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ABSTRACT 

This article argues that the field of intercultural language education should continue 

to question the traditional national paradigm (in which the dominant focus of 
sociocultural knowledge is on condi-tions within the borders of target-language 

countries) and orient itself still more clearly towards the diverse and interdependent 

world with a view of educating for global citizenship. The article notes that languages, 
not least those that are taught as foreign languages, are transnational and global phe-

nomena, which entails that language teaching must be prepared to teach the target 

language as first, second and foreign language in many different places in the world. 
It proposes a range of dimen-sions of transnationality comprising not only language 

flows but also other kinds of transnational practices, processes and structures – 

dimensions that may be considered in the planning and analysis of language learning 
materials. It describes three transnational themes in greater length in order to 

demonstrate how transnational contextualization can transform existing themes in the 

direction of making the real interdependent world with its important issues visible for 
the students, although perhaps only in visuals and simple texts. The three 

transnational themes dealt with are: Scotland: The Scandinavian Connection (for 

English teaching); Senegal: The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel (for 

French teaching); and The Thailand Cave Rescue (for English teaching 
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 مقدمه 1

پیوستگی، همگیرد که بهآموزش زبان در دنیایی صورت می

از  بر سر قدرت مکشگوناگونی، نابرابری و کش

تنیده و فراوانی نیز های آن هستند. مسایل درهمخصیصه

ها از جمله بحران آب و هوا، وجود دارند که برخی از آن

زدگی، فقر، بحران تنوع زیستی، نژادپرستی و جنسیت

های ژئوپلیتیکی، ها، درگیریگیریها و همهبیماریپناهندگی، 

آوری و بسیاری دیگر دامنۀ جهانی دارند. مشکالت نیرو و فن

طور مثال، در زمرۀ اهداف گونه که بهچنین وضعیتی، همان

برشمرده شده،  2015توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد در سال 

د را نیازمند آن است که افراد بیشتری از مردم جهان خو

شهروندان جهانی درنظربگیرند و چه در مناطقی که در 

همسایگیشان قرار دارد و چه مناطق دورتر، در چنین مسائلی 

مشارکت بورزند. همۀ مباحث آموزشی از جمله علوم 

شناسی، تکنولوژی، ها، تاریخ، زیستاجتماعی، جغرافیا، زبان

ه به توانند از طرق مختلف و با توجهنر، ورزش و غیره می

ماهیت ساختاری خود به پیشرفت شهروندان جهانی کمک 

کنند. در این میان، دروس مرتبط با زبان دارای نقش مهمی 

های هستند زیرا کار با یک زبان جدید امکان کار با دیدگاه

ها و جدید، احتمال برخورد با افراد بیشتر، و شاید مکان

د.حتی در سازشده را فراهم میشرایط زندگی کمتر شناخته

آموزان حتی یک کلمه از ، که در آن زبانمقدماتیهای درس

توانند تصویری را که شوند، میزبان مقصد را نیز متوجه نمی

های مختلف جهان را به به واسطۀ عکس، فیلم و نقاشی جنبه

 گذارد درک نمایند.نمایش می

گیرد، اما با پیوسته صورت میهمآموزش زبان در جهانی به

وجود، محتوای فرهنگی رایج در آموزش زبان، این

و متوسط، مایل است  مقدماتیخصوص در سطوح به

گسسته سوق دهد، دنیایی آموزان را به دیدن دنیایی ازهمزبان

موزاییک مانند از یکدیگر مجزا  شکلیها در آن بهکه ملت

هستند، دنیای کشورهای زبان مقصد. تمرکز زبان انگلیسی 

زبان )یا در برخی موارد، کشور های انگلیسیاغلب بر کشور

آموزان(، تمرکز زبان فرانسه بر کشورهای خود زبان

زبان، و تمرکز زبان اسپانیایی بر کشورهای فرانسوی

ها و کشورها زبان معطوف بوده و رابطۀ سایر زباناسپانیایی

نیز به همین ترتیب است. البته، این قابل توجیه است که 

هنگی و تاریخی کشوری که در آن زبان هدف های فرزمینه

گیرد عنوان زبان اول مورد استفاده قرار میعمدتاً و احتماالً به

نگرانۀ غالب دارای اولیت باشند. اما از سوی دیگر، تفکر ملی

در خصوص مباحث مرتبط با زبان به این مفهوم است که 

 آگاهی دربارۀ جهان در حدود مرزهای هر ملت متوقف گردد

. این امر، مشارکت در (2018، ریزاگر 2007ریزاگر )

 سازد.را دشوار می جهانیشهروندی 

پردازد که چگونه آموزش زبان فصل حاضر به این موضوع می

گیری آشکار به سمت تواند با جهتفرهنگی میصورت بینبه

یتی و جهانی با فعل و انفعاالت پیچیده و فرآیندهای مل

 نقش داشته باشد. جهانیدر توسعۀ شهروندی  ،فراملیتی

، بخشی به انتقاد درخصوص الگووارۀ ملی اختصاص ابتدا

یافته و نیز پیشنهادهایی برای ایجاد یک رویکرد جهانی و 

است. بخش فرهنگی زبان مطرح شدهفراملیتی در آموزش بین

 ،اهبر این موضوع تاکید دارد که بسیاری از زبان دوم

برخی از  سومهایی جهانی و فراملیتی هستند. در بخش پدیده

های فراملیتی زبان، تحرکات این ابعاد فراملیتی از جمله جریان

شوند. های فراملیتی و غیره شرح داده میفراملیتی زبان، رسانه

عنوان سازی ملیتی و فراملیتی بهدربارۀ همبافت چهارمبخش 

محتوای فرهنگی  ،ز طریق آنیک راهبرد آموزشی است که ا

تر ادغام های گستردهموجود در مباحث آموزشی فعلی با زمینه

 ، سه نمونۀ فرضی از محورهایپنجماست. بخش شده

دهد. این فراملیتی را مورد بحث و توضیح قرار می موضوعی

عنوان دانش عمومی و بستری برای توانند بهمحورها می
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های مرتبط با آموزش زبان ها، فرآیندها و فعالیتپروژه

سال( و بزرگساالن  13انگلیسی/فرانسوی به جوانان )باالی 

ی باشد. این محورها)در این مورد دانمارک( کاربرد داشته

 اسکاتلند: پیوند اسکاندیناوی. 1عبارتند از:  موضوعی

 سنگال: دیوار بزرگ سبز برای صحرا و ساحل. 2)انگلیسی( 

 )انگلیسی(. تایلندنجات غار . 3)فرانسه(، و 

 های چندملیتیالگوواره ملی و پیشرفت

، چندین پژوهش 2000خصوص از سال و به 1۹80از دهۀ 

انتقادی درخصوص ضرورت عبور از الگووارۀ ملی در 

بر است. عالوهآموزش بین فرهنگی زبان صورت گرفته

توان به آثار بایرام در کارهای خودم که در باال ذکر شد، می

، گرای 2018، بایرام 2017، ،بایرام و همکاران 2008سال 

، 201۹، کرامش 2015کرامش و وینال ، 2002گایلهرم ، 2010

واگنر و همکاران  و1۹8۹ریزاگر ، ،2008کورماروادیولو 

اند که گرفته اشاره کرد. تعدادی پروژۀ ابتکاری صورت 2018

های بایرام، شهروندی جهانی و عمدتاً تحت تاثیر پژوهش

 ۀاند. برای مثال، یک پروژفرهنگی را هدف قرار دادهبین

اموزان انگلیسی در دانمارک و کاری فراملیتی بین زبانهم

پورتو و همکاران آرژانتین با تمرکز بر آموزش محیطی )

آموزان ای دیگر که شامل زبان( انجام شده و پروژه2017

آموزان اسپانیایی در بریتانیا بوده انگلیسی در آرژانتین و زبان

ر جنگ مالویناس/ فالکلند و آموزش صلح نیز با تمرکز ب

دیگر از  ۀاست. چندین پروژ( صورت گرفته2017)پورتو و 

، 2017پروجینی و  ،2017گولوبوا و همکاران کارهای جمله 

یز مبتنی بر ن 2017پورتو ، یولیتو و 2017سیلوی و گرفنیتز 

ها های شهروندی جهانی هستند. بسیاری از این پروژهآرمان

صورت فعال و با تامل ند که شهروندی جهانی را بهادر تالش

و اقدام در خصوص اختالفات یا پیچیدگی موجود در روابط 

 میان دو یا چند کشور افزایش دهند.

و سایر مطالب آموزشی ها ابه در کتطور کاما در عمل، همان

و متوسط مشاهده شود، تفکر غالب  مقدماتیبرای سطوح 

از بازتاب جهان در  (2018ریزاگر )گرایانه است. اثر ملیت

دهد. این کتاب شامل کتب آموزش زبان تحیلی جامع  ارائه می

مارک و در است که در دان آموزشیکتاب  6وتحلیل هتجزی

های انگلیسی، آلمانی، ترتیب برای زبانبه 2015سال 

فرانسوی، اسپانیایی، دانمارکی و اسپرانتو مورد استفاده 

بعد به مقایسۀ تعدادی از  ۀلهها در واند. این تحلیلبوده

از سراسر  آموزشیها در تحلیل کتب نگاشتمقاالت و تک

مورد استفاده برای  آموزشیپردازد که دربارۀ کتب جهان می

ها در کشورهای مختلف است. این مطالعه آموزش همین زبان

دهد جهان است، اما نشان می تنوع باال در بازنمایی ۀدهندنشان

طور کامل تحت سلطۀ الگووارۀ ها تقریباً بهکه این بازنمایی

ملی قرار دارند چرا که به ندرت به روابط یا پیوندهای میان 

 اند.تهکشورها پرداخ

 A Piece)یک تکه کیکبرای مثال، کتاب آموزش انگلیسی )

of Cake, Boesen & Rosendal 2011.)  نوشتۀ بوسن و ،

برای  هسه سال طی یک دورۀکه  2011روزندال در سال 

شود( هیچ در دانمارک استفاده می مقدماتیدوم تدریس سطح 

نافع و امای به امپراتوری بریتانیا، کشورهای مشترکاشاره

بودن )مگر در یک شوخی دربارۀ مودب کنداتحادیۀ اروپا نمی

ارتباطات »فصلی دربارۀ یک تکه کیک ها(. کتاب بریتانیایی

دارد که بر روابط شخصی افراد از طریق سفر، « جهانی

: 2018ریزاگر مهاجرت و ارتباطات دیجیتال متمرکز است )

 ای نیز هست:گر چنین نکتهاما این تحلیل نمایان (1۹4

طور به ،مربوط به کشورها یا مناطق هایفصل تمام …

متمرکز هستند... این  بومیکامل بر سطح ملی یا 

تر عنوان بخشی از یک زمینۀ وسیعکشورها و مناطق به

–های دیگرفصل کهاند. درحالیمورد توجه قرار نگرفته

جادوگری، غذا، ورزش، فضا، موفقیت، موسیقی،  دربارۀ
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ها متفاوت هستند. این فصل–ارتباطات جهانی، عشق

کنند اما محورهای اصلی اشارۀ صریحی به کشورها نمی

تر مورد توجه هایی با ابعاد کلیخود را همچون پدیده

طور کلی. دهند: مثالً غذا و سایر موارد بهقرار می

غیرمستقیم چنین استنباط ت در یک برداش ،حالبااین

طور کلی یک محیط شود که جغرافیای مدنظر بهمی

زبان است و تقریباً همۀ متون و افرادی که به انگلیسی

متحده یا شود، مثالً با زندگی در ایاالتها اشاره میآن

 (.1۹1: 2018بریتانیا مرتبط هستند )ریزاگر، 

ب آموزشی البته باید توجه داشت که این صرفاً یک کتا

تدریس انگلیسی در »گر تواند نمایان)مشهور( است؛ و نمی

 باشد.« دانمارک

 2018ای بر تحلیل ریزاگر به سال تواند ادامهفصل پیش رو می

های احتمالی جهت بار بر گزینهشود که ایندرنظر گرفته

گیری مطالب موجود تاکید دارد. الزم به ذکر تکمیل و جهت

به اسکاتلند قبالً در تحقیق ریزاگر در  است که مورد مربوط

مطرح شده بود که در متن حاضر با توضیحات  2018سال 

 است.بیشتری به آن پرداخته شده

 انداز فراملیتی و جهانیها در یک چشمزبان

 عنوان زبانهایی که بهزبان و حتیها، نگاهی به کاربرد زبان با

ها یابیم که زبانشوند، درمیخارجی آموزش داده می

الف،  2021ریزاگر های فراملیتی و جهانی هستند )پدیده

(. زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی، عربی، ب 2021ریزاگر 

برخی های دیگر هم در اسپانیایی، آلمانی و بسیاری از زبان

عنوان زبان اول یا دوم مورد استفاده قرار کشورهای خاص به

عنوان گیرند و هم در بسیاری از کشورهای دیگر تحتمی

های مختلف آموزشی و دانشگاهی زبان خارجی در زمینه

 (lingua franca)عنوان زبان مشترکروند، و هم بهکار میبه

وند که در شهای مختلفی استفاده میبرای صحبت در زمینه

سرتاسر جهان برای آن زبان مشترک دیگری وجود ندارد. به

زبان مثال، زبانی مانند آلمانی هم در کشورهای آلمانیعنوان

جویان، ها، دانشاروپا کاربرد دارد و هم توسط توریست

ها، بازنشستگان، مدرسان آلمانی، بازرگانان، دیپلمات

قشار در سراسر جهان مهندسان، پزشکان، نوازندگان، و سایر ا

گیرد )البته، در بحران فعلی کرونا مورد استفاده قرار می

شدت با مانع مواجه شده اما مسافرت به شکل فیزیکی به

، امکان عالوهیافتن است(. به رسمیتارتباط ویدیویی در حال 

ای به زبان آلمانی در اقصی دریافت و تولید محتوای رسانه

تواند در اقصی نقاط زبان آلمانی مینقاط جهان وجود دارد. 

عنوان زبان مشترک مورد استفاده قرار گیرد. الزم به جهان به

های موضوعی ذکر است که کتب و متون مختلفی در زمینه

راحتی اند. بنابراین بهشمار به زبان آلمان نوشته شدهبی

مثالً در مورد ویتنام اطالعات  ،توان از طریق زبان آلمانیمی

های ملی یا رسمی جهان کرد. از طریق هر یک از زبان کسب

 .نمودتوان دربارۀ کل دنیا اطالعات کسب می

این نکته نیز الزم به ذکر است که یکی از  ،حالدرعین

های بزرگ یادگیری زبان قابلیت آن برای ارائۀ مزیت

موز آهای جدید دربارۀ جهان است، زیرا هم برای زباندیدگاه

که زبان مورد نظر در جای دیگری از هم این تازگی دارد و

اروپا یا جهان و منطبق با شرایط جغرافیایی، تجربیات و 

های تاریخی خاصی شکل گرفته است. یادگیری زبان ایده

تواند انگلیسی، فرانسوی، چینی، عربی، اسپانیایی یا آلمانی می

دش یا نظرات خو بر دیدگاهآموز را آگاه سازد که عالوهزبان

 ،درخصوص یک موضوع )مثالً در مورد ویتنام و تاریخ(

نظرات دیگری نیز در جهان وجود دارند. این دیدگاه نقطه

های جاری در جوامع زبانی خاص تواند مربوط به گفتمانمی

مباحث مربوط به نقش تاریخی کشت برنج  ،باشد )برای مثال

از زبان مورد  در ویتنام( و یا بیشتر به ساختار معنایی و استفاده

طور ( )به2015ها( ارتباط بیابد )ریزاگر نظر )زبان فرهنگی آن
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در انگلستان که در « برنج»های مرتبط با زمینهپیش ،مثال

 ترجمۀ آن به آلمانی و ویتنامی اندکی تفاوت وجود دارد(.

های انگلیسی یا فرانسوی که در از این رو، وقتی کسی زبان

درحال آموزد، در حقیقت شده را می ها اشارهاین فصل به آن

در سراسر جهان  تواندمیکه  است« زبان جهانی»یکآموختن 

عنوان زبان اول، زبان دوم یا زبان و در شرایطی خاص به

 .مورد استفاده قرار گیردعنوان زبان مشترک خارجی و یا به

این دیدگاه جهانی با ابعاد فرهنگی آموزش زبان نیزقابل 

عنوان زبان مقصد را صرفاً بهاگر فرد کشورهای انطباق است. 

درنظر بگیرد که هر یک نهادهای ملی و  ییواحدهایی مجزا

فرهنگ ملی خود را دارند، متوجه وابستگی متقابل میان مناطق 

و کشورهای این دنیای جهانی و مدرن نخواهد شد. برای 

مان اروپا، ناتو، ساز ۀواسطۀ عضویت در اتحادیمثال، فرانسه به

و  20و جی  7ملل، سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، جی

عمیقاً با  ،المللیهای جهانی و مجامع بینبسیاری از سازمان

تمام دنیا درهم آمیخته است. این کشور از طریق روابط 

خاصی که با مستعمرات سابق، تجارت جهانی و انواع دیگر 

ی مهاجرت هاواسطۀ درگیری در شبکهدارد و به هاکاریهم

است. بنابراین، های جهان متصل شدهفراملی، به سایر بخش

وقتی کسی در مورد یکی از کشورهای زبان مقصد آگاهی 

حال تمامیشان چندزبانه هستند(، نباید هرکند )که بهکسب می

فراموش شود که این کشور در صحنۀ جهانی ایفای نقش 

 کند.می

 ابعاد فراملیتی:

خواهند شرایط فرهنگی و اجتماعی را در کسانی که می

توصیف کنند، ممکن است به سنت  مقصدکشورهای زبان 

ل شودند س( متوLandeskundeای )عات منطقهالدیرینۀ مط

در آلمان )غربی(  گسترش یافت، اما 1۹00که ابتدا طی سدۀ 

شود. های دیگر نیز به آن ارجاع داده میدر بسیاری از زمینه

تواند دربرگیرندۀ می«( شناخت کشور)»ای العات منطقهمط

بسیاری از ابعاد مرتبط با یک کشور باشد که از آن جمله 

توان به بعد جغرافیایی و تاریخی، تنوع قومی،  اجتماعی می

ها، تولید فرهنگی، و زبانی، نهادهای آموزشی و سایر سازمان

، ریزاگر 2001بایرام ) اشاره کردسیاست، اقتصاد و سایر ابعاد 

تواند ای می(. بنابراین، مطالعات منطقه 2018، ریزاگر 2007

عنوان یک حیطۀ مطالعاتی تعریف شود که دربردارندۀ به

بر کشور یا ملتی واحد تمرکز  و چندین رشتۀ تخصصی است

 دارد.

بیشتر  اگر بخواهیم از این الگووارۀ ملی فراتر برویم و آن را

به سمت دنیایی سوق دهیم که دارای فرآیندها و فعل و 

توانیم این تالش را انفعاالت پیچیدۀ ملی و فراملی است، می

 (Landeskunde)ایمطالعات منطقهعنوان تغییر جهتی در به

و سنتی درنظر بگیریم. چنین رویکردی سعی دارد بدون 

وگو دربارۀ( )گفتو که کشورها و مرزها گرفتن اینهدنادی

پیوسته عنوان نهادی درهمها وجود دارد، جهان را بهملیت

همانند گیری به سمت فراملیتی بودن نیز معرفی نماید. جهت

 شود.ای چندین رشتۀ تخصصی را شامل میمطالعات منطقه

های مختلفی در زمینۀ فراملیتی وجود دارد، زیرا بخش نظریه

سانی درحال فاصله گرفتن عظیمی از علوم اجتماعی و علوم ان

های سنتی و ملی نسبت به جهان هستند. اولین منبع از دیدگاه

شناس سوئدی (، انسان1۹۹2نرز )اهبخش برای من الهام

ام که ( توضیح داده2006است، و در یکی از مقاالت خود )

دادن برای شکل توانهای فرهنگی را میچگونه تئوری جریان

 های فراملی زبانبه دیدگاهی درخصوص جریان

کار برد. این های فرهنگی بهزمنهفرهنگی( با پیش)زبان

جایی های فرامرزی و دیگر انواع جابهها از مهاجرتجریان

های ناشی شده و )مثالً در شهرها( باعث ایجاد پیچیدگی

قومی، گردند که شامل ارتباطات درونای میمنطقه

در و مراتبی و سایر انواع کشمکش است های سلسلهیدرگیر



 

180 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
174
 

تا 
194

 

ان
 

های مختلف برای دستیابی به قدرت میان گویشوران زبان

تاثیر ها در شرایط مختلف تحتگیرد. این جریانصورت می

موزی در سراسر جهان نیز هستند، که در آن آروند زبان

عنوان زبان خارجی یا زبان دوم میان های مورد نظر تحتزبان

یابند. ارتباط دیجیتالی مدرن، حفظ آموزان گسترش میزبان

های زبانی را هم در حیطۀ مکالمه و هم در حیطۀ شبکه

نمایند. بنابراین، خواندن و نوشتن در سراسر جهان تسهیل می

بر ایجاد دسترسی به کشورهای تواند عالوهآموزش زبان می

اها در ها و فضمقصد، امکان دسترسی به بسیاری از مکان

فراهم کند. این امکان برای بسیاری از نیز سراسر جهان را 

های جهان میسر شده است و تنها به زبان انگلیسی زبان

 محدود نیست.

فهرستی از ابعاد فراملی ارائه خواهم کرد که ممکن  ،در ادامه

مطالب و آموزش شهروندی جهانی در  تدریساست با 

ریزاگر و سوارستاد ند )فرهنگی زبان مرتبط باشآموزش بین

جا قابل توجه است این است که  همانند چه در این(. آن2020

فرض وجود ندارد ، این پیشایمطالعات منطقهروش سنتی 

که الزم است همۀ این ابعاد مدنظر قرار گرفته یا به همان 

ها باید وجود شکل آموخته شوند. اما حداقل تعدادی از آن

آموزان نشان ارتباطات فراملی را به زبانداشته باشند تا بتوانند 

هم پیوسته ها کمک کنند تا از این جهان بهو به آن دهند

 بینانه بسازند.اقعتصویری و

به این دلیل در ابعاد فراملی زیر « المللروابط بین»عنوان 

شود که این روابط از مرزهای کشورهای خاص گنجانده می

معنی روابط بین الملل بهروند. اما در واقع، روابط بینفراتر می

ای است بر تفکر ها )فعاالن دولتی( است و صرفاً ادامهملت

 ملی.

باید توجه داشت که شد، که در بخش مقدمه گفتهطور همان

گیرد الملل و ارتباطات فراملی در جهانی شکل میروابط بین

عدالتی و منازعات قدرت در آن وجود دارد. دیدگاهی که بی

طورمثال، ها و بهکه ماهیت فراملی دارد، باید این درگیری

قرار  زدایی را مدنظرمسائل مرتبط با امپریالیسم و مشروعیت

 دهد.

شناسی، جامعه میان مشترک تعامل حاصل –المللیروابط بین

با  توانهای این مورد را میعلوم سیاسی و اقتصاد: نمونه

، سازمان  (UN)المللی مانند سازمان مللهای بینسازمان

، انجمن ملل آسیای جنوب  (WHO)جهانی بهداشت

 ASEAN (the Association of Southeast)شرقی

Asian Nations)) اتحادیۀ آفریقا ،(AU (the African 

Union)) ،  اتحادیۀ کشورهای

، سازمان  (Commonwealth of Nations)المنافعمشترک

 OIF (Organisation)المللی فرانکفونیبین

internationale de la Francophonie))  اتحادیۀ ،

ن داد. این )که دارای رویۀ فراملیتی نیز هستند( نشا (EU)اروپا

تواند روابط مرتبط با واردات و صادرات که در بخش می

گیرند و بسیاری از انواع دیگر روابط سطح ملی صورت می

 میان فعاالن دولتی را شامل شود.

شناسی حاصل تعامل مشترک میان جامعه –تحرکات فراملیتی

مردم به دالیل متعدد و با اهداف گوناگون شناسی: و انسان

)گردشگری، بازدیدهای خانوادگی، اکتشاف، ورزش، 

 تگی، مهاجرتشسمهاجرت برای کار انسانی، مهاجرت بازن

های محیطی، قاچاق فرار از جنگ و دور شدن از آسیب برای

های فراملیتی و کنند،  شبکهانسان( در سراسر جهان تردد می

که در نتیجۀ  (Diaspora )جوامع دور از وطن )دیاسپورا(

شوند، مثاالً دیاسپورای مردم ترکیه در اروپا رت ایجاد میمهاج

ویژه در آلمان، و دیاسپورای مردم چین در اکثر کشورها و به

 و حتی در جنوب شرقی آسیا.

حاصل  –هاها  فعالیتها، گفتمانهای فراملیتی ایدهجریان

شناسی: تعامل مشترک میان مطالعات فرهنگی و جامعه

در سرتاسر حهان؛  جدیدیوسیقی و م شدن فرهنگپخش
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داری؛ ها در مورد دموکراسی یا سرمایهعقاید و ایدئولوژی

ها)ی های توطئه در رسانهشدن اخبار خبری و تئوریپخش

گری در رابطه با تغییرات آب ؛ انواع مختلف کنشاجتماعی(

 و هوا.

حاصل تعامل مشترک میان  –های فراملی زبانجریان

شناسی اجتماعی: گسترش زبان )نه شناسی زبان و زبانجامعه

های گیری محیطتنها زبان انگلیسی( در سراسر جهان و شکل

ها چندین زبان مورد استفاده قرار گرفته و چندزبانه، که در آن

گارسیا و لی شدن، فرازبانیشوند )احتماالً با هم ترکیب می

( و در چنین فضاهایی ممکن است مردم )همانند 2014

عنوان زبان اول، یا های خاصی را بهگویشوران فراملیتی( زبان

 زبان دوم یا زبان خارجی مورد استفاده قرار دهند.

حاصل  –المللی نیستند()که لزوماً بین های فراملیتیسازمان

های شناسی و علوم سیاسی: شرکتتعامل مشترک میان جامعه

یا  (Coca-Cola)، کوکاکوال (LEGO)فراملیتی مانند لگو

نهاد مانند های مردم، سازمان (Tech Giants)جاینتستک

 Doctors)مرز، پزشکان بدون (Greenpeace)صلح سبز

Without Borders) و یا شورش انقراض(Extinction 

Rebellion) های جهانی مانند کلیسای کاتولیک ؛ سازمان

های های فراملیتی شهرهای پایدار؛ جنبشرومی؛ شبکه

 فراملیتی حفاظت از محیط زیست.

حاصل تعامل مشترک  –ها و تعامالت فراملیتیزیرساخت

ها آهن، جادههایی مانند راهآوریفنآوری و جغرافیا؛ میان فن

طور مثال، سازند، بهفراملی را ممکن میو بنادر که فرآیندهای 

ابتکار کمربند و جاده در چین، خطوط ارتباط میان مرزی با 

یی با هاکاری؛ ارتباطات و همهاهای اقیانوسی و ماهوارهکابل

های جمعی، اینترنت و واسطۀ رسانهجهانی به نسبتاً ابعاد

 های اجتماعی.رسانه

ل تعامل مشترک میان حاص –ایشرایط طبیعی جهانی/منطقه

علوم طبیعی و سایر علوم: مناظر طبیعی، حیات جانوران و 

ها، آب و هوا، بالیای طبیعی و فعل و گیریگیاهان، همه

 انفعاالت پیچیدۀ طبیعت با جامعه و فرهنگ.

ریزی بایسته است که این فهرست از ابعاد فراملیتی در برنامه

ان مورد استفاده و تحلیل مطالب آموزشی و کالً تدریس زب

و ریزاگر و  2018ریزاگر به سال های قرار گیرد. در مقاله

لیستی مشابه مورد استفاده قرار  ،2020اسوارستاد به سال 

 گرفته و در آن تعدادی پرسش تحلیلی مطرح شده است، مثالً

نه؟  است یاکه آیا تحرکات یا مهاجرت فراملیتی نمود یافتهاین

 (.1۹0: 2018ریزاگر )

 ملی و فراملی: سه نمونهسازی همبافت

سازی یک استراتزی مناسب برای آموزش جا همبافتدر این

شود که با آگاهی در خصوص و تدریس درنظر گرفته می

ها فرهنگ، جامعه و جهان مرتبط است و آگاهی در مورد زبان

ریزاگر و اسوارستاد شود )را نیز شامل می)آگاهی چند زبانه( 

آموز ، هم مدرس و هم دانشآموزشیکتاب  مولف(. هم 2020

سازی نقش داشته باشند. مدرس توانند در این همبافتمی

سازی برای تواند نشان دهد که چگونه فرد توانایی همبافتمی

سازی المه شبیهیک متن، یک ویدئو، یک تصویر، یک مک

شده، یک کشور، یک موضوع، و سایر چیزهای مشابه را دارد. 

زمینۀ محتمل را آموزان تالش برای تصور یک پیشدانش

بیاموزند و در صورت امکان، جهت بهتر کردن این 

ها سازیها آگاهی کسب نمایند. این همبافتسازیهمبافت

اگون های گوناستدالل پیروند و رساختار منسجمی ندا

ها باید تا  توانند به هر جهتی میل کنند، البته این استداللمی

 حد امکان مبتنی بر حقیت باشند.

سازی در سطح ملی صورت گاهی نیاز است که این همبافت

گیرد. برای مثال، اگر یک کتاب آموزش اسپانیایی کشور 
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 Day of)را صرفاً با اشاره به جشن روز مردگان« مکزیک»

the Dead) سازی برای آن در مکزیکوسیتی نشان دهد، زمینه

تواند با ارائۀ اطالعاتی در خصوص تنوع قومی، نژادی، می

زبانی و مذهبی و نیز برخی مسائل مهم اجتماعی و سیاسی 

مکزیک صورت پذیرد. احتماالً برخی از مدرسان نیز دربارۀ 

 دهند.ای میزمینهآموزان چنین پیشد نظر به دانشVکشور مو

عنوان کند که مکزیک بهسازی فراملی ایجاب میهمبافت

، شود که با آن درآمیخته استبخشی از جهان درنظر گرفته

را « مکزیک در جهان و جهان در مکزیک»مانند  مثالً عبارتی

دار ملی دلیل وجود سنت ریشهدرنظر بگیرید. احتمال دارد به

حیطۀ زبان در آموزش زبان، این کار برای افراد فعال در 

جو برای وفراملی نیازمند جست ساریمشکل باشد. همبافت

ها است. در مورد یافتن ارتباطات، روابط، مبادالت و درگیری

تواند شامل ارتباط این کشور با جو میومکزیک، این جست

متحده یا اروپا یا دیگر التین یا ایاالتهای آمریکایسایر بخش

فراملیتی امکان یافتن انواع پیوندهای ها باشد. این نظرگاه قاره

کند و از این موجود میان مکزیک و باقی جهان را نمایان می

واسطۀ نظرگاه ملی جزو امور چه بهطریق، درخصوص آن

های جدیدی را ارائه شد، دیدگاهداخلی مکزیک تلقی می

 دهد.می

عنوان نمونه مورد بحث که در پایین به موضوعی سه محور

های مختلف جهان اشاره دارد. این به بخش اندتهقرار گرف

موارد فرضی هستند و بر اساس تحلیلی که در باال به آن اشاره 

های دانمارکی برای شد، عمدتاً از بازنمایی جهان در کتاب

های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، آموزش زبان

 ریزاگرند )ادست آمدهدانمارکی )برای مهاجران( و اسپرانتو به

 الف(.2021 ، ریزاگر2018

 بخشمنبع الهامعنوان الزم به تاکید است که این محورها به

فرهنگی میان مدرسان، مدرسان برای ایجاد تفکر بین

ها، تولید کنندگان مطالب آموزشی و جو، مربیان مدرسدانش

توصیۀ این نیست رض غشوند. ها در نظر گرفته میسایر گروه

طور اجباری رعایت گردند. شاید که تمام ابعاد این محورها  به

بشود چند بخش این محورها را در قالب پروژه، با رعایت 

قوانین و مقررات مدرسه و طرح درسی، و با درنظرگرفتن 

آموزان در روند واقعی تدریس سن و سطح بلوغ دانش

تولید مطالب ها نیز ممکن است در گنجاند. بعضی بخش

آموزشی یا در قالب نکات تکمیلی برای مطالب موجود مورد 

طور به توانها را نیز میاستفاده قرار گیرند. بعضی قسمت

کامل و با استفاده از امکانات بصری به نمایش گذاشت. برخی 

توانند برای ارزیابی مناسب باشند، اما همۀ ها هم میبخش

 جنین نیستند.ها اینبخش

جا جایی است در ت آمورشی )فرضی( دانمارک است. اینباف

؛ شوندمی سازیهمبافت ی موضوعیهادر آن محورجهان که 

عنوان کشوری ندازی جهانی، دانمارک احتماالً بهادر چشم

اسکاندیناوی واقع در اروپای شمالی معرفی شود. این کشور 

های استعماری اروپا بود که در تجارت برده در یکی از قدرت

است. این کشور در ساحل کرانۀ آتالنتیک شرکت جسته

دریای  شرقی هند، در ساحل طالیی آفریقا )غنای امروزی( و

گرینلند،  شاملکاراییب و نیز در اقیانوس اطلس شمالی 

. گرینلند و استفارو دارای مستعمره بودهجزایر  ایسلند و

جزوی از ساختار دولت نامتعارف و جزایر فارو هنوز هم 

هستند، و تا حدی خودمختار « قلمروی دانمارک»متزلزل  

اکن دانمارک اهالی گرینلند که س رند. بسیاری ازشمار میبه

نژاد پرستی و ناآگاهی در مورد گرینلند اثرات ناشی از هستند 

 کنند )کااللیت نونات(.امروزی را تجربه می

ها براساس ذکر است که اطالعت کلی در مورد این مثالشایان

با و  دانش عمومی )و دیدگاه اروپایی( من شکل گرفته

های و ویرایشبرداشتی انتقادی از مطالب مندرج در اینترنت 

( bokmålانگلیسی، فرانسوی، دانمارکی و نروژی )

های است. اگر قرار باشد این مثالپدیا تکمیل شدهویکی
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رد مشابه جهت استفادۀ واقعی در مطالب افراملیتی یا مو

آموزشی تدوین شوند، الزم است این کار در بهترین حالت، 

ل در طور مثاکاری متخصصانی صورت بگیرد که بهبا هم

 زمینه هستند.نگاری دارای پیششناسی یا روزنامهحیطۀ انسان

 اسکاتلند: پیوند اسکاندیناوی

، یک تکه کیک مطالب مندرج در کتاب آموزش انگلیسی در

وتحلیل قرار توسط ریزاگر مورد تجزیه 2018که در سال 

ای نشده است. فقط در است، به اسکاتلند هیچ اشارهگرفته

است، طور گذرا به این کشور اشاره شدهبهسایت کتاب وب

بنابراین من نوشتۀ خود را در جایی متفاوت و مرتبط با 

 کنم:اسکاتلند شروع می

جوی آموزش انگلیسی در چندی پیش، دو مدرس که دانش

دانمارک بودند در اینترنت یک ماژول آموزشی در مورد 

 از …»اسکاتلند ایجاد کردند. در متن مقدمه چنین آمده: 

چه اسکاتلند دورۀ آموزشی، دربارۀ اسکاتلند و آن این طریق

 نقشۀ با ماژول این. «…بابت آن شهرت دارد خواهید آموخت 

کوچکی از بریتانیا و ویدیوهای کوتاهی از یوتیوب شروع 

شود که دربارۀ پرچم دانمارک، پرچم اتحادیه و پرچم می

توریستی  دهند. پس از آن، چند فیلماسکاتلند توضیح می

ها توسط که برخی از آن گرفته قراربسیار زیبا 

VisitScotland  های زیبا، اند و مناظر و قلعهشدهتولید

های اسکاتلندی، رقص شمشیر و دامن پایپسازهای بگ

رانی، گلف، جشنوارۀ ادینبورگ فرینج، مردان، قایق

های جنگی، ویسکی و انواع مشروبات، و هیوالی خالکوبی

 دهد.نس را نشان میالک

های ها بسیار جالب هستند و اسکاتلند برای توریستهمۀ این

دانمارکی مقصد محبوبی است. اما این ماژول تقریباً منحصراً 

ها فعالیت»ویژه بر برمیراث محلی و قدیمی تمرکز دارد، و به

به سمت برندسازی  گرایش–و محصوالت فرهنگی اسکاتلند

( متمرکز 2010گری )« دشگریملی از صنعت معمول گر

های را با زندگی و دغدغه آموزاندانش ،است. این ماژول

جوانان و بزرگساالن امروز و فردای اسکاتلند )یا دانمارک( 

سازی هم در سطح کند. این ماژول نیازمند همبافتآشنا نمی

 ملی و هم در سطح فراملی است.

 سازی ملیهمبافت

این ماژول باید در مورد جغرافیای اسکاتلند از جمله سرزمین 

الجزایرهای مختلف آن اطالعات بیشتری را اصلی و مجمع

شامل شود. این جغرافیا با جغرافیای دانمارک که شامل بخشی 

از سرزمین اصلی و تعدادی جزیره )که درصورت پیشروی تا 

گیرد( ربر میقلمرو دانمارک، چزایر فارو و گرینلند را نیز د

هایی دارد. دانمارک در جوتلند جنوبی مرز است، شباهت

کوچکی با آلمان دارد که  با مرز بین اسکاتلند و انگلستان 

 ۀقابل مقایسه است )و در هر دو منطقۀ مرزی بقایای یک دیوار

دفاعی قدیمی وجود دارد(. این ماژول باید حاوی اطالعاتی 

قومی، مذهبی و زبانی در در مورد تنوع اجتماعی، نژادی، 

اسکاتلند امروز بوده، و شاید برای مثال باید اطالعاتی را نیز 

ای و در مورد صنعت شیالت، صنعت نفت، تسلیحات هسته

های فوتبالی و مذهبی شامل شود. ها، و درگیریزیردریایی

های مختلف متنی و/یا تصویری توانند قالباین اطالعات می

 داشته باشند.

بر انگلیسی ه به تنوع زبانی، باید اشاره کرد که عالوهبا توج

های های مهاجر و هم زبان)اسکاتلندی(، در اسکتلند هم زبان

های مهاجر شامل بومی مورد استفاده هستند. نمونۀ زبان

های بومی شامل های لهستانی یا اردو، و نمونۀ زبانزبان

)شبیه به  گیلیک اسکاتلندی )مربوط به ایرلند( و اسکاتس

نوعی نزدیک به شباهت/پیوستگی میان دانمارکی انگلیسی و به

شوند( دانمارکی متوجه آن می آموزانو نروژی که بیشتردانش

 هستند.
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سازی ملی مناظر گردشگری ها در مورد همبافتاین مثال

انداز و چشم به دهد که توجهمعمول در اسکاتلند نشان می

زی حائز اهمیت است. در این ساهدف موردنظر برای همبافت

ها و سازی به جهت مشخص کردن شباهتمورد، همبافت

های موجود میان اسکاتنلد و دانمارک )که یادگیری در تفاوت

 گیرد( است.بافت آن صورت می

 فراملی سازیهمبافت

اسکاتلند کشوری است که با بسیاری از کشورها و مناطق 

رد. این کشور بین اقیانوس سرتاسر جهان نیز ارتباط و رابطه دا

اطلس شمالی و دریای شمال قرار دارد. فاصلۀ میان جزایر 

فارو، نروژ و ایسلند زیاد نیست و دانمارک نیز در همسایگی 

ها قرار دارد. در واقع، از دیرباز میان اسکاتلند و کشورهای آن

اسکاندیناوی روابط اقتصادی و فرهنگی مستحکم و بلندمدت 

ست. از قرن هشتم تا پانزدهم اسکاتلند اوجود داشته

های وسیعی از سرزمین اصلی اسکاتلند و )بخش

است و  الجزایر اطراف آن( جزو اسکاندیناوی بودهمجمع

تحت استعمار مردم نروژ و دیگر نقاط اسکاندیناوی 

اند. در اروکنی و شتلند ( قرار داشتهدیگر ها و اقوام)وایکینگ

ام نورن  مورد استفاده بوده که به زبان زبانی اسکاندیناوی به ن

و بعدها  یفارویی شباهت دارد. این زبان به تدریج با اسکاتلند

 1850انگلیسی جایگزین شد و در نهایت در حدود سال 

 منقرض گردید.

امروزه اسکاتلند در حال احیای این پیوندها با شمال و شرق 

شمال اروپا  های رفاه اجتماعی دربه مدلبوده و برای نمونه، 

بیانیۀ سیاست بالتیک شمالی  2014داده و از سال گرایش نشان

توان تاثیر این تجدید حیات است. همچنین میرا تدوین نموده

( و 2005یافته در سال های شتلند )رسمیترا با بررسی پرچم

( که هر دو شامل صلیب 2007یافته در سال اورکنی )رسمیت

باط دیگری نیز بین اسکاتلند و شمالی هستند، دریافت. )ارت

دانمارک وجود دارد: یکی از ثروتمندترین افراد دانمارک، 

، یکی از  Bestsellerآندرس هولش پولسن و مالک 

 رود.(شمار میداران اسکاتلند بهترین زمینبزرگ

ی یا کلی در مورد هویت ملی اسکاتلند به ئاین تغییرات جز

طور شود. همانانگلستان مربوط میاستقالل احتمالی از  بحث

پرسی در اسکاتلند در یک همه 2014دانیم، در سال که می

ها رای آن %55خصوص استقالل ملی اسکاتلند برگزار شد که 

دادند )در میان جمع اخیر، « آری»ها رای آن %44و « نه»

آفریقایی »و « های آسیایی برای آریاسکات»هایی مانند گروه

وضعیت ناشی  قرار داشتند(. البته،« ندی مستقلبرای اسکاتل

و سواالتی که در  (Brexit)خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا

بر شکل گرفته، مورد رابطۀ آینده اسکاتلند با اتحادیۀ اروپا 

گذارد. این وضعیت از دیدگاه تمام این ماجرا تاثیر می

هایی دانمارک نیز بسیار جالب توجه است زیرا پرسش

گیرد. در را در برمی« گراییملی»و « ملت»درخصوص معنای 

وگوهایی در مورد هویت ملی در رابطه با اتحادیۀ اروپا گفت

دانمارک جریان دارد. اما همانطور که قبالً گفته شد، دانمارک 

است که سه کشور را « قلمرو دانمارک»نیز بخش غالب در 

ارو. هم در شود: دانمارک، بگرینلند و جزایر فشامل می

گرینلند و هم در فارو )که عضو اتحادیۀ اروپا نیستند( 

 های استقالل ملی در جریان است.جنبش

شدن اسکاتلند به بخشی از الزم به ذکر است که قبل از تبدیل

شمار بریتانیای کبیر، این کشور یک قدرت استعماری مجزا به

ویژه در سواحل شرقی آمریکای شمالی رفته که بهمی

معنی ستعمراتی همچون نوا اسکوشیا )عبارت التین بهم

است. اسکاتلند هم قبل و اسکاتلند جدید( را تاسیس نموده

، در تجارت برده در اقیانوس اطلس 1707هم بعد از سال 

 مشارکت داشته است.

دیاسپورای اسکاتلندی که مهاجران اسکاتلندی و نوادگان 

ها هستند( را نوادگان ان کنند ازهایی که ادعا میها )یا آنآن

میلیون  30شود، دارای جمعیت عظیمی نزدیک به شامل می
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ویژه در آمریکا، کانادا )که در نفر است که در سراسر دنیا و به

آن یک جامعه از گویشوران گالیکی مخصوصاً در نوا اکوشیا 

شکل گرفته(، استرالیا، نیوزیلند، ایرلند و همچنین آرژانتین، 

اند. مردم اسکاتلند از قرن شانزدهم یل پراکنده شدهشیلی و برز

 اند.ویژه در کپنهاک و السینور نیز ساکن بودهدر دانمارک و به

« اسکاتلند»سازی های متعدد دیگری از همبافتارائۀ مثال

سازی برای پذیر است، و در این مورد، همبافتامکان

جهانی و دادن نقش کنونی و تاریخی اسکاتلند در بافت نشان

پیوندهای فراملی این کشور با دانمارک که بافت  طور مثال،به

 .استرود صورت گرفتهشمار میآموزشی مورد نظر ما به

 ارتباط بالقوه با شهروندی جهانی

توان به همین شکل شد را نمیطرحی که در باال به آن پرداخته

سازی نیاز دارد. اما آموزش داد زیرا به گزینش و ساده

شود جو  متوجه میترین ارتباط بالقوه این است که دانشهمم

اسکاتلند یک قلمرو دورافتاده نیست، بلکه جایی است مرتبط 

مسائل مشترک  اهبا سایر نقاط جهان. اسکاتلند با دیگر مکان

بسیاری دارد که از آن جمله استعمار و انواع مختلف 

اسکاتلند د و وضعیت ژئوپلیتیک ورشمار میگرایی بهملی

ها های جهان برابر نیستند زیرا درمیان آندهد که ملتنشان می

جویان با مراتبی درجریان است. دانشروابط قدرت و سلسله

های دانمارکی، شوند: دیدگاههای )ملی( آشنا میاین دیدگاه

ویژه در مورد آگاهی زبانی، اسکاتلندی، بریتانیایی و غیره. و به

 واسکاتلند کشوری چندزبانه است فهمند که ها میآن

های ، گیلیک و تعداد زیادی از زبانانگلیسی، اسکاتلندی

 گیرد.مهاجر را در بر می

آموزان زبانهدف اصلی آموزش انگلیسی این است که 

های ارتباطی )تولید و )کودکان یا بزرگساالن( مهارت

پاسخگویی( خود را به زبان انگلیسی افزایش دهند. این امر 

کلمات، عبارات و سایر  طریق از –منظر فراززبانی از–تواندمی

های دیگر با آن آشنا واسطۀ زبانآموزان بههایی که زبانسازه

، گارسیا و لی وی 2013کاناگارجا هستند، تقویت گردد )

های توانند از طریق فعالیتهای ارتباطی می(. مهارت2014

محور مانند موارد زیر تقویت شوند. این موارد موضوع

اند و به سطوح مختلفی از مهارت صورت تصادفی ذکر شدهبه

 و توانمندی نیازمندند:

 در یک فیلم یا ویدیو به  که دادن به افرادیگوش

کنند و زبان انگلیسی اسکاتلندی صحبت می

 هافهمیدن حرف آن

 ها و مطالب مای حاوی نام جادهئمشاهدۀ عکس عال

 انگلیسی و گیلیک.

 ابعاد مختلف اسکاتلند که از اینترنت  دادننشان

اند، با استفاده از پاورپوینت یا ابزار انتخاب شده

 مشابه.

 برانگیز برای طراحی سواالت سازنده و کنجکاوی

 ارائه.

 هایی که صلیب نوردیک دارند: شتلند، بررسی پرچم

و غیره. آموزش اورکنی، ایسلند، نروژ، دانمارک 

اصطالحات مرتبط با رنگ و حروف اضافه، انجام 

های مبتنی بر شکاف اطالعاتی، بررسی فعالیت

 ها و نماد صلیب.معانی نمادین رنگ

  شمارش جزایر اسکاتلند و دانمارک )به اضافۀ

جزایر فارو و گرینلند؟( روی نقشه. آموزش 

 شمارش و مقایسۀ اعداد.

 و هوای اسکاتلند )و  توصیف در مورد مناظر و آب

ها وگو دربارۀ آن از روی عکسدانمارک؟( و گفت

 ها و یا تجربیات شخصی.و فیلم

 با « هویت اسکاتلندی»هایی از مثال ۀارائ

 .نظرات مختلف )انگلیسی، دانمارکی، ایتالیایی(نقطه
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 حاجرای انواع مختلف موسیقی اسکاتلندی و توضی 

 آن.

 رتبط با تحرکات های زبانی ماستفاده از ویژگی

، سیاسی: نوشتن بنرها، ابداع شعار، ساختن میم

های دادن پنلنوشتن نامۀ حمایت یا مخالفت، ترتیب

 گووبحث و گفت

  صحبت کردن )احتماالً آنالین( با مردم دانمارک که

–شناسنداسکاتلندی دارند یا اسکاتلند را می پیشینۀ

افراد عضو دیاسپورای  ردر مورد اسکاتلند یا سای

 اسکاتلندی در سرتاسر جهان.

 که آیا دیاسپورای دانمارکی وجود دارد بررسی این

« های جهاندانمارکی»های سازمان باها را یا نه و آن

 .کنیدمقایسه« اسکاتلندی-جامعۀ دانمارکی»و 

 سنگال: دیوار بزرگ سبز صحرا و ساحل

که برای  (Français Formidable)فرانسوی مهیجدر کتاب 

در سطح دوم پایین  آموزانآموزش زبان فرانسه به زبان

ساله( در دانمارک مورد استفاده قرار  14آموزان حدود )زبان

طور خالصه زبان دنیا بهگیرد، چندین کشور فرانسویمی

 ها سنگال  نیز قرار دارداند که در میان آنتوصیف شده

شده در، ریزاگر ، تحلیل2011، 2برندلیوس و همکاران جلد. )

فقط نام  .ای شامل نقشۀ سبز افریقا وجود دارد(. صفحه2018

ها سنگال و داکار در آن درج شده و دو عکس: یکی از آن

تصویر همراه ماهیگیران بهیک قایق ماهیگیری را در ساحل به

دیگر، پسری خندان به نام عبدللله را نشان کشیده و یکی 

دهد فرانسوی( توضیح می به کوتاه نیدهد. عبدللله )در متمی

که سنگال که وی اهل سنگال واقع در غرب آفریقا است، و این

ها قرار داشت در اواخر قرن نوزدهم تحت استعمار فرانسوی

ما  دست آورد. عبداهلل بهاستقالل خود را به 1۹60و در سال 

کند، و مادرش گوید که در ماهیگیری به پدرش کمک میمی

رود تا در موزۀ هرروز به جزیرۀ گوری در نزدیکی داکار می

  La Maison des Esclavesداری افریقا که تاریخ برده

جا که کار پیدا گوید از آننام دارد، تنقالت بفروشد. او می

زندگی کردن در سنگال مشکل است، برادرش در مارسی 

کند و مثل خودش، رویای این را دارد که در اروپا فوتبال  می

 بازی کند.

شد، یک چه در باال دربارۀ اسکاتلند گفتهاین برخالف آن

تصویر توریستی از سنگال نیست )به جز اطالعات مربوط به 

موزۀ واقع در گوری(. بلکه بیشتر مایل به توصیف زندگی 

مچنین با اشاره به استعمار توسط مردم از زبان عبداهلل است. ه

فرانسه و مهاجرت فعلی از سنگال به فرانسه، اطالعاتی 

است. در کتاب المللی/ فراملیتی را در خود گنجاندهبین

 230تر به زبان دانمارکی )راهنمای مدرس، متنی طوالنی

کلمه( وجود دارد که اطالعات بیشتری در مورد سنگال ارائه 

ور با توجه به سرانۀ تولید ناخالص داخلی کند: فقر این کشمی

)اولین قسمت اطالعات(، منطقۀ این کشور، موقعیت 

است(، جغرافیایی آن در آفریقای غربی )به گامبیا اشاره شده

لوییس در فهرست میراث جهانی تجارت مثلثی، ثبت سنت

تاثیر قرار گرفتن سنگال توسط کشورهای سازمان ملل، تحت

داکار و -یشینۀ عربی دارند، رالی پاریسشمال آفریقا که پ

ها، چنین گفته شده که زبان صادرات ماهی. در مورد زبان

در میان « محلیهای زبان»رسمی فرانسوی است و بسیاری از 

 گیرند.عموم رایج هستند و مورد استفاده قرار می

های بسیار کوتاه )در راهنمای مدرس( و این اشاره

رفی بر ابعاد ملی تمرکز دارند، اما های دایرۀالمعایادداشت

هایی نیز به کشورهای همسایه و فرانسه وجود دارد. اشاره

تواند ملی و فراملی چگونه می سازی بیشتر در سطحهمبافت

 ؟صورت بگیرد

 ملی سازیهمبافت
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برخالف اسکاتلند، سنگال کشوری است که برای اکثر 

ها به نمارکیها ناشناخته است. تعداد کمی از دادانمارکی

رد سنگال امروزی تقریباً کنند و در موسنگال سفر می

های عمومی دانمارکی وجود ندارد. چیزی در رسانههیچ

طور کلی با ایدۀ فقر، بیکاری، تصویر غالب از آفریقا به

مهاجرت )مهاجرت به اروپا/دانمارک( و درگیری نمایان 

جالب در مورد  های جدید وشود. بنابراین، بسیاری از جنبهمی

توانند برای آموزش مورد توجه سنگال وجود دارند که می

 قرار بگیرند.

تواند تنوع قومی و زبانی گسترده در ها مییکی از این جنبه

ل ئسنگال باشد زیرا در دانمارک وضعیت چنین نیست و مسا

غیر از تر است. بهمربوط به هویت ملی تا حدودی ساده

انی، مراکشی، اروپایی و چینی، تعدادی مهاجران لبنانی، موریت

توان به ها میاقوام )بومی( نیز وجود دارند که از جملۀ آن

ها( و ها(، توکولیر، سرر، ماندینکا )مالنیکوالوف، فوال )پویل

مناطق مختلف مرتبط  اها بجوال )دیوالها( اشاره کرد. آن

ها در هستند، پیشنیۀ تاریخی متفاوتی دارند )بیشتر آن

انواع  و اند(،داشته های مختلف پادشاهی و امپراطوریزمان

نشینی(، زندگی )انواع مختلف کشاورزی و کوچ ی ازمختلف

ساختارهای اجتماعی و سیاسی متفاوت، ادیان مختلف )بیشتر 

زبان( دارند. الزم  30)بیش از  گوناگونهای سنت( و زباناهل

انگاری در مورد این اقوام به ذکر است که باید از قطعی

اجتناب کرد زیرا این کشور دارای فرهنگی پیچیده و پویا 

 است.

اکثر این اقوام در کشورهای همسایه نیز ساکنانی دارند. این 

طور مسئله در مورد قوم فوال نیز صادق است زیرا این قوم به

ه در منطقۀ ساحل )یعنی کمربند بین صحرا و گسترد

های بارانی استوایی( که از سنگال در غرب تا مناطق جنگل

اند. نزدیک دریای سرخ در شرق امتداد دارد، پخش شده

ها کمابیش دار هستند و زندگی آنها گلهبرخی از فوالنی

خوار )گاو، بز، گوسفند( عشایری  و وابسته به حیوانات علف

 است.

 فراملی سازیهمبافت

سازی فراملی مشخصاً اشاره به مردم فوالنی بخشی از همبافت

دیوار »است و احتماالً پلی خواهد بود به مسائل مرتبط با 

 la Grande )«بزرگ سبز برای صحرای آفریقا و ساحل

muraille verte pour le Sahara et le Sahel) این یک .

کشور  10سنگال و  پروژۀ عظیم توسعۀ روستایی است که

شود: موریتانی، مالی، دیگر را در منطقۀ ساحل شامل می

چاد، سودان، اتیوپی، اریتره و  بورکینافاسو، نیجر، نیجریه،

منظور مبارزه با افزایش جیبوتی. ایدۀ اولیه این بود که به

زایی و تغییرات آب و هوایی، در اطراف صحرای آفریقا بیابان

کیلومتر از غرب  7600و طول   15مق عیک کمربند درختی به

تر و به شرق کشیده شود. این ایده در قالب یک پروژۀ عظیم

مانند از فضای سبز و تولیدی ای موزاییکبا هدف ایجاد منظره

اغاز  2005در کل منطقه گسترش یافت. این پروژه در سال 

کاری اتحادیۀ آفریقا های همترین پروژهشد و یکی از مهم

(AUبه )رود. )در چین نیز دیوار برزگ سبزی در شمار می

 1۹78جنوب بیابان گوبی وجود دارد که ساخت آن از سال 

است(. درحال حاضر این پروژه در حال پیشرفت آغاز شده

میلیون درخت کاشته  11است و برای مثال، در سنگال بیش از 

حال، مشکالت زیادی در راه اجرای این پروژه است. بااینشده

جود دارد. جمعیت عظمیمی باید جا به جا شوند و این و

احتمال وجود دارد که میان کشاورزان و دامداران )مثالً 

شکل بگیرد. همچنین در مناطقی  همچون  فوالنی( درگیری

موریتانی، نیجر، چاد و سودان که ثبات سیاسی ندارند، 

توان به اختالالت امنیتی جدی وجود دارد که از آن جمله می

 های تروریستی اشاره کرد.فعالیت

–این پروژۀ عظیم برای عموم مردم دانمارک ناشناخته است

های های غالب در رسانهمورد اولویت در نکاتی مبین این که
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دانمارکی است. در مقایسه با وضعیت دانمارک، باید توجه 

های داشت که ایدۀ کاشت درختان جهت مبارزه با تخریب

دانمارک مسئلۀ نامتعارفی نیست. امروزه چندین شناسی در بوم

است و بیش از صد سال است کاری شکل گرفتهکمپین درخت

که مردم دانمارک برای جلوگیری از رانش ماسه در سواحل 

 کارند.غربی و شمالی درخت می

خصوص در اروپا دارای جمعیت زیادی دیاسپورای سنگالی به

گال نقش مهمی ایفا است و در اقتصاد و توسعۀ عمومی سن

کند. الزم به ذکر است که مهاجرت مردم چین و می

های آنان به تغییرات این کشور، مثالً در گذاریسرمایه

المللی جدید و خصوص بندر بزرگ داکار و نیز فرودگاه بین

 است.شهر جدید در نزدیکی داکار کمک کرده

 ارتباط بالقوه با شهروندی جهانی

است. س زبان فرانسه در نظر گرفته شدهاین محور برای تدری

تواند برای آموزش زبان انگلیسی )از یک اما مشخصاً می

های بزرگ این منطقه از زبان( و یا دیگر زبانهکشور انگلیسی

جمله والوف، فوال، هاوسا یا عربی نیز کاربردی باشد. الزم به 

تواند در کنار درس زبان می موضوعیذکر است که این محور

شناسی و مطالعات درس دیگری مانند جغرافیا، زیست و

 محیطی ارائه شود.

شوند که سنگال کشوری منزوی نیست، متوجه می آموزانزبان

دلیل ترکیب قومیتی موجود در آن، و به این دلیل که بلکه به

های آن در میان مناطق قومی مختلفی قرار گرفته که مرز

، با تمام منطقه هرکدام هویت و تاریخ مجزایی دارند

توانند دربارۀ اموزان میآمیختگی عمیق دارد. زباندرهم

فراملی در منطقۀ ساحل، از جمله نقش اتحادیۀ  تعامالت

های های نسبتاً مشابه با ایدهنهادی مبتنی بر ایده–آفریقا

تنوع زبانی  آموزان دربارۀبیاموزند. زبانمطالبی –اتحادیۀ اروپا

کنند، و مسایه نیز ذهنیت پیدا میدر سنگال و کشورهای ه

آموزند که فرانسوی )صرفاً( زبان رسمی این کشور است، می

 های ملی متعددی نیز وجود دارند.حال، زباناما درعین

 آموزشیتنها فعالیتی که در بخش مرتبط با سنگال در کتاب 

مطرح شده، نوشتن یک  فرانسوی مهیجفوق یعنی 

ما اگر زمان کافی وجود داشته پستال از سنگال است. اکارت

پیشنهاد داد، از جمله  توانهای دیگری را میباشد، فعالیت

اند و به سطوح صورت تصادفی ذکر شدهبهاین موارد )

 مختلفی از مهارت و توانمندی نیازمندند(:

 دادن به افراد مختلفی که در سنگال/داکار به گوش

کنند و فهمیدن حرف زبان فرانسوی صحبت می

 ها، مثالً در قالب ویدئو.آن

 کردن محل سنگال و بررسی نقشۀ آفریقا، مشخص

 دقت به اسامی کشورهای همسایه.

 داکار و بندر بزرگ  ۀجوی اطالعات درباروجست

 آن و ارائۀ اطالعات و تصاویر.

  ،آموزش عبارات مربوط به آب و هوا: خورشید

 باران، فصل، فصل خشکی، گرم، سرد و غیره.

 و هوای سنگال و مقایسۀ ان با  توصیف آب

 دانمارک.

  بررسی احساسات در رابطه با تغییرات اقلیم و آب

 و هوا: ترس، امید، اضطراب و غیره.

  چرا مردم دیوار «. دیوار»اندیشیدن دربارۀ مفهوم

 سازند؟می

 های به سنگال/گروه منسوبدادن به موسیقی گوش

 نژادی مختلف )مهاجران در فرانسه؟(

 چم سنگال، رنگ و نمادهای آن.توصیف پر 

 آفریقا  ۀجوی اطالعات دربارۀ اتحادیوجست

(Union africaine) 
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 وگو )به زبان فرانسه یا طراحی سوال و گفت

هایی که  در مورد دانمارکی( با دانمارکی

 سنگال/ساحل اطالعات بیشتری دارند.

 نجات غار تایلند

شده توسط ریزاگر تحلیل) یک تکه کیکدر کتاب آموزشی 

است. یک  (، اشارۀ مختصری به تایلند شده2018در سال 

نام نیکوال به ما به (global teenager )«نوجوان جهانی»

من طی نه ماه در اطراف آمریکای شمالی، ونکوور، »گوید: می

ام. این فیجی، استرالیا، تایلند، کامبوج، ویتنام و نپال سفر کرده

انگیز بود، سالی پر از اکتشاف سفر یک ماجراجویی شگفت

حد آن باز های بیکه چشمانم را به جهان و تمام فرصت

طور به ،(. بنابراین18: 2011بوسن و روزندال، )« استکرده

ها و سایر دوشبهشده که تایلند برای کولهگذرا اشاره

 رود.شمار میها کشور محبوبی بهتوریست

انتخابی من برای فصل حاضر  موضوعیهدف اولیه از محور

چه که ارائۀ اطالعات در مورد خود کشور تایلند نیست. آن

آورده شده، داستان مشهوری « نجات غار تایلند»عنوانحتت

 11 - 17سربچۀ عضو تیم فوتبال نوجوانان )پ 12در مورد 

از  2018ساله( و مربی جوانی است که در ژوئن و جوالی 

شمال تایلند نجات  واقع در مجموعۀ غارهای تودرتو و عمیق

کسب تواند فرصتی برای اند. البته این داستان میداده شده

الطالعات در مورد خود کشور تایلند نیز باشد. بسیاری از 

مندند ها در واقع به )بخش آفتابی( تایلند عالقهدانمارکی

شمار بهها چراکه مقصد توریستی محبوبی برای دانمارکی

جا که ابعاد جهانی این داستان حال، از آن. بااینرودمی

ها بخش همان تر هستند، ما مستقیماً به سراغتوجهقابل

 خواهیم رفت.

 سازی فراملیهمبافت

ای کوهستانی در در منطقه (Tham Luang)لوآنگتامغار 

شمال تایلند و نزدیکی مرز میانمار قرار دارد. کل منطقۀ مرزی 

دسترس، بین تایلند، میانمار و الئوس کمابیش غیرقابل

نیافته و فقیر است و مرزهای آن چندان مشخص توسعه

 the Golden )«مثلث طالیی»عنوان نیست. این منطقه تحت

Triangle) عنوان یکی از وص میانمار( بهخصو )امروزه به

شود. در ترین مناطق کشت تریاک در جهان  شناخته میمهم

دارند و مردم این اقوام عمدتاً  حضوراین منطقه اقوام مختلفی 

توانند تابعیت و ملیت تایلندی بدون تابعیت هستند زیرا نمی

بگیرند. این بدان معناست که این افراد از بسیاری حقوق مانند 

ۀ خروج از این منطقه محروم هستند. سه تن از این پسرها اجاز

ها بدون تابعیت بودند، اما پس از نجات یافتن و و مربی آن

 شدن به قهرمان، تابعیت تایلندی دریافت کردند.تبدیل

کاری فرامرزی میان بسیاری عملیات نجات سریعاً به یک هم

ان، های مختلف شامل مهندسین، غواصان، داوطلباز گروه

کشور  20متخصصان فنی و پزشکی و گزارشگران بیش از 

)از جمله دانمارک( تبدیل شد. این اتفاق در فیسبوک و 

ای با ابعاد جهانی بدل های دیگر نیز به رویدادی رسانهرسانه

 .گشت

کردند. احتماالً پسرها با هم به زبان )شمالی( تای صحبت می

ثالً برای آموزش زبان تای زبان رسمی این کشور است که م

های گیرد. زبانو ارتباطات بین قومی مورد استفاده قرار می

 60بسیار دیگری در تایلند رواج دارند که در حدود بیش از 

های عنوان زبانهای چینی و انگلیسی بهمورد هستند. زبان

وکار و همگانی در ارتباطات فرامرزی از جمله کسب

 یرند.گگردشگری مورد استفاده قرار می

نامیده « لوآنگپارک جنگلی تام»محل وقوع این رویداد که 

شود، جزو گزینۀهای ثبت در پارک میراث فرهنگی انجمن می

نوعی همتای بود. این انجمن به ملل آسیای جنوب شرقی 

 10اتحادیۀ اروپا )و اتحادیه آفریقا( است و اعضای آن شامل 
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ئوس، میانمار، کشور از جمله برونئی، کامبوج، اندونزی، ال

 فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند.

 ارتباط بالقوه با شهروندی جهانی

 تبیینجهت آموزش زبان انگلیسی  موضوعی این محور

تواند برای آموزش بسیاری از سادگی میشود. اما بهمی

های دیگر مورد استفاده قرار گیرد زیرا این عملیات زبان

ها در سراسر جهان پیگری شد و مورد نجات توسط رسانه

 بحث قرار گرفت.

در جهان آشنا  یبا منطقۀ مرزی وسیع و دور آموزانزبان

زمینی سخت  منطقه دانمارک مرتبط است. اینبه شوند که می

)کوه و جنگل( دارد و دارای مشکالت بزرگ اقتصادی، 

آموزان از اهمیت فصل اجتماعی و سیاسی است. زبان

شوند و با غار و غارنوردی )که های موسمی آگاه میباران

ها حساب بیاید( آشنا شوند. ایناحتماالً ورزشی دشوار به

دانمارکی با آن آموزان شرایط و تجربیاتی هستند که زبان

آموزند که آموزش زبان انگلیسی ها میآشنایی ندارند. آن

تواند شامل موضوعات مرتبط با کشورها و مناطقی باشد می

رود شمار میها زبان انگلیسی نه اولین زبان رایج بهکه در آن

ها از تنوع زبانی در کشورها است. آن اینو نه زبان رسمی 

ین واقعیت را درمیابند که زبان شوند و اتایلند مطلع می

 شود.الخط خاصی نوشته میتایلندی با رسم

هایی مانند واسطۀ فعالیتتوانند بههای ارتباطی میمهارت

موارد زیر که به موضوع خاصی مرتبط هستند، تقویت شوند. 

اند و به سطوح مختلفی صورت تصادفی ذکر شدهاین موارد به

 نیازمندند:از مهارت و توانمندی 

 

  تنظیم تاریخ جلسات آموزشی از ابتدا تا انتها مطابق

 زمان این واقعه.با مدت

 ها در غار توضیح و بحث در مورد فاصله

داخل سمت زدن به رفتن/و قدمخیز)شناکردن/سینه

ساعت  5ساعت و خروج از آن حدود  6غار حدود 

 است(.طول کشیده

 ا افراد در هتصور و اجرای سناریوهایی که در آن

 شوند.معرض خطر هستند و نجات داده می

  بررسی نقشۀ آسیای جنوب شرقی و توصیف منطقۀ

 مرزی موردنظر.

 تواند به لوآنگ از فردی که میپرسیدن معنی تام

زبان تایلندی صحبت کند )اگر صرفاً یک اسم 

 خاص نباشد(.

  یافتن یک متن کوتاه تایلندی که به خط تایلندی

د )ترجیحاً مرتبط با رویداد مورد باشنوشته شده

بررسی( و پرسیدن ترجمۀ )شفاهی( آن به زبان 

داند. انگلیسی یا دانمارکی از فردی که تایلندی می

 سخت است یا آسان؟

 هایی که بیرون غار ابراز احساسات از جانب خانواده

 اند به زبان انگلیسی.منتظر بوده

  تدوین یک گزارش خبری کوتاه )متن

چه اخیراً در این و( از آنئپادکست/وید/نوشتاری

 افتاده است.ماجرا اتفاق

 فراملی سازیدر همبافت تنوع

سازی فراملی را این سه محور موضوعی تنوع بالقوۀ همبافت

های را با ظرفیت موضوعاتط این ابترا کشند وبه تصویر می

فرهنگی مانند آگاهی  نقادانۀ شهروندان جهانی از ارتباطی بین

 دهند.( نشان می2021، بایرام 1۹۹7)،بایرام مسائل فرهنگی 

موقعیت جغرافیایی این محورها با دانمارک متفاوت است. 

ی در یکی از این محورها در اروپا، یکی در آفریقا و دیگر

باشید که ترتیب این موارد )توجه داشته آسیا قرار دارد

نظر دانمارکی/اروپایی است(. جایگاه گر یک نقطهنمایان
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ها نیز بسیار متفاوت است: اسکاتلند جزو تاریخی آن

ای نابرابری های استعماری بوده و در رابطهقدرت

ز یک برد. سنگال بخشی اسر میمراتبی( با انگلستان به)سلسله

: فرانسه در غرب آفریقا، و قبل از استمستعرۀ بزرگ بوده

نمایی جندین حکومت، صحنۀ قدرت ،دورۀ استعمار

است. تایلند تنها کشور جنوب شرقی بوده امپراطوری و خلیفه

رغم موقعیتی که در آن قرار دارد، یعنی بین آسیا است که علی

شود( و نیز شامل میهند بریتانیایی )که برمه و میانمار را 

حال هندوچین فرانسوی )کامبوج، الئوس و ویتنام(، تابه

های اروپایی قرار طور رسمی تحت استعمار قدرتبه

است. دین رایج در این سه کشور نیز متفاوت است و نگرفته

اکثریت غالب در این کشورها به ترتیب پیرو مسیحیت، اسالم 

 و آیین بودایی هستند.

ای است که در درجۀ اول جنبۀ اسکاتلند مساله همربوط ب مثال

اول   ۀسیاسی دارد، مثال مربوط به سنگال و ساحل در درج

به تغییر آب و هوا و اقلیم مرتبط است، و مثال مربوط به 

کند عملیات ای فنی است که ایجاب مینجات غار مساله

کاوش و نجات در سطحی فراملی صورت پذیرد. این سه 

و  ابعاد فراملیتی مختلفی مانند مناطق مرزی، مهاجرت مثال

 ندیاسپورا، آب و هوا و تغییرات آب و هوایی و جریا

ها د. این مثالنگیرهای جهانی را در برمیاطالعات در رسانه

به مسائل مرتبط با هویت ملی از جمله: احتمال استقالل ملی 

مکش داخلی در سنگال در اسکاتلند، اختالفات قومی و کش

از «( قبایل تپه)»های قومی و زبانی مختلف و محرومیت گروه

 .دکننحقوق ملی در تایلند نیز اشاره می

فرهنگی در مهارت شهروند جهانی برای ایجاد ارتباط بین

یابد. بافتی آموزشی که در این مورد دانمارک است، رشد می

اگر هریک از محورهای موضوعی که در باال مورد بحث قرار 

گرفتند در بافتی دیگر و از دیدگاه کشوری متفاوت، مانند، 

شدند، می چین، نیجریه، ایران، مکزیک و یا بلژیک بررسی

آل این داشتند. بنابراین، حالت ایدههای متفاوتی نیز میویژگی

هایی تولید شود که است که مطالب آموزشی توسط تیم

کاناگارجا خوبی آشنا هستند )اعضای آن با بافت آموزشی به

 (.2010، گری 1۹۹3

ویژه ی و بهتوانند آگاهی زبانی میوعاین محورهای موض

با  آموزانآگاهی نقادانه از چندزبانگی را افزایش دهند. زبان

وضعیت چندزبانگی کشورها یا مناطق مورد نظر، از جمله 

، «زبان رسمی»ها و مفاهیمی مانند مراتب میان زبانسلسله

ها حین استفاده شوند. آنآشنا می« زبان اقلیت» و «زبان ملی»

توانند از ن در روند یادگیری، میهای( چندین زبااز )ویژگی

 زبانی خود نیز آگاه شوند.های بینرفتار

آگاهی نقادانه در خصوص زبان/چندزبانگی بخشی از یک 

بایرام تر یعنی آگاهی نقادانه در مورد فرهنگ است )بعد وسیع

(. همۀ محورهای موضوعی برای ایجاد 2002، بایرام 1۹۹7

اند. آین ین آگاهی نقادانه در مورد فرهنگ تدوین شدها

کنند که نقش روابط قدرت آموزان را تشویق میمحورها زبان

های مختلف را مدنظر قرار دهند. در مطالعۀ در حوزه

سبز(  پیوندهای فراملی )مثالً، همکاری در پروژۀ دیوار بزرگ

مکان شوند، این اکه افراد بسیاری زبان هدف را متوجه می

بیابند که زبان هدف را  آموزان فرصتیوجود دارد تا زبان

عنوان واسطۀ زبانی استفاده نمانید. این بررسی و یا از آن به

فعالیت به مطالعه در مورد موضوعات مختلف اجتماعی و 

فرهنگی زبان هدف که لزوماً مختص کشورهای زبان هدف 

 پردازد.نیست نیز می

 گیرینتیجه

که آموزش  موضعیر استداللی است برای فصل حاض

تواند اتخاذ کند تا به سمت دنیایی واقعی فرهنگی زبان میبین

دارای همبستگی نیز باشد و  ،سوق یابد که درعین گوناگونی

 از میزان اندک کنونی فراتر رود.
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هایی که ها، و حتی زبانکند که زباناین فصل خاطرنشان می

های شوند، پدیدهآموزش داده میهای خارجی عنوان زبانبه

کند که فراملیتی و جهانی هستند و این مسئله ایجاب می

عنوان آموزی، قابلیت آموزش زبان مقصد را بهفرآیند زبان

زبان اول، زبان دوم و زبان خارجی در نقاط مختلف جهان 

کند داشته باشد. این مقاله طیفی از ابعاد فراملیتی را معرفی می

های زبانی و نیز انواع دیگری از داندۀ جریانکه دربر

 که ابعادی–ها، فرایندها و ساختارهای فراملیتی استفعالیت

وتحلیل مطالب اموزشی ریزی و تجزیهیسته است در برنامهبا

 موضوعی با ماهیتمدنظر گیرد. این مقاله سه محور زبان

 دهد که چگونهفراملی را به تفضیل تشریح کرده و نشان می

تواند مضامین موجود را دچار سازی فراملیتی میهمبافت

تحول نموده و جهانی همبسته و واقعی بسازد که مسائل آن 

جویان مشهود باشد. البته این تالش شاید صرفاً در برای دانش

 باشد.خصوص تصاویر و متون ساده میسر شده

سوالی درخصوص هدف و ماهیت  ،سپس این فصل

نماید. موضوعات مرتبط با زبان امروز و فردا را مطرح می

های ارتباطی در زبان مقصد و در توسعۀ مهارت ،هدف اصلی

عنوان های متفاوتی است که بههای مختلف و گونانیگونه

اند. اما بیشتر کاربرد زبان، چه در گفتار و هنجار برگزیده شده

عامل « چیز»تار، مربوط به یک چیز است. این چه در نوش

شمار بهبسیار مهمی در ماهیت یک موضوع زبانی خاص 

کنیم؟ چه ها و تصویرهایی را تحلیل می. چه متنرودمی

نماییم؟ ما کجای دنیا مباحث و موضوعاتی را بررسی می

کنیم؟ چه انواعی از هستیم؟ با چه افرادی مالقات می

اند؟ چه تصویر کشیده شدهگی بهفرهنبرخوردهای بین

ماهیت یک است؟ پاسخ این سواالت اقداماتی پیشنهاد شده

به مبنای  کهدهد را تشکیل می پژوهش زبانی خاص

ای برای گذاری جهت آموزش زبان و انگیزهسیاست

 ردد.گمیتبدیل جویان دانش

 منابع

. کپنهاگ: 8 یک تکه کیک( 2011بوسن، جی. و روزندال، ام. )

 آلینا.

، و 2Aفرانسوی مهیج ( 2011برندلیوس، ام. و ساندل، آی. )

 . کپنهاگ: آلینا.راهنمای مدرس

ارتباط  توانشآموزش و ارزیابی ( 1۹۹7بایرام، ام. )

 Multilingual. کلودون: )مسائل چندزبانه( فرهنگیمیان

Matters. 

برای  از آموزش زبان خارجی تا آموزش( 2008بایرام، ام. )

کلودون:  هافرهنگی. مقاالت و اندیشهشهروندی بین

 .Multilingual Matters)مسائل چندزبانه( 

گرایی در آموزش ای در زمینۀ جهان(  مقاله2018بایرام، ام. )

 - 72، 1(2)فرهنگی آموزش شهروندی بینزبان خارجی. 

64. 

 توانشآموزش و ارزیابی  به بازگشت( 2021بایرام، ام. )

. بریستول: )مسائل چندزبانه( فرهنگیتباط میانار

Multilingual Matters. 

واگنر، ام. )ویرایش( )سال بایرام، ام.، گلوبوا، آی.، هان، اچ. و 

از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی  (.2017

. بریستول: )مسائل چندزبانه( فرهنگیمیان

Multilingual Matters. 

آمریکایی و  آموزشیهای ( کتاب1۹۹3کاناگارجا، اس. )

های ایدئولوژیکی در آموزان تامیلی: درک تنشزبان

 - 158، 6(2) زبان، فرهنگ و برنامۀدرسی. ESLکالس 

143. 

های انگلیسی زبانی:تمرین بین( 2013کاناگارجا، اس. )

 . ابینگتون: راتلج.شهریو روابط جهان جهانی

زبانی شدن: زبان، دو زبانه ( بین2014و لی وی ) گارسیا، او.

 بودن و آموزش. بزینستوک: پالگریو مکمیالن.
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( مقایسۀ 2017یاکیمواکی ) .ای.واگنر، ام. و امگولوبوا، آی.، 

جویان از مفهوم شهروندی جهانی در ادراک دانش

، گلوبوا، آی.، متحده. در: بایرام، ام.مجارستان و ایاالت

از اصول تا عمل در هان، اچ. و واگنر، ام. )ویرایش( 

(. 3 - 24. )ص ص. فرهنگیآموزش برای شهروندی میان

 .Multilingual Mattersبریستول: )مسائل چندزبانه( 

گرایی ساختار انگلیسی: فرهنگ، مصرف( 2010گری، جی. )

. بزینستوک: ELTجهانی  آموزشیو پیشرفت در کتاب 

 لگریو مکمیالن .پا

فرهنگی. شهروندان مهم برای دنیایی میان( 2002گایلهرم، ام. )

. کلودون: شکل سیاست فرهنگیآموزش زبان خارجی به

 .Multilingual Matters)مسائل چندزبانه( 

پیچیدگی فرهنگی. مطالعاتی در مورد ( 1۹۹2هانرز، یو. )
 کلمبیا. . نیویورک: انتشارات دانشگاهساختار اجتماعی معنا

سازی و استعمارزدایی. ( در میان جهانی201۹کرامش، سی. )

های خارجی در حال تقابل دوسویه. در: دی. مکدو زبان

استعمارزدایی از آموزش زبان خارجی. تدریس )ویرایش( 

)ص  های استعماریهای انگلیسی و سایر زباناشتباه زبان

 ( نیویورک، لندن: راتلج.50 - 72ص. 

شناسی زبان در ( بوم2008و وایتساید، ای. ) کرامش، سی.

های چندزبانه: به سوی نظریۀ صالحیت نمادین. محیط

 .645 - 671، 2۹(4) شناسی کاربردیزبان

( سیاست فرهنگی 2015کرامش، سی. و وینال، کی. )

های آموزش زبان در عصر جهانی شدن. در: کتاب

ن، کریستینسن و سی. ونینگر، زبا -کوردت  .ال.ایکس

های سیاست فرهنگی کتابایدیولوژی و آموزش. 

(. 11 - 28)ص ص.  آموزش زبان در عصر جهانی شدن

 لندن: راتلج.

سازی فرهنگی و آموزش جهانی( 2008کورماروادیولو، بی. )

 : انتشارات دانشگاه ییل.کنتیکت. نیوهاون، زبان

های حمل و نقل. ( کشف حالت2018، دی.سی. )پروجینی

 در: ام. واگنر، دی.سی پروجینی و ام. بایرام )ویرایش( 

 های سنی مختلففرهنگی در ردهآموزش مهارت میان 

(. بریستول: )مسائل چندزبانه( 58 - 75)ص ص. 

Multilingual Matters. 

ر آرکوری و کی. شیفل .ای.هانسن، ام-پورتو، ام.، پی. دریائی

سن یک کالس زبان آموزان کم( گرین کیدز: زبان2017)

انگلیسی در آرژانتین و دانمارک در شهروندی محیطی و 

از اصول تا عمل در ورزند. در: فرهنگی مشارکت میبین

 - 158)ص ص.  فرهنگیآموزش برای شهروندی میان

 Multilingual(. بریستول: )مسائل چندزبانه( 131

Matters. 

( آموزش زبان و شهروندی 2017یولیتو، ال. ). و پورتو، ام

بین فرهنگی برای فرهنگ صلح: پروژۀ مالویناس/فالکلند 

در: ، بایرام، ام.، گلوبوا، آی.، هان، اچ. و واگنر، ام. 

از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی )ویرایش( 

ل: )مسائل (. بریستو1۹۹ - 224. )ص ص فرهنگیمیان

 .Multilingual Mattersچندزبانه( 

( مطالعات جهانی و آموزش زبان 1۹8۹ریزاگر، کی. )

نظر دانمارک. مجلۀ مطالعات جهان، خارجی: از نقطه

(2)7 ،31 - 28. 

های جهانی و زبان و فرهنگ: جریان( 2006ریزاگر، کی. )

 . کلودون: مسائل چندزبانه.محلی هایپیچیدگی

( آموزش زبان و فرهنگ: از یک الگووارۀ 2007ریزاگر، کی. )

ملی تا یک الگووارۀ فراملی. کلودون: )مسائل چندزبانه( 

Multilingual Matters. 

فرهنگ از دیدگاهی -( پیوند زبان2015ریزاگر، کی. )

کتاب راهنمای فرهنگی. در: اف. شریفیان )ویرایش.( بین

(. لندن، 87 - ۹۹ . )ص ص.راتلج برای زبان و فرهنگ

 نیویورک: راتلج.

های آموزش تصویر جهان در کتاب( 2018ریزاگر، کی. )

 Multilingual. بریستول: )مسائل چندزبانه( زبان

Matters. 



 

1۹4 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
174
 

تا 
194

 

ان
 

های آموزش زبان: ( کتاب2021،ریزاگر، کی. )الف 

، 34(1) درسیزبان، فرهنگ و برنامۀهایی به جهان. پنجره

زبان: تصویر، تعامل و شمارۀ ویژه: کتاب آموزش 

 یادگیری، آموزش، ویرایش.  توسط جی. کانالی.

های آموزش زبان و ( کتاب2021ریزاگر، کی. )ب 

های جغرافیایی محبوب: تصویر جهان و از تاریخ سیاست

شناسی مجلۀ زبانو )پسا(استعماری انگلستان و فرانسه. 

های ، شمارۀ ویژه: زبان و سیاسیت5 پسااستعمار

ایی محبوب، ویرایش. توسط سی. لویسن و جغرافی

 فرناندز. .اس.اس

( 2020) .کی.،ریزاگر، کی. و اسوارستاد، ال
Verdensborgeren og den interkulturelle 

læring فرهنگی[. ]شهروند جهانی و آموزش بین

 فردریکسبرگ، دانمارک: سمفاندسلیرتور.

جهان.  های سراسر( خانه2018سیلوی، پی. و گرفنیتز، اس. )

 در: ام. واگنر، دی.سی پروجینی و ام. بایرام )ویرایش( 

)ص  های سنی مختلففرهنگی در ردهآموزش مهارت میان

 Multilingual(. بریستول: )مسائل چندزبانه( 58 - 75ص. 

Matters. 

( 2018واگنر، ام.، دی.سی پروجینی و ام. بایرام )ویرایش( )

  ی سنی مختلفهافرهنگی در ردهآموزش مهارت میان

(. بریستول: )مسائل چندزبانه( 58 - 75)ص ص.  

Multilingual Matters. 

( آموزش حقوق بشر در 2017یولیتو، آل.، و پورتو، ام. )

تدریس زبان. بایرام، ام.، گلوبوا، آی.، هان، اچ. و واگنر، 

 ام. 

از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی )ویرایش( 

(. بریستول: )مسائل 225 - 250. )ص ص.فرهنگیمیان

 .Multilingual Mattersچندزبانه( 

 

 


