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پیشگفتار مترجم

کتتاب مباحثاکلیدیادرلفرلگیریییرلن احملف لنوشتتتته یوینلیوکل لفیویدلسااایتود وم از جمله
کتابهایی است که بیتردید از تمامی دشواریها و مشکالت بیان شده اجتناب کرده و از این رو ،نمونه
بسیار خوبی از مقدمهای در حوزه وسیع پژوهشهای فراگیری زبان دوم در اختیار خواننده قرار میدهد
که بسیار جالب و خواندنی است .البته نویسندگان این کتاب بر این موضوع واقف هستند که موضوعات
مطر شده در این کتاب تا حدودی تکراریاند ،اما از آنجاییکه پاسخ به این پرسشها نیازمند مهارت،
چیرهدستتی و تجربه است ،با مطر نمودن آنها سعی در پاسخگویی از منظری متفاوت و نو داشتهاند؛
به بیان دیگر ،این کتاب چشماندازی تازه در برابر حوزههای مختلف در پژوهشهای فراگیری زبان دوم
میگشاید.
خوانتدن این کتاب را به تمامی کستتتانی به نوعی اشتتتتزال به زبان دوم آموزی (آموزش ،یادگیری و
کاربرد) هستند پیشنهاد میکنم ،اما خواندن آن را به ویژه به کسانی پیشنهاد میکنم که در میان نظریات
مختلف در ابعاد متفاوت زباندوم آموزی سرگردان هستند.
ایران محرابی
فروردین 7931
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کتابهای مفید در راستای مباحث زباندومآموزی همواره در میان زبانآموزان ،پژوهشگران و مدرسان
زبان دوم خواهان زیادی داشتتته استتت ،اما از آن میان کتابهایی که به مباحث نظری پرداختهاند و یا
دارای زبان فنی غیرقابلفهم برای خواننده غیرحرفهای و کم تجربه هستتتتند چندان با استتتتقبال روبرو
نگردیدهاند .از ستوی دیگر ،عدم موفقیت در کاربرد نظریات مطر شده و یا اجرایی نبودن این نظریات
باعث شده است تا این نوع کتابها چندان موفق نباشند.

مقدمه نویسندگان
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مقدمه نویسندگان

چرا باید نستتبت به چگونگی فراگیری و کاربرد زبان دوم از ستتوی مردم عالقمند بود؟ اگر شتتما در یک
خانواده یا جامعه چندزبانه بزرگ شتتدهاید ،برای شتتما موضتتوع زبان دوم کامالپیشپاافتاده استتت و
زباندومآموزی نسبت به زباناولآموزی برای تکزبانهها موضوعی جالب نیست؛ اما اگر شما زبان دوم
را در مدرسه یا کالج فراگرفته باشید ،احتماال برای شما کار چندان راحتی نبوده و در این راه با مشکالت
حلنشدنیای نیز روبرو شدهاید؛ آنچه که باعث عالقمندی شما شده و سبب میگردد که زبان را بدون
تالش و ستختی زیاد فراگیرید ،یک راه حل ستریع است .در این کتاب فر بر آن است که فراگیری و
کاربرد زبان دوم بخش عادی زندگی بش تر استتت ،چیزی که نیاز به بررستتی علمی دارد ،چرا که ما چیز
زیادی درباره آن نمیدانیم و اغلب به دیدگاه عامه مردم در بینش خود درباره آن وابسته هستیم .یادگیری
دیگر زبانها بخش اصتتلی تحصتتیالت مدرن استتت و برای انستتانها ،در دنیایی که بهطور روزافزون
گذراندن زندگی تنها با دانستن یک زبان دشوار است ،امری حیاتی محسوب میگردد.
از دهه  7383رشتتته تحصتتیلی با عنوان پژوهشهای زباندومآموزی ) (SLAبه بررستتی زبان دوم
پرداخته است ،چه درباره افرادی که نسبت به آن از بدو تولد عادت داشتهاند و چه افرادی که آنها را در
متدرستتته یا کالج مطالعه میکنند .این حوزه با تمرکز بر جنبههای محدودی از دستتتتور آغاز گردیده و
زندگی روانشتتناختی؛کاربران زبان دوم ،اشتتارات و حرکات آنها موقع صتتحبتکردن و روابط پیچیده
آنها با بومیزبانها و یا دوستتان کاربر زبان دوم آنها را نیز در میان دیگر موضتوعات دربرگرفته است.
تمامی زندگی بشر میتواند درگیر زبان دوم شود ،همانگونه که درگیر زبان اول میشود .اکنون تحقیقات
زبتاندومآموزی برای خود صتتتاحتب مجلتههای تخصتتتصتتتی ،انجمن و کنفرانسهایی در تقریبا همه
کشتورهاستت و آنقدر گستترش پیدا کرده استت که در قالب گروه های تخصصی محققان نظیر تلفظ،
چندزبانگی و دستور زایشی تقسیم شده است.
این کتتاب بتا بحث درباره هشتتتت موضتتتوع مورد عالقه افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند،
خوانندگان را با تحقیقات زباندومآموزی آشتنا میکند .هر موضتوع یک بحث آغازین را درباره موضوع
مرتبط و بدون دربرداشتن دانش پیشین ارائه میکند و سپس پیشنهاد میدهد که تا کجا و تا چه حد این
موضوع میتواند پیش برود .موضوعات بدون وابستگی به موضوع بعدی و بهطور مستقل بحث شدهاند،
به این منظور که بتوانند با هر ترتیبی که مورد عالقه خواننده است ،مورد مطالعه قرار گیرند .هر کدام از
ما دو نفر چهار موضتتوع را مورد بحث قرار داده و ستتپس مباحث یکدیگر را ویرایش کردهایم .نستتخه
نهایی تفاوت های سبکی میان ما را حفظ نموده است تا نظرات فردی ما را نیز مشخص نماید .در واقع
این کتاب تا حدودی به صتورت تعاملی نوشته شده است ،به این صورت که از خواننده خواسته میشود
تتا موضتتتوع ات کتاب را بر استتتاس تجربیات خود در نظر بگیرند .بنابراین این کتاب یک مقدمه جامع
درباره تحقیقات زباندومآموزی نیست که از این نوع ،بیشمار کتاب وجود دارد ،بلکه نگاهی اجمالی به

این دارد کته چگونته محققتان زبتاندومآموزی ستتتعی در پتاستتتخ دادن به هشتتتت ستتتوال رایج درباره
زباندومآموزی دارند.
بدون تردید ،موضتتوعات بیشتتماری وجود دارند که در حوزه زباندومآموزی قابل بحث هستتتند.
چگونه ما این موضتتوعات را به هشتتت موضتتوع تقلیل دادهایم؟ اول آنکه ما متداولترین ستتواالتی را که
برای مردم مورد ستتتوال بوده استتتت را درنظر گرفتتهایم ،متانند بهترین ستتتن برای یادگیری یک زبان و
چگونگی فراگیری واژگان زبان دوم .دوم آنکه ما بر موضتتوعاتی تمرکز کردهایم که طی ستتالیان طوالنی
آنها را مورد بررستتی قرار دادهایم ،به این طریق میتوانستتتیم با تجربه تحقیقاتی خود درباره آنها بحث
کنیم .در نهایت ما به دنبال موضتوعاتی بودیم که برای انستانها در هر کجای دیگر هم میتوانست مهم
باشد ،تا اینکه به شناسایی موضوعات نظری و انتزاعی بپردازیم .از این رو ،انتخاب نهایی ما ترکیبی از
محبوبیت،مهارت و ارتباط موضوعات بوده است.
پس چه چیز در رابطه با فراگیری زبان دوم و استتتفاده از زبان دوم جالب به نظر میرستتد؟ برخی از
ادعاهایی که درباره این هشت موضوع وجود دارند ،به شر زیر است:
 ثد فل %5.34رنلسااحیتحملرورو ولفررررلن حملر هلتن ا تدلی لو لروودینااهلرس ا ل لو ل
گیرونا لینتهلن حملرسا هلیحوحفر  .این خود یک نشانه چندزبانگی روزافزون دنیا حتی
در کشتورهایی استت که رستما دوزبانه هستتند مانند کانادا .احتماال در سراسر جهان
تعداد کاربران زبان دوم نسبت به تکزبانهها بیشتر است .موضوع « 7چگونگی ارتباط
زبانهای متفاوت در ذهن ما» درباره رابطه پیچیده میان دو زبان در یک ذهن است.

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم
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 ر ادینلیوفیاحوهلیا ل یررلنوادیهلنهلمتهلماحتا لر لرقحم لخوفل لتدتدلرگ تد لفرل
ن حمف آمونرلیوفیحملخوفلوقشل ه یرلررلریفحلو وفود .عقیده متعارف این است که هر
چه زودتر زبان را بیاموزید ،بهتر است .اما تحقیقات نشان میدهند که این ادعا به طرق
متفاوت باید محدود گردد ،بویژه با توجه به انواع ارتباطاتی که شما با افرادی دار ید که
به آن زبان تکلم میکنند .موضتتتوع « 0آیا ستتتن ایدهالی برای یادگیری زبان دوم وجود
دارد؟» این موضوع را درنظر میگیرد که چگونه سن بر نتیجه زبان دومآموزی تأثیرگذار
است ،چه تأثیر بد؛ چه تأثیر خوب.
 رگیرفرلی ل حلخحرجیحملصااتب لمهیتتدل یشاا یلرنل رایحملمی نااحمدل لی یلرنل رایحمل
عحمیحو ل لیحلرصاالحثح لرسا فحفملمهیتتد .نوع زبانی که میشتنویم ،تأثیر استتاسی بر
یادگیری واژگان دارد .بر اساس اینکه چه کسی صحبت می کند و شرایطی که ما در آن
قرار میگیریم ،احتماال با صتتتورتهای متفاوت زبانی روبرو میشتتتویم .موضتتتوع 0
«چگونگی فراگیری واژههتای زبتان دوم» به این مستتت له میپردازد که مردم چگونه به

یادگیری واژههای زبان دوم میپردازند ،که برای یادگیرندگان زیادی به عنوان مهمترین
بخش زباندومآموزی است.

 چووووهلرفناییلراح ییلقبلل ل ندلفرلآ یههتحل ن وهل لجه هلفررفلی لش حلخورودمل
لووش نلررلآموخ رید لچپل لررس لیحلررس ل لچپ .جهتی که شما اول بار آموختید
که به زبان اول خود بخوانید و بنویستید نه تنها زبانی را که در حال آموختن آن هستید،
بلکه بر دنیای پیرامون شما نیز تأثیر گذار است .موضوع « 5چگونگی فراگیری مهارت
نوشتن در زبان دوم» پیرامون یادگیری روشهای نوشتن در زبان دوم است که بسیار در
دنیای اینترنتی این روزها مهم است.
 تیلچا لشااا حل یشااا یلنح شلآمل حشااایدلی ل حلجحمن ررلردفیقلییفیدی لن حملف لمورفل
یاحفیییرلشااا احلرر ا یحرلمه یف ل ه یلآملن حملررلگیرمهیییید .انگیزه یکی از مهمترین
مؤلفتههای فراگیری موفق زبان استتتت ،چه در کالس و چه خارز از آن .موضتتتوع 8
«چگونته دیتدگتاه و انگیزه افراد میتواند در زباندومآموزی کمک کند؟» به توصتتتیف
دیتدگتاههتای متفاوتی درباره جنبههای فردی تأثیرگذار در یادگیری موفق زبان دوم در
دنیای چندزبانه امروز میپردازد.
 ر شلشاااتیادررریف احررلفرلآمونشلمااح تحل لر یینتحرلساااحخ حررلوهیی تحرل
ر رمشااتحخ هلرگ حرییریهلررل حلوهیی تحرلن حمشااتحسااهلسااحخ حرییررلآمییاحیهلردفیقل
مهو حید .آموزش زبان محصتتول نظریههای روانشتتناختی و زبانشتتناختی دوره خود
استت که به ندرت با تحقیقات زباندومآموزی مرتبط استت .موضوع « 1تحقیقات در
زمینه زباندومآموزی تا چه اندازه در آموزش زبان مفید هستتتند؟» به این موضتتتوع
میپردازد که چگونه تحقیقات زباندومآموزی میتواند به روششتتناستتی آموزش زبان
مربوط گردد که خود موضوعی بسیار مهم برای معلمان زبان است.

13
مقدمه نویسندگان

 ناایحررلرنیحفیییودیحملن حملف لج ح لر دریهلن حملف لررل حلف لقحعدملمهآمونود:لیحل
گنللررل ندلرنلرسملقیررلمهفتتدل لیحلرسملررل ندلرنلگنل.مردم دستور زبان دوم را براساس
زبانی که میشنوند و در ذهن خود پردازش مینمایند ،بنا میکنند که این کار را معموال
با توجه به همان دستور ساده و بدون توجه به زبان اولی که میدانند و یا زبان دومی که
فرامیگیرند ،انجام میدهند .بنابراین موضوع « 4اهمیت دستور زبان در فراگیری زبان
دوم و استفاده از زبان دوم» مربوطبه چگونگی کسب توانایی کنار هم قرار دادن جمالت
در زبان دوم – دستور -است.

 فرلرسا وررمتحرل تدمل نایحررلرنلیحرییرملیییرساحویو هن حملرینلن حملررل لعتورملیکل
ن احملآمیت ا ل حلفیویلیحرییرمل احرلمه یود .زبانهای دوم صتتتورتهای عملی ارتباط
بینافرهنگی هستتند ،بهطور مشتخص میتوان به زبان انگلیسی در کاربرد جهانی آن به
عنوان یک زبان آمیخته اشتتاره نمود .موضتتوع « 8اهداف آموزش زبان چیستتت؟» به
بحث درباره کاربردهای متنوع زبان دوم برای مردم میپردازد و این ستتوال استتاستتی را
برای آموزش مطر مینماید که اصوال چیر باید زبان دوم را آموزش داد.
امیدواریم که این کتاب خواننده را به ستوی موضتوعاتی جالب و مهم در راستای زبان دوم در ذهن
مردم در دنیای مدرن امروزی سوق دهد ،موضوعاتی که هم به زندگی کاری ما مربوط است و همچنان
هم باعث کنجکاوی ما میگردند.
ویویان کوک ،دیوید سینگلتون
4172
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زبانهای مختلف چگونه در ذهن ما با یکدیگر در ارتباط قرار می
گیرند؟اول
فصل
زبانهای مختلف چگونه در ذهن ما با یکدیگر در

ارتباط قرار میگیرند؟
 oفرد دوزبانه کیست؟
 oمشخصههای کسانی که از دو زبان بهره میبرند.
 oافرادی که به زبان دوم سخن میگویند چگونهاند؟
 oافرادی که به زبان دوم سخن میگویند ،متفاوت میاندیشند.
 oافرادی که به زبان دوم سخن میگویند ،احساس بهتری نسبت به زبان دارند.
 oافرادی که به زبان دوم سخن میگویند ،زبان اول خود را به گونهای متفاوت به کار می برند.
 oدو زبان در یک ذهن.

به چه کسی فرد دوزبانه میگوییم؟
ستترآغاز این موضتتوع مفهوم خود واژه ف ن حووه استتت .در واقع این اصتتطال میتواند در نظر افراد
مختلف معانی کامال متفاوت و حتی متناقضتی داشتته باشتد .پاستخ شما به پرسش شماره دو در کادر
(  )7-7میتواند رویکرد شما را نسبت به این پرسش نشان دهد.
کادر  1-1سرآغاز :دوزبانه بودن

 )7آیا شما خود را یک فرد دوزبانه میدانید؟
بلی/خیر .چرا؟
 )0آیا فرد دو زبانه:
(الف) فردی است که همزمان بر دو زبان به یک اندازه مسلط است ؟
(ب) فردی است که عالوه بر زبان مادری می تواند یک زبان دیگر را نیز به خوبی بکار برد؟

تعریف عام دوزبانگی میتواند همان تعریفی باشتتد که یوریل وینری  7زبانشتتناس آمریکایی عبری
زبان ،در سال  7350ارائه کرد« :بکارگیری متناوب و فعاالنه دو زبان را دوزبانگی مینامند و فردی که
چنین مهتارتی را دارا بتاشتتتد ،فرد دوزبتانته نامیده میشتتتود».اما بستتتیاری از محققان تعریف فوق را
نمیپتذیرند ،زیرا معلوم نمیکند که فرد دوزبانه چقدر از این دو زبان را میداند و چه میزان و چگونه از
آنها استتتتفاده می کند.اگر بهطورمثال وارد رستتتتورانی در فلورانس شتتتویم و بتوانیم بگوییم bueno
 ، sernaاین به آن معناست که ما فردی دو زبانه هستیم؟ اگر شما بتوانید فیلمی را به زبان ایتالیایی بدون
خواندن زیرنویس فیلم دنبال کنید ،فردی دوزبانه تلقی میگردید؟ بهطور خالصتته ،شتتما با دانستتتن چه
میزان از زبان دوم به عنوان فرد دوزبانه محسوب میشوید؟

. Uriel Weinreich

1
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موضتتوع زیربنایی در فراگیری زبان دوم چگونگی ارتباط دو یا چند زبان در یک ذهن استتت .به عنوان
مثال اگر ما به زبان انگلیسی و ژاپنی صحبت کنیم ،آیا واقعا آنها را در دو بخش متفاوت در ذهن خود
نگهداری میکنیم و یا اینکه آنها در ذهن ما با یکدیگر ترکیب میشتوند .این پرسش ماهیت تحقیقات
مربوطبه زباندومآموزی را تحتالشعاع قرار داده و باعث میگردد از تحقیقات مربوطبه زباناولآموزی
متمتایز گردد .زمانی که شتتتما یک زبان در ذهن خود دارید و به یادگیری زبان دیگری میپردازید ،چه
اتفاقی در ذهن شما میافتد؟

کادر  2-1دوزبانههای معروف
 گاندی:7گجراتی ،انگلیسی (عالوه برزبانهای هندی)
 انیشتین :1فیزیکدان :آلمانی  ،انگلیسی
 ماری کوری :2فیزیکدان/شیمیدان :لهستانی ،فرانسوی
 ساموئل بکت :3انگلیسی ،فرانسوی
ُ
 جوزف کنراد :2نویسنده :لهستانی ،فرانسوی ،انگلیسی
 پیکاسو :2هنرمند :اسپانیولی ،فرانسوی ،کاتالونیایی(نوعی زبان اسپانیولی)
 جورز لودیس برز :1نویسنده :اسپانیولی،انگلیسی
ُ
 مارتینا ناوراتیلوا :4تنیس باز :چک،انگلیسی
 اروین شرودینگر :3فیزیکدان :انگلیسی ،آلمانی
 اونگ سانگ لی :73سیاستمدار :بورمیز ،انگلیسی
 پاپ فرانسیس:77اسقف اعظم :اسپانیولی ،ایتالیایی ،آلمانی

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم

18

اگر شما با پاسخ (الف) موافقید که فرد دوزبانه «فردی است که به خوبی و به یک نسبت به دو زبان
تستلط دارد» شتما با زبانشتناس معروف آمریکایی ل ونارد بلومفیلد71هم نظر هستتید او در سال7303
دوزبتانگی را مهتارت کامل بومی-گونه تعریف کرد .احتماال متداولترین نظریه نستتتبت به دوزبانگی،
دربرگیرنده توانایی صتتحبت کردن به دو زبان بهطور فصتتیو و روان در تمامی اجتماعات استتت .بدین
ترتیب ،دوزبانهها میتوانند همزمان دو زبان را به راحتی بکار برند ،بهگونهای که می توان آنها را گویشور
بومی هر یک از زبانها تلقی کرد .در این حالت که فرد دارای دوزبانگی متوازن 72است و هی زبانی در
ذهن او زبان غالب نیستتت .این تعریف ایدهال 73دوزبانگی استتت زیرا شتتما نمیتوانید حدی باالتر از
تسلط کامل بر دو زبان تصور کنید.
1

Gandhi
Einstein
3 Marie Curie
4 Samuel Beckett
5
Joseph Conrad
6
Picasso
7 Jorge Luis Borges
8
Martina Narratilova
9
Erwin Schrodinger
10
Aung Sung Lee
11 Pope Francis
12
Leonard Bloomfield
13
balanced
14
maximal
2

1

Audrey Hepburn
Prince Philip
3
Einar Haugen
2
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یافتن دوزبانه متوازن کار چندان آسانی نیست ،زیرا افراد دوزبانه تمایل دارند در شرایط متفاوت و با
افراد متفاوت از زبان متناستب با آن افراد و آن شترایط استفاده کنند و کم پیش میآید که از هر دو زبان
در همه موقعیتها و با همه افراد بهره ببرند .به عنوان مثال اگر شتتتما با یک فرد آلمانیزبان تنیس و با
یک فرد فرانستویزبان گلف بازی کنید ،احتماال بهطور نامتوازن از هریک از زبانها استفاده میکنید.
شتتما میتوانید آنگونه که دانشتتجویان یونانیزبان من میگویند ،دارای مهارت بستتیار خوبی در نوشتتتن
مقاله به انگلیستی باشتید اما مهارت چندان خوبی در نوشتن مقاله به زبان اول خود یا هر زبان دیگری
نداشتته باشتید .تصور اینکه افراد زیادی بتوانند از هر دو زبان بهطور یکسان در تمامی شرایط احتمالی
بهره ببرند ،کمی دشتوار به نظر می رستد .به این ترتیب تعداد افراد دوزبانه متوازن روی کره زمین بسیار
اندک است.
اما تعداد دوزبانههای ایدهال به مراتب بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما تصور کنیم .با این وجود،
اگر فردی یک دوزبانه ایدهال در مفهوم حقیقی آن باشد باید او را سخنگوی بومی هر دو زبان تلقی کرد.
چنین افرادی دوزبانههای ناپیدا هستند.بهعنواننمونه ،ستاره سینما خانم آدری هپبرن 7از بدو تولد یک
دو زبانه بود ،اما هیچکس این را از فیلمهای او تشتخیص نداد؛ شاهزاده فیلی  ،1نامزد ملکه ،در زمان
طفولیت به زبانهای انگلیستی ،آلمانی و فرانستوی صحبت می کرد (و هنگام تعمید فیلیپو نامیده شده
بود) .احتمتاال متاموران مخفی نیز به این توانایی نیاز دارند تا ناشتتتناخته باقی بمانند؛ مطم نا به همین
دلیل بود که ستاموئل بکت نمایشنامهنویس که توانست با موفقیت با گروه مقاومت فرانسوی در فرانسه
تحت اشزال آلمان در جنگ جهانی دوم کار کند.
اگر شتما با پاستخ(ب) موافقید که «فرد دوزبانه فردی است که عالوه بر زبان مادری میتواند یک
زبان دیگر را نیز به خوبی بکار برد» شما با اینار هوگن -2یک آمریکایی نروژی-هم نظر هستید که ادعا
میکرد «ستترآغاز دوزبانگی زمانی استتت که فرد ابتدا بتواند پارهگفتارهای معناداری را به دو زبان تولید
کند» .زمانی که یک انگلیستیزبان در مزازهای در فرانسه میگوید  ،Bonjoursاو مثل یک دوزبانه از
زبان استفاده میکند :آنچه که او می گوید کامل ،معنادار و متناسب با شرایط است،اگرچه ممکن است
کتامال قابل پیشبینی و پیشپاافتاده باشتتتد .دو زبانگی یعنی توانایی بکارگیری معنادار و هدفمند زبان
دوم برای اهداف خاص ،نه توانایی انجام هر چیزی.
چنین دوزبانههایی تحت هی شرایطی گو یشور بومی آن زبان قلمداد نمیشون د .با وجود این ،آنها
زبان دوم را متناسب با نیازهایشان بهطور خوب و معنادار بکار میبرند .هنگام بازدید از کشور ایتالیا در
رستتورانها و مزازهها به افراد زیادی برمیخوردم که به ستختی میتوانستتند به زبان ایتالیایی صتتحبت
کننتد .اگر من آنجتا زنتدگی میکردم ،بتدون تردیتد نیتاز داشتتتتم تتا گنجینته لزات خود را بهطور قابل
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مالحظهای افزایش دهم .از این رو ،این تعریف کمینه 7دوزبانگی است؛ یعنی کمترین هدف در یادگیری
زبان دوم .چنین دوزبانههایی در ستترتاستتر دنیا بس تیار زیاد هستتتند؛در واقع،اگر این تعریف را بپذیریم،
تعداد افراد دوزبانه دنیا بسیار بیشتر از افراد یکزبانه است.
اگرچته همته ما میتوانیم با تعریف وینری که میگفت دوزبانگی مستتتتلزم کاربرد متناوب دو زبان
استت ،موافق باشیم اما جمع بین دو معنای متضاد و متداول واژه «دوزبانه» بسیار دشوار است .از این
رو میتوان گفت تعریف ایدهال به ستطو نسبتا غیرممکنی از تسلط بر دو زبان اطالق میگردد که افراد
بستتیار معدود و انگشتتت شتتماری به آن دستتت مییابند .این افراد اگرچه زبان دوم را در ارتباطات خود
بهکار میبرند ،همواره نگرانند که مبادا لهجه آنها غیربومی بودنشان را لو دهد .بنابراین تعریف ایدهال،
بیش از حد انحصتتاری استتت و فقط به افراد بستتیار خاصتتی قابل اطالق استتت .اما در تعریف کمینه،
دوزبانه به هر کسی اطالق میشود که تالش میکند با زبان دیگری ارتباط برقرار کند؛ یعنی تقریبا همه
مردم .این تعریف نیز بیش از حد فراگیر استتتت .پس میتوان گفت تعریف کمینه ،تعریفی کلی استتتت.
مشکل اینجاست که وقتی درباره دوزبانگی صحبت میشود ،شما نمیدانید کدام تعریف مدنظر است.
برای اجتناب از این وضتتعیت دشتتوار ،محققان زبان دوم آموزی بیشتتتر تمایل دارند از اصتتطال
زباندومآموز 1استفاده کنند که هی اشارهای به دوزبانگی ایدهال یا کمینه ندارد .اما از نظر من اصطال
زباندومآموز میتواند مستتتلزم این موضتتوع باشتتد که افرادی که به زبان دوم ستتخن میگویند ،هی گاه
بهطور کامل آن را فرا نمیگیرند؛ با این تعریف ظاهرا شتتتما تمام عمر خود محکوم به یادگیری زبان دوم
هستتتید و هی گاه به مرحلهای نخواهید رستتید که یادگیری آن را به پایان رستتانید .آیا فردی نظیر بژون
اولوااوس 2ستتوئدی زبان که چندین دهه از انگلیستتی به عنوان زبان دوم استتتفاده کرده استتت ،همچنان
زباندومآموز است؟
بنتابراین ترجیو میدهم از اصتتتطال یحر یلن حملف  3برای فردی استتتتفاده کنم که «بهطور فعال از
زبانی به غیر از زبان اول خود استتتتفاده میکند» .این اصتتتطال به کاربرد ایدهال یا کمینه زبان دوم هم
اشتارهای ندارد.یحر یلن حملف لاصتطالحی مناسبتر برای افرادی است که بیش از یک زبان میدانند،
بدون آنکه چالشها و جهتگیریهای خاص واژههایی نظیر یحفیییودمل لف ن حملررلفرشااا باشتتتد .در
واقع این اصتتطال یادآور تمایز میان کاربرد یک زبان و آموختن یک زبان استتت؛ برخی از مردم تنها در
محیط کالس زباندومآموز هستند و آن زبان را برای اهداف روزمره و زندگی واقعی خود بکار نمیبرند،
مثل کودکان انگلیستی که به فراگیری زبان فرانسته مشتزول هستند .برخی دیگر روزانه با بیش از یک
زبتان بتا افراد مختلف مراوده میکنند ،ستتتاکنین شتتتهرهای چندزبانهای مثل توکیو ،برلین یا دهلی نو
1
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Bjorn Ulvaeus
4
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مشخصههای کاربران زبان دوم
حال این پرسش پیش میآید که کاربران زبان دوم ،حقیقتاچگونه افرادی هستند؟ به نوعی این پرسش به
همان اندازه بیمعناستت که بپرستیم انسانها چگونه هستند؟ کاربران زبان دوم ،از حیث شکل و میزان
بکتارگیری زبتان دوم به اندازه افراد یکزبانه متنوع هستتتتند هرگونه تعمیمی درباره کاربران زبان دوم و
ویژگیهای آنها باید قابل تسری به کل انسانها باشد.
یقینتا کتاربران زبتان دوم زیتادی در اطراف ما وجود دارند.کادر ( )0-7آمار تقریبی آنها را نشتتتان
میدهد.مرجع رستمی برخط اطالعات زبانها وبگاه اتنولوگ 7است .در این سایت برای تخمین میزان
تکزبانه بودن یک کشتتور ،آنها از یک شتتاخص آماری به نام شتتاخص تنوع زبانی )LDI(1استتتفاده
میشود که جوزف گرینبرگ آن را ابداع کرد .این شاخص نمایانگر برخورد احتمالی با افرادی است که
به زبانی متفاوت از شتتما در کشتتور شتتما صتتحبت میکنند.در پاپوآ در گینه نو ،جاییکه به  803زبان
مختلف تکلم میشتود ،به احتمال 33درصتد شما با افرادی برخورد خواهید کرد که به زبانی متفاوت از
شما صحبت میکنند؛ در کوبا که تنها چهار زبان در آن وجود دارد این احتمال به یک در هزار میرسد.
میان این دو مورد ،چین با  038زبان و احتمال 57درصد و ژاپن با  78زبان و احتمال 0درصد قرار دارد.
کادر  3-1چند نمونه آماری

 :%09 کودکانی که در اروپا به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم پرداختهاند.
 :%45 شهروندان اروپایی که به دوزبان تکلم میکنند.
 :5.35% افرادی که در کالیفرنیا ،سخنورزبانهای غیر انگلیسی هستند.
:5.34% افرادی در تورنتو که زبان اول آنها نه انگلیسی است و نه فرانسه.
 :53. میلیون :بریتانیاییهایی که در سال  0377زبان اول آنها انگلیسی نبوده است.
Ethnologue
Linguistic diversity index
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اینگونه هستتتتند .البته در برخی موارد یادگیری و بکارگیری زبان به موازات هم پیش میروند .بی تردید
یک کارگر لهستتانی در بدو ورود به دوبلین مجبور است هم انگلیسی را بیاموزد و هم آن را بکار گیرد.
در این کتاب اصطال ن حمف آمونلما للیحر یلن حملف لرس  ،اولی با فرایند فراگیری زبان دوم مرتبط
استتت و دومی با فرایند کاربرد آن .البته ما نمیتوانیم کامال از بکارگیری اصتتطال دوزبانه اجتناب کنیم
زیرا این اصتتطال در بیشتتتر پژوهشها بکار میرود .با وجود این تا حد امکان اهتمام ما بر ایجاد یک
تمایز مشخص میان کاربر زبان دوم و زباندوم آموز خواهد بود ،حتی اگر بیشتر مردم بهطور مؤثر در هر
دو گروه قرار گیرند ،نظیر کارگر لهستانی.

 : 455999 تعداد لهستانی زبانها در انگلیس
 :5534 % رؤسای جمهور ایاالت متحده آمریکا که به بیش از یک زبان سخن میگفتهاند.
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اگر فر کنیم که تعداد زبانهای بیشتتتر به معنای تعداد بیشتتتر کاربران زبان دوم استتت ،می توانیم
میزان احتمال چندزبانگی یک کشور را محاسبه کنیم  :پاپوآ در گینه نو احتماال کاربران زبان دوم زیادی
دارد کوبا تعداد بستتیار کمی البته باید توجه داشتتت که استتاس شتتاخص LDIنستتبت تکزبانههای
زبانهای مختلف استتتت و درباره کاربرد زبان دوم توستتتط این افراد بحثی نمیکند .لذا این شتتتاخص
نمیتواند به آستتانی درباره کشتتورهایی بکار رود که در آنها مردم مناطق مختلف به زبانهای متفاوت
صتتحبت میکنند .چراکه گویشتتوران ممکن استتت با همدیگر ارتباط واقعی پیدا نکنند .بهعنواننمونه،
درکشتتور ستتوئیس شتتاخص 55 ، LDIدرصتتد استتت ،اما گویشتتوران فرانستتهزبان ،آلمانیزبان،
رومانیاییزبان و ایتالیاییزبان این کشتتور در مناطق مختلف جزرافیایی این کشتتور زندگی میکنند .در
کانادا نیز شتاخص 55 ،LDIدرصد است ،این در حالی است که ایالتهای مختلف این کشود (به جز
ایالت دوزبانه برونزویک) به یکی از دو زبان رستمی انگلیستی و فرانسه صحبت میکنند.با این وجود،
اکثر مردم دنیتا در زنتدگی روزمره خود بته بیش از یتک زبان صتتتحبت میکنند؛ اگرچه ممکن استتتت
دوزبانههای ایدهال نباشند.
کسانیکه تنها به یک زبان سخن میگویند ،احتماال تصور میکنند که دوزبانگی یک چالش است.
اما باید گفت که چالشها و مشتتکالت دوزبانگی بیشتتتر از آن تکزبانگی نیستتت .مشتتکالت روانی،
اجتماعی و تحصتیلی کاربران زبان دوم از هی کس دیگری بیشتتر نیست .موارد نقی ،،بیشتر از آنکه
ریشه در دوزبانگی داشته باشد ،که منحصرا یک مس له زبانی است ،ناشی از مسائل عاطفی ،اجتماعی
و اقتصتادی مهاجران یا محرومیت اجتماعی و اقتصتادی گروههای اقلیت استتت .یکی از نگرانیهای
اغلب پدر و مادر ها این استت که کودکانشان را دوزبانه بار بیاورند یا یک زبانه .هی سند و مدرکی دال
بر اینکه دوزبانگی ،به خودی خود ،میتواند برای کودک مضر باشد وجود ندارد .بسیاری بر این باورند
که دوزبانگی ،از جهات گوناگونی مثل کاربرد زبان ،استدالل و درک همنوعان ،برای کودکان یک مزیت
استت .بهعنوان مثال ،کودکان کانادایی مدارس دوزبانه در انتقال مفهوم به فردی که چشتتمهایش بسته
بود ،از کودکان تکزبانه موفقتر عمل کردند زیرا آنها نستتتبت به نیازهای ارتباطی افراد حستتتاستتتیت
بیشتری نشان میدادند .در انگلستان ،توصیه میشود که از کاربرد زبان دوم برای کودکان دارای سندروم
داون 7اجتناب شود زیرا باعث گیجی بیشتر و سردرگمی آنها میشود؛ با وجود این یک جهانگرد هندی
به من از کودک خود که دارای ستتتندروم داون بوده گفت که وی توانستتتته به چهار زبانی که در محیط
اطرافش وجود داشته ،صحبت کند.
Down's Syndrome
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کاربران زبان دوم چگونه افرادی هستند؟

بنابراین ویژگیهای این گروه متنوع کاربران زبان دوم چیستتتت؟ اجازه دهید آنها را به عنوان افرادی با
ویژگیهای خاص خودشان بنگریم؛ نه به عنوان افرادی که تنها به تقلید از سخنوران بومی پرداختهاند.
در ادامه ،با برخی از ویژگیهای خاص و انحصاری این افراد آشنا میشویم.
زمانی که شتتما یک زبان دیگر را یاد میگیرید ،شتتیوه تفکر شتتما تزییر مییابد .یک دلیل ستتنتی برای
آموزش زبان دوم به کودکان این بود که این موضتتوع میتواند مزز آنها را رشتتد دهد .در انگلستتتان این
زبان التین بود که قرار بود این امر را محقق ستازد .بوریس جانسون ،7شهردار فعلی لندن ،رسما اعالم
کرد که «زبانهای التین و یونانی نظامهای ادراکی غنیای هستند که ذهنهای جوان را به تفکر منطقی
و تحلیلی وامیدارنتد» .امتا احتماال یادگیری هر زبان دیگری میتواند باعث تزییر در نحوه تفکر مردم
شتتود نه فقط زبانهای کالستتیک .کاربران زبان دوم دیگر دنیا را مانند تکزبانهها نمیبینند .بیجهت
نیستت که کارگردان سینمای ایتالیایی ،فدریکو فلینی 1اذعان داشته است «یک زبان دیگر یعنی بینشی
دیگر از زندگی».
بهعنواننمونه ،،انگلیسیزبانان یک رنگ منفرد دارند که آن را آ ه مینامند ،خواه آبی آسمانی باشد
یا آبی روشتن .اما گویشتوران زبانهای دیگر برای آ هلر شنل لآ هلرییم دو واژه متفاوت بکار میبرند،
مثال در یونتانی bleل ل ،ghalazioدر ایتتالیایی azzurroلو  bluلو در زبان روستتتی  sinijو .goluboj
جاییکه گویشتور انگلیسی تنها یک رنگ را میبیند ،گویشوران دیگر زبانها دو رنگ را میبینند .نحوه
درک شما از یک رنگ متأثر از زبان شماست .کافی است یک منظره خیابانی در توکیو را باهمان منظره
در کواالالمپور و یا اوسلو مقایسه کنید تا نقش زبان را در تفاوت ادراک این افراد دریابید.
یادگیری زبانی دیگر ،نظام رنگهای دو زبان را دچار تعار میکند؛ آیا ما ،متناسب با ویژگیهای
زبان جدید ،درک خود را از رنگها تزییر میدهیم یا هنگام تکلم به زبانی دیگر ،رنگها را در چارچوب
زبتان خودمتان درک میکنیم؟ زمانیکه یونانیها انگلیستتتی میآموزند ،آنها مجبورند دو رنگ را با هم
یکی کننتد و این نتهتنهتا بر رنتگواژههتا بلکته بر نحوه درک آنهتا از رنتگهتا تأثیر میگذارد .معانی
واژههایbleل ل ghalazioلبرای این دسته از افراد در مقایسه با افراد تکزبانه یونانی متفاوت است ،این
امر در مورد گویشوران روسی و ژاپنی که زبانهای دیگر میدانند ،نیز صدق میکند .یادگیری یک زبان
دیگر بر بسیاری از حوزههای ذهنی شما،و نه فقط به حوزههای مرتبط با زبان ،تأثیر عمیق میگذارد.
برخی از پژوهشتتگران تزییردر نحوه تفکر کاربران زبان دوم را از طریق داستتتانهایی که این افراد از
زندگی خود نقل کردهاند ،مورد بررستتی قرار دادهاند .مفهوم مهمی مثل «دوستتتی» را در نظر بگیرید؛
Boris Johnson
Federico Fellini
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کاربران زبان دوم بهگونهای متفاوت میاندیشند
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وقتی که شتتما در فرهنگ دیگری حضتتور مییابید ،آیا تصتتورتان از مفهوم دوستتتی را تزییر میدهید یا
همچنین همان طرز فکر را از این مفهوم دارید؟ مری بسمرز 7با مشاهده چند مورد از داستانهای افراد
دو زبانه ،به اطالعاتی دست پیدا کرد که در کادر( )4-7آمدهاند.
کادر 4-1چند نمونه آماری
دوستی
زبان اول لهستانی
دوست=وفاداری بسیار زیاد و وابستگی عاشقانه

زبان دوم انگلیسی

زبان اول روسی

"دوستتتت  :بتهطور کلی ،حتتاوی

دوست= عهد و پیمان با خانواده ،غیرت،
هواخواهی

ارزشهایی نظیراستتتقالل،اعتماد
بهنفس،برابری و نه تبعی،

زبان اول چینی= دوست=غیرقابل تمایز از خود

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم

مفهوم انگلیسی «دوست» انعکاسدهنده ارزشهایی نظیر استقالل ،اعتماد بنفس و نیز برابری و نه
تبعی ،است .اما از منظر یک فرد لهستانی ،مفهوم دوست دربرگیرنده «وفاداری بسیار زیاد و وابستگی
عاشتتقانه» استتت ،لذا یک لهستتتانی که زبان انگلیستتی را با هدف زندگی در جامعه انگلیستتیزبان
میآموزد ،ناچار است قدرت معنایی واژه «دوستی» را تقلیل دهد .به همین ترتیب قدرت مفهوم روسی
این واژه نیز نستبت به انگلیستی شتدیدتر است – «عهد و پیمان با خانواده» .-از منظر یک چینی یک
دوستت آنقدر به شما نزدیک است که شما او را از خود متمایز نمیدانید؛ شما هیچگاه از خودتان برای
چیزی تشتکر نمیکنید ،به همین ترتیب از دوستت خود نیز برای چیزی تشتکر نمیکنید .در بیشتر این
زبانها کاربرد متعارف واژه ف س ا برای دوستتتان فیسبوک غیرقابل تصتتور استتت .برای اینکه بتوانیم
عضتتو مؤثری از جامعه دیگری شتتویم ،باید تزییرات پیچیدهای در نحوه تفکر و اندیشتتیدن خود ایجاد
کنیم .یک دختر جوان کانادایی از دختر جوان لهستانی تقاضای دوستی کرد و او در پاسخ گفت که هنوز
او را خیلی خوب نمیشتناستد .در این دو نمونه ،دو مفهوم دوستتی با یکدیگر در تضاد قرار گرفتهاند و
دختر کانادایی از امتناع دوستی از سوی دختر لهستانی دلگیر شده است.
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کاربران زبان دوم نسبت به زبان احساس بهتریدارند
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یکی از تزییرات آشتکار در افرادی که بیش از یک زبان میدانند ،حس بهتری استتت که آنها نسبت به
زبان ،در مفهوم عام آن ،پیدا میکنند .یکی از نشتتانههای این حس ،تعداد نویستتندگان دوزبانه استتت:
والدمیر نابوکوف 7کتابل و ی ح را به روستی نوشتته و ستپس خودش ویراست انگلیسی آن را تالیف کرد؛
ستاموئل بکت کتاب فرلرو هحرلیوف را ابتدا به زبان فرانسه نوشت .آندره برینک، 1رماننویس آفریقای
جنوبی ،رمانهای خود را گاهی به زبان انگلیستتتی و گاهی به زبان آفریقایی مینویستتتد و پس از اتمام
رمان ،زبان چاپ آن را تعیین میکند .شتتاعران انگلیستتی قرن هفدهم ،نظیر میلتون 2و درایدن 3اغلب
شتتتعرهتای خود را بته التین مینوشتتتتند :میلتون در دولت کرومول«2دبیر زبانهای خارجی» شتتتده
بود.درایدن سالها زندگی خود را از راه ترجمه میگذراند .خالقیت هنرمندانه با زبان ،اغلب با دوزبانگی
عجین است.
یک عنصر اساسی در زبان بشر رابطه قراردادی بین معنی واژهها و آواها یا حروف واقعی آنهاست.
یک گل رز با هر نام دیگری هم همان عطر دلنشین را دارد .اما برای بسیاری از ما شکستن قیدوبندهای
زبان اولمان کاری بس دشوار است .آیا یک گویشور انگلیسی میپذیرد که ( meiguiواژه چینی برای
«رز») یا یک ( triantafylloواژه یونانی برای «رز») به همان اندازه گل  roseدر انگلیستتی خوشتتتبو
استت؟ یکی از مزایای کاربری زبان دوم این استت که ما نستبت به ماهیت مطلقا قراردادی زبان بیشتر
آ گاه شتویم .به عنوان مثال ،کودکان در ستنین پایین تصتور میکنند واژههای طوالنی به اشیاء بزرگ و
واژههای کوتاهتر به اشتتیاء کوتاه اشتتاره دارند؛ یک  hippopotamusباید بستتیار بزرگتر از یک antل
باشتد ،اما کودکان دوزبانه نستبت به کودکان تکزبانه بهتر میدانند که اینگونه نیست :یک واژه کوتاه
نظیر  trainمیتوانتد بته یک شتتتیء بزرگ اشتتتاره کند؛ درحالیکه یک واژه بلند مانند caterpillar
میتواند به یک شیء نسبتا کوچک اشاره کند .دانستن یک زبان دیگر به کودکان دوزبانه کمک میکند
تا درککنند طول واژه هی گونه ارتباطی با اندازه شیء ندارد.
اگر در یتک تکلیف بته کودک دوزبانه گفته شتتتود که  spaghettiبه معنای  birdاستتتت و از آنها
خواستته شتود که بگویند جمله  Birds flyچه میشود خیلی زودتر از همساالن تکزبانهشان خواهند
گفت  . spaghettis flyدانستتتتن یک زبان دیگر به معنای آن استتتت که شتتتما بهتر درک میکنید که
هرچیزی ممکن استتت با هر استتمی نامیده شتتود :نامها قراردادی هستتتند.به بیانی دیگر ،میتوان گفت

کودکتان دوزبتانته بتاور دارنتد کته گتل رز با هر نام دیگری همان عطر و بو را دارد؛ در حالیکه کودکان
تکزبانه نسبت به این موضوع متقاعد نمیشوند.
کاربران زبان دوم زبان اول خود را به گونهای متفاوت بکار میبرند

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم
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دانش کاربران زبان دوم نستبت به زبان اولشتان تاحدودی با تکزبانهها متفاوت است .به عنوان مثال
بستتیاری از زبانها جفت وازهایی نظیر  /p/و  /b/در واژههایی مثل /peer/و /beer/دارند ،اما
صتتدای واقعی این وازها متناستتب با لحظه شتتروع واکداری (لرزش تارهای صتتوتی) این همخوانها
متفاوت استت که به این پدیده «زمان آغاز واک»( 7زاو) میگویند .اگر شتما به دو زبانی صحبت کنید
داری زاو متفاوتی باشند ،مثل beer/pierدر زبان انگلیسی و دو واژه biere/pierreدر زبان فرانسه،
شتتتما باید زمان متفاوتی برای آواهای  /p-b/در هر یک از این دو زبان بکار ببرید .برخی از کاربران
زبتان دوم هنگتام تکلم بته دو زبتان (متادری یا زبان دوم) نوع زمانبندی بینابینی را بکار میبرند که از
زمانبندی آنها به هنگام تکلم به هر یک از این زبانها متفاوت استتت .تلفظ آنها در زبان اولشتتان تا
حدودی نسبت به تلفظ تکزبانهها متفاوت است.
این نکته درمورد پردازش دستتور در زبان اول نیز صادق است .بهعنواننمونه ،،فرانسویزبانانی که
انگلیستی میدانند در مقایسه با کسانی که انگلیسی نمیدانند ،نسبت به جمالت کامال پذیرفتنی دارای
ستتاخت میانه واکنش نشتتان میدهندA wool ( Un tricot de laine se lave à l'eau froide
 .)sweater washes in cold waterدر ایاالت متحده آمریکا ،کودکی که زبان اول او انگلیسی است
و مشتتتزول یتادگیری زبان چروکی به عنوان زبان میراثی استتتت بیش از همدورههای تک زبانه خود در
بکتارگیری صتتتورتهتای گتذشتتتته افعال تعمیم افراطی دارد( .اگرچه در نواحی دیگر تفاوت چندانی
مشاهده نشده است).
زبان دوم در زنتدگی عتاطفی شتما نیتز تزییتر ایجتاد میکنتد .عواطتف و احساستات یتک کتاربر
زبتان دوم بتتا یتک فتترد تکزبانته متفتتاوت استت .شخصتتیت و هویتت شتتما بتا یتتادگیری یتک زبتتان
دیگر تزییر میکند.
1
تأثیرات عمیق زبان بر زندگی عاطفی کاربران زبان دوم ،نخستتتتین بار در پژوهش ژان مارک دوئله
گزارش شد .در این پژوهش  7453نفر ،که به بیش از یک زبان صحبت میکردند و  453نفر از آنها به
پنج زبان ،به این سواالت پاسخ دادند :آیا عبارت «دوستت دارم»( )I love youدر زبانهای مختلفی
که شتتما می دانید دارای بار عاطفی یکستتان استتت؟ در چه زبانی ،این عبارت بار عاطفی ستتنگینتری
دارد؟ .زبان و احستاس کامال در هم تنیده هستتند .گفتن عبارت ف س لفرر میتواند بر اساس زبانی
Voice onset time
Jean-Mark Dewaele
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که شما به آن صحبت میکنید احساسات متفاوتی را برانگیزد .کادرهای  5-7و  8-7نتایج این پژوهش
را نشان میدهد .برای  45نفر از صد نفر ،زبان اول دارای بار عاطفی قویتری بود؛ برای  05نفر از صد
نفر بتار عاطفی در زبان دیگر قویتر بود؛ برای  03نفر از صتتتد نفر بار عاطفی در هر دو زبان برابر بود.
بیان عشتتق با همان شتتکل میتواند تأثیر متفاوتی را در زبانهای متفاوتی که شتتخص به آنها صتتحبت
میکند  ،ایجاد نماید.

شدت عبارت «دوستت دارم»

کادر .6-1چند نمونه آماری
دیدگاه کاربر زبان دوم درباره عبارت «دوستت دارم»
از نظر من شتدت این عبارت در انگلیستتی بیشتتتر استت .این عبارت در انگلیستتی رمانتیک و پراحستاس
استتتت ،اما در زبان ژاپنی این موضتتتوع عجیب به نظر میرستتتد ،چرا که تنها به معنای ثبت کردن ازدواز
استت .نه خیلی احستاسی و نه خیلی واقعی .عشاق جوان در هنگ کنگ به ندرت از این عبارت به لهجه
کانتونی استتفاده میکنند.آنها بیشتر از این عبارت به زبان انگلیسی استفاده میکنند .شاید کانتونی اصال
یک زبان رومانتیک نباشتد .من شتخصتا فکر میکنم نیروی عاطفی و احستاسی این عبارت در انگلیسی
لموه(لن حملر لچیته لن حملف لروودینه لن حملسو لارمته)
بیشتر است.
این عبارت در انگلیسی برای من بار عاطفی بیشتری دارد تا در اسپانیولی ،اما بیان آن در اسپانیولی آسانتر
است تا در انگلیسی.
فررگ(لروودینهلن حملر لگیرون لن حملف لرساحویو هلن حملسو لریی تدرلن حملچهحر )
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کادر  .5-1چند نمونه آماری
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