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چکیده
هدف این مقاله تایید اهمیت بعد اخالقی در زمینههای مرتبط با آموزش و یادگیری زبانهای خارجی است .این
بعد اخالقی میتواند در زمینههای مختلف و خاص با مدرسان و زبانآموزان ارتباطی نزدیک و پیچیده داشتهباشد .
در حقیقت ،به دلیل ماهیت اخالقی روابط انسانی و کالً زبان طبیعی ،تاکید بر اهمیت مولفههای اخالقی در آموزش
زبان خارجی مشروعیت یافتهاست.

نویسنده برای تاکید بر ماهیت اخالقی زبان ،بهاندیشههای عمیق فیلسوف فرانسوی ،امانوئل لویناس ،اشاره میکند .
بهاین ترتیب ،این بررسی دو هدف مشترک را دنبال میکند :نخست؛ ارائهنمایی انسانگرایانه از تفکرات صورتگرفته
کلید واژگان:

تفکرات اخالقی .تحلیل تاریخی ما امکان روشنشدن این واقعیت را برایمان فراهم کرد که مسئلۀ اخالق در آموزش

و یادگیری زبانهای خارجی از دیرباز بر ادراکی بیشینهگرا از مفهوم اخالق و نیز بر طرحی سیاسی مبتنی بوده که
تا حد زیادی از فعالیتهای واقعی مدرسان زبان حذف شدهاست.
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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.

موضوع ،با تعریف اخالقیات از فرهنگ اصطالحات فلسفی
بهزبان فرانسوی یعنی Grand dictionnaire de la

 .1مقدمه
هدف این مقاله تایید اهمیت بعد اخالقی در زمینههای مرتبط

 philosophieشروع خواهیم کرد:

با آموزش و یادگیری زبانهای خارجی است .این بعد اخالقی

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

میتواند در زمینههای مختلف و خاص با مدرسان و

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

زبانآموزان ارتباطی نزدیک و پیچیده داشته باشد .در حقیقت،

زندگی است .۲ - .حکمت خاصی که درونمایۀ این مهربانی

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

و نیز فحوای هنجارهای مرتبط با این قواعد را که باعث

بر اهمیت مولفههای اخالقی در آموزش زبان خارجی

می شود مهربانی برایمان قابل درک باشد ،تعیین میکند.۳ - .

مشروعیت یافته است .اصول آموزشی زبانهای خارجی دارای

آگاهی از قوانین و ارزشهایی که بهفعالیت یکگروه خاص

چهار بعد است .1 :اخالق مدرس  .۲اخالق زبانآموز  .۳بعد

جهت می دهد (اخالق تجاری ،قانون ،روزنامه نگاری و غیره)

اخالقی روابط میان مدرسان و زبانآموزان  .4اخالق مرتبط با
دانش زبان خارجی .در این مقالۀ کوتاه ،من تالش خواهم کرد
تا اساس معرفت شناختی این الگووارۀ اخالقی را که در

در نتیجه ،اصول اخالقی مرتبط بهعمل است ،بهویژه
به اعمالی که ضامن سعادت فرد و جامعه بوده و ممکن است
درنظر برخی ،به جوامع خاص مرتبط باشند .منبع دوم که شاید
کمی دور از ذهن به نظر برسد  ،اما برای مربیان زبان بسیار

ارائه دهم .بویژه در بارۀ بعد اخالقی رایج در آموزش و
فرهنگ آموزشی زبانآموزان چندان پژوهشی انجام
نگرفتهاست.

عمیق و الهامبخش بهشمارمیرود ،از دیدگاه فیلسوف بزرگ
فرانسوی ،امانوئل لویناس به دست میآید که اندیشههای
مهمی را در مورد مسئلۀ غیریت در جامعه و فرهنگ انسانی

 .۲اخالق در رابطه با اصول آموزشی زبانهای خارجی چه
مفهومی دارد؟ منابع اصلی
پیش از همه ،شاید الزم باشد برای تعریف اصول اخالق،

مطرح کردهاست.
به گفتۀ لویناس ،غرابت و ارزش مطلق

« دیگری» 1

در

بحث در بارۀ ویژگیهای اصلی توانش اخالقی ،و تعیین

قالب اصول اخالقی حاصل میشوند .رویکرد دنیای دانش

جایگاه این توانش در گسترۀ اصول آموزشی زبان خارجی

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

یک چهارچوب نظری تعریف شود .بهمنظور روشنشدن

آن ناپدید می شود .موجود آگاه ،با چیزی روبهرو نمیشود که

1.

2.

Other
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رشتههای مرتبط تا اندازۀ زیادی مورد غفلت قرار گرفته است،

» (بلی.)۲۰۰۳:4۰۲ ،

احیا کند .آزادی او منجر بههمذاتپنداری با «همان»  ۳میشود.

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

وی میتواند این میل متافیزیک را که بر شگفتی حاصل از

مواجه ،که موجودیت دارد ،از هرگونه هستیشناسی پیشی

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

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

« دیگری» را نمیتوان به«منیت»  5تقلیل داد و «دیگری»

مییابد( .لویناس ، 1971 ،ص.)۳۳ .

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

سومین مرجع از یک متخصص علوم اجتماعی و

آگاه و منفرد را به دنیایی اخالقی دعوت کند که پذیرای

فیلسوف فرانسوی دیگر به نام ادگار مورن برگرفتهشده که

«برون بودگی مطلق» دیگری است .در مجموع ،سوژهمندی

بنیانگذار مفهوم «تفکر پیچیده» است .بهگفتۀ وی ،یکی از

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

هفت مهارت الزم برای آموزش آیندگان میتواند مفهومی را

بهرسمیت میشناسد .این دلیل میتواند با پذیرفتن «دیگری »

پوشش دهد که او « انسانشناسی اخالقی» یا « اخالق انسانی»

بهعنوان یک مفهوم در کلیت خود باعث محوریت بخشیدن

مینامد( .مورن ، ۲۰۰۰ ،صص .)1۲1-1۳۰ .نویسنده یک

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

فصل کامل را به این مفهوم اختصاص داده است .ویژگیهای

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

اصلی اخالق را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد :پیچیدگی،

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

توافق ،تنوع ،تعارض سازنده (که بهمدیریت تعارض و مذاکره

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

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

رها میکند .این خیانت بزرگی است و تا آن جا پیش میرود

و مسئولیت دهی (در افراد و گروهها).

که شخص ،آزادی را تحت سلطۀ دیگران قرار می دهد .این

بنابراین ،رابطه ای که مجموعه ای از افراد با یک زبان

چنین است که فلسفۀ سنتی سق راط بههمین شکل ادامه

دارند  ،میتواند معیاری باشد که توصیف یک جامعه ،اعمال آن

مییابد .منطق سقراطی احتماالً در اصل ،دانشی مبتنی بر

و بعد اخالقی آن را امکانپذیر میسازد .چارچوب اروپایی

«منیت» است که خود شناسی خویشتن نام دارد.

مشترک مرجع برای زبانها ( 7شورای اروپا )۲۰۰1 ،راهنمایی

برای لویناس ،اصول اخالقی مفهومی پیشافلسفی نیست.

برای چندشهروندی بودن تدوین کرده که با نیازهای جامعۀ

اخالق ،هدفی که مسیر رسیدن به حقیقت را میسر میکند ،

اروپایی تناسب دارد و بهطور خاص بر برخی از فعالیتهای

بدون آگاهی از مفاهیم آزادی و قدرت بهسرانجام میرساند.

آن متمرکز است:

ان
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بتواند محدودیتهای هستیشناختی و معرفتشناختی وی را

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

3.

6.

4.

7.

Same
Exteriority
5 . Ego

Sovereign Reason
CECRL: Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer
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 -یادگیری زبانهای مختلف-بهغیر از آنهایی که هر روز در

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

مکان(های) وابسته استفاده میشوند

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

 -استفاده از این زبانهای مختلف برای برقراری ارتباط،

گفتمان انسانی مجالی برای تناقض یا سکوت باقی نمیگذارد.

آموزش و یا فعالیتهای تبادلی

از ابتدا ،این مسئولیت انکارناپذیر

طبق نظر متخصصان فرانسوی در زمینۀ زبان خارجی ،این

برای گریز از آن وجود ندارد.

است و هیچ « درون بودی» 1۰

مرجع اروپایی به جای پرداختن به اصول آموزشی زبانها،

این بیان ،رویدادی وصف ناپذیر و شاهدی بر خویشتن

اقدام بهزمینهسازی اخالقی کرده است .البته این زمینهسازی

است .این خودگواهی فقط میتواند در قالب گفتار یا

میتواند شامل توصیههایی در زمینۀ شیوۀ دسترسی بهزبانهای

بهعبارتی همان « چهره»  11بهوقوع بپیوندد .این امر برتری را

دیگر نیز باشد .اینها برایندی از گستردگی ظرفیت فرهنگی

ایجاد میکند ،که بدون قید و شرط حکم میراند .بدون این

و زبانی و احترام بهزبانها و فرهنگهای دیگر را نشان میدهد

اصالت چهره ،بدون این راستی چهره در مواجه ،زبان

که بهواسطۀ یادگیری زبان خارجی امکانپذیر میشود.

نمیتوانست آغاز شود و سخن از سطح فعالیتهای فیزیکی

 .۳اصول اخالقی و زبان

معمول یعنی تلفظ و ادا فراتر نمیرفت (لویناس ، 1971 ،ص.

برای بررسی پیوند بنیادین میان اخالق و زبان ،یکبار
دیگر بهنظریههای فیلسوف فرانسوی یعنی لویناس در بارۀ

بههرگونه نمای ظاهری از وجود مقدم است ،و طبق این اصل،
بیان و مسئولیت ،بهواسطۀ نوعی پیوند اخالقی ،با یکدیگر
ارتباطی نزدیک دارند « .نباید مرتکب قتل شوید  »8اصل کالم
است و اولین سخن در قانون الهی غرب .در این زمینۀ مذهبی،
ممکن است چیزی بکلی متفاوت و تماماً اخالقی ،نمایان و
مطرح شود و این تجلی چهرۀ شخص دیگری است که قتل
را محکوم میکند .این چهرۀ مقدس ،تعالی بیان را پیشفرض
قرار می دهد .انسان میتواند ذات مقدس کلیم  9را مخاطب

 .8یکی از ده فرمان تورات «» Thou shalt not commit murder
سخنگو ،مخاطب Interlocutor:
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9.

مقدس کلیم است ،همچون اربابی بهمن دستور می دهد :تمام
بشریت بهمن نگاه میکند و برای عدالت فریاد میزند ،مرا
بهیاد وظایفم می اندازد و مورد قضات قرار می دهد .زبان
پذیرای شراکت نیست .این عدالت است .در آن ،و به چشم
آن ،چهرۀ « دیگری» وجود دارد و بیان میشود ،و این همان
شخص ثالثی است که بهمن می نگرد .در عریانی اش ،فقیر یا
بیگانه با من برابر است .فقر آنها جویای قدرت من است؛
آنها مرا هدف قرار می دهند ،آزادی مرا زیر سوال می برند و
در مواجهمان با دیگری ،به حضور شخص ثالث اشاره میکنند.
دیگران بهمن ملحق می شوند تا از آرزوی تملکی که مرا احاطه

Interiority
Face

10.
11.
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زبان اشاره میکنم .درنظر او ،ماهیت اخالقی زبان نسبت

 .)۲19شخص ثالث نامرئی با زبان که نشان وجود چهرۀ

تجلی چهرۀ مقدس باعث گشایش بشریت میشود و از

نیست که او را با من متمایز کند .این امر با سلسلهمراتب

من دعوت میکند تا پندهای موعظهآمیز و سخنان پیامبرگونه

منطقی و معرفتی همخوانی ندارد « .دیگری» بینهایت متعالی،

ایراد کنم .در زبان ،چهره ،بهواسطۀ زبان نوعی از جامعه

بینهایت غریب و بیگانه است .چهرۀ غریبه میتواند در دنیای

انسانی را بنا می نهد که در آن مخاطبان متکلم در جایگاهی

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

کامالً جدا اما با موضعی دوستانه باقی میمانند (لویناس،

از تفاوت مطلق عبور میکند .غریبه ،با اشاره بهمن،

 ، 1971صص .)۲۳4-۲۳7 .اخالق لویناس بدون هرگونه

برون بودگی خود را تایید میکند .زبان ،تداوم بودن و تاریخ

توجیه معرفتشناختی و بدون هیچ فشار یا خشونتی شکل

را در هم میشکند .در رابطه ای که او ایجاد میکند ،عبارات

میگیرد .این رابطه ای میان انسان و انسان است که بهانواع

نامتقارن و مجزا هستند« :منیت» زیر سوال میرود و حضور

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

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

آموزش بعد اخالقی زبانهای انسانی وجود ندارد ،این بعد از

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

طریق پیامی معنوی و نیرومند آموزش داده میشود .این کار

میکند و از ظواهر فراتر می رود .گفتار سازندۀ نظام ،کلیت ،یا

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

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

مبنی بر اینکه نباید مرتکب قتل شوید  ،تنها بهآشکار شدن

میشود .در فلسفۀ زبان شناسی غیریت ،نمودیافتگی بر وضوح

چهرۀ مقدس « دیگری» وابسته است .کافی است چهرهای

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

غریب اما بلندمرتبه بهمن بنگرد تا مسئولیت من نسبت بهآن

زبان از من ،از بستگی نظام زبانی ،و از معنا میگریزد .از

کامالً برقرار شود .اخالق ،ماهیت صلحآمیز زبان است .نه از

نمایش عینی واقعیت فراتر میرود تا بهسمت دیگری حرکت

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

کند .سخن  ،حتی زمانی که بیصدا است ،برتری خود را حفظ

خلوص و معنویتی که دارد  ،در برابر قدرت مقاومت میکند،

میکند .زبان کامالً متفاوت ،مطلقاً متفاوت ،و فراتر از همۀ

سخن آشکار میشود و صدا ،برون بودگی ایجاد میکند .در

نظامهای رسمی مرتبط با آگاهی است .وقتی زبان بهکار گرفته

اندیشههای مربوط بهغیریت که بهتفضیل توسط لویناس شرح

میشود ،صدا برون بودگی ایجاد میکند .در حضور چهره،

داده شده اند ،در زبان مسئلۀ یک وظیفۀ غیرشخصی مطرح

شخص ثالث بهمن فرمان می دهد و تعهداتم را بهمن یادآوری

نیست ،بلکه موضوع رابطه ای شخصی با همۀ موجودات در

میکند .قبل از هر تجربه ای ،قبل از هرگونه رونمایی از وجود،

میان است که در آن غر ابت دیگران حاصل میشود.

بیان و مسیولیت کالمی بههم پیوند می خورند .زبان با اخالق

ان
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کرده ،خالص شوم.

دیگری بودن دیگران که غیریت نام دارد ،بههیچ کیفیتی وابسته

زبان در رابطۀ با « دیگری» تفاوت مطلق ایجاد میکند.

آغاز میشود.
۲۰۰

زبان ،رابطۀ میان «همان» و « دیگری» است که در آن

سوءتفاهمها و درک مشکالت ارتباطی است که در نتیجۀ

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

تفاوتهای موجود در الگوهای ادراکی و حتی پیشداوریها

حفظ میکند .اگر جهانی که در آن میماند ،صرفاً متممی از

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

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

پژوهشگر ان به اخالق فردی و اخالق حرفه ای رو میآورند که

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

دیگری بودن و تفاوتها را بهرسمیت بشناسد و این موارد را

نیازی نیست برای تعریف آن از کلمات بزرگ مانند خداوند

در روند آموزشی خود بگنجاند تا هم موضوعی برای یادگیری

استفاده کنیم ،نباید آن را بهشکل یک «مطلق» غیرقابل دسترس

باشند و هم ابزاری برای ایجاد روابط آموزشی و حرفهای.

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

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

یا حتی مفهومی مشترک نداریم؛ او آزاد است ،من نمیتوانم

ضمنی باشد) برای خویش ماموریتی فراتر از خود موضوع

نسبت به او هیچکاری عملی مرتکب شوم ،او «غریبه» است ،و

فرهنگ-زبان تعیین میکند تا با مشارکت در روند آموزش

این برای او کافی است که مطلقاً دیگری باشد .من میتوانم

عمومی و بهواسطۀ درک متقابل ،احترام متقابل را ارتقا بخشد.

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

دهها سال است که نیاز بهلحاظ کردن ابعاد فرهنگی مستحکم

او را حفظ میکند ،شکافی عمیق که از اجماع مجدد کل

در آموزش زبانها مورد پذیرش گسترده قرار گرفتهاست.

جلوگیری میکند.

هدف از چنین آموزشی برقراری ارتباط پویا با گویشوران

 . 4پرسش اخالق در آموزش و یادگیری زبان خارجی

زبان مقصد ،بهویژه در زمینههای روزمره و در کشورهای دیگر

 )1مسئلۀ عمومی بینفرهنگی بودن :اخالق

است .این همان بهاصطالح «توانش تعاملی» است که امروزه

دیگریبودن

محبوب فراوانی به دست آورده است .بااین حال ،در

مفهوم بینفرهنگی بودن ،بیشتر بهروش و اصول عملی

موقیتهای واقعی ،برقراری ارتباط بدون به اشتراک گذاری

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

سطح خاصی از دانش و رفتارهای فرهنگی امکانپذیر نیست.

عالقهمند بودن بهآن چیزی است که در همکنشی میان طرفین

نمیتوان زبان را از فرهنگ جدا کرد؛ این دو بهگفتۀ

مکالمه که به جوامع فرهنگی نسبتاً متفاوتی تعلق دارند رخ

زبان شناس برجستۀ فرانسوی یعنی بنونیست « ،دو روی یک

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

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

مشترک ،الگوهای فرهنگی متفاوتی را متحمل میشوند.

زبانی ،بهواسطۀ دایرۀ واژگانی ،دستور و اصطالحات خود،

بینفرهنگی بودن بهمعنی جلوگیری ،شناسایی ،و سازماندهی

الگوهای فرهنگی افرادی را که بهآن زبان سخن میگویند

۲۰1
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ف رض کنیم .او آن جا است ،بسیار نزدیک « .دیگری» همسایۀ

بنابراین ،آموزش و یادگیری زبانها و فرهنگهای

منتقل کرده و مفهوم آن را میرساند .هر زبان «نگرش خاصی

بهعنوان دانش (دادهها) درنظر میگیرد ،اما با قرار دادن محل

نسبت به جهان» دارد ،که با نگرش موجود در زبانهای دیگر

تاکید بر لحاظ کردن فرهنگ در روند تعامالت ،بهآن عینیت

متفاوت است.

و پویایی می بخشد.

بنابراین ،ادغام بعد فرهنگی با زبانهای خارجی میتواند برای
زبان آموزان مجالی فراهم کند تا ذهن خود را نسبت

تعلق جمعی است (بنابراین بهیک گروه خاص تعلق دارد) و

بهفرهنگهای دیگر باز کنند و در نتیجه ،نگاه خود را نسبت

درعین حال ،آگاهی نسبت بهویژگیهای خاص فردی و

بهمسائل عینیتر کرده ،تحمل ذهنی خود را نسبت بهفرهنگها

گروهی است؛ این احساس تعلق جمعی بهواسطۀ خود گروه

و زبانهای خارجی افزایش داده و نسبت بهفرهنگها و

و نیز گروههای دیگر (که با آن متفاوت هستند) دریافت

زبانهای دیگر حس احترام بیشتری داشته باشند .بهلطف این

می شود .در یک فرهنگ خاص ،هویتی وجود دارد که

همکنشی فرهنگی پویا ،زبانآموزان میتوانند در روند آموزش

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

و یادگیری که ترکیبی از ابعاد استداللی و غیراستداللی است،

هویت ،فرایندی درحال ساخت و تکامل دائمی است ،همیشه

از طریق مقایسۀ فرهنگ مقصد با با عناصر فرهنگی مشهود

آزادانه و سازگارپذیر است و میان گروههایی مرز نمیکشد

در سبکهای متفاوت زندگی و رفتارهای سنتی موجود در

که ویژگیهای هویتی (مخصوصاً ابعاد فرهنگی) آنها

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

همپوشانی جزئی دارد .هویت ،خود را از طریق شاخصهای

کنار بگذارند.

نمادین ،به خصوص زبانی ،نمایان میکند اما محدود بهآنها
نیست .در نهایت ،همیشه در بطن یک کل قامض و پیچیده،

 ) 2تعریف اصولی و آموزشمحور از هویت فرهنگی
و زبانی
بهعنوان قدم نخست در این رویکرد ،تعاریف زیر را
مطرح میکنیم :فرهنگ ،مجموعه ای از الگوهای تفسیری
است ،یعنی مجموعه ای از دادهها ،اصول و توافقها که رفتار
کنشوران اجتماعی را هدایت کرده و یک شبکۀ تحلیلی را
شکل می دهند که بر مبنای آن رفتار دیگران را تفسیر میکنند.
(در پژوهش ما رفتار بهمعنی رفتارهای کالمی ،از جمله
فعالیتهای زبانی و انتقال پیام است ).این تعریف ،فرهنگ را
ان
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هویت (که در این جا ماهیت فره نگی دارد) احساس

افراد و گروهها با وابستگیهای متعدد و هویتهای چندگانه
ظاهر میشوند که بهمیزان جزیی با یکدیگر همپوشانی دارند
و یا یکدیگر را در بر میگیرند .با وجود اینکه بیشتر
تفاوتهای فرهنگی بهواسطۀ تفاوتهای زبانی بروز مییابند،
اما لزوماً میان هویت فرهنگی و هویت زبانی (میان زبانهای
مختلف یا اشکال گوناگون یک زبان) تناظری انحصاری و
کلی وجود ندارد (بالنش .)۲۰۰4-۲۰۰5
هویت فرهنگی میتواند مفهومی چندشکلی و مشترک
میان رویکرد علمی و دانش عمومی بهشمار رود؛ درک عنصر
۲۰۲

هویت به دلیل انتقالپذیری منظم آن و نیز روابط گفتمانی که

پس از بررسی مفاهیم مهمی که ابعاد عاطفی و جنبههای

در آن شبکههای ارتباطی ساختهاند  ،دشوار است .رشتههای

اجتماعی و شناختی ساختار هویت را سازمان دهی میکنند،

بسیاری وجود دارند که زنجیرۀ تجربیات فردی را نشان

به رابطۀ میان هویت و فرهنگ خواهیم پرداخت .سپس این

می دهند و اساس هویت فردی و وابستگیهای جمعیاند که

اندیشه را بهمفهوم بین فرهنگی بودن که زمینهای مناسب برای

شکلگیری جنبۀ اجتماعی هویت را تسریع میکنند.

ظهور هویتشناسیهای پیچیده است ،بسط می دهیم.

رویکردهای فلسفی ،روانشناختی یا مردمشنا ختی-که

همچنین در بارۀ رابطۀ میان زبانها و هویتهای جمعی نیز

الهام بخش مورخان ،زبانشناسان ،جامعهشناسان ،وکال و دیگر

بحث خواهیم کرد.

متخصصان علوم انسانی بودهاند-به درک بهتر همکنشی میان

 .5اصول اخالق و گفتمانهای زبانها و فرهنگها :توانش

سازوکارهای روان شناسی و عوامل اجتماعی که در روند
شکلگیری هویت موثرند  ،کمک میکنند (بالنش -۲۰۰5
.)۲۰۰4
بهواسطۀ این رویکرد ،یک عامل ثابت  ،نمود مییابد:
ماهیت «متناقض» هویت .هیچکس از سخن هراکلیتوس ،که

سخن نقض شاعر فرانسوی یعنی رمبو که میگوید« :من
دیگری هستم»  ،چنین برداشت نمیکند که این هویت از
مواجهۀ «همان» و « دیگری»  ،و از برخورد شباهت داشتن و
دیگری بودن ساخته شده است .ادگار مورن کل جلد 5
مجموعۀ  6جلدی «رویش» را به«هویت انسانی» اختصاص
داده است که در آن ضرورتاً از «تفکر پیچیده» (مورن)۲۰۰1 ،
استفاده میکند .سایر روابط دیالکتیکی اساس پویایی هویت
هستند .این روابط از ما دعوت میکنند تا هویت را فرآیندی
جاری در نظر بگیریم و نه منجمد ،و در نتیجه به جای دیدگاه
ذاتگرا (یا جوهرگرا) که سابقاً حوزههای فلسفی را احاطه
کرده بود ،رویکردی ساختارگرا درپیش بگیریم.
۲۰۳

 )1مسئولیتدهی
در مقاله ای که عنوان آن کامالً گویا است یعنی «آیا مسائل
اخالقی مرتبط با آموزش زبان و فرهنگ فراخوانی برای یک
گفتمان جدید در روش مطالعات زمان ما نیست؟»  ،ژان لویی
لو مواینی از مربیان زبان دعوت میکند تا اهداف اخالقی
آموزههای خود را به چالش بکشند:

[… ] هر آن چه مرتبط با کمک به اقدام و کمک
بهآموزش است ،اغلب از منظر روشمندی ،بعضاً
از منظر هدفمندی و به ندرت در قالبی
پروژهمحور مطرح میشود .همۀ ما در این فکر
هستیم که « چطور این کار را انجام دهم؟» و
بهندرت در موضع « چرا این کار را انجام میدهم؟ »
قرار میگیریم .و بااین حال ،اگر من پاسخ
« چگونه؟» را نداشته باشم ،میتوانم بهتنهایی آن را
بیابم .از طرف دیگر پاسخ بهاین که « چرا دارم این
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ادعا میکند نمی شود دو بار در یک رودخانه شنا کرد و در

اخالقی

کار انجام میدهم؟» معموالً از قبل مشخص

 -از سوی دیگر ،روش خاصی که در

نمی شود ،و ما دوست نداریم آن را بهما تحمیل

آن  ،مسئلۀ اخالق در رشتۀ آنها مطرح

کنند .بنابراین ،آیا این مسئله نیازمند بررسی دقیق

میشود (و بنابراین نیاز به ایجاد اصول
اخالقی

نیست؟» ()۲۰۰5:4۲۲

خاص

در

مشکالت/وضعیتهای
این نقل قول باید با نظر کریستین پورن در خصوص نیاز

رابطه

با

مختلف)

(درهمانجا.)۲ .

خارجی مقایسه شود .ایجاد تغییر در محیط اجتماعی آموزش

بهگفتۀ پورن ،مدرسان برای پرداختن بهمسئلۀ اخالق در

زبان در مدارس نیازمند تغییری موازی در راهبردهای ما است:

اصول آموزشی زبانهای خارجی ،باید به اهداف و مقاصد

مانند همۀ متخصصان ،بهیک آگاهی جمعی مطمئن برای

آموزه هایشان و نیز مسیولیتی که برعهده دارند بیاندیشند که

مدرسان و یک تصویر جمعی اطمینان بخش برای زبانآموزان

میتوانیم آن را اخالق حرفه ای بنامیم و این موضوع  ،بهنظر

نیاز داریم ،و این نیازمند تفکر صریح در خصوص اصول

قطعی مورن مبنی بر اینکه مدرسه مکانی عالی برای رشد

اخالقی مختص به رشتۀ آموزش زبان است که در وهلۀ اول

«اخالق انسانی» است ،ارتباط دارد .افزون بر این  ،همانطور

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

که پورن همیشه تاکید میکند ،مدرسان نیز باید اصول اخالقی

دیگران به اشتراک گذاشته شود (.)1994:5

ویژه ای تعریف کنند که با رشتۀ آنها متناسب باشد (اصول
اخالقی مرتبط با رشته) .این دو جنبۀ اخالق (اخالق حرفهای

او اضافه میکند که این تفکر بر دو معیار مبتنی است:
[] ظهور گفتوگوی اخالقمحور در میان مدرسان
زبان ،مربیان ،طراحان مواد درسی و و طراحان
اصول آمورشی بر آگاهی آنها از عوامل زیر ؛ اثر
مستقیم دارد (یا حداقل باید داشته باشد):
 از یک سو ،انتظارات اجتماعیمختص به این نوع آموزش (و بنابراین
نیاز بهتعریف مسئولیتهای خاص
خود نسبت بهزبانآموزان و جامعه)؛

و اخالق مرتبط با رشته)  ،باید در تحقیقات آتی در زمینۀ
اخالق و حوزۀ آموزش زبانهای خارجی مورد مطالعه قرار
گیرد.
مولفان دیگر  ،از جمله فورستال و امانوئل انتیه  ،مسئلۀ
اخالق در آموزش زبان را مورد بررسی قرار داده اند .اگرچه
هردو بر اهمیت آن تاکید دارند ،اما درعینحال ،درخصوص
سوءاستفادههایی احتمالی که باید از آنها اجتناب شود نیز
هشدار می دهند .به نظر فورستال  ،در اصول آموزشی زبانهای
خارجی

نمونههای

مختلفی

از

عملکرد

اخالقی

ان
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بهتعریفی واضح از اخالق در حوزۀ اصول آمورش زبان

۲۰4

«رضایتبخش» « ،نسبتاً رضایتبخش» یا حتی «زیانبار»

(از جانب مدرس و زبانآموزان) بهتعهد پذیرفتهشده (توسط

وجود دارد (فورستال  .)۲۰۰6این نویسنده به دنبال تشکیل

دانش آموزان و مدرسان) .این شیوۀ آموزش دقیقاً بهسوی

یک «کمیتۀ اخالقی برای زبانها و فرهنگها و برای اعمال

اصول اخالقی جدیدی سوق مییابد -البته این اتفاق تصادفی

رویکردی اخالقی و وظیفهگرایانه در زمینۀ اصول آموزشی

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

زبانهای خارجی» و بحث در خصوص «توانش اخالقی»

در جوامع فعلی در حال ظهور می بیند .لیپوفتسکی این

است.

اخالقیات نوظهور را « اخالقیات مسئولیتپذیری» مینامد و

انتیه ،بهنوبۀ خود «مشروعیت رویکرد بینفرهنگی جهت

آن را این چنین تعریف میکند « :اصول اخالقی «معقول که نه

پایهگذاری اصول اخالقی حرفه ای برای مدرسان فرهنگ و

بهواسطۀ بریدن اجباری از اهداف خود ،بلکه با تالش برای

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

ایجاد پیوند مجدد ارزشها و عالیق میان اصل حقوق فردی

بهصورت یک جانبه به اجتناب از تعارض بین فرهنگها و نیز

و محدودیتهای زندگی اجتماعی بهپویایی رسیدهاست»

خطر ایجاد احساس گناه در مدرسان مختص باشد» محکوم

(.)1994:5

میکند (همان جا) .وی خواهان توانمندسازی مدرسان و
« رویکردی مبتنی تامل درونی درخصوص اصول اخالقی

مذاکره باشد و « بتواند دسترسی همۀ مدرسان بهتوانش اخالقی
مورد نیاز جهت فعالیت حرفه ای آنها را ارتقا بخشد» (.id
.)5۰

هدفی اخالقی باشد که از موضع انسانشنا ختی و
ارزش شناسانۀ فرد دفاع کند .بنابراین شاید درست باشد که
زبانها(ی خارجی) را با ابعاد انسانی آنها  ،زیبایی
(اخالقیات) ،نیکی (اخالقیات) ،حقیقت ،تخیل ،ارزشهای

در مجموع ،توانش اخالقی که در بطن رابطۀ میان
مدرسان و زبان آموزان قرار دارد ،نیازمند توانمندسازی
مدرسان است و باعث ارتقای این توا نمندی نیز میشود.
همانطور که پورن مینویسد« :مدیریت همزمان مسئولیت
مدرس و تکتک زبانآموزان  ،اصوالً شامل چیزی است شبیه
بهآن چه برخی آن را «آموزش قرارداد» یا «آموزش مذاکره»
می نامند .چنین آموزشی  ،اصل اخالقی احترام را مرکز توجه
قرار می دهد :احترام (از جانب مدرس) به« دیگری» و احترام
۲۰5

امروزه اصول آموزشی زبانهای خارجی باید بر مبنای

مشترک و اعمال خالقانه ارتباط دهیم .در حال حاضر ما در
دوره ای بهسر می بریم که روزبهروز بیشتر بینفرهنگی و
جهانی می شود و در آن تاکید بر عملکرد مبتنیبر انسانشناسی
است که براساس استحکام پیوند میان شخص گویشور ،رابطۀ
متقابل زبانها ،و توانش اخالقی گویشوران تعریف میشود.
باید تاکید کرد که در طول فرآیند یادگیری/فعالیتهای مرتبط
با یادگیری در کالسهای زبان خارجی ،ممکن است شخص
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حرفه ای مدرسان فرهنگ و زبان» است که بر پایۀ آموزش

 ) 2دیدگاه نشانهشناختی

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

یکسو ،و شکلگیری هویت آنها در سوی دیگر ایجاد پیوند

زبانهای خارجی فراتر می رود .این دلیلی است که باعث

میکند .چنین ارتباطی از چهارچوب محدود تعامل زبانی

میشود به خاطر آن  ،برخی نشانهشناسان در اصول آموزشی

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

زبان برای اشاره بهزبانآموز عبارت « جسم فاعل» را ترجیح

میکند .میتوان گفت «هدف عملی»  ،بهواسطۀ تماس و اتصال

دهند).شعیری  .)۲۰۰8دیدگاه وجودگرایانه و پدیدهشناختی

اجتماعی و فرهنگی بعد مرتبط با دیگری را در جایگاه درست

در یادگیری زبانهای خارجی با دیدگاه مرسوم مخالف است.

آن قرار داده است .بنابراین ،طبق گفتۀ بوردیو ( ،)198۰با لحاظ

از این زاویۀ پدید هشناختی و نشانهشنا ختی  ،مسئلۀ یادگیری با

کردن « دیگری»  ،اصول اخالقی همچون «عقل مشترک» بهنظر

«معنای زندگی» پیوند خورده است .گریماس در اثر مهم خود

میرسند که از ابتدای شکلگیری «باور اولیه»  ،به خود متکی

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

هستند.

ما جهان انسانی اساساً معادل جهان مفهومی تعریف شدهاست.

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

جهان را تنها زمانی میتوان « انسانی» نامید که مفهوم خاصی

که به جسم مربوط است و ضدشناختی و پیشبینیکننده و

داشتهباشد» (گریماس ،)1966( 1995 ،ص .)5 .با اذعان

پیشزبانی است  ،آغاز شود .بههمین ترتیب ،هر فعالیت

بهماهیت هستیگرایانۀ وضعیت کنونی بشر ،این تعریف  ،در

آموزشی قبل از این که در قالب یکهدف زبانشناسی ،ذهنی

جهت ارائۀ اصول آموزشی متناسب پیش میرود :از یک سو

و نمادین گنجانده شود ،انضمام جسم به جسمهای دیگر از

با ارزشهای فرهنگی و از سوی دیگر با «ارزشهای جهانی»

جمله کنشوران دیگر ،فرهنگهای دیگر و دیگر« اشکال

تناسب دارد (فونتنی و زیلبرگ.)1998 ،

زندگی» است .برای ایجاد پویایی جهت شکل دادن و

بدینگونه  ،در روند ساخت و به اشتراکگذاری ارزشها،

به اشتراکگذاری ارزشها ،نوعی نیروی جمعی درکار است:

تمام فعالیتهای انسانی در لحظۀ تالقی با تعریف ارزشهای

اثربخشی نمادین میتواند بنیان خود را در قدرتی ببیند که بر

مرتبط با دیگران و درک این ارزشها ،و نیز وقتی فعالیتهای

دیگران اعمال میکند و به خصوص در تاثیری که بر جسم و

عملی تاثیراتی ایجاد میکنند که بهعواقب بینفرهنگی آن

باورهای آنها میگذارد ،نوعی از توانایی که در سطح همگانی

فعالیت منتهی میشود ،بعدی اخالقی مییابند .دقیقاً در همین

بهرسمیت شناختهشده ،برای انجام کاری بهوسیلۀ انواع گونان

حالت است که اصول اخالقی مرتبط با آموزش زبانهای

ابزارها و درخصوص عمیقترین موضوعات ،چه غیرفعال

خارجی میتواند نقش محوری بیابد .در حقیقت  ،اصول

کردن و چه فعالکردن مجدد آنها از طریق وادار کردنشان

آموزشی زبانهای خارجی ،میان فعالیت یادگیری و

بهتقلید (بوردیو ، 198۰ ،ص.)116 .

ان
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یادگیرنده (دانشآموز) حضوری فعال و« جسمی» درگیر

فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی « جسم فاعل گویشوران» در

۲۰6

شخص فاعل در روند چنین رویدادی این است که پس از
با توجه به این درک و هماهنگی میان اجسام ،نوعی همبستگی
انسانی بر فعالیتهای آموزشی حاکم است که هدف آن یک
تعمیم فراروشمند است .عقل مشترک ( sens communدر
فرانسه) که در تمام اقدامات مربوط بهآموزش و یادگیری
زبانهای خارجی نقش اساسی دارد ،بر احساس همبستگی
انسانی مبتنی است ،که خود در « فراگیری موثر و تعمیمیافته»
ریشه دارد (الندوسکی .)۲۰۰4 ،طبق گفتۀ شعیری (، )۲۰۰8
نشانه شناس برجستۀ ایرانی ،این احساس همبستگی که در
بطن اخالقیات جای گرفته ،مسئول وجود فرافردیت است.
بهطور کلی ،اعتقاد بهاینکه اصول آموزشی زبانهای
خارجی بهمثابۀ اصول آموزشی عمل و تعامل با دیگران ،یعنی
زبان آموزان است ،بار دیگر بهمسئلۀ ریشههای اخالقی
بازمیگردد که بدون آن  ،عبور از مرحلۀ فرافردیت قابلتصور

خارجی میتوانند بعد فرافرهنگی را بپذیرند و جنبههای
مسئله دار معرفتشناختی و هستی شناسی آن را بازسازی کنند.
بااین حال ،بعد اخالقی اصول آموزشی زبانهای خارجی،
چیزی فراتر از ارتباط فیزیکی و فرهنگی مرسوم است ،و طبق
آن چه در اصطالحات یلمسلف آمده ،در سطح زبانهای
ضمنی قرار گرفته است .با الهام از نظر شعیری ( ،)۲۰۰8حتی
میتوان کل فرآایند تدریس و یادگیری زبانهای خارجی را
به عنوان یک رویداد آموزشی در نظر گرفت که شامل گذر از
محدودیتهای فردی جهت موا جهه با «دیگری» است .برای
من ،این فرایند میتواند رویدادی اخالقی باشد .سرانجام
۲۰7

هویت جمعی دربیامیزد .با درک وضعیت فردی و عبور مداوم
از آن ،ما زیر و بم صدایی که بین زبان مادری و زبانهای
خارج ی جدید وجود دارد را میشنویم .این همان چیزی است
که هم متضمن عبور پیاپی و شادمان از « خود» به« دیگری»
است و هم فراتر از هرچیز ،رشد شخص گویشور را که بهیک
هویت اخالقی جدید دست یافته تضمین میکند .بنابراین،
رویکرد فرافرهنگی به اتکای این درک متقابل تشریح میشود.
این رویکرد  ،مبتنی بر یک باور اخالقی بهشمار میرود و این
باور اخالقی تنها راه ممکن برای ساخت رویداد آموزشی
مشخصی است که دورۀ آن بهصورت فرافرهنگی بهپایان
برسد .همان طور که رویکرد تعاملی بر ارتباط ،بینفرهنگی
بودن و فعالیت فرهنگی مبتنی است ،و همانطور که رویکرد
اقداممحور بر فرهنگ اقدام مشترک و مشارکت فرهنگی در
فعالیتها مبتنی است ،رویکرد فرافرهنگی نیز بر یک بعد
اخالقی مبتنی است .این بعد اخالقی خود را در موقعیتی
نمایان میکند که سرآغاز یک هدف فرافردی و ناشی از
اقدامات گوناگون و مشترک باشد و نیز مسئولیت یک «رویداد
آموزشی» را بهعهده بگیرد .مهارتهایی که تا این جا مشخص
شده اند ایجاب میکنند که توانش اخالقی بهعنوان پلتفرمی
مناسب برای شکل دادن بهارزشها و بهعنوان اصلی بنیادین
در فرآیند فرافرهنگی لحاظ شود .بهلطف این مسئله ،سیری
اخالقی آغاز میشود که ما را از مرحلۀ پیشفردی بهسوی
فردیت هدایت میکند و و از همین طریق ما را با فرافردیت
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نبود .بنابراین ،طبق این تعریف از مفهوم فرافرهنگی ،زبانهای

درک و سپس عبور از ورای وضعیت فردی خود ،در یک

و فراهنگی بودن پیوند می دهد .این دیدگاه ،تصویری از یک

صحبت ،یا عدم /تشویق کارهای ابتکاری زبانآموز.

رویکرد آموزشی ترسیم میکند که در آن فرآیند آموزش و

افزایش آگاهی از ابعاد اخالقی آموزش زبان خارجی از

یادگیری نه از پیش تعیین و نه از پیش تعریفشده است و

یک سو نیازمند این است که مدرس آن چه را که این کار در

بنابراین  ،در قالب فعالیتی آزادانه و تحولآمیز تعریف میشود

وی بیدار و فعال میکند مورد بررسی قرار دهد و از سوی

که دائماً درحال ساختهشدن است.

دیگر  ،امکانات الزم برای درک جایگاه مدرس و زبانآموز را

 .6نتیجهگیری

در طول فرآیند یادگیری داشته باشد تا بتواند تعامالت پیچیده

تبدیل شدن بهمدرس زبانهای خارجی  ،یادگیری مداوم
را بههمراه دارد .این یادگیری دگرگونیهایی را بایسته میکند
که نیازمند مداخلۀ فرایندهای مختلف شناختی و فرهنگیاند.
احتماالً آموزش اولیه نمیتواند تمام پاسخهای مربوط
به سواالتی که مدرسان آینده طی اولین سال آموزش رسمی و
قطعاً بعدها در روند کار خود با آن مواجه میشوند را فراهم
کند .از طرف دیگر ،آموزش اولیه میتواند چهارچوبی

در عین کسب تجربیات مختلف ،خود را با آن چهارچوب
منطبق سازد .به نظر من ،معلمان از مرحلۀ آموزش اولیه،
میتوانند بهوضوح ابعاد اخالقی مربوط به امر آموزش را که
شامل موارد زیر است مدنظر قرار دهند:
 آگاهی از مهارت درون نگری و همدلی و توانایی داشتننگاه یکسان بهزبانآموزان جهت به حساب آوردن همگی
آنها؛
 راههایی جهت سنچش مسئولیت مدرس برای ارائه امکاناتآموزشی گوناگون و کشف ظرفیتهای زبانی متنوع

و زبانآموزان را مطابق حیطههای مرتبط با اصول آموزشی
زبانهای خارجی تعیین کند .پاسخ به این سواالت مستلزم
این است که مدرس در خصوص بازنمودهای خود دربارۀ
کلیت آموزش و مخصوصاً زبانهای خارجی ،ایدههای شفافی
داشته باشد .همچنین مهم است که مدرس نسبت به احساسات
زبانآموزان که در/تحتتاثیر موقعیتهای خاص آموزشی
تحریک میشوند ،آگاهی داشته باشد .این آگاهی احساسی
میتواند بهمرور زمان و از طریق تجربه بیشت ر شود .بهعالوه،
این آگاهی میتواند موضوعی باشد که از ابتدای آموزشهای
اولیۀ مدرسان آینده بهصورت آگاهانه و تحت نظارت حرفهای
روی آن کار شود .بهنظر میرسد استفاده از شیوههای سازنده
که هم انسجام بخش اندیشۀ تحلیلی بوده و هم محرک تعامل
و همراهی باشند (تانگهه و پارک )۲۰16 ،با این زمینۀ تناسب
خاصی دارند.
مطالۀ ما ادو هدف مشترک را دنبال میکند :اول ،ارائۀ
نمایی انسانگرایانه از تفکرات صورتگرفته دربارۀ مسائل

زبانآموزان ،بهویژه با دقت بهتاثیر آنها بر فعالیتهای
متفاوت افراد مانند اصالح ،جابه جایی گروهها ،دادن فرصت

اخالقی در اصول آموزشی زبانهای خارجی ،و سپس ،طرح

ان
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ژرف اندیشانه و برگشتپذیر فراهم کند که در آن معلم بتواند

را درک کند و قادر باشد بهصورت متقابل سیر اعمال مدرس

۲۰8

چند پیشنهاد جهت توسعۀ این تفکرات اخالقی .تحلیل
تاریخی ما این امکان روشن شدن این واقعیت را برایمان
فراهم کرد که مسئلۀ اخالق در آموزش و یادگیری زبانهای

اخالقی ،نسبت بهسایر حیطهها بیشتر است.

<کتابشناسی>

خارجی از دیرباز بر ادراکی ماکسیمالیستی از مفهوم اخالق و

اگوالر ریو ،خوزه یگانسیو )۲۰1۳( .آموزش زبان بهعنوان یک

نیز پروژه ای سیاسی مبتنی بوده که تا حد زیادی از فعالیتهای

فعالیت عاطفی :توصیف عملکرد ،طرح کلی

واقعی مدرسان زبا ن حذف شدهاست.

مهارت .لیدیل ، ۲۰1۳ .جلد ، 48 .صص-156 ،

علی رغم یکتاگرایی این برنامۀ آموزشی ،و برخالف جنبۀ

(1۳7دست رسی
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سور

تخصصی الگوی مرسوم در اصول آموزشی زبانهای خارجی،

.)http://lidil.revues.org/3323

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

اگوالر ریو ،خ.ل ( .) ۲۰۰8اخالق در تربیت مدرس زبان،

را برای مدرسان و زبانآموزان مطرح میکنیم که الزمۀ آن

مطالعات کاربردی زبانشناسی ،شمارگان، 15۲ .

مجموعه ای از گزینههای اخالقی موجود در اصول آموزشی

صص.485-49۲ .

زبانهای خارجی است و متعاقباً ،پیشنهاد می دهیم که این
پژوهش از منظر تجربی بسط داده شود.

مروری تاریخی و سخنان آیندهنگرانه ،مجلۀ
زبانشناسی و آموزش زبان  ،شمارگان ، 57 .نشانی

امکان ارائۀ گزینههای اخالقی که با ناهمگونی سازندۀ امر

وب:

تدریس همراستا باشد ،تنها در پرتو چنین برنامۀ آموزشی
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