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  چکیده

زبان انگلیسی به اکناف جهان گسترانده شده و این زبان در طیف  شدن، دامنهجهانی به موازات فرایند
هاي این گسترش منجر به ظهور گونه. زبان رواج یافته است وسیعی از کشورها و جوامع غیرانگلیسی

هاي نظري و آموزشی هاي محلی انگلیسی، چالشپیدایش گونه. محلی و غیربومی این زبان شده است
هاي اول، دوم و خارجی را از بین برده و ریزان زبان قرار داده، تمایز میان زبانمتعددي را فراروي برنامه

. هاي زبانی را در معرض بازبینی قرار داده است مفهوم معیار زبانی و نگرش بارهبسیاري از مفروضات ما در
اط با رشد هاي مختلفی صورت گرفته تا موقعیت این زبان را در بافت جهانی و در ارتببنابراین، تالش
ترین شود تصویري جامع از عمدهدر پژوهش حاضر تالش می. شدن تبیین نمایدجهانی  روزافزون پدیده

توان به انگلیسی به عنوان زبان  این رویکردها می از جمله. ان انگلیسی ارائه گرددرویکردهاي موجود به زب
هاي انگلیسی، زبان امپریالیستی و زبان جهانی، انگلیسی همگانی، خانوادههاي معیار جهانی، انگلیسی

رسد که علیرغم رویکردهاي مختلفی که در به طور کلی، به نظر می. هاي جهانی انگلیسی اشاره کردزبان
خود فاصله گرفته،  هزبانی جهانی وجود دارد، این زبان از مفهوم یکپارچ مثابهتبیین وضعیت انگلیسی به 

 .شده یافته استبه زبانی ناهمگون تبدیل شده و معیارهاي آن صورتی بومی
  

  .زبانیامپریالیسم  ،گویشور غیربومی ،گویشور بومی زبان انگلیسی، زبان جهانی، :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه - 1

است؛ این باور تا حدودي انگلیسی به زبانی جهانی تبدیل شده زبان بسیاري بر این باورند که امروز 
زبان هاي پیشین نسبت به ، بسیاري از نگرش3شدنجهانی پدیده درست است، اما به موازات رشد فزاینده

این پدیده به . هاي معیار آن تغییر یافته استانگلیسی به عنوان زبانی جهانی، آموزش این زبان و نیز گونه
فناوري اطالعات به وقوع پیوسته همچنان  وتنبرگ در حیطههایی که از دوران گهمراه بزرگترین نوآوري

هزار سال آینده در  و حتی یک سال 500هایی است که تا بخش فراگیرترین تحوالت و دگرگونیالهام
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به نظر . و زبان انگلیسی را بیش از پیش متأثر خواهد ساخت) 5: 2010، ١کروم مک( جامعه رخ خواهد داد

تعامالت فرهنگیِ گویشوران  شدن و در نتیجه، افزایش پیوسته فرایند جهانیرسد که در جریان  می
زبان، تمایز سنتی میان گویشوران بومی این زبان و گویشور غیربومی آن زبان و غیر انگلیسیانگلیسی

از دیگر . هاي گوناگون شکل گرفته استتر شده و معیارهاي زبانی جدیدي در این زبان، در بافترنگکم
اي که از محل زبان هاي ملی از جانب تأثیرات انکارناپذیر بالقوه ، امروز بیش از هر زمان دیگري، زبانسو

در . اندشود، مورد تهدید قرار گرفتهانگلیسی و جایگاه بالمنازع این زبان به عنوان زبان جهانی ناشی می
ابعاد مختلف  بررسی وان انگلیسی ترین رویکردهاي مختلف به زب این مقاله برخی از مهمدر این راستا، 

زبان جهانی در روند  جانبه از مسئلهو از این رهگذر، تصویري جامع و همه شوداین رویکردها تبیین می
بهایی از فرهنگ، آداب، رسوم،  هاي گرانهاي محلی به عنوان گنجینهشدن و نیز در ارتباط با زبانجهانی

  .خواهد شداي خواننده ترسیم هاي پیشینیان برسنن، باورها و ارزش
  پژوهش پیشینه - 2

از این آثار  فهرستی خارج از ایران بسیار گسترده است، به طوري که تهیه مطالعات زبان جهانی در پیشینه
توان به برخی از با این حال می. بر خواهد بود و صدها صفحه را به خود اختصاص خواهد دادکاري زمان

 ٣؛ فیلیپسن)1997، 1985( ٢براي مثال، کچرو. ترین آثار در این زمینه بسنده نمودترین و برجستهمهم
-؛ برات)2007، 2001( ٦کوك؛ پنی)1998( ٥؛ گراجول)1998، 1994( ٤؛ موفوین)2009، 2003، 1992(

کروم و مک) 2006( ١٠؛ جنکینز)a,b 2006( ٩؛ بولتون)2003] 1997([ ٨؛ کریستال)2002( ٧گریفلر
اي در ایران پیرامون موضوع شدهآنجا که نگارندگان اطالع دارند، تاکنون پژوهش ثبت تا ).2010(

زبانی جهانی و نیز رویکردهاي مختلف به آن مشاهده نشده است،  زبان انگلیسی به مثابه و شدنجهانی
شدن به طور اخص و صرف نظر از ارتباط آن با موضوع زبان جهانی، در آثار اگر چه موضوع جهانی

  . مختلف مورد بررسی قرار گرفته است
  بحث و بررسی - 3
  زبان معیار جهانی: انگلیسی - 3-1
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اي از انگلیسی معیار جهانی که طیف زبانی جهانی، پیدایش گونه بر اساس دیدگاه زبان انگلیسی به مثابه
از این منظر و . شودناپذیر تلقی میکنند، اجتنابوران بومی و غیر بومی بدان تکلم میوسیعی از گویش

نوظهور اختصاص داده شده  بسته به دیدگاه اندیشمندان مختلف، عناوین و القاب متفاوتی به این گونه
به عنوان ابزاري براي برقراري  را »٢ايانگلیسی هسته«اصطالح ) 1982( ١است؛ براي مثال، کرك

انگلیسی معیار جهانی زبان جدید و نوظهوري از  این گونه. گیردمی المللی به کارارتباط در سطح بین
زبان غیربومی گویشوران انگلیسی نیست که معیارها و هنجارهاي زبانی جدیدي را به منظور استفاده

اي از انگلیسی معیار است که شدهبلکه صورت سادهگیرد، میدر بررا هاي غیربومی ساکن در بافت
  . تر شده استفراگیري آن به عنوان زبانی جهانی براي گویشوران غیربومی آسان

، »٤المللیبین) کمکی(انگلیسی به مثابه زبان «با پیشنهاد اصطالح ) 1983( ٣، اسمیتیی دیگرسواز 
المللی مورد برقراري ارتباط در سطح بینکند که به منظور ، این زبان را ابزاري خنثی تلقی می»٤المللی

هاي انگلیسیِ مورد  هاي زبانزبانی پیشنهادي اسمیت متشکل از مشخصه گونه. گیرداستفاده قرار می
است و کشورهایی چون نیجریه، زامبیا، هند و  شده که توسط کچرو پیشنهاده( ٥بیرونی استفاده در حوزه

و نیز انگلیسی معیارِ مورد استفاده توسط گویشوران ) 2- 3به بخش گیرد؛ رجوع شود  سنگاپور را در برمی
روشن است . غیربومیِ انگلیسی است و با انگلیسی معیار و نیز فرهنگ گویشوران بومی در ارتباط نیست

المللی توسط گویشوران بومی و غیر بومی مستلزم و متضمن بین ان زبانانگلیسی به عنوزبان که کاربرد 
 .  آموزش آگاهانه است

دیوید کریستال  6به مطالعه گسترش جهانی زبان انگلیسی، رویکرد لیبرالیستی يدیگر رویکرد
کوشد تا میان دو مفهوم چندزبانگی یا حفظ تنوعات زبانی از  کریستال در این رویکرد می. است) 2003(

زبانی جهانی به منظور دستیابی به درك و فهم متقابل در  رزش زائدالوصف انگلیسی به مثابهیک سو و ا
اي برخورداري از جامعهسطح جهانی، از سوي دیگر، ارتباط برقرار نماید و خود بر این اعتقاد است که 

بر اهمیت در یک سر طیف، کریستال آمیز مستلزم رعایت توأمان هر دو اصل است؛ طلب و مسالمتصلح
دانش و فرهنگ  هاي ملی و محلی به عنوان گنجینهشناختی زبان و توجه به حفظ تنوعات زبانبوم

رشد و گسترش انگلیسی به عنوان زبانی  هاي مختلف اشاره دارد و در سر دیگر طیف، اهمیت فزاینده ملت
  .جهانی را مورد بررسی قرار می دهد

به باور او، هیچ زبان . داند سابقه میانگلیسی در جهان را بی زبان رشد فزاینده )2003( کریستال
توان یافت که چنین رشد و گسترشی را در این مقیاس گسترده تجربه کرده باشد، اما در دیگري را نمی

نماید لب توجه میانگلیسی جزبان عین حال او معتقد است که نباید از نظر دور داشت که آنچه در مورد 
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این  تاکنون، سیطره 1950 گویشوران آن نیست، بلکه سرعت و شتابی است که از آغاز دههشمار کلی 

انگلیسی در عصر حاضر  زبان وي بر آن است که گسترش فزاینده. است را به اکناف جهان گستراندهزبان 
به نموده د که این زبان، حضوري به موقع را در زمان و مکان تجررا با توجه به این حقیقت توجیه نمای

انگلیسی، زبان قدرتمندترین و بانفوذترین کشور زبان ، 18و  17او معتقد است که در قرون . است
و اوایل قرن بیستم، این زبان به زبان قدرت  19شد؛ در اواخر قرن استعماري دنیا، بریتانیا، محسوب می

هاي زبانی جدید و  هم آمدن فرصتبرتر اقتصادي جهان، ایاالت متحده آمریکا، بدل شد و در نتیجه، با فرا
انگلیسی در صنایع، که تمام جوانب جامعه را ــ اعم از زبان هاي نوین، کاربرد پیدایش فناوري به واسطه

مطبوعات، تبلیغات، صدا و سیما، تصاویر متحرك، فناوري ضبط صوت و صنعت حمل و نقل و ارتباطات 
کریستال  ).121: 2003کریستال، ( ه استاین زبان بخشید اي بهعد تازهب الشعاع قرار گرفته وــ تحت

کند که در همین زمان و به علت نیاز به وجود یک زبان میانجی براي استفاده در انعقاد  همچنین بیان می
بر این اساس، در طول . ظهور رسید المللی، شأن دیگري از این زبان به منصههاي بینقراردادها و پیمان

المللی و در بیستم، انگلیسی به تدریج به جایگاه و شأنی کمابیش بالمنازع در سطح بین نخست قرن نیمه
، انگلیسی از 1960 در دهه. هاي سیاسی، علمی و اجتماعی بین جوامع مختلف دست یافتعرصه

از جایگاهی برجسته برخوردار شده بود، اما با این حال، تلقی آن به عنوان تنها زبان جهانی در آن برهه 
دیگر  کنون، وقوع دو رویداد عمدهتا 1960 این در حالی است که از دهه. نمودزمان همچنان ناممکن می

نخست، گرایش برخی کشورها به  پدیده. موجبات ایجاد جایگاهی جهانی را براي این زبان فراهم نمود
یافته از کشورهاي تازه استقاللانگلیسی در بسیاري از زبان آن،  کسب استقالل سیاسی بود که در نتیجه

رویداد دیگر، وقوع انقالب الکترونیکی بود، که در این عرصه . جایگاه و شأنی قابل قبول برخوردار گردید
: 2003کریستال، (تجربه نمود ) آمریکا(را در مکانی مناسب ) 1970 دهه(نیز انگلیسی حضوري به موقع 

121.(  
انگلیسی نوظهور را که نقش یک زبان مشترك جهانی به منظور زبان  این گونه )2003(کریستال

انگلیسی گفتاري معیار « نماید، ایفا میرا المللی و نیز دستیابی به درك متقابل  ارتباط در سطح بین
است انگلیسی آمریکایی تأثیر پذیرفته  زبانی عمدتاً از گونه نامد و معتقد است که این گونهیم » ١یجهان

 ، پیدایش)89: 2003کریستال، (از نظر کریستال  ).188: 2003کریستال، (و شباهت زیادي به آن دارد 
به عنوان زبانی خنثی در سطح جهان، به تدریج تمایز میان  یانگلیسی گفتاري معیار جهان این گونه 

- مذکور صرفاً نقش زبان هايبرد و در نتیجه، گونههاي انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی را از بین میگونه
  .   و شاخص هویت گویشوران آنها محسوب خواهند شد نمایدهاي ملی را ایفا می

 زبان انگلیسی به مثابه«با دیدگاهی مشابه به دیدگاه کریستال، اصطالح ) a,b 1999( ٢مودیانو
این . کند تا نقش این زبان را در امر برقراري ارتباط در سطح جهانی تبیین نماید را مطرح می» ٣المللی بین
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هاي زبان انگلیسی است که قابلیت درك و فهم آن براي گویشوران  اي از مشخصهملغمه ،زبانی گونه
گویشوران در صورتی که مودیانو معتقد است . پذیر است بومی و غیربومی این زبان به سادگی امکان

 تغییر رمز» المللیبین زبان انگلیسی به مثابه« زبان انگلیسی قادر باشند به گونهزبان هاي محلی گونه
  . دالمللی تلقی کرتوان آنها را گویشوران این گونه از زبان بیندهند، می

یکرد رویکرد اتخاذي دیگر نسبت به زبان انگلیسی و جایگاه جهانی این زبان در عصر حاضر، رو
یکم، کمتر زبان و  و بر این باور است که تا پیش از قرن بیست )2010( کروم مک. کروم استمک

حتی با در نظر گرفتن شمار گویشوران، . برخوردار بوده است یفرهنگی در جهان از موقعیتی اینچنین
ک سوم جمعیت میلیارد سخنگو در سرتاسر جهان است، که این شمار خود ی 4انگلیسی تقریباً داراي 

به باور او، تنها زبانی که تعداد گویشوران آن از انگلیسی بیشتر است، چینی . دهدجهان را تشکیل می
کنند انگلیسی تکلم میزبان اي از میلیون نفر از این تعداد خود به گونه 350است، این در حالی است که 

  ). 8-9: 2010کروم  مک(
اي محتوم موجبات انگلیسی در آیندهزبان گوید که پژوهشگران میصدا با برخی از کروم هممک

به باور او، در کشورهایی که این زبان به عنوان زبان مادري . زوال و نابودي خود را فراهم خواهد ساخت
براي مثال، در آمریکا، . آن ابراز شده است آینده هاي فراوانی دربارهها و دغدغهشود، نگرانیتکلم می

انگلیسی  کار در مورد خطرات ناشی از زبان اسپانیایی و تأثیر سوء این زبان بر گونهشناسان محافظه زبان
کند، تري که انگلیسی را تهدید میتر و جدياین در حالی است که خطر واقعی. اند آمریکایی هشدار داده

انجام  ی است که در نتیجهوقفه و مداومهاي بیگانه، بلکه حاصل جرح و تعدیالت بینه از جانب زبان
زبان در واقع، در حال حاضر، . شود شمار در سراسر جهان به این زبان وارد میتعامالت روزمره و بی

بریتانیایی و آمریکایی خود، روند تحولی جدید و  انگلیسی جهانی با کسب استقالل از گذشته و ریشه
  ). 8: 2010کروم  مک(متمایزي را در پیش گرفته است 

کروم همچنین استدالل و ادعاي برخی از صاحبنظران را مبنی بر این که انگلیسی نیز همچون کم
  هایی متمایز و متفاوت است، استدالل و ادعایی مغلوط به شمار  شدن به گونهالتین در حال تبدیل

آمریکایی در  -جنگ سرد، قدرت و نفوذ جهانی زبان و فرهنگ انگلیسی به نظر او، با پایان یافتن. وردآمی
؛ پس از فرو ریختن دیوار برلین و به موازات عطفی دیگر در طول تاریخ خود است حال رسیدن به نقطه

ایجاد شده ] در این زبان[، سیر تحولی جدید و چشمگیر دیگري 1990 ظهور فناوري اینترنت در دهه
  .نامدمی» جهانی انگلیسی گونه«نوظهور را  ، که او این گونه)5: 2010کروم  مک(است 

  هاي جهانیانگلیسی - 3-2
هاي مربوط به و برخی حوزه» ١هاي جهانیانگلیسی«اخیر، مطالعات زیادي پیرامون  در طول سه دهه

سه مفهوم مختلف است؛ این اصطالح  دربردارنده» هاي جهانیانگلیسی«اصطالح . آنها انجام شده است
اي از رویکردهاي مطالعاتی متفاوتی به کار وسیع و گسترده در مفهوم نخست براي اطالق به حوزه

                                                             
1 World Englishes 
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دهند هاي انگلیسی در سراسر جهان را در دستور کار خود قرار میرود که توصیف و تحلیل زبان می

  ). 159: 2006، جنکینز(
هاي جدید انگلیسی به هاي جهانی براي اطالق به آن دسته از زبانسیدر مفهوم دوم، اصطالح انگلی

دریاي کارائیب، جوامع شرقی و غربی آفریقا از جمله نیجریه و کنیا،  رود که در مناطقی چون حوزه کار می
هاي آسیایی نظیر انگلیسی هنگ کنگ، انگلیسی هندي، انگلیسی مالزیایی، انگلیسی و نیز برخی از زبان

پر پیداست که مطالعه در این حوزه به بررسی . گیرندپوري و انگلیسی فیلیپینی مورد استفاده قرار میسنگا
سرانجام، رویکرد . هاي انگلیسی متمرکز استاي زبانمنطقه هاي مستقل، ملی و یاو توصیف گونه

پژوهش مشغولند، به فعالیت و » هاي جهانیالگوي انگلیسی«مطالعاتی کچرو و دیگر صاحبنظرانی که در 
  ). a, b 2006(دهد بولتون مفهوم سومی از اصطالح مورد وصف را تشکیل می

توجه به تقابل میان دو مفهوم  از اهمیت کانونی برخوردار است، آنچه در این سه رویکرد کلی
هاي گونه به همراه کلیه(ــ  تقابل میان یک زبان انگلیسی  ٢در مقابل چندمرکزگرایی ١مرکزگرایی تک

این . ــ است) مستقل آنهاي مستقل و نیمهگونه(هاي مختلف انگلیسی و زبان) جغرافیایی و اجتماعی آن
مخالف  المللی را در نقطهانگلیسی بین) هاي(، نیروهاي مرکزگراي زبان٣تقابل که با الگوگیري از باختین
انگلیسی «در مقابل عباراتی نظیر  »هاي جهانیانگلیسی«دهد، در الگوي نیروهاي مرکزگریز آن قرار می

  یابدنمود می» زبان انگلیسی جهانی«و » انگلیسی معیار جهانی«، »المللیانگلیسی بین«، »جهانی
  ).a,b 2006 ،بولتون(

گذشته  در دو یا سه دهه» هاي جهانی انگلیسی« تر نیز گفته شد، مطالعه در حوزهآنچنان که پیش
در این حوزه از مطالعات » تغییر الگو«اي که به نوعی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، به گونه

گویشوران، خواه بومی » سایر«به » زبان انگلیسیگویشوران بومی«منجر شده، مرکز ثقل این زبان را از 
  ). 662: 2006، ٤گاردنر بام(خواه غیربومی، تغییر داده است 

 سه حوزه«گسترش زبان انگلیسی را در قالب الگوي پیشنهادي خود تحت عنوان ) 1992(کچرو 
شود به جوامعی اطالق می» ٦درونی حوزه«. دهدانگلیسی مورد بررسی قرار میزبان گسترش » ٥مرکزهم

ز ایاالت این جوامع عبارتند ا. گیرد که انگلیسی در آنها به عنوان زبان بومی یا اصلی مورد استفاده قرار می
هاي براي اطالق به بافت» بیرونی حوزه«. آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزلند متحده

طیفی بسیار وسیع از جوامع مختلف آفریقایی  و خود دربرگیرنده رودبه کار میزبان پسااستعماري انگلیسی
آنها  علیرغم تنوع و وسعت چشمگیر جوامع اخیر، همه. و آسیایی نظیر نیجریه، زامبیا، هند و سنگاپور است

انگلیسی به جایگاهی زبان توان به دستیابی  آنها می برخوردارند، که از جمله از وجوه مشترك چندي نیز
                                                             
1 monocentrism 
2 pulicentrism 
3 Bakhtin 
4 Baumgardner, R.J. 
5 Three Cocentric Circles (of English) 
6 The Inner Circle 
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 حوزه«سرانجام، . و یا کاربرد به عنوان زبان آموزشی در این جوامع اشاره نمودرسمی، حقوقی  رسمی، نیمه
رود که انگلیسی در آنها به عنوان زبان براي اطالق به نواحی و جوامعی به کار می» ١در حال گسترش

مورد  خارجی ی را به عنوان زباناین جوامع به طور سنتی، انگلیس. گیردالمللی مورد استفاده قرار می بین
اي متشکل از کشورهایی چون چین، ژاپن، دهند و خود شامل طیف وسیع و بسیار گسترده استفاده قرار می

؛ 1985کچرو ( استیونان، اندونزي، اسرائیل، کره، عربستان سعودي، تایوان، شوروي، ایران و غیره 
  ).a,b 2006؛ بولتون، 2003کریستال، 

  
  )مرکز گسترش زبان انگلیسیهم حوزهسه (الگوي پیشنهادي کچرو  -1شکل 

هاي بیرونی و کاربرد انگلیسی در حوزه» ٣عمق«و » ٢دامنه«همچنین با طرح مفاهیم  )1988(کچرو 
. شودتمایز قائل می» ٥بودن نقشیبومی«و » ٤بودن ژنتیکیبومی« در حال گسترش، میان دو مقوله

هاي دولتی، حقوق، تجارت، خانواده و هایی چون سازماننقشی زبان انگلیسی در حوزه  ، به ذخیره»دامنه«
به کاربرد انگلیسی توسط مردم در سطوح مختلفی از جامعه » عمق«شود و در مقابل،  غیره، اطالق می

  . شودداران، رانندگان تاکسی و غیره اطالق مینظیر مغازه
تمایزي است که وي با توجه به سازد،  این، تمایز دیگري که کچرو در این زمینه مطرح می بر عالوه

بیرونی  مقوالت مرتبط با الگوها، هنجارها و معیارهاي الزم به منظور فراگیري و کاربرد انگلیسی در حوزه
هاي شامل گونه(درونی  حوزه» ٦هنجارساز«هاي  گونه - 1 سازد یعنیدر حال گسترش مطرح می و حوزه

تر این زبان، از جمله انگلیسی استرالیایی و هاي غیرمتعارفگونهتانیایی و یانگلیسی آمریکایی، انگلیسی بر
شده و یا که در آن، هنجار محلی(بیرونی  حوزه» ٧گسترهنجار«هاي گونه - 2، )انگلیسی نیوزلندي

هاي انگلیسی سنگاپوري، اي برخوردارند، مانند گونهشده مرکزگرا از هویت زبانی و فرهنگی تثبیت
                                                             
1 The Expanding Circle 
2  range 
3 depth 
4 genetic nativeness 
5 functional nativeness 
6 norm-providing 
7 norm-developing 
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مانند (هاي در حال گسترش حوزه» ١پذیر هنجار«هاي ، و گونه)و انگلیسی هندي ايانگلیسی نیجریه

کاربرد انگلیسی در کشورهایی چون کره، ایران، عربستان سعودي و غیره که در آن، هنجارها مرکزگریز 
، کچرو(انیایی ــ است هاي انگلیسی آمریکایی و بریتیا بیرونی ــ یعنی همان هنجارهاي مربوط به گونه

1998.( 
  هاي جهانی و الگوي امپریالیستی زبان خاطر نشان الگوي انگلیسی با مقایسه )2007(کوكپنی

شدن و زبان  جهانی میان پدیده هاي جهانی رابطهرویکرد نظري انگلیسیدر سازد که به دالیلی چند، می
رسد، چرا که در  به نظر میتر از رویکرد امپریالیستی به این موضوع مناسبشود که بررسی میجهانی 

هاي مرکزي انگلیسی رویکرد نخست، مفهوم یکپارچه و فراگیر انگلیسی ــ که محصول هژمونی قدرت
زبان انگلیسی،  به مطالعه 2»گراییهمگن«شود؛ در حالی که در رویکرد ــ به چالش کشیده می زبان است

نامیده  3»گراییناهمگن«که ویکرد مخالف د، رکنسازي جهان ایفا میعمده در همگون این زبان نقش
هاي جدید و در حال ظهوري از رفتار و نیز رشد و صورت[. . .] می چون تکثرگرایی شود، بر مفاهیمی

، نقل 66: 1997کچرو (کند هاي مختلفی از انگلیسی تأکید می پیدایش گونه چندزبانگی در نتیجه خالقانه
- هاي مختلف پذیرش و نهادینههاي جهانی شیوهالگوي انگلیسیدر در واقع، ). 2007کوك،  شده در پنی

ز این زبان در سراسر جهان بررسی هاي مختلفی اشدن انگلیسی در سطح محلی به منظور خلق گونه
به باور او، : گري نیز برخوردار استکوك همچنین معتقد است که این رویکرد از مزیت دیپنی. شودمی

هاي جدید انگلیسی ایجاد کرده اي را پیرامون زبانمطالعاتی گسترده هاي جهانی، حوزهرویکرد انگیسی
هاي مختلف انگلیسی است و از این رهگذر، این امر را میسر ساخته است تا بتوان ادعا نمود که صورت

  .انگلیسی مرکزي معیار و نامعتبر از گونههایی غیرنه گونه هایی محلی این زبان هستند و صرفاً گونه
  هاي انگلیسیزبان خانواده - 3-3

 است که انگلیسی را به مثابه) 2006( ٤متفاوت به وضعیت زبان انگلیسی، رویکرد کانگاراجا رویکرد
 گونه(درونی  حوزه که هنجارهاي) 1985(در واقع، بر خالف کرك . گیرد ها در نظر میاي از زبانخانواده

کند و نیز برخالف را به عنوان معیار زبانی تلقی می) انگلیسی آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی و غیره
بررسی زبان  غییر در الگوي مطالعاتی متعارف باکه با ایجاد نوعی ت) 1985(رویکرد تکثرگراي کچرو 

شوند دو رویکرد، رویکردهایی ناکارآمد تلقی می است که این معتقدانگلیسی همراه بوده است، کانگاراجا 
. دارندنرا فراگیري این زبان  برايو نیز معیارهاي الزم نیستند و به خوبی قادر به تبیین جایگاه انگلیسی 

هاي هاي انگلیسی مورد استفاده در حوزه بیرونی را صرفاً در بافتبه عبارتی دیگر، در حالی که کچرو زبان
اي براي نیجریه و براي مثال، انگلیسی هندي براي هند، انگلیسی نیجریه(کند قی میمحلی، معتبر تل

بیرونی و  هاي حوزهدرونی، انگلیسی هاي حوزه ، کانگاراجا بر لزوم وجود ارتباط میان انگلیسی)غیره
                                                             
1 norm-dependent 
2 homogenization 
3 heterogenization 
4 Canagarajah, S. 
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  هاي یکدیگر تأکید ها از گونهدر حال گسترش و نیز آگاهی گویشوران این حوزه هاي حوزهانگلیسی
 شود، گونهانگلیسی آمریکایی براي ساکنان هند مهم تلقی می گونه که گونه بنابراین، همان. ورزدمی

ا بر این عالوه بر این، کانگاراج. رودانگلیسی هندي نیز براي ساکنان آمریکا مفید و حیاتی به شمار می
ر حال گسترش، نه تنها انگلیسی را به منظور هاي دادعا است که گویشوران انگلیسیِ ساکن در حوزه

اي منطقهدهند، بلکه در سطح محلی و بینالمللی مورد استفاده قرار میبرآوردن اهداف خود در سطح بین
هاي در حال آنجا که جوامع زبانی حوزه معتقد است کانگاراجااز این رو، . کنندنیز از این زبان استفاده می

برند، بهتر آن است، که برخالف کچرو که این عنوان زبانی میانجی به کار می گسترش، انگلیسی را به
همچنین، به باور . کند، آنها را جوامعی هنجارگستر به شمار آوردجوامع را جوامعی هنجارپذیر تلقی می

گردد که به موجب آن، حوزه در حالی که الگوي پیشنهادي کچرو متضمن تمایزي دوگانه می ،کانگاراجا
شوند، رشد تلقی می» حاشیه«گسترش به عنوان  هاي بیرونی و درحالو حوزه» مرکز«رونی به عنوان د

بر این . زبان انگلیسی در حال حاضر خالف این امر را ثابت کرده است شمار گویشوران غیربومی فزاینده
نی نقشی هاي بیرونی و درحال گسترش را در گسترش انگلیسی در سطح جهااساس، او نقش حوزه

  .کند اساسی محسوب می
  امپریالیسم زبانی - 3-4

، 2003، 1992براي مثال، (در آثار فیلیپسن  1990 که به ویژه از اوایل دهه» امپریالیسم زبانی«مفهوم 
هاي دیگر شناختی است که به موجب آن، یک زبان برتر بر زبانمطرح شد، نوعی مفهوم زبان) 2009

طور کلی و زبان  ها، بهاین رویکرد انتقادي به زبان. شودگویشوران آنها تحمیل میو بر است استیال یافته 
 و نظریه 1امپریالیستی یوهان گالتونگ فکري آن بر مبناي نظریه انگلیسی، به طور اخص، که شالوده

دیگري از  استوار است، گونه 2شده توسط آنتونی گرامشیاجتماعی و به ویژه مفهوم هژمونی فرهنگی ارائه
. ستا هاشود که متضمن ایجاد ساختار نابرابر و نامتقارنی از ارتباط میان زبان امپریالیسم تلقی می

  . اي از امپریالیسم فرهنگی به شمار آوردتوان زیرمقولهامپریالیسم زبانی را می
قرار دارد، چرا  ینزدیک و تنگاتنگ یگر امپریالیسم فرهنگی در ارتباطهاي دزبانی با شاخه امپریالیسم

هاي امپریالیسم فرهنگی و که تقریباً بدیهی است که این زبانِ قدرت برتر است که در هر یک از زیرمقوله
هاي دیگري چون اقتصاد، سیاست، و غیره، به عنوان ابزاري به منظور برقراري ارتباط در نیز در حوزه

شود که زبان این امر در گامی فراتر، موجب می. گیردالمللی و ملی مورد استفاده قرار می سطح روابط بین
برتر و یادگیري آن به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی نقش مهمی را در روند برقراري ارتباط در سطوح، 

المللی و نیز در فرایند بازتولید یک رابطه غیر متقارن ایفا نماید هاي مختلف بینها و زیر مقولهحوزه
  ).1994و فیلیپسن،  ٣کانگاس-اسکوتناب(

                                                             
1 Galtung 
2 Gramsci 
3 Skutnabb-Kangas, T. 
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به است؛  ١ساختاررویکرد امپریالیستی فیلیپسن از اهمیتی ویژه برخوردار است، استفاده از مفهوم  درآنچه 

گردد، بلکه هایی محدود نمی ها، باورها و یا برچسبصرفاً به چنین نگرش باور او، امپریالیسم زبانی
  :به قدرت اجتماعی حاکم است دهیاست که بر شکل ساختاريمستلزم و متضمن ایجاد 

هاي موجود، از جایگاه و شأن یک زبان خاص از میان زبان[...] در یک ساختار امپریالیستی، 
ها و ضوابطی  طریق تخصیص منابع مادي بیشتر و نیز از رهگذر تمهید اقدامات، دستورالعمل

  ).1994فیلیپسن، (یابد ویژه به عنوان زبان برتر ارتقاء می
رشد بسیار حیاتی در فرایندهاي روبه ، از نقش)4: 2009(در رویکرد امپریالیستی فیلیپسن  ،انگلیسی

  شدن به شمار  شدن برخوردار است و به باور صاحبنظران این حوزه، این روند معادل آمریکایی جهانی
انگلیسی باعث شده است که در کشورهاي اروپایی و نیز در مؤسسات و  از این منظر، رشد فزاینده. رودمی

  .اروپا، این زبان جایگاهی ویژه یابد نهادهاي عضو اتحادیه
امپریالیستی فیلیپسن، پرداختن به فرایندهاي  یکی از نکات کلیدي و اساسی مورد توجه در نظریه

هاي رده و استیالي جایگاه انگلیسی بر زبانگر تداوم کاربرد گستاي است که توجیههژمونیک پیچیده
در ترویج و  ٢او با بررسی انتقادي نقش شوراي فرهنگی انگلستان). 2009، 1992فیلیپسن، (دیگر است 

گسترش دامنه و کاربرد هر چه بیشتر انگلیسی در اکناف جهان، پنج اصل اعتقادي و نظري این شورا در 
  شناسی آموزش زبان انگلیسی را به چالش نیز در حوزه روششناسی کاربردي انگلیسی و حوزه زبان

  ):12: 2009، 1992فیلیپسن، (این اصول عبارتند از . کشدمی
 مغلطه(است ) یعنی استفاده از انگلیسی(زبانگی بهترین شیوه براي آموزش انگلیسی، روش تک. الف

 ؛)٣زبانگی تک
  گویشور  مغلطه(یشور بومی این زبان است ترین آموزگار براي آموزش انگلیسی، گوآلایده. ب

 ؛)٤زبانبومی
 ؛)٥سن کم مغلطه(تر، نتایج بهتري را به دست خواهد داد فراگیري انگلیسی در سنین پایین. پ
 ؛)٦آموزش بیشینه مغلطه(آموزشِ هر چه بیشتر انگلیسی، نتایج بهتري را به دست خواهد داد . ت
دیگر، به از بین رفتن استانداردها و معیارهاي انگلیسی منجر خواهد شد هاي زیاد از زبان استفاده. ث

  ).٧ي زوال معیارمغلطه(
  

                                                             
1 structure 
2 British Council 
3 the monolingual fallacy 
4 the native-speaker fallacy 
5 the early-start fallacy 
6 the maximum-exposure fallacy 
7 the subtractive fallacy 



 59/ ... رویکردهاي مختلف به زبان انگلیسی به عنوان
 

ها یا افرادي که در مسیر گسترش و ارتقاء جایگاه انگلیسی هها، گروفیلیپسن معتقد است که سازمان
، ٢، بانک جهانی١ی پولالمللهایی مانند شوراي فرهنگی انگلستان، صندوق بیندارند ــ سازمانگام برمی

را با سه هاي خود در ارتباط با گسترش انگلیسی زبان ــ فعالیتو افرادي نظیر مسئوالن مدارس انگلیسی
  :کنند استدالل توجیه می

گلیسی، این زبان را ماهیتاً ها و خصوصیاتی چند براي انبا برشمردن ویژگی 3،»هاي ذاتیاستدالل« .الف
 کند؛کارآمد، غنی، اشرافی و جالب تلقی می زبان

بر این اصل استوار است که انگلیسی با برخورداري از شمار باالي  4،»هاي غیرذاتیاستدالل«. ب
شده اي از منابع آموزشی، از جایگاه و پایگاهی تثبیتگویشور، معلمان مجرب و نیز حجم گسترده

 برخوردار گردیده است؛
انگلیسی در گشودن درهاي موفقیت به جهان  بر کاربرد و اهمیت فزاینده ٥،»هاي نقشیاستدالل«. پ

  .کند تأکید می
انگلیسی در مقایسه با  هاي دیگري نیز در ارتباط با جایگاه ویژههاي فوق، استداللعالوه بر استدالل

  :توان برشمرد ها میسایر زبان
 سازد؛پذیر میرا براي افراد امکانانگلیسی، استفاده از فناوري : سودمندي اقتصادي. الف
 شود؛فراگیري انگلیسی نوعی تجددگرایی محسوب می: نقش ایدئولوژیکی. ب
  .انگلیسی، نماد پیشرفت و کارایی اقتصادي است. پ

، با این حال است یاي منسجم و قابل قبولنظریه ظاهراً ،امپریالیسم زبانی علیرغم این حقیقت که نظریه
براي مثال، . اندصاحبنظران، برخی از ادعاهاي مطرح در این نظریه را مورد تردید قرار دادهاي از عده

امپریالیستی فیلیپسن، گویشوران کشورهاي در  بر این اعتقاد است که در نظریه) 125: 1995( ٦بیسونگ
دم انطباق خود گیري خودمدارانه مبنی بر انطباق یا عحال توسعه فاقد هر گونه استقالل فکري و تصمیم

ال، این در حالی است که، به باور بیسونگ، براي مث. اندهاي زبان انگلیسی در نظر گرفته شدهبا آموزه
محور برخوردار است؛ به بیان دیگر، هدف از آموزش و فراگیري نقش انگلیسی در نیجریه از کاربرد

این، انتساب ویژگی امپریالیستی  بر وهعال. انگلیسی در نیجریه صرفاً پرورش دوزبانگی در این کشور است
: 1998( ٧به باور ویدوسن. نیز به چالش کشیده شده است) و نه گویشوران آن(» زبان انگلیسی«به خود 

به خودي خود از ویژگی کنترل هژمونیک برخوردار است، متضمن ) انگلیسی(این ایده که زبان ) 398
از دیگر  .پذیر نخواهد بود مقابله با چنین کنترلی هرگز امکاننوعی تناقض است، زیرا در چنین صورتی، 
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از قدرت هژمونیک  مرکز،هاي انگلیسی مورد استفاده در گونه بر این ادعا است که همه ١سو، هالبارو

هاي حاشیه نیز به  گویشوران زبان و در عین حال، همه) براي مثال، انگلیسی ایرلندي(برخوردار نیستند 
افزون بر این، ). 359: 1993هالبارو، (شوند  مورد تبعیض واقع نمی] توسط زبان انگلیسی[طور یکسان 

تمرکز بیشینه بر مفهوم ساختار و نادیده گرفتن یا توجه کم  یی بسیار افراطی از قدرت ساختاري،الگو ارائه
پذیرش  عدم تبیین شیوه عد اقتصادي امپریالیسم،از حد به بتوجه بیش  هاي بالقوه،به عوامل و مؤلفه

انگلیسی، کاربرد این زبان و نیز دلیل پذیرش و انتخاب آن توسط گویشوران غیربومی و در مقابل، توجه 
میان کشورهاي  و نیز تمایز قاطعانهالمللی صرف به چگونگی ارتقاء جایگاه و شأن این زبان در سطح بین

هاي دیگر در گرفتن قدرت اختیار گویشوران ملتیدهمرکز در مقابل کشورهاي حاشیه و در عین حال، ناد
سازي آن با یا بومی ٢سازيپذیرش یا عدم پذیرش انگلیسی، مقاومت در برابر این زبان و نیز متناسب

امپریالیستی  توجه به نیازهاي خود از دیگر انتقاداتی است که پنی کوك در ارتباط با ناکارآمدي نظریه
  ). 59-65: 2001کوك، قل شده در پنین(دهد فیلیپسن ارائه می

  هاي جهانی انگلیسیزبان - 3-5
گیرد تا از این طریق، رویکرد نظري خود به بهره می» هاي جهانی انگلیسیزبان«کوك از اصطالح پنی

شدن در این زمینه جهانی موضوع گسترش و کاربرد انگلیسی را از سایر رویکردهاي مطرح به پدیده
ها، شدن پیوند خورده و به زبان فرصت انگلیسی از نظر او، به فرایندهاي مختلف جهانی. متمایز سازد

توان با استفاده  به باور او، موقعیت کنونی انگلیسی را نمی. گري تبدیل شده است تهدیدها، تمایل و ویران
  ی و و یا الگوهاي سنت» هاي جهانیانگلیسی«، »امپریالیستی«محور  از الگوهاي جدید و دولت

  . محور زبانی بررسی کردجدایی
، »هاي جهانیانگلیسی«گیري از راهبرد تکثرگراي مورد استفاده در مدل نظري کوك با بهرهپنی

این دیدگاه نقش زبان . مطالعه کردشدن تري از مفهوم جهانیهاي انگلیسی را در چارچوب پیچیدهزبان
عد انتقادي و در قالب مفاهیم جدید قدرت، کنترل و بکاود یعنی از انگلیسی را از دو دیدگاه مختلف باز می

سازي و ابراز تخریب، و نیز از نظر پیچیدگی آن در قالب مفاهیم جدیدي چون مقاومت، تغییر، متناسب
سازي یا این رویکرد به وضعیت زبان انگلیسی در جهان مستلزم برداشتی فراتر از مفاهیم همگون. هویت

هاي جریاناست و ملت  -ي زبانی یا فرهنگی و یا مفاهیم امپریالیستی و مفهوم دولتساز ناهمگون
، انگلیسی زبانی )6: 2007(کوك از نظر پنی. دهدفرامحلی و فرافرهنگی را در کانون توجه خود قرار می

اجتماعی، از این پذیر که در عین نفوذ در سطح محلی و روابط کننده و انعطاففرامحلی است، زبانی تثبیت
هاي  این زبان که مبتنی بر جریان. یابدسطوح و روابط فراتر رفته، ابعادي جهانی و فرامحلی می

در  .ها منجر شده استشود، به بازتولید هویتو زبان جوامعی انتزاعی محسوب می استفرافرهنگی 
شدن و در ارتباط با نیتري از جریان جهادر مفهوم پیچیدهکوك، انگلیسی رویکرد پیشنهادي پنی
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اي است که از کوك، شیوه، از نظر پنی»هاي فرافرهنگیجریان«. شودمیبررسی هاي فرافرهنگی  جریان
هاي مختلفی را در یابند و هویتهاي فرهنگی به سراسر جهان انتقال یافته، تغییر میطریق آن، صورت

؛ فیلیپسن، 1994کانگاس و فیلیپسن، -اسکوتناب(برخالف فیلیپسن . کنندهایی متفاوت بازتولید میبافت
سازي فرهنگی و شدن و همگونفرایند آمریکایی که گسترش جهانی انگلیسی را به مثابه) 2009، 1992

هاي هاي فرهنگی، صورتکوك معتقد است که جریانکند، پنی اي تلقی مینیز نوعی امپریالیسم رسانه
هاي انگلیسی جهانی به تولید کنند و در این میان، کاربرد زبانمیشدن تولید جدیدي را از مفهوم محلی

بار فرایند صرف نظر از بسیاري از آثار زیان. گردد هاي جدیدي از مفهوم هویت جهانی منجر میصورت
-استثمار کارگران، مهاجرت از جمله روند فزاینده(شدن بر اقتصاد و محیط زیست در سراسر جهان جهانی

، این )ط زیستیهاي جهانی با هدف دستیابی به اهدافی خاص و نیز تخریب مح، وقوع جنگهاي اجباري
هاي فرهنگی را هاي گسترش و تغییر صورت شدن، شیوهجهانی هاي فرهنگی پدیدهرویکرد صرفاً جنبه

 گسترش و انتقال هاي فرهنگی صرفاًبه بیان دیگر، در این رویکرد، جریان. دهدمورد توجه قرار می
گیري، ادغام، بازسازي و ، بلکه به فرایندهاي وامیستهاي فرهنگی خاص به فراتر از مرزها نصورت

  :کندبازگشت مجدد نیز بذل توجه می
شناختی به عنوان بخشی از سازماندهی مجدد  هاي فرهنگی و زباندر این رویکرد به جریان«

بنابراین، در بحث پیرامون . شودپرداخته میسازي، مفاهیم محلی، و نه به عنوان فرایند همگون
هاي فرهنگی در سطح ، تمرکز این رویکرد صرفاً بر انتقال صورت١هاي فرافرهنگیجریان

به جذب و پذیرش این محصوالت در ابعاد محلی ] عمدتاً[جهانی معطوف نخواهد شد، بلکه 
 قلمداد نمود که به وسیله» اسمحدوده تم پدیده«توان پذیري را میفرافرهنگ. شودپرداخته می

هایی را که از فرهنگ برتر یا اي، محصوالت و پدیدههاي تحت سلطه یا حاشیه آن، گروه
  .»)7: 2007کوك، پنی(کنند ها به آنها انتقال یافته است، انتخاب و بازتولید میابرفرهنگ

کوشد تا رویکرد خود را از می) در انگلیسی-trans معادل (» فرا«کوك با انتخاب پیشوند پنی
مورد  شدن که ابعاد پدیدهمحلی -هایی نظیر جهانشدن و یا نوواژهشدن و محلیمفاهیمی چون جهانی

» ٢سیالیت«سازد، متمایز کند و خود در مقابل، زبان و فرهنگ را در قالب مفاهیم  تر میوصف را گسترده
که از رهگذر آن، (» ٣پذیري تثبیت«و ) پردازدمکان می که به انتقال مفاهیم فرهنگی به فراتر از زمان و(

 :کندمیبررسی ) شودها و نمادهاي فرهنگی پرداخته میشدن، سنتبه مفاهیمی چون محلی
شدن شدن و محلیپذیري، ما را فراتر از مباحثی چون جهانیتمرکز بر مفاهیم سیالیت و تثبیت«

سیالیت مفاهیم فرهنگی و زبانی و ثبات مکان، به این با در نظر گرفتن تقابل میان . بردمی
هاپ و موضوع خواهیم پرداخت که چگونه موسیقی و زبان، با تمرکزي ویژه بر موسیقی هیپ

راتر که به فزبان انگلیسی، همزمان از هر دو ویژگی سیالیت و ثبات برخوردارند؛ یعنی در عین آن
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شوند و شده و بازتولید می شوند، همزمان محلی و بومیها منتقل میاز فضا، مرزها، جوامع و ملت

و ثبات، هاي فرهنگی و زبانی با قرار گرفتن در حد واسط طیفی از سیالیت بنابراین، صورت
: 2007کوك، پنی( خشی از یک فرایند بازسازي هویت استو پیوسته ب همواره در حال تغییر

8(«.  
، که بر »امپریالیسم« شدن به مثابهجهانی ه در نظریهشداساس، برخالف الگوي زبانی مطرح اینبر 

و یا الگوي زبانی مورد مطالعه در چارچوب  استسازي جهان آن است که زبان انگلیسی در حال همگون
-هاي مختلف انگلیسی تأکید دارند، رویکرد پنیسازي گونهکه بر ناهمگون» هاي جهانیانگلیسی«نظري 

  . شدن و زبان استمفاهیم جهانی جهانی انگلیسی، رهیافتی انتقادي به مطالعههاي کوك به بررسی زبان
  گیرينتیجه - 4

سرعت رشد . شود که انگلیسی تبدیل به زبانی جهانی شده استامروزه این امر کمابیش بدیهی تلقی می
زبان در امان  توان را یافت که از نفوذ ایناي را میاي است که کمتر حوزهو گسترش انگلیسی به گونه

رسد هاي محلی و ملی نیز صادق است، چرا که به نظر میاین واقعیت در مورد زبان. مانده باشد و یا بماند
الشعاع قرار داده  هاي محلی را به شدت تحتناپذیر انگلیسی در سراسر جهان جایگاه زبان اجتناب سیطره
هاي  نسبت به زبان، به طور کلی و زبان هاي پیشینهاي جدیدي را جایگزین نگرش و خود نگرشاست 

هاي گرانبهایی از به عنوان گنجینههاي ملی در عصر حاضر، حفظ زبان. ملی، به طور خاص، ساخته است
مستلزم آشنایی با وضعیت زبان انگلیسی در هاي پیشینیان  فرهنگ، آداب، رسوم، سنن، باورها و ارزش

شدن است، چرا که امروز بیش از زمان دیگري، جهانی فزایندهنظر گرفتن فرایندهاي  جهان و خاصه با در
اي که از محل زبان انگلیسی و جایگاه بالمنازع این زبان هاي ملی از جانب تأثیرات انکارناپذیر بالقوهزبان

سرعت پیشرفت و رشد زبان انگلیسی در . اندشود، مورد تهدید قرار گرفتهبه عنوان زبان جهانی ناشی می
اي است که پذیرد ــ به گونهشدن نیز تأثیر میجهانی تردید از فرایندهاي فزایندههان ــ که بیسطح ج

-زبان، زبان هاي دیگر را دستخوش تغییري چشمگیر ساخته و بسیاري از مفروضات ما دربارهجایگاه زبان
. بازبینی قرار داده استهاي ملی، معیار زبانی و نیز مسائل آموزشی زبان در عصر حاضر را در معرض 

زبان انگلیسی در مقایسه با گویشوران بومی این   یافتن شمار گویشوران غیربومیعالوه بر این، با فزونی
اند، که این ظهور رسیده هاي انگلیسی جدیدي به منصهزبان، مفهوم مالکیت این زبان تحول یافته و زبان
و آموزش زبان انگلیسی و توجه ویژه به انگلیسی و  خود مستلزم نوعی بازنگري در مفاهیم یادگیري

هاي گسترش و کاربرد انگلیسی به همین دلیل، الزم است ماهیت حوزه. موضوع معیارهاي این زبان است
-بالمنازع این زبان در سراسر جهان بازکاویده شود و نگرش شناخته شده، دالیل گسترش و تداوم سیطره

 . گاران انگلیسی به این زبان مورد بازبینی قرار گیردآموزان و آموز هاي سنتی زبان
، آن است که علیرغم انگلیسی در عصر حاضر قابل ذکر است به طور کلی، آنچه در تبیین جایگاه

انگلیسی معیار (جهانی وجود دارد  زبان رویکردهاي مختلفی که در تبیین وضعیت انگلیسی به مثابه
- هاي انگلیسی، رویکرد امپریالیستی، و زبانزبان انگلیسی همگانی، خانوادههاي جهانی، جهانی، انگلیسی
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توان ادعا نمود که امروز این زبان از مفهوم یکپارچه و همگون خود ــ که ، می)هاي جهانی انگلیسی
شود که انگلیسی، زبان بومی یا مادري آنها محسوب شده و به تعبیر عمدتاً به کشورهایی محدود می

) کشورهاي آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزلند(دهند درونی این زبان را تشکیل می حوزهکچرو، 
سه با گویشوران بومی شدن شمار گویشوران غیربومی این زبان در مقایــ فاصله گرفته و به موازات بیشتر

  .شده یافته استیتبدیل شده، معیارهاي آن صورتی بوم ايناهمگون و غیریکپارچه آن، به زبان
 منابع

Baumgardner, R. J. (2006). Teaching World Englishes. In Kachru, B. B., 
Kachru, Y & Nelson, C. L. (Eds.). The Handbook of World Englishes 
(PP. 661-679). Singapore: Blackwell Publishing  

Bisong, J. (1995 [1994]). Language Choice and Cultural Imperialism: a 
Nigerian Perspective. ELT Journal 49/2, 122-132. 

Bolton, K. (2006, a, b). Varieties of World Englishes. In Kachru, B. B., 
Kachru, Y & Nelson, C. L. (Eds.). The Handbook of World Englishes 
(PP. 288-312). Singapore: Blackwell Publishing. 

Bolton, K. (2006a). World Englishes Today. In Kachru, B. B., Kachru, Y & 
Nelson, C. L. (Eds.). The Handbook of World Englishes (PP. 240-269). 
Singapore: Blackwell Publishing. 

Brutt-Griffler, J. (2002). World English: a Study of its Development. 
Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters LTD. 

Canagarajah, S. (2006). Changing Communicative Needs, Revised 
Assessment Objectives: Testing English as an International Language. 
Language Assessment Quarterly 3(3), 229-242. 

Graddol, D. (1998). The Future of English. London: The British Council. 
Crystal, D. (2003) English as a Global Language, 2nd ed. Cambridge: 

Cambridge University Press.   
Holborow, M. (1999). The Politics of English: a Marxist View of Language. 

London: Sage. 
Holborow, M. (1993). Review Article: Linguistic Imperialism. ELT Journal 

47/4, 358-360. 
Jenkins, J. (2006). Current Perspectives on Teaching World Englishes and 

English as a Lingua. TESOL Quarterly 40(1), 157-181. 
Kachru, B. B. (1998). English as an Asian language. Inks & Letters 5, 89-

108. 
Kachru, B. B. (1997). World Englishes and English-using Communities. 

Annual Review of Applied Linguistics 17, 66-87. 
Kachru, B. B. (1985). Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: 

the English Language in the Outer Circle. In Quirk, R. & Widdowson, H. 
(Eds.). English in the World: Teaching and Learning the Language and 
literatures (PP. 11-30). Cambridge: Cambridge University Press.  



  1398بهار و تابستان  ،57- 56، شماره 15سال فصلنامه پازند، / 64

 
McCrum, R. (2010). Globish: How the English Language Became the 

World’s Language. New York, London: W. W. Norton & Company. 
Modiano, M. (1999a). International English in the Global Village. English 

Today 15(2), 22-34. 
Modiano, M. (1999b). Standard English(es.) and Educational Practices for 

the World’s lingua Franca. English Today 15(4), 3-13.   
Mufween, S. (1998). Native Speaker, Proficient Speaker and Norms. In R. 

Singh (Ed.) The Native Speaker: Multilingual Perspectives (PP. 111-
123). New Delhi: Sage.  

Mufween, S. (1994). New Englishes and Criteria for Naming Them. World 
Englishes 13(1), 21-31. 

Pennycook, A. (2001). Critical Applied Linguistics: a Critical Introduction. 
Mahwa, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Pennycook, A. (2007). Global Englishes and Transcultural Flows. London, 
New York: Routledge. 

Phillipson, R. (2003). English-only Europe? Challenging Language Policy. 
London & New York: Routledge. 

Phillipson, R. (2009). Linguistics imperialism Continued. New York & 
London: Routledge. 

Phillipson, R. (1992). Linguistics Imperialism. Oxford: Oxford University 
Press. 

Quirk, R. (1985). The English Language in a Global Context. In Quirk, R. & 
Widdowson, H. G. (Eds.) English in the World: Teaching and Learning 
the Language and Literatures (PP. 1-6.). Cambridge: Cambridge 
University Press.  

Quirk, R. (1982). International Communication and the Concept of Nuclear 
English. In Brumfit, C. (Ed.). English for International Communication 
(PP. 15-28). Oxford: Pergamon.  

Skutnabb-Kangas, T., Phillipson, R. (1994). Linguistic Imperialism. In 
Asher, R. E. (Ed.). The Encyclopedia of language and Linguistics (PP. 
2223-2226). Oxford: Pergamon Press. 

Smith, L. (1983). Readings in English as an international Language. 
Oxford: Pergamon. 

Widdowson, H. G. (1998). EIL: Squaring the Circles. A Reply. World 
Englishes 17(3), 397-401. 

 

 

 


