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ABSTRACT 
In the last ten years, the local/global debate about the role and value of English as  a 
foreign language has become more acute. The models proposed by applied linguistic 

research (e.g., Byram 1997,  Kramsch 2010) and mentioned by Kramsch (2013) in 

this journal for the development of intercultural or transcultural competence  have 
served to improve the communicative  ability of learners of English but have they 

improved their ability to understand Self and Other across cultural boundaries?  

Because “culture” has become more nebulous than ever in this increasingly global 
world, this paper explores the benefits of using an interdiscourse approach rather than 

an intercultural  approach to teaching communicative competence in English. It 

discusses the possibility of teaching learners of English how to enter into dialogue 
with several discourse systems (Scollon et al 2012) while remaining faithful to one’s 
own cultural heritage.   
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 مقدمه .1

، آموزش زبان انگلیسی سواینبه جنگ جهانی دوماز 

(English Language Teaching)(ELT در سراسر )

 ایمکانی چندگانهو  یزمان هایمقیاس درگیر ،جهان

 بومیزبان انگلیسی ، کوچکاست. در مقیاس شده

رود که شمار میی بهزبانشهروندان کشورهای انگلیسی

در و  استمشخص ها روی نقشه موقعیت جغرافیایی آن

ص، در اشکال بومی مختلف مورد خا ۀ زمانییک نقط

تر، زبان برزگ. در مقیاس کمی گیرداستفاده قرار می

یعنی ؛ در ارتباط است مشخصهای ملی فرهنگبا انگلیسی 

 قالبیدر سایر کشورها آموزشی  هایهدر موسس

و  عرف مطابقشود و می آموزش دادهشده سازیهمسان

آن ی که گویشور بهبومی خاص ویشی وقواعد جوامع گ

 ی حتی. در مقیاسگیردتعلق دارد، مورد استفاده قرار می

حد و مرز و جهانی مشترک، بی یزبانبه انگلیسی ،ترزرگب

در سراسر  دیجیتال جهانی فناوری ۀسطاوبهکه  تبدیل شده

 غیربومی  بسیاری از گویشورانیابد، توسط گسترش می دنیا

و با سبک زندگی جهانی  شود،می کار گرفتهآموخته و به

مبنای در ارتباط است که ای و چندزبانه افراد چندفرهنگی

 های ملی است.ی ملی و ارزشافراتر از مرزه هاآن سنجش

در این باره که  انگلیسی در ایران  مدرسانمیان رایج بحث 

را « فرهنگی»چه ، انگلیسی همچون جهانی همراه با زبانی

و یا  «خاستگاه غربی»با فرهنگ جهانی  -آموزش دهند

 ،۲۰۰۴اکبری لی)مانند ع ؟ایرانی/اسالمی بومی فرهنگ

 ،۲۰17دهمرده و همکاران  ،۲۰1۴الدین و تیمورنژاد تاج

و  ، دهمرده۲۰18و قاسمی  غالمی، ۲۰16پناهی  و آژیده

شود. در کشورهای مختلف تکرار می -(۲۰۲۰کیم 

 و از همان کالس اولشدت  امثال، چین، که بعنوانبه

نش تا شهروندا دارددهد، تالش می آموزش را انگلیسی

د ندیگران توضیح دههبدر بارة چین زبان انگلیسی به بتوانند

، در سراسر (lingua franca)یاری این زبان میانجیبه و

آموزش جا نیز در آند، اما نرقابت کندیگران با  جهان

چن شن)ماند. باقی می «پیچیده مسئلۀ» یک شکلبه فرهنگ

 زبانعربی، ةمتحد(. در امارات6فصل. ۲۰19تای له و تی

الملل ضروری انگلیسی برای تجارت جهانی و روابط بین

فرهنگ  ،زباناین ، اما ممکن است فرهنگ مرتبط با است

(. در ایران ۲۰۲۰)هاپکینز  خطر بیاندازدبهسنتی را  و بومی

شناخته  «غربی»عنوان یک زبان به در آن که زبان انگلیسی

دچار این حالت دو قطبی  آموزشیهای شود، کتابمی

عنوان زبان سو با پذیرش انگلیسی به اند؛ از یکشده

شهری مرتبط با آن و سبک زندگی جهان (ELFخارجی )

موافق دارد و از سوی دیگر، بر آموزش انگلیسی برای 

 و های ایرانی/اسالمی در سراسر جهانترویج ارزش

دهمرده و همکاران ) کندتاکید می میانجیاین زبان  واسطۀبه

، ۲۰۰8، ۲۰۰6فلور -خوان و مارتینز-اوسو، ۲۰17

 (.۲۰1۴الدین و تیمورنژاد تاج

 روشی همکنشی عنواندر تمام این موارد، زبان انگلیسی به

توجهی که هاپکینز مطرح تعبیر جالببه رد نیاز است، امامو

مورد  آید،همراه آن میفرهنگی که کند، احتمال دارد  می

 بارةکه در  پژوهندگانیرسد نظر میبهاستقبال قرار نگیرد. 

بایرام ) نویسندمی فرهنگیبرقراری ارتباط بین توانش

از  یپایدار ۀعنوان مجموعبهفرهنگ را  ،(۲۰۲1، 1997

اشتراک به هافراوردهها و رفتارهای اجتماعی، نگرش

یا  ملی مانند ایران و ۀجامعگذاشته شده توسط اعضای یک

رفتارهای -کنندتلقی می« غرب»ای فرضی مانند جامعه

ها )از نگرش (،دادنکردن و دستاجتماعی )از جمله تعظیم

از جمله غذا مادی ) هایفراوری ها(اهجمله باورها و دیدگ

کریسمس یا نوروز(، یا  ها )از جملهسنت ،و لباس(



 

156 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2 ،
تابستان

 
1400

صفحه 
، از 

153
 

تا 
173

 

   

روابط خویشاوندی یا نقش  از جمله) عیموضومحورهای 

 زنان در جامعه(.

بیان، »عنوان هب همکنشی سرانجام؛ توانشاما زبان کجاست؟ 

 هموندی برای درسی ۀدر یک برنام «امعن انتقالتفسیر و 

: 198۰برین و کندلین تعریف شد ) زبانیادگیری و آموزش 

9۲). 

 یادگیری زبان را همکنشی،آموزشی  ۀیک برنام»

ی از عضو عنوانیادگیری نحوة تعامل به همان

فرهنگی تعریف -گروه خاص اجتماعی یک

تنش  از معموالً[ کنندگان شرکت] …کند می

برای که شده و فرصتی پذیرفته قواعد میان موجود

 کنند تاقواعد وجود دارد استفاده میاصالح این 

. دست بیابندخاص خود  همکنشیاهداف به

پیروی از این محدود بهبرقراری ارتباط صرفاً 

در خصوص استفاده از این ، بلکه قواعد نیست

نیز  این قواعدخود  دربارة وگوقواعد برای گفت

موضوعی که بر آن  ،89 )صفحۀ« .کندمی صدق

 (تاکید داریم

دهند که ما فرهنگ چیزی را شکل میهمان  قواعداین 

واسطۀ این قواعد، رفتارها و وگو بهگفت نامیم ومی

معنی ها بهو صحبت دربارة آن  فرهنگی هایدیدگاه

. است گفتمان عنوان یکزبان به وگو در زمینۀگفت

در برخی  معموالً فرد که همان اندازههمیشه، به« فرهنگ»

 یدیگرفرد و یا  کوشایی دارد فرهنگی-اجتماعی هایبافت

اجتماعی ارتباط -فرهنگیهای مختلف با اعضای گروه

. درست است است موثر ، در یادگیری زبان خارجیگیردمی

خاطرنشان ( ۲۰1۴الدین و تیمورنژاد )تاج چهکه طبق آن

زبانی  سامانۀخود قالب ر د صورت کاملگ به، فرهنکنندمی

زبان  اجتماعی کاربردگسترة در  تعریف آن، اما گنجدنمی

ای برای انتقال ی واسطهگفتمان ،. زبانناپذیر استاجتنباب

های ، رفتارها و نگرشهاسنتما به  است که معنایی

 .دهیمفرهنگی می

 پرسش پژوهشیسه پاسخ به در پی ،این مقاله ۀدر ادام

 زیریم:

در همکنشی  مفهوم توانشچگونه  پژوهشگرانالف( 

 ؟اندتبیین نمودههای مختلف را فرهنگ

 اتارتباطنسبت به یب( چگونه یک رویکرد گفتمان

زبان و  میان ایجاد پیوندی معنادارتربه گی،فرهنبین

 کند؟فرهنگ کمک می

بین در روند آموزش زبان انگلیسی  توانج( چگونه می

 وگوییگفتو جهانی  بومی گفتاریهای سامانه

 داد؟ شکلگفتاری میان

چگونه  های مختلفدر فرهنگ همکنشی مفهوم توانش. 1

 ؟استتبیین شده

در اواخر  گوناگونهای در فرهنگ توانش همکنشیمفهوم 

 -کاناداییزبان دوم زبان  برخورد آموزشاز محل  8۰ ۀده

 هایپژوهشسو و یک درشناسی کاربردی آمریکایی/ زبان

روانشناسی اجتماعی و مطالعات  ۀدر زمین هاآمریکایی

 رشتۀکه این دو  آنچهاز سوی دیگر پدید آمد.  یمدیریت

گرفته آموزشی صورت پژوهش، نهادرا کنار هم  یپژوهش

 ویژه کار مایکل بایرام بود.به در انگلیس و

 همکنشی توانشتا  شناختیزبان توانشاز  1.1

 (1۹۸0کانادایی )کاناله و سواین  ۀانگار

و  یاساسی در مفهوم یادگیر یشاهد تغییر 8۰ ۀاوایل ده

ترجمه -دستور آموزش زبان بود که سیر تغییر در روش
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زبان  ۀمطالع و تغییر در سبک زبان، ش همکنشیآموزبه

های زبان ة)در انگار شناختیزبان امانۀعنوان یک سبه

عنوان یک ادگیری زبان بهیبهکالسیک التین و یونانی( 

ایجاب . تجارت جهانی شدرا شامل می کاربردی مهارت

 آموختن شیوة درک جایبه آموزان انگلیسیزبانکه  کردمی

گی چگون د،تاریخ، ادبیات، و طرز تفکر همسایگان خو

این . سرانجام رساندن کارها در کنار یکدیگر را بیاموزندبه

مبتنی روابط انسانی به نسبتابزاری  داشتن نگاهبر  روند

کردند و با یکدیگر تا زمانی که مردم صحبت می-بود

چندانی اهمیت  آمدندآن می داشتند، جایی که از کنشگری

 ،زمانآن های ارتباطی در ورینا. پیشرفت فنداشت

های مهارت باعث بهبودو  را تجهیز کرد آزمایشگاه زبان

راهی  تدویندر حال حال، کانادا . درعینشفاهی شد ارتباط

زبان و یفرانسوشهروندان  میانبرای بهبود ارتباط 

های برنامه راهزبان خود از شهروندان انگلیسی

در زبان  (immersion programs)ورسازیغوطه

 ،. بنابراینبود زبانهای انگلیسیبرای کانادایی ویفرانس

ی انکس نخستین ،کانادا در کاربردی اسیشنزبانپژوهشگران 

های دستوری، مولفه بارا  توانش نظریۀبودند که 

کاناله و سواین ) راهبردی توانششناسی اجتماعی، و زبان

شد  افزوده هاآنفتاری نیز بهگ توانشکه  ارائه دادند (198۰

 .(1983کاناله )

  که از نظر  عباراتی ساخت)توانایی دستوری

 (دستوری درست باشند

 ی عبارات ساختشناسی اجتماعی )توانایی زبان

 (که از نظر زبانشناسی اجتماعی مناسب باشند

  توانایی حل مشکالت توانش راهبردی(

اصالح توانایی به راهبردی توانشارتباطی(. 

مرتبط  یناپذیراجتناب های ارتباطیسوءتفاهم

ایجاد  هاهمکنشی روند که اغلب در است

 شوند.می

  جمالت  ساخت)توانایی  ریگفتاتوانش

 در متون گفتاری و نوشتاری( همبستهمنسجم و 

 هشناسی تبدیل شددر زبان یاصطالحبه همکنشی توانش

، شناسیدستوری کاربر زبان در بارة جملهدانش که به

 و نیزموارد مشابه آن، ، آواشناسی و شناسی واژگانیساخت

های اجتماعی و موقعیتاین که در بارة  دانش اجتماعی در

هایی از عبارتفرهنگی خارج از کالس چگونه و چه زمانی 

ها، سال ی. طاست مرتبط، استفاده کنیم که متناسب باشند

همیت اشد، چه ابتدا تصور میآننسبت به راهبردی توانش

 ای حفظبربیشتر  اریگفت کاربرد توانش؛ و بیشتری یافت

در  یمتن همبستگیی و شفاه ۀانسجام معنایی در مکالم

 .استدرنظر گرفته شدهمتون نوشتاری 

کارشناس دو  توسط( 198۰کاناله و سواین ) ةانگار

فلور -خوان و مارتینز-اوسوشناسی کاربردی یعنی زبان

را  اریگفت توانش هااز نو سازماندهی شد که آن (۲۰۰6)

دستور زبان را جایگزین در مرکز این انگاره قرار دادند، 

شناسی شناسی و توانش کاربردی را جایگزین زبانزبان

توانش عنوان اجتماعی کردند و بخش جدیدی با 

چگونگی  آگاهی ازاین انگاره افزودند که بهبه فرهنگیبین

 گفتاری یا نوشتاری در یک ترکیبتفسیر و تولید یک 

 .مشخص مرتبط است فرهنگیی و اجتماع موقعیت

 فرهنگیبین همکنشی توانش تا همکنشی توانش. از 1.2

های چندملیتی همزمان با گسترش شرکت ،8۰ ۀدر پایان ده

های فرهنگی ممکن است تفاوتکه  جهانی دریافتند



 

158 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2 ،
تابستان

 
1400

صفحه 
، از 

153
 

تا 
173

 

   

و این  ر شدهتفاهم در محل کاءایجاد سو موجب

شد. یادگیری وری میبهرهکاهش منجر به هاتفاهمءسو

واسطۀ کسب توانش همکنشی به های خارجی وزبان

که  نیاز داشتند هاشرکتو کافی نبود های چهارگانه مهارت

های فرهنگی نیز حساس تفاوتبه کارمندانشان نسبت

 ی برآن شدند تا در محل کارهای مدیریتباشند. نظریه

فرهنگی نبی توانشو  را کاهش داده اضطراب/عدم قطعیت

 از جملهارتباطات، گسترة متخصصان  دهند. پرورشرا 

( و ویلیام  گودیکانست ۲۰۰3 همکارانبنت و میلتون بنت )

های ( برای طراحی انگاره1988)کیم و  گودیکانست 

 زمینۀ روانشناسی در پژوهشبه فرهنگیبین توانش گسترش

. روانشناسان اجتماعی پرداختندفرهنگی نمیا و یگروه

گروهی را مورد روابط میاننیز ( 198۲تاجفل )مانند هنری 

 هایی در روندپژوهشحال، چنین مطالعه قرار دادند. بااین

 در شدتههای خارجی که بآموزش و یادگیری زبان

 گرفتار شده ی کاربردیشناسشناسی و زبانزبان هایزمینه

 (.198۰برین و کندلین مثال، عنوان)به ، موثر واقع نشدبود

 ،مایکل بایرام ،9۰ ۀدر دهزمانی تغییر کرد که ها این ۀهم

شناس انسان ،ژنویه زاقی آموزش انگلیسی و کارشناس

طراحی فرهنگی را بین توانشاز  ة خودانگار فرانسوی،

شناسی شناسی و انسانزبان هاینگرش و در آن کرده

 با در نظر گرفتن حد میانه برای. کردندترکیب را اجتماعی 

ی که کامالً همکنشی کاربرد یشناسزبانکارشناسان  ةانگار

 که ماهیتیروانشناسان اجتماعی ة و انگار رفتشمار میبه

 توانش» ة، بایرام و زاقی انگارداشتفرهنگی کامالً بین

که بتواند ه دادند ئارا را (1997بایرام و زاقی ) «فرهنگیبین

آن را سرعت بایرام به ولی در آموزش کاربرد داشته باشد

(. 1997بایرام د )کر تبدیل «فرهنگیارتباط بین توانش»به

های ن شرکتنیاز مبرم مدیرابهپاسخی بود این انگاره 

 شناختیهای زبانظرفیتبرای ارزیابی  آموزگاراناروپایی و 

اروپا.  ۀ نوظهورخارجی در اتحادی آموزانو فرهنگی زبان

در  توسعه یافت تاتوسط شورای اروپا  سنجشی چنین ابزار

هایی که در سراسر اروپا کارمندان جهت نیاز شرکت

که خواهان  یمدارس نیز و کردندمیاستخدام  خارجی

کار  بازارخارجی برای ورود بهآموزان سازی زبانآماده

ها هد. با پشتیبانی این موسسشونکار گرفتهبه، بودنداروپایی 

بایرام در سراسر اروپا و  ةقدرتمند، انگار هایو سازمان

 .بازتاب یافتبسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان 

اندیشمندان  پذیرشکلی که فزونتر مورد یک تعریف در 

عنوان بایرام به 1997 ة، انگارقرار گرفتهفرهنگی بین

های توانایی برقراری ارتباط موثر و مناسب در موقعیت»

 هایها و نگرشدانش، مهارت ا اتکا برفرهنگی ببین

. (۲۰۰۴:19۴دیردوف ) استشدهتعریف  «فرهنگی فردبین

)تا  استهمین امروز نیز حفظ شده تاکاربری این تعریف 

 معادل کسب آموزیزبان ،(. در این انگاره1۴۴:۲۰۲1 سال

شود. دو می درنظر گرفته (savoirsهای پنجگانه )«دانش»

 شوند و شامل ها تعریف میعنوان مهارتتحتاول  مورد

ربط )تفسیر و ( savoir-comprendre)دانش ادراک

-savoir)کارگیریدانش یادگیری/به ( ودادن

apprendre/faire)  .موردسه )فهمیدن/همکنشی( زبانند 

وضعیت  دانستن) ها (savoirs )«دانش»عنوان تحت دیگر

فردی و اجتماعی(،  هایکنش؛ «یدیگر»و  «خود»

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

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

( تعریف «دیگری»دهی بهپنداشتن خود و ارزشنسبی)

همان شکل بایرام، انگاره به ۲۰۲1در طرح سال  شوند.می

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

 .(7۲است )صفحۀ فرهنگی حفظ شدهشهروندی بین
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 تسیاس آموزان درگیرزبانم یی که بگواین»

، نظراتها این معنی است که آنبه ،اندشده

 گیر، دراندپرورش دادهاعتقادات و تعهدات خود 

 اند و فعالیت سیاسی دارند،اجتماعی شدهزندگی 

 حوسط )دررا قدرت سلطۀ  احتماالً و در نتیجه

 خانواده، مدرسه، باشگاه ورزشی،-مختلف

کشند. چالش می( بهخارجیو  های داخلیدولت

شهروندی  مفهوم هاین تعریفی است ک

بایرام: است )اصول آن مبتنی فرهنگی بر بین

1۲3.) 

)فرانسوی: « savoir»معنای فعل  ه لطف دوپهلو بودنب

دانش و مهارت -(دانستن چگونگیو  کهدانستن این

روانشناسی شناخت فرهنگی و مرتبط با  -اجتماعی

را  فرهنگیبین کنشاجتماعی با هم ترکیب شده و توانش 

برگرفته از  ة. در واقع، استعارانددر قالبی واحد شکل داده

انگاره این ، به«savoir»فرانسوی  های مختلف فعلگونه

 حالتی غیر از ایندر  وجود آن بخشد که شاید ی میانسجام

آموزان زباند. زیرا هنوز مشخص نیست وپذیر نبامکان

 در پیش گرفتنبه «دانش»و  «هامهارت»چگونه از 

د. رسنمی «تسیاس درگیر شدن در»درست و  ی«رفتارها»

 سنجشبرای ارزیابی و  کماکان یراماب ةانگارهرچند که 

مورد تواند پل ارتباطی نمی اما، رودشمار میکاربردی به

 کند. برقرارزبان و فرهنگ را  میان نظر ما

رسمیت فرهنگی باید با بهبین توانشمفهوم »

های فرهنگی و ارزش باورهاو پذیرش  شناختن

ها و دانستن باورمندینسبیدیگران و تمایل به

. اما اهداف اخالقی و مرتبط باشدفرد  هایارزش

، زبان زبان مدرسان. شناختی در میان استروان

. ی، نه اخالق و یا روانشناسدهنددرس می

های فرهنگی ما و ارزش باورهااخالقیات ما، 

ی که برای بیانشان از های نمادیننظام ۀوسیلبه

ترینشان گفتمان کنیم و مهمها استفاده میآن

دهندة نوبۀ خود شکلگیرند و بهشکل می است،

 (.1۰7:۲۰۰9 کرامش) «هاینداین سامانه

همکنشی، اگر  (،توانش198۰برین و کندلین )بنابر تعریف 

آموزی را برابر ی بماند که زبانمبتنی بر این دیدگاه باق

تواند نمیگیرد، درنظر می« هادانش»و « هامهارت»یادگیری 

. مفهوم مهارت منتهی شودها فرهنگگوی بینوگفتبه

 «توانایی انجام کاری با استفاده از زبان»عنوان ، که بهیزبان

ن تعریف چنیاین از است.  انداز غلطشود، تعریف می

تواند می واست  فاقد تاثیر ابزاری زبانآید که انگار برمی

در حقیقت  اماقرار گیرد،  «مورد استفاده» انجام کارها برای

ای شیوهو  رودشمار میما به تانی افکار و  دهندةانتقال زبان

منتقل  بیان، تفسیر و واسطۀ آن مفهوم راما به که است

کنش غیربیانی در  تاثیر، هاگزینش واژه ما از راه. کنیممی

 بریمکار میآبرو بهحفظ  که برای یهایراهبرد، هاگفتارکنش

ی که در یندهای دیگراو تمام فر (1967گوفمن )

شناسی شوند و با زبانهای همکنشی ایجاد میموقعیت

اند، قدرت ساخت مرتبط شناختی شناسیجامعهو  اجتماعی

، جانستون مثال رای)بدهیم. اندن آن را نشان میمعنا و پذیر

گانۀ چهارهای مهارت بارة(. صحبت در را ببینید ۲۰18

کردن، خواندن، نوشتن( کردن، صحبتاصلی )گوش

کند. آماده نمی همکنشی پرورش توانشآموزان را برای زبان

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

 .در نظر بگیرندعنوان گفتمان به

 اتارتباطنسبت به ی. چگونه یک رویکرد گفتمان۲

زبان و فرهنگ  میان معنادارترایجاد پیوندی به گی،فرهنبین

 کند؟کمک می
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 گفتماناز فرهنگ به ۲.1

( 1989بایرام ) کههمان هنگام  ، در9۰و  8۰ هایدر دهه

را مورد توجه  آموزش زبان خارجینقش مهم فرهنگ در 

و  (198۴(، کرامش )198۴ویدوسون )، بودقرار داده

بافت از متن به حرکت(، مشتاق 1995اسکالن و اسکالن )

 رشتۀکه همچنانگفتمان بودند. ، و از زبان بهزمینۀ متن

از مطالعات فرهنگی انگلیسی،  یفرهنگارتباطات بین

ت أشناسی اجتماعی نشفرهنگی و انسانناسی بیننشروا

شناسی، از زبان نیز تحلیل گفتمان ۀ، رشتبودفتهگر

. منشعب شد اجتماعی ناسینششناسی کاربردی و زبازبان

درحال  زبان که آن زمان مدرسانهشتاد، بسیاری از  ۀدر ده

رویکرد روشی با ترجمه به-دستور خود ازتغییر روش 

ی کاربردی زبانشناس کارشناسان در کار همکنشی بودند،

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

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

گشتند تا بتوانند با درنظر گرفتن می راهیدنبال به سایرین

 «فرهنگ»عنوان گفتمانی همانند فعالیت اجتماعی، زبان به

ی است گفتمان زبان انگلیسی ادغام کنند. آموزش زبان را با

های امانهو سو نویسندگان خود  گویشوران واسطۀبه که

ها، باورها، ، مهارتهادانش بومی و جهانی شامل یگفتمان

این ، تاریخی دیدگاه. از شودمنتقل میها ها و ارزشرفتار

 هایی کهواسطۀ شیوهبهو  در طول زمانها و باورها رفتار

معرض حتی در  و دیگران برابرخود را در  گویشوران

دهند صورت پذیرفته و میقرار  هامکالمهترین معمولی

 .اندساخته شده

در پکن یک زن  ی واقعنیم. اگر در خیابانبز یمثال بگذارید

زبان همان موقع به که یک زن چینی مسنجوان چینی به

و بگوید  پاسخ دهدانگلیسی چینی از او تعریفی کرده به

«Thank you!»  از  فراتربسیار که انجام داده کاری

 گفتمان راستا باهماست. او خود را  صرف« بودنمودب»

ممکن  رفتار او، اما دهدقرار میآمریکایی -انگلیسی مودبانۀ

گذاشتن با  او درآن لحظه آمیز باشد.یا کنایه یاست نمایش

 که ادایچینی فردی یا  زبان،یک انگلیسی خود در موقعیت

اشکال  بازی گرفتندرحال به ،آوردها را درمیآمریکایی

خود که  رودررویی استهای امانهگفتمان و سمختلف 

های از جمله سامانه یترهای گفتمان بزرگانهامبخشی از س

 روندشمار میبه «ایگفتمان حرفه»یا  «سودمندیگفتمان »

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

سبکی از کنشگری را در پیش گرفته که برای محافل تجاری 

 های مختلفنسل میاناما در روابط  آمریکا مناسب است،

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

گفت:  جواباو در  «دادی؟ پاسخانگلیسی چرا به»پرسیدند: 

تعریف و تمجید  از هم شما ةاندازبهما در چینی نه اصالً »

 پاسخدر  «متشکرم»نه کالً  در زبان چینی گفتن م، یکنمی

یا گستاخ مغرور  ردچون ف. یک تعریف درست استبه

این روزها گفتن دانم که رسد. اما من مینظر میبه

«Thank you!» ین از آن استفاده کردم. بنابراروال است ،

 نظر برسد که انگارتا جوری به زبان انگلیسی گفتماما به

 «.امقصد تشکر نداشتهواقعاً 

 باز کنیم. زن جوان یگفتمان یدیدگاه بااین مثال را  بگذارید

زبان به دوستی کهبه انگلیسی« Thank you» با پاسخ

مفهومی را انتقال چه  ،دهبوصحبت با او درحال چینی 

دوستش  باکه  گرفته باشدبایست فرض می ابتدا؟ استداده

انگلیسی  که در آن، زبان ی مشترکی دارندزبان انگارگان

آید و حساب میبودن بهفرهنگیچندو امروزی  نمادی از

تعریف که داشتن این یاد. بهارزش باالیی قائل است برای آن

 ان زبان انگلیسی )برخالفیشورگو و تمجید برای

شود، او درک هدیه تلقی می ( همچونان چینیشورگوی

 و نتیجه پاسخی بدهدهدیه باید در مقابل این که  هکرد
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. دارد یارگفت تعهدبرای دادن پاسخ متقابل نوعی او  کهاین

انگلیسی را در مدرسه فرا  ش حتماًدانست که دوستمیاو 

، و شودمتوجه می، بنابراین زبان انگلیسی را استفتهگر

اجتماعی گونه اینانگلیسی  اصیلگویشوران دانست که می

 اجتماعی پاسخهای شخصی تعریف و تمجیدبه که اندشده

. او احتماالً از این تعریف و تمجید کمی ی بدهندمناسب

( 1967گوفمن ))داری کندآبروه پاچه شده و خواستدست

 اجتماعی ارزش …»کند تعریف می را چنین« روآب» ةواژ

با تاثیرگذاری بر تصور دیگران از راهی که  فرد که مثبت

برای  وی در خصوص یک رابطۀ خاص در پیش گرفته،

 معنی، آبروداری به(. بنابراین5)ص.  «آورددست میخود به

 (است. سایر کنشوراناجتماعی فرد در چشم  ۀحفظ وجه

برای ی عنوان راهبردبهتواند استفاده از زبان انگلیسی می

مهمی  بخش آبروداریکه اینعمل کند. با توجه بهآبروداری 

ابراز ، رودشمار میبهچینی  گفتمان نظاماز زندگی در یک 

در دهد که گوینده این امکان را میزبان خارجی بهبه تشکر

متناسب با نظام گفتمان نسلی  ۀاحترام و فاصلعین حفظ 

 محض»وجود دارد،  ن چینییک زن مس اب که در رابطه

 یی نیزآمریکا سودمندگرای مانگفت نظام از «سرگرمی

ثانیه  تر از چندکماین موقعیت در  وقایع کند. تمام استفاده

 در موجود و جهانی بومیهای است، اما پیچیدگیرخ داده

 1.دهدخوبی نشان میبه را امروز دنیای تمانگف

 گفتاریهمکنشی بینتا  گیفرهنبینهمکنشی از  ۲. ۲

اجتماعی  یشناسزبانه دو کارشناس ک همین دلیل استبه

ارتباط »فرهنگی را بین رابطۀرون و سوزان اسکالن یعنی 

تا  (۲37:۲۰1۲)اسکالن و همکاران ند ایدهنام «گفتاریبین

 نیست جزکه فرهنگ چیزی  تاکید کنند واقعیت بر این

                                                                 
 

چیزها، افراد و رویدادها واسطۀ گفتمان بهبهمعنایی که ما 

افراد،  میانارتباط  بارةکردن در صحبت ها برایآندهیم. می

 نظرزیرا بهدهند، فرهنگ ترجیح میاصطالح گفتمان را به

ای است که گستردگی آن برای فهمیدن مقوله ، فرهنگهاآن

منظور واقعی گویشورانی که از زبان برای انتقال معنا 

 کنند، بسیار زیاد است.استفاده می

 ؟ستچی گفتمانمنظور از 

ی برای های مختلفروش بازتابگراین سوال پاسخ به

از  شماری. ما است «کاربردیزبان » کردن مفهوممشخص

کنیم. چهار تعریف می فهرست پایین این بخشها را در آن

عنوان راهی برای تولید، ارسال و دریافت اول زبان را به

 اجتماعی موقعیتیا نوشتاری در یک شفاهی دار متون معنی

یک  ةاندازتوانند به. این متون میگیرنددرنظر میفرهنگی و 

 د.نباش «بلند» یک رمان روسی اندازةبه، و کوتاه« تشکر»

 هاینمونهیک اصطالح کلی برای » مان. گفت1

ارتباط  ۀنتیج در، یعنی زبانی که است زبان کاربرد

و همکاران  زریچارد) «استتولید شده

83:1985.) 

تر واحدهای ]معنادار[ زبانی بزرگبه» مان. گفت۲

 «ها، و مصاحبههاها، مکالمهاز قبیل پاراگراف

 .مربوط است (8۴:1985 و همکاران زریچارد)

ترکیب  شیوةتسلط بر »ی گفتار توانش. 3

یک برای دستیابی به انیو مع های دستوریقالب
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با موضوعات  منسجم یا نوشتاری شفاهیمتن 

 است. (9:1983کاناله ) «مختلف

 میانرابطه  ۀمطالعبه مربوط». تحلیل گفتمان ۴

ها مورد زبان در آنهایی است که مینهو ز زبان

 (5:1991 کارتی)مک «گیردمیاستفاده 

، ما از تمرکز بر کاربردیزبان تمرکز از زبان به نقطۀ با تغییر

شیوة گویشوران و  کنیم تا رویعبور میجمالت دستوری 

حالت فراورده دارند،  که یاز متون، متمرکز شویم هاآن بیان

منظور رسیدن تا روی متنی تمرکز کنیم که به گذریممی

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

بین گویندگان و خاص و در زمان و مکانی خاص 

. شودتبادل می شنوندگان، نویسندگان و خوانندگان

تصمیم  صریحطور ضمنی یا یسندگان بهنو/گانگویند

گیرند که برای گذاشتن تاثیری مشخص روی می

د. سپس این نبگویچیزی چه کسی چهشنونده/خواننده، به

کنند و نظر را تفسیر می مورد هایمعنی کنندگان،دریافت

ضمنی ممکن است کنند که استنباط میرا  فاهیمیم

بازیابی  ی قابلترگفتمانی وسیع موقعیت در او یباشند بوده

 شند.با

نظر دارند اتفاقی که در ادامه آمده در این باره چهار تعریف

ابزاری برای  و صرفاً، است یکاربردهمان زبان که گفتمان 

با قدرت  نمادین امانۀیک س گفتمان. نیست تبادل اطالعات

ها، های نمادین مانند ارزشواقعیتبه دادنایجاد و شکل

گفتمان نوعی این ترتیب، است. به هاادراکات و هویت

شمار بهمترادف فرهنگ  و اجتماعی و ایدئولوژیک فعالیت

 .رودمی

اجتماعی  زبان در قالب فعالیت مان همان. گفت5

 (.17:1989)فرکالف است 

 مرتبط نیست زبان یا کاربرد زبانبه مان. گفت6

که مرتبط است  های سازماندهی معناروشبلکه به

ک ادرازبان  واسطۀبه، لزوماً همیشه نه واغلب، 

 (.۲8:199۴)پنیکوک شوند می

 برخی درشده تعبیه ییمعنا هایمانظها، . گفتمان7

انگارگان با  ،خود ۀنوبکه به اندای خاصهنهاده

ساختارهای اجتماعی  شکل گرفته در برابر

 (.31:1985کرس ) شوند.می مشخصتر بزرگ

، سخن گفتن مختلف هایهشیواز  نام. گفت8

، داشتن، تعامل، باوررفتار کردنخواندن، نوشتن، 

گذاری، و استفاده از ابزارها و اشیا در ارزش

های خاص، برای های خاص و در زمانمحیط

یک هویت اجتماعی خاص  درکنمایش یا 

 مدرسان و دانشجویانت. استشکیل شده

 مواضع»های اجتماعی یا هویت قحقو دانشکدة

 درگذارند که نمایش میبهرا  یخاص «اجتماعی

، نام. گفتباشدحقوق  ةدانشکد مانگفت قالب

( اجتماعی یازهادانشمچ)یا  واضعمباعث ایجاد 

دعوت »آن افراد  واسطۀبهکه  شودخاصی می

 صحبت تا برایشوند( )فراخوانده می« شوندمی

، خواندن و رفتار کردن، گوش دادن، کردن

و  باور داشتنکردن،  حسنوشتن، فکر کردن، 

هایی که از های مشخص و روشویژگیارزش 

سبک  خالقیت و بارا  منظر تاریخی پذیرفته باشند

 )جی و همکاران تلفیق کنندخاص خودشان 

1996:1۰.) 

تا  ما کمک کندتواند بهجیمز جی میاز  تعریف آخرین این

 گتمان بنگریم و در بارةشناسی اجتماعی بهاز دیدگاه زبان



 

163 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ه 

ور
 د

ی،
رج

خا
ی 

ها
11

ار
شم

 ،
، 2ه 

ان
ست

تاب
 

14
00

ه 
فح

ص
ز 

، ا
15

3
 

تا 
17

3
 

   

  . در واقعبازنگری کنیمفرهنگ  آموزشزبان و  آموزش

شناسی که کارشناسان زبان رون و سوزان اسکالن

یعنی  گفتمانمعادل انگلیسی وازة  اند،اجتماعی

Discourse   باD تعبیر «ینظام گفتمان»معنی بزرگ را به 

 صورتبه های مختلف ساخت معناروششامل که  کنندمی

 فرهنگیو  اجتماعی موقعیتغیرکالمی در یک  نیز و کالمی

 است.

همکنشی، شناسی اجتماعی و زباناز دیدگاه 

 روابط میانیا  فردی ارتباط بینمعنی گفتمان به

مختلف با یکدیگر  یهافرهنگ... افراد است

د که چنین کاری نافراد این نند؛کنمی وگوگفت

فرهنگ که  هایی ازجنبه آن …دهند. انجام می

اهمیت  در گفتمان از نشان داده هاپژوهش

بر چگونگی صحبت و  برخوردارندمستقیمی 

های مختلف در میان فرهنگ با یکدیگر مردم

م نظا عامل از یکچهار  گذارند، شاملتاثیر

، اریگفت هایقالب، انگارگان -مانندگفت

. وجهۀ بیرونیمربوط بههای نظامشدن و اجتماعی

 (.ff 139:1995اسکالن و اسکالن )

 مان مشترکیگفت نظام، یک گروه اجتماعی هافتۀ اسکانگبه

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

و در ارتباط  ها بودیمآمدن آناجرا شاهد بهچینی در باال 

 :روندشمار میبه مهمیعوامل نیز های مختلف فرهنگ بین

بینی، که شامل : تاریخچه و جهانانگارگان 1

: شدناجتماعی ۲ است ها، و مذهبباورها، ارزش

 فرهنگ جزوی ازچگونه بهگیریم که یادمیاین

آموزش، واسطۀ بدل شویم و چگونه به خود

های پذیری سامانهو فرهنگ آموزی،فرهنگ

شدن اولیه و اجتماعی؛ آموزیممی خود را گفتمان

 های مرتبط بانظریۀ های شخص ونظریهثانویه؛ 

وسیعی از هر  طیفگفتمان:  انواع 3یادگیری. 

بارة آن  تواند گفته شود یا درچیزی که می

 و خاص ۀیک دامن صحبت شود یا در

 کارکردهای. شکل نماد دربیادبهتشخیص قابل

معنی(. ارتباط غیر کالمی  بادلتزبان )اطالعات، 

 : تصویر عمومیوجهۀ بیرونی امانۀ مرتبط با س ۴

در یک رویداد  کنندهکه افراد شرکت، شدهمنتقل

 نی؛ سازماکنندمییکدیگر اعطا ارتباطی متقابالً به

 گیرد؛را دربرمی اجتماعی که روابط خانوادگی

، گروهیگروهی/برونروابط درون؛ خودمفهوم 

: 1995اسکالن واسکالن . )اجتماعی هایگروه

1۴1-1۴۰) 

 مان،گفت نظام، گویندها میو اسکالن جی طور کهاگر همان

کردن و نوشتن در برای صحبت باشد کهفرهنگی   یزبان

و خاص  گسترةمورد چیزها، افراد و رویدادها در یک 

 ،گیردمیقرار استفاده مورد حقوق  مانند دانشکدةشخص م

 انگارة کانالهتوانیم برای مثال در مورد گفتمان ما می بنابراین

که شامل ارتباطی  در خصوص توانش( 198۰و سواین )

صحبت  تر و مبتنی بر سودمندگرایی استیک سامانۀ وسیع

که زبان است مبتنی  این انگارگان براین نظام گفتمان کنیم. 

واسطۀ قواعد بهاطالعات  اول ابزاری برای انتقال ۀدر درج

شناسی اجتماعی زبان داشتن با و تناسب دقیق دستوری

یند افر نوعی، فرآیند یادگیری زبان را گفتماناست. این 

جامعۀ گویشوران بومی درنظر شدن برای ورود بهاجتماعی

ی که گفتمان انواع رایجیند با استفاده از ا. این فرگیردمی

، و با استفاده از است بومیگویشوران  ةاستفاد مورد

وجهۀ بیرونی و حفظ  برای ی موردنظر آنانهاراهبرد

همین شکل، هنگام . بهشودمی، تسهیل رعایت ادب
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ها، ایدئولوژیها، کردن درخصوص ارزشصحبت

و  مدرسانهای ارتباطی ها، دانش و سبکنگرش

تصویر به انگلیسی آموزشیهای هایی که در کتابشخصیت

توانیم از گفتمان کالس یا گفتمان میاند نیز هشدکشیده

 این اشکالممکن است . آموزشی استفاده کنیمکتاب 

از جمله  تریهای گفتمان بزرگامانهسبه گفتمان مختلف

 تعلق های گفتمان سودمندگرایانه یا نسلیسامانه

 میزانبه آموزشیهای و کتاب مدرسان کهد نباشداشته

 .دارندرکت اشم ها گوناگون در آنهای روشمختلف و به

 فرضی نظام گفتمان جهانیعنوان یک به «غرب» ۲.3

زبان  آموزشدر  گیفرهنارتباط بین هنگامی که در بارة

 توصیفاغلب برای  «غربی»ژة کنیم، واانگلیسی صحبت می

مشترکی  «فرهنگ غربی»شود که میگرفته  کاربهافرادی 

در چیست؟  «غرب»کنند. اما زندگی می «غرب»دارند و در 

(، غرب یک 6۲۰1، 7۲۰1آستین و آندریوتی ) دیدگاه

 جهانی است. نظام گفتمانفرهنگ واحد نیست، بلکه یک 

 یثابتمکان به شناختیاز منظر هستی «غرب»واژة 

 مفهوم نوعی ساختاربلکه  شود،اطالق نمی

رساند که را می ختیشناتمایز معرفت و تاریخی

 «غیرغربی»مختلف  انواعدر تقابل با  طور کلیبه

 «غرب»حال، در طول زمان، گیرد. بااینقرار می

است. در جغرافیایی خاصی گرفتهو  یمعنایبار 

کشورهای » ةطور کلی در زمراین مقاله، ما به

 ؛ایم: کشورهای اروپای غربیقرار گرفته «غربی

آستین و استرالیا. ) ؛نیوزیلند ؛کانادا ؛متحدهایاالت

 (۲39:۲۰16و آندریوتی 

-جغرافیایی واحدیک به نظام گفتمانیک دادننسبتالبته 

 نظام گفتمانمثال، عنوان. به خطرساز است-غرب

وکار در صاحب کسب سودمندگرایی رایج میان تاجران

های که آمریکایی کنفوسیوسی نظام گفتمان آمریکا با

. ندمتفاوتکلی تبار ممکن است از آن استفاده کنند، بهچینی

 از گفتمان سودمندگرایی فرانسوی تاجریک شیوة استفادة و 

متفاوت با شیوة یک تاجر آمریکایی در کل ممکن است 

را همانند « ربیغ»اصطالح  است کهتر این . دقیقباشد

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

دلیل فرضی هبتنها که شده، یک فرض جهانی درنظر بگیریم 

که این اینتوجه به. شوداسته نمیک بودن، از واقعیت آن

 ها وجود داشته باشند،که بین فرهنگتر از اینها بیشفاصله

ما این امکان را وجود دارند، به های گفتمانامانهبین س

 فرهنگ و زبان و بین گفتمان و تاریخمندیدهد که میان می

 تر ایجاد کنیم.قوی یپیوند

را برای  آموزشیهای کسانی که کتاب تصورپس 

است آموزش و  یک زبان جهانی کهآموزان انگلیسی زبان

 مواقعاز  خیلی؟ ما در کنند در بارة غرب چیستتالیف می

اسکالن و که توسط  های گفتمان سودمندگرا رارمزواژه

-دهیمه، تشخیص میشد تصریح (1۰:1995اسکالن )

که « بودننئولیبرال»توان بههای آن میکه از ویژگی یگفتمان

که « بودنشعارزده»یا  ( مطرح شده، ۲۰۰6توسط هالبرو )

م آن اشاره شده نابه (۲۰18) شو همکاراناشمنک توسط 

، «ارتباطیهای مهارت»، «های زبانیمهارت»، «کارایی»برد و 

. شودرا شامل می« انسانی هایظرفیت» و« منابع آموزشی»

، یک «جالب» آشناییم: یک راهبرصفات گفتمان  با اینما 

 ، یک«مفید»اطالعات ، «موثر»، آموزش «مداکار»روش 

و  تابک «جذاب» طراحی، «کنندههوشیار و کمک»مدرس 

 .«با نمک»تصاویر کارتونی یا 

شمار زیادی که ممکن است با  اندییهاها کلیشهالبته، این

. زندگی واقعی پر از در تضاد قرار بگیرند مثال نقض
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 دلیلنشده بهکار گرفتهبههای مد، مهارتابروکراسی ناکار

و موارد مشابه  بیکاری، تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی

 وگوهایگفتدر  انگارگانی یهااژهورمزاما  است. دیگر

 یابیف، ارزاهدا انیب اموری مانند و درظاهر شده  یخصوص

، کمک مالیدرخواست کار و  یها، نامهیانجودانش ةدور

نشر  یاجتماع یهارسانه یهاپستو ها، تیساوب

یا  شمولی فرضیجهانیک  کمکم هااین رمزواژه. یابندمی

که گویشوران انگلیسی  دهندتشکیل میرا  «غربی»روایت 

های اجتماعی تلویزیون، رسانه از طریقدر سراسر جهان، 

چندین و چندبار آن را  و از طریق صنعت فیلم هالیوودی

 هنگام یادگیریها . این داستانی است که آندهندبازنشر می

برای خود و  «زندگی بهتر کردنفراهممنظور به» انگلیسی

این روایت دارای . دارندارزویش را فرزندانشان 

 بزرگ گفتمان توسط  امانۀپنج سهایی است که در ویژگی

های گفتمان: اندشدهدادهشرح (ff 185:195) هااسکالن

چنین  ، نسلی و جنسیتی.سودمندگراای، ، حرفهیشرکت

کار گروهی و عقالنیت  رایب فرض شده که این روایت

 کاراییای(، )حرفه مناسبارتباطی  هایمهارت(، ی)شرکت

فرینی اجوان و کار نیروی(، سودمندگرایی) روانی کالمو 

. اما ارزش قائل استگرایی )جنسیت( )نسل(، و دگرجنس

 «یربغ»منسجم  مانعنوان یک نظام گفتآن به فرض کردن

سراسر در هایی هستند که مردم منظاها اشتباه است. این

ۀ در غرب. و هم صرفاً، نه کنندتفاده میاز آن اسجهان 

استفاده جهانی و فرضی  نظام گفتماناین  از نیز« هاغربی»

ای، نسلی یا حرفه نظام گفتمانعنوان مثال، این . بهکنندنمی

از  ی کهپوست، مهاجرانهای سیاهآمریکایی مختص نژادی

یی اهآمریکاییو ، اندآمده آمریکاالتین بهآفریقا یا آمریکای

 نیست. که جنسیت یا گرایش جنسی خاصی دارند

که بیش از آنرفتارها که درنظر گرفتن ایندر مجموع: با 

 حساب بیایند،و مشخص بهثابت  ی«هافرهنگ»جزوی از 

شمار به منسجم تاریخی های گفتاری ونظامبخشی از 

گاهی تغیر، و مهای متنوع، روش قادر خواهیم بود تا، رندمی

رفتارهای  هادر آن امروزه که قرار دهیمنظر مدرا  متناقضی

این به و شوندبا هم ترکیب میو جهانی  بومی کالمی

ها و ، نگرشهاهویت چگونه موضوع توجه کنیم که زبان

بررسی کنیم  طور عینیبه بگذاریدسازد. را می ها انگارگان

انگلیسی  آموزانزبانبرای  آموزشیگفتمان متون  چطورکه 

قرار که  سازدمی «غربی»جهان فرضی  یک دنیادر سراسر 

ها برای یادگیری زبان آن ةتقویت انگیزاست باعث 

های دیدگاه باتواند می این موضوع ، اماباشدانگلیسی 

 شوند.و تفسیر  بررسی مختلف

 «غربی»انگلیسی  آموزشدر یک کتاب  «غرب» ارساخت ۲.۴

انگلیسی که توسط انتشارات  آموزشکتاب چگونه یک 

 مانگفت نظام نوعی ،رسدچاپ میدانشگاه کمبریج به

 شناخته «غربی»عنوان تحت آموزانزبانکه توسط  سازدمی

ها را برای ادغام سبک زندگی با شود و آنو پذیرفته می

یک  بگذاریدد؟ سازگویشوران بومی انگلیسی آماده می

بگیریم عنوان مثال درنظر را به  Touchstone 1از صفحه 

 عنوان زبان خارجی برایآموزش زبان انگلیسی به جهتکه 

آموزش خصوصی های هنوجوانان در موسس سطح متوسط

 (.۲۰1۴کارتی و سایرین )مکاست. زبان طراحی شده
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نام دارد، شامل  Building  Vocabularyاین درس که 

راست دختری را چهار تصویر کارتونی است که از چپ به

دهد که در حال نواختن گیتار الکتریک در یک نشان می

است؛ دو پسر در خانۀ یک نوجوان بلوند « گروه موسیقی»

که درحال تمیز کردن فرش با جاروی برقی است و 

روی مبل لم داده و درحال خوردن « تنبلش»دوست 

و تماشای تلویزیون است؛ یک مرد  رنکوپاپ

که با لبخند بزرگی در « خونگرم»و « مشربخوش»

آرام و »چارچوب در ایستاده و همسایۀ کوچکش را 

کند؛ و یک خانم جوان که مدرس معرفی می« خجالتی

باحال در »و « مهربان راستیبهباهوش و »ریاضی است و 

آموخته  است. واژگانی که بایدتوصیف شده« محیط کالس

آموزان خواسته اند. از زبانشوند، پررنگ و برجسته شده

نوار گوش دهند و عباراتی را که در نوار شود تا بهمی

ها های این شخصیتشود تکرار کنند، تا ویژگیشنیده می

ها قرض آنبرایشان نهادینه شود و صدای خود را به

 بدهند.

مردان  شمارشود که میمتوجه  گمانبیانگلیسی  آموززبان

ای در این سفید و قهوه ی با رنگ پوستهای، و چهرهو زنان

 هایمشخصهها چهره ۀهم البته که ند،تصویر مساوی

که دوست شود فرد متوجه می. دارنداروپایی -انگلیسی

 .ندارد، اتا اسمی یهودی مهمان

توان متوجه شد که اگر دیگر، مییکها بهصفت دادنبا ربط

این مفهوم گویی بهباشد،  «مهربان هم»و  «اهوشب»معلم 

و « مهربان»در کنار «باهوش» روداست که انتظار نمی

رود که یک معلم می یانتظارچنین . آیا قرار بگیرد «باحال»

 از باشد؟ «حامیو  باجذبه»، یا «منصفو  گیرسخت»ریاضی 

 برایچه که آن آیدة واژگان چنین برمیانتخاب دایر

: داد شده استنشان  رودشمار میبهنوجوانان غربی ارزش 

از ساکت و خجالتی  بهتربودن  خونگرمو  مشربخوش

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

 .باشد باجذبه، پیر و اصطالحمعلمی است که بهاز 

. افرادی که B، درس 3 بخش، Touchstone 1کتاب 

 (.هاشخصیتشناسیم )می

بررسی خوانشی بسیار فراتر  اینتوان اعتراض کرد که می

تمرین یک  آمیز ازبرداشتی مبالغهو  باشد این متن کوتاه از

تالیف  آموزشیکه کتاب  ی. اما کسساده است لغت

بارة هرآنچه در  ها تا چه حداتیانتشار کهداند می ،باشدکرده

شود میها را که شامل میزان فروش نیز درامد خالص آن

های نظام دهند.خرج میتاثیر قرار بدهد، دقت بهتحت

دهند، شکل میاقتصاد را  همان اندازه کهبه آموزش ریگفتا

در این  تاثیر اقتصاد قرار دارند.هم تحتهمان اندازه به

جوانان مسلمان و  توان متوجه عدم حضورتصویر می

عدم . شدسن والدین یا افراد م نبودو  آمریکاییپوستان سیاه

واسطه بهتنوع نژادی و قومی که  نیزو  حضور این افراد

، شدهنشان داده ایسفید و قهوه ی با رنگ پوستهایچهره



 

167 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ه 

ور
 د

ی،
رج

خا
ی 

ها
11

ار
شم

 ،
، 2ه 

ان
ست

تاب
 

14
00

ه 
فح

ص
ز 

، ا
15

3
 

تا 
17

3
 

   

نامی که معلم ریاضی، و گنجاندن  حالت بدنجوانی و 

تصادفی  هایتصمیمنتیجۀ ، باشد یهود دین مشخصۀ

ت سیاس هایی ازمونهعنوان نبهتوانند می موارد ایننیستند. 

مشتری  تعداد ترینبیش جلب رضایتیا تمایل به درست

از این منظر که نظام توانند میها برگفته. شونددرنظر گرفته

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

 اند نیز مورد توجه قرار بگیرند، زیرا این نسلرعایت کرده

اند بیشتری قائلارزش  استقالل و و خالقیت، یتفرد برای

اهمیت  با همساالن خود ابطهربه بیشتر »که اند ینسلیعنی 

)اسکالن  «والدین و دیگر اعضای خانواده تا رابطه بادهد می

متعلق گفتمان نسلی  نظاماین  (.۲۲3:۲۰1۲ و همکاران

حوالی  دربوده که آمریکایی سفیدپوست  و متوسط ۀطبقبه

با گفتمان  و خوردهچشم میها بهمیان خود آن قرن اواخر

التین در آن آمریکایی یا آمریکای-آفریقاییهای خانواده

 .ارتباطی ندارد دوره

این است که نیازمند  آموزشی،کتاب نگاه کردن به شیوةاین 

ها درنظر یادگیری مهارت ی برایابزار صرفاً کتاب را

نوشته شده توسط  ی واثر گفتمان کآن را ی، بلکه نگیریم

تدریس ساختارهای زبانی که تنها به برشمریمکسی 

 گی تعامل میانچگونه مایل است پردازد، بلکمین

. را نیز نشان دهدنویسندگان انگلیسی با یکدیگر شوران/گوی

« معتبر»از متون باید  ی همکنشیرویکردمسلماً برای داشتن 

ها آنساختگی که هدف  یوگوهانه گفت استفاده شود،

اطالعات واقعی. اما  تبادلنه و زبان است  «تمرین» صرفاً

 این معتبر های آموزشیعنوان گفتمانها بهبا آن مواجهه

ها مطرح اری آنساختماهیت  کند کهرا فراهم میامکان 

همان چیزی است که  این که-گردد و درمورد آن فکر شود

 دهیم.ن میما در بخش پایانی این مقاله نشا

بین در روند آموزش زبان انگلیسی  توان. چگونه می3

گفتاری میان مکالمۀو جهانی یک  بومی گفتاریهای امانهس

 داد؟ شکل

پس از انجام دبیرستان رسیده باشند، آموزان بهاگر زبان

واژگان و اندیشیدن درخصوص گفتمان این  ةتمرین دایر

خواست که گفتمان دو کتاب ها توان از آنمی ،هاتمرین

طور مثال، یکی از آموزشی مختلف را مقایسه کنند، به

برای کار یا تحصیل آموزانی است که های مناسب زبانکتاب

 برای  و دیگری شوند،در خارج از کشور آماده می

 : حس قدردانی1، درس Vision 3کتاب 

کار در صنعت  جهتکه خود را  مناسب است آموزانیزبان

واسطۀ شغلشان مجبور و به کنندگردشگری آماده می

برای را مورد استفادة خود گفتمان  خواهند بود تا نظام

 .ها تشریح کنندخارجی

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

که توسط  Touchstone 1کنیم: یک بخش  از مقایسه می

ات هایهیک ناشر انگلیسی منتشر شده و در موسس

خصوصی آموزش انگلیسی در ایران مورد استفاده قرار 

بحث شد، بخش دیگر از آن هم دربارة  پیشترگیرد که می

Vision 3 توسط وزارت آموزش و پرورش ایران  که
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منتشر شده و در مدارس دولتی ایرانی مورد استفاده قرار 

 (.۲۰۲۰علوی مقدم و همکاران گیرد )می

 :دپذیرای در سه مرحله صورت میچنین مقایسه

خود، )گفتمان مربوط به هاگفتمان یک از نظامهر درک  -

مطابق شرایط همان نظام «( دیگری»گفتمان مربوط به

  گفتمانی

 «دیگری» منظراز  هاگفتمان یک از نظامهر درک  -

 یک نظاماز  یعضوبه هاگفتمان یک از نظامهر توضیح  -

 های وی)سوء(برداشتواکنش به گفتمان دیگر و

 گفتمانیاجرای یک مکالمۀ بین - 

 یعنوان محصولبه خود را انگلیسی آموزشکتاب ( 1

 مختلف هایگفتمان نظام ازکه  واکاوی کنید فرهنگی

های . مولفهکنداستفاده می نسلی و جنسیتیآموزشی،  مثالً

ها، انگارگانکنید:  مشخصگفتمان را  نظامهر 

وجهۀ مربوط بههای نظام ،اریگفتهای قالب، شدناجتماعی

از  یاشبکه شکلبه را . روابط بین اجزای مختلفبیرونی

 هایو عرف ها، هنجارهاها، باورها/ارزشرفتارها، نگرش

استفاده مورد  های آیینی/راهبردهایتماعی/انواع گفتماناج

زمان همنیاز  از جمله خود و دیگران وجهۀبرای حفظ 

. ترسیم کنید ،کمک و احترامو مشارکت و استقالل، به

 Touchstone 1شما  آموزشیمثال، اگر کتاب طوربه

در ، نشان دهید که چگونه رفتارهای جوانان است

Touchstone 1 و رنگ تصویر کشیده شدهبه 

شدن و اجتماعی گراییتنوع انگارگانبیانگر  شانهایصورت

 ینسلاست که مشخصۀ گفتمان نفس به یاتکا در راستای

. اگر کتاب رودشمار میبه ۲۰1۰در حدود سال  هاآمریکایی

 در سمت ی را کهاست، تصویر Vision 3شما آموزشی 

چه کنید.  قرار دارد تحلیل های چهارتاییعکس چپ پایین

شما این  کنید؟ اگر انتخابمیآن انتخاب  عنوانی برای

کودکان باید به والدین خود احترام ): باشد

 Children should respect their»(بگذارند.

parents»این گفتمان نسلی  نظام شما چطور ، انتخاب

های در میان عکس ؟ حاالدهدآموزشی را بازتاب میکتاب 

که زیر آن  نگاه کنید باال سمت چپتصویر به چهارتایی،

 Family members should listen to »: نوشته

each other.(  اعضای خانواده باید به حرف یکدیگر

یک نظام گفتمان  ازاین تصویر چگونه  « (گوش بدهند.

 ابعاد مرتبط با؟ چگونه کنداستفاده می جنسیتینسلی و 

گفتمان توصیف  در این شدن راولوژی و اجتماعیئاید

 (را ببینید. ۲۰۲۰دهمرده و کیم کنید؟ )می

را از دیدگاه مربوط « خود»گفتمان مربوط به( 2

و  ها. فرضکنید بررسیو  بخوانید« دیگری»به

آن را  درونیهای تاریخی و جنبهنیز  وآن،  یهافرضپیش

است،  Vision 3شما  آموزشی  . اگر کتابواکاوی کنید

هستید که در کتاب  ایخانواده تصور کنیدعضوی از

Vision 3 عنوان عضوی بهاست. شما تصویر کشیده شدهبه

کتاب های بارة شخصیتدر  داریددوست از آن خانواده

Touchstone 1 جنی ویو دو دوست بلوند پسر  یعنی ،

که این  ی گفتمان نظام گونه؟ چچه چیزهایی بدانیدو اتان 

 ؟کنیدرا توصیف می کننداز آن استفاده میسه جوان 

است، تصور  Touchstone 1شما  آموزشیاگر کتاب 

عنوان هستید. شما به Touchstone 1  کنید جنی از کتاب

در  دوست دارید آموز دبیرستانینوازنده و دانشیک زن 

تصویر کشیده به Vision 3هایی که در کتاب خانواده بارة

ی که در عینکمرد ؟ برای مثال، بدانید چه چیزهاییاند، شده

؟ رابطه او کیست کنددارد با دو زن صحبت می آشپزخانه

شش کودک هر این تصاویر  در چیست؟ چرا هازناین با 

از آن ها که این خانوادهی گفتمان نظام؟ شما چگونه پسرند

 کنید؟می توصیفرا کنند استفاده می
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دو کتاب این بین نویسندگان یا ناشران  ایمکالمه (3

هنگام ا هو توضیح دهید که چرا آن تدوین کنید آموزشی

 .اندچنین مواردی را انتخاب کردهاین دو صفحه  طراحی

بین  مانی راگفتگوی میانونقش یک گفت (4

های شخصیتو  آموزشی هاکتاب ی ازهای یکشخصیت

. تصور کنید هر کدام از بازی کنید کتاب آموزشی دیگر

روز مادر چه کار  بگیرند که برای خواهند تصمیممیها آن

 Vision 3کتاب توسط خانوادة  کنند. یا تصور کنید جنی

 که فرزانه برایاین یا و استدعوت شده نوروز عیدبرای 

 Touchstone 1  کتاباز جنی  خانۀکریسمس بهجشن 

این بعد از  فرزانه راجنی و  وگویگفت. استشدهدعوت 

از دیدگاه خودشان در بارة  اتفاق تصور کنید که هر کدام

 یکدیگراند بهاند و کارهایی که انجام دادهچیزهایی که دیده

تمرین »ها هدف از این فعالیت ).دهندخبر و توضیح می

رفتن این است که یادگهدف بلکه  ،نیست «انگلیسی فرد

مفاهیمی را و  ی به مسائل بنگریمفرد دیگر از نگاه چگونه

 ،شوند. بنابرایننمی مطرحح ووضلزوماً بهکه کنیم  استنباط 

 شو همکاران که اثر اسکالنباید تشویق شوند  مدرسان

آموزان باید تشویق شوند تا از زبان( را بخوانند و ۲۰1۲)

چگونه  استفاده کند کهتجربه خود برای تفسیر این موضوع 

رفتارها و  تواندمشخص میگفتمان  نظام با یکفردی 

ک ادرننند فردی دیگر با نظام گفتمان متفاوت ارا هما هاآیین

پوشانی تا چه حد با هم هم های مختلفنظام گفتمان و-کند

 (دارند.

 گیرینتیجه

آموزش زبان  در بارةهای مختلفی را یکردرو ،در این مقاله

های مختلف بررسی فرهنگ عنوان رابط میانبهانگلیسی 

 عنوانکه زبان تنها به تا هنگامیه  ما نشان دادیم ایم.کرده

با  مرتبط مهارت هرچند که اینیک مهارت تلقی شود، 

ارتباط شمار برود، بهفرهنگی نگرش و باورهای بین

که تمرکز بر ما این بود . پیشنهاد شودی میسر نمیفرهنگبین

در قالب  سازد تاما را قادر می ،عنوان گفتمانروی زبان به

برقرار  و فرهنگ پیوند بهتریزبان بین  های گفتاری،سامانه

تواند واقعی ای نمادین که هم میزمینهکنیم که بتواند به

 مدرسان زبان انگلیسی باشد.باشد و هم فرضی، اشاره داشته

زبان زندگی های انگلیسیکه در داخل و خارج از محیط

کسانی به اریگفت هایامانهس توضیح در رونداند، باید کرده

و در  اری دیگرند کمک کردهای گفتهامانهس که جزو

هایی تناقض در مواجهه باگذاری تجربیات خود اشتراکبه

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

چیزی ه اهمیت دارد نچآ سرانحام،ایفا کنند.  اساسی ینقش

خود  ۀتجرب درخصوصدو زبانه  این مدرسان است که

 برای ایعنوان انگارهتواند بهمی و این تجربهگویند می

ارزش  ایتجربه چنین. عمل کندگفتاری ارتباط میان توانش

 را دارد.دیگران یافتن بهانتقالفکر کردن و 

 منابع:

. تحلیل محتوای مرتبط ۲۰16آژیده، پ. و پناهی، م. سال 

 آموزانانگلیسی برای دانش آموزشبا فرهنگ در کتب 

. «Vision»و  «Prospect» مجموعۀ عنوانایرانی تحت

 .87-93 ،3:6 شناسیالمللی زبان و زبانبین ۀمجل

علوی،  و . رحیمی، م.،ر، خیرآبادی، .ب.سعلوی مقدم، 

 Vision 3(. انگلیسی برای مدارس: ۲۰۲۰) .م.س

Student Book ایران. درسی. انتشارات کتب 

 

 آموزشیفرهنگ در کتب  گاه. جای۲۰۰۴اکبری، م. علی

ELT  .ایرانی در سطح دبیرستان

http://www.simpopdf.com   

 ورسو. نیویورک: فرضیجوامع  .1983اندرسون، ب. 
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فرهنگی بین توانش ۀ. توسع۲۰۰3. و.، آلن، م، بنت، ژبنت، 

( نویسندگان.) .ر.م ، و پیجددر کالس زبان. در لنگ، 

فرهنگ در  ةدربار هاییعنوان هسته. دیدگاهفرهنگ به

(. گرینویچ، ۲37-۲7۰.صیادگیری زبان دوم. )ص

 .IAP: کانکتیکات

 درسی ۀ. ملزومات یک برنام198۰. کبرین، م. و کندلین، 

-89، ۲: 1 شناسی کاربردیزباندر آموزش زبان.  همکنشی

11۲. 

مطالعات فرهنگی در آموزش زبان  .1989بایرام، م. 

 ل چندزبانه()مسائ ، انگلستان:کلودن. خارجی

Multilingual Matters. 

توانش ارتباط  یابیآموزش و ارز. 1997ام.  ،بایرام

: )مسائل چندزبانه( ، انگلستان. کلودونیفرهنگانیم

Multilingual Matters. 

 توانشآموزش و ارزیابی به بازگشت . ۲۰۲1بایرام، ام. 

: )مسائل چاپ دوم. کلودون، انگلستان. فرهنگیارتباط میان

 .Multilingual Mattersچندزبانه( 

 توانشتعریف و ارزیابی  .1997جی. بایرام، م. و زاقی، 

اروپایی.  بافت متناسب با اتیفرهنگی: اصول و پیشنهادبین

 .۲39-۲۴3، ۲9:۴زبان آموزش 

 آموزش زبان تا همکنشی توانشاز  .1983کاناله. م. 

( نویسندگان.. )ر. در ریچاردز، جی. و اشمیت همکنشی

 .( لندن: النگمن۲-1۴.ص. )صتعاملزبان و 

های . مبانی نظری روش198۰. مکاناله، م. و سواین، 

شناسی زبانزبان دوم.  ارزیابیبرای آموزش و  همکنشی

 .1-۴7: 1 کاربردی

. تحلیل ۲۰17. حپارسازاده  ع.دهمرده، م. پارسازاده، 

آموزش  های بومیکتابهای فرهنگی جنبه انیترازم

 .57-7۲، 7:۲ آموزشی توسعۀمجله انگلیسی. 

آموزشی جنسیت در کتب  نمود. ۲۰۲۰. س، کیم، مدهمرده، 

 .36:1، 1۴1 انگلیسی امروز .زبان انگلیسی ایرانی

جوی وسازی: در جست. جهانی۲۰۰۴. .ک.ددیردوف، 

 .۲. 13المللی بین آموزگار فرهنگی.بین توانش

 . لندن: النگمن.زبان و قدرت .1989. نفرکالف، 

دستور کار . 1996. کجی، جی.، هال، جی. و لنکشیر، 

 :کلورادود. بولدر، داری جدیها سرمایهزبان در پسجدید. 

 ویو.انتشارات وست

. تحلیل ۲۰18غالمی، پسند پرستو و قاسمی، علی اصغر. 

در ی در ایران: زبان انگلیس آموزشهای فرهنگی کتاببین

مطالعات  ۀ. مجلاپلز. «Prospect»مورد مجموعۀ انگلیسی 

 .55-7۰، 1۲:1 زبان کاربردی

تعامل.  آیین. در: دربارة کار رو در رو(. 1967گوفمن، ای. )

(. 5-۴6ص.)ص رو دررفتار رو  خصوص مقاالتی در

 نیویورک: پانتئون.

 .CUP. کمبریج: زبانو گفتار  آموزش. 199۲هچ، ای. 

 میانولوژی و زبان: ارتباطات ئاید .۲۰۰6هولبرو، م. 

( نویسنده.، جی. )اجانگلیسی. در  زبان و نئولیبرالیسم

ها گویشوران سایر زباننشانی آموزش زبان انگلیسی به(باز)

(TESOL)  (. لندن: 8۴-1۰3ص.)صدر عصر امپراتوری

 پالگریو.
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تاثیر انگلیسی جهانی بر هویت . ۲۰۲۰. سهاپکینز، 

 . لندن: راتلج.عربیةمتحدفرهنگی در امارات

. آکسفورد: چاپ سوم .تحلیل گفتمان. ۲۰18جانستون، ب. 

 ول.باسیل بلک

 درخصوص ییهانظریه. 1988. و. و  گودیکانست، یکیم، 

 .سیج: کانادا. نیوبری پارک، یفرهنگارتباط بین

 کالس زباندر  گفتارتعامل و . 198۴. ک ،کرامش

(Interaction et discours dans la classe de 

langue) :پاریس .CREDIF. 

. زمینه و فرهنگ در آموزش زبان. 1993. ککرامش، 

OUP. 

 فرهنگیبین توانش. گفتار، بعد نمادین ۲۰۰9. ک کرامش،

فرهنگی و بین توانش( نویسندگان.. )م. و بایرام، ادر هو، 

(. توبینگن: 1۰7-1۲1ص.)ص یادگیری زبان خارجی

Gunter Narr. 

 

 پردازی درمورد توانشنظریه . ۲۰1۰. ککرامش، 

فیپس  .آلوین و .جی. در فرهنگیبین/زبانیبین

 و آموزش زبان فرهنگیانتقادی و بین ۀنظری )نویسندگان(

 .Heinle( بوستون: 15-31ص.)ص

. زبان خارجی در آموزش فرهنگ. ۲۰13. ککرامش، 

-78، 1: 1 خارجیهای های زبانشناختی در زبانپژوهش

57. 

. آکسفورد: چندزبانه آموزشیار. ۲۰18و ژانگ.  ککرامش، 

OUP 

های در فعالیت شناسیفرآیندهای زبان. 1985کرس، جی. 

 . دیکین، استرالیا: دانشگاه دیکینفرهنگی-اجتماعی

تحلیل گفتمان در پژوهش زبان . 198۰. دفریمن،  -الرسن 

 . رولی، ماساچوست: نیوبری هاوس.دوم

. زبان مدرسان گفتمان برایتحلیل . 1991. مارتی، کمک

 انتشارات دانشگاه کمبریج.

(. ۲۰1۴. )ه.، و سندفورد، جکارتن، .، مکمارتی، کمک

Touchstone Level 1 Full Contact  .)ویرایش دوم(

 انتشارات دانشگاه کمبریج.

 

؟ ناپذیرسنجش هایگفتمان. 199۴پنیکوک، ای. 

 (.115-138ص.)ص (،199۴) ۲: 15 کاربردیشناسی زبان

ت النگمن افرهنگ لغ. 1985، جی.، پالت و وبر. زریچارد

 . هارلو: النگمن.شناسی کاربردیزبان برای

(. نویسندگان. )ل، و کوستر، ساشمنک، ب.، بریدباخ، 

شعارسازی در گفتمان آموزش زبان. تفکر مفهومی . ۲۰18

)مسائل  ون، انگلستان:کلود .سازی دانشگاهبازاری در عصر

 .Multilingual Matters چندزبانه(

فرهنگی. ارتباط بین. 1995. ساسکالن ر. و اسکالن 

 ول.. آکسفورد: ویلی بلکچاپ دوم .ار محورگفت یرویکرد

ارتباط . ۲۰1۲. رو جونز،  ،اسکالن ر. و اسکالن س.

. آکسفورد: چاپ دوم .ار محورگفت یفرهنگی. رویکردبین

 ول.ویلی بلک

زبان آموزش فرهنگ به. ۲۰19 له. تایتیشن چن و 

 لندن: راتلج. 6. فصل. المللیبین یعنوان زبانانگلیسی به
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، رقابت، یا خیریه: پول. ۲۰16. وو آندریوتی  ،.سستین ا

، آموزش عالیجهانی.  تصوریالمللی و جویان بیندانش

(۲ )7۲ ،۲39-۲۲5. 

تصوری  آموزش عالی و. ۲۰17. وآندریوتی  و .،سآستین 

مطالعات دنیای مدرن/استعماری/جهانی.  از

 .181-173، 3: 17 های انتقادیروشفرهنگی/

 اهداف. بررسی ۲۰1۴. سال سو تیمورنژاد،  زالدین، تاج

المللی بین ELTآموزشی کتب  یفرهنگ نمودهایپنهان در 

 .18۰-193، ۲: ۴3 مجله آموزش زبان. بومیو 

روابط  در شناسی اجتماعی. روان198۲. هتاجفل، 

 .1-39، 33 شناسیروان امۀسالنگروهی. میان

ی رویکردهای .۲۰۰6. افلور،  -. و مارتینز ایخوان، -اوسو

 توانشیابی بهدست سوییادگیری و آموزش زبان: بهبه

در  گانه.چهارهای برقراری ارتباط از طریق مهارت

های و آموزش مهارت بهبودفعلی در  ی رایجهاگرایش

-. مارتینزاخوان و -ای. اوسو ویرایش. .گانهزبانی چهار

 .Mouton de Gruyter. برلین: 3-36فلور، 

 توانش . آموزش۲۰۰8. افلور، -. و مارتینزایخوان، -اوسو

)مجلۀ  .گانههای چهاراز طریق مهارتفرهنگی تعامل بین

 Revista Alicantina deمطالعات انگلیسی آلیکانته( 

Estudios Ingleses ۲1 :-157 

شناسی در زبان هاییکنکاش. 198۴ .ج.هویدوسون، 

 . آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد۲کاربردی 
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