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ABSTRACT 
 
The aim of this article is to confirm the importance of ethical dimension in the fields 

concerning the teaching and learning of foreign languages. This ethical dimension 

might be intimately related in a complex way to several specific areas on the part of 
teachers and learners. In fact, it is legitimized to insist on the importance of the ethical 

components of foreign language education because of the ethical nature of human 

communication and natural language in general. 
To underline the ethical nature of language, the author refers to the profound thoughts 

of the French philosopher Emmanuel Levinas. In such way, this study pursues two 

joint objectives: providing a humanistic overview of the reflection carried out on the 
question of ethics in the didactics of foreign languages in the first place, and 

formulating a few proposals for developing this reflection in the second place. Our 

historical analysis has allowed us to illustrate the fact that the question of ethics in the 
teaching and learning of foreign languages is traditionally based on a maximalis t  

conception of morality, as well as a political project far removed from the actual 

practices of language teachers. 
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 . مقدمه1

های مرتبط هدف این مقاله تایید اهمیت بعد اخالقی در زمینه

های خارجی است. این بعد اخالقی با آموزش و یادگیری زبان

مختلف و خاص با مدرسان و  هایزمینهتواند در می

باشد. در حقیقت، داشته آموزان ارتباطی نزدیک و  پیچیدهزبان

زبان طبیعی، تاکید دلیل ماهیت اخالقی روابط انسانی و کالً به

های اخالقی در آموزش زبان خارجی بر اهمیت مولفه

های خارجی دارای زبان یاصول آموزش است.مشروعیت یافته

. بعد ۳آموز . اخالق زبان۲. اخالق مدرس 1چهار بعد است: 

. اخالق مرتبط با 4آموزان اخالقی روابط میان مدرسان و زبان

کوتاه، من تالش خواهم کرد  دانش زبان خارجی. در این مقالۀ

شناختی این الگووارۀ اخالقی را که در تا اساس معرفت

است، زیادی مورد غفلت قرار گرفته اندازۀهای مرتبط تا رشته

بعد اخالقی رایج در آموزش و  بارۀدر  بویژهارائه دهم. 

 انجام چندان پژوهشیآموزان فرهنگ آموزشی زبان

 است.گرفتهن

های خارجی چه زبان یاصول آموزش طه با. اخالق در راب۲

 مفهومی دارد؟ منابع اصلی

تعریف اصول اخالق، برای از همه، شاید الزم باشد  پیش

های اصلی توانش اخالقی، و تعیین ویژگی بارۀبحث در 

زبان خارجی  یاصول آموزش گسترۀجایگاه این توانش در 

شدن منظور روشنیک چهارچوب نظری تعریف شود. به

                                                                 
1. Other 

موضوع، با تعریف اخالقیات از فرهنگ اصطالحات فلسفی 

 Grand dictionnaire de laزبان فرانسوی یعنی به

philosophie :شروع خواهیم کرد 

. بخشی از فلسفه که اهداف عملی انسان را مورد مطالعه 1»

دهد، که همان شرایط فردی و جمعی مطلوب برای قرار می

یۀ این مهربانی نمادرو . حکمت خاصی که۲ -زندگی  است. 

و نیز فحوای هنجارهای مرتبط با این قواعد را که باعث 

. ۳ -کند. شود مهربانی برایمان قابل درک باشد، تعیین میمی

گروه خاص یک فعالیتهایی که بهآگاهی از قوانین و ارزش

نگاری و غیره( دهد )اخالق تجاری، قانون، روزنامهجهت می

 (.۲۰۰۳:4۰۲)بلی، « 

 ویژهعمل است، بهدر نتیجه، اصول اخالقی مرتبط به

و ممکن است  بوده اعمالی که ضامن سعادت فرد و جامعهبه

جوامع خاص مرتبط باشند. منبع دوم که شاید درنظر برخی، به

اما برای مربیان زبان بسیار  ،نظر برسدکمی دور از ذهن به

سوف بزرگ فیل دیدگاهرود، از شمارمیبخش بهعمیق و الهام

های که اندیشه یدآدست میفرانسوی، امانوئل لویناس به

مهمی را در مورد مسئلۀ غیریت در جامعه و فرهنگ انسانی 

 است.مطرح کرده

در  1«دیگری»به گفتۀ لویناس، غرابت و ارزش مطلق 

شوند. رویکرد دنیای دانش قالب اصول اخالقی حاصل می

(logosنسبت به ،)«دیگری بودن»ای است گونهبه ۲«وجود »

شود که رو نمیشود. موجود آگاه، با چیزی روبهآن ناپدید می

2. Being 
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شناختی وی را شناختی و معرفتهای هستیبتواند محدودیت

شود. می ۳«همان»پنداری با همذاتاحیا کند. آزادی او منجر به

که بر شگفتی حاصل از  را تواند این میل متافیزیکوی می

حال، غرابت انکار کند. بااین ،مبتنی است 4«ودگیببرون»

« دیگری»تقلیل داد و  5«منیت»توان بهرا نمی« دیگری»

تواند این سوژۀ را زیر سوال ببرد. او می« همان»تواند کردار می

دنیایی اخالقی دعوت کند که پذیرای آگاه و منفرد را به

دی مندیگری است. در مجموع، سوژه« بودگی مطلقبرون»

، تنها خود را 6مدرن در مفهوم فلسفی و غربی عقل برتر

« دیگری»تواند با پذیرفتن شناسد. این دلیل میرسمیت میبه

عنوان یک مفهوم در کلیت خود باعث محوریت بخشیدن به

حال، حتی با قرار دادن آن شود. بااین« دیگری»سازی و ابژه

تقلیل  « همان»بهدر پرتو ظرفیتی که برای دانستن دارد، آن را 

دهد و مقاومت آن را در برابر آگاهی برتر خود از بین می

را در پوچی و نیستی « دیگری»برد. از این رو، سوژۀ آگاه، می

رود جا پیش میکند. این خیانت بزرگی است و تا آنرها می

دهد. این قرار می دیگرانکه شخص، آزادی را تحت سلطۀ 

همین شکل ادامه راط بهچنین است که فلسفۀ سنتی سق

یابد. منطق سقراطی احتماالً در اصل، دانشی مبتنی بر می

 شناسی خویشتن نام دارد.است که خود« منیت»

برای لویناس، اصول اخالقی مفهومی پیشافلسفی نیست. 

، کندمیسر می را حقیقتاخالق، هدفی که مسیر رسیدن به

رساند. جام میسرانبدون آگاهی از مفاهیم آزادی و قدرت به

                                                                 
3 . Same  
4 . Exteriority 
5 . Ego 

اندیشییم: مایلیم با آن مواجه شویم و نمی ی«دیگر» بارۀما در 

در مقام « دیگری»او را مورد پرسش قرار دهیم. رابطه با 

شناسی پیشی مواجه، که موجودیت دارد، از هرگونه هستی

گیرد. این نهایت رابطۀ اخالقی است که در انسان نمود می

 (.۳۳، ص. 1971)لویناس، یابد. می

سومین مرجع از یک متخصص علوم اجتماعی و 

شده که نام ادگار مورن برگرفتهفیلسوف فرانسوی دیگر به

گفتۀ وی، یکی از است. به« تفکر پیچیده»ذار مفهوم نگبنیا

تواند مفهومی را هفت مهارت الزم برای آموزش آیندگان می

« اخالق انسانی»یا « اخالقیشناسی انسان»پوشش دهد که او 

(. نویسنده یک 1۲1-1۳۰ص. ، ص۲۰۰۰مورن، نامد. )می

های است. ویژگیاین مفهوم اختصاص دادهفصل کامل را به

صورت زیر خالصه کرد: پیچیدگی، توان بهاصلی اخالق را می

ره مدیریت تعارض و مذاکتوافق، تنوع، تعارض سازنده )که به

ارتباط دارد(، برتری و قدرت، آزادی بیان و عقیده، مسئولیت 

 ها(.دهی )در افراد و گروهو مسئولیت

ای از افراد با یک زبان ای که مجموعهبنابراین، رابطه

جامعه، اعمال آن تواند معیاری باشد که توصیف یکمی ،دارند

اروپایی سازد. چارچوب پذیر میو بعد اخالقی آن را امکان

( راهنمایی ۲۰۰1)شورای اروپا،  7هامشترک مرجع برای زبان

برای چندشهروندی بودن تدوین کرده که با نیازهای جامعۀ 

های طور خاص بر برخی از فعالیتاروپایی تناسب دارد و به

 آن متمرکز است:

6 . Sovereign Reason 
7. CECRL: Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer 
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هایی که هر روز در غیر از آنبه-های مختلفیادگیری زبان -

 شونداستفاده میمکان)های( وابسته 

های مختلف برای برقراری ارتباط، استفاده از این زبان -

 های تبادلیآموزش و یا فعالیت

طبق نظر متخصصان فرانسوی در زمینۀ زبان خارجی، این 

ها،  زبان یاصول آموزشجای پرداختن بهمرجع اروپایی به

سازی است. البته این زمینهسازی اخالقی کردهزمینهاقدام به

های زبانشیوۀ دسترسی به زمینۀهایی در تواند شامل توصیهمی

یندی از گستردگی ظرفیت فرهنگی اها بردیگر نیز باشد. این

دهد های دیگر را نشان میها و فرهنگزبانو زبانی و احترام به

 شود.پذیر مینواسطۀ یادگیری زبان خارجی امکاکه به

 . اصول اخالقی و زبان۳

بار برای بررسی پیوند بنیادین میان اخالق و زبان، یک

 بارۀهای فیلسوف فرانسوی یعنی لویناس در نظریهدیگر به

کنم. درنظر او، ماهیت اخالقی زبان نسبت زبان اشاره می

هرگونه نمای ظاهری از وجود مقدم است، و طبق این اصل، به

واسطۀ نوعی پیوند اخالقی، با یکدیگر مسئولیت، بهبیان و 

اصل کالم « 8نباید مرتکب قتل شوید»ارتباطی نزدیک دارند. 

است و اولین سخن در قانون الهی غرب. در این زمینۀ مذهبی، 

متفاوت و تماماً اخالقی، نمایان و  بکلیممکن است چیزی 

مطرح شود و این تجلی چهرۀ شخص دیگری است که قتل 

فرض کند. این چهرۀ مقدس، تعالی بیان را پیشمحکوم می را

را مخاطب  9تواند ذات مقدس کلیمدهد. انسان میقرار می

                                                                 
 «Thou shalt not commit murder». یکی از ده فرمان تورات 8

9 . Interlocutor: سخنگو، مخاطب 

قرار دهد و خود را در معرض پرسش و پاسخی اساسی قرار 

بعد اخالقی «. حال، آزاد و مسئول هستیدشما درعین»دهد. 

ذارد. گگفتمان انسانی مجالی برای تناقض یا سکوت باقی نمی

 1۰«بودیدرون»از ابتدا، این مسئولیت انکارناپذیر است و هیچ 

 برای گریز از آن وجود ندارد.

ناپذیر و شاهدی بر خویشتن این بیان، رویدادی وصف

تواند در قالب گفتار یا است. این خودگواهی فقط می

را  وقوع بپیوندد. این امر برتریبه 11«چهره»عبارتی همان به

راند. بدون این کند، که بدون قید و شرط حکم میایجاد می

اصالت چهره، بدون این راستی چهره در مواجه، زبان 

های فیزیکی توانست آغاز شود و سخن از سطح فعالیتنمی

، ص. 1971)لویناس، رفت معمول یعنی تلفظ و ادا فراتر نمی

با زبان که نشان وجود چهرۀ  (. شخص ثالث نامرئی۲19

دهد: تمام من دستور میمقدس کلیم است، همچون اربابی به

زند، مرا کند و برای عدالت فریاد میمن نگاه میبشریت به

دهد. زبان اندازد و مورد قضات قرار مییاد وظایفم میبه

چشم پذیرای شراکت نیست. این عدالت است. در آن، و به

شود، و این همان وجود دارد و بیان می« دیگری»آن، چهرۀ 

اش، فقیر یا نگرد. در عریانیمن میشخص ثالثی است که به

ها جویای قدرت من است؛ بیگانه با من برابر است. فقر آن

برند و دهند، آزادی مرا زیر سوال میها مرا هدف قرار میآن

کنند. حضور شخص ثالث اشاره میمان با دیگری، بهدر مواجه

شوند تا از آرزوی تملکی که مرا احاطه من ملحق مییگران بهد

10. Interiority 
11. Face 
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 کرده، خالص شوم.

شود و از تجلی چهرۀ مقدس باعث گشایش بشریت می

آمیز و سخنان پیامبرگونه کند تا پندهای موعظهمن دعوت می

واسطۀ زبان نوعی از جامعه ایراد کنم. در زبان، چهره، به

خاطبان متکلم در جایگاهی نهد که در آن مانسانی را بنا می

)لویناس، مانند کامالً جدا اما با موضعی دوستانه باقی می

لویناس بدون هرگونه  (. اخالق ۲۳4-۲۳7ص. ، ص1971

و بدون هیچ فشار یا خشونتی شکل  ختیشناتوجیه معرفت

ع انواای میان انسان و انسان است که بهگیرد. این رابطهمی

جایی که تعهدی برای دیگر ارتباط قابل تقلیل نیست. از آن

های انسانی وجود ندارد، این بعد از آموزش بعد اخالقی زبان

شود. این کار طریق پیامی معنوی و نیرومند آموزش داده می

هیچ مفهوم یا قانونی نیازمند نیست، و نخستین فرمان آن به

آشکار شدن ، تنها بهکه نباید مرتکب قتل شویدمبنی بر این

ای وابسته است. کافی است چهره« دیگری»چهرۀ مقدس 

آن من بنگرد تا مسئولیت من نسبت بهغریب اما بلندمرتبه به

آمیز زبان است. نه از کامالً برقرار شود. اخالق، ماهیت صلح

کند و نه از میانۀ منطق. وقتی چهره با میان عقل عبور می

کند، ، در برابر قدرت مقاومت میخلوص و معنویتی که دارد

کند. در بودگی ایجاد میشود و صدا، برونسخن آشکار می

تفضیل توسط لویناس شرح غیریت که بههای مربوط بهاندیشه

اند، در زبان مسئلۀ یک وظیفۀ غیرشخصی مطرح داده شده

ای شخصی با همۀ موجودات در نیست، بلکه موضوع رابطه

 شود.ابت دیگران حاصل میمیان است که در آن غر

کند. تفاوت مطلق ایجاد می« دیگری»زبان در رابطۀ با 

هیچ کیفیتی وابسته بودن دیگران که غیریت نام دارد، بهدیگری

مراتب کند. این امر با سلسلهنیست که او را با من متمایز 

نهایت متعالی، بی« دیگری»منطقی و معرفتی همخوانی ندارد. 

تواند در دنیای غریب و بیگانه است. چهرۀ غریبه می نهایتبی

رود، اما فراتر نمی معمول ما پدیدار شود. کالم او از مکالمه

من، کند. غریبه، با اشاره بهاز تفاوت مطلق عبور می

کند. زبان، تداوم بودن و تاریخ بودگی خود را تایید میبرون

کند، عبارات می ای که او ایجادشکند. در رابطهرا در هم می

رود و حضور زیر سوال می« منیت»نامتقارن و مجزا هستند: 

دهد. مخاطب خود اجازۀ مشارکت در زبان را نمیبه« دیگری»

او نسبت داده خالص گوینده به متکلم خود را از موضوعی که

رود. گفتار سازندۀ نظام، کلیت، یا کند و از ظواهر فراتر میمی

ر میان وجود است و از وجود سرریز کائنات نیست. کلمه د

شناسی غیریت، نمودیافتگی بر وضوح شود. در فلسفۀ زبانمی

 بودگی استوار است.اندیشه مبتنی نیست، بلکه بر لذت برون

گریزد. از زبان از من، از بستگی نظام زبانی، و از معنا می

سمت دیگری حرکت رود تا بهنمایش عینی واقعیت فراتر می

صدا است، برتری خود را حفظ سخن، حتی زمانی که بیکند. 

کند. زبان کامالً متفاوت، مطلقاً متفاوت، و فراتر از همۀ می

کار گرفته های رسمی مرتبط با آگاهی است. وقتی زبان بهنظام

کند. در حضور چهره، بودگی ایجاد  میشود، صدا برونمی

من یادآوری هدهد و تعهداتم را بمن فرمان میشخص ثالث به

ای، قبل از هرگونه رونمایی از وجود، کند. قبل از هر تجربهمی

خورند. زبان با اخالق هم پیوند میبیان و مسیولیت کالمی به

 شود.آغاز می
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است که در آن « دیگری»و « همان»زبان، رابطۀ میان 

را « دیگری بودن»در توان من نیست، بلکه کامالً  « دیگری»

ماند، صرفاً متممی از گر جهانی که در آن میکند. احفظ می

ارتباط برقرار « دیگری»چطور با « منیت»خود او باشد، 

دنبال آن باشیم؛ ، نباید در جای دوری به«دیگری کل»کند؟ می

نیازی نیست برای تعریف آن از کلمات بزرگ مانند خداوند 

س غیرقابل دستر« مطلق»شکل یک استفاده کنیم، نباید آن را به

همسایۀ « دیگری»جا است، بسیار نزدیک. فرض کنیم. او آن

است. ما سرزمین مشترک « بودندیگری»من است. فحوای آن 

توانم یا حتی مفهومی مشترک نداریم؛ او آزاد است، من نمی

است، و « غریبه»کاری عملی مرتکب شوم، او او هیچنسبت به

توانم من میاین برای او کافی است که مطلقاً دیگری باشد. 

از طریق زبان با او ارتباط برقرار کنم. گفتار، فاصلۀ بین من و 

کند، شکافی عمیق که از اجماع مجدد کل او را حفظ می

 کند.جلوگیری می

 . پرسش اخالق در آموزش و یادگیری زبان خارجی 4

فرهنگی بودن: اخالق مسئلۀ عمومی بین  ( 1

 بودندیگری

روش و اصول عملی بیشتر بهفرهنگی بودن، مفهوم بین

شود تا یک نظریۀ انتزاعی. ایدۀ اصلی، مشخصی اطالق می

میان طرفین  همکنشیچیزی است که در  آنمند بودن بهعالقه

جوامع فرهنگی نسبتاً متفاوتی تعلق دارند رخ مکالمه که به

دهد، یعنی جوامعی که حتی باوجود ارتباط از طریق زبان می

شوند. فرهنگی متفاوتی را متحمل میمشترک، الگوهای 

هی ندمعنی جلوگیری، شناسایی، و سازمافرهنگی بودن بهبین

ها و درک مشکالت ارتباطی است که در نتیجۀ سوءتفاهم

ها داوریهای ادراکی و حتی پیشهای موجود در الگوتفاوت

افتد. در این زمینه، برخی ها و مسائل مشابه( اتفاق می)کلیشه

آورند که ای رو میاخالق فردی و اخالق حرفهان بهپژوهشگر

رسمیت بشناسد و این موارد را ها را بهبودن و تفاوتدیگری

در روند آموزشی خود بگنجاند تا هم موضوعی برای یادگیری 

 ای.باشند و هم ابزاری برای ایجاد روابط آموزشی و حرفه

 هایها و فرهنگبنابراین، آموزش و یادگیری زبان

دهنده و ممکن است تقلیل« خارجی»)واژۀ مرسوم « دیگر»

ضمنی باشد( برای خویش ماموریتی فراتر از خود موضوع 

در روند آموزش  کند تا با مشارکتزبان تعیین می-فرهنگ

واسطۀ درک متقابل، احترام متقابل را ارتقا بخشد. عمومی و به

مستحکم  لحاظ کردن ابعاد فرهنگیها سال است که نیاز بهده

است. ها مورد پذیرش گسترده قرار گرفتهدر آموزش زبان

هدف از چنین آموزشی برقراری ارتباط پویا با گویشوران 

های روزمره و در کشورهای دیگر ویژه در زمینهزبان مقصد، به

است که امروزه « توانش تعاملی»اصطالح است. این همان به

حال، در ندست آورده است. باایمحبوب فراوانی به

اشتراک گذاری های واقعی، برقراری ارتباط بدون بهموقیت

 پذیر نیست.سطح خاصی از دانش و رفتارهای فرهنگی امکان

گفتۀ توان زبان را از فرهنگ جدا کرد؛ این دو بهنمی

دو روی یک »شناس برجستۀ فرانسوی یعنی بنونیست، زبان

(. در حقیقت، هر ۲6۳، ص. 1976)بنونیست، هستند « سکه

واسطۀ دایرۀ واژگانی، دستور و اصطالحات خود، زبانی، به

گویند آن زبان سخن میکه به را  لگوهای فرهنگی افرادیا
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نگرش خاصی »رساند. هر زبان را می منتقل کرده و مفهوم آن

های دیگر دارد، که با نگرش موجود در زبان« جهاننسبت به

 متفاوت است.

تواند برای های خارجی میبنابراین، ادغام بعد فرهنگی با زبان

آموزان مجالی فراهم کند تا ذهن خود را نسبت زبان

های دیگر باز کنند و در نتیجه، نگاه خود را نسبت فرهنگبه

ها فرهنگتر کرده، تحمل ذهنی خود را نسبت بهمسائل عینیبه

ها و فرهنگاده و نسبت بههای خارجی افزایش دو زبان

لطف این های دیگر حس احترام بیشتری داشته باشند. بهزبان

توانند در روند آموزش آموزان میفرهنگی پویا، زبان همکنشی

و یادگیری که ترکیبی از ابعاد استداللی و غیراستداللی است، 

از طریق مقایسۀ فرهنگ مقصد با با عناصر فرهنگی مشهود 

متفاوت زندگی و رفتارهای سنتی موجود در های در سبک

ای و مبتذل را از آن فرهنگ بطن فرهنگ مقصد، مسائل کلیشه

 کنار بگذارند.

محور از هویت فرهنگی ( تعریف اصولی و آموزش2

 و زبانی

در این رویکرد، تعاریف زیر را نخست عنوان قدم به

ای از الگوهای تفسیری کنیم: فرهنگ، مجموعهمطرح می

که رفتار  هاها، اصول و توافقای از دادهاست، یعنی مجموعه

کنشوران اجتماعی را هدایت کرده و یک شبکۀ تحلیلی را 

کنند. دهند که بر مبنای آن رفتار دیگران را تفسیر میشکل می

معنی رفتارهای کالمی، از جمله رفتار به )در پژوهش ما

های زبانی و انتقال پیام است.( این تعریف، فرهنگ را فعالیت

گیرد، اما با قرار دادن محل ها( درنظر میعنوان دانش )دادهبه

آن عینیت تاکید بر لحاظ کردن فرهنگ در روند تعامالت، به

 بخشد.و پویایی می

 اسحسانگی دارد( جا ماهیت فرههویت )که در این

یک گروه خاص تعلق دارد( و تعلق جمعی است )بنابراین به

های خاص فردی و ویژگیحال، آگاهی نسبت بهدرعین

واسطۀ خود گروه گروهی است؛ این احساس تعلق جمعی به

های دیگر )که با آن متفاوت هستند( دریافت و نیز گروه

ه شود. در یک فرهنگ خاص، هویتی وجود دارد کمی

شده، و مختص آن فرهنگ خاص است. مطلوب، پذیرفته

یندی درحال ساخت و تکامل دائمی است، همیشه اهویت، فر

کشد هایی مرز نمیآزادانه و سازگارپذیر است و میان گروه

ها های هویتی )مخصوصاً ابعاد فرهنگی( آنکه ویژگی

های پوشانی جزئی دارد. هویت، خود را از طریق شاخصهم

ها آنکند اما محدود بهخصوص زبانی، نمایان مین، بهنمادی

نیست. در نهایت، همیشه در بطن یک کل قامض و پیچیده، 

های چندگانه های متعدد و هویتها با وابستگیافراد و گروه

میزان جزیی با یکدیگر همپوشانی دارند شوند که بهظاهر می

ه بیشتر کگیرند. با وجود اینو یا یکدیگر را در بر می

یابند، زبانی بروز میهای واسطۀ تفاوتهای فرهنگی بهتفاوت

های اما لزوماً میان هویت فرهنگی و هویت زبانی )میان زبان

مختلف یا اشکال گوناگون یک زبان( تناظری انحصاری و 

 (.۲۰۰4-۲۰۰5)بالنش کلی وجود ندارد 

چندشکلی و مشترک  تواند مفهومیهویت فرهنگی می

شمار رود؛ درک عنصر میان رویکرد علمی و دانش عمومی به
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پذیری منظم آن و نیز روابط گفتمانی که دلیل انتقالهویت به

های دشوار است. رشته ،اندهای ارتباطی ساختهدر آن شبکه

بسیاری وجود دارند که زنجیرۀ تجربیات فردی را نشان 

ند که اهای جمعیو وابستگی دهند و اساس هویت فردیمی

کنند. گیری جنبۀ اجتماعی هویت را تسریع میشکل

که -ختیشنایا مردم ختیشنارویکردهای فلسفی، روان

شناسان، وکال و دیگر شناسان، جامعهبخش مورخان، زبانالهام

میان  همکنشیدرک بهتر به-اندمتخصصان علوم انسانی بوده

عوامل اجتماعی که در روند شناسی و های روانسازوکار

-۲۰۰5)بالنش کنند کمک می ،ندگیری هویت موثرشکل

۲۰۰4.) 

یابد: نمود می ،واسطۀ این رویکرد، یک عامل ثابتبه

کس از سخن هراکلیتوس، که هویت. هیچ« متناقض»ماهیت 

شود دو بار در یک رودخانه شنا کرد و در کند نمیادعا می

من »گوید: سخن نقض شاعر فرانسوی یعنی رمبو که می

کند که این هویت از ، چنین برداشت نمی«دیگری هستم

داشتن و ، و از برخورد شباهت«دیگری»و « همان»مواجهۀ 

 5ادگار مورن کل جلد  است. دیگری بودن ساخته شده

اختصاص « هویت انسانی»را به« رویش»جلدی  6مجموعۀ 

( ۲۰۰1)مورن، « تفکر پیچیده»آن ضرورتاً از است که در داده

کند. سایر روابط دیالکتیکی اساس پویایی هویت استفاده می

کنند تا هویت را فرآیندی هستند. این روابط از ما دعوت می

جای دیدگاه جاری در نظر بگیریم و نه منجمد، و در نتیجه به

های فلسفی را احاطه ابقاً حوزهگرا( که سگرا )یا جوهرذات

 کرده بود، رویکردی ساختارگرا درپیش بگیریم.

های پس از بررسی مفاهیم مهمی که ابعاد عاطفی و جنبه

کنند، دهی میاجتماعی و شناختی ساختار هویت را سازمان

رابطۀ میان هویت و فرهنگ خواهیم پرداخت. سپس این به

ی مناسب برای ادن که زمینهفرهنگی بومفهوم بیناندیشه را به

دهیم. های پیچیده است، بسط میشناسیظهور هویت

های جمعی نیز ها و هویترابطۀ میان زبان بارۀهمچنین در 

 بحث خواهیم کرد.

ها: توانش ها و فرهنگهای زبان. اصول اخالق و گفتمان5

 اخالقی

 دهیمسئولیت ( 1

آیا مسائل »است یعنی ای که عنوان آن کامالً گویا در مقاله

فرهنگ فراخوانی برای یک و  اخالقی مرتبط با آموزش زبان

، ژان لویی «گفتمان جدید در روش مطالعات زمان ما نیست؟

کند تا اهداف اخالقی لو مواینی از مربیان زبان دعوت می

 چالش بکشند:خود را به هایآموزه

 

اقدام و کمک چه مرتبط با کمک بههر آن[ …]

مندی، بعضاً وزش است، اغلب از منظر روشآمبه

ندرت در قالبی مندی و بهاز منظر هدف

شود. همۀ ما در این فکر محور مطرح میپروژه

و « چطور این کار را انجام دهم؟»هستیم که 

« دهم؟چرا این کار را انجام می»ندرت در موضع به

حال، اگر من پاسخ گیریم. و بااینقرار می

تنهایی آن را توانم بهداشته باشم، میرا ن« چگونه؟»

چرا دارم این »این که بیابم. از طرف دیگر پاسخ به
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معموالً از قبل مشخص « دهم؟کار انجام می

ما تحمیل شود، و ما دوست نداریم آن را بهنمی

کنند. بنابراین، آیا این مسئله نیازمند بررسی دقیق 

 (۲۰۰5:4۲۲« )نیست؟

 

نظر کریستین پورن در خصوص نیاز قول باید با این نقل

تعریفی واضح از اخالق در حوزۀ اصول آمورش زبان به

خارجی مقایسه شود. ایجاد تغییر در محیط اجتماعی آموزش 

تغییری موازی در راهبردهای ما است:  نیازمند زبان در مدارس

یک آگاهی جمعی مطمئن برای متخصصان، به ۀمانند هم

آموزان بخش برای زباناطمینانو یک تصویر جمعی  نمدرسا

نیاز داریم، و این نیازمند تفکر صریح در خصوص اصول 

رشتۀ آموزش زبان است که در وهلۀ اول اخالقی مختص به

میان مربیان/پژوهشگران فراگیر شود و در وهلۀ دوم، با 

 (.1994:5اشتراک گذاشته شود )دیگران به

 

 ر مبتنی است:کند که این تفکر بر دو معیااو اضافه می

محور در میان مدرسان وگوی اخالق][ ظهور گفت

زبان، مربیان، طراحان مواد درسی و و طراحان 

اثر  ؛ها از عوامل زیراصول آمورشی بر آگاهی آن

 مستقیم دارد )یا حداقل باید داشته باشد(:

از یک سو، انتظارات اجتماعی  -

این نوع آموزش )و بنابراین مختص به

های خاص ریف مسئولیتتعنیاز به

 آموزان و جامعه(؛زبانخود نسبت به

از سوی دیگر، روش خاصی که در  -

ها مطرح مسئلۀ اخالق در رشتۀ آن ،آن

ایجاد اصول شود )و بنابراین نیاز بهمی

اخالقی خاص در رابطه با 

های مختلف( مشکالت/وضعیت

 (.۲جا. )درهمان

 

لۀ اخالق در ئمسبهبرای پرداختن  گفتۀ پورن، مدرسانبه

اهداف و مقاصد های خارجی، باید بهزبان یاصول آموزش

هایشان و نیز مسیولیتی که برعهده دارند بیاندیشند که آموزه

نظر به ،ای بنامیم و این موضوعتوانیم آن را اخالق حرفهمی

که مدرسه مکانی عالی برای رشد قطعی مورن مبنی بر این

طور ، همانافزون بر اینباط دارد. است، ارت« یانسان اخالق»

کند، مدرسان نیز باید اصول اخالقی پورن همیشه تاکید می که

ها متناسب باشد )اصول ای تعریف کنند که با رشتۀ آنویژه

ای اخالقی مرتبط با رشته(. این دو جنبۀ اخالق )اخالق حرفه

باید در تحقیقات آتی در زمینۀ  ،و اخالق مرتبط با رشته(

های خارجی مورد مطالعه قرار ق و حوزۀ آموزش زباناخال

 گیرد.

مسئلۀ  ،، از جمله فورستال و امانوئل انتیهدیگر مولفان

اند. اگرچه قرار داده اخالق در آموزش زبان را مورد بررسی

درخصوص  حال،درعین اما د،نهردو بر اهمیت آن تاکید دار

نیز ناب شود ها اجتهایی احتمالی که باید از آنسوءاستفاده

های زبان یدر اصول آموزش ،نظر فورستالدهند. بههشدار می

های مختلفی از عملکرد اخالقی خارجی نمونه
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« بارزیان»یا حتی « بخشنسبتاً رضایت»،  «بخشرضایت»

دنبال تشکیل (. این نویسنده به۲۰۰6)فورستال وجود دارد 

ها  و برای اعمال ها و فرهنگبرای زبانکمیتۀ اخالقی »یک 

گرایانه در زمینۀ اصول آموزشی رویکردی اخالقی و وظیفه

« توانش اخالقی»و بحث در خصوص « های خارجیزبان

 است.

فرهنگی جهت مشروعیت رویکرد بین»نوبۀ خود انتیه، به

ای برای مدرسان فرهنگ و گذاری اصول اخالقی حرفهپایه

آشفتگی نوعی از دیدگاه اخالقی را که »( و ۲۰11« )زبان

ها و نیز اجتناب از تعارض بین فرهنگجانبه بهصورت یکبه

محکوم « خطر ایجاد احساس گناه در مدرسان مختص باشد

جا(. وی خواهان توانمندسازی مدرسان و کند )همانمی

رویکردی مبتنی تامل درونی درخصوص اصول اخالقی »

است که بر پایۀ آموزش « زبانای مدرسان فرهنگ و حرفه

توانش اخالقی بتواند دسترسی همۀ مدرسان به»مذاکره باشد و 

. id« )ها را ارتقا بخشدای آنمورد نیاز جهت فعالیت حرفه

5۰.) 

در مجموع، توانش اخالقی که در بطن رابطۀ میان 

آموزان قرار دارد، نیازمند توانمندسازی مدرسان و زبان

شود. ارتقای این توانمندی نیز می مدرسان است و باعث

مدیریت همزمان مسئولیت »نویسد: طور که پورن میهمان

اصوالً شامل چیزی است شبیه  ،آموزانتک زبانمدرس و تک

« آموزش مذاکره»یا « آموزش قرارداد»چه برخی آن را آنبه

اصل اخالقی احترام را مرکز توجه  ،نامند. چنین آموزشیمی

و احترام « دیگری»احترام )از جانب مدرس( بهدهد: قرار می

شده )توسط تعهد پذیرفتهآموزان( به)از جانب مدرس و زبان

سوی آموزان و مدرسان(. این شیوۀ آموزش دقیقاً بهدانش

البته این اتفاق تصادفی -ابدیاصول اخالقی جدیدی سوق می

 چیزی است که ژیل لیپوفتسکی آن راکه نسبتاً شبیه به-نیست

بیند. لیپوفتسکی این در جوامع فعلی در حال ظهور می

نامد و می« پذیریاخالقیات مسئولیت»اخالقیات نوظهور را 

معقول که نه »اصول اخالقی »کند: چنین تعریف میآن را این

واسطۀ بریدن اجباری از اهداف خود، بلکه با تالش برای به

قوق فردی ها و عالیق میان اصل حایجاد پیوند مجدد ارزش

« استپویایی رسیدههای زندگی اجتماعی بهو محدودیت

(1994:5.) 

 اختیشن( دیدگاه نشانه2

های خارجی باید بر مبنای زبان یامروزه اصول آموزش

و  ختیشناهدفی اخالقی باشد که از موضع انسان

شناسانۀ فرد دفاع کند. بنابراین شاید درست باشد که ارزش

ها ، زیبایی ها)ی خارجی( را با ابعاد انسانی آنزبان

های )اخالقیات(، نیکی )اخالقیات(، حقیقت، تخیل، ارزش

مشترک و اعمال خالقانه ارتباط دهیم. در حال حاضر ما در 

فرهنگی و روز بیشتر بینبریم که روزبهسر میای بهدوره

 سیشناانسان برمبتنی شود و در آن تاکید بر عملکردمی جهانی

است که براساس استحکام پیوند میان شخص گویشور، رابطۀ 

شود. ها، و توانش اخالقی گویشوران تعریف میمتقابل زبان

های مرتبط باید تاکید کرد که در طول فرآیند یادگیری/فعالیت

ان خارجی، ممکن است شخص های زببا یادگیری در کالس
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درگیر « جسمی»آموز( حضوری فعال ویادگیرنده )دانش

فعالیت را تجربه کند که از درک واژگانی، دستوری و معنایی  

رود. این دلیلی است که باعث های خارجی فراتر میزبان

 یشناسان در اصول آموزششانهنبرخی  ،خاطر آنشود بهمی

را ترجیح « جسم فاعل»آموز عبارت زبانزبان برای اشاره به

 ختیشناو پدیده وجودگرایانه(. دیدگاه ۲۰۰8شعیری (دهند.

های خارجی با دیدگاه مرسوم مخالف است. در یادگیری زبان

، مسئلۀ یادگیری با ختیشناو نشانه اختیشنهاز این زاویۀ پدید

مهم خود  اثرگریماس در  است.پیوند خورده« معنای زندگی»

در نظر »این حقیقت اشاره دارد که ]معناشناسی ساختاری[ به

است. ما جهان انسانی اساساً معادل جهان مفهومی تعریف شده

نامید که مفهوم خاصی « انسانی» توانجهان را تنها زمانی می

با اذعان  (.5(، ص. 1966) 1995)گریماس، « باشدداشته

در  ،گرایانۀ وضعیت کنونی بشر، این تعریفماهیت هستیبه

رود: از یک سو ل آموزشی متناسب پیش میوجهت ارائۀ اص

« های جهانیارزش»های فرهنگی و از سوی دیگر با با ارزش

 (.1998فونتنی و زیلبرگ، تناسب دارد )

ها، گذاری ارزشاشتراک، در روند ساخت و بهگونهبدین

های های انسانی در لحظۀ تالقی با تعریف ارزشتمام فعالیت

های ها، و نیز وقتی فعالیتمرتبط با دیگران و درک این ارزش

فرهنگی آن عواقب بینکنند که بهعملی تاثیراتی ایجاد می

یابند. دقیقاً در همین شود، بعدی اخالقی میفعالیت منتهی می

های که اصول اخالقی مرتبط با آموزش زبانحالت است 

اصول  ،تواند نقش محوری بیابد. در حقیقتخارجی می

های خارجی، میان فعالیت یادگیری و آموزشی زبان

در « جسم فاعل گویشوران»های اجتماعی و فرهنگی فعالیت

ها در سوی دیگر ایجاد پیوند گیری هویت آنسو، و شکلیک

از چهارچوب محدود تعامل زبانی کند. چنین ارتباطی می

را در حیطۀ عملی خود وارد « دیگری»رود و فرهنگ فراتر می

واسطۀ تماس و اتصال ، به«هدف عملی»توان گفت کند. میمی

اجتماعی و فرهنگی بعد مرتبط با دیگری را در جایگاه درست 

(، با لحاظ 198۰و )بوردیاست. بنابراین، طبق گفتۀ آن قرار داده

نظر به« عقل مشترک»، اصول اخالقی همچون «دیگری»کردن 

خود متکی ، به«باور اولیه»گیری رسند که از ابتدای شکلمی

 هستند.

« انضمام سریع»ها باید با یک بنابراین، آموزش و یادگیری زبان

کننده و بینیجسم مربوط است و ضدشناختی و پیشکه به

همین ترتیب، هر فعالیت ت ، آغاز شود. بهزبانی اسپیش

شناسی، ذهنی هدف زبانآموزشی قبل از این که در قالب یک

های دیگر از جسمو نمادین گنجانده شود، انضمام جسم به

اشکال »های دیگر و دیگرجمله کنشوران دیگر، فرهنگ

و  شکل دادناست. برای ایجاد پویایی جهت « زندگی

ها، نوعی نیروی جمعی درکار است: گذاری ارزشاشتراکبه

خود را در قدرتی ببیند که بر  بنیانتواند اثربخشی نمادین می

خصوص در تاثیری که بر جسم و کند و بهدیگران اعمال می

 در سطح همگانیکه گذارد، نوعی از توانایی ها میباورهای آن

 وسیلۀ انواع گونانبرای انجام کاری به شده،رسمیت شناختهبه

 ترین موضوعات، چه غیرفعالابزارها و درخصوص عمیق

ها از طریق وادار کردنشان کردن مجدد آنو چه فعال کردن

 (.116، ص. 198۰بوردیو، تقلید )به
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این درک و هماهنگی میان اجسام، نوعی همبستگی با توجه به

هدف آن یک های آموزشی حاکم است که انسانی بر فعالیت

در  sens communتعمیم فراروشمند است. عقل مشترک )

آموزش و یادگیری فرانسه( که در تمام اقدامات مربوط به

های خارجی نقش اساسی دارد، بر احساس همبستگی زبان

« یافتهفراگیری موثر و تعمیم» انسانی مبتنی است، که خود در 

، (۲۰۰8شعیری )(. طبق گفتۀ ۲۰۰4ریشه دارد )الندوسکی، 

شناس برجستۀ ایرانی، این احساس همبستگی که در نشانه

 بطن اخالقیات جای گرفته، مسئول وجود فرافردیت است.

های که اصول آموزشی زباناینطور کلی، اعتقاد بهبه

عمل و تعامل با دیگران، یعنی  یاصول آموزش مثابۀبه خارجی

های اخالقی مسئلۀ ریشهست، بار دیگر بهآموزان ازبان

تصور عبور از مرحلۀ فرافردیت قابل ،گردد که بدون آنبازمی

های نبود. بنابراین، طبق این تعریف از مفهوم فرافرهنگی، زبان

های توانند بعد فرافرهنگی را بپذیرند و جنبهخارجی می

نند. شناسی آن را بازسازی کشناختی و هستیدار معرفتمسئله

های خارجی، حال، بعد اخالقی اصول آموزشی زبانبااین

چیزی فراتر از ارتباط فیزیکی و فرهنگی مرسوم است، و طبق 

های آمده، در سطح زبان یلمسلفچه در اصطالحات آن

(، حتی ۲۰۰8شعیری )است. با الهام از نظر ضمنی قرار گرفته

های خارجی را تدریس و یادگیری زبانیند اتوان کل فرآمی

عنوان یک رویداد آموزشی در نظر گرفت که شامل گذر از به

است. برای « دیگری»هه با جهای فردی جهت موامحدودیت

تواند رویدادی اخالقی باشد. سرانجام یند میامن، این فر

شخص فاعل در روند چنین رویدادی این است که پس از 

ای وضعیت فردی خود، در یک درک و سپس عبور از ور

هویت جمعی دربیامیزد. با درک وضعیت فردی و عبور مداوم 

های از آن، ما زیر و بم صدایی که بین زبان مادری و زبان

چیزی است شنویم. این همانخارجی جدید وجود دارد را می

« دیگری»به« خود»که هم متضمن عبور پیاپی و شادمان از 

یک یز، رشد شخص گویشور را که بهاست و هم فراتر از هرچ

کند. بنابراین، هویت اخالقی جدید دست یافته تضمین می

شود. اتکای این درک متقابل تشریح میرویکرد فرافرهنگی به

و این  رودشمار میمبتنی بر یک باور اخالقی به ،این رویکرد

تنها راه ممکن برای ساخت رویداد آموزشی باور اخالقی 

پایان صورت فرافرهنگی بهدورۀ آن به مشخصی است که

فرهنگی طور که رویکرد تعاملی بر ارتباط، بینبرسد. همان

طور که رویکرد بودن و فعالیت فرهنگی مبتنی است، و همان

محور بر فرهنگ اقدام مشترک و مشارکت فرهنگی در اقدام

فرهنگی نیز بر یک بعد ها مبتنی است، رویکرد فرافعالیت

تنی است. این بعد اخالقی خود را در موقعیتی اخالقی مب

کند که سرآغاز یک هدف فرافردی و ناشی از نمایان می

رویداد »و مشترک باشد و نیز مسئولیت یک  گوناگوناقدامات 

جا مشخص هایی که تا اینعهده بگیرد. مهارترا به« آموزشی

فرمی عنوان پلتکنند که توانش اخالقی بهاند ایجاب میشده

عنوان اصلی بنیادین ها و بهارزشدادن بهمناسب برای شکل

لطف این مسئله، سیری در فرآیند فرافرهنگی لحاظ شود. به

سوی فردی بهشود که ما را از مرحلۀ پیشاخالقی آغاز می

 ما را با فرافردیت و از همین طریقکند و فردیت هدایت می
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تصویری از یک دهد. این دیدگاه، و فراهنگی بودن پیوند می

کند که در آن فرآیند آموزش و رویکرد آموزشی ترسیم می

شده است و و نه از پیش تعریف یادگیری نه از پیش تعیین

شود آمیز تعریف میدر قالب فعالیتی آزادانه و تحول ،بنابراین

 شدن است.که دائماً درحال ساخته

 گیری. نتیجه6

یادگیری مداوم  ،های خارجیمدرس زبانتبدیل شدن به

کند می را بایسته هاییدگرگونیهمراه دارد. این یادگیری را به

ند. اکه نیازمند مداخلۀ فرایندهای مختلف شناختی و فرهنگی

های مربوط تواند تمام پاسخاحتماالً آموزش اولیه نمی

سواالتی که مدرسان آینده طی اولین سال آموزش رسمی و به

را فراهم  شوندبا آن مواجه می ر خودقطعاً بعدها در روند کا

ارچوبی هتواند چکند. از طرف دیگر، آموزش اولیه می

فراهم کند که در آن معلم بتواند پذیر و برگشتاندیشانه ژرف

در عین کسب تجربیات مختلف، خود را با آن چهارچوب 

آموزش اولیه،  ۀنظر من، معلمان از مرحل. بهسازدمنطبق 

امر آموزش را که ابعاد اخالقی مربوط به وضوحتوانند بهمی

 شامل موارد زیر است مدنظر قرار دهند:

نگری و همدلی و توانایی داشتن آگاهی از مهارت درون -

حساب آوردن همگی آموزان جهت بهزباننگاه یکسان به

 ها؛آن

مسئولیت مدرس برای ارائه امکانات  سنچشهایی جهت راه -

های زبانی متنوع آموزشی گوناگون و کشف ظرفیت

های ها بر فعالیتتاثیر آنویژه با دقت بهآموزان، بهزبان

ها، دادن فرصت جایی گروهمتفاوت افراد مانند اصالح، جابه

 آموز.صحبت، یا عدم/ تشویق کارهای ابتکاری زبان

اخالقی آموزش زبان خارجی از  افزایش آگاهی از ابعاد

چه را که این کار در سو نیازمند این است که مدرس آنیک

کند مورد بررسی قرار دهد و از سوی وی بیدار و فعال می

آموز را امکانات الزم برای درک جایگاه مدرس و زبان، دیگر

تعامالت پیچیده بتواند در طول فرآیند یادگیری داشته باشد تا 

صورت متقابل سیر اعمال مدرس هبقادر باشد  و را درک کند

 یهای مرتبط با اصول آموزشآموزان را مطابق حیطهو زبان

این سواالت مستلزم های خارجی تعیین کند.  پاسخ بهزبان

این است که مدرس در خصوص بازنمودهای خود دربارۀ 

های شفافی های خارجی، ایدهکلیت آموزش و مخصوصاً زبان

احساسات شد. همچنین مهم است که مدرس نسبت بهباداشته

های خاص آموزشی تاثیر موقعیتآموزان که در/تحتزبان

باشد. این آگاهی احساسی شوند، آگاهی داشتهتحریک می

عالوه، مرور زمان و از طریق تجربه بیشتر شود. بهتواند بهمی

های تواند موضوعی باشد که از ابتدای آموزشاین آگاهی می

ای صورت آگاهانه و تحت نظارت حرفهاولیۀ مدرسان آینده به

های سازنده رسد استفاده از شیوهظر مینروی آن کار شود. به

بخش اندیشۀ تحلیلی بوده و هم محرک تعامل که هم انسجام

تناسب ( با این زمینۀ ۲۰16)تانگهه و پارک،  باشند و همراهی

 .دخاصی دارن

کند: اول، ارائۀ ما ادو هدف مشترک را دنبال می مطالۀ

گرفته دربارۀ مسائل گرایانه از تفکرات صورتنمایی انسان

های خارجی، و سپس، طرح زبان یاخالقی در اصول آموزش
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چند پیشنهاد جهت توسعۀ این تفکرات اخالقی. تحلیل 

تاریخی ما این امکان روشن شدن این واقعیت را برایمان 

های فراهم کرد که مسئلۀ اخالق در آموزش و یادگیری زبان

خارجی از دیرباز بر ادراکی ماکسیمالیستی از مفهوم اخالق و 

های ای سیاسی مبتنی بوده که تا حد زیادی از فعالیتنیز پروژه

 است.واقعی مدرسان زبان حذف شده

رغم یکتاگرایی این برنامۀ آموزشی، و برخالف جنبۀ علی

های خارجی، زبان یالگوی مرسوم در اصول آموزشتخصصی 

ما در نهایت ایدۀ یک برنامۀ آموزشی پیچیده و مطابق با اخالق 

کنیم که الزمۀ آن آموزان مطرح میرا برای مدرسان و زبان

 یهای اخالقی موجود در اصول آموزشای از گزینهمجموعه

این دهیم که های خارجی است و متعاقباً، پیشنهاد میزبان

 پژوهش از منظر تجربی بسط داده شود.

ما بر این باوریم که طبق ایدۀ اصول اخالقی کاربردی، 

های اخالقی که با ناهمگونی سازندۀ امر امکان ارائۀ گزینه

تدریس همراستا باشد، تنها در پرتو چنین برنامۀ آموزشی 

 بارۀدر ذهنیت موجودبا توجه بهشود. مداری میسر میاخالق

های خارجی، زبان یات مرتبط با اصول آموزشاخالقی

مدرسان حیطۀ  رایاندیشیدن در مورد آموزش اخالق ب

آزاد کردن  جهتمعنی تالش زبان/فرهنگ بیش از هر چیز به

پرستانه در فعالیت گرایانه و قومخود از تلۀ تفاسیر احالق

های خارجی است. ضرورت آموزشی و امر یادگیری در زبان

ای که شدهاصول دیکته آمیز ورابر عقاید تعصبمقاومت در ب

با تجربۀ واقعی مدرسان از اخالق فاصله دارد، در موضوعات 

 ها بیشتر است.سایر حیطهاخالقی، نسبت به
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