبع تکرار يها روش از یبیترک( ییکایمرا »یسبک ارتش«سخت  ۀهست] ج[

، 0619-0519 يها در سال ،24»یآموزش يها دستگاه« ۀبرنام[....]). [....] و گفتار  ،کردن
 شیاز پـ  يسـاختار  يهـا  نیتمـر  ۀتنهـا در شـکل مجموعـ    ،آمـوزش  کـه  یزمان یعنی

 ریثتـأ  دنیفهم بدون که است يا هیساز با ذات نظر هم باًیتقر شود، یم انجام شده فیتعر
ـ ا: شود یدرك نم کایمراآن زمان  دیتول ةدر حوز ،25يلوریتا غالب يالگو  ۀمجموعـ  نی
مانند خط مونتاژ  و بنا بوده است که به اند شدهزمان ساخته  نیدر ا يساختار يها نیتمر
 .)٧ :٢٠٠٧ ,Puren(کارکرد داشته باشند  یِزبان

در دو مقالۀ بسیار خواندنی نیز  )Estelle Riquois ,2010( ن، استل ریکواپورِ به جز
هـاي آمـوزش زبـان فرانسـه      هـاي روش  ها بر دگرگونی آن تأثیربه تحوالت اجتماعی و 

) Anastassis Kozanitis ,2005( و آناستازیس کـوزانیتیس  پردازد میچونان زبانِ بیگانه 
هـاي مختلـف جهـانِ     هاي فلسفی بر فلسفۀ آمـوزش در دوران  مستقیم گرایش ثیرأتنیز 

خوانیم که چگونه توسعۀ صنعتی  براي نمونه، در نوشتۀ ریکوا می. دهد غرب را نشان می
هـايِ   توسعۀ بیش از پیش آموزش زباندهم به جه قرنو گسترش تجارت فرامرزي در 

هـم، بـراي   ) 2005(در نوشـتۀ کـوزانیتیس   . مینجامدبیگانه و آموزشِ زبان به بیگانگان 
 و سـاختارگرایی  )mpirisme logiquee( منطقـی  یـی گرا تجربـه  به پیوند و توازي نمونه،

)structuralisme (خوریم برمی. 
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طور کلی و آمـوزش   پژوهش دربارة آموزش بهدهند که  روشنی نشان می بهاین جستارها 
داري باشـد کـه    هاي کـالس  بررسی فن آموزش و روش فقطتواند  اي ویژه نمی گونه زبان به

دست کـارگزاران بـه    بهشوند و  چیستی و چگونگی این هر دو در بیرون از کالس تبیین می
یـا بهتـر بگـوییم،    (هـاي   یکـی از ایـن مـتن    سـازي  جهـانی  در دوران مـا . رسـند  انجام مـی 

  .حاکم بر روند آموزش است) يها متن کالن
  

 آموزي سازي و زبان جهانی .3

قـومی و   هاي میان ها همواره در حد متن ها و آموزش آن حاکم بر جایگاه زبان تحوالت متنیِ
 تمدن بشري امروزه. اند اي هم همواره نقشی در آن داشته هاي فرامنطقه اي نبوده و داده منطقه

ها و معضالت جدیدي را  پرسش گرفته است و قرار سازي جهانی در روند پرشتاب یتمام به
هـاي آگاهانـۀ    عنوان بخشی از فعالیت بهآموزشِ زبان هم  .باید پاسخ گوید و از سر بگذراند

سـتدهاي   و شـتاب گـرفتن داد  . باشـد مسـتثنی  از این وضعیت تواند  نمیهاي بشري  جامعه
ابزارهاي ارتبـاطی فراگیـر در اکثـر کشـورها، گـرایش       توسعۀ رشدیابندةالمللی،  تجاري بین

وقفۀ سـرمایه   جایی بی هالمللی و جاب کشورها در بازاري بین همۀغالب در ادغام کردن اقتصاد 
دار سیاسی و اجتماعی و مهـاجرت گروهـی    هاي دامنه و نیرويِ کار در سطح جهانی، بحران

حضور نیروي کار غیربومی متخصص و یا دانشـجویان   و در درون و بیرون از مرزهاي ملی،
اند بخشی  اي مهاجرت کرده وجوي تحصیل دانش و تخصص ویژه اي که در جست خارجی

آمـدها و   این وضـعیت بـا پـیش   . کنیم از واقعیات روزمرة جهانی است که در آن زندگی می
المللـی   و نهادهاي بینها  از سویی با شکل گرفتن سیاست ،اش آمدهاي هردم تغییریابنده پس

زمـان   کـه هـم   ،داري دامن زده اسـت  نهادینه شده است و از سوي دیگر به اصالحات دامنه
نهادهـاي  . مهاجرت و مقصد مهاجرت را گرفته است أمبددامن نهادهاي ملی در کشورهاي 

عمدة ایـن اصـالحات بـه    . اند پی بوده  در  این اصالحات پی همۀمقدم  وفآموزشی در صف
ـ  ای و پردازند یبازار م ياقتصادهاي  سازي نهادهاي ملی آموزشی با سیاست نگهماه  از شیب

 که داستیپ هم نیا 26.کنند یم واگذار یخصوص بخشِ به را ادشدهی نهاد از ییها بخش شیپ
هاي آموزش  روش اهداف آموزشی ناشی از آن و هم و آموزش تیماه هم یاصالحات هر با

هـایی کـه    پرسـش  ؛انـد  هاي جدیدي قرار گرفتـه  رودرروي پرسشهاي آموزش  و هم حوزه
 .ها بسیار فراتر از گزینش این یا آن روش آموزشی است پاسخ به آن

ها پرسش از مسئلۀ  ترین آن ها و شاید مهم المللی یکی از این پرسش در حوزة روابط بین
بـه   ،کم و بیش ،کنونیاي که بنا به جایگاه کشورها در دوران  مسئله .آموزش زبان بوده است
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مهـاجرت و آمـوزش زبـان در     أمبدآموزش زبان در کشورهاي : دو گونه چهره نموده است
 27.کشورهاي مقصد مهاجرت

  
  مهاجرت أمبدکشورهاي آموزي در  زبان 3.1

آینـد تـا مقصـد     مهاجرت به شمار مـی  أمبدتر  در کشورهایی که در متن جهان امروزي بیش
هـاي بسـیاري هـم در شـکل و هـم در       بیگانه درگیر دگرگونیهاي  مهاجرت، آموزش زبان

تواند به ما نشان دهد که ایـن آمـوزش بـه تمـامی بـا       اي سطحی هم می مشاهده .محتواست
هـاي   تنوع و تکثر مرکزهاي آمـوزش زبـان  . سو شده است مهاجرت هم ةیابند گرایش شتاب

ا آمـادة شـرکت در   آمـوز ر  چه در بخش خصوصی و چه در بخـش ملـی، کـه زبـان     ،بیگانه
 وضـعیت امـروزي   دهنـدة  نشـان  يها دهیپد از یکی ،کنند یمهاي مربوط به مهاجرت  آزمون
هـایی   هاي پیشین را دچار دگرگونی ورود پدیدة مهاجرت در این عرصه برخی معادله. است

 :کنم در ادامه به چند مورد آن اشاره می. اساسی کرده است
تـرین معنـاي آن بـه معنـاي      اي آموزي در پایـه  چندان دور زبان نهاي  اگر در گذشته )الف

 درکسب توانمندي براي فهم زبان و احیاناً کار مشترك با بیگانگان بود، امـروزه ایـن رونـد    
آمـوز بـراي زیسـتن بـا      بهترین شکل یا ناکارآمدترین شکل آن به آماده کردن زبانعمل در 

  ؛شود بیگانگان منجر می
وگو کردن به زبان بیگانه در داخـل کشـور تخصـص بـه شـمار       فتخود توانایی گ )ب

رود، اما این توانایی در روند مهاجرت بخشی از الزاماتی است که نخست به وي امکـان   می
یـک توانـایی اسـت در کنـار دیگـر      دانی  زباندهد و سپس در سرزمین بیگانه  مهاجرت می

آشـکار  . کنـد  اي ممکن را فراهم میه وجوي کار در تمامی حوزه ها که امکان جست توانایی
التحصیل مسکو، براي نمونـه، در   است که براي دارندة مدرك کارشناسی زبان انگلیسی فارغ

این مسئله براي ایرانیِ . انگلستان بازار کار ناچیزي در حوزة زبان انگلیسی وجود داشته باشد
که چند سالی را به تفکـر و تعمـق در حـوزة    (التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه  فارغ

را در آثـار الفـونتن کشـف کـرده      دمنه و لهیکلادبیات تطبیقی گذرانده است و مثالً رد پاي 
  ؛زبان مقصد مهاجرت هم صادق است در بازار کار کشورهاي فرانسه )است
هاي زبانی که  زبان، پیدایی آزمون هاي خصوصی آموزشِ سسهؤبا رشد و گسترش م )ج

المللـی و بیـرون از    هـاي بـین   سازمان از سويها  هاي آن هاي برگزاري، و نتیجه محتوا، زمان
شـود، مرجعیـت    ریـزي و ارزیـابی مـی    هاي آموزش ملـی برنامـه   ثیرگذاري سیاستأحوزة ت



 ها متن اجتماعی و آموزش زبان   14

این هـم درخـور   . تر شده است روز کم گذاري دانشِ زبانی روزبه ها در حوزة ارزش دانشگاه
ـ  هـاي  ها مجوز برگـزاري ایـن آزمـون    همین دانشگاهتوجه است که برخی از  را  یالمللـ  نیب

ل مهـاجرت  از مراحـ  یکـه بخشـ   ییهـا  آزمـون  رسـانند،  یها را بـه انجـام مـ    و آن رندیگ یم
  28؛کنندگان است شرکت

بوم و زیستگاه خـود و   تركبه معنی که مهاجرت در بنیاد وجودي خود  آنبنا به  )د
 و ساز مستقر شدن در سرزمینی بیگانه براي جستن زندگی بهتر است، سرزمین بیگانه و

ـ  ياز مستقر شدن در آن برا شیحداقل پ اش یکار اجتماع  ینیسـرزم  شیمهاجر کم و ب
هاي اجتماعی و تاریخی است و در نتیجه  زبان بخشی از این داده. و آرمانی است رادستفَ

اي از این زبـان در گفتـار    آموز به زبان بیگانه و یا آوردن چند واژه کردن زبان وگو گفت
. رادستان داردجنس پنداشتن گوینده با آن فَ شأن و هم زبانانش نشان از هم روزمره با هم
در زبان جـاري قشـر   » کافی شاپ«و  ،»لکتوئلنتاَ«، »لیز«، »برَند«هایی چون  فراوانی واژه

فرد، در  29.فردي و یا اجتماعی داردواهیِ هاي  انگاري ن از این همسانخوانده نشا درس
زبانی است که » دقت«و » ظرافت«زدة پیچیدگی و البته  سره شگفت آموز، یک جایگاه زبان

هـاي   آموزگارانی هم کـه خـاطره  . در بیرون از چهارچوبِ کالس هم آرمانی شده است
هاي ضـخیم   اي بر پرده کنند پرده ها می خود را ضمیمۀ آموزش این زبان واقعی یا وهمیِ
را بیش  ،چه زبانِ مادري و چه زبانِ بیگانه ،بهاي زبانی کشند و گوهرة گران این پندارها می

 .کنند از پیش پنهان می
آمـوزي کـه راه بـه کشـورهاي      پیداست که جایگاه زبان بیگانه یا زبان واسطه براي زبان

در بخش پـیش رو بـه ایـن    . یابد شود تغییر می میجا مستقر  برد و در آن هاجرت میمقصد م
 .پردازیم مسئله می

  
  کشورهاي مقصد مهاجرتدر آموزي  زبان 3.2

ملی به بیگانگان مهـاجر در دسـتور کـار    ) هاي(در کشورهاي مقصد مهاجرت آموزش زبان
شـود   اي آموزش داده مـی  بیگانه آموزان ملی کشور به زبان) هاي(در این کشورها زبان. است

 يزبـان مـادر   شـده  که نه، حداقل در آغاز، شـهروند آن کشـورند و نـه زبـان آمـوزش داده     
 نیـروي ( جرمها گاهیبنا به جا تواند یآموزش زبان م نیا يهر چند سطح و محتوا. هاست آن

 .یابـد و هدفی که در پی رسـیدن بـه آن اسـت تغییـر     ...)  کار متخصص، پناهندة اجتماعی،
  :شود خصوصیات مشترکی در روند آموزش زبان در این بافت دیده می
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 شـده زبـانِ   مهاجران زبان آمـوزش داده زبانی  فرهنگیبا توجه به چندزبانی و تنوع  )الف
از منظر یونانیان باستان که . کند واسطه تبدیل می اي است که تسلط بر آن آن را به زبانِ بیگانه

شـود کـه بـا آن     مهاجري می» بربرهاي«انه بعد از چندي زبان واسطۀ نگاه کنیم این زبان بیگ
  ؛توانند امورات زندگی خود را بگذرانند می

دسـتی نیسـت و بنـا بـه آن زبـانِ مـادري        ها بافـت یـک   زبانی کالس ـ بافت قومی )ب
هـم  است که تواند بشود و این زبان بیگانه  آموزان زبان واسطۀ آموزش نمی کدام از زبان هیچ

آموزان زبـان ابـزارِ    براي این زبان. گوید هم از خود و پیرامونش میو موضوع آموزش است 
اي فهـم   یکی بدون هـیچ واسـطه   اند و فهمِ آموزش و زبانِ هدف آموزش دو انتهاي یک راه

  ؛دیگري است
و زبانِ ) فرانسه براي مثال(آموز مهاجر با زبانِ آموزش  در وضعیتی که آشنایی زبان )ج

براي فهم این یا آن محتواي کالس کافی نباشد کاربرد زبان ) مثالً فرانسه(وضوعِ آموزش م
عنـوان زبـانِ واسـطۀ آموزشـی از سـوي آموزگـار        بـه ) براي نمونـه انگلیسـی  (دیگري 
  ؛شود ناپذیر می اجتناب

این ترکیـب  . هاي قومی جامعه تعلق دارند ها به گروه اقلیت آموزان در این کالس زبان )د
 و  چـون  دستی بود که پیوند بـی  یک اًمهاجرت ترکیبِ قومیِ عموم أمبدآموزان در کشور  زبان
ـ مهـاجر پا  آمـوز  براي زبـان  ،که نتیجه آن. با اکثریت قومی بیرون از کالس داشت ییچرا  انی

ین زبـان در  بلکه آغاز برخورد با ا ،ستین) واسطه ای( گانهیب زبان با ییارویرو انیها پا کالس
 ؛پهنۀ اجتماع است

زبانی سطوح گوناگون تحصیلی و  ـ آموزش زبان تنوعِ قومی ةدورکوتاه بودن نسبی  )هـ
سـتدهاي   و ها را از جایگاه ممکـنِ عرصـۀ داد   آموزان این کالس هاي کاري زبان تنوع حوزه

شده تنها نُمود فرهنگی حاضر  دادهآموزش  کند و زبانِ آموزان دور می پایاي فرهنگی میان زبان
این نمـود   أبافت بیرونی کالس هم ادامه و یا منش. شود و پایا در زندگی اجتماعی مهاجر می

که زبان و قوم مشترکی دارند  آموزانی زبانکنار هم نشستن هاي زبان  در کالس. ماند باقی می
 .اي بسیار مشهود و تکرارپذیر است و راندن دیگر اقوام از گروه کوچک خود پدیده

آموز در گذر از روند مهـاجرت،   هاي آموزشی متفاوت کشورها، تغییر جایگاه زبان سنت
هـاي   هـاي رشـدیابندة انگیـزه    و نوسان ،برده آموزش در روند نام موضوعِ تغییر جایگاه زبانِ

شـده میـان اهـداف     هماهنگریزي آموزشی  امکان برنامه ،هاي مختلف آموز در وضعیت زبان
نـاممکن   آمـوزان را تقریبـاً   هاي آموزشی و اهداف زبان اندرکاران محلی و ملی سازمان دست

جایی پرشتاب مهاجران بوده است که در  هبست برآمده از جاب در گریز از این بن. کرده است
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کارهـاي   و بـرآورده اسـت و دوش بـه دوش دیگـر سـاز      ر پدیدة دیگري سرهاي اخی سال
هـایی کـه در    بـراي زبـان  . آموزش زبان و ارزیابی آن به رشد خود ادامه داده اسـت » سنتی«

آمـوز از طریـق    این پدیدة نو تأیید سطح دانشِ زبان، 30شوند المللی دانسته می روزگار ما بین
هـا البتـه مرزهـاي ملـی      برپایی این آزمون. المللی است بینهاي  ها و صدور گواهینامه آزمون

مهاجرت برگـزار شـود و هـم در کشـورهاي      أمبدتواند هم در کشورهاي  شناسد و می نمی
  .مقصد مهاجرت

  
 المللی هاي بین آزمون زبانِ 3.3

 به نقش ادامه  در. کردم اشارهبیگانه  زبان آموزش ةحوز هاي ناهماهنگی و تضادها به تر پیش
چرا که بدون نگاه  ؛پرداخت خواهم اختصار، به برده، نام ةامروزي در حوز ةشد جهانی اقتصاد

 .شد خواهد گرفته دهیناد موضوع از یبخش متن کالن نیبه ا
زده و برآمد نیازهاي گوناگون و ناپایدار به ایـن یـا آن    زیرِ فشارِ بازارِ جهانیِ بحران

کنند و گاه بر جاي  بیش از پیش رشد می مدت کوتاههاي آموزشی  تخصص شغلی، دوره
کـه   ،هـاي شـغلی   تنـوع و تکثـر مـدرك   . نشینند هاي درازمدت سنتی و ملی می آموزش

اي از دانش و  هاي پراکنده و ریزشده و در زمینه شوند نامیده می )certificat( »گواهینامه«
هـا   این گواهینامـه . اند اي داشته تخصص موجود متمرکز در بیشینۀ کشورها رشد فزاینده

در . شـوند  بخش خصوصی صادر مـی  از سويویژه،  هبخش دولتی و هم، ب از سويهم 
از ارزش  هـاي پیشـین را   دانسـته  ،سـرعت  بـه  ،هاي فنـی  ها رشد و نوآوري برخی زمینه

 ،با تاریخ مصرف معینی ،هاي موقتی راند و این گواهینامۀ دانسته حاشیه می اندازد و به می
از این وضعیت  یمستثنآموزي اتفاق افتاده است امري  چه در زمینۀ زبان آن. آیند کار می به

 در ما ییتوانا دییأت اند، یالملل نیکه ب میدار ییها نامهیامروزه ما گواه در این زمینه. نیست
ـ ا گذشـت  از بعد و دارد نیمع یخیتار اعتبارشان و اند گانهیب یزبان به تسلط  خیتـار  نی
 سـطح  در شیهـا  ها نشان دهد کـه دانسـته   آزمون نیدوباره با شرکت در ا دیبا یمتقاض
 يها دانشگاه به دانشجو ورود يبرا مجوز کار به گاه که ها نامهیگواه نیا از. است یمطلوب
 مقصد کشور تیمل گرفتن يبرا گاه مهاجرت، مدارك لیتکم يبرا گاه ند،یآ یم یخارج

 از ،نمونـه  يبـرا  توان، یم یتیچندمل يها شرکت کار بازار به ورود يبرا گاه و مهاجرت
TOEFL, IELTS, TEFAQ, TFI, TEF نام برد. 

 همـۀ هاي مشترکی کـه   نقطه )didactologie des langues( ها شناسی زبان از منظر آموزش
  :ند ازا دهد عبارت هاي زبانی را به هم پیوند می این گواهینامه
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در روند آمـوزش  . شود در حداقلِ ممکنِ تبیینِ جایگاهش شناخته می آموخته زبان )الف
شود نه فرهنگ سرزمینش و نه هدفش از یادگیري زبـان   اش دخیل شمرده می نه زبانِ مادري

شـکل   جا و هـم  یک... هاي آزمون و  ها سطح زبان مطلوب، سرفصل آزمون در این 31.بیگانه
ـ   زبان، گاهیجا تنزل .است براي همۀ متقاضیان تعریف شده  ،بـه زبـان   ،یهسـت  ۀچونـان خان

  ؛آشکار است یروند به تمام نیدر ا ،چونان ابزار
هیچ روند آموزشی معینی براي رسیدن به سطح مناسب گذراندن آزمون تخصـیص   )ب

آموز از هر روشی که در دسترسش باشـد بایـد بـراي آمـاده      داده نشده است و در واقع زبان
گزینـی   بِـه  بـه مفهـوم  » فلسـفی «این پدیده کامالً هماهنگ با آن نظریۀ . کردن خود بهره ببرد

بـرآورده   است که چند سالی اسـت در زمینـۀ آمـوزش زبـان سـر      )éclectisme /اکلکتیسم(
چنـین اسـت کـه     32.هـاي زبـان اسـت    هايِ همگن آموزشی در کـالس  است و منکر روش

داوطلب آزمون در هیچ متنِ راهنمایی نخواهد خواند که کـدام رویکـرد آموزشـی     آموزِ زبان
هـا، در کنـار    اي این آزمونهاي آمادگی بر معموالً در کالس. ثرتر خواهد بودؤدر موفقیتش م

هاي آزمـون هـم    به آموزش روش و چگونگیِ پاسخ دادن به پرسش ،آموزش محتواي زبانی
  ؛شود پرداخته می

اي به شناساندن فرهنگ و تاریخ کشـور مقصـد مهـاجرت در     در این روند هیچ داده )ج
وگـو بـا جامعـۀ     گفـت شده زبانِ  آموختهها لحاظ نشده است و در نتیجه زبانِ  محتواي درس

بناست  ،با هر فرهنگی و ملیتی ،پیوند با تمامی کسانی است که ابزاربلکه  ،مهاجرپذیر نیست
این جدا شـدن زبـان از   . کار بپردازند و یا در دانشگاهی تحصیل کنند بهدر محل کار معینی 

بـراي  . استاي کشانده  هاي از پیش تعریف شده مایۀ فرهنگی خود آن را به ابزار ارتباط جان
نوشـته شـده    )TFI )Badefort, 2006 آزمـون  شـرکت در  نمونه، در کتابی که براي داوطلبان

یقی و رقـص  فرهنـگ مـرتبط اسـت، موسـ     ۀمقولدو گروه واژه آمده است که به  فقطاست 
 )centre culturel( مرکـز فرهنگـی   و) 32 ص( )musique et chants flamenco( فالمنکو

کار بـازار و   و کتاب پر از واژگانی است که مستقیماً به ساز هاي دیگر بخش). 35ص (
، Activités Entreprise، Vie au bureau ،Concurrencer اند ند، از آن جملها اقتصاد مرتبط

Facilité de paiement ،Carte de fidélité ،Magazine ،Maximum d’économie، و 
Chiffre d’affaires؛  

) Approche Actionnelle( یکنش کردیبه نام رو يکردیدر رو 33از زبان ییزدا فرهنگ ۀمسئل )د
نـه در رابطـه بـا    ) چه زبان بیگانه و چه زبان واسطه(در این رویکرد بوِش زبانی  .داردریشه 

و نه حتی با ماهیت زبان، بلکه با وظیفۀ از پـیش تعیـین   برد  میکار  بهفرهنگ کسی که آن را 
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در مـتن   .شـود  نیاز داریم تعریـف مـی  » ابزار زبان«انجام رساندن آن به راه به در که  اي شده
 یحیترج دگاهید«: اشاره شده استاین رویکرد  هاي آموزش زبان در اروپا به رسمی سیاست

 ةنـد رکارب به زیچ هر از شیپ] دیدگاهی که[ است، یکنش یدگاهید یطور کل  به زین جا نیا در
 انجـام  به يبرا را یفیوظا که ندیب یم یاجتماع يها چونان عامل را زبان کیآموز  زبان و زبان

ـ یزم کی درون در و نیمع یطیمح و تیوضع در گرید که یفیوظا دارند، دنیرسان  يکـار  ۀن
 نیکند خود ا یم بروز یزبان تیفعال درون در گفتار عمل اگر. ستین یزبان یفیوظا فقط ژهیو

 نیقـرار دارنـد و همـ    یاجتمـاع  مـتن  در کردارها از يا مجموعه درون در زین یزبان تیفعال
در  .)CECRL, 2001: 15( »بخشـد  یتمام مـ  یمعن گفتار به که است یاجتماع متن و کردارها

 دنـی لمـان   ،بینی چنین رویکردي هم بوده است که چند سالی پیش از انتشار این مـتن  پیش
)Lehmann, 1994: 15( نویسـد  فرهنگی و فـردي مـی  هاي  وپاگیر بودن تفاوت دربارة دست :
است و  يستد کار  و   و عدم تفاهم در داد یفروماندگ کیگر امکان  نشان يهر تفاوت رفتار«
ـ ی فتـد، یاتفـاق ب  توانـد  یم طیاست که در مح ییوگو مستقل از گفت مسئله نیا مسـتقل   یعن
 .»يگریگفتار در زبان د يسو دو از کدام هر »یزبان«اظهار  ییاز توانا] است[

پاسخ نگاه حـاکم بـر جهـان امـروز در برابـر حضـور        )minimaliste(گرا  تقلیلاین نگاه 
رسد  نظر می بهدر همین زمینه . پرقدرت پدیدة چندفرهنگی در کشورهاي مقصد مهاجر است

نامـادري   سازي دو گرایش متضاد ناهمگن را بر رونـد آمـوزش زبـانِ    که وزنۀ وزین جهانی
المللی نام دارند تـا   هایی که در عرف امروزه زبان بین از سویی دامنۀ زبان. تحمیل کرده است

هـاي بسـیار    آمـوزان ملیـت   هاي این کرة خاکی گسترده شده و آموزگاران و زبـان  دوردست
سو گـرایش ذاتـی    از دیگر. آورده است ها گرد این زبان گوناگونی را پیرامون محور آموزشِ

هاي آموزشـی و بـه حاشـیه     ها و محتواي درس سازي روش سازي گرایش به همسان یجهان
کـار جهـان    و هاي ملی و زبانی و اجتماعی در روند مشارکت در سـاز  راندن همگی ویژگی
آموزگارِ زبان سرگردان ماندن در دوراهی این تضاد  واقعیت هرروزة کارِ. مدرن امروزي است

در این وضـعیت  . ابزارهاي نظري مواجه با آن را هم ندارد تضادي که معموالً؛ پرتنش است
  .رود اش فرو می هاي آموزشی کند و یا در جوف عادت می اي گذر اي به نظریه یا از نظریه

  
  گیري نتیجه .4

که جایگاه سیال زبان نامادري را نشان دهم  کردمچه در این نوشته آمد نخست تالش  در آن
در همـین  . تر کردن این تحوالت اشـاره کـنم   هاي تاریخی نیز براي روشن و به برخی نمونه

ها  تبیین مقدماتی تفاوت زبانِ خارجی و زبانِ واسطه و تغییر ممکن جایگاه این زبانبا راستا 
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سازي  ران معاصر و مسئلۀ جهانیگذر به دو. در برخی متون تاریخی مورد توجه قرار گرفت
هـاي زبـانی و رویکردهـاي     بخش بعدي این نوشتار بود و از تغییر محتواي برخی آمـوزش 

ستد زبـانی   و اختصار نوشتم تا آن متن جهانی حاکم بر متن داد بهالمللی  آموزشی مراجع بین
طرح نشد و براي  هاي بسیاري در این اندك، البته پرسش. هاي نامادري را بهتر بشناسیم زبان

: توانند از این قرار باشـند  ها می این پرسش. نشده هم البته پاسخی نبود طرحهاي  این پرسش
افـادة  » زبـان دوم «و » زبان بیگانه«آیا با تغییرات شتابنده و جهانی امروزي اصطالحاتی چون 

آینـده آمـوزش داده    کنند که هنوز در دروس دانشگاهی به آموزگـارانِ  اي را می همان معانی
ها مهاجران بالقوة فـرداي   آموزان آن شود که زبان شود؟ آیا به این آموزگاران آینده گفته می می

و یا رویکردي بایـد تغییـر    ،اند؟ آیا با علم بر این مسئله روش، محتواي درسی پایان تحصیل
آمـوزي بـه    مهاجرت در زبـان  أمبدکند؟ جایگاه و وظایف نهادهاي ملی آموزش کشورهاي 

کـار نهادهـاي ملـی     مهـاجرت سـاز و  مبـدأ  آیا در کشـورهاي  این مهاجران بالقوه چیست؟ 
مهاجرت دانست؟ آیـا الغـرك   سازي  آمادههاي نامادري را باید بخشی از روند  آموزش زبان

در خواهد برد؟   هجان از این تالطم ب ،گمانۀ شناخت بوِش فرهنگ دیگران از روزنۀ زبانشان
 شـان  بنـا بـه ماهیـت   اند و  جهانیدر سطح ی یها ها هم پرسش روزي این پرسشر جهان امد

 .طلبند پاسخی به همین وسعت می
 

  ها نوشت پی
 

  .قیعت عهد ،11 نش،یآفر ← .1
2. ← Aristote, Fragment81 R2, 658 Rose, Cité dans Rochette, 1997, p. 47.  
چهـارم مـیالدي وظیفـۀ بـازنگري در      قـرن کـه در  ، )Damase I( پـاپ دامـاس اول   ةویـژ کاتب  .3

 نیبر ترجمه و تدو یمیمستق ریتأثهاي التینی کتاب مقدس مسیحیان را برعهده داشت و  ترجمه
در دسـترس  « Vulgate ةاز واژ منظـور . داشـت ) Vulgate( سـا یکل دییمورد تأ لیانج یمتن رسم
  .است» نهاده شده

 .50 :همان .4
 ،متفـاوت باشـد   شیدر بوِش خو یکه به تمام يا گانهیاز ب شه،یهمه جا و هم ،یزبان یگانگیالبته . 5

نسـناس در  «: میخوان یم العالم بهجت یختواردر آن هم همان است که  ۀنمون سازد؛ ینم يخود
 و دسـت  یـک  کـه  انسان نصف مانند است جانوري آن و است یارعدن و عمان بس ینواح
 مـردم  و کنـد  تکلـم  عربـی  زبان به و باشد او سینۀ بر او دست و دارد چشم یک و پا یک
  ).»نسناس« ةسرواژ ،دهخدا نامۀ لغت ←( »خورند می کرده صید را او جا آن
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 ،»فرانسه، زبان دوم« یبنمونه در ترک ي، برا»زبان دوم« رایج بیش و کم اصطالح بهنوشته  یندر ا. 6
)français langue seconde (یچه یحنوشته به کار توض ینچرا که در ا ؛نخواهم کرد يا اشاره یچه 

عبارت هرگـز   ینارجاع ا ةمفهوم و حوز ینکه ا افزون بر آن. یدآ یشده نم مطرح يها کدام از جنبه
 زبـانِ  ۀواسـط  زبـانِ  چونانزبان دوم، «تا » آموزش زبان دوم، چونان زبانِ«روشن نبوده است و از 

در نوسان بـوده  » مستعمره يآموزش در کشورها زبان دوم، چونان زبانِ«و » و زبان آموزش یگانهب
 اي يزبان نامادر ،ما براي »دوم زبان« معنی« که اند نوشتهعبارت  ینا ییننمونه، در تب براي. است
بـه آن   یآموزشـ  یطدر محـ  ،اسـتفاده شـود   آن از گیخانواد محیط در که که بدون آن ،است
» شـود  یهـم از آن اسـتفاده مـ    يو ادار یاجتمـاع  يها یطدر مح کنند و احتماالً یگو مو گفت

)Dumont, 2000: 6 .(مهاجر  ةخانواد یکفرزند  يشود که زبان فرانسه برا یدانسته نم یینتب ینبا ا
 دربـارة . »نامـادري « زبـان  یـا  و دوم زبـانِ  یا است بیگانه زبان کانادا زبان در استان کبک  یرفرانسهغ

  .Cuq, 1991 ←گوناگون آن  يعبارت مبهم و کاربردها ینا یدایشپ یختار
 ةدور يهـا  و سرفصـل درس  یدرسـ  ۀبرنامـ  یمشخصـات کلـ   نیـی تب یمتن رسم در نمونه، يبرا. 7

 يو فنـاور  قـات یتحق علـوم،  وزارت 3/2/6138 ۀزبان فرانسه مصوب جلس ارشد یکارشناس
 ارشد کارشناسی دورة تشکیل از هدف«: است شده طرح یروشن بهمسئله  نیا) هدف. بند الف(

زبان فرانسه در  یستدر يبرا یو فن یعلم یتافراد واجد صالح یتترب ،فرانسه زبان آموزش
 ،متخصـص  یـروي از نظر ن ،جامعه نیازهاي برآوردن و ،عالی آموزش سساتمؤ و ها دانشگاه

مربوطـه   تۀرش درسی هاي کتاب ینزبان و تدو یسو تدر یآموزش ئلدر مسا یقتحق ینۀدر زم
 در خـود  قبلـی  معلومـات  تکمیـل  ضـمن  ،شـوند  یرشته قبول م ینکه در ا یکسان. باشد یم

 و تحـول  و آمـوزي  زبان جدید هاي يو تئور يبا اصول نظر ،فرانسه زبان مختلف هاي زمینه
آموزش زبان فرانسه در سطوح  يآشنا شده و برا ،آمده وجود به نهیزم ینکه در ا يا دگرگونی

  .»الزم را کسب خواهند کرد یمختلف زبان آمادگ هاي ینهدر زم یقمختلف و تحق
 ها، زبان مرجع ییاروپا مشترك چهارچوب«مدون  ۀاز برنام »ست؟یچ یمفهوم چندزبان«بخش  در. 8

 در. است شده توجه گرا، عمل يکردیرو در واسطه، زبانِ ۀمقول به »یابیارز آموزش، ،يریادگی
 که دارد آن بر کیدتأ چندزبانی رویکرد شد، گفته چه آن فراسوي[...] «: میخوان یم بخش نیا

و از  یاز زبان آشنا به زبان گروه اجتماع ،اندك اندك فرهنگی، بافت در فرد زبانیِ تجربۀ
 یابد، می گسترش) ها تجربه انباشتگی در چه و رسمی آموزش درچه ( ها گروه دیگر به جا آن
 ،پردازد نمی جداگانه هاي گروه در ها فرهنگ و ها زبان ینا يبند به دسته يو ]تیوضع نیا در[

با آن  یزبان يها شناخت و تجربه یکه تمام سازد یرا م اي یارتباط زبان ییتوانا تر یشبلکه ب
 از مثالً توانند، می کاران  هم[...]  .گذارند یم تأثیربر هم  گام و در درون آن هم یوندنددر پ

 دیگري آن توانایی از کدامشان هر و بروند دیگر گویشی به گویشی از و دیگر زبان به زبانی
 ← »ببرند بهره دیگري گفتۀ دریافتن و خود کردن بیان براي
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“Qu’entend-on par ‘plurilinguisme’”, in CECRL, Cadre Européen commun de 
référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe (2001), 
Unités des Politiques linguistiques, Strasbourg, Edition Didier.p. 11. 

9 .← Caravolas, 2000: 6-8, 48-49, 184-185.  
ـ ا در میبدان که میابی یدرم بهتر یزمان را دستور نیا تیاهم. 10 دانشـگاه داشـته    32 ایاسـپان  هدور نی

البتـه  . اند کرده یم یرا سرپرست یآموزش يها از مؤسسه گرید يشمار زیها ن از آن ماست و هر کدا
در بخـش  . داشـته اسـت   شـه یکشـور ر  نیدور ا چندان  نه خیتار رد یعلم يها گاهیتمرکز پا نیا

ـ مسلمانان بـر ا  یرگیچ قرن هفتاز  یبزرگ  یهـا در تمـام   ، دانـش )م 1492- 711( نیسـرزم  نی
 از 976-915(الحکَـم دوم   فـه یخل. انـد  داشـته  يریـ گ چشـم  رشـد دوران شـناخت   يهـا  نهیزم

 داشـته  کتاب جلد 400000 بربالغ  اي   خانه کتاب ییتنها به خود) اسپانیا در اُموي هاي خلیفه
  .)Dozy Reinhart, 1861: 108 ←( است

 زبـانِ  بیگانـه  مـرد  چهـار  آن گونهکه چ یما خوانده یموالنا همگ معنوي مثنوي یفکتاب شر در. 11
را در زبـان   »یلاسـتاف «و  ،»اُزم« ،»عنـب « ،»انگـور « هـاي  دال انضمامیِ مفهوم چون انگور، طالبِ

اگـر  : کـه  فرماینـد  مـی  درسـتی  بـه  يحضـرت مولـو  . خیزند یبه نزاع برم اند شناخته ینم یگريد
درم  یـک و بـا همـان    خاست یبرم یاننزاع از م ینا بود، جا آن» صد زبان یزيعز يصاحب سرّ«

آن چهـارِ بزرگـوار بـه زبـان     : باشد که ینا توانسته یهم م یگرد ةچار. آمد یبرم یجملگ يآرزو
 اي چندزبانـه  مـتن  چنین در که رسد می نظر به ینالبته چن. اند بوده یآشنا م یاز،به قدر ن ي،ا واسطه

 هـاي  مفهوم انتقال کار به فقط وگو گفت تنگناي آن در اما ،زبانِ واسطه هم در کار بوده است یک
  .است آمده می »خواهم نمی« و »خواهم می« مشترك

 یخـوب  اریمثال بسـ » فرانسه اتیزبان و ادب« یکارشناس ةباره آموزش زبان فرانسه در دور نیدر ا. 12
عنـوان   زبان فرانسه، بـه  يریادگیدانشجو بر  يها درس یو سوم تمام ،دوم ،اول سال میندر . است
 را یکارشناسـ  ةدور کـل  واحـد  151 از واحد 50دانشجو  دوره، نیا در. داردتمرکز  گانه،یزبان ب

 يهـا   قـرن  ۀفرانسـ  يها متن و ِفرانسه اتیادب خیتار ۀمطالع که است دوره نیا از بعد. گذراند یم
ـ ا در و ردیـ گ یم قرار کار دستور در بیستم و  نوزدهم، هجدهم، هفدهم،  ةالعـاد  خـارق  جهـشِ  نی

 آمـوزشِ  شـود زبـانِ   یمـ  اسـت،  بوده آموزش موضوعِ و گانهیب زبان که فرانسه،زبان  »ینیدارو«
ـ ادب سـال  چهارصـد  نظـم  و نثرشناخت  ۀزبانِ واسط جه،ینت در و اتیادب ـ  اتی کـه   فرانسـه  یغن

روند کامالً قابل فهم اسـت   نیدر ا. شود یآن م» کارشناس«ساله  میدو و ن ةدور کیآموز در  زبان
 قدر گران يِمحتوا نیا نِیبارِ وز دانشجو ۀافتینا قوامهنوز  ۀساقِ نازك زبانِ واسط نیا کجاکه هر 

 واسـطه  زبـان  از نـه  را اش یدسـت سخاوت و گشاد شکر از تر نیریش يِمادر زبان اورد،ین تاب را
  .ها درس قدر گران يمحتوا از نه و دارد غیدر

13. “Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
l’usage de la langue française”. 
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14. Rapport du Comité de salut public sur les idiomes, Comité du salut public. 
 .M. de Certeau, D. Julia et J. Revel (1986), p. 291-299طور کامل در کتاب   به گزارش نیا

  .درج شده است 299- 291 صص
چون فرانسوا ژوزف بوشت  یکسان یبانیکه در سه سال نخست انقالب فرانسه، با پشت یماشاره کن. 15

)François-Joseph Bouchette(، يها دستورالعمل همۀ، انقالب ةدور ۀفرانس یمل يشورا ةندینما 
  .شد یترجمه م یقوم يها شورا به زبان

 یعنی( 1863 سال در ،یهمگان آموزش ریوز ،)Victor Duruy, 1811-1894( يدورو کتوریو. 16
 خوانیم می رسمی آمار این در. دهد یم ئهارا زبانی فرانسه دربارة آماري) انقالب از پس سال 74
 در آموزان دانش درصد 11 اند، کرده نمی وگو گفت فرانسه زبان به فرانسه مردم درصد 20: که

 آموزان دانش درصد 37 اند، گرفته نمی بهره شان وگوهاي گفت يبرا فرانسه زبان از ها مدرسه
 درصد 52 فقط و سندیبنو را  آن اند توانسته نمی ولی کنند وگو گفت فرانسه به اند توانسته می

 را  آن هم و کنند وگو گفت فرانسه زبان به مه اند توانسته می) نفر میلیون 2 حدود( آموزان دانش
 تا) 1863( گزارش این تاریخ از که شویم یادآور نیست بد). Chervel, 2006: 14 ←( سندیبنو

 25( شود افزوده فرانسه کشور اساسی قانون به »جمهوري زبان« عنوان به فرانسه زبان کهزمانی 
  .است کشیده طول قرن  یک از بیش) 1992 ژوئن

م است کـه سـزار   ومقهور ر يها ملت يساز همسان يسمت و سو ین، در همآن از پس قرنسه . 17
Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus )188 -217 اعـالم  مـیالدي  212 سـال  در) م 

 .م باشندور يامپراتور ۀتوانند تبع یشده م فتح يها ینسرزم یربردةمردمان غ یتمام که کند می
 یـرد گ یدر دو مکتب ترجمه پا م ینبه الت یازبان اسپان یعرب یآثار علم ۀترجم يها نهضتکه  ینا. 18

ـ تول« يا  و مکتب ترجمه یالديم یازدهم قرندر ) Salerne( »سالرن مکتب«: یابد یو تداوم م  »ودی
)Tolède ( یگـر د دربـارة  هـا نظر یگرد يبرا. ن استدانا تاریخنظر غالب  یالديدوازدهم م قرندر 

  .,Lemay 1963 ← هدور ینترجمه در ا يها مکتب
انـد کـه بنـا     اعالم کرده ،یغرب ياروپا يسو به يریگ سمت با ن،یکرااُ دیروزها حاکمان جد نیا. 19

  .کنند یروس »ۀگانیب«زبان  نینخست جانش یخارج عنوان زبانِ به را یسیدارند زبان انگل
که بـه گفـت زبـان     را، متون یبرخ در جیرا یمعن يرو چیه به جا نیدر ا» فرازبان« ۀاز مقول. 20

در » فرازبـان « یـب کـاربرد ترک . ، در نظر ندارم)métalangage( شود یم ریخودش تعب ةدربار
 ةحوز از د،یگو یم خودش از که هم ییجا آن زبان. نادرست است يکاربرد یرمورد اخ ینا

 يا واژه نییتب در یحت امر نیا. دیگو یم خودش از یزبان ابزار همان با و دیآ ینم رونیب زبان
 ةواژ نیـی نمونـه، در تب  يبـرا . کند یصدق م گرید یزبان واژة از يریگ وام با يمادر زبان در
. »نـد یگو یم لسان یعرب به آن به و است معروف« که میخوان یدهخدا م ۀنام لغتدر » زبان«

ـ  ۀسـامان  مثالً ،يگرید ییمعنا ۀاز سامان یمفهوم نییزبان روزمره در تب یحت  یاضـی، ر یِمعن
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مـتن   یرزبـانیِ غ يِهـا  داده» فرازبـان «بخـش از   یندر ا. فهم آن سامانه ۀزبانِ واسط شود یم
  .را در نظر دارم یرامونیپ

21. → Purin, 2007. 

طـرح   سه ها نظریه یخزبان و تار یشناس آموزش یختار یانم یوندپ يبرا یسندهنو مقاله این در
 ایـن  در و اند جامعه جدید نیازهاي از ناشی آموزش نوین رویکردهاي. 1: دهد می ارائه پیوند هم

بـه   یوسـتن و پ یکـردي از رو گسسـت . 2 نیستند؛ نیازها این گوي پاسخ پیشین رویکردهاي حال
شـدن   غالـب . 3و  افتـد؛  مـی  اتفـاق  جامعـه  بر حاکم نظري رویکردهاي پاي هم یگرد یکرديرو

 نیـروي  و هـا  هزینـه  با ها مؤسسه یگربه مانند د است اي مؤسسه یزنگاه که کالس ن ینا یجیتدر
 مؤسسـۀ  یـک  یریتمـد  هـاي  روش تـابع  هـم  را آمـوزش  هاي روش معین، هاي فرآورده و کار

 آمـوزش  هاي روش اقتصادي، هاي مؤسسه یریتمد يدر الگو ییرکرده است و با هر تغ اقتصادي
 را پـورِن  سـوم  طـرح  ایـن  که رسد می نظر بهالبته . شوند یم یبحران و دگرگون خوش دست هم
 .کرد ادغام آن در و دانست یکی دوم طرح با توان می

 )Burrhus Frederic Skinner )1990-1904بـه نـام    یکاییمرا یشناس فته از نام روانرصفت برگ. 22
 کـردن  مشـروط « مقولـۀ  شود، می مربوط »زبانی رفتار« به چه آن ةو در حوز مکتب این در. است

کـردن   یـان اگـر در امـر ب   آن، بـه  بنـا که  شود یمطرح م) conditionnement opérant( »کارکردي
و  شـود  یکـردن مـ   یـان ب گونه آن ییدادن باعث توانا یجهنت ینبرسد، ا اي یجهبه نت یندهگو یزي،چ

ـ  کتـابش  در را نظریه این اسکینر. بردرا به کار  ییتوانا ینا یگريد یطدر شرا تواند یم یندهگو  هب
  .و گسترده است کرده طرح 7519 سال در منتشرشده Verbal Behavior نام

23. Distributionnalisme  
24. Machine à enseigner 

) Frederick Winslow Taylor) 1856-1915(( یلورتـا  یکفردر امریکاییبرگرفته از نام مهندس . 25
 را تولیـدي  هـاي  مؤسسهدر  يحداکثر یدکار و تول به بخشی نظم »یعلم« یکردهايکه با رو

  .داشت نظر در
 شدهانجام  ياریبس يها پژوهش یآموزش یمل يها سازمان به یخصوص بخشِ هجوم نیا ةدربار. 26

ـ  یها م پژوهش نیا انیدر م. است و  Stephen J. Ball et Deborah Youdell (2007)وان بـه  ت
Nico Hirtt (2002, 2005) اشاره کرد.  

ـ عنـوان مقصـد    که به ییکشورها گاهیکه جا داستیپ. 27 ـ مهـاجرت نام  أمبـد  ای ـ  دهی شـوند   یم
و  يا در سـطح منطقـه   یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يهـا  یاند و دگرگـون  ابندهیرییتغ ییها  گاهیجا

 رشـد  2013 تا 1990 يها سالنمونه در  يبرا. ها را عوض کند گاهیجا نیتواند ا یم یجهان
) 2013 سـال  تـا % 70/8 تـا  1990 سال در %49/5 از( ییایآس يکشورها به مهاجرت يآمار
 تـا  1990 سـال  در% 49 از( ییاروپـا  يکشورها به مهاجرت يآمار رشد به کینزد يرشد
  ←دهد  ینشان م را) 2013 سال در 72/4%
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http://www.oecd.org/fr/els/mig/les-migrations-internationales-en-chiffres.pdf 
ـ   زبـان تـا آن   ةدر حوز یدانشگاه یمدارك مل نرانده شد یهبه حاش. 28 رود کـه   یمـ  یشجـا پ

 ۀادام يبرا یامدارك مهاجرت خود  یلتکم يزبان دانشگاه هم برا یکارشناس یلالتحص فارغ
 ,TOEFL, IELTS, TEFAQ, TFI ماننـد  ییهـا  آزمـون  یدخارج با يها در دانشگاه یلتحص

TEF را بگذراند.  
تصاحب کـردن   یدن،نام«: که یدگو یم یدارشناسهپد یدر نگاه) Duret, 1613: 5( کلود دوره. 29

ــتفرد ــ ی ــرو یءش ــت و ف ــتن چ اس ــزکاس ــه چ ی ــناخته ب ــزيناش ــناخته ی ــت ش ــده اس   »ش
 )Mathieu-Castellani, 1982: 81(.  

بلکـه از تـوان    یزبان یینه از توانا راخود  تبیین زبان آن و زبان این بودن المللی بین مسئلۀ. 30
 اي یدهو پد گیرد یم جهان در خودش بردي راه هاي یاستکشور و آن کشور در اعمال س ینا

 جوهانسـون  ریچـارد . ینـدازیم ب ینگـاه  ینهزم یندر ا یخیتار يا به نمونه. است ییریابندهتغ
)Richard Johenson(، کتـاب خـود   ۀدر مقدمـ  هجدهم، قرن یسدستورنو )Grammatical 

Commentaries, 1706 (اهمیـت  التـین  زبـان  که کنند می فکر برخی که دانم می«: نویسد می 
 حاضـر  حال درکه ( جهانی زبانی که پیداست ولی. گذشت آن از توان می و ندارد چندانی

 اسـت  زبـان  این با. آورد می ارمغان به را امتیازها بسیاري که است چیزي) است التین زبان
کـه در حـال حاضـر تنهـا      ییاروپا( اروپا هاي بخش تمامی در مردمان دیگر دانش از ما که

 دیگـران  بـه  را مـان  دانـش  ما که است زبان همین با و بریم یبهره م )یاستجهان متمدن دن
  ).Caravolas, 2000: 374( »رسانیم می

 شد، یدر آموزش زبان فرانسه نوشته م) Archipels( یپلکه متد آرش یزمان که کنیم یادآوري. 31
 ینا). یونان الجزایر مجمع( ها یونانیآموزش زبان فرانسه به  يبود برا یژهو يدر آغاز کار متد

 است بیگانگان به فرانسه زبان آموزش در اثر نخستین رسید، چاپ به 1984 سالکه در  ،متد
)FLE (وگو  گفت یکردبر رو یمبتن تماماً که)approche communicative (زبـانِ  آموزش در 

 .نوشته شده است
32. Éclectisme یندآ یبه کار م یآموزش یطاست که در شرا ییها روش یبه تمام یگروندگ یبه معن .

و متـرجم   نویسـنده  ،)Victor Cousin(کوسـن   یکتورو یکرددر رو فلسفی حوزة در گرایش این
 هـاي  ینـه زم یو بررسـ  ینـه زم یـن در ا تر یشاطالعات ب يبرا. دارد یشهر نوزدهم، قرن يفرانسو

  .Puren, 1994 ←آموزش زبان  ةدر حوز یبحث ینورود چن ينظر
 آرمانی کارکرد به بسیار خواهد، می آموز زبان و گویشور فرهنگ از پیراسته را خود که زبانی این. 33

زبـان  ) Ludwik Lejzer Zamenhof( گـذارش  بنیـان  براي که شود نزدیک خواهد می اسپرانتو زبان
  .مردمان جهان بوده است یانم يوگو گفت يتنها ابزار برا
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