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 هاشم رضائی: برگردان            یموزشآ سيستم درقتل عام زبان
  مختصری کوتاه

 برای حمایت از زبان و ١٩٩٩ سازمان یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، در نوامبر سال
  . تحت ستم، روزبیست و یکم فوریه را بعنوان روز بین المللی برای زبان مادری بتصویب رساندلفرهنگ مل
 را ترجمه نموده و آنرا در اختیار ـ آانگاس  سكاتناب یک بخش از نوشته خانم جھانیروز  اینبمناسبت

     . خوانندگان عزیز قرار میدهم
شده جھانی چھره شناخته پروفسور زبان شناسی و   )Tove Skutna -Kangas ( ـ آانگاس سكاتناب خانم

ایشان فنالند االصل و  . زبانی استتنوع  بیولوژی و  تنوعهخصوصا در زمینه زبان مادری، دو زبانی و رابط
ـ آانگاس یکی از  سكاتناب. ساکن کشور دانمارک است و اکنون چند سالیست که بازنشست گردیده است

و کماکان در زمینه دفاع و حفظ تنوع زبانی  )linguicde(تئوریسینھای برجسته در مورد قتل عام زبانیست 
  .تفعال و کوشاس

  ؟منبع  یان همچون مشکل، حقزبا
او .  شدثبحویز معرفی گردید یک اختالف که بوسیله مححق ریچارد ر از خصوصا ھای امریکای شمالیثدر بح

ھا را ینهمه او .  نگریسته شودمنبع یا یک حق، یک مشکلزبان اقلیت میتواند همچون یک ت که شھار داظا
د که اگر   میپنداشتن تعدادیربه همین خاطمالی شھای امریکای ثدر بح.  برای یکدیگر بکار بردلترناتیوآهمچون 

. نگریست منبع را بعنوان یک ھای اقلیتنست که زبانآه مقابل طنقزبان به عنوان یک حق صحبت شود، این از 
 برای اینکه اینھا باشند حقوق زبانی  دارای زبان اقلیت و زبانھای قدیمی باید. اهری استاد ظضبعا یک تطاینھا 

 باید انجام که را آنچه .کلش نگریسته شوند و نه به عنوان ممنبعده و هم به عنوان  ش تبدیلمنبعبتوانند هم به 
 هم به عنوان حق و هم به  به عنوان تلفیقیاینکه زبانھای اقلیت کرد برای تالشگاهانه آ : اوالاینست کهداد 

مورد  تا این فلسفه را  را بکار برد دیگرفنونو همه  ابتکارات تدریس :  و ثانیاعنوان منبع نگریسته شوند
نچیزیست که محققان و معلمان فراوانی آ)  و تقویت زبانھای اقلیت ازحمایت(  اینھا .حمایت و تشویق قرار داد

  . زبان رسمی تالش میکنند که انجام دهند11 افریقای جنوبی با  کشورال درثنوان معبه 
 نسل.  میکنمصنرا مشخآ)  رجوع شود1د مردم سام به زیرنویس شماره در مور(  ال از سامیھاثمن با یک م

دست انداخته میشوند و که به خاطر سامی بودنشان نھایی آلندیھا، وئنقدیمی سامیھا و احیانا بخشی از گر
موزش زبان سامی و یا تدریس به زبان سامی را نداشته اند و آ هیچگونه  ویت قرار میگیرندذ ا مسخره ومورد

میکنند  ر تصوواند   خوردهگول اینھاند، شب مجبور گشته اند که از زبان سامی و سامی بودنشان خجالت بکلغا
نھا تحمیل آرف جامعه به ط از  وندا حبت نکردهص با زبان سامی  با آنھااگراند  کمک کرده شان گویا به کودکانکه

  )ماال کودکانشانتو اح(نھا آبخشی از . د را همچون مشکلی بنگرن)زبان مادری خود (شده است که زبان سامی
عی ست که زبان سامی را همجون منبشکلنھا مآو این برای . حتی با حقوق زبانی سامی هم به مخالف برخیزند

 زبان انسان بتواند که میگوید برای اینکه نآ یا /اینیا   افسانه قدیمی بهنھا ممکن است اغلب آ. ببینند
روی زبان  ،نجا که ممکن استآ تا ، زمانیظرا حقیقتا یاد بگیرد بایستی از لحا) ی یا فنالندیئدسو( ژینرو

  . زبان سامی بگرددعدم دانش دانش بد و یا ث، حتی اگر باعکند گذاری نروژی سرمایه
 در مورد  در یک تحقیق گسترد،بخشی از این سامیھا که با زبان سامی تکلم میکننددم میتواند حدس بزند که آ

 و اینھاموضعی منفی دارند   زبان سامیرایحقوق بیشتر بسبت به ن ،)2000ستفاده از زبان سامی، ا (سامیھا
 امکان  زبانو، هر دنروژییا زبان سامی یا زبان " و " زبان سامی همچون یک مشکل"  فکری افسانه گاننمایند

منظور اینجا (بذهای کا فسانهو این امزایای بی نظیر دو زبانی العات بیشتر در مورد طا .هستند" یر نیستذپ
  . بایستی در دسترس مردم عادی باشد) یا زبان سامی یا زبان نروژی یعنیست،ن ا یا آ/سیاست یا این
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   و تحصیالتموزشآقتل عام زبان در 

  ) زبانی (تعریف قتل عام
زم است تکان دهنده و حساس است و ال  "قتل عام زبان" و " از بین بردن زبان/ کشتن" ترمھایی همچون 

این دو نوع که هنوز . در مورد قتل عام استفاده میکنم)  UN(من از دو نوع تعریف سازمان ملل.  شودتعریف
در کنوانسیون قتل عام سازمان ملل موجود است و دیگری که در طرح نھایی این سازمان موجود بود اما بعدا 

 در رابطه بااین دو تعریف . ته شداشذاز طریق رای کنار گنشست عمومی سازمان ملل  در1948سال در
  . نگاه کنید15شماره به جدول .  موجود در کنوانسیون)ب( 2  بند  و)یا( 2بند عبارتند از بحثھای ما 

قتل عام و کشتار ( سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت و مجازات جنایت ژنوساید1948المللی   کنوانسیون بین-15جدول شماره 
  :ام، تعریف قتل ع) جمعی
   " انتقال اجباری کودکان گروهی معین به گروهی دیگر). " ای (2ماده 

   " اعضاء گروهی معینروحیجریحه دار کردن جدی جسمی و یا " ، )ب (2 ماده 

  
  :  سازمان ملل متحد، تعریف قتل عام زبانی1945 قتل عام دستنویس نھائی کنوانسیون -16  جدول شماره

ن گفتن یک گروه معین به زبان خودی در مراودات روزمره و یا در مدارس، یا ممانعت از سخ ) "آی (3ماده 
  ". چاپ و نشر انتشاراتی به زبان آن گروه

 سازمان قتل عامکنوانسیون جلوگیری از، و ممنوعیت جنایت  دستنویس نھائی متنی که بعدأ 3ماده بخشی از 
  . نمی باشدقتل عامو نھائی کنوانسیون  تصویب نشد، و جز3ماده ) 1948 ،794ای (   ملل خوانده شد

وسیله اگر زبان اقلیتی بعنوان . میتواند مستقیم و یا غیر مستقیم باشد" ممانعت کردن" میتوان مدعی شد که 
در / ز استفاده از زبان اقلیت در مراودات روزمرهاگر ااصلی آموزش و نگھداری از کودکان بکار گرفته نشود، 

   . ، این امر به مسئله قتل عام زبانی باز میگرددآیدممانعت بعمل مدارس بطور غیر مستقیم 
  

  
  در نشست سازمان ملل1948 کشور در سال 16ست که توسط ی از قتل عام زبانی تعریف مشخص،گرنوع دی

  تائید نگردید، اماخرین طرحآ موجود در  3نکه بند آعلیرغم . اشته شدذ بکنار گبھنگام بررسی این کنوانسیون
  .ای با تعریف قتل عام زبان دارد فق گستردهتوا

در کودکستان و ) زبان کودکان( اگر معلمین زبانھای اقلیت . ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد  ممانعت
مدرسه موجود نباشد و زبان اقلیت بعنوان زبان اصلی تدریس مورد استفاده قرار نگیرد بطور غیر مستقیم 

 بدینمعنی این  مساله یک  شده است، "  یا مدرسه مراودات روزمرهدر " بان مادری  استفاده از زممانعت از 
 و آسیبھا و ضررهای متعاقب عتھاصدها مثال از اینگونه ممان) 2000سال (آخرین کتاب من . ستیقتل عام زبان

  .داده استنرا توضیح آ

  در تحصیل) زبان مادری(بکار گیری 
نجا توضیح داده میشود که چگونه زبان آادبی موجود است که در در زمینه تحتیقی و  ادبیات وسیعی

 هنگامی که تحصیالت بوسیله زبان مادری صورت نمیگیرد .نددرو بزوال رفته و محو میگر) مادری(اولیه
  :چند نمونه.  یک نتیجه مسلم و اجتناب ناپزیر استیآسیمیالسیون زبان
نجا مردمی آ فراوانی را از کانادا توضیح میدهد که در موارد) Sandra Kouritzin  )1999ساندرا کوریتزن

  از دست داده بودند در یک نسلزبان مادری خود را از آنھااحبه کرده بود بخش فراوانی صرا که وی با آنھا م
  . خود تکلم کنند  با زبان قدیمی مادری خود خویشاوندان ونرا نداشتند که با والدینآ توانایی و اینھا دیگر 
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 خانوادهایی که در آمریکا زندگی میکند در موردنتایج این وضعیت را  )Lily Wong Fillmore(ونگ لیلی 
در مورد نتایج امپریالیسم زبانی درمناطق ) Peter Muhlhäusler(پیتر مولھوسلر . توضیح داده است

 کودکان  مورددر در تحقیقات خود  )Pirjo Janulf, 1998(پیریو ژانولف  .اقیانوس آرام بحث کرده است
جنگ جھانی دوم به  جریان  از فنالندیھا در هزاران نفرالزم به توضیح است که  ( در سوئد  مھاجر فنالندی

نشان میدهد که هیچکدام از این کودکان که دوره تحصیلی  )،مه و در سوئد اقامت گزیدندسوئد پناهنده شد
نھا زبان آ هر چند خود ،اند ردهکودکان خود صحبت نکزبان فنالندی با  اند با راندهذخود را با زبان سوئدی گ

 زبانی به  گروه زبانی ظاز لحا" با اجبار"نان آ، میتوان گفت که کودکان د فراموش نکرده بودنکامالفنالندی را 
  .رانده شدند) سوئدی(اکثریت

والدین مدل .  میافتد زبانھای مورد تھدید هستند اتفاقداراینست که برای میلیونھا نفر که آو اینھا دقیقا 
 اند، هنگامیکه پدران و مادران نکرده" انتخاب" منجر میشود خود  اجباریآسیموالسیونتحصیلی را که به 

ستند، زیرا در چنین رفب که زبان اکثریت زبان تحصیلیست ی کودکستانھا و مدارسبه کودکان خود را مجبورند
. تھدید و یا زبان اقلیت زبان اصلی تدریس باشد وجود نداردلترناتیو اینکه زبان ساکنان قدیمی مورد آمدارسی 

اند که از زبان   اگر والدین مجبور گردیدهبت کردح آزادانه پدران و مادران ص" انتخاب"بھمین ترتیب نمیتوان از
 با زلمننان در آمیکنند اگر " کمک "دکان خود  ونان به کآ اینکه گویا غیر واقعیخود خجالت بکشند و یا با دلیل 

  ) ،مالزم به توضیح است که این پدیده در ایران هم اتفاق میافتد( .زبان اکثریت صحبت کنند
 اجباری برای پدران و مادران اختیاری نمیبود اگر والدین دسترسی کافی به اطالعات مطمئن در آسیموالسیون

یا " نھا را متقاعد به تئوری قالبی آو یا اینکه . داشتندنمدت از انتخاب تحصیلی و انتخاب طوالنی عواقب مورد 
 برای کودک ، از طریق زبان مادری، )رومانتک(شما باید یا یک هویت قوی . کرده باشند " یا آن دیگری /این

برای  .بدست بیاورید را ی اینھا شما نمیتوانید هر دو،یا امکانات بازار کار، از طریق زبان مسلط انتخاب کنید
لترناتیوهای تحصیلی آ با زبان اکثریت تکلم میکنند اختیاری باشد و نه اجباری، بایستی نکه انتقال به گروهی کهآ

اما اینھا تقریبا .  دن اینھا را داشته باشنتایج و عواقبموجود باشد و والدین بایستی اطالعات کافی در باره 
 بعنوان یک میتوان زبان مادری خود را از دست میدهند در آنکه کودکان را یطیابھمین خاطر شر. محالست

با اجبار به یک گروه زبانی دیگر منتقل " نان آ که یتی راعموق اجباری بیان کرد و همجنین آسیموالسیونیجه تن
  .نامید نرا قتل عامآ )یا( 2طبق بند توان بر یم"  میشوند

  در تحصیالت و موارد دیگر اجباریآسیموالسیون که اینزمینهمار فراونی موجود است در آهمچنین تحقیقات و
من . اینھا شامل و در برگیرنده تھدید علیه دموکراسی و برابریست. ست روحیضایعات  خسارات وو بانیعامل 

مریکای شمالی و همچنین تحصیالت ناشنوایان را توضیح ، آفریقا، استرالیاآای مثالھای فراوانی از  در نوشته
  : خالصه کوتاهی از مثالھا را معرفی میکنمدر اینجا. ام داده

 محصل در کشورهای زامبیا 1500 در مورد 1998 در سال  )Edward Williams(تحقیقات ادوارد ویلیامز 
اند موفقیت بیشتری حتی در ماده درسی  کودکانی را که با زبان مادری تحصیل کرده  نشان میدهد کهو کنیا

که با زبان (نین اینھا چ هم.اند نی که فقط با زبان انگلیسی تحصیل کردهانگلیسی داشته اند نسبت به کودکا
. اند بطور قابل توجھی دو زبانه شده) اند عنوان زبان دوم یاد گرفتهباند و زبان انگلیسی را  مادری تحصیل کرده

 تدریس به  است، در حالیکه تدریس و تحصیل به زبان مادری منجر به اختالفات اجتماعی و جنسی کمتری شده
  و قرائت در  ضعیف و یا صفر در خواندنتوانائی" صالن حزبان انگلیسی منجر به آن شده است که اکثریت م

  . " داشته اند  زبان دو هر
 که د نتایج آزمون و مشاهدات در مورد اکثریت کودکان در هر دو کشور نشان میده" ویلیام اضافه میکند که 

خنثی کردن به منجر ی به عنوان زبان میانجی، این خطر را دارد که ممکن است سیاست استفاده از زبان انگلیس
  . )64ـ64همان منبع، ( رشد آکادمیک و شناختی به جای رشد بخشیدن به آنھا گردد



 4

جریحه دار کردن جدی جسمی و یا " اینھا مشمول تعریف کنوانسیون سازمان ملل در مورد قتل عام است 
  " اعضاء گروهی معین روحی

 ای  نوشته استرالیا در در( Brian Delvin)و ) Anne Lowell( از جانب 1999یجه گیری مشابه در سال تن
به روشنی  "  عدم تفاهم بین دانش آموزان بومی و معلمین غیر بومی آنھا در یک مدرسه دو زبانه" تحت عنوان 

با دستورات کالس درس به زبان کودکان حتی در مراحل پایانی مدرسه ابتدائی، غال "نشان داه است که 
به کرات ارتباط بین کودکان و معلمین غیر بومی آنھا دچار اخالل " ). 137ص"( انگلیسی را متوجه نمی شدند

، وقتی که تدریس و کنش متقابل به زبان انگلیسی انجام می گرفت، نتیجه این بود که میزان )138ص" (میگردید
نویسندگان در بخش نتیجه گیری و ). 137ص"( کان به وجود میاوردد مانعی جدی در آموزش کوعدم تفاهم 
 که کودکان احاطه کافی ، تدریسبعنوان زباناستفاده از زبانی غیر بومی "  میگویند که )156ص ( پیشنھادات

 قرار سدیست که در مقابل موفقیت کودکان بومی در کالس درس را نداشته باشند، بزرگترین  زبانبه آن
  "  میگیرد

که  بین اینمیکند  ایمقایسه 2000در سال  ستانفورد در نوشته خود  از دانشگاه (John Baugh)جان باخ 
 مداوا میکند و چگونه اغلب در یک سیستم آموزشی  و اشتباهییک دکتر بیماران خود را عوضیچگونه 

ضربات و . قرار میگیرندمحصالن اقلیت زبانی که دارای زبانی غیر از زبان رسمی کشور هستند مورد برخورد 
به آنان تحمیل میگردد در زمره تعریف سازمان ملل در   "تحصیالت بدبد رفتاری و " که از طریق  یضایعات

  .قرار میگیرد "  اعضاء گروهی معینروحیجریحه دار کردن جدی جسمی و یا " مورد قتل عام زبانی 
 یافت که در تحصیالت شفاهی در  میتوانن را زباسیمیالسیونیآ مثال دیگری از سیستم آموزشی خفه کردن

 ضربات  وارد کردناینھا غالبا باعث. آنجا برای آموزش ناشنوایان از سیستم اشاره و حرکتی استفاده نمیشود
  . میشود " ممانعت جدی و یا بتاخیر انداختن پتانسیل رشد درک و معرفت"   روحی از قبیل

 این مدرسه است که شرایطدر همه این . است قتل عام در زمرهملل  سازمان )ب (2ماده طبق همه این مثالھا 
    . "مانع استفاده از زبان گروهی است”
  

زبان و (  یادگیریدر اینجا بحث را از طریق توضیح چند مفھوم خالصه میکنیم و این مفاهیم عبارتند از
  و همبستگی )assimilation( آسیموالسیون، )additiv ( افزودهیادگیری، )subtraktiv ( کاهنده)فرهنگ 

)integration(.   
.  زبان مادری صورت میگیردهزینه جدید به  مسایلمعناست که آموزشنبه ای) subtraktiv ( کاهندهیادگیری

یک مثال .  کاسته میشودشبجای اینکه آموزش دیگری به آن اضافه گردد زبان مادری از صالحیتھای موجود
مدرسه را در کشور نروژ شروع کردند، شرایط آموزش  ش وسیعی از سامیھا هنگامیکه بخ,دیگر از سامیھا
 زبان سامیھا به هزینه زبان نروژی میبایست آموزش داده شود .بود) subtraktiv ( کاهندههمان یادگیری

اما  . زبان سامی را محدود و یا از بین ببردکردکه در مدارس تکامل پیدا نکرد و یا مدرسه تالش میزبانی 
 .جای افتخارستبرای آنان   اینو صرفنظر نکردند  خود از زبان سامی، علیرغم سیاست مدرسهمیھاسا
  

یاد داده میشود،  )زبان، آموزش( به قدیمیھا  و افزودنبا اضافه کردن، مسایل تازه )additiv ( افزودهیادگیری
امروزه ز کودکان و جوانان سامی تعداد فراوانی ا.  تکامل داد میشوند)زبان و دانش قدیم و جدید ( و هر دو

 با زبان نروژی  بخشی از کودکانی که). برنامه حمایت زبان (  زبان نروژی را بشیوه افزوده یاد میگیرند
 ، اگی سامیواد کودکان نروژی بدون داشتن پیشینه خان از و تعداد کمی هستند سامیاما در اصلصحبت میکنند 

 از حمام زبان آنست که کودکان  نویسندهدر اینجا منظور. رنامه حمام زبانب( امروز زبان سامی را یاد میگیرند
 و شدهمیخته آ ای سامهنجا با کودکان آ میروند و در سامیھا به کودکستان و مدارس نروژ در نروژی االصل
 .) یاد بگیرند که زبان رسمی تدریس و مکالمه استرا  سامی زبانناچار میگردند
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  کاهنده همیشه خوبست، اما آموزش بسبک یادگیری)additiv(افزوده بشیوه زبان و فرهنگ یادگیری 
)subtraktiv (مختلف نتایج بدی را داشته است و نبایستی در انستیتوهای آموزشی کشورهایی که حدر سطو 

  .ستاندارد جھانی را در مورد حقوق انسانی رعایت میکنند  اجرا گرددامیخواهند متمدن خوانده شوند و 
. را میتوان با صدها روش تحلیل و تعریف کرد) integration (انتگراسیونو ) assimilation (والسیونآسیم

   . من در اینجا این مفاهیم را بشیوه زیر تعریف میکنم
).  مسلطزبان( زبان گروه دیگر و) مسلط(فرهنگ  کاهنده تحمیلست از بسبکآسیموالسیون آموزش

  .به گروه زبانی دیگر است) و در موارد نادر اختیاری ( بمعنی انتقال اجباریآسیموالسیون
 در یک جمعیت غیر کارکترهای مشترک دادن به   و قالب عبارت است از فرم )integration (انتگراسیون

  و دیگرھا فرهنگ دیگر)additiv(افزوده  بسبک زادانه دو جانبه آموزشآانتگراسیون دارای کاراکتر . همگون
 متعلق ) خودیبعالوه گروه (نست که انسان انتخاب میکند که به جند گروهآسیون بمعنی  انتگرا.ستزبانھا
  .باشد

ظیفه غیر مشروط بر گروه غیر   همچون و یک زبان مسلطبا) subtraktiv ( کاهندهاگر آموزش بسبک یادگیری
 حقان مسلط به یک یک زب)   additiv ( افزودهاگر آموزش .  استآسیموالسیونمسلط اعمال گردد، این دیگر 

زبان اقلیت به یک حق برای گروه غیر ) additiv ( افزودهآموزش تبدیل شود و همزمان برای گروه مسلط 
زبان را ) subtraktiv ( کاهندهآموزش بسبک یادگیری.  دارای کاراکتر انتگراسیون استنایتبدیل شود مسلط 

چند زبانی موقعیت  را نگھداری و تکامل میدهد و به نھاآ) additiv ( افزودهمیکشد، اما آموزش بسبک یادگیری
به  تنوع زبانی  و استقرارآنجه که دنیا برای تشکیل.  ر میگرددجمن) individ(فردیسطح  عالی درداری سطح 

مریکای آدر اروپا و . است) additiv ( افزودهیادگیری  دیگر بشیوهھای آموزش زباناز جملهآن احتیاج دارد 
در  پتانسیل تنوع گسترش مانع  یا ونست که زبانھای کوچک را بکشدآلیتھای مھاجر بر مبنای شمالی تدریس اق

)) bahasa (زبان عربی، اسپانیولی، چینی و زبان اندونزی(همه زبانھای کشته شده .کشورهای غربی باشد
  ریکسناسوربا زبان انگلیسی همچون دای ، هستند)subtraktiv(در گیر پروسه غیر سازنده روش کاهنده  

   )Swales 1997(.امروزی
  جھانییک هیرارشی" ارزش کمتر "مقامواال دارد و زبانھای دیگر با مقام یک تقسیم کار، با زبان اروپایی که 

گلوبالیزاسیون به  باور داشته باشیم که که  میکنندترغیبرا ما . زبانی نابرابر و غیر دموکراتیک را تائید میکند
گر  جلوه و غیر واقعی باید جعلیاین باور . زبانی هم همینطورلحاظ سازیست و از  مگونای نیازمند ه شیوه

 .  یک باور حقیقی نیست این باور بطور ساده میتوان گفت.شود، دوباره طرح کردد و بر علیه آن اقدام گردد
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  :زیرنویس
 که در کشورهای نروژ، سوئد، فنالند و روسیه ، سال2000 با تاریخی بیش از ،ین ساکنان منطقه شمال اروپا سامیھا قدیمتر1

زبان آنان از شاخه اورالی که نزدیکی . دارای زبان، فرهنگ و ترادسیونھای کامال جداگانه از کشورهای فوق هستند. نت دارندسکو
 تخمین زده میشود 70،000معیت آنان تا ج.  دیالکت اصلی و چند زیر دیالکت است3این زبان دارای . فراوانی به زبان مجاری دارد

تنھا در سالھای اخیر اجازه یافتند که از زبان مادری خود در مدارس و . در نروژ زندگی میکنند)  نفر40000( که بخش عمده آنان
  . در کشور سوئد دارای پارلمان محلی نیز میباشند. ادارت استفاده کنند

                                                 
 


