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فهرست مطالب

(نسل سوم)مهاجران نسل اول و دوم، و ایرانی تباران : ایرانیان و ایرانی تباران
 فرهنگذهن، زبان، تفکر و
 دانش زبانی( تَوانش(competence ) زبانیو کُنِش(performance))
 (  داستدالل، استقرا، تجزیه و تحلیل، و تجری)مهارت های زبانی و توانایی های شناختی
 دوزبانگی(bilingualism) در برابر نیمه زبانگی(semilingualism)
 زبان آمیخته(pidgin ) و زبان مادری آمیخته(creol)
آموزش زبان خارجی و آموزش زبان فارسی
 فرهنگی-زبان و حفظ هویت ملی
 از دست دادن دانش زبانی، اختالل در توانایی های شناختی(cognitive abilities)
پیشنهاد راهکارهایی در جهت حفظ زبان و فرهنگ مادری



ادی و عمدتاً به دالیل سیاسی، اقتص)نسل اول و دوم -قبل و بعد از انقالب ایرانیان مهاجر•
میلیون ایرانی در خارج از 5طبق آمار غیررسمی دولت ایران حدود -علمی مهاجرت کرده اند 

حدود نیم میلیون ایرانی در آمریکا، غیررسمی 2000آمار رسمی سال –ایران زندگی می کنند 
(میلیون2حدود 

زبان و  به میزان استفاده از. و فرهنگی فعال یا غیرفعال دارنددانش زبانی : ویژگی زبانی•
.ارتباطشان با وطن و زبان و فرهنگ مادری بستگی دارد

(2000هزار نفر در آمریکا در سال 280-نسل سوم )ایرانی تباران•
ری پدر و مادر ایرانی یا یکی ایرانی و دیگ: فرزندان ایرانی و ایرانی تبار نسل اول و دوم•

.غیرایرانی
فاده از زبان به میزان است. و فرهنگی غیرفعال یا ناقص دارنددانش زبانی عمدتاً : ویژگی زبانی•

.مادری در خانواده شان بستگی دارد

انایرانیان مهاجر و ایرانی تبار



زبانو ذهنرابطه •
مانند نوآم چامسکی و استیون ( cognitive sciences)برخی زبانشناسان و دانشمندان علوم شناختی 

رای کسب پایه ای بپینکر معتقدند که انسان در بَدو تولد توانایی های ذاتی و بالقوه ای دارد که 
شاتجربی، و پیمفاهیم پایهاین توانایی ها با دریافت دانش . مهارت های زبانی و تفکر در او می شود

ناختی آزمون های روانش)منشاء خالقیت انسان در درک دانش های ترکیبی و پساتجربی می گردد 
«دستور جهانی»مانند (universals)جهانی های زبانی این محققین همچنین قائل به (. روی نوزادان

.هستند

ذهن، زبان، تفکر و فرهنگ



فرهنگو تفکرخواستگاه •
مثالً در . داز تجارب مختلف، مفاهیم پایه را فرا می گیرذهنیدر دوران کودکی با استنتاج انسان 

و تحلیل و  قهوه ای رنگ و با قیاس منطقی این دو تجربهشیرینی تجربه دیدن سگ قهوه ای رنگ، و 
را « شیرینی»و « سگ»، «قهوه ای»، «رنگ»مانند ( concepts)پایه ای استخراج دانش آن، مفاهیم 

(.20آمریکایی قرن فیلسوف سِالرس، ویلفرید )می کند درک 

انسان در قالبذهنی که با ساختارهای پایه ی ( آواها، واج ها و واژگان)نشانه های زبانی ارتباط 
نیز مؤثر نگفرهمتعاقب آن، و تفکرمی شود، در شکل گیری و معنی زباندستور، منجر به تولید 

اندازه و –ثانویهو اولیه مثال مفاهیم -ورف و جرج لیکاف -ساپیرنسبیت زبانی نظریه . )است
(رنگ در فرهنگ های مختلف

شکل، اندازه، زمان، مکان، تعداد: اولیهمفاهیم 
رنگ، بو، مزه، صدا، لمس: ثانویهمفاهیم 

فرهنگو ذهن، زبان، تفکر 



است که مهارت های زبانی مجموعه ای از توانایی ها و ( competence)دانش یا توانش زبانی •
این مهارت ها حوزه هایی شامل آواشناسی، . توسط انسان کسب یا یادگرفته شده باشد

آگاهانهبین یادگیری تفاوت .واج شناسی، واژه شناسی، و نَحو یا دستور زبان را در بر می گیرد
(conciously ) ناخودآگاهانهو اکتساب(subconciously ) در یادگیری زبان خارجی مانند

.خردسالی استمادری در مقایسه با فراگیری زبان در بزرگسالی 
/pansh toman/پنج تومان  : آواشناسی

/dor/دُر -/ dowr/دُور -/ dur/دور : واج شناسی
ین تَرسرد-تَرسرد-سرد : واژه شناسی

(گروه فعلی+ گروه اسمی )].سرد شد[]هوا[: نحو
توانایی به کار بردن دانش زبانی و ایجاد ارتباط مؤثر با (: performance)کنش زبانی•

را گویند که حوزه های معناشناسی، و کاربردشناسی را( native-speakers)گویشوران زبان 
.در بر می گیرد

( a female doc, Mrs. Pezeshki, a doc, wife of a doc. )دیروز خانم پزشکی را دیدم: معناشناسی
(!what time is it? It’s getting LATE)ساعت چنده؟ : کاربردشناسی

دانش زبانی



.  او می باشدتوانایی های شناختی انسان ناشی از فرهنگیو مهارت های زبانی 
گ انسان او را قادر به اکتساب یا یادگیری زبان، فرهن( cognitive abilities)توانایی های شناختی 

رهنگی برخی از این مهارت های زبانی و ف. و دانش های دیگر در بافت فرهنگی و اجتماعی می کنند
، استنتاج (inductive argumentation)، استقرا (reasoning)استدالل )از طریق تفکر، منطق 

(deductive argumentation)و تعمیم ، ، تجزیه و تحلیل(generalization))حافظه، محاسبه، و ،
ل حاص( بویایی و المسه، بینایی، شنوایی، چشایی)، و حسی (زمان، مکان)یا درک فضایی 

.می گردند
ی های انسان را هم ناشی از عملکرد توانایزیستیو نیازهای احساساتپردازش برخی دانشمندان، 
:شناختی او می دانند

ایت، لذت، امید و اشتیاق، خوش بینی، رضخوشحالی، عشق، شجاعت، محبت، : مثبتاحساسات
...، سخاوت، نجابت، صراحت، ترحم، خیرخواه، تواضعاطمینان، اعتماد به نفس، 

کراه، نفرت، ترس و اضطراب، خشونت، ناراحتی و افسردگی، درد، ناامیدی و ا: منفیاحساسات
...سنگدلی،خجالت، ، پررویی، تکبر، خساست، مردد، حسادتبدبینی، نارضایتی، شک، 

.رهگرسنگی، تشنگی، سکس، خواب، همزیستی اجتماعی و غی: زیستی-نیازهای غریزی 

مهارت های زبانی و فرهنگی



(.ی نسبیدوزبانگی مطلق، دوزبانگ)داشتن دانش و توانش کاربرد حداقل دو زبان : دوزبانگی•
.دوزبانه معموال به یک زبان از زبان دیگر مسلط تر است•
.مثالً زبان مادری آذری و یادگیری فارسی بعنوان زبان دوم در مدرسه و جامعه•
.زبان مادری فارسی و زبان دوم انگلیسی در مدرسه و جامعه•
(.ایمرتأخیر در ابتال به آلز)دوزبانگی باعث سازوکار بیشتر و سریعتر ذهن می گردد •
.لهجه عامیانه لبنانی یا مصری و لهجه مدرن و استاندارد عربی در دانشگاه: دولهجگی•
ور زبان مادری استفاده از دست. توانش دو زبان، طبق اصل اقتصاد زبانیهم پوشانی تمایل ذهن به•

.و جایگزینی واژگان زبان دوم، منجر به وجود آمدن زبان آمیخته می گردد

ادری مهاجرانی که پیش از یادگیری خواندن و نوشتن و تسلط کامل زبان م: نیمه زبانگی•
ا به تدریج دانش زبان مادری خود ردر صورت عدم سوادآموزی، ( نسل سوم)مهاجرت کرده اند 
مهاجرانی که بعد از تسلط به زبان مادری و خواندن و نوشتن مهاجرت . از دست می دهند

ان، هم در صورت عدم استفاده و عدم ارتباط با جوامع زبان مادریش( نسل اول و دوم)کرده اند 
.دانش زبانی خود را به مرور از دست خواهند داد

دوزبانگی در برابر نیمه زبانگی



(:pidginization)و آمیخته سازی زبان ( pidgin)زبان آمیخته •
و زبانان نسل اول که سال ها دور از ایران زندگی کرده اند و ارتباط خود را با زبانفارسی•

ژگانی شان، دچار نُقصان واشدن زبان خارجی بر زبان مادریفرهنگ کاهش داده اند، بدلیل چیره
غییر شرایط ت)ِ مورگِجکردن ِ ریفایننسبرای : مثالً. کنندشده و از واژگان قرضی استفاده می

.  ما تماس بگیرید( مشاور امالک)ریل استیت ایجنتی خود با خانه،(وام
نه ای ساده شده در ارتباطات زبانی از گونقصان دانش زبان فارسی ایرانی تباران نسل سوم بدلیل •

(I go to get my pencil.( )میرم پنسِلَمُ می گیرم. )و آمیخته با زبان دوم استفاده می کنند
.«فینگیلیش»: آمیخته سازی زبان فارسی با انگلیسی•

مثالً. از زبان آمیخته با دستوری مشخص و جامع بوجود می آید( creole)زبان مادری آمیخته •
هاوایی ( فیلیپینی)زبان فرانسوی لوئزیانا، زبان آمیخته 

(ai no kea hu stei hant insai dea)
(I don’t care who stay hunting inside there)

زبان آمیخته



بهترین روش آموزش زبان روشی است که به روش : آموزش زبان خارجی•
ورت یعنی دانش زبانی بص. اکتساب طبیعی زبان مادری نزدیکتر باشد

یری زبان مانند فراگ. مهارت های ترکیبی و خودبخود توسط ذهن فراگرفته شود
. سالگی12مادری در کودکان تا سن 

خارج از کمبود زمان فراگیری، یادگیری در سن بزرگسالی، یادگیریمشکل؟
محیط زبانی و فرهنگی، عدم ارتباط با جامعه زبانی

، ترکیب مهارت های زبانی، آموزش (communication)تاکید بر ارتباط : یک راه حل
، (tasked-based)، آموزش به روش کاربُنیان (نه آشکارا)بصورت تلویحی دستور

، تأکید بر مؤلفه های فرهنگی و ایجاد (immersion)شبیه سازی محیط زبانی یا غرقه سازی 
.ارتباط با جامعه زبانی

آموزش زبان خارجی



آموزش زبان فارسی
ه ایراندر خانه، در جوامع ایرانی، ارتباط مؤثر، دیدار با اقوام، سفر ب: محیط زبانیفعال سازی •
حیح خطاهاتحمل خطاهای زبانی، تشویق و ترغیب به محاوره بیشتر، تص: ارتباطتاکید بر •
(ار شفاهیتحقیق، خواندن، نوشتن، و گفت)انجام تکالیف به شکل پروژه : مهارت هاترکیب•
.باشدتوضیح مسایل دستوری تنها در صورتیکه نیاز زبان آموز: دستورتلویحیآموزش •
کت در مراسم توضیح مسائل فرهنگی، فیلم، سینما، شر: و ارتباط اجتماعیفرهنگتاکید بر •

.ایجاد ارتباط با جوامع زبانی محلی. فرهنگی مثل نوروز، چهارشنبه سوری
عی مانند پروژه بعنوان تکلیف، ترکیب مهارت های زبانی، آموزش کار واق: کاربنیانآموزش •

ل مسائل تهیه گزارش، توصیف مکان یا شخص، تعریف داستان یا تجربه شخصی، حل و فص
ف مفاهیم انتزاعی، پیچیده زبانی مثالً طرح شکایت، توضیح به پلیس و در سطح پیشرفته تعری

...استدالل، بیان عقیده مثبت یا منفی، مناظره، مقایسه، فرضیه سازی، سخنرانی و

آموزش زبان فارسی



.ایجاد می کندزبان بدلیل تأثیرگذاری بر تفکر و متعاقب آن فرهنگ، هویت فردی و اجتماعی•
.ادبیات، هنر، سینما، فرهنگ، تمدن و حتی اشاعه علم، محصوالت زبانی یک ملت است•
رکزی هر و توسط دولت مدر بین مردم دارد است که بیشترین سخنگو را زبانی : زبان معیار•

 تر، دارای تاریخ کهناین زبان معموالً . می شودانتخاب ( در محدوده ی مرزهای سیاسی)کشور 
مناسب تر و پشتوانه ی فرهنگی و ادبی غنی تری است و برای مقاصد دانشگاهی، علمی و رسمی

 کرده، و مانند فارسی در ایران با لهجه گویشوران تحصیل. می نماید و در رسانه ها بکار می رود
.یا انگلیسی و فرانسه در کانادا

و ، گیلکی، ، کُردی، لُری، بَلوچیمانند تُرکیباید به زبان های بومی و محلی معیار در کنار زبان •
:رانیز اهمیت داد و نباید به بهانه ترس از تجزیه طلبی، آن ها را سرکوب کرد زیعربی 

ت احساس وحدت ملی نتیجه عوامل روانی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی متعددی اس»
(1375باطنی، )« وحدت زبان فقط یکی از آنهاستکه 

بهره گیری از توانمندسازی زبان با افزایش دانش، توانایی خواندن و نوشتن، گسترش فرهنگ و•
.واژگان جدید آن زبان در بیان مفاهیم نوین علمی صورت می گیرد

یفرهنگ-ملیزبان و حفظ هویت 



:از دست دادن دانش زبانی•
رده اند مهاجرانی که پیش از یادگیری خواندن و نوشتن و تسلط کامل زبان مادری مهاجرت ک•

.  دبه تدریج دانش زبان مادری خود را از دست می دهندر صورت عدم سوادآموزی، ( نسل سوم)
ل و نسل او)مهاجرانی که بعد از تسلط به زبان مادری و خواندن و نوشتن مهاجرت کرده اند 

ا به دانش زبانی خود رهم در صورت عدم استفاده و عدم ارتباط با جوامع زبان مادریشان، ( دوم
.مرور از دست خواهند داد

، (مثال زبان مادری)زبانی در اثر از دست دادن دانش : شناختیبروز اختالل در توانایی های •
و کاربرد را، استنتاج، استقزبان، مانند قدرت استدالل کالمی، توانایی های شناختی مرتبط با 

ود و زبان رو به سادگی پیش می ر. دچار اختالل و کاهش عملکرد می شوندانتزاعی مفاهیم 
.توانایی نوشتن به سبک رسمی و علمی از بین می رود

از دست دادن دانش زبانی



(وستانسفر و دیدار با اقوام و د)افزایش ارتباط فرهنگی با ایران و ایرانیان •
مطالعه کتاب، داستان، مجله، روزنامه و حل جدول•
تماشای برنامه های فرهنگی، علمی و فیلم های سینمایی به زبان مادری•
شرکت در کالس های بازآموزی مهارت های زبانی و ادبی•
نوشتن مقاله، نامه، ایمیل، و وبالگ به فارسی•
تمرین گفتار فارسی بدون تداخل واژگان خارجی•
ترجمه و تدوین کتاب و مقاله به زبان مادری•
شرکت در بحث ها و مناظرات علمی و فرهنگی به زبان مادری•
شرکت در کارگاه های پژوهشی، سمینارها و کنفرانس های علمی به زبان•

مادری

راهکارهای حفظ زبان و فرهنگ مادری



ی زبان، انتشارات آگاه، تهرانچهارگفتار درباره(. 1375)محمدرضا باطنی •
نگاهی به پیشینه زبان فارسی، انتشارات نشر مرکز(. 1367)صفوی کوروش •

اطالعات آماری مربوط به مهاجرت ایرانیان به آمریکا
http://www.migrationpolicy.org/article/spotlight-iranian-foreign-born

• U.S. Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, Yearbook of Immigration 

Statistics, 1970-2004

• Contemporary Linguistics; An Introduction; William O’Grady, M. Dobrovolsky, M. Aronoff; New 

Yourk, 1997.

• Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics; London, 1992.

• Psycholinguistics; Michael Garman; Cambridge University Press; 1990.

• The Handbook of Language Teaching; Ed. Michael H. Long & Catherine J. Doughty; Wiley 

Blackwell, 2009.

• The Language Instinct, How the Mind Creats Language; Steven Pinker, William Maorrow & Co, 

1994.
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