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    ، روز جهانی زبان مادری  فوريه21  به مناسبت 

   زبان مادری نقش
   آموزش زبان دومدر

  
  انپورير ناصر ا: مترجم          ) استاد دانشگاه تورنتو ـ کانادا (Jim Cummnis : نويسنده

  

  : توضيح مترجم
 از جهت اهميت آن برای   ويژه ن مادری، به ضرورت آموزش زبا ،، بحث محوری مقالهديد خواهيد  گرامی، همانطور که ذيالًی هخوانند

 جلب توجه افکار عمومی کشورهای دمکراتيک غربی  نظر معطوف به  تالش اين صاحب.باشد آموزش زبان دوم در کشورهای مهاجرپذير مي
 که جالی وطن زبان  و عربزبان زبان و بلوچی زبان و ترکمن زبان و کردزبان و ترک  فارسبه اين امر است که فرزندان من و شمای ايرانِی

 زبان  کشورهای ميزبان مسئوليت دولتی و نظام آموزش و پرورشريزی و   برنامه و  هزينهاد، بايد بنآي د و به کشوری چون کانادا مينکن مي
 ی همرحلاز ه  در کشوری چون سوئد سالهاست ک اين انديشه. دنبياموز را  خودفارسی، کردی و ترکی و ترکمنی، بلوچی و عربِی مادرِی

در (شود  يک امر بديهی محسوب مي و   شده نهادينه و اکنون ديگر   پراکتيک نظام آموزشی اين کشور تبديل شده  و به تجريدی خارج شده
  .) و در اختيار عالقمندان خواهم گذاشت ی آماری کوتاهی را در اين ارتباط ترجمه  مقاله روزهای آينده

شناختی، فرهنگی و بر بسترهای ديگر   های ديگری چون حقوقی، اخالقی، سياسی، جامعه  از جنبهبه آموزش زبان مادری  البته
 يک حق سياسی و  آموزش زبان مادری قبل از اينکه با اين حال،. توان پرداخت اجتماعی و سياسی چون کشورهای چندمليتی نيز مي

  گرفتن اين حق از انسان، قبل از اينکهلذا . ای و ابتدايي انسانی است پايه حتی يک حق شهروندی باشد، يک حق  فرهنگی باشد، قبل از اينکه
زبان . ستواترين حق انسانی  ترين و ضروري ای ترين، پايه ، زيرپا نهادن ابتداييباشدوی ق سياسی و فرهنگی و شهروندی قوپايمال کردن ح

  انسانی انسان اين هويت و کرامت،منوعيت رسمی و يا غيررسمی آنبا م. است های هويت و کرامت انسان ترين مؤلفه مادری يکی از اصلی
ياد  يک ملت »جينوسايد فرهنگی« عنوان   به  برخی از کارشناسان از اين پديده.آن چيزی کمتر از   و نهشود  مي است که زير پا گذاشته

  . کنند مي

 و در اختيار ما بگذارندا امکان آموزش زبان مادری را  که ما برحق انتظار داريم که کشورهای دور و نزديک دني درحاليکهآيا 
  ما چرا که از خود بپرسيم که جداً کنند، زمان آن فرا نرسيده با زبانی رسا از ما دفاع در اين امر  اين کشورها  روشنفکران و اهل علم و انديشه

 منطقی دمکراتيک و  ؟ آيا هيچ توجيهيما سلب نمودهن مردم کشور خود در خاک و واليت خودمانفر از اين حق را از ميليونها  خودمان
 اين انسانهای رای سياسی، اخالقی، فرهنگی و حقوق بشری برای اين محروميت وجود دارد؟ آيا کسی قادر هست بغيرشووينيستِی

نگی با آنها نداريم، بتوانيم  خارجی، کشورهايي که هيچ تقاربت زبانی و فرههای که چرا بايد مای ايرانی در کشورروشن کند  گشته محروم
 ذيل بخشی از مخالفان آموزش زبان ی ه مقالی ه محسوب شود؟ نويسند  کبيره ، اما اين امر در کشور خودمان گناه باشيم داشتهاين حق را 

ود را که ناسالمتی آموزش زبان مادری در کشور خ ما بايد مخالفان جداً. کند بودن مي مادری مهاجران و پناهندگان را متهم به راسيست
   ، چه بناميم؟ مهاجريا   پناهنده  و نهتباران خود ما هم هستند هموطنان و هم

زمين  کردها بنيانگزار فرهنگ و تمدن ايران«، » هستندها  ايرانیتريِن کردها اصيل«  ،شنوم  مي آری، برايم استهزاآور است آنگاه که
  ايرانی ساکن کشوری ايران همين کردها ، در حاليکه»دانند لق به فرهنگ اين سرزمين مي هم خود را متع کردهای عراق و ترکيه«، »هستند

حتی حکومت زمان کم فرهنگی آنها بغايت بدتر از   دستشوند و وضعيِت ترين حق که آموزش زبان مادری باشد، محروم مي از ابتدايي
   .استغيرايرانی  »عرِب«فاشيستی صدام حسين 

 هزار نفر هم تجاوز چند که از محو زبانهايي که تعداد سخنوران آنها از دهند اختصاص مي مبالغ هنگفتی  النهکشورهای دمکراتيک سا
دانند و برای حفظ   آنها را، ميراث فرهنگی خود مينسخنورتري  و کمبعدترين آنها زبانهای خود، حتی کم. کند، جلوگيری بعمل آورند نمي

کنيم که اثری  ای دريغ نمي  از هيچ تالش و صرف هيچ هزينهميرانيم و حقاً مي خود را نيز  ی ما  زبانهای زندهول.  کنند  نمي  تالشها که آنها چه
 و  با توسل به سرکوب»ملت ايران«  ساخت و پرداختمعمارانپردازان و  نظريه باشد که   بوده شايد بزرگترين جنايتی،اين. از آنها باقی نماند

 تحت  هنوزاند و بخشی از ما  آن دست يازيده  پيش ميالدی بهی هل سدايختاری و سياستهای آسميليستی از او فرهنگی و تبعيض ساکشی نسل
  .يم آن هستی ه ترفندها و ابزارهای متعدد در تالش ادام عناوين و پوششهای مختلف، با توسل به

از  يک تحول ساختاری ژرف   به  سياست فرهنگی توين، که يک  به صرفاً ؛ نياز نه بحثی اساسی در اين مورد داريم ما در ايران نياز به
کم فرهنگی در   دست که خردگرايِيافسوساما . برای آغاز اين مهمبود  و مناسبت خوبی   بهانه  فوريه 21.  از لحاظ فرهنگی داريم جمله
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 ی ه را برای جامعای ناپذير و مخاطرات جدی نزيانهای جبرا  يقيناًو اين.  نهاد باشد  اينکه  رسد به  ما هنوز نهال نيست، چهی هجامع
  .  همراه خواهد داشت  ايران و بقای آن بهچندفرهنگی

حتی .  و انشقاق کشاند  تجزيه به اين کشور را   تعيين زبان اردو بعنوان تنها زبان رسمی پاکستان بو د که اينفراموش نکنيم که
 جدايي بنگالدش از  در اعتراض به اين امر برگزار شد، مانع از اين روند نشد، بلکه 1952   فوريه21 در روز  سرکوب خونين تظاهراتی که

  .  در پی داشت1971پاکستان را در سال 

روز اعتراض يعنی بيست و يکم فروردين، همين روز  2000يونسکو، سازمان فرهنگی، آموزشی و علمی سازمان ملل متحد،  در سال 
روز « را بعنوان اين کشور از سوی پليس تنها زبان رسمی پاکستان و سرکوب اين اعتراضات و تظاهرات زبان اردو به  و تحميل تعيين به

 رشد و اعتالی تنوع زبانی و فرهنگی و  پذيرش وهدف از اينکار تأکيد بيشتر اين سازمان بر ضرورت.  اعالم نمود»جهانی زبان مادری
  .   در کشورهای چندفرهنگی بود  ويژه چندزبانی به

  . را به فرصتهای بعدی موکول کنيمآن. ندها بسيار ه ناگفت در اين باره

  

* * * * * * * * 

   اينکه  به ـ بستهدر بين انسانها  اين مفهوم. يابيم ها مي  در اولين صفحات روزنامه  ديگر پيوسته  را امروزه»شدن جهانی«مفهوم 

 دليل گشايش بازارهای جهانی برای گسترش تجارت به   بهفرآينداين ز آنها نمايندگان کارفرمايان و صاحبان صنايع باشند که ا

کنند  انگيز ميان ملل و انسانهای ثروتمند و تهيدست را تداعی مي  رشد شکاف غم  با اين پديده کنند و يا اشخاصی که نيکی ياد مي

  .انگيزاند مثبت و منفی را برمي  احساسات بسيارـ

افزون انسانها از کشوری به کشور  که اهميت بسزايي برای آموزگاران دارد، مهاجرت دم »شدن جهانی«هاي  يکی از جنبه

آرزوی دستيابی به شرايط اقتصادی و اجتماعی بهتر، نياز کشورهای : اين تحرک و جابجايي علل مختلف دارد. باشد ديگر مي

ندگی بعنوان عواقب تنشهای گروهی و سرکوب گروهی دار پناه ادامه دليل نرخ پايين زاد و ولد، جريان  صنعتی به نيروی کار به

باعث رشد جابجايي و مهاجرت نيز  اروپا ی هاقتصادی در داخل اتحادي) ادغام(انتگراسيون . توسط گروهی ديگر يا فجايع طبيعی

ر بين کشورهای  سف اين واقعيت که امروزه.  است  شده های آنها در داخل کشورهای عضو اين اتحاديه نيروهای کار و خانواده

  .  است گيرد، اين سير و تحرک را تسهيل بخشيده متعددی سريع و بدون مانع صورت مي

  کشورهای مهاجرپذير و دينی در داخل مدارس»نژادی«تنوع زبانی، فرهنگی، پيدايش يکی از عواقب و توابع اين تحرک 

آيند که زبان ارتباطی آنها  هايي مي  از خانوادههاستان درصد کودکان کودک58 در شهر تورنتوی کانادا  رای نمونهب. باشد مي

 روبرو هستند، با اين وجود، اين   با اين پديده مدارس اروپايي و آمريکای شمالی سالهاست که. انگليسی استاندارد آموزشی نيست

 کشورهای مورد بحث و حتی در  است و از لحاظ سياست آموزشی تفاوتهای بزرگی بين برانگيز مانده  يکی از مسائل مناقشه مسئله

 مهاجرين و  نسبت بهگروهای نئوفاشيستی در تعدادی زيادی از اين کشورها . خورند داخل خود اين کشورها به چشم مي

بخشی از احزاب و گروههای سياسی ديگر . غ يک سياست آشکار راسيستی هستندمبلّگروههای برخوردار از فرهنگهای ديگر 

مختلف ) Communities ( اجتماعاِت»مشکل« نسبت نئوفاشيستها دارند و در جستجوی راههای هستند، تا بهتری  معتدلسمتگيری 

 تعريف و »مشکل« عنوان يک  اما آنها هنوز وجود اجتماعات مختلف را به.  حل کنند  و جامعه و انتگراسيون آنها را در مدرسه

آنها .  فوايد اندکی برای اجتماع اکثريت دارند  جامعههای فرهنگی اقليتو اين هستند که اين اجتماعات  کنند و قائل به تبيين مي

 همين خاطر آنها از آن  به. باشند  و دينی مي»نژادی« افتادن هويت اجتماع اکثريت از طريق تنوع زبانی، فرهنگی،  نگران به مخاطره

  .سازدناپديد  را »مشکل«د که نکن سياست آموزشی پيروی مي
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 طلب   جامعهی ميانهکم طرد و راندن آنها را از   تبعيد و کوچ اجباری مهاجرين و يا دست،فاسيستیاگر گروههای نئو

تر خواهان  ، گروههای دمکرات)  در مدارس و مناطق مسکونی جداگانهمهاجرين جادادن   صورت برای نمونه به(کنند  مي

سازی  ين آسيميالسيون نيز از خيلی جهات با سياست منفک هم درحاليکه.  موجود هستندی هآنها را در جامع) حل(آسيميالسيون 

گردند که  هر دوی اين شرايط باعث اين مي. خواهند ناپديد سازند  را مي»مشکل«نئوفاشيستها شباهت دارد، چون هر دو سياست 

  .  شود ه در مورد آنها و از آنها چيزی شنيد  در جلو چشمان ظاهر شوند و نه گروههای از لحاظ فرهنگی ديگر نه

آموزان را در امر  کند، دانش  را دنبال مي و انحالل فرهنگی اين اجتماعاتسياست آموزشی که هدف آسيميالسيونآن 

  آموز برعکس اين روند و جو بخواهد فرهنگ و زبان خود را نگه اگر دانش. سازد حفظ زبان مادری خودشان مأيوس و دلسرد مي

 اكثريت احساس يگانگی کند و زبان ی هابليت و توانايي کمتری دارد تا با فرهنگ جامعگردد که ق دارد، چون کسی قلمداد مي

 . رسمی کشور ميزبان را فراگيرد

اما . شوند رس زبان مادری خود را صحبت کنند، ديگر بطور فيزيکی مجازات نمياآموزان اگر در مد   دانش امروزههر چند 

 مورد قبول واقع شوند، بايد   بخواهند از سوی آموزگاران و جامعه چنانچه آنها،   که است و آن اينشود  مي پيام روشنی به آنها داده

  . و با آن وداع کننداز فرهنگ و زبان خود روی برگردانند

اين .  تنوع در مدارس و آموزشگاهها در بيشتر کشورهای اروپا و آمريکای شمالی هنوز غالب است»حل مشکِل«اين نوع 

ها را برای برخورداری از  اين، حق بچه.  باشد های آنها داشته تواند عواقب مخربی برای کودکان و خانواده  مي رويکرد متأسفانه

 اين نظر   با خردمند و باتجربههر آموزگار . سازد مختل مي  رادار و پيوند و ارتباط فرزندان و والدين  يک آموزش مناسب جريحه

اند   نموده  تاکنون در زندگی کسبها خود بچه   تجارب و شناختهايي بسازد کهی ها را بر پايه بچه بايد  موافق خواهد بود که مدرسه

 ما   چنانچه.استها  ها و  استعدادهای موجود بچه تواناييرشد و ارتقاء همين   مدرسهرسالت آورند و   کالس مي  با خود بهو

 نمائيم، مختلسبات آنها را با والدينشان و پدربزرگان و مادربزرگانشان ها را تخريب کنيم و منا  زبانهای بچه  يا ناآگاهانه آگاهانه

  .ايم  واقعی و رسالت اصلی آموزش و پرورش عمل نمودهی هدر تضاد با هست

 ،شدن در عصر چهانی.  نيست سازنده اکثريت هم ی هويران کردن زبان و فرهنگ در مدارس در عين حال برای جامع

، بهتر قادر است نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی را در  و چندفرهنگی برخوردار استیای چندزبانه توانايياز ای که  جامعه

، هويتهای تمام دنقرار دار تاريخ بشريت ی هترين درج  ارتباطات بين فرهنگها در عالي در عصری که. المللی ايفا کند  بينی هعرص

 هويتهای جوامع و گروههای قومی هيچگاه جامد و ].يابند رند و تغيير ميگي و از همديگر تأثير مي [کنند جوامع رشد و نمو پيدا مي

های ويترينی و نمايشی جامد و تغييرناپذير و   نمونهچونتوانند   کنيم اين هويتها ميتصور است که  توهم کودکانه. اند ايستا نبوده

ت تغييرات و فرآيندهای  آنهم در زمانی که سرعداری شوند،  حفظ و نگه هها برای نسلهای آيند در موزهزبانی  کترنگی و  کت

  . چنين باال استشمول جهان

باشد که روند رشد هويت   در برابر آموزگاران و سياستمداران نقشگزار قرار دارد عبارت از اين مي چالش و رسالتی که

های   قرار گيرد و استعدادها و تواناييمورد احترام)  مهاجرهای   بچه از جمله( شهروندان ی هملی را طوری سوق دهند که حقوق هم

وجود ها   اگر استعداد و توانايي در اين زمينه و نه[ شوند   رشد و اعتال داده، فرهنگی، زبانی و اقتصادی هر ملت به باالترين درجه

امر آموزش و رشد ها در  سردکردن و نوميدساختن بچه های زبانی يک ملت از طريق دل هدر دادن توانايي. ]، آن را بکشندداشت

 بر اين زيرپاگذاشتن حقوق کودکان نيز  عالوهاين رويکرد .  است   نابخردانه شان از نظر مصالح ملی صاف و ساده زبانی مادري
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المللی و کارکرد آن  ها و شناخت وسيعتری را در مورد سياست بين  داده  که)Skutnabb-Kangas ،)2000 کنيد  مقايسه (باشد مي

  ).دهد  بدست ميا زبان بعنوان يک حق بشری و انسانیدر ارتباط ب

 اين پرسش ابتدا بايد  برای پاسخ به بايد باشد؟  آموزش مناسب برای کالسهای از لحاظ زبانی و فرهنگی ناهمگون چگونه

   نتايجی رسيده  چه بهها   در رشد تربيتی و آموزشی بچه، زبان مادری  ويژه  در مورد نقش زبان، به گرفته پژوهشهای انجام  ديد که

  .است

  

 در ارتباط با اهميت زبان مادری برای رشد فردی و  تحقيقات انجام گرفته. دانيم  ما در مورد فرآيند زبان مادری مي  که آنچه

 مشروحتر نتايج تحقيقات که در اينجا ی هخالص. دهند  دست مي های خيلی روشنی را به  اطالعات و داده های دوزبانه آموزشی بچه

  . نمود  مطالعهSkutnabb-Kangas 2000  و  Baker 2000, Cummins 2000توان در  شوند را مي  معرفی مي  صورت کوتاه به

 

 ی ههمان دورها در   بچهی ههای دو يا چند زبان  توانايي چنانچه .ها دارد روی رشد زبانی و آموزشی بچهبودن تأثير مثبتی   دو زبانه

آنها از . ها را بکار ببندند  اين توانايي آموزند چگونه کنند و مي تری از زبان پيدا مي درک عميق آنها شود،  ابتدايی رشد داده

 آنها.  اگر شکل نوشتاری اين زبانها را بياموزند تجارب بيشتری برای تقويت زبان خود برخوردار خواهند شد، مخصوصاً اينکه

بيش . کنند  آنها واقعيت را سازماندهی مي زبانهای مختلِف تشخيص دهند که چگونه) کنتراستيو(تضادی ز طريق قياس  اتوانند مي

:  بود ، زمانی گفته  فيلسوف آلمانی، گوته اند که  را به اثبات رسانده  سال اخير خيلی به وضوحی آنچه35 تحقيق در 150از 

  های چندزبانه سازد که بچه   تحقيقات روشن مي».شناسد  اين زبان را هم در واقع نميداند، خود  تنها يک زبان را مي شخصی که«

  . کنند  به دو زبان مختلف کار مي شده تر هستند، چون روی اطالعات کسب در انديشيدن منعطف

  

 با  هايي که بچه .ی کردبين  زبان دوم را پيش توان ميزان تسلط و اشراف به از سطح معلومات و ميزان تسلط در زبان مادری مي

ها و استعدادهای باالتری از لحاظ آموزش زبان  آيند، توانايي  مي  زبان مادری خود به مدرسهو دانشيک مبنای محکم زبانی 

ها چون پدربزرگان و مادربزرگان بتوانند   والدين و بستگان نزديک بچه چنانچه. دهند  از خود نشان مي رايج و آموزشی مدرسه

ها   بچه  بخوانند و با آنها در مورد مشکالت صحبت کنند، طوريکه های خود سپری کنند، برای آنها قصه ها و نوه را با بچهاوقاتی 

، زبان دهند از خود نشان مي   مدرسهدر، آمادگی بهتری گسترش دهند را در زبان مادری خود اهيم لغات و مفی هبتوانند گنجين

توانند بين زبانها  ها مي های بچه اطالعات و توانايي. ند و رشد و موفقيت بهتری خواهند داشتآموز آموزشی را بهتر و سريعتر مي

و از [ به زبان آموزشی اند   آموخته  در زبان مادری در منزل و خارج از مدرسه آنها که  آنچهبدين معنی کهمنتقل و جابجا شوند، 

ها را مورد تأمل قرار دهيم،  وند و فرآيند مفاهيم و توانايي انديشيدن بچه ر چنانچه. سازند  منتقل ]زبان آموزشی به زبان مادری

بين ]  و معرفتهاها مفاهيم و داده[انتقال .  با هم در پيوند متقابل قرار دارند درخواهيم يافت که هر دو زبان مادری و آموزشی بچه

تواند  ميوی  ، شود رشد داده ،  دو زبانهی ه، مثالً در يک برنام بچه  زبان مادرِی توانايِي چنانچه:  هر دو سو باشد تواند به زبانها مي

 انتقال  خودد، به زبان مادریآموز  مي  در زبان اكثريت جامعه کهرا ..] ،  متن، کتاب، روزنامه[های خواندن  مفاهيم، زبان و توانايي

  .سازند ميتر  و عنیر دو زبان همديگر را بارورتر  دسترسی به هر دو زبان را ممکن سازد، ه  مدرسه چنانچه: کوتاه سخن. هدد
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 در   خوبی فراگيرد، بلکه رساند که زبان مادری خود را به  تنها به وی ياری مي  نه  در مدرسه آموزش و تقويت زبان مادری بچه

ها  چهها محاسن زبانی برای ب  بچهبودِن دوزبانه)  الف اين شناخت که.  نيز است  زبان آموزشی ارتباط با  در خدمت رشد دانش وی

.  نيست الذکر غيرمترقبه  نتايج تحقيقات فوق ها در دو زبان پيوند تنگاتنگی با هم دارند، با عنايت به  بچه  توانايي)ب دنبال دارد و  به

خواندن در امر   آنهاهای يي توانا  ويژه  شود و به زبان مادری آموزش دادهبطور جدی و مؤثر  آنها   به ، چنانچه آموزان دو زبانه دانش

مجبور شوند، زبان مادری آنها اگر اما . خواهند بود  زبانه های يک تر از بچه  موفق د، در مدرسهنمتن در زبان مادری تقويت گرد

د شود، زيربنای ادراکی و فردی آموزش آنها نابوو اختالل   ل دچار وقفهي اين دل  عقب برانند و رشد اين زبان به خود را به

  .گردد مي

  

 برخی از . نيست در زبان اکثريت جامعه) CALP ( انديشهصرف وقت برای آموزش زبان مادری مانع رشد زبان بعنوان ابزار 

ها  آنها نگران اين هستند که اين برنامه. ساز است  و يا آموزش زبان مادری مشکل معلمان و والدين برآنند که آموزش دوزبانه

 درصد آموزش به 50   دوزبانهی ه در يک برنام آيا چنانچه: يک مثال. گيرد ای آموزش زبان اکثريت ميآموزان را بر وقت دانش

ترين نتايج تحقيقات   نخواهد ديد؟ يکی از مطمئن  درصد به زبان اکثريت صورت گيرد، آموزش زبان دوم لطمه50زبان مادری و 

 در زبان آموز  دانش زبانی و تخصصی دانش ، دوزبانهی ه اجرا شد ست درآموزشِیهای  المللی حکايت از آن دارد که برنامه بين

 ی هدر يک برنامدر بلژيک . بخشند زبان اکثريت تقويت ميمعرفت زبانی وی در  بدون کوچکترين تأثير منفی روی رشد خود را

د نشو  مي رشد داده  زبان در سهن همزماهای کتبی و شفاهی   ابتدايي تواناييی همرحلهمان  در Foyer به نام  آموزشی چندزبانه

  . گردد  ميآشکار  زبانه  و سه  مزيتهای آموزش دوزبانه ست کهاينجا). ، هلندی و فرانسویزبان مادری(

ها به زبان  اگر بچه.  چرا چنين چيزی ممکن است الذکر دريابيم که  از تحقيقات فوق آمده  ياری نتايج بعمل توانيم به ما مي

ياد  همزمان مفاهيمی را  ، بلکهآموزند آموزش ببينند، اين زبان را به مفهوم تنگ و محدود خود نمي) ان مادری خودمثالً زب(اقليت 

 زیآمو دانشمثالً . ببندندکار بتوانند  کنند که برای زبان اکثريت هم مي  را کسب ميای  فکری و هوشیهاي  تواناييگيرند و مي

 آن  مجدداًالزم نيست  است و   آموخته کار ساعت را ی هشيوديگر د که ساعت چند است،  زبان مادری خود بگوي تواند به که مي

های  تواناييبروز  برای »ساختارهای سطحی«يا ) برچسبها( اتيکتها   تنها نياز بهوی. دبياموز) مثالً زبان اکثريت(را در زبان دوم 

ها بين زبانها وجود دارد،  تر هم انتقال و جابجايي اطالعات و داده باالدر سطوح زبانِی.  است ای دارد که قبالً کسب نموده فکری

توان در پاراگراف يک متن و يا در يک داستان  مي: و يا توانايي مطالعه) علمی و دانشگاهی (های آکادميک ييمانند توانا

 و ختسا فاکت و نظر را از هم متمايز  و معلول را نام برد،ت، علادجزئيات پشتيبان تميز داز  و پيام اصلی را   محوریی هانديش

  .نام بردترتيب   بهحوادث را در يک داستان و يا گزارش تاريخی 

  

 که به در حيرت هستندبسياری از مردم  . فراموش شود تواند در اولين سالهای مدرسه پذير است و مي ها آسيب زبان مادری بچه

 زمان ها اين بچه  البته(آموزند   زبان اکثريت را مي  در ارتباطات روزمره ه در نخستين سالهای مدرس های دوزبانه  سرعتی بچه چه

اما بسياری ). برسند) CALP (  اکثريت در امر کاربرد زبان بعنوان ابزار انديشهی ههای جامع  بچه تری الزم دارند تا به بسيار طوالنی

توانند زبان مادری خود را از دست بدهند،   سرعتی هم  مي  چه بهها  بچه که کنند  کافی نمي  اين امر توجه  بهاز آموزگاران و مربيان

 و در همسايگی  ابعاد و سرعت از دست دادن زبان مادری بستگی به تعداد سخنوران اين زبان در مدرسه.  حتی در محيط خانه

 از ی هپديد، گيرد قرار مي  فادهاستمورد  بيشتر  )Community( در اجتماع خودی  زبان مادری خارج از مدرسه آنجا که. دارد

   متمرکز نشده  معينی ه زبانی در يک منطق اما اگر سخنوران اين گروه.  استتر  و ضعيفتر ها رقيق دست دادن زبان مادری بچه
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  که ممکن است هر چند.  از دست بدهند  سال اول مدرسه3 الی 2 زبان مادری خود را در عرض ی آنهاها باشند، ممکن است بچه

وساالن و  سن  زبان اکثريت را در گفتگو با هم  زبان خود، بلکه  نهزبان حفظ کنند، امااين  را در   مربوطهييتوانااين يا آن آنها 

 بزرگ شوند، شکاف زبانی بين وضعيتی در چنين آنهاو اگر .   والدين بکار خواهند برد  بهپاسخ درخواهر و برادرهای خود و 

گردند،   مي آموزان با هر دو فرهنگ بيگانه در اين صورت دانش. ک تَرک احساسی بين آنها مبدل خواهد شد ي ها به والدين و بچه

  .باشند ميبينی  آن قابل پيشمخرب عواقب .   و در مدرسه در خانه

 تعيين   خانه محو زبان مادری قوائد معينی را برای کاربرد اين زبان در محيطی ه گستر محدود ساختن منظور هبوالدين بايد 

 و برای گسترش کاربرد زبان مادری فراهم آورند ) چون خواندن و نوشتن(را نمايند و برای فرزندان خود امکانات متعددی 

 ديدار گروه  ،مانند روز زبان مادری(برند   را بکار مي خود زبان مادریها در آنها بچهکه را فرصتها و موقعيتهايي همچنين مناسبتها، 

  . بخشند توسعهرا ) متبوع خود و از اين قبيل  کشور  بهفر سبازی وهم

  آموزان برای حفظ و گسترش استفاده ها را مورد حمايت قرار دهند و مشوق دانش توانند در اين امر بچه آموزگاران نيز مي

 آنها را متوجه اين امر آموزان ارزش يادگيری زبان دوم را روشن سازند و معلمين بايد برای دانش. از زبان مادری خود باشند

های  توانند پروژه  مي برای نمونهآموزگاران . باشد  ميبسيار با اهميت  و هوشی که دوزبانی يک توانايي زبانی و فکرینمايند

مثالً چندزبانی (ها باشد  بچه) language awareness(آگاهی زبانی درک و ) بوجود آورند که موضوع آنها الفای را  درسی

مثالً  هر (مشارکت فعال کنند شوند  در زبانهايي که در کالس صحبت مي) د و بنها را در کالس معرفی و تحسين نماي بودن بچه

 را بياموزد و در   مهم از زبان مادری خود را بيان کند و کل کالس، به انضمام آموزگار، آن کلمهی هآموزی يک کلم دانشروز 

  ).کند مورد آن بحث 

  

 ،ها ـ حال بطور مستقيم چه ب اگر به . است گرفته قرار ن  هم مورد توجه  مورد عنايت قرار نگيرد، خود بچه  مدرسهای در اگر زبان بچه

 آنهادر اين حالت ، » بگذارند  مدرسهی هآنها بايد زبان و فرهنگ خود را پشت درواز«   شود که يا غيرمستقيم ـ اين پيام و ندا داده

  احساس کنند که آنطور کهاگر آنها . گذارند  مي  مدرسهی هعنی هويت خود را پيش درواز هستند، ي يک بخش مهم از آنچه

کافی نيست .  يقين مشارکت فعال و قابل اعتمادی در درس و کالس نخواهند کرد  احتمال قريب به هستند مورد پذيرش نيستند، به

  ها و حرکتهايي در مدرسه آنها بايد فعال شوند و مبتکر ايده.  تحمل کنند ها را در مدرسه که آموزگاران تنوع زبانی و فرهنگی بچه

  اجتماعاِتمثالً از طريق آويزان کردن پالکاردهايي به زبانهای مختلِف، ها باشند  بودن بچه در راستای پذيرش هويت و چندزبانه

مطالبی را روی کاغذ بان مادری خود نيز  آنها مضاف بر زبان آموزشی به ز ها برای اينکه ، از طريق تشويق بچه بر مدرسه و دور

 در  که   معرفی نمايند و بطور کلی از طريق ايجاد يک جو کلی در کالس و مدرسه  بنويسند و در مدرسه  و کتابهاي دوزبانهبياورند

  .  شود حمايت قرار گيرد و ارج نهاده و  توجهآموز بطور فعال مورد  آن تجارب زبانی و فرهنگی دانش

  

ای را   درسیی ه برنام  ويژه  زبانی و بهی ه يک برنام اگر کادر آموزشی در مدرسه . بوجود آورد ويا يک هويت پ ای آيندهبربايد 

مورد ای   را در کل ارتباطات مدرسه ها و اجتماعات زبانی موجود در جامعه  زبانی و فرهنگی بچهی ه سرماي که کند  تدوين و تهيه

عيت  نسبت واق  به  در کل جامعه  که است  نموده مبارزهای  اطالعی  برداشتها و داوريهای منفی و بيبا،  و حمايت قرار دهد توجه

ای را در مقابل   مثبت و تأييدشدهی ه تقسيم کنونی قدرت قرار گيرد، آئين  در برابر اگر مدرسه.  وجود داردآن  بودنچندفرهنگی

های  بچه.  بشوند توانند در جامعه  کسانی مي دهد که آنها کی هستند و چه مي آنها نشان  دهد که به  قرارمي های چندزبانه بچه
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و اين مهم عينيت پيدا . شمول ايفا کنند المللی و جهان  بينی ه جامع همچنين خود و برای جامعهدر و  بايد نقش مهمی را  چندزبانه

  :شماريم ميها معتبر   بچهی ه که بر طبق اعتقادمان برای هم واقعيت مبدل نمائيم را به   ما کادر آموزشی آنچه خواهد کرد، چنانچه

 را ارج نهاد، ها آنلذا بايد. دنباش ها مي  بچهی ه فرهنگی و زبانی مبنای و زيربنای آموزش آيندتجارب خانگِی •

  .ن نموديدفت آن را   اينکه  عزيمت قرار داد، نه  و نقطه  پايهتحسين نمود و مهمتر از آن،

  . مورد پذيرش و حمايت قرار گيرد يش در مدرسهها  و توانايياين را دارد که استعدادهاای حق  هر بچه •

 ما ديگر تنوع و تکثر  آوری رشد خواهد نمود، چنانچه  فرهنگی، زبانی و فکری جوامع ما بطور سرسامی سرمايه: کوتاه سخن  به

 جای آن بايد چشمان خود را بر روی  به. ، ننگريمباشد  شته نياز به حل دا  که»مشکلی«ها را بعنوان  فرهنگی و زبانی بچه

  .آورند، بگشاييم  مي ه و جامع همدرسدرون  به   با خود از محيط خانهآنها  ای که های زبانی، فرهنگی و فکری توانايي
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