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ABS TRACT

انگلیسی را آموزش میدهد ،تالش دارد تا شهروندانش
 .1مقدمه
از جنگ جهانی دوم بهاینسو  ،آموزش زبان انگلیسی
( )ELT()English Language Teachingدر سراسر
جهان ،درگیر مقیاسهای زمانی و مکانی چندگانهای
شدهاست .در مقیاس کوچک ،انگلیسی زبان بومی
شهروندان کشورهای انگلیسیزبانی بهشمار میرود که
موقعیت جغرافیایی آن ها روی نقشه مشخص است و در
یک نقطۀ زمانی خاص ،در اشکال بومی مختلف مورد
استفاده قرار می گیرد .در مقیاس کمی برزگ تر ،زبان
انگلیسی با فرهنگهای ملی مشخص در ارتباط است؛ یعنی
در موسسههای آموزشی سایر کشورها در قالبی
همسانسازیشده آموزش داده میشود و مطابق عرف و
قواعد جوامع گ ویشی و بومی خاصی که گویشور بهآن
تعلق دارد ،مورد استفاده قرار می گیرد .در مقیاسی حتی
بزرگتر ،انگلیسی بهزبانی مشترک ،بیحد و مرز و جهانی
دنیا گسترش می یابد ،توسط بسیاری از گویشوران غیربومی

و به یاری این زبان میانجی( ،)lingua francaدر سراسر
جهان با دیگران رقابت کنند ،اما در آنجا نیز آموزش
فرهنگ بهشکل یک «مسئلۀ پیچیده» باقی میماند( .شنچن
و تی تای له  ۲۰19فصل .)6.در اماراتمتحدة عربی ،زبان
انگلیسی برای تجارت جهانی و روابط بینالملل ضروری
است  ،اما ممکن است فرهنگ مرتبط با این زبان ،فرهنگ
بومی و سنتی را بهخطر بیاندازد (هاپکینز  .)۲۰۲۰در ایران
که زبان انگلیسی در آن به عنوان یک زبان « غربی» شناخته
میشود ،کتابهای آموزشی دچار این حالت دو قطبی
شدهاند؛ از یک سو با پذیرش انگلیسی به عنوان زبان
خارجی ( )ELFو سبک زندگی جهانشهری مرتبط با آن
موافق دارد و از سوی دیگر ،بر آموزش انگلیسی برای
ترویج ارزش های ایرانی/اسالمی در سراسر جهان و
بهواسطۀ این زبان میانجی تاکید میکند (دهمرده و همکاران
 ،۲۰17اوسو-خوان و مارتینز-فلور ،۲۰۰8 ،۲۰۰6
تاج الدین و تیمورنژاد .)۲۰1۴

آموخته و بهکار گرفته میشود ،و با سبک زندگی جهانی

در تمام این موارد ،زبان انگلیسی به عنوان روشی همکنشی

افراد چندفرهنگی و چندزبانهای در ارتباط است که مبنای

مورد نیاز است ،اما به تعبیر جالب توجهی که هاپکینز مطرح

سنجش آنها فراتر از مرزهای ملی و ارزش های ملی است.

می کند ،احتمال دارد فرهنگی که همراه آن میآید ،مورد

بحث رایج میان مدرسان انگلیسی در ایران در این باره که
همراه با زبانی جهانی همچون انگلیسی ،چه «فرهنگی» را
آموزش دهند -فرهنگ جهانی با «خاستگاه غربی» و یا
فرهنگ بومی ایرانی/اسالمی؟ (مانند علیاکبری ،۲۰۰۴
تاج الدین و تیمورنژاد  ،۲۰1۴دهمرده و همکاران ،۲۰17
آژیده و پناهی  ،۲۰16غالمی و قاسمی  ،۲۰18دهمرده و
کیم  -)۲۰۲۰در کشورهای مختلف تکرار میشود.
به عنوان مثال ،چین ،که با شدت و از همان کالس اول
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استقبال قرار نگیرد .بهنظر میرسد پژوهندگانی که در بارة
توانش برقراری ارتباط بینفرهنگی مینویسند (بایرام
 ،)۲۰۲1 ،1997فرهنگ را به عنوان مجموعۀ پایداری از
رفتارهای اجتماعی ،نگرشها و فراوردهها بهاشتراک
گذاشته شده توسط اعضای یکجامعۀ ملی مانند ایران و یا
جامعهای فرضی مانند «غرب» تلقی میکنند-رفتارهای
اجتماعی (از جمله تعظیمکردن و دستدادن) ،نگرشها (از
جمله باورها و دیدگاهها) فراوریهای مادی (از جمله غذا
و لباس) ،سنت ها (از جمله کریسمس یا نوروز) ،یا
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تبدیل شده که بهواسطۀ فناوری دیجیتال جهانی در سراسر

بتوانند بهزبان انگلیسی در بارة چین بهدیگران توضیح دهند

محورهای موضوعی (از جمله روابط خویشاوندی یا نقش

نمی گنجد ،اما تعریف آن در گسترة کاربرد اجتماعی زبان

زنان در جامعه).

اجتنبابناپذیر است .زبان ،گفتمانی واسطه ای برای انتقال
معنایی است که ما بهسنتها  ،رفتارها و نگرشهای

اما زبان کجاست؟ سرانجام؛ توانش همکنشی به عنوان «بیان،

فرهنگی میدهیم.
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تفسیر و انتقال معنا» در یک برنامۀ درسی هموندی برای
یادگیری و آموزش زبان تعریف شد (برین و کندلین :198۰

در ادامۀ این مقاله ،در پی پاسخ بهسه پرسش پژوهشی

.)9۲

زیریم:
« یک برنامۀ آموزشی همکنشی ،یادگیری زبان را

الف) پژوهشگران چگونه مفهوم توانش همکنشی در

همان یادگیری نحوة تعامل به عنوان عضوی از

فرهنگ های مختلف را تبیین نمودهاند؟

یک گروه خاص اجتماعی-فرهنگی تعریف

ب) چگونه یک رویکرد گفتمانی نسبت بهارتباطات

میکند … [شرکت کنندگان] معموالً از تنش

بینفرهنگی ،به ایجاد پیوندی معنادارتر میان زبان و

موجود میان قواعد پذیرفتهشده و فرصتی که برای

فرهنگ کمک میکند؟

اصالح این قواعد وجود دارد استفاده میکنند تا

ج) چگونه می توان در روند آموزش زبان انگلیسی بین

بهاهداف همکنشی خاص خود دست بیابند.

سامانههای گفتاری بومی و جهانی گفتوگویی

برقراری ارتباط صرفاً محدود بهپیروی از این

میان گفتاری شکل داد؟

قواعد نیست ،بلکه در خصوص استفاده از این

 .1مفهوم توانش همکنشی در فرهنگ های مختلف چگونه

قواعد برای گفتوگو دربارة خود این قواعد نیز

تبیین شدهاست؟

صدق میکند( ».صفحۀ  ،89موضوعی که بر آن
مفهوم توانش همکنشی در فرهنگهای گوناگون در اواخر

تاکید داریم)

دهۀ  8۰از محل برخورد آموزش زبان دوم زبان کانادایی-
این قواعد همان چیزی را شکل میدهند که ما فرهنگ

آمریکایی /زبانشناسی کاربردی در یکسو و پژوهشهای

مینامیم و گفتوگو به واسطۀ این قواعد ،رفتارها و

آمریکاییها در زمینۀ روانشناسی اجتماعی و مطالعات

و صحبت دربارة آنها بهمعنی

مدیریتی از سوی دیگر پدید آمد .آنچه که این دو رشتۀ

گفتوگو در زمینۀ زبان به عنوان یک گفتمان است.

پژوهشی را کنار هم نهاد ،پژوهش آموزشی صورت گرفته

«فرهنگ» همیشه ،به همان اندازه که فرد معموالً در برخی

در انگلیس و به ویژه کار مایکل بایرام بود.

دیدگاههای فرهنگی

بافتهای اجتماعی-فرهنگی کوشایی دارد و یا فرد دیگری
با اعضای گروه های مختلف فرهنگی -اجتماعی ارتباط

 1.1از توانش زبانشناختی تا توانش همکنشی

می گیرد  ،در یادگیری زبان خارجی موثر است .درست است

انگارۀ کانادایی (کاناله و سواین )1۹۸0

که طبق آنچه تاج الدین و تیمورنژاد ( )۲۰1۴خاطرنشان
میکنند ،فرهنگ بهصورت کامل در قالب خود سامانۀ زبانی

اوایل دهۀ  8۰شاهد تغییری اساسی در مفهوم یادگیری و
آموزش زبان بود که سیر تغییر در روش دستور -ترجمه
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بهآموزش همکنشی زبان ،و تغییر در سبک مطالعۀ زبان

سوءتفاهم های ارتباطی اجتنابناپذیری مرتبط

به عنوان یک سامانۀ زبانشناختی (در انگارة زبانهای

است که اغلب در روند همکنشیها ایجاد

کالسیک التین و یونانی) بهیادگیری زبان به عنوان یک

میشوند.

مهارت کاربردی را شامل میشد .تجارت جهانی ایجاب
میکرد که زبانآموزان انگلیسی بهجای آموختن شیوة درک
تاریخ ،ادبیات ،و طرز تفکر همسایگان خود ،چگونگی
بهسرانجام رساندن کارها در کنار یکدیگر را بیاموزند .این
روند بر داشتن نگاه ابزاری نسبت بهروابط انسانی مبتنی
بود -تا زمانی که مردم صحبت می کردند و با یکدیگر
کنشگری داشتند ،جایی که از آن میآمدند اهمیت چندانی
نداشت .پیشرفت فناوری های ارتباطی در آن زمان،
آزمایشگاه زبان را تجهیز کرد و باعث بهبود مهارتهای
ارتباط شفاهی شد .درعینحال ،کانادا در حال تدوین راهی
برای بهبود ارتباط میان شهروندان فرانسویزبان و
شهروندان انگلیسیزبان خود از راه برنامههای
غوطهورسازی(  )immersion programsدر زبان

منسجم و همبسته در متون گفتاری و نوشتاری)
توانش همکنشی بهاصطالحی در زبانشناسی تبدیل شده
که بهدانش دستوری کاربر زبان در بارة جملهشناسی،
ساختشناسی واژگانی ،آواشناسی و موارد مشابه آن ،و نیز
دانش اجتماعی در بارة این که در موقعیت های اجتماعی و
فرهنگی خارج از کالس چگونه و چه زمانی از عبارتهایی
استفاده کنیم که متناسب باشند ،مرتبط است .طی سالها،
توانش راهبردی نسبت بهآنچه ابتدا تصور میشد ،اهمیت
بیشتری یافت؛ و کاربرد توانش گفتاری بیشتر برای حفظ
انسجام معنایی در مکالمۀ شفاهی و همبستگی متنی در
متون نوشتاری درنظر گرفته شدهاست.

پژوهشگران زبانشناسی کاربردی در کانادا ،نخستین کسانی

انگارة کاناله و سواین ( )198۰توسط دو کارشناس

بودند که نظریۀ توانش را با مولفه های دستوری،

زبانشناسی کاربردی یعنی اوسو-خوان و مارتینز-فلور

زبانشناسی اجتماعی ،و توانش راهبردی ( کاناله و سواین

( )۲۰۰6از نو سازماندهی شد که آنها توانش گفتاری را

 )198۰ارائه دادند که توانش گفتاری نیز بهآنها افزوده شد

در مرکز این انگاره قرار دادند ،دستور زبان را جایگزین

(کاناله .)1983

زبانشناسی و توانش کاربردی را جایگزین زبانشناسی

 دستوری (توانایی ساخت عباراتی که از نظر
دستوری درست باشند)
 زبانشناسی اجتماعی (توانایی ساخت عباراتی
که از نظر زبانشناسی اجتماعی مناسب باشند)
 توانش راهبردی (توانایی حل مشکالت
ارتباطی) .توانش راهبردی به توانایی اصالح
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اجتماعی کردند و بخش جدیدی با عنوان توانش
بینفرهنگی به این انگاره افزودند که بهآگاهی از چگونگی
تفسیر و تولید یک ترکیب گفتاری یا نوشتاری در یک
موقعیت اجتماعی و فرهنگی مشخص مرتبط است.
 .1.2از توانش همکنشی تا توانش همکنشی بینفرهنگی
در پایان دهۀ  ،8۰شرکت های چندملیتی همزمان با گسترش
جهانی دریافتند که ممکن است تفاوت های فرهنگی
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فرانسوی برای کانادایی های انگلیسیزبان بود .بنابراین،

 توانش گفتاری (توانایی ساخت جمالت

موجب ایجاد سوء تفاهم در محل کار شده و این

و فرهنگی زبانآموزان خارجی در اتحادیۀ نوظهور اروپا.

سوءتفاهمها منجر بهکاهش بهرهوری میشد .یادگیری

چنین ابزار سنجشی توسط شورای اروپا توسعه یافت تا در

زبان های خارجی و کسب توانش همکنشی بهواسطۀ

جهت نیاز شرکت هایی که در سراسر اروپا کارمندان

مهارت های چهارگانه کافی نبود و شرکتها نیاز داشتند که

خارجی استخدام میکردند و نیز مدارسی که خواهان

کارمندانشان نسبت به تفاوت های فرهنگی نیز حساس

آمادهسازی زبانآموزان خارجی برای ورود بهبازار کار

باشند .نظریه های مدیریتی برآن شدند تا در محل کار

اروپایی بودند ،بهکار گرفتهشوند .با پشتیبانی این موسسهها

اضطراب/عدم قطعیت را کاهش داده و توانش بینفرهنگی

و سازمانهای قدرتمند ،انگارة بایرام در سراسر اروپا و

را پرورش دهند .متخصصان گسترة ارتباطات ،از جمله

بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان بازتاب یافت.

میلتون بنت (بنت و همکاران  )۲۰۰3و ویلیام گودیکانست
(کیم و گودیکانست  )1988برای طراحی انگارههای

در یک تعریف کلی که فزونتر مورد پذیرش اندیشمندان

گسترش توانش بینفرهنگی بهپژوهش در زمینۀ روانشناسی

بینفرهنگی قرار گرفته ،انگارة  1997بایرام به عنوان
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گروهی و میانفرهنگی پرداختند .روانشناسان اجتماعی

« توانایی برقراری ارتباط موثر و مناسب در موقعیتهای

مانند هنری تاجفل ( )198۲نیز روابط میان گروهی را مورد

بینفرهنگی با اتکا بر دانش ،مهارتها و نگرشهای

مطالعه قرار دادند .بااینحال ،چنین پژوهش هایی در روند

بینفرهنگی فرد» تعریف شدهاست (دیردوف .)19۴:۲۰۰۴

آموزش و یادگیری زبان های خارجی که بهشدت در

کاربری این تعریف تا همین امروز نیز حفظ شدهاست (تا

زمینههای زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی گرفتار شده

سال  .)1۴۴:۲۰۲1در این انگاره ،زبانآموزی معادل کسب

بود  ،موثر واقع نشد (به عنوانمثال ،برین و کندلین .)198۰

«دانش» های پنجگانه (  )savoirsدرنظر گرفته میشود .دو
مورد اول تحت عنوان مهارت ها تعریف میشوند و شامل

همۀ اینها زمانی تغییر کرد که در دهۀ  ،9۰مایکل بایرام،

دانش ادراک(( )savoir-comprendreتفسیر و ربط

کارشناس آموزش انگلیسی و ژنویه زاقی ،انسانشناس

دادن)

یادگیری/بهکارگیری(savoir-

فرانسوی ،انگارة خود از توانش بینفرهنگی را طراحی

( )apprendre/faireفهمیدن/همکنشی) زبانند .سه مورد

کرده و در آن نگرشهای زبانشناسی و انسانشناسی

دیگر تحت عنوان «دانش»(  ) savoirsها (دانستن وضعیت

اجتماعی را ترکیب کردند .با در نظر گرفتن حد میانه برای

«خود» و «دیگری»؛ کنشهای فردی و اجتماعی)،

انگارة کارشناسان زبانشناسی کاربردی که کامالً همکنشی

«آموزش»( ( ) savoir s’engagerآموزش سیاسی و

بهشمار میرفت و انگارة روانشناسان اجتماعی که ماهیتی

آگاهی فرهنگی نقادانه) ،و «رفتارها»() savoir-être

کامالً بینفرهنگی داشت  ،بایرام و زاقی انگارة «توانش

(نسبیپنداشتن خود و ارزشدهی به«دیگری») تعریف

بینفرهنگی» (بایرام و زاقی  )1997را ارائ ه دادند که بتواند

میشوند .در طرح سال  ۲۰۲1بایرام ،انگاره بههمان شکل

در آموزش کاربرد داشته باشد ولی بایرام بهسرعت آن را

مانده و مرکزیت «رفتارها» در ارتباط با آموزش سیاسی و

به« توانش ارتباط بینفرهنگی» تبدیل کرد (بایرام .)1997

شهروندی بینفرهنگی حفظ شدهاست (صفحۀ .)7۲

و

دانش

این انگاره پاسخی بود بهنیاز مبرم مدیران شرکتهای
اروپایی و آموزگاران برای ارزیابی ظرفیتهای زبانشناختی
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«اینکه بگو ییم زبانآموزان درگیر سیاست

اخالقیات ما ،باورها و ارزش های فرهنگی ما

شدهاند ،به این معنی است که آنها نظرات،

بهوسیلۀ نظام های نمادینی که برای بیانشان از

اعتقادات و تعهدات خود پرورش دادهاند ،درگیر

آن ها استفاده میکنیم و مهم ترینشان گفتمان

زندگی اجتماعی شده اند و فعالیت سیاسی دارند،

است ،شکل می گیرند و بهنوبۀ خود شکلدهندة

و در نتیجه احتماالً سلطۀ قدرت را (در سطوح

این سامانههایند» (کرامش .)۲۰۰9:1۰7

مختلف-خانواده ،مدرسه ،باشگاه ورزشی،
دولت های داخلی و خارجی) بهچالش میکشند.

بنابر تعریف برین و کندلین (،)198۰توانش همکنشی ،اگر

این تعریفی است که مفهوم شهروندی

مبتنی بر این دیدگاه باقی بماند که زبانآموزی را برابر

بینفرهنگی بر اصول آن مبتنی است (بایرام:

یادگیری «مهارتها» و «دانشها» درنظر می گیرد ،نمیتواند

.)1۲3

بهگفتو گوی بینفرهنگها منتهی شود .مفهوم مهارت
زبانی ،که به عنوان « توانایی انجام کاری با استفاده از زبان»

دانستن اینکه و دانستن چگونگی)-دانش و مهارت

برمیآید که انگار زبان ابزاری فاقد تاثیر است و میتواند

اجتماعی -مرتبط با شناخت فرهنگی و روانشناسی

برای انجام کارها «مورد استفاده» قرار گیرد ،اما در حقیقت

اجتماعی با هم ترکیب شده و توانش کنش بینفرهنگی را

زبان انتقالدهندة افکار و نیات ما بهشمار میرود و شیوهای

در قالبی واحد شکل دادهاند .در واقع ،استعارة برگرفته از

است که ما بهواسطۀ آن مفهوم را بیان ،تفسیر و منتقل

گونه های مختلف فعل فرانسوی « ،»savoirبهاین انگاره

میکنیم .ما از راه گزینش واژهها ،تاثیر کنش غیربیانی در

انسجامی میبخشد که شاید وجود آن در حالتی غیر از این

کنشگفتارها ،راهبردهایی که برای حفظ آبرو بهکار میبریم

امکانپذیر نبو د .زیرا هنوز مشخص نیست زبانآموزان

( گوفمن  )1967و تمام فرا یندهای دیگری که در

چگونه از «مهارتها» و «دانش» بهدر پیش گرفتن

موقعیت های همکنشی ایجاد میشوند و با زبانشناسی

«رفتارها»ی درست و «درگیر شدن در سیاست» میرسند.

اجتماعی و جامعهشناسی شناختی مرتبطاند ،قدرت ساخت

هرچند که انگارة بایرام کماکان برای ارزیابی و سنجش

معنا و پذیراندن آن را نشان میدهیم( .برای مثال ،جانستون

کاربردی بهشمار میرود ،اما نمی تواند پل ارتباطی مورد

 ۲۰18را ببینید) .صحبت در بارة مهارتهای چهارگانۀ

نظر ما میان زبان و فرهنگ را برقرار کند.

اصلی (گوشکردن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن)
زبانآموزان را برای پرورش توانش همکنشی آماده نمیکند.

«مفهوم توانش بینفرهنگی باید با بهرسمیت

برای این کار ،آن ها باید زبان را نه به عنوان مهارت ،بلکه

شناختن و پذیرش باورها و ارزش های فرهنگی

به عنوان گفتمان در نظر بگیرند.

دیگران و تمایل بهنسبیدانستن باورمندیها و
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ارزشهای فرد مرتبط باشد .اما اهداف اخالقی و

 .۲چگونه یک رویکرد گفتمانی نسبت بهارتباطات

روانشناختی در میان است .مدرسان زبان ،زبان

بینفرهنگی ،به ایجاد پیوندی معنادارتر میان زبان و فرهنگ

درس میدهند  ،نه اخالق و یا روانشناسی.

کمک میکند؟
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ب ه لطف دوپهلو بودن معنای فعل «( »savoirفرانسوی:

تعریف میشود ،غلط انداز است .از این تعریف چنین

 ۲.1از فرهنگ به گفتمان

«مودببودن» صرف است .او خود را همراستا با گفتمان
مودبانۀ انگلیسی-آمریکایی قرار میدهد ،اما رفتار او ممکن

در دهههای  8۰و  ،9۰در همان هنگام که بایرام () 1989

است نمایشی یا کنایهآمیز باشد .او درآن لحظه با گذاشتن

نقش مهم فرهنگ در آموزش زبان خارجی را مورد توجه

خود در موقعیت یک انگلیسیزبان ،یا فردی چینی که ادای

قرار دادهبود ،ویدوسون ( ،)198۴کرامش ( )198۴و

آمریکایی ها را درمیآورد ،درحال بهبازی گرفتن اشکال

اسکالن و اسکالن ( ،)1995مشتاق حرکت از متن بهبافت

مختلف گفتمان و سامانههای رودررویی است که خود

زمینۀ متن  ،و از زبان به گفتمان بودند .همچنانکه رشتۀ

بخشی از سامانه های گفتمان بزرگتری از جمله سامانههای

ارتباطات بینفرهنگی از مطالعات فرهنگی انگلیسی،

« گفتمان سودمندی» یا « گفتمان حرفهای» بهشمار میروند

روانشناسی بینفرهنگی و انسانشناسی اجتماعی نشأت

(اسکالن و همکاران  .)۲۰1۲:19۲با انجام این کار ،او

گرفتهبود ،رشتۀ تحلیل گفتمان نیز از زبانشناسی،

سبکی از کنشگری را در پیش گرفته که برای محافل تجاری

زبانشناسی کاربردی و زبانشناسی اجتماعی منشعب شد.

آمریکا مناسب است ،اما در روابط میان نسل های مختلف
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در دهۀ هشتاد ،بسیاری از مدرسان زبان که آن زمان درحال

چینیها قابل درک نیست (ص .)۲36 .بعد ،وقتی از او

تغییر روش خود از دستور -ترجمه بهروشی با رویکرد

پرسیدند« :چرا بهانگلیسی پاسخ دادی؟» او در جواب گفت:

همکنشی بودند ،در کار کارشناسان زبانشناسی کاربردی

« ما در چینی نه اصالً بهاندازة شما از هم تعریف و تمجید

همچون برین و کندلین ( ،)198۰الرسن فریمن (،)198۰

میکنیم ،نه کالً در زبان چینی گفتن «متشکرم» در پاسخ

ویدوسون ( ،)198۴هچ ( ،)199۲کرامش ( )1993و

به یک تعریف درست است .چون فرد مغرور یا گستاخ

سایرین بهدنبال راهی می گشتند تا بتوانند با درنظر گرفتن

بهنظر میرسد .اما من میدانم که این روزها گفتن

زبان به عنوان گفتمانی همانند فعالیت اجتماعی« ،فرهنگ»

«! »Thank youروال است .بنابرا ین از آن استفاده کردم،

را با آموزش زبان ادغام کنند .زبان انگلیسی گفتمانی است

اما بهزبان انگلیسی گفتم تا جوری بهنظر برسد که انگار

که بهواسطۀ گویشوران و نویسندگان خود و سامانههای

واقعاً قصد تشکر نداشتهام».

گفتمانی بومی و جهانی شامل دانشها ،مهارت ها ،باورها،
رفتارها و ارزشها منتقل میشود .از دیدگاه تاریخی ،این

بگذارید این مثال را با دیدگاهی گفتمانی باز کنیم .زن جوان

رفتار ها و باورها در طول زمان و بهواسطۀ شیوههایی که

با پاسخ « »Thank youانگلیسی بهدوستی که بهزبان

گویشوران خود را در برابر دیگران و حتی در معرض

چینی با او درحال صحبت بوده ،چه مفهومی را انتقال

معمولی ترین مکالمهها قرار میدهند صورت پذیرفته و

دادهاست؟ ابتدا میبایست فرض گرفته باشد که با دوستش

ساخته شدهاند.

انگارگان زبانی مشترکی دارند که در آن ،زبان انگلیسی
نمادی از امروزی و چندفرهنگیبودن بهحساب میآید و

بگذارید مثالی بزنیم .اگر در خیابانی واقع در پکن یک زن

برای آن ارزش باالیی قائل است .بهیاد داشتن اینکه تعریف

جوان چینی به یک زن چینی مسن که همان موقع بهزبان

و تمجید برای گویشور ان زبان انگلیسی (برخالف

چینی از او تعریفی کرده بهانگلیسی پاسخ دهد و بگوید

گویشوران چینی) همچون هدیه تلقی میشود ،او درک

«! »Thank youکاری که انجام داده بسیار فراتر از

کرده که باید در مقابل این هدیه پاسخی بدهد و نتیجه
16۰

اینکه او برای دادن پاسخ متقابل نوعی تعهد گفتاری دارد.

معنایی که ما بهواسطۀ گفتمان بهچیزها ،افراد و رویدادها

او میدانست که دوستش حتماً انگلیسی را در مدرسه فرا

میدهیم .آنها برای صحبتکردن در بارة ارتباط میان افراد،

گرفتهاست  ،بنابراین زبان انگلیسی را متوجه میشود ،و

اصطالح گفتمان را بهفرهنگ ترجیح میدهند ،زیرا بهنظر

میدانست که گویشوران اصیل انگلیسی اینگونه اجتماعی

آنها ،فرهنگ مقوله ای است که گستردگی آن برای فهمیدن

شدهاند که به تعریف و تمجید های شخصی پاسخ اجتماعی

منظور واقعی گویشورانی که از زبان برای انتقال معنا

مناسبی بدهند .او احتماالً از این تعریف و تمجید کمی

استفاده می کنند ،بسیار زیاد است.

دستپاچه شده و خواسته آبروداری کند( گوفمن () 1967
واژة «آبرو» را چنین تعریف میکند «… ارزش اجتماعی
مثبت که فرد با تاثیرگذاری بر تصور دیگران از راهی که
وی در خصوص یک رابطۀ خاص در پیش گرفته ،برای
خود بهدست میآورد» (ص .)5 .بنابراین ،آبروداری بهمعنی
حفظ وجهۀ اجتماعی فرد در چشم سایر کنشوران است).
استفاده از زبان انگلیسی می تواند به عنوان راهبردی برای
آبروداری عمل کند .با توجه بهاینکه آبروداری بخش مهمی
از زندگی در یک نظام گفتمان چینی بهشمار میرود ،ابراز
تشکر بهزبان خارجی به گوینده این امکان را میدهد که در

منظور از گفتمان چیست؟
پاسخ بهاین سوال بازتابگر روش های مختلفی برای
مشخصکردن مفهوم «زبان کاربردی» است .ما شماری از
آن ها را در پایین این بخش فهرست میکنیم .چهار تعریف
اول زبان را به عنوان راهی برای تولید ،ارسال و دریافت
متون معنیدار شفاهی یا نوشتاری در یک موقعیت اجتماعی
و فرهنگی درنظر می گیرند .این متون می توانند بهاندازة یک
« تشکر» کوتاه ،و بهاندازة یک رمان روسی «بلند» باشند.

که در رابطه با یک زن مسن چینی وجود دارد« ،محض

کاربرد زبان است  ،یعنی زبانی که در نتیجۀ ارتباط

سرگرمی» از نظام گفتمان سودمندگرای آمریکایی نیز

تولید شدهاست» (ریچاردز و

همکاران

استفاده کند .تمام وقایع این موقعیت در کم تر از چند ثانیه

.)1985:83

رخ داده است ،اما پیچیدگیهای بومی و جهانی موجود در
گفتمان دنیای امروز را

بهخوبی نشان میدهد1.

 .۲گفتمان «به واحدهای [معنادار] زبانی بزرگتر
از قبیل پاراگراف ها ،مکالمهها ،و مصاحبهها»

 ۲ .۲از همکنشی بینفرهنگی تا همکنشی بین گفتاری

(ریچاردز و همکاران  )1985:8۴مربوط است.

به همین دلیل است ک ه دو کارشناس زبانشناسی اجتماعی

 .3توانش گفتاری « تسلط بر شیوة ترکیب

یعنی رون و سوزان اسکالن رابطۀ بینفرهنگی را «ارتباط

قالب های دستوری و معانی برای دستیابی بهیک

بین گفتاری» نامیدهاند (اسکالن و همکاران  )۲۰1۲:۲37تا
بر این واقعیت تاکید کنند که فرهنگ چیزی نیست جز
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عین حفظ احترام و فاصلۀ متناسب با نظام گفتمان نسلی

 .1گفتمان « یک اصطالح کلی برای نمونههای

متن شفاهی یا نوشتاری منسجم با موضوعات

 .6گفتمان بهزبان یا کاربرد زبان مرتبط نیست

مختلف» (کاناله  )1983:9است.

بلکه بهروش های سازماندهی معنا مرتبط است که
اغلب ،و نه لزوماً همیشه ،بهواسطۀ زبان ادراک

 .۴تحلیل گفتمان «مربوط بهمطالعۀ رابطه میان

میشوند (پنیکوک .)199۴:۲8

زبان و زمینه هایی است که زبان در آنها مورد
استفاده می گیرد» (مککارتی )1991:5

 .7گفتمانها ،نظامهای معنایی تعبیهشده در برخی
نهادههای خاصاند که بهنوبۀ خود ،با انگارگان

با تغییر نقطۀ تمرکز از زبان بهزبان کاربردی ،ما از تمرکز بر

شکل گرفته در برابر ساختارهای اجتماعی

جمالت دستوری عبور میکنیم تا روی گویشوران و شیوة

بزرگ تر مشخص میشوند( .کرس .)1985:31
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بیان آنها متمرکز شویم ،از متونی که حالت فراورده دارند،
میگذریم تا روی متنی تمرکز کنیم که بهمنظور رسیدن

 .8گفتمان از شیوههای مختلف سخن گفتن،

به اهداف خاص ،برای بیان یک مفهوم خاص از یک دیدگاه

خواندن ،نوشتن ،رفتار کردن  ،تعامل ،باورداشتن،

خاص و در زمان و مکانی خاص بین گویندگان و

ارزش گذاری ،و استفاده از ابزارها و اشیا در

شنوندگان ،نویسندگان و خوانندگان تبادل میشود.

محیط های خاص و در زمان های خاص ،برای

گویندگان/نو یسندگان بهطور ضمنی یا صریح تصمیم

نمایش یا درک یک هویت اجتماعی خاص

می گیرند که برای گذاشتن تاثیری مشخص روی

تشکیل شدهاست .مدرسان و دانشجویان

شنونده/خواننده ،بهچه کسی چهچیزی بگویند .سپس این

دانشکدة حقوق هویت های اجتماعی یا «مواضع

دریافتکنندگان ،معنیهای مورد نظر را تفسیر میکنند و

اجتماعی» خاصی را بهنمایش می گذارند که در

مفاهیمی را استنباط میکنند که ممکن است ضمنی

قالب گفتمان دانشکدة حقوق باشد .گفتمان،

بودهباشند و یا در موقعیت گفتمانی وسیعتری قابل بازیابی

باعث ایجاد م واضع (یا چشماندازهای) اجتماعی

باشند.

خاصی میشود که بهواسطۀ آن افراد «دعوت
میشوند» (فراخوانده میشوند) تا برای صحبت

چهار تعریفی که در ادامه آمده در این باره اتفاقنظر دارند

کردن ،گوش دادن ،رفتار کردن ،خواندن و

که گفتمان همان زبان کاربردی است ،و صرفاً ابزاری برای

نوشتن ،فکر کردن ،حس کردن ،باور داشتن و

تبادل اطالعات نیست .گفتمان یک سامانۀ نمادین با قدرت

ارزش ویژگی های مشخص و روش هایی که از

ایجاد و شکلدادن بهواقعیت های نمادین مانند ارزشها،

منظر تاریخی پذیرفته باشند را با خالقیت و سبک

ادراکات و هویتها است .بهاین ترتیب ،گفتمان نوعی

خاص خودشان تلفیق کنند (جی و همکاران

فعالیت اجتماعی و ایدئولوژیک و مترادف فرهنگ بهشمار

.)1996:1۰

میرود.
این آخرین تعریف از جیمز جی می تواند بهما کمک کند تا
 .5گفتمان همان زبان در قالب فعالیت اجتماعی

از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی به گتمان بنگریم و در بارة

است (فرکالف .)1989:17
16۲

آموزش زبان و آموزش فرهنگ بازنگری کنیم .در واقع

گفتمان خود را میآموزیم؛ اجتماعیشدن اولیه و

رون و سوزان اسکالن که کارشناسان زبانشناسی

ثانویه؛ نظریه های شخص و نظریۀ های مرتبط با

اجتماعیاند ،معادل انگلیسی وازة گفتمان یعنی

یادگیری 3 .انواع گفتمان :طیف وسیعی از هر

 Discourseبا  Dبزرگ را بهمعنی «نظام گفتمانی» تعبیر

چیزی که می تواند گفته شود یا در بارة آن

میکنند که شامل روش های مختلف ساخت معنا بهصورت

صحبت شود یا در یک دامنۀ خاص و

کالمی و نیز غیرکالمی در یک موقعیت اجتماعی و فرهنگی

قابل تشخیص بهشکل نماد دربیاد .کارکردهای

است.

زبان (اطالعات ،تبادل معنی) .ارتباط غیر کالمی
 ۴سامانۀ مرتبط با وجهۀ بیرونی :تصویر عمومی
از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و همکنشی،
گفتمان بهمعنی ارتباط بین فردی یا روابط میان

منتقلشده ،که افراد شرکتکننده در یک رویداد
ارتباطی متقابالً به یکدیگر اعطا میکنند؛ سازمانی

افراد است ...فرهنگهای مختلف با یکدیگر

اجتماعی که روابط خانوادگی را دربرمی گیرد؛

گفتوگو نمیکنند؛ این افرادند که چنین کاری

مفهوم خود؛ روابط درون گروهی/برونگروهی،

انجام میدهند … .آن جنبههایی از فرهنگ که

گروه های اجتماعی( .اسکالن واسکالن : 1995

پژوهشها نشان داده در گفتمان از اهمیت

)1۴۰-1۴1

مستقیمی برخوردارند و بر چگونگی صحبت
تاثیر گذارند ،شامل چهار عامل از یک نظام

زبانی فرهنگی باشد که برای صحبت کردن و نوشتن در

گفتاری،

مورد چیزها ،افراد و رویدادها در یک گسترة خاص و

اجتماعیشدن و نظامهای مربوط بهوجهۀ بیرونی.

مشخص مانند دانشکدة حقوق مورد استفاده قرار می گیرد،

(اسکالن و اسکالن .)ff 1995:139

بنابراین ما می توانیم برای مثال در مورد گفتمان انگارة کاناله

گفتمانند-

انگارگان،

قالبهای

و سواین ( )198۰در خصوص توانش ارتباطی که شامل
بهگفتۀ اسکانها  ،یک گروه اجتماعی نظام گفتمان مشترکی

یک سامانۀ وسیع تر و مبتنی بر سودمندگرایی است صحبت

متشکل از این چهار جنبه دارد که در برخورد بین دو زن

کنیم .این نظام گفتمان بر این انگارگان مبتنی است که زبان

چینی در باال شاهد بهاجرا آمدن آن ها بودیم و در ارتباط

در درجۀ اول ابزاری برای انتقال اطالعات بهواسطۀ قواعد

بین فرهنگ های مختلف نیز عوامل مهمی بهشمار میروند:

دستوری دقیق و تناسب داشتن با زبانشناسی اجتماعی

 1انگارگان :تاریخچه و جهانبینی ،که شامل
باورها ،ارزشها ،و مذهب است  ۲اجتماعیشدن:
اینکه یادمی گیریم چگونه بهجزوی از فرهنگ
خود بدل شویم و چگونه بهواسطۀ آموزش،
فرهنگآموزی ،و فرهنگپذیری سامانههای
163

است .این گفتمان  ،فرآیند یادگیری زبان را نوعی فرایند
اجتماعیشدن برای ورود بهجامعۀ گویشوران بومی درنظر
می گیرد .این فرا یند با استفاده از انواع رایج گفتمانی که
مورد استفادة گویشوران بومی است  ،و با استفاده از
راهبردهای موردنظر آنان برای حفظ وجهۀ بیرونی و
رعایت ادب ،تسهیل میشود .به همین شکل ،هنگام
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مردم با یکدیگر در میان فرهنگ های مختلف

اگر همانطور که جی و اسکالنها می گویند ،نظام گفتمان،

ایدئولوژیها،

سودمندگرایی رایج میان تاجران صاحب کسبوکار در

صحبت کردن

درخصوص

ارزشها،

نگرش ها ،دانش و سبک های ارتباطی مدرسان و

آمریکا با نظام گفتمان کنفوسیوسی که آمریکاییهای

شخصیت هایی که در کتابهای آموزشی انگلیسی بهتصویر

چینی تبار ممکن است از آن استفاده کنند ،بهکلی متفاوتند.

کشیدهشدهاند نیز می توانیم از گفتمان کالس یا گفتمان

و شیوة استفادة یک تاجر فرانسوی از گفتمان سودمندگرایی

کتاب آموزشی استفاده کنیم .ممکن است این اشکال

ممکن است با شیوة یک تاجر آمریکایی در کل متفاوت

مختلف گفتمان بهسامانه های گفتمان بزرگ تری از جمله

باشد .دقیق تر این است که اصطالح «غربی» را همانند

سامانه های گفتمان سودمندگرایانه یا نسلی تعلق

مفهوم «جامعۀ فرضی» ( )1983که توسط اندرسون مطرح

داشتهباشند که مدرسان و کتابهای آموزشی بهمیزان

شده ،یک فرض جهانی درنظر بگیریم که تنها بهدلیل فرضی

مختلف و بهروشهای گوناگون در آنها مشارکت دارند.

بودن ،از واقعیت آن کاسته نمیشود .توجه بهاینکه این
فاصلهها بیش تر از اینکه بین فرهنگ ها وجود داشته باشند،

« ۲.3غرب» به عنوان یک نظام گفتمان جهانی فرضی
هنگامی که در بارة ارتباط بینفرهنگی در آموزش زبان
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انگلیسی صحبت میکنیم ،واژة « غربی» اغلب برای توصیف

بین سامانه های گفتمان وجود دارند ،بهما این امکان را
می دهد که میان فرهنگ و زبان و بین گفتمان و تاریخمندی
پیوندی قوی تر ایجاد کنیم.

افرادی بهکار گرفته میشود که «فرهنگ غربی» مشترکی

پس تصور کسانی که کتابهای آموزشی را برای

دارند و در «غرب» زندگی میکنند .اما «غرب» چیست؟ در

زبانآموزان انگلیسی که یک زبان جهانی است آموزش و

دیدگاه آستین و آندریوتی ( ،)۲۰16 ،۲۰17غرب یک

تالیف می کنند در بارة غرب چیست؟ ما در خیلی از مواقع

فرهنگ واحد نیست ،بلکه یک نظام گفتمان جهانی است.

رمزواژه های گفتمان سودمندگرا را که توسط اسکالن و

واژة « غرب» از منظر هستیشناختی بهمکان ثابتی
اطالق نمیشود ،بلکه مفهوم نوعی ساختار
تاریخی و تمایز معرفتشناختی را میرساند که
بهطور کلی در تقابل با انواع مختلف « غیرغربی»
قرار می گیرد .بااینحال ،در طول زمان « ،غرب»
بار معنایی و جغرافیایی خاصی گرفتهاست .در
این مقاله ،ما بهطور کلی در زمرة «کشورهای
غربی» قرار گرفته ایم :کشورهای اروپای غربی؛
ایاالتمتحده؛ کانادا؛ نیوزیلند؛ و استرالیا( .آستین
و آندریوتی )۲۰16:۲39
البته نسبتدادن یکنظام گفتمان بهیک واحد جغرافیایی-
غرب-خطرساز است  .به عنوانمثال ،نظام گفتمان

اسکالن ( )1995:1۰تصریح شده ،تشخیص میدهیم-
گفتمانی که از ویژگی های آن می توان به«نئولیبرالبودن» که
توسط هالبرو ( )۲۰۰6مطرح شده ،یا «شعارزدهبودن» که
توسط اشمنک و همکارانش ( )۲۰18بهآن اشاره شده نام
برد و «کارایی»« ،مهارتهای زبانی»« ،مهارتهای ارتباطی»،
«منابع آموزشی» و «ظرفیتهای انسانی» را شامل میشود.
ما با این صفات گفتمان آشناییم :یک راهبر «جالب» ،یک
روش «کارامد» ،آموزش «موثر» ،اطالعات «مفید» ،یک
مدرس « هوشیار و کمککننده» ،طراحی «جذاب» کتاب و
یا تصاویر کارتونی «با نمک».
البته ،این ها کلیشههاییاند که ممکن است با شمار زیادی
مثال نقض در تضاد قرار بگیرند .زندگی واقعی پر از
16۴

بروکراسی ناکارامد ،مهارتهای بهکار گرفتهنشده بهدلیل

در مجموع :با درنظر گرفتن اینکه رفتارها بیش از آنکه

بیکاری ،تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی و موارد مشابه

جزوی از «فرهنگها»ی ثابت و مشخص بهحساب بیایند،

دیگر است .اما رمزواژههای انگارگانی در گفتوگوهای

بخشی از نظام های گفتاری و تاریخی منسجم بهشمار

خصوصی ظاهر شده و در اموری مانند بیان اهداف ،ارزیابی

میرند ،قادر خواهیم بود تا روش های متنوع ،متغیر ،و گاهی

دورة دانشجویان ،نامههای درخواست کار و کمک مالی،

متناقضی را مدنظر قرار دهیم که امروزه در آنها رفتارهای

وبسایتها ،و پستهای رسانههای اجتماعی نشر

کالمی بومی و جهانی با هم ترکیب میشوند و بهاین

مییابند .این رمزواژهها کمکم یک جهانشمولی فرضی یا

موضوع توجه کنیم که زبان چگونه هویتها ،نگرشها و

روایت « غربی» را تشکیل میدهند که گویشوران انگلیسی

انگارگانها را میسازد .بگذارید بهطور عینی بررسی کنیم

در سراسر جهان ،از طریق تلویزیون ،رسانه های اجتماعی

که چطور گفتمان متون آموزشی برای زبانآموزان انگلیسی

و از طریق صنعت فیلم هالیوودی چندین و چندبار آن را

در سراسر دنیا یک جهان فرضی « غربی» میسازد که قرار

بازنشر میدهند .این داستانی است که آنها هنگام یادگیری

است باعث تقویت انگیزة آن ها برای یادگیری زبان

انگلیسی «بهمنظور فراهمکردن زندگی بهتر» برای خود و

انگلیسی باشد ،اما این موضوع می تواند با دیدگاههای

فرزندانشان ارزویش را دارند .این روایت دارای

مختلف بررسی و تفسیر شوند.

ویژگی هایی است که در پنج سامانۀ بزرگ گفتمان توسط
اسکالنها ( )ff 195:185شرحدادهشدهاند :گفتمانهای
شرکتی ،حرفهای ،سودمندگرا  ،نسلی و جنسیتی .چنین
(شرکتی) ،مهارتهای ارتباطی مناسب (حرفهای) ،کارایی
و روانی کالم (سودمندگرایی) ،نیروی جوان و کارافرینی
(نسل) ،و دگرجنس گرایی (جنسیت) ارزش قائل است .اما
فرض کردن آن به عنوان یک نظام گفتمان منسجم « غربی»
اشتباه است .اینها نظام هایی هستند که مردم در سراسر
جهان از آن استفاده میکنند ،نه صرفاً در غرب .و همۀ
« غربیها» نیز از این نظام گفتمان فرضی و جهانی استفاده
نمیکنند .به عنوان مثال ،این نظام گفتمان حرفه ای ،نسلی یا
نژادی مختص آمریکایی های سیاهپوست ،مهاجرانی که از
آفریقا یا آمریکایالتین بهآمریکا آمدهاند ،و آمریکاییهایی
که جنسیت یا گرایش جنسی خاصی دارند نیست.
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چگونه یک کتاب آموزش انگلیسی که توسط انتشارات
دانشگاه کمبریج بهچاپ میرسد ،نوعی نظام گفتمان
میسازد که توسط زبانآموزان تحت عنوان « غربی» شناخته
و پذیرفته میشود و آن ها را برای ادغام سبک زندگی با
گویشوران بومی انگلیسی آماده میسازد؟ بگذارید یک
صفحه از  Touchstone 1را به عنوان مثال درنظر بگیریم
که جهت آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی برای
سطح متوسط نوجوانان در موسسههای خصوصی آموزش
زبان طراحی شدهاست( .مککارتی و سایرین .)۲۰1۴
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فرض شده که این روایت برای کار گروهی و عقالنیت

 ۲.۴ساختار « غرب» در یک کتاب آموزش انگلیسی « غربی»

این درس که  Building Vocabularyنام دارد ،شامل

بودن است و ارزش یک معلم جوان ،زیبا و باحال بیشتر

چهار تصویر کارتونی است که از چپ بهراست دختری را

از معلمی است که بهاصطالح ،پیر و باجذبه باشد.

نشان می دهد که در حال نواختن گیتار الکتریک در یک
« گروه موسیقی» است؛ دو پسر در خانۀ یک نوجوان بلوند
که درحال تمیز کردن فرش با جاروی برقی است و
دوست « تنبلش» روی مبل لم داده و درحال خوردن
پاپکورن و تماشای تلویزیون است؛ یک مرد
«خوشمشرب» و «خونگرم» که با لبخند بزرگی در
چارچوب در ایستاده و همسایۀ کوچکش را «آرام و
خجالتی» معرفی می کند؛ و یک خانم جوان که مدرس
ریاضی است و «باهوش و بهراستی مهربان» و «باحال در
محیط کالس» توصیف شده است .واژگانی که باید آموخته
شوند ،پررنگ و برجسته شدهاند .از زبانآموزان خواسته
میشود تا به نوار گوش دهند و عباراتی را که در نوار
شنیده میشود تکرار کنند ،تا ویژگی های این شخصیتها
برایشان نهادینه شود و صدای خود را بهآنها قرض
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بدهند.
زبانآموز انگلیسی بیگمان متوجه میشود که شمار مردان

کتاب  ،Touchstone 1بخش  ،3درس  .Bافرادی که

و زنان ،و چهرههایی با رنگ پوست سفید و قهوهای در این

میشناسیم (شخصیتها).

تصویر مساویند ،البته که همۀ چهرهها مشخصههای
انگلیسی-اروپایی دارند .فرد متوجه میشود که دوست
مهمان اسمی یهودی دارد ،اتان.

می توان اعتراض کرد که این بررسی خوانشی بسیار فراتر
از این متن کوتاه باشد و برداشتی مبالغهآمیز از یک تمرین
لغت ساده است .اما کسی که کتاب آموزشی تالیف

با ربطدادن صفتها بهیکدیگر ،می توان متوجه شد که اگر

کردهباشد ،میداند که انتشاراتیها تا چه حد در بارة هرآنچه

معلم «باهوش» و «مهربان هم» باشد ،گویی بهاین مفهوم

درامد خالص آن ها را که شامل میزان فروش نیز میشود

است که انتظار نمیرود «باهوش»در کنار «مهربان» و

تحت تاثیر قرار بدهد ،دقت بهخرج میدهند .نظامهای

«باحال» قرار بگیرد .آیا چنین انتظاری میرود که یک معلم

گفتاری آموزش به همان اندازه که اقتصاد را شکل میدهند،

ریاضی «سختگیر و منصف» ،یا «باجذبه و حامی» باشد؟ از

به همان اندازه هم تحت تاثیر اقتصاد قرار دارند .در این

انتخاب دایرة واژگان چنین برمیآید که آنچه برای

تصویر می توان متوجه عدم حضور جوانان مسلمان و

نوجوانان غربی ارزش بهشمار میرود نشان داد شده است:

سیاهپوستان آمریکایی و نبود والدین یا افراد مسن شد .عدم

خوشمشرب و خونگرم بودن بهتر از ساکت و خجالتی

حضور این افراد و نیز تنوع نژادی و قومی که بهواسطه
چهرههایی با رنگ پوست سفید و قهوهای نشان دادهشده،
166

جوانی و حالت بدن معلم ریاضی ،و گنجاندن نامی که

اگر زبانآموزان بهدبیرستان رسیده باشند ،پس از انجام

مشخصۀ دین یهود باشد ،نتیجۀ تصمیمهای تصادفی

تمرین دایرة واژگان و اندیشیدن درخصوص گفتمان این

نیستند .این موارد می توانند به عنوان نمونههایی از سیاست

تمرینها ،می توان از آنها خواست که گفتمان دو کتاب

درست یا تمایل بهجلب رضایت بیش ترین تعداد مشتری

آموزشی مختلف را مقایسه کنند ،بهطور مثال ،یکی از

درنظر گرفتهشوند .برگفتهها می توانند از این منظر که نظام

کتاب های مناسب زبانآموزانی است که برای کار یا تحصیل

گفتار نسلی کودکان نسل هزاره (متولد  1981تا  )1995را

در خارج از کشور آماده میشوند ،و دیگری برای

رعایت کرده اند نیز مورد توجه قرار بگیرند ،زیرا این نسل
برای فردیت و خالقیت ،و استقالل ارزش بیشتری قائلاند
یعنی نسلیاند که « بیشتر بهرابطه با همساالن خود اهمیت
میدهد تا رابطه با والدین و دیگر اعضای خانواده» (اسکالن
و همکاران  .)۲۰1۲:۲۲3این نظام گفتمان نسلی متعلق
بهطبقۀ متوسط و سفیدپوست آمریکایی بوده که در حوالی
اواخر قرن میان خود آنها بهچشم میخورده و با گفتمان
خانوادههای آفریقایی-آمریکایی یا آمریکایالتین در آن
دوره ارتباطی ندارد.
این شیوة نگاه کردن بهکتاب آموزشی ،نیازمند این است که
کتاب را صرفاً ابزاری برای یادگیری مهارت ها درنظر
کسی برشمریم که تنها به تدریس ساختارهای زبانی
نمیپردازد ،بلک ه مایل است چگونگی تعامل میان
گوی شوران /نویسندگان انگلیسی با یکدیگر را نیز نشان دهد.

کتاب  ،Vision 3درس  :1حس قدردانی

مسلماً برای داشتن رویکردی همکنشی باید از متون «معتبر»

زبانآموزانی مناسب است که خود را جهت کار در صنعت

استفاده شود ،نه گفتوگوهای ساختگی که هدف آنها

گردشگری آماده میکنند و بهواسطۀ شغلشان مجبور

صرفاً «تمرین» زبان است و نه تبادل اطالعات واقعی .اما

خواهند بود تا نظام گفتمان مورد استفادة خود را برای

مواجهه با آنها به عنوان گفتمان های آموزشی معتبر این

خارجی ها تشریح کنند.

امکان را فراهم میکند که ماهیت ساختاری آن ها مطرح
گردد و درمورد آن فکر شود-که این همان چیزی است که

ما برای مثال ،گفتمان دو نمونه از کتاب های آموزشی را

ما در بخش پایانی این مقاله نشان میدهیم.

مقایسه می کنیم :یک بخش از  Touchstone 1که توسط
یک ناشر انگلیسی منتشر شده و در موسسههایات

 .3چگونه می توان در روند آموزش زبان انگلیسی بین

خصوصی آموزش انگلیسی در ایران مورد استفاده قرار

سامانههای گفتاری بومی و جهانی یک مکالمۀ میان گفتاری

می گیرد که پیشتر هم دربارة آن بحث شد ،بخش دیگر از

شکل داد؟

 Vision 3که توسط وزارت آموزش و پرورش ایران
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نگیریم ،بلکه آن را یک اثر گفتمانی و نوشته شده توسط

منتشر شده و در مدارس دولتی ایرانی مورد استفاده قرار
می گیرد ( علوی مقدم و همکاران .)۲۰۲۰

عنوانی برای آن انتخاب می کنید؟ اگر انتخاب شما این
باشد:

( کودکان باید

به

والدین خود

احترام

بگذارندChildren should respect their «).
چنین مقایسه ای در سه مرحله صورت میپذیرد:
 درک هر یک از نظام گفتمانها (گفتمان مربوط بهخود،گفتمان مربوط به«دیگری») مطابق شرایط همان نظام
گفتمانی
 -درک هر یک از نظام گفتمانها از منظر «دیگری»

 ،»parentsانتخاب شما چطور نظام گفتمان نسلی این
کتاب آموزشی را بازتاب میدهد؟ حاال در میان عکسهای
چهارتایی ،به تصویر باال سمت چپ نگاه کنید که زیر آن
نوشتهFamily members should listen to « :
 (each other.اعضای خانواده باید به حرف یکدیگر
گوش بدهند » ).این تصویر چگونه از یک نظام گفتمان
نسلی و جنسیتی استفاده میکند؟ چگونه ابعاد مرتبط با

 -توضیح هر یک از نظام گفتمانها به عضوی از یک نظام

ایدئ ولوژی و اجتماعیشدن را در این گفتمان توصیف

گفتمان دیگر و واکنش به(سوء)برداشت های وی

میکنید؟ (دهمرده و کیم  ۲۰۲۰را ببینید).

 -اجرای یک مکالمۀ بین گفتمانی

 )2گفتمان مربوط به«خود» را از دیدگاه مربوط
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به«دیگری» بخوانید و بررسی کنید .فرضها و
 )1کتاب آموزش انگلیسی خود را بهعنوان محصولی

پیشفرضهای آن ،و نیز جنبه های تاریخی و درونی آن را

فرهنگی واکاوی کنید که از نظام گفتمانهای مختلف

واکاوی کنید .اگر کتاب آموزشی شما  Vision 3است،

مثالً آموزشی ،نسلی و جنسیتی استفاده میکند .مولفههای

تصور کنیدعضوی از خانوادهای هستید که در کتاب

هر نظام گفتمان را مشخص کنید :انگارگانها،

 Vision 3به تصویر کشیده شدهاست .شما به عنوان عضوی

اجتماعیشدن ،قالبهای گفتاری ،نظامهای مربوط بهوجهۀ

از آن خانواده دوستدارید در بارة شخصیتهای کتاب

بیرونی .روابط بین اجزای مختلف را بهشکل شبکهای از

 Touchstone 1یعنی پسر بلوند و دو دوست وی ،جنی

رفتارها ،نگرش ها ،باورها/ارزش ها ،هنجارها و عرفهای

و اتان چه چیزهایی بدانید؟ چگونه نظام گفتمانی که این

اج تماعی/انواع گفتمان های آیینی/راهبردهای مورد استفاده

سه جوان از آن استفاده میکنند را توصیف میکنید؟

برای حفظ وجهۀ خود و دیگران از جمله نیاز همزمان
بهمشارکت و استقالل ،و کمک و احترام ،ترسیم کنید.

اگر کتاب آموزشی شما  Touchstone 1است ،تصور

بهطورمثال ،اگر کتاب آموزشی شما Touchstone 1

کنید جنی از کتاب  Touchstone 1هستید .شما به عنوان

است  ،نشان دهید که چگونه رفتارهای جوانان در

یک زن نوازنده و دانشآموز دبیرستانی دوست دارید در

 Touchstone 1به تصویر کشیده شده و رنگ

بارة خانواده هایی که در کتاب  Vision 3به تصویر کشیده

صورتهایشان بیانگر انگارگان تنوع گرایی و اجتماعیشدن

شدهاند ،چه چیزهایی بدانید؟ برای مثال ،مرد عینکی که در

در راستای اتکای بهنفس است که مشخصۀ گفتمان نسلی

آشپزخانه دارد با دو زن صحبت میکند کیست؟ رابطه او

آمریکاییها در حدود سال  ۲۰1۰بهشمار میرود .اگر کتاب

با این زنها چیست؟ چرا در این تصاویر هر شش کودک

آموزشی شما  Vision 3است ،تصویری را که در سمت

پسرند؟ شما چگونه نظام گفتمانی که این خانوادهها از آن

چپ پایین عکس های چهارتایی قرار دارد تحلیل کنید .چه

استفاده میکنند را توصیف میکنید؟
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 )3مکالمهای بین نویسندگان یا ناشران این دو کتاب

بینفرهنگی میسر نمیشود .پیشنهاد ما این بود که تمرکز بر

آموزشی تدوین کنید و توضیح دهید که چرا آنها هنگام

روی زبان به عنوان گفتمان ،ما را قادر میسازد تا در قالب

طراحی این دو صفحه چنین مواردی را انتخاب کردهاند.

سامانه های گفتاری ،بین زبان و فرهنگ پیوند بهتری برقرار
کنیم که بتواند بهزمینه ای نمادین که هم می تواند واقعی

 )4نقش یک گفتوگوی میانگفتمانی را بین

باشد و هم فرضی ،اشاره داشتهباشد .مدرسان زبان انگلیسی

شخصیتهای یکی از کتابها آموزشی و شخصیتهای

که در داخل و خارج از محیط های انگلیسیزبان زندگی

کتاب آموزشی دیگر بازی کنید .تصور کنید هر کدام از

کردهاند ،باید در روند توضیح سامانههای گفتاری بهکسانی

آنها میخواهند تصمیم بگیرند که برای روز مادر چه کار

که جزو سامانههای گفتاری دیگرند کمک کرده و در

کنند .یا تصور کنید جنی توسط خانوادة کتاب Vision 3

بهاشتراک گذاری تجربیات خود در مواجهه با تناقضهایی

برای عید نوروز دعوت شدهاست و یا این که فرزانه برای

که چنین ارتباطی مستلزم آن است (کرامش و ژانگ ) ۲۰18

جشن کریسمس بهخانۀ جنی از کتاب Touchstone 1

نقشی اساسی ایفا کنند .سرانحام ،آنچ ه اهمیت دارد چیزی

دعوت شدهاست .گفتوگوی جنی و فرزانه را بعد از این

است که این مدرسان دو زبانه درخصوص تجربۀ خود

اتفاق تصور کنید که هر کدام از دیدگاه خودشان در بارة

می گویند و این تجربه می تواند به عنوان انگارهای برای

چیزهایی که دیده اند و کارهایی که انجام دادهاند بهیکدیگر

توانش ارتباط میان گفتاری عمل کند .چنین تجربهای ارزش

خبر و توضیح میدهند (.هدف از این فعالیتها « تمرین

فکر کردن و انتقالیافتن بهدیگران را دارد.

انگلیسی فرد» نیست ،بلکه هدف یادگرفتن این است که
چگونه از نگاه فرد دیگری به مسائل بنگریم و مفاهیمی را
مدرسان باید تشویق شوند که اثر اسکالن و همکارانش
( )۲۰1۲را بخوانند و زبانآموزان باید تشویق شوند تا از
تجربه خود برای تفسیر این موضوع استفاده کند که چگونه
فردی با یک نظام گفتمان مشخص می تواند رفتارها و
آیینها را هما ننند فردی دیگر با نظام گفتمان متفاوت ادراک
کند-و نظام گفتمان های مختلف تا چه حد با هم همپوشانی
دارند).

آژیده ،پ .و پناهی ،م .سال  .۲۰16تحلیل محتوای مرتبط
با فرهنگ در کتب آموزش انگلیسی برای دانشآموزان
ایرانی تحت عنوان مجموعۀ « »Prospectو «.»Vision
مجلۀ بینالمللی زبان و زبانشناسی .87-93 ،3:6
علوی مقدم ،س.ب ، .خیرآبادی ،ر .رحیمی ،م ،.و علوی،
س.م .)۲۰۲۰( .انگلیسی برای مدارسVision 3 :
 .Student Bookانتشارات کتب درسی ایران.
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در این مقاله ،رویکرد های مختلفی را در بارة آموزش زبان

علیاکبری ،م .۲۰۰۴ .جایگاه فرهنگ در کتب آموزشی

انگلیسی به عنوان رابط میان فرهنگ های مختلف بررسی

ELT

کردهایم .ما نشان دادیم ه تا هنگامی که زبان تنها به عنوان
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یک مهارت تلقی شود ،هرچند که این مهارت مرتبط با
نگرش و باورهای بینفرهنگی بهشمار برود ،ارتباط
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