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متأثر از تدوین و اجرای ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مصوب شــورایعالی انقالب
فرهنگی ،از سال  1392به بعد شاهد نوعی بازنگری و جهتگیری متفاوت نسبت به آموزش زبان
انگلیسی در نظام آموزش رسمی بودهایم .در جریان این تحول ،شاهد تهیه و تدوین کتابهای متفاوت
زبان انگلیســی از حیث محتوا ،ساختار و رویکرد هســتیم؛ کتابهایی که مبتنی بر اسناد باالدستی
توجهی خاص به فرهنگ ایرانی ـ اسالمی داشتهاند .این جهتگیری جدید سبب شده تا شاهد طرح
بحثهایی در خصوص بار فرهنگی این کتابها باشــیم که در این بین کمتر از منظر برداشــت و
نگرش معلمان به این موضوع مهم پرداخته شده است .در پژوهش حاضر با لحاظ نمودن دو دیدگاه
مطرح و در تقابل با یکدیگر ـ رویکرد موسوم به لیبرالی که به لزوم اکتفا به فرهنگ مقصد یا همان
فرهنگ جوامع انگلیسیزبان در کتابهای آموزش زبان انگلیسی باور دارد ،در برابر رویکرد انتقادی
که بر فرهنگ جامعه مبدأ یا جامعه زبانآموزان در آموزش زبان انگلیسی تأکید دارد ـ بهشیوهای کیفی
برداشت معلمان زبان انگلیسی درباره محتوای فرهنگی و مفاهیم مرتبط با آن در کتابهای نونگاشت
این زبان بررسی شده است .یافتهها مبین آن است که برداشت آنها ،عمدت ًا در راستای اولویتبخشی به
فرهنگ مقصد یا همان جهتگیری رویکرد لیبرالی بوده است؛ موضوعی که سبب مواجهه انتقادآمیز
آنها با کتابهای نونگاشت زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی شده است و بیتردید تداوم غلبه
این نگاه و عدم چارهاندیشی برای آن ،که بیتردید عدم همراهی مناسب معلمان را بهدنبال خواهد
داشت ،تحقق اهداف برنامه درسی جدید را با چالشهایی جدی روبرو خواهد ساخت.
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 .1مقدمه

از جمله موضوعات مهم و البته بحثبرانگیز در حوزه آموزش زبان انگلیسی مقوله فرهنگ

1

اســت؛ مقولهای که مشخصاً در بیش از دو دهه گذشــته متأثر از پیشرفتها در حوزه و

حرفه آموزش زبان انگلیسی ،بهعنوان نظاممندترین شیوه گسترش زبان انگلیسی در عرصه

جهانی ،با طرح بحثها و نظریهپردازیها و البته بروز حساسیتها ،انتقادها و دیدگاههایی
متفاوت همراه بوده است .در حالیکه از منظری ،آموزش فرهنگ در حرفه آموزش زبان

انگلیســی بهعنوان مهارت پنجم (رک :هونگ )2 :2008 ،2در کنار مهارتهای چهارگانه
مرسوم یعنی خواندن ،نوشتن ،صحبتکردن و گوشکردن معرفی میگردد ،در شماری از

آثار نوظهور انتقادی ،با ارائه مفاهیمی جدید ،بازتعریفها و دیدگاههایی متفاوت از مقوله
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فرهنگ در آموزش زبان انگلیســی مواجه بودهایم که این تفاوت و تنوع در دیدگاهها ،بر
دامنه بحثها افزوده است.

امــا نکتهای که در این میان نباید از آن غافل ماند آنکه اینگونه مباحث در جوامعی

که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی با جوامع غربی و بهویژه جوامع انگلیسیزبان متفاوتاند،

بیش از پیش موضوعیت یافته که بیتردید جامعه ایران نیز از این مســئله مستثنا نبوده
اســت؛ جامعهای که در آن بهدلیل آموزش زبان انگلیســی در قالب یک زبان خارجی،3
بیشترین درونداد آن به مؤلفه کالس درس و مشخصاً کتاب آموزشی منحصر شده است.
حال با توجه به این نکته که اوالً از ســویی بحث فرهنگ به موضوعی مهم در حوزه

و حرفه آموزش زبان انگلیســی و مؤلفههای آن چون تربیت معلم ،تهیه و تدوین مطالب
درسی و ...تبدیل شده است و از سویی دیگر نقش دانش و بینش معلمان نسبت به مؤلفه

فرهنگ و مواجهه و برداشــت آنها از آن ،تأثیری اجتنابناپذیر در آموزش این زبان دارد،
با درک این ضرورت و نیز توجه به این مســئله که در کتابهای نونگاشت زبان انگلیسی

متأثر از اســناد باالدستی شاهد اولویتبخشــی به فرهنگ مبدأ بودهایم ،در این مقاله به

بررســی کیفی نگرش معلمان زبان انگلیسی به مقوله فرهنگ و ابعاد و تجلی آن در این

کتابها خواهیم پرداخت.

1. Culture
2. Hong
)3. English as a Foreign Language (EFL

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

 .2بیان مسئله و اهمیت پژوهش

گســترش زبان انگلیســی و پیامدهای این رویداد بر نظامهای زبانی ،فرهنگی ،سیاسی و
آموزشی موضوعی است که خواه با نگاه تأییدآمیز و خواه نگاه انتقادی به آن بپردازیم ،با
طرح بحثها و نقدهایی گســترده همراه بوده است( .رک :گری )2012 ،1همانگونه که

اشاره شد حرفه آموزش زبان انگلیسی ،بهعنوان نظاممندترین ابزار گسترش این زبان ،برای

چندین دهه و در جریانی غالباً یکسویه ارائهدهنده نظریهها ،رویکردها ،شیوهها ،آزمونها

و بهطور مشــخص مواد آموزشی و کتابهای درسی از جوامع انگلیسیزبان تولیدکننده
موســوم به مرکز 2به جوامع غیرانگلیسیزبان مصرفکننده موسوم به حاشیه 3بوده است؛

جریانــی که البته در دهه  1990و متأثر از طرح جهتگیریهایی انتقادی و در رأس آن
دیدگاه امپریالیســم زبانی 4از سوی زبانشناس بریتانیایی روبرت فیلیپسون )1992( 5با

حساسیتها ،نقدها و موضعگیریهایی همراه گردید.

از این دیدگاه ،آموزش زبان انگلیســی نه صرفاً فعالیتی آموزشــی که توأمان فعالیتی

سیاســی و فرهنگی هم محسوب میشود (جانسون )2003 ،6که در روند آموزش ،منافع

سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جوامع مرکز تأمین میگردد و البته آثار زبانی و

فرهنگی آن بر جوامع حاشیه نیز انکارناپذیر است .اما در برابر این جریان انتقادی ،7جریان

غالب 8یا موســوم به لیبرالی 9با برشــمردن آموزش زبان انگلیسی بهعنوان فعالیتی صرفاً
آموزشی ،از لحاظنمودن مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیکی

آن پرهیز مینماید .ارائه و تجویز رویکردها ،شیوهها و منابع آموزشی تولیدشده از سوی
این جریان به جوامع دیگر بهویژه در جوامعی که انگلیسی در آنها بهعنوان زبان خارجی

شناخته میشود ،سبب شده تا شاهد تأثیرگذاری بیش از پیش غلبه این جریان از یکسو

و البته در مواردی شاهد طرح جدیترین انتقادها به این جریان باشیم( .رک :کاناگاراجا،10

 1999و کوماراوادیولو )2012 ،11در جامعه ایران نیز در ســالهای اخیر و با وجود غلبه

1. Gray
2. Center
3. Periphery
4. linguistic Imperialism
5. Robert Phillipson
6. Johnson
7. Critical Approach
8. Mainstream
9. Liberal Approach
10. Canagarajah
11. Kumaravadivelu
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جریان غالب ،طرح رویکردها و جهتگیریهای انتقادی مشهود بوده است .شاهد این ادعا

را میتوان در انتشار آثاری تأثیرگذار در یک دهه اخیر مشاهده نمود( .رک :آقاگلزاده و
داوری )2012 ،اما در کنار این جریان انتقادی در عرصه پژوهشی ،وجود برخی حساسیتها

و البته رویکردهای محافظهکارانه نظام آموزشــی که در برنامهریزی زبانی نمود بارز دارد
ســبب شده تا عمدتاً از بیم تأثیرگذاری فرهنگی این حرفه شاهد نوعی مواجهه منفعالنه
با این زبان باشیم؛ موضوعی که میتوان در یافتههای فرهادی و دیگران ( )2010و داوری
و آقاگلزاده ( )2015مشاهده کرد.

بــا این اوصاف ،از آنجا که در جامعه ایــران عمده درونداد آموزش این زبان از طریق

کتابهای درســی و به کمک معلم حاصل میآید ،توجه به دو عنصر کتاب آموزشــی و
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معلم موضوعی است که میتوان در خالل سنجش برداشت و یا نگرش معلمان به مقوله
فرهنگ در این کتابها مورد توجه قرار داد .در این شرایط است که با توجه به نقش معلم

در انتقال دانش زبانی و هوشیاری فرهنگی 1در روند آموزش زبان میتوان دریافت که با

وجود حساسیتها به مقوله فرهنگ چه برداشتی از این مؤلفه در بین معلمان وجود دارد
و اساساً در بین تقسیمبندیهای نظری مطرح که در ادامه بدان پرداخته میشود ،نگرش

آنان به کدامیک از جهتگیریها یعنی جریان غالب یا انتقادی نزدیکتر اســت .به بیانی
روشــنتر و البته مشخصتر ،با توجه به تغییرات بنیادین در روند تألیف کتابهای زبان

انگلیســی در نظام آموزش رسمی در خالل ســالهای  1392تا  1397که با ارائه شش
کتاب جدید در دوره متوسطه اول با عنوان  Prospectدر سه جلد و در دوره متوسطه دوم

با عنوان  Visionدر ســه جلد همراه شــده است و در همه آنها مشخصأ متأثر از دو سند

باالدســتی یعنی ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی شاهد غلبه
توجه به فرهنگ مبدأ در قالب مؤلفههای فرهنگ ایرانی ـ اســامی بودهایم ،این ســؤال

پیــش میآید که نگرش معلمان این کتابها به این مقوله چه بوده اســت .یادآوری این
نکتــه اهمیت مییابد که با وجود پژوهشهای موجود در خصوص مقوله فرهنگ و زبان

انگلیســی در ایران همچون بحرینی ( ،)1392قهاری ( ،)1392ناجی میدانی و همکاران
( ،)1393غیاثیــان و همکاران ( )1395و خســروی و رفیعی ( ،)1396این مقوله از این

منظر کمتر بررسی شده است.

1. Cultural Awareness

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

 .3مبانی نظری

فرهنگ از جمله مفاهیمی است که در حوزه زبانشناسی کاربردی بهطور عام و در حوزه
آموزش زبان انگلیسی بهطور خاص با بحثها و دیدگاههایی مختلف و البته جدید همراه

بوده اســت .در این بخش ابتدا با ذکر تعریفی از این مفهوم به ارائه ســه دیدگاه مطرح

در اینخصوص پرداخته میشــود؛ دیدگاههایی که مبنایی برای سنجش کیفی برداشت

معلمان را در این پژوهش فراهم میآورد.
 .3.1فرهنگ :ماهیت و ابعاد

ویلیامز )1976 :87( 1واژه فرهنگ را در زمره دو یا سه واژهای در زبان انگلیسی برشمرده

کــه بهدلیل مواجهه با آن از زوایایی گوناگون ،ارائه تعریفی مورد اجماع درخصوص آن را
ال بسیار دشوار ساخته است .در اینجا به سه نمونه از رایجترین و پراستنادترین تعاریف
عم ً

و طبقهبندیها اشاره میشود:

 .3.1.1فرهنگ سطحی در برابر فرهنگ عمیق

از جملــه رایجترین و پراســتنادترین تعاریف و طبقهبندیها میتــوان به الگوی دوگانه

فرهنگ ســطحی 2در برابر فرهنگ عمیق 3اشــاره نمود .4در فرهنگ سطحی یا ظاهری،
صرفاً مســائل روزمره زندگی همچون غذا ،پوشــاک ،تعطیالت ،تفریحات و برخی مسائل

چون تاریخ و هنر و ســینمای یک جامعه مدنظر اســت ،در حالیکه در فرهنگ عمیق،
رفتارها ،نگرشها ،عقاید ،ارزشها ،ایدئولوژیها و ویژگیهای روانی جامعه مدنظر اســت.

در این تقسیمبندی ،فرهنگ ظاهری بیشترین تجلی ملموس را دارد ،از اینرو برای همه

قابل درک است اما فرهنگ عمیق که دربردارنده مؤلفههای ضمنی و پوشیده است ،برای

همه قابل درک نیست.
 .3.1.2الگوی کوه یخ

الگوی دیگری که در حوزه آموزش زبان کاربرد دارد ،الگوی موســوم به کوه یخ اســت؛
5

الگویی که نخســتین بار هال )1976( 6در تعریف فرهنگ ارائه نمود تا بدیننحو عمق و
1. Williams
2. Surface Culture
3. Deep Culture

 .4این تقســیمبندی در انگلیســی عمدت ًا با عنوان فرهنگ با  Cکوچک ( )cultureدر برابر فرهنگ با
 Cبزرگ ( )Cultureشناخته میشود.
5. Iceberg Model of Culture
6. Hall
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پیچیدگیهای مقوله فرهنگ را به تصویر بکشاند .مقایسه فرهنگ با کوه یخ از اینروست
کــه در دنیای بیرون ،تنها نوک کوه یخ یعنی بخش اندکی از آن ( )%10قابل مشــاهده
اســت و در این مقایسه این میزان ،همان ویژگیها و نمادهای محسوس در جامعه یعنی

خوراک ،پوشاک ،موسیقی ،تفریحات و ...است ،اما بخش اعظم آن ( )%90در زیر آب قرار
دارد که این همان مؤلفههای نامحســوس اســت؛ مؤلفههایی که در ابعاد مختلف جامعه

ســاری و جاری اســت بدون آنکه در نگاه اول بدان توجهی شود .از اینجمله میتوان به

طبقات اجتماعی ،نقشها و تبعیضهای جنسی ،روابط خانوادگی ،مفاهیم ارزشی ،هویت
فردی و اجتماعی و ...اشاره کرد.

 .3.1.3رویکرد نوگرا در برابر ساختارگرا
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الگویی دیگر که در رویکرد انتقادی به آن توســل بیشتری میشود ،دوگانه نوگرایی 1در

برابر سازهگرایی 2است .به استناد گری ( )2012در دیدگاه نخست ،فرهنگ به مؤلفههایی
چون عادات غذایی ،پوشش ،فعالیتهای تفریحی و ...یا همان زندگی مادی در یک جامعه

اشاره دارد .اما در ساختارگرایی که مورد عالقه رویکرد انتقادی است ،فرهنگ و ابعاد آن

در هر جزیی از زندگی اجتماعی معاصر تجلی دارد( .رک :هال)1997 ،

اما در کنار این دستهبندیها ،ارائه تعاریف دیگری نیز میتواند به تبیین بهتر این مؤلفه

کمک نماید .براون )1990( 3به بیانی ســاده ،فرهنگ را در حوزه مطالعات زبانی ،همانا

ادبیات ،هنر ،موسیقی ،تاریخ ،جغرافیا ،سیاست ،رفتارها ،آداب ،تجارب ،نگرشها و دانش

اجتماعی تعریف مینماید که در یک زبان تجلی مییابد .هج )2000( 4فرهنگ را حاوی

جنبههای زیباشــناختی (هنر ،موسیقی ،ادبیات) ،جامعهشناختی (سبک زندگی ،آداب و
رفتارهای روزمره) ،معناشــناختی (واژهها و مفاهیم خاص) و کاربردشناختی (هنجارهای
رفتاری) معرفی میکند که در یک زبان تجلی دارد .گری ( )2010فرهنگ را بهطورکلی

دربرگیرنده ارزشها ،باورها ،شــیوههای فکری و رفتاری مشــترک دریک جامعه معرفی
میکند که در ابعاد مختلف زندگی روزمره همچون آموزش ،سیاســت ،مذهب ،رسانه و...
تجلی دارد .پنیکوک )1994( 5با معرفی فرهنگ بهعنوان مفهومی دشوار ،برای آن معانی

متعددی برمیشــمارد .نخســت ،فرهنگ بهمثابه ارزشهای واال که در آثار هنری تجلی
1. Modernism
2. Constructivism
3. Brown
4. Hedge
5. Pennycook

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

مییابد و خاص طبقه نخبه اســت .دوم ،بهعنوان شــیوه زندگی که روح حاکم بر جامعه
است و سوم شیوهای که به کمک آن افراد گوناگون مفهوم زندگی یکدیگر را درمییابند.

اما نکته حائز اهمیت دیگر در اینباره که ضرورت توجه به مقوله فرهنگ و نســبت آن با

زبان را پررنگتر میسازد ،همانا این باور مستند است که زبان را نمیتوان یک ابزار صرفاً
فنی برشمرد ،بلکه محصولی فرهنگی است که در بافتهای تاریخی ،فرهنگی و اجتماعیِ

خاصی شــکل میگیرد و از اینرو حامل ویژگیهای آن بافتهاست( .رک :ویگوتسکی،1
 )1987اما در سطحی عمیقتر ،به استناد پنیکوک ( ،)2007فرهنگ خود حاوی اندیشهها،

باورها ،رفتارها ،هویتها و ایدئولوژیهایی اســت که در بین ســخنگویان یک زبان ظهور

مییابد و خود به شکلگیری نوعی گفتمان 2میانجامد؛ گفتمانهایی که با گسترش یک

زبان منتشر میشوند.
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 .3.2فرهنگ و زبان انگلیسی از منظر دو رویکرد لیبرالی و انتقادی

با این اوصاف ،سؤال اساسی آن است که آیا میتوان برای زبانی قدرتمند چون انگلیسی،

چنین مؤلفههای فرهنگیای را نادیده انگاشــت؟ بررسی دو رویکرد لیبرالی و انتقادی در
اینخصوص مبین تقابل این دو رویکرد در قبال مقوله فرهنگ اســت .شاهد این مدعا را

میتــوان در آثار متعدد این دو رویکرد یافت .در حالیکه در آثار لیبرالی نوعی ســکوت
یا بیتوجهی به این مقوله نمود بارز دارد ،در آثار انتقادی توجهی رو بهگســترش به آن
دیده میشود .بهعنوان نمونه ،مروری بر جنکینز )2003( 3با عنوان انگلیسیهای جهانی

4

که از مناظر مختلف به ســیر شکلگیری و پیامدهای گسترش این زبان پرداخته ،نشان
میدهــد کــه در آثار موجود ،هیچگونه ذکری از کلمه فرهنگ و یا اشــارهای به موضوع

فرهنگ و پیامدهای فرهنگی گسترش این زبان نشده است .در مواجهه با این حالت ،نظر
بــه اهمیت فزاینده مقوله فرهنگ و پیوند آن با زبان و بهطورخاص زبانی قدرتمند چون

انگلیســی که با فرهنگ خاص خود در حوزههای مختلف رســانه ،آموزش ،تفریحات و...
(رک :فیلیپســون )1992 ،نمود عینی دارد ،تداوم این پوشــیدگی در برخی آثار لیبرالی

مبین مواجههای عامدانه با این مفهوم است.

در تأکید بر بار فرهنگی زبان انگلیســی از منظر رویکرد انتقادی ،به استناد تسویی و
1. Vygotsky
2. Discourse
3. Jenkins
4. World Englishes
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تلفســون )2 :2007( 1در هر زبان ،تاریخ ،باورها ،فرهنگها و ارزشهای ســخنگویان آن

تجسم یافته است و از اینرو ،نمیتوان زبان و فرهنگ را از هم جدا پنداشت .جدای از آن،

نمیتوان از تأثیر ظهور رویکردهای انتقادی در حوزه زبان و مطالعات فرهنگی چشمپوشی
نمود .اما نکته مهم دیگر در این بحث ،به تفاوت در میزان و نوع توجه و حساسیت بدین
موضوع در جوامع مختلف بازمیگردد .مروری بر آثار برجستهای که به تأثیرات فرهنگی

گســترش این زبان پرداختهاند ،بیانگر آن است که دغدغه پیامدهای فرهنگی در جوامع

غیرغربی و بهطور خاص جوامع آسیایی و نیز مذاهب غیرمسیحی و جوامع با فرهنگهای

ریشهدار بیش از جوامع دیگر نمود دارد .نمونههایی از این پژوهشها را میتوان در آثاری
چون کریستنسن 2و دیگران ( )1983در دانمارک ،دوا )1994( 3در هند ،کوباتا)1998( 4
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در ژاپن و سالمی )2006( 5در مغرب مشاهده نمود.

 .3.3الگوهای فرهنگی در کتابهای آموزشی

همانگونه که اشاره شد ،محتوای فرهنگی در کتابهای آموزشی موضوعی درخور توجه
است که بیتردید بهویژه در جوامعی که زبان انگلیسی در آنها بهمثابه زبان خارجی شناخته

میشود اهمیتی دوچندان مییابد .در اینباره به استناد باردوی ـ هارلینگ )1996( 6مواد

آموزشی و بهویژه کتابهای درسی از اعتبار و وجهه خاصی در کالسهای زبان خارجی

در هر نظام آموزشــی برخوردارند ،چرا که در چنیــن بافتهایی فراگیران زبان ،درونداد
قابلتوجهــی جدای از کالس درس دریافت نمیکنند و از اینرو کتاب درســی بیش از

پیش اهمیت مییابد.

اما بار فرهنگی این دســته از منابع آموزشــی و نیز مقوله آموزش فرهنگ در آنها از

جمله مباحثی بوده که همواره صریحاً و یا ضمنی محل نزاع حامیان رویکردهای لیبرالی

و انتقادی بوده اســت .اندرســون )2003( 7درخصوص جایگاه کتابهای درسی آموزش
زبان انگلیســی بدین مسئله اشــاره مینماید که از جمله ادعاهای جریان آموزش غالب،
معرفی و تبلیغ کتابهای درســی تهیه شــده در کشورهای مرکز بهعنوان بهترین منبع
1. Tsui & Tollefson
2. Christensen
3. Dua
4. Kubota
5. Sellami
6. Bardovi-Harling
7. Anderson

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

برای آموزش این زبان در دیگر جوامع اســت که این ادعا با مطرحشدن جهتگیریهای

انتقادی و بهویژه رویکرد آموزش انتقادی با چالشهایی جدی روبرو شده است ،بهنحوی
که اعتبار و تناســب این دســته از آثار از جوانب متعددی از سوی شمار غالب توجهی از

زبانشناسان کاربردی به زیر سؤال رفته است.

اساساً تهیه و تدوین کتابهای آموزش زبان انگلیسی و بهویژه از دهه  1970به بعد

(گری )2010 ،بهمثابه صنعتی ســودآور (اپل و کریســتین ـ اسمیت ،)1991 ،1در سایه

ترویج گفتمان بومیگرایی 2عمدتاً در انحصار جوامع مرکز و نهادها و ناشــران خاص این

جوامع بوده است .این کتابها کهبهعنوان بهترین و مناسبترین منابع آموزشی از سوی

تولیدکنندگان ،تبلیغ و عمدتاً هم بهعنوان منابعی ایدهآل بدون کمترین محدودیتی برای
همه جوامع مصرفکننده شــناخته میشوند ،بهحدی گسترش و رواج دارند که با عنوان

کتابهای درسی جهانی 3شناخته میشوند( .گری)2010 ،

اما در نقد این دسته از منابع آموزشی با انتقادهایی جدی روبرو بودهایم .بهعنوان نمونه،

فیلیپسون ( )1992در خصوص ایندسته از کتابهای درسیِ جریان غالب ،صریحاً متذکر

این نکته میشود که اینها نمادهایی شاخص از امپریالیسم فرهنگی غرب و انتشاردهنده

اندیشــهها و باورهای فرهنگ غرب در دیگر جوامعاند .گری ( )2002بر این نکته تأکید
میورزد که از جمله نتایج جهانیشــدن آموزش زبان انگلیسی ،تحمیل کتابهای درسی
تولیدشده در جوامع مرکز به کشورهای حاشیه است؛ کتابهایی با گستره بینالمللی که

بهنحوی فزاینده در حال گســترشاند و با این حال چه از لحاظ موضوعی و چه از لحاظ
فرهنگی انحصاری و نامتناسب هستند .کاناگاراجا ( )1999نیز با استناد به شواهد متعدد،
تناسب و روح حاکم بر ایندسته از آثار را با فضای فرهنگی و اجتماعی جوامع حاشیه در
تعارض و تضاد برمیشمارد .از همینروست که گری ( )2010در جمعبندی خود درباره

بار فرهنگی ایندســته از آثار آنها را نه صرفاً تولیداتی زبانی که در عین واحد تولیداتی
فرهنگی معرفی میکند که در راستای منافع ،عقاید و ارزشهای طراحان و تولیدکنندگان

خــود قرار دارند .با چنین اوصافی اســت که کاناگاراجــا ( )1999و گری ( )2010با به

چالشکشیدن منطق تناسب فرهنگی ایندسته از تولیدات برای همه جوامع و بافتهای

فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی ،ضرورت توجه دقیق و تحلیل و بررسی این آثار را یادآور
1. Apple & Christian-Smith
2. Nativism
3. Global Course Books
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شــدهاند .کوباتا ( )1998نیز با ارائه شواهدی رســالت مواد آموزشی و بهویژه کتابهای
درسی را خلق چارچوبهایی اجتماعی ،ارزشی و فرهنگی مطابق فرهنگ غرب ،بزرگنمایی

ارزشهای مثبت و چشمپوشی از جنبههای منفی فرهنگی جوامع انگلیسی زبان میداند.
گــری ( )2002و نیز به پیروی از وی ،اکبری ( )2008بهلحاظ محتوا به دو دســته

از آثار قائل شــدهاند .دسته اول ،آثاری که بهشدت مرکزمحورند .گری ( )2000اینگونه

کتابها را نه صرفاً منبعی برای آموزش واژگان و دستور زبان انگلیسی ،بلکه کاالهایی با
بار فرهنگی برمیشــمارد که نقش سفیران فرهنگی جوامع تولیدکننده خود را به دوش
میکشند .به استناد وی موضوعات ایندسته از کتابها بهنحوی است که با برجسته ساختن
ارزشها و اســتانداردهای زندگی و فرهنگ جوامع مرکز ،ارزشها و ســنتهای فرهنگی
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و اجتماعی جوامع حاشــیه را کم اعتبار معرفی مینمایند و بهنحوی آنها را به حاشــیه
میرانند .بانگاس )2010( 1در اینخصوص بدین نکته اشــاره میکند که نهتنها ایندسته

از کتابها از موضوعات و مسائل اساسی و دغدغههای دنیای امروز تهی هستند ،بلکه در
پی به تصویر کشیدن چهرهای آرمانی از کشورهای انگلیسیزبان مرکز یعنی ایاالت متحده

و بریتانیا میباشــند .گری ( )2000بدین نکته ظریف اشاره مینماید که حتی زمانی که

ایندســته از آثار به موضوعات و دغدغههای عصر حاضر همچون فقر ،گرسنگی ،تبعیض
و مواردی از ایندســت میپردازند ،بافت آن کشــورهای آفریقایی و یا جهان اسالم است

و بدیننحــو در پی خلق و القای این باور در فراگیران این زباناند که گویی هیچ اثری از
فقر و تبعیض در آمریکا و اروپا وجود ندارد.

اما گروه دوم کتابهایی را شــامل میشود که بهتعبیر گری ( ،)2002کتابهایی به

اصطالح خنثی و پاکیزهاند .2به باور اکبری ( )2008ظهور برخی حساسیتها و انتقادها به

برخی کتابهای قبلی در این حیطه ،سبب شده تا در سالهای اخیر شاهد انتشار و رواج
کتابهایی باشیم که با هدف کاستن از حساسیتها و نیز از دست ندادن بازار پرسودشان

به موضوعاتی نسبتاً خنثی و خالی از بحث و جدل و یا به تعبیری پاکیزه همچون مسافرت،
خرید ،سرگرمی ،تعطیالت ،غذا و ...میپردازند و در آنها اثری از موضوعات مهم اجتماعی،
فرهنگی و دغدغههای زندگی امروز دیده نمیشود .هیلیارد )2005( 3در مواجهه با ایندسته

از آثار خاطرنشان میسازد که با بررسی موضوعات اینگونه کتابها نهتنها به هیچ مطلب
1. Banegas
2. Sanitized
3. Hillyard

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

قابلبحث و تأملبرانگیزی برنمیخوریم بلکه برعکس با موضوعاتی چون خانواده ،ورزش،

تفریح ،ســرگرمی ،مسافرت ،فرهنگ پاپ و جشنوارههایی در کشورهای دوردست مواجه

میشویم که کمتر ارتباط و تناسبی با شرایط زندگی ،مسائل فرهنگی و اجتماعی و نیاز

فراگیران زبان انگلیسی در غالب کشورهای حاشیه دارد.

اما نقطه اشتراک و یا پیام ایندسته از آثار به استناد گری ( )2010ریشه در زندگی

و فرهنــگ غربــی جوامع مرکز دارد .وی در این اثر بــا ارزیابی تعدادی از معروفترین و
شاخصترین کتابهای درسی مرکزمحور در عرصه جهانی به ویژگیهایی چون فردگرایی،

مصرفگرایی ،ســودگرایی ،خودبرتربینی زبانی و فرهنگی ،مادیگرایی و معنویتگریزی

اشاره مینماید که در سراسر این آثار نمود بارز دارد .البته نکته مهم آنکه این یافتهها با
یافتههای حاصل از پژوهشهای متعدد خارجی همچون سالمی ( ،)2006سوارز )2005( 1و

بهویژه پژوهشهای داخلی همچون زارعی و خالصی ( ،)2010عسگری ( )2011و مشکات

( )2002هماهنگی قابلتوجهی دارد .در مجموع ،به اســتناد داوری ( ،)1393در بررسی
محتوای فرهنگی ایندسته از آثار و خصوصاً با لحاظنمودن شرایط جوامع حاشیه ،با سه

نقد جدی روبرو هستیم که عبارتاند از:
 .1عدم تناسب و ارتباط فرهنگی؛

 .2تبعیض فرهنگی بین جوامع مرکز و حاشیه؛
 .3عدم توجه به مؤلفههای فرهنگ غیر مرکز.

جدای از آثار لیبرالیای که توجهی به مقوله فرهنگ زبان انگلیسی و آثار و پیامدهای

گســترش آن نداشــتهاند ،غالــب آثار این جریــان بهویژه در بخش آمــوزش این زبان،
بهضرورت دســتیابی به توانش فرهنگی مرکزمحور 2در کنار توانش زبانی آن باور دارند و

از همینروســت که انحصارا ً به آموزش آن در کتابهای درســی تأکید مینمایند( .رک:
کوماراوادیولو )2011 ،به اســتناد اکبری ( )2008توجیه پدیدآورندگان این آثار آن است
فردی که خواهان فراگیری زبان انگلیسی است باید آشنایی کامل با هنجارهای فرهنگی

جامعه مقصد یعنی کشورهای مرکز داشته باشد .در نقد این دیدگاه ،اکبری بر این نکته
تأکید میورزد که این فرض تنها برای فراگیرانی میتواند صادق باشــد که برای تحصیل

و کار قصد مهاجرت به کشــورهای مرکز را دارند .اما امروزه بهدلیل کاربرد گسترده زبان
1. Soares
2. Center-Oriented
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انگلیســی و تغییر کاربردهای آن ،اکثر کاربران این زبان افراد غیرانگلیسیزباناند که هر
یــک هویت فرهنگی خاص جامعه خود را دارد و در بســیاری از موارد با جوامع مرکز و
سخنگویان این زبان هم تعاملی ندارند .بنابراین در اکثر موارد نیازی برای آشنایی کامل

آنهــا با فرهنگ جوامع مرکز وجود نــدارد .در نتیجه ،وی در چارچوب آموزش انتقادی

1

بر آموزش فرهنــگ جامعه مبدأ یعنی جامعه فراگیران تأکید میورزد .به باور اکبری ،از
پیش روی
منظر آموزش انتقادی ،اتکای به فرهنگ جوامع حاشــیه نهتنها این فرصت را ِ

فراگیر مینهد تا در خصوص جنبههای مختلف فرهنگ جامعه خود به نظاره نشیند و از

جهاتی چند از فرهنگ خود آگاهتر گردد ،بلکه با طرح آن در کتابهای درسی شرایطی

حاصــل میآید تا نوعی احترام و ارزش نهادن برای فرهنگ خود ،ترویج شــود .به بیانی

18

گویاتر ،در حالیکه اســتفاده از کتابهای مبتنی بر فرهنگ جوامع مرکز که به اســتناد

گــری ( )2000و بانــگاس ( )2010فرهنگ جوامع مرکز یا همان مقصد را برجســته و
آرمانی معرفی مینمایند و فرهنگ جوامع حاشــیه یا همان مبدأ را به اشــکال مختلف
کماعتبار و یا بیارزش برمیشــمارند ،بهرهگیری از مؤلفههای فرهنگی جوامع حاشیه در

تهیه و تدوین کتابهای درســی میتواند نهتنها از شکلگیری هرگونه حس حقارت در

فراگیران نســبت به فرهنگشان خودداری نماید ،بلکه میتواند فرهنگ جوامع حاشیه را

در ذهن فراگیرانِ متعلق به این جوامع ،ارزشمندتر از گذشته معرفی نماید .بنابراین ،در

این راهکار پیشنهادی نهتنها از آسیبهای فرهنگی بهرهگیری از کتابهای درسی صرفاً

مرکزمحور کاسته میشود ،بلکه میتواند به ابزاری برای معرفی ،بازیابی و تقویت فرهنگ

جوامع حاشیه در بین فراگیران تبدیل شود.

البته به باور نگارندگان ،این راهکار نمیتواند بهتنهایی پاســخگوی نیاز فراگیران در

عصر حاضر باشد .اساساً بهدلیل تغییر کاربرد و گستره زبان انگلیسی و مواجهه فراگیران
با سخنگویانی از جوامع و فرهنگهای متعدد ،ضرورت توجه به کسب توانش بینافرهنگی

2

برای زبان انگلیســی بهعنوان زبانی بینالمللی اهمیتی ویژه دارد .البته بحث در خصوص
این مفهوم نوظهور که ریشه در تحوالت ارتباطی و بهطور خاص گسترش زبان انگلیسی

در عصر جدید دارد ،مجالی بیش از این را میطلبد .اما ذکر این نکته اهمیت مییابد که

به استناد جودیت )2013( 3کسب توانایی در استفاده از زبان انگلیسی بهمثابه یک زبان
1. Critical Pedagogy
2. Intercultural Competence
3. Juddit

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

بینالمللی در گروی توانایی درک فرهنگهای مختلف در موقعیتهای احتمالی پیشِرو
است .بایرام ،)1997( 1کوماراوادیولو ( )2008و مککی )2002( 2با ناکافی دانستن توانش

فرهنگی مرکزمحور و حتی کســب توانش دوفرهنگی 3یعنی توانش فرهنگی جوامع مبدأ

و مقصد ،بهدلیل تغییرات در کاربرد و گستره زبان انگلیسی بر کسب توانش بینافرهنگی

تأکیــد مینمایند .البتــه کوماراوادیولو ( 2008و  )2012بر این نکته تأکید دارد که مراد
از چنین توانشــی نه صرفاً کسب و استفاده از آن در موقعیتهای مختلف ،بلکه آگاهی و

توانایی مواجهه نقادانه با آنهاست .به باور وی ،چنین توانشی باید با هوشیاری بینافرهنگی

4

همراه گردد .در سایه چنین هوشیاریای است که نهتنها درباره دیگر فرهنگها میآموزیم،

بلکه از دیگر فرهنگها هم میآموزیم .بیشک ،در نتیجه کسب چنین توانش و هوشیاری

انتقادیای است که فراگیر در کنار فراگیری زبان انگلیسی میتواند نه با نگاهی جانبدارانه

و یا منفعالنه ،بلکه به استناد فانتینی )1997( 5و کاناگاراجا ( )2006با نگاهی هوشیارانه
ضمن حفظ و تقویت هویت فرهنگی خویش ،به نقد ،سنجش و گزینش ارزشهای فرهنگی

دیگر جوامع بپردازد .خالصه آنکه ،از منظر بایرام ( ،)2006مجهز شدن فراگیران به چنین

توانش بینافرهنگیای است که آنها را از مواجهه و درک فرهنگ و جامعه غرب از چشمانداز

گفتمانهای قالبی و کلیشهای دیکتهشده در این آثار رها میسازد.

 .4سنجش برداشت معلمان نسبت به مقوله فرهنگ در کتابهای آموزشی

نظر به اهمیت نقش معلمان زبان انگلیسی در هر نظام آموزشی ،به شیوهای کیفی ،برداشت
آنها از مقوله فرهنگ و ابعاد آن و مشخصاً تجلی آن در کتابهای نونگاشت زبان انگلیسی

مورد سنجش قرار گرفت .بدینمنظور با استفاده از مصاحبه کانونی ،در دو نوبت و مجموعاً
از پانزده معلم زبان انگلیسی مصاحبه بهعمل آمد .در نوبت اول هشت معلم زبان انگلیسی
شاغل در شهر تهران و در نوبت دوم از هفت معلم زبان انگلیسی شاغل در شهر مشهد در
تیرماه  1397مصاحبه بهعمل آمد .گفتنی است که جهت انجام این مصاحبه از حدود چهل
معلم زبان انگلیسی ،دعوت شده بود .مشخصات اعضای شرکتکننده بدین شرح است:

1. Byram
2. McKay
3. Biculturalism
4. Intercultural Awareness
5. Fantini
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جدول  :1مشخصات شرکتکنندگان در مصاحبه کانونی نوبت اول

20

جنسیت

سن

میزان تحصیالت

تجربه تدریس به سال

1

زن

41

کارشناسی

16

2

زن

35

کارشناسی ارشد

11

3

مرد

38

کارشناسی

14

4

زن

34

کارشناسی

11

5

مرد

46

کارشناسی

22

6

مرد

29

کارشناسی ارشد

6

7

مرد

33

کارشناسی ارشد

8

8

زن

28

کارشناسی

6

جدول  :2مشخصات شرکتکنندگان در مصاحبه کانونی نوبت دوم
جنسیت

سن

میزان تحصیالت

تجربه تدریس به سال

9

زن

31

کارشناسی

6

10

زن

34

کارشناسی

8

11

زن

37

کارشناسی

14

12

مرد

31

کارشناسی

9

13

مرد

36

کارشناسی ارشد

12

14

زن

29

کارشناسی

7

15

مرد

34

کارشناسی ارشد

12

درخصوص جایگاه و اهمیت بهرهگیری از مصاحبه کانونی بهعنوان یکی از اشکال روش

کیفی به استناد دورنیه )2007( 1درمییابیم که در این شیوه ،معموالً از گروههای کوچک
شش تا دوازده نفر استفاده میگردد که در آن افراد در برابر پرسشهای مطرحشده به نحو

بارش فکری یا مشکلگشایی گروهی 2نهتنها به پرسشها پاسخ میدهند ،بلکه پاسخهای

یکدیگر را به چالش میکشــند که نتیجه آن دستیابی به یافتههایی پربارتر است .در این

پژوهش ،با بهرهجویی از دســتورالعملهای ارائهشــده درخصوص نحوه طراحی و اجرای
1. Dornyie
2. Brainstorming

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

مصاحبه کانونی (رک :دورنیه 2007 ،و  )2009بهنحوی نیمهساختمند 1مصاحبهها حول
چهار پرسش اصلی و چندین پرسش فرعی که معموالً در ایندسته از مصاحبهها از طرف

مصاحبهکننده و دیگر شرکتکنندهها مطرح میگردد ،در دو جلسه ،هر کدام حدودا ً سه

ساعته ،برگزار شد:

 .1فرهنگ چیست؟ ابعاد و نمادهای آن کداماند؟

 .2نمادهای فرهنگ در کتابهای آموزش زبان انگلیسی چیست؟

 .3آیا میتوان از فرهنگ جامعه مبدأ در تدوین کتابهای آموزشی استفاده نمود؟

 .4آیا موضوعات کتابهای درسی بینالمللی رایج از لحاظ فرهنگی با فرهنگ جامعه

ایران همخوانی دارند؟

 .5با توجه به غلبه محتوای فرهنگ مبدأ در کتابهای نونگاشــت ،نظر شما در این

خصوص چیست؟
 .5یافتهها

با بهرهگیری از تحلیل مضمون 2میتوان متناسب با سؤاالت مطرحشده در مصاحبه کانونی

بهطور مشخص در پنج موضوع به بررسی و تحلیل یافتهها پرداخت که در ذیل به اجمال

به توصیف و تحلیل آنها پرداخته میشود:

الف .درخصوص پرسش نخست که به مقوله فرهنگ و ابعاد و نمودهای آن اختصاص

داشــت ،یافتهها مؤید آن بود که عمده پاســخها به ابعاد سطحی آن محدود شده است.

بهطور مشخص از بین پانزده معلم حاضر در این نگرشسنجی ،دوازده نفر صرفاً به موارد
ســطحی این مقوله اشــاره نمودند؛ مواردی چون مسائل و آداب روزمره زندگی همچون
غذا ،لباس ،تفریحات ،تعطیالت ،رسوم خاص ملی یا مذهبی ،روابط خانوادگی یا دوستی
و بعضاً مســائلی چون عالقه به برخی ورزشها و فعالیتهای اجتماعی در کنار مواردی
دیگر چون عالقه به حیوانات .بهعنوان نمونه:

ـ فرهنگ به زبان ساده در زندگی روزمره همگان و در آداب و رفتارها دیده میشود.

پوشــاک ،تفریحات ،دوستیها و روابط اجتماعی همه و همه فرهنگ یک جامعه را

میسازد .غذا خود نمونهای دیگر از فرهنگ است .آداب و رسوم مذهبی نمونههای
1. Semi-Structured
2. Thematic Analysis
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فرهنگ هستند( .معلم شماره )4

ـ با مشاهده رفتارها در یک جامعه میتوانیم مفهوم فرهنگ را بهخوبی درک کنیم.
ال لباس خود یک نشــانه مهم اســت .فعالیتهای روزمره نشانهای دیگر است...
مث ً

توجــه به این فعالیتها و نیز تفریحات اســت که جامعــهای را از جامعهای دیگر

متفاوت میکند .رعایت قوانین رانندگی و یا توجه به وقت هم فرهنگ یک جامعه

را میسازد( .معلم شماره )13

اما بر خالف این نگاه غالب ،توجه به برخی جنبهها و نمودهای غیرسطحی و عمیق تنها

در دیدگاههای سه معلم تجلی داشت .اشاره آنها به مقولههایی چون مذهب ،جهانبینی،

جنبههــای فردی و اجتماعی و توجه به مقوالتی چون تاریخ ،هنر و ادبیات یک جامعه و

22

یا عاداتی چون مصرفگرایی و یا صرفهجویی ،خودبرتربینی و یا تواضع و ...نمونههایی از

این نگاه برشمرده میشود.

ـ غذا و پوشــاک و روابط خانوادگی و دوســتی و ...همه فرهنگاند اما در نگاهی
ال نگاه
عمیقتر ابعادی وجود دارد که بهراحتی دیده نمیشود ،اما بسیار مهماند .مث ً

به زندگی و مرگ که ریشــه در مذهب و جهانبینی یک جامعه دارد .نوع مواجهه
با طبیعت و یا تعامل با بزرگترها و( ...معلم شماره )6

ال مصرفگرایی
ـ  ....برخی ابعاد ریشه در فرهنگ دارند اما کمتر به چشم میآیند  ...مث ً

کــه از جامعهای به جامعه دیگر یا بهتر اســت بگوییم از فرهنگی به فرهنگ دیگر
متفاوت اســت .احترام به طبیعت و یا همنوعان نیز مؤلفهای فرهنگی است ....اینها
ریشه در تاریخ و مذهب دارند ...که در ادبیات و هنر یک جامعه تجلی دارد( .معلم
شماره )15

ب .درباره پرسش دوم نیز شاهدیم که متأثر از نگاه معلمان به فرهنگ ،پاسخها در این

خصوص هم عمدتاً به ابعاد سطحی خالصه گردید .عمده آنها با توجه به تصاویر کتابها،
نمود فرهنگ در کتابهای آموزشــی را در مواردی چون لباس ،نوع غذاها و نوشیدنیها،

رابطه با جنس مخالف ،قرار مالقات و دوستیابی ،شرکت در مراسمها ،زندگی با حیوانات
و ...معرفی نمودند .بهعنوان مثال:

ـ شــاید بیشــترین نمود را بتوان در روابط اجتماعی همچون دختر و پســر ،بین
همکالسیها و همکاران و یا در مواردی چون توجه به تفریحات و شادیها مشاهده

نمود که از لحاظ فرهنگی میتوانیم بگوییم زندگی شادی دارند( .معلم شماره )1

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

ـ تقریبــاً در همه تصاویر کتابها میتوان فرهنــگ را دید .عالقه به برخی غذاها،

نوشــیدنیها ،نوجه به پوشــش و تنوع لباس ،توجه به آدابی چون عید پاک و یا

کریسمس ،زندگی با حیوانات ،عالقه به وسایل جدید ارتباطی ،همه و همه نمودهای
فرهنگیاند( .معلم شماره )10

اما این نمودها در بین ســه معلمی که درخصوص پرسش نخست به ابعادی متفاوت

از فرهنــگ اشــاره نمودند ،با تفاوتهایی همراه بود .در نــگاه این دو ،در متون و تصاویر
کتابها شاهد بروز ابعادی از فرهنگ هستیم که کمتر بهچشم میآید:

ـ در کنار برخی ابعاد چون اهمیت وقتشناسی و یا توجه به محیط زیست ،شاهدیم
ال دیده
ال مصرفگرایی واقعا نمود دارد .میل به مصرف زیاد و تبلیغ آن کام ً
کــه مث ً
میشود (معلم شماره )15

ـ نمیتوان در کنار بســیاری از مفاهیم که در این کتابها تبلیغ میشــود و جزو
فرهنگ هستند ،بهنوعی حس برتری آنها در مقایسه با دیگران بیتوجه بود .تبلیغ

ال دیده میشــود .برتری زبان ،فرهنگ و ...در
ســبک زندگی غربی در کتابها کام ً

غالب کتابها وجود دارد( .معلم شماره )11

ج .دربــاره اینکه کدام فرهنگ و یا فرهنگها بایــد در آموزش زبان و در کتابهای

آموزشــی لحاظ گردد ،یافتهها بیانگر آن اســت که غالب آنها بهعلت پیوند جداییناپذیز

فرهنگ و زبان ،تنها به آموزش فرهنگ جوامع انگلیسی زبان معتقدند .بهعنوان مثال:

ـ زبان ،زبان انگلیســی اســت و فرهنگ هم به ناچار باید انگلیسی باشد ...شاید در

جاهایی هم با جامعه ما همخوانی نداشــته باشد اما چارهای نیست ...فرد باید زبان
را با فرهنگ آن بیاموزد( .معلم شماره )2

ـ زبــان و فرهنگ جداییناپذیرند .این یک اصل در آموزش زبان اســت .نمیتوان

فرهنگ دیگری را در دل زبانی خورانید ...چرا کتابهای مدارس ما ناموفقاند؟ یکی
اینکه سعی کردهاند فرهنگ ایرانی را در زبان انگلیسی وارد کنند( ...معلم شماره )14

اما در مقابل شاهد ارائه این دیدگاهها نیز هستیم:

ـ زبان انگلیسی را نباید با زبانی دیگر مقایسه کرد .زبان بینالمللی دیگر مختص یک
جامعه نیســت .دیگر مخاطبان ما الزاماً انگلیسیزبانان و یا در جامعه انگلیسیزبان

نیســتند .وقتی بینالمللی اســت باید به فرهنگهای دیگر و از آنجمله فرهنگ

ال نمود دارد.
جامعه فراگیران توجه شــود .این مســئله در رویکردهای جدید کام ً
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(معلم شماره )15

ـ وقتی یک نفر زبان انگلیسی را یاد میگیرد چون زبان بینالمللی است دیگر حتماً
الزم نیست از آن زبان در آمریکا و انگلیس و استرالیا استفاده کند که حتماً فرهنگ
سخنگویان مادری آن زبان را بداند ...امروزه آگاهی فرهنگی و توانایی انتقال فرهنگ

خود به دیگران و نیز مسئله توانش بینافرهنگی پذیرفتهشده است( .معلم شماره )6

د .اما پرســش چهارم با بحث و جدل بیشتری در بین معلمان همراه بود .گرچه نظر

غالب معلمان این بود که نمیتوان فرهنگ دیگری را در آموزش این زبان وارد نمود اما در
مواجهه با نمونههایی از بار فرهنگی کتابهای معروف زبان انگلیسی ،به این مسئله اذعان

نمودند که برخی از موضوعات و درسها تناسب و ارتباطی با فرهنگ جامعه ما ندارد.
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ـ بله ...شــخصاً قبول دارم که برخی موضوعات بــا ارزشهای جامعه ما همخوانی
ندارد .یا باید آنها را درس نداد که ســخت اســت و یا آنکه در انتخاب کتابها باید
دقت بیشــتری کنیم ...البته فرهنگ است دیگر و باید فراگیر زبان انگلیسی با این
مسائل آشنا شود( .معلم شماره )5

ـ به هر حال این عیب شاید به جامعه ما برگردد ...این کتابها را برای همه کشورها

نوشــتهاند حاال بهخاطر برخی محدودیتهای ما به هــر حال از لحاظ فرهنگی با
مــا متفاوتاند ...اما فراگیر باید آنها را بیامــوزد چرا که زبان و فرهنگ از هم جدا
نیستند( .معلم شماره )12

ـ حــاال فــرض کنیم موضوعات را ایرانی کنیم ...فرهنــگ ایرانی مثالً ...نتیجه چه
میشود؟ هیچ! همین کتابهای آموزش و پرورش که سی سال تدریس شدهاند و
نتیجه آن هم مشخص است( .معلم شماره )8

در مقابل این دیدگاه شاهد ارائه این نظرات هم بودیم:

ـ اگر قبول کنیم که زبان انگلیســی زبانی بینالمللی است باید به همه فرهنگها
چــه مبدأ و چه مقصد و چه دیگــر جوامع توجه کنیم .وقتی بخواهیم درباره خود

صحبــت کنیــم و از جامعه خود و فرهنگ خود دفاع کنیم باید فرهنگ خود را در
قالب این زبان بدانیم( .معلم شماره )11

ـ موضوعات مربوط به جامعه ایران و آداب و رســوم ما میتواند بخشــی از آموزش
زبان در کنار دیگر فرهنگها باشــد ...این موضوعی اســت که در آموزش انتقادی
سالها مطرح بوده است .فراموش نکنیم که زبان انگلیسی زبان بینالمللی است و

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

باید آن را با نیازهای خود هماهنگ کنیم( ...معلم شماره )6

ه .اما سؤال پنجم که بیشترین بحث را به خود اختصاص و بهنوعی شاکله این پژوهش

را شــکل داده ،با ارائه دیدگاههایی متفاوت همراه بود .بهطور کلی میتوان این دیدگاهها
را در سه بخش تقسیمبندی نمود.

ال نباید
از مجموع پانزده معلم ،شــش معلم صریحاً به این مسئله باور داشتند که اص ً

کتابهای درسی در داخل تألیف شود .به اعتقاد آنها ،بهترین کتابها ،کتابهای بینالمللی

اســت .از این منظر علت اصلی ناکامی آموزش زبان انگلیسی در ایران ،تألیف کتابهای

داخلی است که حال و هوای ایرانی دارند .بهعنوان نمونه:

ـ ببینید ...زبان ،زبان انگلیسی است پس تألیف کتابها را نیز باید به صاحبان این
زبان بســپاریم .چه دلیلی دارد که ما کتاب بنویسیم آن هم کتابهایی که حال و

هوای ایرانی دارد و با کتابهای خارجی بســیار متفاوت اســت .ما انگلیسی درس

نمیدهیم( ...معلم شماره )2

ـ قرار نیست فارسی درس دهیم ...قرار است زبان انگلیسی را درس دهیم ...گرچه

که کتابها بهتر شــده اما با کتابهای خارجی فاصله دارند ...با این نگاه و با این
ال یکی از دالیل جذابیت کتابهای خارجی
حال و هوا نمیتوان به جایی رسید ...اص ً

همان حال و هوای کتابهاست که آموزش آن را برای فراگیر جذاب میکند( .معلم
شماره )5

شش معلم دیگر نیز با اذعان به این نکته که کتابهای جدید در مقایسه با کتابهای

پیشین بهتر شدهاند ،اما درخصوص بار فرهنگی آنها اعتقاد داشتند که استفاده از مؤلفههای
فرهنگ مبدأ در کتابهای زبان انگلیسی نمیتواند مبین آموزش این زبان باشد .بهعنوان
نمونه:

ـ کتابها یقیناً بهتر شــدهاند از همه لحاظ ...واژگانی ،متن ،تصویر و ...اما این که

فرهنگ ایرانی را آموزش دهیم دیگر آموزش زبان انگلیسی نیست .نمیگویم حتماً
ال باید از کتابهای خارجی اســتتفاده کنیم ...اما میتوانیم از آنها الگو بگیریم و
مث ً
محتوای فرهنگی آنها را مالک قرار دهیم( .معلم شماره )12

ـ پاشنه آشیل کتابهای جدید همانا حال و هوای ایرانی آنهاست ...یا همان فرهنگ

ایرانی آنها ...زبان و فرهنگ جداشدنی نیستند ...نمیتوان زبان انگلیسی را آموزش
داد و فرهنگ آن ایرانی باشد( ...معلم شماره )13
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این دو دسته از معلمان در برابر طرح این موضوع که در اسناد باالدستی صریحاً استفاده

از مؤلفههای فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و توجه به هویت ایرانی ذکر شده است و از اینرو،

تألیف کتابها در راستای اسناد بوده است ،صریحاً به انتقاد از اسناد پرداختند .مثال:

ـ بله شــنیدهام که بر اســاس اسناد بوده اســت ...بهجای تبعیت از اسناد باید به

قانونگــذار انتقاد مینمودند ...مگر آموزش زبان انگلیســی آموزش زبان فارســی
است؟! (معلم شماره )8

اما سه معلم دیگر با رد این نگاه به دفاع از محتوای فرهنگی این کتابها پرداختند.

از منظر آنها ،اوالً اینگونه نیست که صرفاً به بار فرهنگ مبدأ (فرهنگ جامعه خودمان)
ال
توجه شــده باشد .دوم آنکه در رویکردهای مطرح جدید ،توجه به بار فرهنگ مبدأ کام ً

26

پذیرفته شده است .سوم آنکه در جامعهای چون ایران و نگاه حاکم بر نظام آموزشی آن،

این روند نهتنها بدیهی بلکه ضروری است .بهعنوان نمونه:

ـ این نگاهی را که دوســتان دارند یعنی اینکه مــا نباید کتاب تألیف کنیم را ابدا ً
قبول ندارم ...تهیه و تدوین کتابهای درسی متناسب با جامعه زبانآموز یک روند

پذیرفته شــده علمی اســت .بعد هم اینکه بگوییم صد در صد کتابها بار فرهنگ
ال درس آموزش استفاده از فرهنگ لغت چه ربطی
بومی دارد ابدا ً اینگونه نیست .مث ً
به فرهنگ ایرانی دارد؟ (معلم شماره )11

ـ جدای از همســویی این کتابها با اســناد ،باز هم برمیگردیم به یک ضرورت و

آن هم تفاوت فرهنگی جامعه ایران با جوامع انگلیسی زبان است ...در جوامع دیگر

بهویژه شرقی و اسالمی شاهد جریان تدوین کتابهایی همسوی با فضای فرهنگی
ال پذیرفته شــده و قابل دفاع
آنها بوده و هســتیم .این مســئله از لحاظ علمی کام ً
است( .معلم شماره )15

ـ اینکه عیب را در بار فرهنگی کتابها جستجو کنیم و یا اساساً ضعف آموزش زبان

را گردن کتابها بیندازیم نه علمی اســت و نه منصفانه ...بعد هم در اینباره اغراق
ال هم
میشــود ...بسیاری از بخشها ارتباطی با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ندارد .کام ً

همسوی با کتابهای مطرح است ...بعد هم اینجا ایران است و نظام آموزشی ایران
ال موضوع حفاظت از یوزپلنگ
و باید از لحاظ فرهنگی متناسب با شرایط باشد ...مث ً

ایرانی برای یک دانشآموز ایرانی مناســبتر اســت یا موضوع حفاظت از حیوان یا

پرنــدهای در آفریقا و آمریکای جنوبی که حتی در فارســی معادل هم ندارد و در

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

کتابهای مطرح بینالمللی دیده میشــود ...یک فراگیر ایرانی باید بتواند از کشور
و فرهنگ خود بگوید( ...معلم شماره )6

حال بر پایه یافتههایی از این دست ،در ادامه به جمعبندی بحث پرداخته میشود.
 .9نتیجهگیری و پیشنهادها

یافتههای حاصل از پژوهش حاضر را میتوان در این موارد پنجگانه جمعبندی نمود:

الف .درخصوص مفهوم فرهنگ و ابعاد آن میتوان اینگونه نتیجهگیری نمود که نگاه

معلمان به این مقوله عمدتاً به تعاریف سطحی از آن خالصه شده است ،بهنحوی که غالب
آنها فرهنگ را بهعنوان عادات و آداب روزمره زندگی مانند خوراک ،پوشــاک ،مراسمها،

روابــط خانوادگی و نیز در مواردی ادبیات و تاریخ برشــمردهاند .غلبه این نوع نگاه تا به
آنجا بوده اســت که از مجموع پانزده معلم حاضر در این پژوهش تنها ســه نفر به برخی
ابعاد عمیق این مؤلفه اشــاره نمودند .یافتههای حاصل از این بخش نشان میدهد که با

وجود اهمیت مؤلفه فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی و ضرورت آگاهی و اطالع معلمان

در مواجهه با این مؤلفه در امر آموزش و نیز تدریس کتابهای درســی ،برداشت معلمان
در طبقه سطحی جای میگیرد.

ب .درباره تجلی نمادهای فرهنگ مرکز در کتابهای بینالمللی آموزش زبان انگلیسی

نیز یافتهها نشان داد که بهدلیل نوع نگاه محدود معلمان به مقوله فرهنگ ،عمده برداشت
آنها از این مقوله به تصاویر و برخی متون مرتبط با آداب و عادات زندگی روزمره همچون

غذا ،پوشاک ،روابط خانوادگی و دوستی ،مناسبتهای تاریخی و مذهبی همچون جشنها و
روزهای ملی و ...محدود شده است .تنها سه نفر به نمادهایی از فرهنگ عمیق در ایندسته
از کتابهای آموزشی اشاره نمودند.

ج .در خصوص استفاده از فرهنگ جامعه مبدأ و عدم محدودشدن بار فرهنگی آموزش

زبان انگلیسی به فرهنگ مرکز ،یافتهها نشان داد که غالب معلمان ،آموزش زبان انگلیسی

را تنها در چارچوب آموزش فرهنگ این زبان دانسته و به جز چهار نفر که به ضرورت توجه

به آموزش فرهنگ جامعه مبدأ در کنار فرهنگ مقصد و نیز توجه به توانش بینافرهنگی
اشــاره داشتهاند ،بقیه آموزش این زبان را صرفاً با فرهنگ آن مقبول و علمی برشمردند.

بــه بیان دیگر ،رویکرد انتقادی و تأکیــد آن بر مقوله آموزش فرهنگ مبدأ در این زبان،

جایگاهی در بین معلمان ندارد.
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د .درباره میزان تناســب و ارتباط موضوعات کتابهای بینالمللی آموزشی با فضای

فرهنگــی جامعه ،یافتههــا بیانگر آن بود که تقریباً بیش از نیمی از معلمان صریحاً بدین

نکته اذعان داشتند که شماری از موضوعات کتابها ارتباط و تناسبی با جامعه ایران ندارد

و از ایــنرو نیازهای فراگیــران را هم تأمین نمیکند .اما عمدتاً با این توجیه که کتابها
در ابعاد بینالمللی تدوین شــدهاند و صرفاً برای جامعه ما نیستند ،چنین عدم تناسب یا
ارتباطی را بدیهی میشــمارند .البته ناگفته نماند که این نوع نگاه سبب شده تا برخی از
معلمان توجه به موضوعات مرتبط با جامعه ایران را مفید بدانند.

ه .اما مهمترین یافته پژوهش حاضر که به بررســی نگرش معلمان زبان انگلیســی به

محتوای فرهنگی کتابهای نونگاشــت بازمیگردد ،مبین آن اســت که متأثر از عواملی
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چنــد همچون نوع نگاه به مقوله فرهنگ و ابعاد آن ،بــاور به جداییناپذیربودن آموزش
فرهنگ و زبان انگلیسی ،برتردانستن بیچون و چرای کتابهای خارجی و نیز نپذیرفتنِ

امکان آموزش زبان در بستر فرهنگ جامعه مبدأ ،شاهد آن بودیم که غالب معلمان حتی

با اذعان صریح یا ضمنی به برتری کتابهای جدید در مقایســه با کتابهای پیشین ،اما

بهدلیل وجود مؤلفههای فرهنگ مبدأ ،درمجموع نگاهی مثبت به این کتابها نداشتند.

از آنچــه حاصل آمد میتــوان نتیجه گرفت که با وجود طرح دیدگاههای انتقادی در

عرصه آموزش زبان انگلیســی و مشخصاً موضوع فرهنگ ،به دالیلی چند میتوان شاهد

جهتگیری معلمان به جریان غالب بود ،بدینمعنا که مشخصاً در موضوع فرهنگ ،نگاهی

محدود و ســطحی به این مؤلفه و تجلی آن در کتابهای آموزشــی داشــتهاند .البته در

توجیه این نوع نگاه در کنار مسائلی چون غلبه رویکرد غالب بر نظام آموزش تربیت معلم

زبان انگلیسی و نیز حضور پررنگ آن بر حوزه آموزش و پژوهش ،میتوان به ضعف غالب

کتابهای تدوینشــده در داخل بهویژه کتابهای نظام رســمی در دهههای اخیر اشاره
نمود کــه متأثر از نگاه محافظهکارانه حاکم ،بهنحوی عمدتــاً ناموزون به مقوله فرهنگ

پرداختهاند( .رک :آقاگلزاده و داوری)1393 ،

از اینرو پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت این مؤلفه در آموزش زبان انگلیسی و نیز

نقش انکارناپذیر دو عنصر کتاب آموزشــی و معلم در نظام آموزشی ،ابعاد این مسئله در
سایه پژوهشهای گستردهتر بیش از پیش روشن گردد .از آنجا که نظام آموزش رسمی در

آستانه نوعی تغییر در برنامه درسی آموزش زبان است و در این بین کتابهای نونگاشت از

جایگاهی مهم برخوردار هستند ،ضرورت توجه به نگرش و بینش معلمان بهعنوان مهمترین

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد

عنصر پیادهســازی این برنامه جدید در کالسهای درسی بیش از پیش اهمیت مییابد.
در صورتی که نظام آموزشی بخواهد این برنامه را ادامه دهد ،توجه به افزایش هوشیاری

انتقادی معلمان در قالب آموزشهــای ضمنخدمت و حینخدمت (رک :کوماراوادیولو،

 )2012میتواند افق جدیدی پیش روی آنها بگشاید که ماحصل آن بیتردید بهبود روند
آموزش زبان انگلیسی در چارچوبی فعاالنهتر و هدفمندتر خواهد بود .در غیر اینصورت و

با غلبه این نوع نگاه به مقوله فرهنگ و نیز محتوای فرهنگی کتابهای نونگاشت ،تحقق
برنامه مورد نظر نظام آموزشــی در چارچوب این تحول بهدلیل عدم همراهی مناســب
معلمان که ریشه در نگرش و برداشت آنها دارد ،با چالشهایی جدی همراه خواهد بود.
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