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  زبان و فرهنگ بيگانه، زبان و فرهنگ رسمي: چالش ها و چشم اندازها

 

  1ليال تاجيك

  

  چكيده

بيش از سه دهه است  ،3)1996كه نتيجه طبيعي فراگيري زبان دوم مي باشد (ساليجر، 2پريشي مفهوم زبان
ا كه در نتيجه زبان پريشي ر ،اگرچه تعداد كمي از مطالعات موجودمحققان قرار گرفته است.  توجهكه مورد 

اند ( جمشيديها و معرفت،  ، در زبان فارسي بررسي كردهاست انگليسي صورت گرفته - هاي فارسي تماس زبان
اي جهت جلوگيري از نفوذ زبان انگليسي در زبان  پيشنهادات سازنده ،آنهاكدام  از  تقريبا هيچ ،)2007

  هاي ان در تحقيق حاضر مروري بر اصول ديدگاه، محققموضوعاند. با در نظر گرفتن اين  فارسي ارائه نكرده
چرا كه بر اين باورند كه اگر اصول مطرح  ،نمايند ه ميئارا 5 جهاني شدن زبان انگليسي و 4آموزش منتقدانه
از نابودي نجات تا حد زيادي ن فارسي را تواند زبا ، ميرعايت گردد صحيحديدگاه به طور دو شده توسط اين 

زم است براي زبان و فرهنگ  الكنيم كه  چنين استدالل مي  ،يري از اين دو ديدگاهسپس با بهره گدهد. 
به مسئوليتي كه پذيرفتن اين دو ديدگاه بر دوش  ،فارسي ارزشي در خور آن  قائل شويم. در پايان

هاي  نهد  تا در جهت تهيه مطالب درسي و روش معلمان زبان انگليسي و دانش آموزان مي  ،سياستگذاران
دريس بومي تالش كنند و به اين طريق زبان و فرهنگ مادري  خود را از سلطه  زبان انگليسي نجات دهند، ت

  اشاره خواهد شد.

  آموزش منتقدانه، جهاني شدن : زبان پريشي،گان كليديواژ
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2. Language attrition 
3. Seliger (1996) 
4. Critical Pedogogy 
5. Globalization 

  
  

  مقدمه
باشد و عموما منجر به گرايش به سمت آن زبان  پريشي كه نتيجه طبيعي فراگيري زبان دوم مي م زبانمفهو
از در اين ميان، قرار گرفته است.  كارشناسان) بيش از سه دهه است كه مورد بررسي 1996گردد (ساليجر، مي

مطرح شده  اع زبان پريشيانودست دادن زبان اول در محيطي كه زبان اول، زبان اصلي مردم است، يكي از 
پريشي را كه در نتيجه تماس  مي باشد. اگرچه تعداد كمي از مطالعات موجود، زبان 1)1998(  توسط ون الس

 ،)2007اند ( جمشيديها و معرفت،  ، در زبان فارسي بررسي كردهدهد روي ميانگليسي  - هاي فارسي زبان
اي جهت  ققان  تحقيق حاضر اطالع دارند، پيشنهادات سازندهكه مح ييمطالعات ، تا جااين كدام از  تقريبا هيچ

حاضر اين است كه چطور بحران  ،در حقيقت اند. جلوگيري از نفوذ زبان انگليسي در زبان فارسي ارائه نكرده
  ها و فرهنگ كشورهاي انگليسي زبان تاثير نپذيريم؟ توانيم زبان انگليسي را فرا بگيريم اما از ارزش مي

كشمكشي  ،جوامع مختلف از جمله جامعه ايرانها نفر در  از آنجا نشات مي گيرد كه امروزه ميليون اين بحران
نياز به جهاني  ،نمايند. از سويي زبان خود  تجربه مي وزبان انگليسي  ،و فرهنگ خود هاي غربي  را ميان ارزش

مشاركت در جامعه بين  ت هاي اقتصادي، تجارت، مالي، فرهنگي و ضرور گسترش وابستگي در عرصهشدن و
حس ملي گرايي منجر به نوعي  ،آنها را به فراگيري زبان انگليسي تشويق مي نمايد و از سوي ديگر المللي 

زبان بومي خود را قرباني زبان  ،برخي افراد ،بيزاري نسبت به زبان انگليسي مي گردد . براي حل اين بحران
زبان انگليسي را به طور كامل كنار گذاشته اند.  ،هاي خود ارزش انگليسي نموده اند و گروهي ديگر براي حفظ

 ،جود دارد كه مي تواند در حل اين بحران نقش موثري ايفا نمايد. در اينجاراه حل سومي نيز و ،اين ميان رد
بلكه الزم است فراگيران زبان دوم را با تاريخچه و   ،پذيرفتن يا طرد انگليسي به طور كامل نيست ،هدف

  ،سازند ها منتقل مي هاي سلطه طلبانه كشورهاي انگليسي  زبان كه از طريق زبان  خود به ديگر فرهنگ زشار
ند باشند ( پني كوك ، بهاي خود نيز پاي به اصول و ارزش ،آشنا سازيم تا بتوانند ضمن فراگيري زبان دوم

1990(2.  
  -ني پذيرفتن يا طرد انگليسي به طور كامليع –محققان ضمن رد كردن دو ديدگاه كليشه اي  ،در اين مقاله

فرهنگي جديد  يعني آموزش منتقدانه  و انگليسي به عنوان زباني جهاني را مطرح  –دو ديدگاه زباني 
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سازند تا قدمي در جهت حل دغدغه فارسي زبانان براي حفظ زبان مادريشان برداشته باشند.  آموزش  مي
هاي خود الزم است زبان انگليسي را بومي نماييم (كاناگاراجا،  ارزشمنتقدانه معتقد است كه ما براي حفظ 

انگليسي به عنوان زباني جهاني بر اين باور است كه زبان انگليسي زباني جهاني است  ،از سوي ديگر ؛3 )1999
بان هاي خود را در قالب اين زبان به فراگيران اين ز و به گروه و كشور خاصي تعلق ندارد كه بتوانند ارزش

  انتقال دهند.
  وضعيت كنوني

گيرد. ساليان  نگراني موجود براي حفظ زبان فارسي از ديدگاه كنوني در مورد تدريس زبان انگليسي نشات مي
نپذيرفتن اهميت  ،ديدگاه تك زباني/ تك فرهنگي منجر به تاكيد بر انگليسي استاندارد به عنوان  معيار ،سال

ها  ارزش دادنجلوه  اهميت بيسرانجام و  بومي در فراگيري زبان انگليسي  هاي نقش زبان فارسي يا ديگر زبان
هاي انگليسي گرديده است ( كروكس ولهنر،  هاي بومي در مقابل ارزش و فرهنگ فارسي زبانان و ديگر زبان

2004(4 .  
  

 ----------------------------------------------  
1. Van Els (1998)  
2. Pennycook (1990) 
2. Cangarajah (1999) 
3. Crookes & Lehner (2004) 

  
توسط متفكران  بيشتر ،منجر گرديده است كه توليد دانش در زمينه آموزش زبان انگليسي ،اين ديدگاه غالب

به طور كلي تحت نفوذ   هاي آموزشي موجود، در نتيجه اين امر، دوره). 1999 كاناگاراجا،غربي صورت گيرد (
منتشر توليد و  ،تعريف ،ثروتمند يعني اياالت متحده و انگلستانكه توسط كشورهاي معلوماتي است 

آموزش زبان هاي  دورهآموزش معلمان و حتي اداره كردن  ،، تهيه كتب آموزشيبه عبارت ديگرگردد.  مي
در اينجا كه كاناگاراجا نگراني صورت مي گيرد.  هژموني هاي انگليسي زبانانگليسي به طور كلي زير نظر اين 

هاي آموزشي به بافت موجود در كشورهاي جهان سومي  بي ربط بودن اين مطالب و برنامه ،نمايد مطرح مي
خواني  گونه هم هيچ فراگيرانزبان هاي  نهفته در اين مطالب با فرهنگ و ارزش يها چرا كه ارزش ،مي باشد

  ندارد.
ي كشورهاي غربي از طريق فعاليت موسسات و فرضيات آموزشمهارتها  ،نتايج تحقيقات  ،در اين شرايط

ها از طريق تهيه  اين انجمنيابد.  فرهنگي چون انجمن فرهنگي بريتانيا به كالسهاي درس ما انتقال مي
 ،هاي آموزشي براي معلمان هاي آموزشي را شكل مي دهند و با برگزاري دوره برنامه ،هاي آموزشي كتاب
ها با فراهم ساختن  گونه انجمن اين ،دهند. همچنين خود قرار مي ها و رويكرد آنها را تحت تاثير ارزش
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 ،هاي شنيداري هاي راهنماي آزمون سازي و مطالب مورد نياز جهت فعاليت كتاب،هاي راهنماي معلمان  كتاب
سزايي در محدود ساختن نقش معلم بومي در طراحي و اجراي تجربيات يادگيري متناسب با نيازهاي  هنقش ب

معلمان از عدم تناسب فرهنگي اين مطالب  ،د. گرچه در بسياري مواردننماي زان خود ايفا ميدانش آمو
 ،برند. به اين طريق آنها را به كار مي ،اما به دليل كمبود امكانات و ناتواني در طراحي مطالب بومي ،آگاهند

نمايند.  ما را پايمال مي هاي بومي شوند و زبان و ارزش هاي درس ما وارد مي كالس عمقكشورهاي غربي به 
گيرند و هيچ  ها شكل مي هاي فرهنگي اين كشور در جهت ترويج زبان  و ارزش ،همه ،هاي كالسي فعاليت

چنين  . )1999 گيرد (كاناگاراجا، صورت نميگونه حمالت فرهنگي  تالشي در جهت زير سوال بردن اين
 ،آموزان در مقابل فرهنگ بيگانه گرديده است را تا حدي كه منجر به خودباختگي دانش شرايط تاسف باري

حقيقت ديگري  .هاي موجود در كشور مشاهده نمود توان در تدريس زبان انگليسي در آموزشگاه به وضوح مي
يا لهجه افزايد  اين است كه استفاده از كلمات انگليسي و  كه بر نقش مخرب زبان انگليسي بر زبان مادري مي

نشانگر نفوذ عميق و در عين حال  ،گردد. اين حقيقت محسوب مي كالسي با يتركيبي دريافت بومي نوع
   1) 1999مخفيانه زبان انگليسي بر زبان بومي مي باشد. ( بربولزوبرك، 

يعني فرض اينكه زبان انگليسي بايد تنها زبان آموزشي  2،كاذب  تك زبانيمفهوم  ، پايبندي بهدر اين ميان 
به دانش آموزان غير بومي باشد و اينكه تحت هيچ شرايطي نبايد از زبان  هاي تدريس انگليسي در كالس

هاي بومي  را در ميان  نيز شرايط نابودي زبان فارسي و ديگر زبان  3)2003بومي استفاده نمود ( گيروكس، 
استفاده از بر اين باورند كه   ،ن زبان دوم فراهم مي سازد. آنها كه مفهوم تك زباني را دنبال مي كنندافراگير

سازد (  فرايند پيشرفت زبان دوم را دچار مشكل ميو  نمايد ميزبان بومي  در يادگيري زبان انگليسي مداخله 
( كه عموما هاي درس  در كالساين در حالي است كه تاكيد بر استفاده از زبان انگليسي  . 4)1996 شور،

اي ديگر براي تسلط كشورهاي غربي  بر  شيوه باشد)  هاي استاندارد انگليسي مي مقصود همان لهجه
 منجر به استفاده از معلمان ،در مواردي ،همچنين ،تك زبانيبر اين تاكيد  باشد . كشورهاي جهان سومي مي

 گردد. هاي زبان مي انگليسي زبان در آموزشگاه بومي

  
 ------------------------------------------------  

1. Burbules & Berk (1999)  
2. Monolingual fallacy 
3. Girux (2003) 
4. Shore (1996) 

  
گردد ( فيليپسون،  همراه مي  1سخنوران بوميتك زباني كاذب با مفهومي ديگر تحت عنوان   ،در نتيجه

تاكيد بر  ،سخنوران بومي هستند. عالوه بر اين ،بهترين معلمان زبان انگليسي ،بر طبق اين مفهوم.  2) 1992
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 بر استفاده از دتاكيمعتقد است كه  )1999( كاناگاراجا ؛يدئولوژيهاي ديگري را به دنبال دارد ا ،تك زباني
هاي محلي و خالص نگه داشتن زبان انگليسي از هرگونه نفود  لهجه استاندارد انگليسي، زير سوال بردن لهجه

  نخواهد داشت.ها  بر ديگر زبانو نفوذ آن هاي ديگر، نتيجه اي جز تسلط زبان انگليسي  زبان

ي بومحفظ زبان انگليسي و طرد هرگونه لهجه تركيبي انگليسي با زبان  ،مهم است مفهوم در ايننچه آ
نقش مثبتي در تدريس زبان دوم ايفا  تواند نمايد كه اين باور كه زبان اول نمي اضافه مي جاكاناگارا باشد. مي

 فراگيران روز به روز ،نتيجه در گردد؛ مي اگيرانفرنمايد، منجر به تصوراتي منفي در مورد زبان بومي در 
گيرد كه ما  چنين نتيجه مي وا سازند. و زبان بومي خود را فراموش مي شوند ميبيشتر مجذوب زبان انگليسي 

به عنوان فراگيران زبان انگليسي، بايد ديدي وسيع نسبت به تبعات اجتماعي و ايدئولوژيكي چنين ديدگاهي 
وي تك زباني در تعصب به سگردد داشته باشيم. متاسفانه، اين  مي هاي مادريمان زبانكه منجر به سركوب 

  ). به عنوان مثال مي توان به1992ليپسون،ي(ف هاي مطرح آموزشي رايج بوده است هاي اخير در مدل سال
  داند. اشاره نمود كه زبان اول را مانعي در فراگيري زبان دوم مي 3فرضيه زباني مقايسه اي

شرايط كنوني ذكر شده در تدريس زبان انگليسي در نين نتيجه گرفت كه چتوجه به اين مقدمه، مي توان  با
ايران، اگر ادامه يابد، بي ترديد منجر به نابودي زبان فارسي و  ،كشورهاي مختلف و از جمله درسرزمين ما

هايي براي حفظ  دنبال راه حل به هامگر اينكه سياستگذاران اين كشور، هاي بومي خواهد گرديد ديگر زبان
مروري بر ادبيات موجود درزمينه ديدگاه آموزش منتقدانه و انگليسي به عنوان زباني  زبان مادري خود باشند.

مورد زبان مادري ما را  تا حد زيادي ها مي تواند دهد كه جانبداري از اصول اين ديدگاه نشان مي ،جهاني
  محافظت قرار دهد.

 آموزش منتقدانه

هاي آموزشي ما را تحت تاثير قرار دهد، ديدگاه آموزش منتقدانه  تواند فعاليت ي كه مييها كي از ديدگاهي
مك الرن تفاوت اين دو ديدگاه را .  4 )2000، (مك الرن است كه در نقطه مقابل آموزش عادي قرار دارد

ربي است، آموزش غاي موزش عادي كه تحت تاثير ايدئولوژي كشورهآدهد كه برخالف  چنين توضيح مي
براساس اين رويكرد جديد كه نوعي تحول  را زير سوال مي برد. هامنتقدانه هرگونه تسلط و برتري اين كشور

هاي سياسي، فرهنگي تدريس زبان انگليسي به ديگر جوامع مورد انتقاد  گردد، بازتاب فلسفي محسوب مي
ها،  زمان با تدريس انگليسي، آموزش پنهان ارزش آموزش منتقدانه دريافته است  كه هم قرار گرفته است.

هاي چندگانه در ميان  تواند منجر به هويت ها و طرز تفكر غربي نيز صورت مي گيرد كه مي ايدئولوژي
دانست، چرا كه احتمال برتري  بي خطرتوان فعاليتي  بنابراين، آموزش زبان را نمي گردد. فراگيران
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غالب از  كشورهايدانش  دارد. برطبق اصول آموزش منتقدانه،ه همراه ايدئولوژيكي و تضاد اجتماعي را ب
 هاي فرهنگي تحت سلطه آنها بر ديگر  طريق انجمن

 -----------------------------  

1. Native Speaker fallacy 
2. Phillipson (1992) 
3. Comparative fallacy 
4. McLaren (2000) 

هاي دانش در كشورهاي جهان سوم نخواهد  ركوب سيستماي جز س و اين امر نتيجه جوامع تحميل مي گردد
  .1 )1998داشت ( فرر ،

كه  2نظريه نوآوري :)1999باشد (كاناگاراجا، هاي گوناگوني مي ديدگاه آموزش منتقدانه در برگيرنده نظريه
 فراگيراندهد كه چطور  است ، توضيح مي  گرايي مطرح گرديده هاي ماركسيست و ساختار برمبناي مكتب

هاي  شوند كه به خدمت انجمن اي شرطي مي هاي مدرسه از لحاظ رفتاري وذهني به گونه وسيله فعاليتب
 اهايي چون پس كه برمبناي جريان 3ايستادگيدر نقطه مقابل ، نظريه  آيند. اجتماعي غربي در مي

معتقد است شكل گرفته است،  مماركسيسم و فمينيس نيو اي، مستعمره اساختارگرايي، پست مدرنيسم، پس
فرصت داد  تا تفكر انتقادي  فراگيرانهاي غالب، به  انجمن توان با بهره برداري از تضادهاي موجود در كه مي

دهد، جهان  هاي بومي ارزش مي براساس اين نظريه كه به فرهنگ آغازگر تغيير باشند.خود داشته باشند و 
گردد.  باشند، تحميل مي داراي فرهنگ مي بيني و طرز تفكر كشورهاي سلطه گر برديگر جوامعي كه خود

اينجاست كه اين جوامع براي رهايي از سلطه كشورهاي انگليسي زبان ، بايد زبان انگليسي را به خدمت خود 
غالب باشند و زبان  منفعت جويانههايي براي مقابله با ساختار  بايست به دنبال يافتن راه آنها مي درآورند.

هدف، رد كردن انگليسي نيست بلكه در اينجا،  در آن را به سود خود تغيير دهند.انگليسي و فرهنگ نهفته 
  راتيك بازسازي نمايد.مكاين نظريه به دنبال آن است كه اين زبان بين المللي را به شيوه اي اخالقي و د

ياري  را فراگيرانساختار گرايي در آموزش زبان،  ا) همچنين معقتد است كه جريان پس1999( اجارگاكانا
هاي   هاي مربوط به گفتمان ها و ايدئولوژي هاي از دست رفته خود را بجويند، ذهنيت كند كه ارزش مي

 ي مقاومت وپويايينيروگاهي را اتخاذ نمايند كه به آنها مختلف را مورد بررسي قرار دهند و در نهايت جاي
ري انتقادي از طريق ايستادگي در هاي جديد و كسب هوشيا اين جريان، احتمال نپذيرفتن هويت بخشد. مي

برطبق نظر كاناگاراجا، اينگونه طرز تفكر عمدتا در  سازد. فراهم مي فراگيرانهاي غالب را براي  مقابل گفتمان
هاي  شان است تا بتوانند فضايي را در ميان گفتمانملي براي كسب حقوق فراگيرانجستجوي رهاسازي 

  د بيابند.متفاوت براي بيان عالئق و آرزوهاي خو
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 ، طبق اين مفهوم ؛ نمايد اشاره  مي 4سلطه گرايي زباني  عالوه بر موارد ذكر شده ، آموزش منتقدانه به مفهوم
  گردد ها حفظ مي  برابريهاي فرهنگي ميان انگليسي  و ديگر زبان  برتري زبان انگليسي از طريق ايجاد نا

هاي غالب به عنوان  هاي فرهنگي گروه يق ارائه فعاليتدر اينجا، موسسات آموزشي از طر . 5 )2001 (براون،
دهند؛ چنين فراگيراني با پذيرفتن معيارهاي فرهنگي و زباني غرب،  معيار به فراگيران ، رفتار آنها را شكل مي

  يند.آ هاي غالب در مي به خدمت ارزش

به  - كنند زش استقبال ميكه از جهت گيري انتقادي در آمو بسياريعالوه برآنچه ذكر گرديد، نويسندگان 
هاي  ، از تغيير نظريات در مورد روش - اشاره نمود )1996( ورشو 6)2000(هتوان به آرس عنوان مثال مي

  آنها چنين ابراز  .اند تدريس سخن گفته

 -------------------------------------  

1. Freire (1998) 
2. Reproduction theories 
3. Resistance theories 
4. Linguistic Imperialism 
5. Brown (2001) 
6. Arce (2000) 

  

  

هاي مختلفي در تدريس  بايست از روش ، معلمان مي(اثبات گرايي) ويسمييتدر دوران پوزكه گرچه  دارند مي
هاي مطرح شده توسط  گردد كه چنين تاكيدي بر روش در دوران پست مدرن، تصور مي خود استفاده نمايند،

هاي تعامل آنها  رساندن به قدرت تفكر و يادگيري جوامع بومي و شيوه كشورهاي سلطه گر منجر به آسيب
روز به روز به  ،هاي تدريس مطرح شده در غرب ها در جهت ترويج هرچه بيشتر شيوه گونه تالش اين گردد. مي

از سوي ديگر، فراگيران و  ،جريان پست متد افزايد. اي جوامع در حال توسعه مي وابستگي فرهنگي و حرفه
پذيرفتن رويكردي ن نمايد كه با و آنها را تشويق ميدهد  لمان را از كنترل بي چون وچراي متدها نجات ميمع

 هاي تدريس مناسب با بافت كشور خود باشند. جديد، به دنبال طراحي روش

تدريس در كالس درس،  روشبراي حل مشكل وابستگي به يك سازد كه  خاطر نشان مي 1 )2008(گرين
هاي آموزشي را تغيير دهند. آنها  شيوه نمايند و به اين صورتهاي تطبيقي استفاده  وانند از شيوهت معلمان مي

هاي جديد  هاي قديم و جديد را به كار برند و از پذيرفتن تمام و كمال روش توانند تركيبي از روش مي
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ي و خالقانه در تدريس خود هاي آموزشي انتقاد فعاليتاز بايست  عالوه بر اين ، معلمان بومي مي بپرهيزند.
  .هايي متناسب با بافت جامعه خود طراحي نمايند به اين طريق شيوه و داستفاده نماين

هاي تدريس ارائه  گيري انتقادي به شيوه براساس اصول مطرح شده، ديدگاه آموزش منتقدانه ، نوعي جهت
 بايست مي ،در اين راستا .گليسي نجات دهدنموده است تا بتواند زبان مادري افراد را از تهاجم تسلط زبان ان

م؛ يهاي موجود بپذير هاي آموزشي موجود را مورد بررسي قرار دهيم و تغييرات اساسي را در ديدگاه شيوه
هاي  مربوط به فرايند يادگيري ، يعني برنامه آموزشي، شيوه مختلف هاي الزم است تمام جنبه ،همچنين

، به اين منظور. ديدي انتقادي بنگريم هاي آموزشي را با رسه و سياستتدريس، تعامالت كالسي، مقررات مد
هاي آموزشي پنهان موجود در تدريس را مورد ارزيابي قرار دهند،  ديدي انتقادي برنامه معلمان، با الزم است

ديدي وسيع فرايند يادگيري را درفضاي اجتماعي سياسي موجود در جامعه بنگرند و فراگيران را به  با
چنان كه مك  اي بينديشند. اي راهنمايي نمايند كه بتوانند انتخاب كنند و براي وضعيت موجود، چاره نهگو

اينها همه به اين معناست كه ما به جهت گيري كامال متفاوتي در قبال نمايد،  اشاره مي 2)2000( الرن
  . آموزش نيازمنديم

ه زبان اول فراگيران، نظرات متفاوتي در مورد طرفداران آموزش منتقدانه، همچنين، براي ارزش بخشيدن ب
طبق نظرات آنها، زبان اول كه زماني مانعي بر سر راه  اند. هدمطرح نمودر فراگيري زبان دوم نقش زبان اول 

پذيرفتن و چرا كه  ،ري رساندگيري هر چه بهتر زبان دوم يااتواند به فر يادگيري  زبان دوم بوده، اكنون مي
فرهنگي منجر به افزايش  با كاهش دادن استرس زباني و شوكراي زبان اول مي تواند ارزش قائل شدن ب

الزم است  از طريق استفاده  ،؛ بنابراين 3 )1993، براي يادگيري انگليسي گردد (اوربچ فراگيرانآمادگي 
گونه مالحظات عالوه بر اين  ور شويم.يادآفعاالنه زبان مادري فراگيران، اهميت زبان بوميشان را به آنها 

 داليل شناختي نيز براي اجتماعي،

  --------------------------------------  

1. Green (2008) 
2. Mclaren (2000) 
3. Auerbach (1993) 

چنين ) 1991( 1اصل وابستگي زباني كامين استفاده از زبان اول در فراگيري زبان دوم مطرح گرديده است.
مي تواند منجر به افزايش قابليت در زبان دوم گردد، طبق اين اصل، دهد كه مهارت در زبان اول  توضيح مي

هاي شناختي و آكادميك مي تواند به زبان دوم انتقال  هاي كسب شده در زبان اول از جمله مهارت مهارت
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هاي كسب مهارت در زبان دوم، مهارت  كه يكي از بهترين راه دهد نشان ميدر حقيقت، نتايج تحقيقات  ؛يابد
  .ان مادري استدر زب

هاي زبان  بان اول در كالسز كند كه استفاده از خاطر نشان مي اينگونه )1999( جاراگاكانادر اين رابطه، 
گردد، بلكه در سطحي فراتر،  در فراگيري زبان دوم مي فراگيرانهاي زباني  انگليسي نه تنها منجر به مهارت

زمان دو زبان در  كارگيري همه مهارت فراگيران در بهاي اجتماعي، منجر به افزايش  يعني در سطح فعاليت
ها و  ها، نقش توانند با كاربرد مناسب هرزبان، ارزش مي فراگيرانيعني . گردد مي نيز هاي ارتباطي فعاليت
كه  شود باعث مي مادرياستفاده از زبان  ،عالوه براينهاي متفاوتي را به مخاطب خود انتقال دهند.  نگرش
،  ؛ در مقابلبان محلي، پا به عرصه ظهور بگذاردزاني تاثير پذيرفته از بي انگليسي يعني زهاي تركيب گونه

استفاده از زبان  .نمايد هاي جديد انگليسي جلوگيري مي استفاده مطلق از انگليسي استاندارد، از ايجاد گونه
ه از زبان اول نه تنها مانعي استفاد ،گردد. در نتيجه منجر به آگاهي زباني و غناي فرهنگي مي ،همچنين اول،

  كند. گردد، بلكه به فراگيري آن كمك مي براي يادگيري زبان دوم محسوب نمي

هاي  با مدل ديدگاه آموزش منتقدانه در مورد نقش زبان اول  طبقجديد  گيري جهتاز آنجا كه دنبال كردن 
) به 1999ت . كاناگاراجا ( دلي جديد اسرايج آموزشي سازگار نيست، آموزش زبان انگليسي نيازمند م

زمان با هم اما با  نمايد . در اين مدل ، زبان اول و دوم هم هاي چنين مدلي اشاره مي تعدادي از ويژگي
روند : زبان مادري كاربردهايي چون مديريت كالس ، انتقال معلومات ،  كاربردهاي متفاوتي به كار مي

توانند از زبان انگليسي  داراست . در عين حال ، فراگيران مي اظهارات عاطفي ، بيان مجدد و تاكيد مطالب را
در هر دو زبان مهارت الزم را به  آنهابراي بيان اهميت فرهنگ بومي خود استفاده نمايند . به اين طريق ، 

دست خواهند آورد . مطابق اين ديدگاه ، فراگيران مي توانند براي جلوگيري از نفوذ انگليسي در زبان خود ، 
هاي تركيبي اين زبان استفاده كنند ، يعني نيازي نيست كه آنها تلفظ استاندارد انگليسي را هدف  ز گونها

مي توانند انگليسي را با لهجه بومي خود ادا كنند . به اين طريق ، كالس درس  ،خود قرار دهند . برعكس
 ( هاي غربي تبديل گردد . كاناگاراجاهاي آموزشي كشور ها و فعاليت تواند به مكاني براي مقابله با ارزش مي

اي شبيه انگليسي  دهد كه در تعامالت كالسي ، فراگيران و معلمان مي توانند گونه ) چنين ادامه مي 1999
هاي تركيبي استفاده كنند .  در شرايط ديگر از گونه و اينداستاندارد را در اتباطات رسمي استفاده نم

گردد . به اين ترتيب ،  دارد انگليسي با گرامر و گفتمان بومي تركيب مياينجاست كه گفتمان و گرامر استان
گردد ، چنين زباني مي تواند در برگيرنده  تركيبي مي اي زبان انگليسي به دست فراگيران ، تبديل به گونه

  هاي محلي را انعكاس دهد .  ها بوده ، ارزش هاي ديگر فرهنگ گفتمان
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1. Cummin’s Linguistic Interdependence Principle   

  

  

اشاره هايي  تالشبه عنوان  تركيبيهاي بومي شده انگليسي و مطالب آموزشي  گونه بهنيز )1998فرر( 
 متواني مي ،به عنوان مثال .دكاربرد زبان انگليسي به كار بردر جهت حل تضاد موجود در  نتوا كه مي كند مي
مي توانيم هويت ،  ،به اين طريق .نماييم كه در برگيرنده گفتمان و فرهنگ بومي ما هستند استفادهي متوناز 

براي حل نمودن مشكل  ،همچنين ،رهاي خود را با استفاده از زبان انگليسي اظهار نماييم . فر تفكر و ارزش
ها و  كه ما احتياج داريم شيوه هاي تدريس نيز نظراتي را ارائه نموده است . او معتقد است شيوه و مطالب

نمايد  اشاره مي روش ارتباطيهاي  فعاليت . به عنوان نمونه، فرر بهمطالب درسي را خودمان طراحي نماييم 
ما مي توانيم از طريق آگاهي و اضافه مي نمايد كه گردد  مي فراگيرانمنجر به پذيرش فرهنگ بيگانه در كه 

ال بردن قوانين ارتباطي تجويز شده توسط اين روش تدريس ، از نفوذ بخشيدن به فراگيران در جهت زير سو
به راحتي محتواي فرهنگي كتب  فراگيرانهاي غربي جلوگيري نماييم . هدف در اينجا اين است كه  ارزش

درسي را نپذيرند و دركي انتقادي از قوانين ارتباطي متفاوت پيدا كنند . براي دستيابي به اين مقصود ، نبايد 
ها  هاي درس مورد غفلت قرار گيرد ، بلكه بايد فراگيران با اينگونه چالش ضادهاي فرهنگي موجود در كالست

ها اين  مواجه گردند و آنها را به گونه اي انتقادي مورد بررسي قرار دهند . نكته نهفته در اينگونه فعاليت
 ت كه از طريق درگير شدن با فرهنگنيست كه فراگيران به پاسخي صحيح دست يابند ، بلكه مقصود اين اس

هاي زباني ، اجتماعي گسترده اي كه روش ارتباطي قاصر از فراهم  را به مهارت فراگيرانهاي متفاوت ، 
نمودن آن است ، مجهز سازيم . در مورادي نيز كه مدرسان ، راهي جز استفاده از مطالب تهيه شده در غرب 

ها و  اي به منظور زير سوال بردن فرهنگ ، ارزش هاي تحليل گرايانه مهارت توانند فراگيران را به را ندارند ، مي
. معلمان مي توانند مطالبي از نويسندگان محلي  زندهاي درسي مجهز سا معيارهاي مطرح شده توسط كتاب

هاي  هارترا بايد به استفاده  از م فراگيرانرا مورد استفاده قرار دهند . در چنين شرايط نيز  متوني بوميو يا 
 بوميتحليل گرايانه جهت يافتن نقاط ضعف و قوت فرهنگ خود تشويق نمود . به اين طريق ، معلمان 

چرا كه هيچكس بهتر از آنها از احتياجات و شيوه هاي  ،فرمانروايان كالسهاي درس خود خواهند شد
نش را از كنترل كشورهاي آگاهي ندارد . چنين روشي ، همچنين ، اشاعه مهارت و دا انشفراگيرانيادگيري 

هاي سنتي  ها و شيوه سومي با توجه به نيازها ، خواستهجهان سازد ، چرا كه جوامع  سلطه گر خارج مي
معتقد است كه  رنمايند . به طور خالصه ، فر هايي براي آموزش زبان انگليسي اتخاذ مي شيوه ،آموزش خود
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، فراگيران را براي جهان پست مدرن مختلط از لحاظ استفاده از زبان انگليسي در حين حفظ زبان مادري 
  زباني آماده خواهد ساخت . 

هاي مسئول و سياستگذاران در كشورهاي تحت سلطه فرهنگي  ها و انجمن در اين شرايط، برعهده آموزشگاه
نظر  در اهداف تدريس انگليسي تجديد . در اين راستا، الزم استكه شرايط كنوني را تغيير دهند است زباني

حساسيت بيشتري نسبت به پيش زمينه فرهنگي فراگيران از خود نشان دهند. به اين طريق، آنها  نمايند و و
آنها را در حفظ اصول فرهنگي خود ياري  نمايند ومي توانند نوعي آگاهي زباني منتقدانه در فراگيران ايجاد 

   .رسانند

تري براي حل مشكل نابودي  هاي كاربردي راه حل هاي ديگر انديشمندان ، ) در تكميل گفته 1998فرر ( 
ت به آموزش زبان انگليسي است و به ارتباط آن با سبتر ن زبان اول ارائه مي نمايد . او معتقد به ديدگاهي كلي

دارد كه راه نجات ، جستجوي استقالل  هاي فرهنگي اشاره مي نمايد . او اظهار مي فرآيند اجتماعي و فعاليت
تري به  يران با كسب تجربيات آموزشي غنيگدن زبان انگليسي نيست ، بلكه الزم است فرااز طريق ردكر

نمايد : از  اشاره ميدر فراگيري زبان انگليسي هاي آموزشي خود باشند . او به نوعي تضاد  دنبال ارائه شيوه
ما همخواني ندارد . او  هاي بومي زبان نيازمنديم و از سوي ديگر فراگيري اين زبان با ارزشاين به  اسويي م

كند كه دو ديدگاه سنتي يعني رد انگليسي به دليل سلطه گرايي زباني و پذيرفتن  به راه حل سومي اشاره مي
كند . در اينجا ، به جاي پذيرفتن طوطي وار زبان انگليسي و  نفي ميرا تمام و كمال آن به سبب منافعش 

هاي خود در  ها و خواسته ليسي را تحت سلطه نيازها ، ارزشهاي نهفته در آن ، فراگيران، زبان انگ ارزش
گردد  و رد كردن  كه استفاده مطلق از زبان انگليسي منجر به سلطه كشورهاي غربي مي آورند . در حالي مي

انگليسي منجر به فاصله گرفتن از فضاي بين المللي مي گردد ، اينگونه ديدگاه انتقادي ، به فراگيران نيرو 
  .  مي بخشد

توانيم  كند كه ما مي پيشنهاد مي ، همچنين،)1998براي حفظ فرهنگ بومي از تهاجم كشورهاي غربي ، فرر(
او  آوريم. ها وفرهنگ غرب را تحت سلطه خود در هاي زباني و فرهنگي خود را ارتقا دهيم و ارزش برتري

توانيم به  گرديم، مي ند ميكه از منافع اقتصادي اجتماعي آموزش انگليسي بهره م درحاليمعتقد است 
هاي تحت سلطه كمك نماييم عناصر آزادي بخش را در فرهنگ خود بيابند و به اين طريق آگاهي  گروه

  انتقادي كسب كرده و در مقابل نفوذ زبان و فرهنگ غرب ايستادگي كنند.

  باني جهاني زانگليسي به عنوان  
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 ،  نمايد كمك موثري در ارزش نهادن به زبان و فرهنگ ملي ميكه اصول ديدگاه آموزش منتقالنه  عالوه بر
به فرهنگ ملي و  ارزش دادناز طريق  نيزنظرات مطرح شده از سوي ديدگاه انگليسي به عنوان زبان جهاني 

  هت نجات زبان بومي بردارد.جتواند گامي مثبت در  فرهنگ ساير جوامع ، مي

ه مباحث مربوط به انگليسي جهاني (زبان بين المللي ) كه از جمله محققاني است كه ب 1)2001سيد فر(
انگليسي  ، 2 )2001يانو ،  نمايد . براساس نظرات او و ديگر نوسيندگان (مانند مد امروزه رايج است ، اشاره مي

ها و  يعني زباني كه به عنوان ابزاري ارتباطي ميان سخنوران فرهنگ ، استزبان واسطه اي   به عنوان يك
گيرد كه محققان دريافتند اكثر سخنوران  ت ميارود . چنين ديدگاهي از آنجا نش كار مي ههاي مختلف ب زبان

 نيز 3)1991كه (بن. رود مي رادي هستند كه اين زبان ، زباني خارجي براي آنها به شمارفزبان انگليسي ا
وم دليسي به عنوان زبان امالت كالمي كه در آنها زبان انگتعدرصد از  80تخمين زده است كه در حدود 

گيران انگليسي نياز فراشود ، هيچ سخنور بومي مشاركت ندارد. بنابراين ، اين باور كه  اخارجي استفاده ميي
اد، چرا كه در جديد نظر قراردان براي برقراري ارتباط با سخنوران بومي دارند را بايد مورد تبه فراگيري اين زب
 زبانان خود ارتباط برقرار ليسي به عنوان زبان خارجي با افرادي غير از همي سخنوران انگبيشتر موارد ، وقت

ين ا 4)1997 ق نظر كريستال (مطاب .نمايند ، اين ارتباطات با ديگر سخنوران غير بومي انگليسي است مي
راد حقيقت كه تعداد متكلمان غير بومي زبان انگليسي بيش از سخنوران بومي اين زبان است و اينكه اين اف

زبان  كه ، به اين معناست ايجاد تغيير در زبان انگليسي هستند در فكرغير بومي براي رسيدن به اهداف خود 
ندارد . طبق اين عقيده ، ديدگاه انگليسي به عنوان زبان جهاني معتقد است انگليسي به گروه خاصي تعلق 

ق دارد وحال آنكه افراد غير بومي هستند كه كه متكلمان بومي انگليسي براين باورند كه انگليسي به آنها تعل
 زنند . آينده آن را رقم مي

  

 ---------------------------------------  

1. Seidhofer (2001) 
2. Modiano (2001) 
3. Beneke (1991) 
4. Crystal (1997) 

  

انه ، نتقدديدگاه آموزش م نبراي حل مشكل نابودي زبان اول ، ديدگاه انگليسي به عنوان زبان جهاني ، چو
نمايد . مفهوم مدل ناقص فراگيري زبان  را رد مي 2مقايسه كاذبو  اگيري زبانرف 1مدل ناقصمفاهيمي چون 



١٣ 
 

اين  وزش زبان انگليسي دارد . بر طبقمهاي بيگانه در آ يد برفرهنگارتباط تنگاتنگي با تاك 3 ) 2006،  (كوك
توان آنها را  ليسي درست مانند متكلمان بومي نشوند نميتا زماني كه فراگيران قادر به توليد زبان انگ مفهوم، 

در زمره متكلمان واقعي انگليسي به شمار آورد . به جاي تاكيد بر انعطاف پذيري در كاربرد زبان و يا درك 
تقليد الگوهاي زبان انگليسي بدون هيچگونه  اني كه قادر بهعمومي ، مفهوم مدل ناقص ، فراگيران را تا زم

گويشي  ،نامد . در مقابل ، افرادي كه تا حد ممكن باشند به عنوان منحرف و يا غير استاندارد مياشتباهي ن
مشابه انگليسي استاندارد توليد كنند ، فراگيران موفق زبان انگليسي محسوب مي گردند . عالوه بر اينكه  

هاي ديگري نيز رنج  ايراد د ، ازباش سي به عنوان زباني جهاني نميانگلي به درك واقعيتمدل ناقص قادر 
گذاري فراگيراني كه قادر به تقليد زبان انگليسي نيستند ، به عنوان منحرف و  برد . به عنوان مثال ، نام مي

هيچكس بر  .نمايد ي ميبه تنهايي چنين امري را نفنيز سليم غير استاندارد ، خالي از اشتباه نيست . عقل 
اي خارجي در  تن را بايد به دليل داشتن لهجهاي چون آلبرت انيش هاي برجسته خصيتاين باور نيست كه ش

اين شخصيتهاي  سزاي هكاربرد انگليسي ، سخنوراني ناتوان به حساب آورد . همانطور كه موفقيت و تاثير ب
دهد ، آنچه هنگام كاربرد انگليسي اهميت دارد ، فهميده شدن توسط ديگران و يا برقراري  برجسته نشان مي

تنش بيش از حدي كه اين مدل براي فراگيران  ليد بي چون و چراي متكلمان بومي .ط موثر است نه تقارتبا
وقت و  فراگيرانبر ضرورت تجديد نظر در آن است . بسياري از  ديگريزبان انگليسي ايجاد مي نمايد ، دليل 

ق به كسب اين هدف نمي و وقتي موف و كمال زبان انگليسي مي نمايند پول زيادي را صرف فراگيري تمام
   .3 )1998شتيا ، تاكو  نوبويوكيشوند ، دچار احساس نگراني ، بي اميدي و افسردگي مي گردند ( 

است كه اعتقاد دارد هنوز هم مفهوم مدل  در اين زمينههاي برجسته  از ديگر شخصيت 4 ) 2006نز ( يجنك
رود ، او چنين ادامه  ندارد تفاوت دارد به كار ميكه زبان فراگيران با زبان انگليسي استا ناقص براي مواردي

هاي ميان  شوند. در اينجا تفاوت ناميده مي فسيلي شدهيا    اشتباهدهد كه چنين مواردي به اصطالح   مي
شود و  اشتباه ناميده مي شود كه از فراگيري ناقص زبان دوم نتيجه مي ،زبان فراگيران و انگليسي استاندارد

كند كه معتقد است  جهاني اشاره مي زباني به عنوان ديدگاه انگليسيدر مقابل، جنكينز به .  بايد اصالح گردد
براي برقراري ارتباط با متكلمان بومي نيست ، بلكه زباني جهاني است كه بيشتر براي برقراري  انگليسي

باني خارجي بناميم ، آن را پس بهتر است به جاي اينكه آنرا ز .رود  ارتباط با ديگر افراد غير بومي به كار مي
فراگيران و انگليسي استاندارد  انگليسي هاي بين زبان جهاني تصور كنيم . طبق اين ديدگاه ، تفاوتزباني 

ها به طور منظم و  اين تفاوتاز آنجايي كه هاي زباني هستند.  ا تفاوتتنهديگر نقص به شمار نمي آيند و 
ايجاد مشكل ارتباطي نمي كنند ، پس ديگر امري غير قابل  و مداوم در كالم فراگيران شنيده مي شوند 

بلكه فراگيران مي  ،نيست تسلط به زبان انگليسي مانند سخنوران بومي ،قبول نيستند . در اينجا ديگر معيار
  وانند تاي تغيير دهند كه ب توانند زبان دوم را به نفع خود به گونه
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1. Deficit model 
2. Comparative fallacy 
3. Nobuyuki & Takeshita (1998) 
4.    Jenkins (2006) 

  

  

كه  ) 2006(  . مك كي) 2006( جنكينز ،  ز آن ابراز كنندجتماعي خود را با استفاده ا، اهويت فرهنگي
انگليسي به عنوان  براين باور است كه تدريس كند، دگاه انگليسي به عنوان زباني جهاني رامرورميياصول د

چرا  ،باشد رود تدريس انگليسي به كارمي در براساس فرضياتي متفاوت ازآنچه معموال زباني بين المللي بايد
كنند ،  ها استفاده مي زبان ديگر هاي بومي خود و هرچه فراگيران بيشتر از زبان انگليسي دركنار زبان كه

كه متكلمان  ازآنجايينمايد  او اضافه مي گردد.  مي متفاوت تر بومي با افراد ي توسط آنهاكاربرد زبان انگليس
آنها احتياج  صحيح نيست  تصوركنيم  ان دارند،دوزبانه انگليسي عموما مقاصد متفاوتي براي فراگيري اين زب

  .به كسب مهارتي چون افراد بومي در زبان دارند

 فراگيري زبان دوم عموما گرفتار مفهوممطالعات مربوط به  ،كند اشاره مي 1)1999( همانطور كه كوك 
اين در حالي است كه بسياري از فراگيران هيچ  كلمان بومي گرديده اند.مقايسه كاذب زبان فراگيران با مت

 ما بايد انگليسي به عنوان زبان جهاني، طبق ديدگاه به روشني، عالقه اي به كسب چنين مهارتي ندارند.
امروزه  زيادي ازمدرسان، شود كه تعداد  درعمل نيزچنين مشاهده مي ريم.بگذا چنين مقايسه كاذبي را كنار

 ،خود ،استفاده از معلمان بومي كه مانند فراگيران وبه فوايد اند گونه مقايسه كاذب راكنار گذاشته اين
 )2003( .مك كيد نكن اشاره مي فرهنگ بومي آشنا هستند اند وبا انگليسي رابه عنوان زباني دوم ياد گرفته

اشاره  فراگيرانهاي ارتباطي  به تعدادي ازمشكالت ناشي ازپذيرش مفهوم مقايسه كاذب براي توسعه مهارت
هاي زيادي در كاربرد زبان دربين افراد  اي هماهنگ نيست وتفاوت جامعه جامعه بومي، اول اينكه، كند. مي

هدفي قابل دستيابي  بومي، افراد در سطح مهارت فراگيري زبان دوم دوم اينكه ، بومي نيز ديده مي شود.
قادر به برقراري ارتباط با به دليل اينكه ممكن است فراگيران  اينكه، . ديگربراي فراگيران بزرگسال نيست

، شرايط الزم را براي فراگيري بي عيب ونقص آن زبان نداشته باشند. عالوه بر اينها نيستند، افراد بومي 
صحيح زبان درفرهنگ آنها هماهنگي  كاربرد در فرهنگ انگليسي با زبان ممكن است در مواردي كاربرد

واينجاست كه  آن تعلق داردزباني جهاني به فراگيران وكاربران  انگليسي به عنوان تر، ازهمه مهم نداشته باشد.
 از اگر درتدريس زبان لحاظ شود. بايد صحيح انگليسي از نظر آنها محتواي فرهنگي اين سخنوران وكاربرد
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گونه هاي  با مي توانيم ادعا كنيم كه الزم است افراد بومي نيز يدگاه ديگري به اين قضيه بنگريم،د
) 2006( جنكينز رود آشنا گردند. تركيبي انگليسي جهاني كه توسط افراد غير بومي به كارمي و غيراستاندارد

ه بيشترلهجه هاي غيرآمريكايي كند كه امروزه اقتصاد آمريكا نيازبه درك هرچ اين ادعا راچنين توجيه مي
  دارد. والگوهاي ارتباطي كالمي وغيركالمي آنها

به ارائه نظريات جديد وجامع تدريس ويادگيري انگليسي به  2 )2004( بسياري ازكارشناسان چون لوردا
زبان راه حلي براي حل مشكل نقش زبان اول درفراگيري  را آن و اند نيازكردهان بين المللي احساس عنوان زب
 زبانه را زبان انگليسي درجوامع چند بين فرهنگي كاربرد اين نظريه الزم است ماهيت دانند. دوم مي
هاي مختلف  اين نظريه همچنين مي بايست به گونه هاي مقايسه كاذب را زير سوال ببرد. مدلگيرد و درنظر

جديد ،هدف، قابل فهم  راين مدلبه چشم يكسان بنگرد. د اند، ت گرفتهاجهاني آن نش انگليسي كه ازكاربرد
  هايي كه بايد مورد توجه قرارگيرد نقص بودن آن است. از جمله روش بودن زبان ونه بي عيب و

 --------------------------------  

1. Cooke (1999) 
2. Llurda (2004) 

  

الزم  ،ادگيري است. بنابراينحساسيت به محتواي فرهنگي مطالب وارزش قائل شدن براي فرهنگ بومي ي
هاي تدريس انگليسي صورت گيرد: بايد اهدافي چون كسب مهارت  نوعي بازنگري دراهداف و روش است
به  ،ت داردتاكيد كنيم كه در برقراري ارتباط ضرور مواردي بر ريم وافراد بومي در زبان را كنار گذا مانند

هاي غير كالمي و تاكيد بر  ي نشانههاي ارتباطي چون به كارگير فراگيران در مهارت الزم است ،عنوان مثال
به منظور را  آنها ياد بگيرند كه چطور تلفظ خود الزم است  ،همچنيندانش مشترك مهارت كسب نمايند . 

  .غيير دهندتدرك متقابل برقراري 

تر نويسندگان مشكل ديگري كه دراينجا احساس مي شود درارتباط با نويسندگان كتب آموزشي است . بيش
ها و  نگرش ،ها، عقايد  ها، ارزش ديدگاه ،بوده كه آگاهانه يا غير آگاهانه افراد بومي انگليسيكتب درسي 

ه فراگيران ، گفتمان ك دهند. به اين دليل است كه هنگامي را انتقال مي احساسات جامعه انگليسي زبان خود
يابند  ها را نيز در مي ن كتابزمان محتواي فرهنگي اي رتباطي انگليسي را فرا مي گيرند ، همهاي ا و مهارت

 دنيا. مشكل اينجاست كه فراگيران ،به اين طريق تنها درمورد بخش مختصري از مردم  1 )1993كين ،ت(الپ
) اين است 2004( ) و لوردا2003هاي مطرح شده توسط مك كي ( كنند . يكي از راه حل كسب اطالعات مي

بسازيم . آنها پيشنهاد مي كنند كه ما مطالب درسي معطوف  ميهاي بو را به سمت فرهنگ كه توجه خود
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را به زبان انگليسي مطرح سازيم تا به اين طريق  را خودمان تهيه كنيم و در آن فرهنگ بومي خود خود
 هايي كه معلمان درصورت نبود كتاب بتوانيم به نحو موثري در دهكده جهاني مشاركت نمائيم . يكي از روش

كار برند اين است كه از فراگيران بخواهند مطالبي با تاكيد برفرهنگ بومي طراحي توانند به  هاي بومي مي
را به  خود آداب و رسوم از طريق پروژه هاي  گروهي ، نحوه زندگي ووانند ت مي انمايند . به عنوان مثال ، آنه

 نمايند وطراحي هايي  توانند وب سايت مي فراگيران ،همچنين. )2003انتقال دهند (مك كي ، افراد خارجي
عالوه بر صورت انفرادي يا جمعي مطالبي را پيرامون فرهنگ بومي خود به زبان انگليسي  ارائه نمايند . ه ب

تهيه سازند يا اينكه مطالبي در مورد خود توانند مطالبي صوتي و تصويري با تاكيد برفرهنگ  مي اين، آنها
 ندمعتقد 3 )2008( و اسميت كچرو ).2003مك كي هاي درس بگنجانند ( خود نيز در كالس بومي ادبيات

كه قادر به يافتن مطالب مفيد  هاي اخير در زمينه اينترنت مي تواند براي معلمان در مواردي پيشرفت
كند كه بيش از بيش  باشند ، مفيد باشد . همچنين به آنها كمك مي مختلفهاي  درمورد فرهنگ

اي كه معلم براي تشويق فراگيران به طراحي مطالب  هر شيوهد. هاي جهاني را مورد مطالعه قراردهن فرهنگ
كند كه فعاالنه با موضوع درگير  طراحي اين مطالب توسط فراگيران به آنها كمك مي درسي اتخاذ نمايد،

  .4)1996 ،(پست وراست شوند و به اين طريق اطالعات فرهنگي ارزشمندي نيز كسب نمايند

مورد توجه قرار گرفته است . آنها چنين  5)2006) و نالت (2004وردا (همچنين ، توسط ل ،موضوع فرهنگ
هاي درس بودند ، يعني شانه  معلمان، سفيران فرهنگ غربي در كالس ،دارند كه تا چند سال اخير اظهار مي

 به شانه تدريس زبان ،موظف به انتقال

  --------------------------------------------  

1. Alptekin (1993) 
2. Sakar 
3. Kachru and Smith 
4. Post & Rathet (1996) 
5. Nault (2006) 

 

خود بودند . اين محققان همچنين از اينكه اين طرز تفكر در نتيجه  فراگيرانهاي غربي به  فرهنگ و ارزش
وارد شدن مباحث جهاني شدن زبان انگليسي در نظريات آموزش زبان درحال تغيير است و ديگر معلمان 

هايي   آنها واسطهاكنون،  .دنماينابراز خرسندي مي  گانه در كالسهاي درس نيستندل فرهنگ بيناچار به انتقا
ميان فرهنگ خود و فرهنگ غرب هستند و بايد فراگيران را براي ابرازهويت از طريق زبان جديد ياري سازند 

راگيري به عبارت ديگر ، ف فرهنگ و ايدئولوژي آن فرا گرفت . توان يك زبان را بدون فراگيري . درنتيجه ، مي
 باشد .  پذيرفتن ايدئولوژي غالب همراه با آن زبان نمييك زبان ضرورتا به معناي 
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كند كه با وجود اينكه فراگيري فرهنگ غرب براي  چنين ادعا مي نهد و مي) گامي فراتر از اين  2004(  لوردا
ته كننده و حتي گيج كننده است . عالوه بر مربوط ، خس جذابيت دارد ، براي برخي ديگر نا فراگيرانبرخي 

اين ، اگر بپذيريم كه يكي از داليل فراگيري زبان انگليسي ، ترويج زبان بومي در مقابل فرهنگ  غرب است ، 
هاي درس باقي نمي ماند. طبق نظر كرتازي وجين  ديگر دليلي براي ترويج فرهنگ بيگانه در كالس

 شوند وفرهنگ بومي اين است كه فراگيران با فرهنگ خود بيشتر آشنا از جمله فوايد تاكيد بر  1)1999(
معلمان را موظف  ،مفاهيم فرهنگي خود را فرا گيرند. چنين ديدگاهي ، همچنين بليغزبان مورد نياز براي ت

هاي  كه احتماال با اين جنبه فراگيرانسازد كه رويدادهاي فرهنگي خاص در رفتارهاي فرهنگي را به  مي
  ي آشنا نيستند ، آشنا سازند.فرهنگ

) معتقد است كه شيوه تدريس فرهنگ نيز با توجه به جهاني شدن زبان انگليسي بايد تغيير 2006نالت (
 معياركارشناسان تدريس انگليسي ديگر نبايد فرهنگ اياالت متحده و انگلستان را به عنوان فرهنگ  .كند

باشد مطالبي طراحي نمايند كه محتواي بين المللي داشته  ندح سازند . آنها بايد تالش كنزبان انگليسي مطر
در برگيرنده فرهنگ كشورهاي مختلف باشد. عالوه بر ايرادهاي ديگر ، تاكيد بر فرهنگ آمريكا و انگلستان  و

زبان اول بسياري كشورهاي ديگر است . آنچه نياز است ، شيوه  ،از آن جهت ناپسند است كه زبان انگليسي
هاي مختلف و كاربردهاي  براي تدريس فرهنگ است ؛ چنين شيوه اي فراگيران را با فرهنگاي جهاني 

سازد . اين به آن معنا نيست كه ديگر سخني از فرهنگ آمريكا و  گوناگون زبان در مناطق گوناگون آشنا مي
، حساسيت دنها را زير سئوال بر انگلستان به ميان نيايد ، بلكه كارشناسان موظفند سلطه اين فرهنگ

  ها نيز معطوف سازند. نشان دهند و توجه خود را به ديگر فرهنگ فراگيرانبيشتري به فرهنگ 

  نتيجه 

نتيجه اجتناب ناپذير استفاده وسيع از زبان انگليسي به عنوان زباني  كهزبان پريشي فارسي در مقاله حاضر، 
 بودسوال مطرح شده اين در اين راستا، . استباشد، مورد مطالعه قرار گرفته  ميبراي ارتباطات بين المللي 

 .ها و فرهنگ نهفته در آن تاثير نپذيريم كه چطور مي توانيم زبان انگليسي را فرا بگيريم اما ازآن زبان ، ارزش
فرهنگي جديد يعني آموزش منتقدانه و  -دو ديدگاه زبانيمباني و اصول اعتقادي  براي پاسخ به اين سوال،

بررسي نموديم و بر اين اساس، پيشنهاداتي جهت جلوگيري از نفوذ زبان زباني جهاني را  انگليسي به عنوان
قدمي در جهت حل دغدغه فارسي زبانان براي حفظ به اين طريق، تا ه نموديم ئانگليسي در زبان فارسي ارا
  .يمزبان مادريشان برداشته باش

 ----------------------------------------  

1. Kortazzi & Jin (1999) 
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سي يد تدريس زبان انگلاز ديدگاه كنوني در مور ناشي  نگراني موجود براي حفظ زبان فارسيروي هم رفته، 
منجر به تاكيد برانگليسي استاندارد به عنوان معيار ، نپذيرفتن اهميت نقش  غالبديدگاه  د . اينمي باش

دن ارزشها و فرهنگ فارسي زبانان در مقابل زبان فارسي در فراگيري زبان انگليسي و بي ارزش جلوه دا
نشانگر نفوذ عميق و در عين حال مخفيانه زبان  ارزشهاي انگليسي گرديده است . حقيقت ديگري كه

اين است كه استفاده از كلمات انگليسي و يا لهجه تركيبي در بافت بومي  ،انگليسي در زبان بومي مي باشد
يعني فرض اينكه زبان انگليسي  ين ميان ، مفهوم  تك زباني كاذب در ا. ا كالسي محسوب مي گرددبنوعي 

و اينكه تحت هيچ  به دانش آموزان غيربومي مي باشد بايد تنها زبان آموزشي در كالسهاي تدريس انگليسي 
 را در ميان فراگيران زبان دوم فراهم ي زبان فارسيبودبومي استفاده نمود نيز شرايط نا شرايطي نبايد از زبان

. اين در حاليست كه تاكيد بر استفاده از زبان انگليسي در كالسهاي درس شيوه اي ديگر براي  ساخته است
شرايط به طور كلي، دغدغه اصلي اين است كه  تسلط كشورهاي غربي بر كشورهاي جهان سومي مي باشد .

مگر اينكه سياستگذاران كشور  ،ترديد منجر به نابودي زبان فارسي خواهد گرديد ذكر شده اگر ادامه يابد ، بي
  هايي براي حفظ زبان مادري خود باشند .  به دنبال راه حل

مروري بر ادبيات موجود در زمينه ديدگاه آموزش منتقدانه و گونه كه ذكر گرديد، در اين شرايط،  همان
 اند زبان مادري ما راها مي تو كه جانبداري از اصول اين ديدگاه دهد ميانگليسي به عنوان زباني جهاني نشان 

ها و  بر اساس اين دو ديدگاه ، تغيير شرايط كنوني بر عهده آموزشگاه از نابودي نجات دهد . تا حد زيادي
 وهاي مسئول در زمينه سياستگذاري در كشور ماست .آنها بايد بتوانند براي خود هدف گذاري نموده  انجمن

از خود نشان دهند . براي حفظ فرهنگ بومي از  يرانفراگحساسيت بيشتري نسبت به پيش زمينه فرهنگي 
هاي بومي معطوف  توجه خود را به سمت فرهنگ توانند آنها  ميبه عنوان مثال،  تهاجم كشورهاي غربي ،

ها و فرهنگ غرب را  ارزشبه اين طريق،  دهند ورا ارتقاء مان كشورهاي زباني و فرهنگي  برتري   ند،ساز
به زبان انگليسي، مطالب درسي  ند با تهيهمي توان براي رسيدن به اين هدف، آنها . ندآور تحت سلطه خود در

.  ودتا به اين طريق بتوان به نحو موثري در دهكده جهاني مشاركت نم ندمطرح ساز آنها درفرهنگ بومي را 
از فراگيران هايي كه معلمان در صورت نبود كتابهاي بومي مي توانند به كاربرند اين است كه  يكي از روش

بخواهند مطالبي با تاكيد برفرهنگ بومي طراحي نمايند. طراحي اين مطالب توسط فراگيران به آنها كمك 
   .مي كند كه فعاالنه با موضوع درگير شوند و به اين طريق اطالعات فرهنگي ارزشمندي نيز كسب نمايند

هاي  ان مي توانند تركيبي از روشمعلم نيزتدريس در كالس درس  روشبراي حل مشكل وابستگي به يك  
به طور كلي، مي توان  هاي جديد بپرهيزند . قديم و جديد را به كاربرند و از پذيرفتن تمام و كمال روش

، به اين صورت كه هاي تدريس انگليسي صورت گيرد الزم است نوعي بازنگري در اهداف و روشگفت كه 
برچيزهايي تاكيد كنيم كه در برقراري  و ريمكنار گذا بومي را سخنوران ماننداهدافي چون كسب مهارت 
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هاي  هكارگيري نشان هاي ارتباطي چون به ارتباط ضرورت دارد ؛ به عنوان مثال ، الزم است فراگيران در مهارت
الزم است ياد بگيرند كه چطور تلفظ  همچنين، غير كالمي و تاكيد بر دانش مشترك ، مهارت كسب نمايند .

  تا درك متقابل صورت بگيرد.دهند  خود را تغيير

جديد بايد مورد توجه  هاي ديگر است كه در جهت گيري اي نقش زباني فارسي در تدريس انگليسي ، جنبه
قرارگيرد . زبان فارسي را مي توان براي مديريت كالس ، انتقال معلومات ، اظهارات عاطفي ، بيان مجدد و 

مي توانند از زبان انگليسي براي بيان اهميت فرهنگ  فراگيران، تاكيد مطالب استفاده كرد . درعين حال 
در هر دو زبان مهارت الزم را به دست خواهند آورد . عالوه  آنهابومي خود استفاده نمايند . به اين طريق ، 

ظ يعني نيازي نيست كه فراگيري تلف ،گيران مي توانند انگليسي را با لهجه فارسي خود را نمايندابراين ، فر
  استاندارد انگليسي را هدف خود قراردهند.

نكته اي براي حل مشكل نابودي زبان فارسي تبديل گردد.  ها ، مي تواند به پيشنهادات سازنده اينگونه راه حل
به هيج وجه ادعا نمي كنيم كه راه حل قطعي براي مشكل زبان  ز اهميت است اين است كه مائاي كه حا

اين تحقيق مي تواند به عنوان گامي مثبت در جهت تحقيقات معتقديم  بلكه ،پريشي فارسي را يافته ايم
  بيشتر در زمينه وضعيت زبان فارسي و مشكل نابودي اين زبان گردد. 
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