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 چکیده
 عمل افراد بین ارتباطی وسیلۀ تریناصلی عنوانبه که است خارج جهان بر تسلط و یادگیری برای اصلی ابزار زبان
 فرهنگی دیدگاه اخیر، هایدهه در. کندمی پذیرامکان را دیگر هایفرهنگ شناخت زبان، که استگونهبدین. کندمی
 بایستگی این که دارد ضرورت نیز فرهنگ یادگیری زبان، بر افزون. است یافته مهمی جایگاه ها،زبان آموزش در

 همچون؛ روس مشهور شناسانزبان هایدیدگاه پژوهش، این در. است شده خارجی هایزبان آموزش در مهم هدفی
 فرایند در فرهنگ نقش و اهمیت زمینۀ در سایرین و فورمانوا وارابیوف، سافانوا، ورشاگین، ترمیناسوا، لوتمان، باختین،
 و زبانی هایشایستگیبه فقط هازبان آموزش از هدف حاضر حال در. شودمی بررسی خارجی هایزبان آموزش
 در پیوسته المللیبین هایتماس زیرا پردازد،می نیز فرهنگیبین هایشایستگیبه بلکه شود،نمی خالصه ارتباطی
 حاضر مقالۀ از هدف. کنندمی دیدار مختلف هایفرهنگ از افرادی با ایهفزایند طوربه آموزانزبان و است گسترش

 ایحرفه هایصالحیت و خارجی زبان مدرسان نقش تعیین خارجی، هایزبان آموزش در فرهنگ اهمیت کردن آشکار
 برای آموزش فرایند در فرهنگی مباحث و مفاهیم گنجاندن در آموزشی هایکتاب نقش تعیین همچنین و آنان

 درک توانایی بلکه بیاموزد، آموززبانبه را خارجی زبان یک درک باید تنها نه زبان مدرس. است فرهنگ بازنمایی
 .بیاموزد ویبه نیز را آموزش مورد زبان فرهنگ
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ABSTRACT 
 

Language is the main tool for learning and mastering the outside world. It also acts as 

the main means of communication between people. In this way, language makes it 
possible to know other cultures. In recent decades, the cultural perspective has found 

an important place in language teaching. In addition to language, learning culture is 

also necessary and has become an important goal in foreign language teaching. This 
article examines the views of well-known Russian linguists such as Bakhtin, Lotman , 

Ter-Minasova, Vereshagin, Safonova, Vorobiov, Furmanova, and others on the 

importance and role of culture in the process of teaching foreign languages. At 
present, the purpose of language teaching is not only limited to language and 

communication skills, but also intercultural competencies. 

 Because international contacts are constantly expanding, language learners 
are increasingly meeting people from different cultures. The purpose of this article is 

to reveal the importance of culture in foreign language teaching, to determine the role 

of foreign language teachers and their professional competencies, and also to 
determine the role of textbooks in including cultural concepts and topics in the 

educational process to represent culture. The language teacher must not only teach 

the learner the ability to understand a foreign language, but also the ability to 

understand the culture of the language being taught. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.324236.845 
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 مقدمه -1

تمرکز بر ساختار زبان بود و  ،پیش از این در آموزش زبان

نظر عنوان مثال، از نقطهبه گوناگونهای امانهزبان را از نظر س

ها موضوع انهماکردند و این سدستور زبان توصیف می

استفادۀ ارتباطی از  سدۀ بیست، بر 70در دهۀ  آموزش بودند.

از زبان با  هنیاز و توانایی فرد برای استفادزبان تأکید شد و به

هدف ارتباط توجه شد. در جوامع مدرن، با گسترش ارتباط 

مطالعۀ نه تنها زبان، بلکه ای بهبا کشورهای دیگر، توجه ویژه

همچنین توسعۀ توانایی درک مشترک و متفاوت از فرهنگ 

 شود.ان مقصد میبومی و فرهنگ زب

فرهنگ لغت تعاریف بسیاری دارد. در « زبان»مفهوم  

زبان »شود: چنین تعریف میزبان این ،(Даль) دالروسی 

ها برای انتقال مردم و ترکیب صحیح آن هایواژهمجموعۀ کل 

 ، مدخل زبان(.   1978-1980 )دال،« ها استافکار آن

 :کندچنین تعریف مینیز زبان را این (Ахманова) اآخمانو

شناختی است که های نشانهسامانهترین زبان یکی از اصلی»

ترین وسیلۀ ارتباطی بین اعضای یک ترین و مهماصلی

ای برای نیز وسیله امانهمجموعه انسانی معین است که این س

های فرهنگی و تاریخی از نسلی توسعۀ تفکر، انتقال سنت

 .، مدخل زبان(1966، آخمانوا) «نسل دیگر استبه

 ،ارائه شده است« زبان»تقریباً در تمام تعاریفی که از  

ای بر این نکتۀ اصلی اتفاق نظر دارند که زبان گونههمه به

ارتباطی  ییندافر و وسیلۀ برقراری ارتباط و بیان افکار است

آینده انتقال فرهنگ از گذشته به است که لطف زبانبه .است

شود و توانایی زبان منتقل می راهپذیر است. فرهنگ از امکان

توان ادعا کرد کند. میموجودات متمایز میدیگر را از آدمی 

مهم آن و هم  ۀکه زبان هم محصول فرهنگ است و هم مؤلف

دارد:  باور (Тер-Минасова)میناسوا -تر شرط وجود آن.

ها و المثلژگان، دستور زبان، اصطالحات، ضربزبان در وا»

تعبیرات، فولکلور، ادبیات و علم، در نوشتار و گفتار شفاهی، 

 (.15 ،2000، میناسوا-تر)« کندهای فرهنگی را حفظ میارزش

ها تبادل هایی است که مردم با آنمتون و پیام برامدفرهنگ 

خودکار  مثابۀ ارتباطتوان فرهنگ را بهمی کنند، از این منظرمی

 بشریت دانست.

 مفهوم سه Humboldt (1971))) از نظر هومبولت  

 زبان. دارند دیالکتیک ایرابطه اندیشه، و فرهنگ زبان، اصلی

. فهمندمی را زبان که یندهافرهنگ این و نیست جدا اندیشه از

آواها  بین تفاوت از ناشی، هازبان بین تفاوت از نظر وی

کند. نیست، بلکه ناشی از فرهنگی است که آن زبان را بیان می

بین فرهنگ و علم، کنشی » ((Foucaultاز نظر فوکو اما 

دیالکتیکی و دوسویه برقرار است. فرهنگ در کلیت خود 

غالب بر علم است و علم، متأثر از زمینۀ غالب بر فرهنگ 

 (. 50، 1390، پارسانیا)« است

 هیچ که آشکارست آنچنان فرهنگ انتقال در زبان نقش»

 فرهنگ و زبان. باشد پایدار تواندنمی فرهنگ، بدون زبانی

 زبان، یادگیری در آموززبان هر توانایی و اندوابسته همبه

 است. وابسته فرهنگ بر وی تسلط و آگاهی سطحبه

 خطای بروز زبان، فرهنگی فاکتورهایبه توجهیبی
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پور، شریفی و ولی ابراهیم)« دارد درپی را شناختیزبان

1398 ،255.) 

ای های اخیر توجه ویژهروسیه در دههکشور  

هدف از مقالۀ حاضر نشان دادن  داشته است. آموزش زبانبه

از دیدگاه  یند آموزش زباناآموزش فرهنگ در فر بایستگی

این پاسخ به دنبالکه بهاست  شناسان و پژوهندگان روسیزبان

از چه  باید های درسیکه مدرسان زبان و کتاب پرسشیم

های فرهنگی را هایی برخوردار باشند تا بتوانند مؤلفهویژگی

 کار گیرند.هیند آموزش زبان بادر فر

 

  پیشینة پژوهش -2

های مختلفی گمان مقالهدربارۀ رابطۀ زبان و فرهنگ، بی

در مقالۀ  بیک تفرشی و رمضانیرستمنگارش درآمده است. به

(، ضمن ارائۀ 1391« )نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی»

های زبانشناسان برخی مباحث نظری، با مرور برخی پژوهش

وزش زبان در بافت فرهنگی زبان اهمیت آمزبان، بهانگلیسی

 اند. هدف پرداخته

صالحیت »زبان با عنوان ای انگلیسیدر مقاله دهمرده 

 «فرهنگی: بینا فرهنگ، دگرگونی فرهنگ و فرا فرهنگ

هدف اصلی از یادگیری زبان را توسعۀ مهارت در  (2020)

های زبانی یا فرهنگی برقراری ارتباط مؤثر و درک تفاوت

های آن، باید شایستگیباور وی  برای دستیابی بهداند که بهمی

ها را آموزان گسترده شود و این امر همچنین آنفرهنگی زبان

گ خود فرهنهای جدیدی نسبت بهسازد تا برداشتقادر می

مسئلۀ و دیگران داشته باشند. هدف این مقاله، پرداختن به

های ترین جنبهعنوان یکی از مهمصالحیت فرهنگی به

 آموزش زبان و همچنین گسترش آن با گذشت زمان است.

تحلیلی از بازنمایی »ای دیگر با نام همچنین در مقاله دهمرده

با (، 2021« )های درسی انگلیسیتابمحتوای فرهنگی در ک

های درسی زبان تجزیه و بررسی محتوای فرهنگی کتاب

کند که با گیری میگونه نتیجهانگلیسی در مدارس ایران، این

ها، فرهنگ وجود فراوانی زیاد عناصر فرهنگی در این کتاب

المللی و جهانی بسیار بیشتر های بینفرهنگمبدأ نسبت به

پیامدهای عدم تعادل در بازنمایی ار گرفته و بهمورد توجه قر

  فرهنگی پرداخته است.

زبان، فرهنگ، اصطالحات و »نیز در مقالۀ  بابازاده 

(، 1388« )های خارجیها با آموزش زبانارتباط آن

عنوان یکی از اصطالحات و تعبیرات را در آموزش زبان به

ترین اطالعات فرهنگی که حاوی غنیترین مواد درسی اصلی

  دهد.است، مورد بررسی قرار می

 

 روش پژوهش -3

در این پژوهش، پژوهشگر رابطۀ زبان و فرهنگ و اهمیت آن 

شناسان و در آموزش زبان خارجی را از دیدگاه زبان

های ای و با مطالعۀ دیدگاهشیوۀ کتابخانهپژوهندگان روسی به

، لوتمان (Бахтин) باختیناندیشمندان بزرگی چون 

(Лотман)ورشاگین ، (Верещагин)  سافانُوا ،

(Сафонова) کند و نقش مدرسان و همانندان بررسی می
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های آموزشی را در انتقال مفاهیم فرهنگی زبان و کتاب

های پژوهندگان قولکند. ترجمۀ نقلآموز بررسی میزبانبه

 شده است. روسی، از زبان اصلی، توسط نگارنده انجام

 

 بحث و بررسی -4

 واژهکه در قالب  باشدان میحافظۀ تاریخی آن ،زبان هر ملتی

ترین مجسم شده است. زبان مادری، روح ملت است و اصلی

 هایویژگی ،زبان راهو بارزترین نشانۀ آن است. در زبان و از 

ها و آثار ملی مهمی مانند روانشناسی ملی، ماهیت ملی، اندیشه

ها، آفرینش هنری، اخالقیات و معنویات فرد آنمنحصر به

های فرهنگ و کلید ارتباط بین افرادها، هواژ یابد.روز میبها آن

ترین ساختار در فرهنگ ملی است. . زبان گستردهاندمختلف

زبانشناس مشهور روسی، با (Ушинский) اوشینسکی 

ها، هزارهمردم در طول »نویسد: تأکید بر معنویت زبان می

کنند. طبیعت افکار و احساسات خود را از طریق زبان بیان می

کشور و تاریخ مردم که در روح انسان منعکس شده است، با 

ای که او خلق شود، اما کلمهشود. انسان نابود میکلمه بیان می

کران و غیرقابل توصیف از زبان ای نامیرا، بیکند، گنجینهمی

افکار و احساساتمان نه تنها کلمه را از  ملی است... برای بیان

ها و بریم، بلکه ما، خود این اندیشهارث میبه نیا و نیاکانمان

، گرائودینا و شیریایف)« بریمارث میاحساسات را نیز به

1998 ،52). 

شناخت بوم ؛ترطور گستردهشناخت زبان و بهبوم 

شود. یکی از وظایف مبرم جامعۀ معاصر محسوب می ،فرهنگ

تر از حفظ محیط حفظ محیط فرهنگی، کاری کم اهمیت»

قدر که انسان برای زندگی بیولوژیکی زیست نیست. همان

طبیعت احتیاج دارد، برای زندگی اخالقی و معنوی و خود به

« محیط فرهنگی نیاز دارد...زبان مادری نیز بهوابستگی به

 (.89: 1998، آگانسیان)

اکثر پژوهندگان بر این باورند که هنگام آموزش زبان  

اجتماعی در محتوا مهم  -فرهنگی هایمؤلفهوجود خارجی، 

ترین وقایع های ملی، مهماست که شامل آگاهی از واقعیت

های بزرگ ادبیات و هنر، علم و فناوری و یک تاریخی، چهره

آموزشی مدرن  هایپژوهش انداز ملی از جهان است.چشم

فرهنگی  -اجتماعی  -کند که صالحیت زبانی استدالل می

آمادگی فرد برای درک فرهنگ مردم دیگر، داشتن نگرش »

ها و سایر ها، اخالق، ارزشآن، درک واقعیتمثبت نسبت به

های آن از دریچۀ فرهنگ خود و همچنین کارکرد در مؤلفه

ک فرهنگ اجتماعی متفاوت با استفاده از زبان شرایط ی

 .(83، 2011، کاستیکوا) «خارجی است

این نکته حائز اهمیت است که تعدادی مدل توجه به 

نظری در روسیه برای مطالعۀ زبان و فرهنگ وجود دارد که 

های برخی مدلدر اینجا به هستند. پویارابطۀ یک بیانگر 

 که والکوا شناسان روسعۀ زبان و فرهنگ از نظر زبانمطال

(Волкова) است،  پژوهشگر روس نیز آنها را یاد نموده

 کنیم:اشاره می

دیگر زبانشناس  Воробьёв( (1993)( بیوفاراو 

مطالعۀ زبان و فرهنگ نشان داده ای بهروس نیز توجه ویژه

آن  بااجتماعی را که -است. وی فهرستی از واژگان فرهنگی
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توان فرهنگ زبان مقصد را درک کرد، گردآوری کرده می

که زبان حامل اطالعات بر این باورست بیوف ارااست. و

-فرهنگی هاییادگیری زبان، مهارتو  فرهنگی است

 افزاید.میآموزان را اجتماعی زبان

برای مطالعۀ Фурманова( (1994 )( انُوامفور 

جنبۀ شناختی، ارتباطی و بدیهیات را در زبان و فرهنگ سه

 یدانش نظامیعنوان شناختی را به وی جنبۀنظر گرفته است: 

گیرد که مطالعۀ فرهنگ دربارۀ واقعیات فرهنگی در نظر می

اجتماعی زبان  -فرهنگی واژگانباید بر اساس مطالب فرهنگ 

ارتباطات  راهارتباطی شامل تسلط بر فرهنگ از  جنبۀباشد. 

فرهنگی، با درنظر گرفتن چندین روایت از زمینۀ ارتباطات بین

بان و فرهنگ مطلوب بر مطالعۀ مشترک ز صورتاست که به

 سامانۀمعنای آگاهی از بدیهیات به جنبۀگذارد. تأثیر می

انوا در مدل مهای فرهنگ دیگر است. فورها و سنتارزش

یک مؤلفۀ مهم در درک فرهنگ ، خود، مطالعۀ فرهنگ بومی را

 داند. کشور زبان مقصد می

از یک مدل نظری Сысоев( (2004 )( سیسایف 

کند دهد، وی تالش میارائه می هاموضوع گفتگوی فرهنگ

ها را با هدایت مطالعۀ زبان و فرهنگمسائل مربوط به

ها در مطالعۀ مدل گفتگوی فرهنگگرایی بهآموزان از قومزبان

یک زبان خارجی و فرهنگ آن حل کند. یک زبان خارجی 

های دیگر ای برای وام گرفتن از فرهنگالعادههای فوقفرصت

دارد. یادگیری یک زبان خارجی نه تنها فرهنگ دیگری را 

های جهانی و درپی آن کند، بلکه فرد را با ارزشمعرفی می

کند. مطالعۀ فرهنگ کشور زبان دانش فرهنگی نیز آشنا می

زبان مقصد گیری توانایی برقراری ارتباط بهمقصد برای شکل

 .مهم است

مطالعۀ از جمله زبانشناسان روس است که به (2010)  افانُواس

زبان و فرهنگ پرداخته و آموزش زبان خارجی را در ارتباط 

قومی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی کشور  وجوهبا  تنگاتنگ

داند. وی معتقد است که یک زبان خارجی، زبان مقصد می

است.  نآموزازباناجتماعی به-ابزاری برای آموزش فرهنگی

زبان مادری دارد و استدالل ای بهزمان توجه ویژهوی هم

کند که هنگام مطالعۀ یک زبان خارجی، زبان مادری یک می

 .کنددید کلی دربارۀ فرهنگ زبان مورد مطالعه ایجاد می

 ۀهای فرهنگی در مطالعبیستم سنت سدۀدوم  ۀدر نیم 

را الس شناسانی چونهای خارجی گسترش یافت و زبانزبان

(Ласера) (1947به اهمیت )  کردند.  نیز اشارهفرهنگ ملی

 ،فرهنگاطالعات مربوط به»معتقد بود که  ابر این اساس، السر

دهد. مدرس نباید محدود ثروت اصلی آموزش را تشکیل می

های فرهنگی، پدیدهزبان باشد. بدون توسل به سنتیاهداف به

های آوایی، فراگیری پدیدهشود و بهمطالعۀ زبان فقیر می

 (.201: 1947، السرا) «شودواژگانی و دستوری خالصه می

مطالعۀ متقابل زبان و فرهنگ در آثار  انگارۀبعدها  

که معتقد بودند در  منعکس شدنیز  شناسان روسدیگر زبان

های خارجی، باید فرهنگ کشور زبان فرایند آموزش زبان

سدۀ بیست،  90از ابتدای دهۀ مقصد را در نظر گرفت. 

های جدی برای مطالعۀ مشترک زبان و فرهنگ و توسعۀ تالش

 -های یادگیری زبان خارجی آغاز شد. رویکرد زبانیروش

، (Костомаров)کاستاماروف و فرهنگی توسط ورشاگین
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بررسی ارائه شد، که شامل نیاز به زبان و فرهنگدر کتاب 

تکمیلی همراه با آواشناسی، واژگان  ایهعنوان جنبفرهنگ به

فرهنگی  -ها منبع اصلی اطالعات زبانیو دستور زبان بود. آن

را، ترکیب واژگانی کلمه پیشنهاد دادند: مفاهیم لغوی معادل 

مسائل  اصطالحات و تعبیرات.و غیرمعادل، واژگان زمینه، 

این ارتباط متقابل و توجه به ،رابطۀ زبان و فرهنگمربوط به

: ها، از نظر آندر روند یادگیری یک زبان خارجی عمیق است

گیرد، همزمان در یک می که یک زبان را فراانسان در حالی»

ای العادهکند، و غنای معنوی فوقفرهنگ ملی جدید نفوذ می

 «کنددریافت می ،زبان مورد مطالعه حفظ شدهرا که در 

 .(4، 1990، ورشاگین و کاستاماروف)

ها مفهومی است گفتگوی فرهنگی یا گفتگوی فرهنگ 

ای پیدا ها و مقاالت سدۀ بیست استفادۀ گستردهکه در روزنامه

ها، این پدیده را ترین تفسیر از گفتگوی فرهنگکرد. رایج

های مختلف ، تأثیر فرهنگهمکنشیعنوان فرایندی از به

تاریخی یا معاصر و اشکال خاصی از همزیستی معرفی 

ها چندان کند. باید یادآور شویم که ایدۀ گفتگوی فرهنگمی

است هم جدید نیست، بلکه در آثار باختین بدان پرداخته شده 

ق و تعمی ،توجهیقابل صورتو پس از آن در آثار بیبلر، به

 .شد گسترش داده

ها لۀ گفتگوی فرهنگئمیخائیل باختین از مسآنچه که  

، از نظر باختیناست.  توجهداده، امروزه نیز مورد ارائه 

های معنای توانایی ارزیابی واقعیتها بهگفتگوی فرهنگ

فرهنگی گذشته از جایگاه موقعیت امروز است. برای مثال 

نه خود شکسپیر و نه »کرد که چنین استدالل می ،باختین

شناسیم، عصرانش، شکسپیر بزرگی را که ما امروزه میهم

، و این امر نتیجۀ (59، 1979،  باختین) «شناختندنمی

مدرنیزاسیون یا تحریف نیست، بلکه نتیجۀ این واقعیت است 

نه خودش، »و دارد که که در کارهای او چیزی وجود داشته 

توانستند در بافت فرهنگ دوران خود، و نه معاصرانش نمی

 (.60، 1979، باختین)« آن را آگاهانه درک و ارزیابی کنند

ها نیز گفت و گوی فرهنگاز دیگر باختین  استدالل 

طرفه و بنابراین یک تصور بسیار یک»توجه است: قابل

برای درک بهتر فرهنگ بیگانه وجود دارد، این که نادرست، 

درون فرهنگ بیگانه حرکت باید ضمن فراموشی خود، به

 «جهان نگاه کنید...کنید، و از نگاه این فرهنگ بیگانه به

جانبه، . باختین ضمن رد این دیدگاه یک(52 ،1979، باختین)

یک اندیشه در مواجهه و تالقی »کند که گونه استدالل میاین

ها سازد، گویی بین آنبا اندیشۀ دیگر، عمق خود را آشکار می

جانبه بودن این شود که بر انزوا و یکنوعی گفتگو آغاز می

های جدیدی برای ما پرسش کند.ها غلبه میمعانی و فرهنگ

کنیم، که برای خود ما مطرح نبوده مطرح می« دیگری»فرهنگ 

ها در فرهنگ بیگانه این پرسشدنبال پاسخ بهبهاست، ما 

دهد و ابعاد جدید خود ما پاسخ میهستیم، و فرهنگ بیگانه به

ها تلفیق یا ها، آنگشاید... در گفتگوی فرهنگرا بر ما می

یک یگانگی و شفافیت خود را حفظ  شوند، هرادغام نمی

 (.61 ،1979، باختین) «شوندکند و هر دو متقابالً غنی میمی

های مختلف و گفتگوی فرهنگ کنشگریاین درک از 

های مورد تطبیق ها طبق تعریف باختین، تعالی فرهنگفرهنگ
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ها را با تطبیق کند، اما اصالت هر یک از فرهنگرا ارزیابی نمی

 کند. ها تعیین میآن

اند، زبان شناسان بیان کردهبنابر آنچه که بسیاری از زبان»

توان از فرهنگ، جدا کرد و این دو جزء از یکدیگر را نمی

جدایی ناپذیر هستند. هر زبانی در بافت فرهنگی خاصی 

گیرد و هر فرهنگی نیز در مرکز خود زبانی شکل می

توان منکر ارتباط نمی بنابراین،طبیعی را دربرگرفته است، 

وثیق زبان با فرهنگ شد... البته نباید برخورد دو فرهنگ 

مختلف با یکدیگر را امری مذموم دانست، بلکه برعکس، 

شود که عمق معنای یک مفهوم تنها زمانی آشکار می

ها اتفاق بیفتد و مکالمۀ مواجهه با دیگر فرهنگ

ه فضای فرهنگی صورت بگیرد. در این زمان است کبین

تر و فرهنگ سویه معنا از بین رفته و دید وسیعبسته و یک

 . (36 ،1393، پاکتچی)« شودتری بازتولید میعمیق

کار در آن معنایی که باختین به« هاگفتگوی فرهنگ»اصطالح 

رویکرد »تر از اصطالح رسد موفقنظر میبرد، بهمی

بر  ،«گفتگو». در اصطالح استثار در سایر آ« بینافرهنگی

د؛ فرهنگی که با شوتفاوت و استقالل هر فرهنگ تأکید می

این درک درست از تعامل  دیگری در تماس است.

رسد برای کل مفهوم آموزش نظر میهای مختلف بهفرهنگ

در یک محیط فرهنگی خارجی بسیار قابل توجه است. از یک 

از سوی دیگر،  ؛کندی میجلوگیرانزوای فرهنگ ملی از  طرف

دهد تا هویت ملی خود را حفظ کند. هر فرهنگی اجازه میبه

همچنین و  کنداین رویکرد بر اهمیت هر فرهنگ تأکید می

عنوان یک فرهنگ غیربومی، نه بهدهد تا بهاین امکان را می

های اسطورهاز نگاه کنیم و « دیگری»عنوان ، بلکه به«بیگانه»

 . بپرهیزیم« بیگانه»بارۀ فرهنگ رایج اشتباه در

آموزان دیدگاه زبانبرای تغییر  ترین روشاصلی 

شناسایی موارد رایج در فرهنگ بومی و  -فرهنگ دیگر به

دنیای ملی خاص فرهنگ بومی و ورود به های غیرفرهنگ

باید مبتنی بر بنیان « دیگری»است. آشنایی با فرهنگ « دیگری»

، «دیگری»باشد. هنگام مواجهه با بومی  -محکم فرهنگ ملی 

تواند مشابه نیست، فرهنگ در ابتدا می« خود»که با فرهنگ 

های منفی درک شود و باعث ایجاد نگرش« بیگانه»عنوان به

های مختلف ها و سنتتماس میان افراد با فرهنگ»شود. 

ها نسبت ای آنها و افکار کلیشهفهمیباعث کاهش کج

ها افزایش هم و سازگاری را بین آنیکدیگر شده و تفابه

 (.175، 1396، رضائیان، قهاری و دهمرده)« خواهد داد

ناگفته نماند که وضعیت گفتگوی فرهنگی نباید فقط  

معنای مثبت درک شود: اغلب نتیجۀ این روند از بین رفتن به

 تر تحت فشار دیگری است که توسعۀ بیشتریفرهنگ ضعیف

دارد. در نتیجه، گفتگوی فرهنگی در صورت تحقق تعدادی 

پذیر است: برابری همه صورت مثبت امکاناز شرایط به

ها و رسمیت شناختن حق تفاوت برای فرهنگها، بهفرهنگ

 «.دیگری»فرهنگ احترام به

سازی، جهانی ۀمفهوم گفتگوی فرهنگی با پدید 

بینافرهنگی عصر ما ارتباط های ارتباطات رویدادها و ویژگی

مسئلۀ حفظ تنوع فرهنگی مهم دارد. بر این اساس، اشاره به

تقلید از غرب یا آمریکا، ادغام  ۀویژه در دوراست، که به

 ای حاد است.منطقهفرهنگی در مقیاس بین
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در تمام »، پدیدۀ فرهنگ (Библер)نظر بیبلربه 

ا نفوذ ساز زندگی و آگاهی مردم قرن موقایع سرنوشت

( 1975) باختینهمانند  بیبلر نیز (.261، 1990، بیبلر)« کندمی

های دیگر است که گفتگو با فرهنگ راهمعتقد است که از 

ای شخصی و عمومی از دانش، مهارت و توانایی برای گنجینه

هر پدیده را منعکس  فهم رمزها و نمادهایی که معنای تاریخی

نوبۀ خود، معیار اصلی شود. این معنا، بهکنند، ایجاد میمی

شناختی و فرهنگی رفتار اجتماعی، روان -شناختی زیبایی

 .است

این دانشمندان در نظریۀ خود واقعیتی مهم در درک  

تاریخی و فرهنگی را منعکس کردند که بر اساس خودشناسی 

، گفتگوی فرهنگی «دیگری» و در پی آن همبستگی خود با

شود، که متعاقباً دامنۀ خود را تا روابط بیناملی آغاز می

نوعی تماس بین افراد »دهد. از نظر بیبلر، فرهنگ گسترش می

مفهوم (. 289، 1990، بیبلر)« حقیقی در افق ارتباطی فرد است

برای فلسفۀ باختین کلیدی است، زیرا از نظر وی « دیگری»

خود را چنان که باید « دیگری»فرد فقط در ارتباط با 

 شناسد. می

ویژگی تفکر بیبلر و باختین، در نظریۀ خود، به 

سوی تفکر بشردوستانه فرد را به کنند:دوستانه اشاره میانسان

معنای مشترک در کند تا با جستجوی دعوت می« دیگری»

شناخت خود روی آورد. آشکار کردن گفتگوی فرهنگی، به

مؤثر در رشد شخصیت را تعیین  موضوعات این معنا، ذات

 (.37، 1991، بیبلر) کندمی

یند تفسیر ادر نتیجه، مفهوم گفتگوی فرهنگی، در فر 

که گفتگوی  باید افزود یابد.و خود تحقق می« دیگری»و درک 

ها مفهومی از مدرنیته است که بازتاب قرن و فرایند فرهنگ

عنوان شکل تغییرات جدید و کلی فرهنگ است و خود را به

در آثار یوری  دهد.نشان می 21جدیدی از فرهنگ قرن 

های تطبیق برای ارائۀ پدیده ی ازهایتوان نمونهمی نیز لوتمان

مشاهده کرد. لوتمان  را فرهنگی در مقیاس خرد و کالن

عنوان برای توصیف فرهنگ بهزبان  دنبال یک فراهمواره به

اگر موضع »کرد: گونه استدالل مییک سامانه بود و این

نظر مقدار معینی از ای اتخاذ کنید و از آن نقطهخودسرانه

 ،این موقعیت حقایق را توصیف کنید، در آن صورت خودِ

 «رسدنظر میمورد مطالعه به ناگزیر مانند نتیجۀ کل حقیقتِ

( و منظور او این بود که از آنجا که ما 281، 2013، کوزوکینا)

کنیم، ناگزیر زبان فرهنگ خود توصیف میها را بهپدیده

شوند. در این راستا بود که مطالعات تحریفات ظاهر می

برخی »قالۀ در م لوتمانتطبیقی مورد توجه او قرار گرفت. 

توسط  2005که در سال « مشکالت مطالعۀ تطبیقی متون هنری

شناختی لوتمان کشف شد، کارمندان بنیاد استونی میراث نشانه

و  اشاره کردههای نظری مطالعات تطبیقی جنبه برخیبه

ای از کدهاست و برای هر فرهنگ مجموعه»نویسد: می

اشتراک کدها بهکم یکی از این برقراری ارتباط، باید دست

افتد ندرت اتفاق میبه ،گذاشته شود. درک کامل و کافی پیام

  .(279، 2013،کوزوکینا)« و بیشتر بازاندیشی آن است

متخصص روسی (Конрад) که کنراد طوریبه 

ها انسان»نویسد؛ می شرق و غربدر کتاب نیز ادبیات تطبیقی 
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، در زمینۀ فرهنگ همواره در تماس با هابا تمام کشاکش

« توانستند تداوم یابنداند و بدون این تماس نمییکدیگر بوده

 (.429 ،1927 کنراد،)

شناسان روس دربارۀ اکنون که با برخی نظریات زبان 

آموزان ارتباط زبان و فرهنگ و لزوم آموزش فرهنگ به زبان

های خارجی در انتقال آشنا شدیم، به نقش مدرسان زبان

 پردازیم. فرهنگ در هنگام آموزش زبان خارجی می

صالحیت  به افزایش ی،آموزش های مدرنروش 

استانداردهای دهند و فراوانی می اهمیت ای استادانحرفه

های سنتی آموزش، بر لزوم بازنگری در روش مدرنآموزشی 

آموزشی در کشورهای در حال  هایامانهتأکید دارند. س

از آن که ند نکپیشرفت تغییرات قابل توجهی را تجربه می

 .اشاره کرد دولتی هایآزمون سازیاستاندارد توان بهمی جمله

های شایستگیباید  مدرس زبان خارجی یکدر حال حاضر، 

شخصیت  زمینه را برای رشد و خویش را ارتقا داده ایحرفه

یک فراهم سازد. با جامعه  آنان ارتباط ایجاد و آموزانزبان

آموز در برای یادگیری زبانباید مدرس زبان خارجی نه تنها 

برای درک باید ، بلکه همچنین تالش کند درک متن خارجی

 مشترک و متفاوت بین فرهنگ بومی هایآموزان در پدیدهزبان

گنجاندن اطالعات  .کوشش کند، نیز فرهنگ زبان مقصدو 

است.  یضرور آموزش یک زبان خارجییند افرهنگی در فر

اهمیت تمرکز بر زبان مادری در بر شناسان برخی از زبان

معتقدند که تأکید دارند و مطالعۀ یک زبان خارجی هنگام 

زبان و فرهنگ  شناختشناختن یک زبان خارجی عمالً بدون 

  ممکن است.نابومی 

 را های فرهنگی، مؤلفهمدرسان زبان خارجی معموالً 

کشور مورد نظر  تاریخ و جغرافیای با اطالعات جزئی دربارۀ

از فرهنگ آن  و گویا د، اما این یک تصویر کاملدهننشان می

از امکان و به نوبۀ خود ادبیات . نخواهد بودزبان خارجی 

برخوردار است، زیرا با  در انتقال فرهنگ ایقدرت تأثیر ویژه

توان عقایدی را منتقل کرد که دارای اثبات کمک آن حتی می

 عالوه بر اهدافهمین دلیل، دروس ادبیات، . بهندمنطقی نیست

آموزان با د وسیلۀ آشنایی زباننتوانمی ویژۀ خود، یآموزش

 .ی را فراهم کنندحقایق فرهنگ

بینی متفاوتی را جهان ،هر زبان ،نظر زبانشناسان بنابر 

مفاهیم خاص خود را دارد،  ۀکند، و هر ملت سامانمنعکس می

هایی از زندگی متن ،بنابراین الزم است که در مراحل آموزش

ها طرحی را آنگنجاند.  را مردم و کشور زبان مورد مطالعه

اطالعات جغرافیایی، آداب و شامل رویدادهای تاریخی، 

برای یادگیری زبان  کشور مورد مطالعههای رسوم و سنت

ند. بنابراین، در این روش تمرکز اصلی بر عالقه اهپیشنهاد کرد

آموزان باید با تاریخ زبان» است. ی گوناگونهافرهنگبه

ترین موضوعات فرهنگ زبان دیگر آشنا شوند. کشورها و مهم

کند تا افق دید خود را گسترش دهند. ها کمک میآنبهاین امر 

های ارتباطی، تخیل، فرهنگ موجب توسعۀ مهارتتوجه به

، 2019، کارمیلینا)« شودفرهنگ دیگران میصبر و احترام به

213.) 

با ارتقاء  توانندان زبان خارجی میمدرس 

را  انآموزدگیری زبانسطح یا ای خود،های حرفهشایستگی

های با استفاده از ایدهو  دنتوجهی تغییر دهقابل صورتبه
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حل مشکالت آموزشی  بهمدرن،  یهاآوریفن انه وخالق

آشنا  زبان، ترین وظیفۀ مدرسترتیب مهمبدین .اهتمام ورزند

آموزان با خصوصیات فرهنگی کشور زبان مقصد کردن زبان

فرهنگی  هایویژگیتری از است که در عین حال درک عمیق

این سازد. برای دستیابی بهپذیر میآموز امکانملی را برای زبان

هدف، استفاده از انواع مختلف مواد آموزشی الزم است: 

ی و رفتار های معتبری که نشان دهندۀ سبک زندگمتن

 های خاص تفکرزبانان، آداب، رسوم، سنن و ویژگیبومی

، فیلم، های ادبی شعراست. استفاده از آثار ادبی، ترجمه آنان

شرط  و... نیز مورد توجه است. وسایل کمک آموزشی

های فرهنگی مستلزم توانایی پذیرش پدیدهیادگیری بین

مشاهدۀ آموز را بهمدرس باید زباناست.  دیگریفرهنگ 

های های آن را با پدیدهفرهنگ خارجی تشویق کند و پدیده

  فرهنگ مادری خود مقایسه کند.

ترین ( عملی1986 :167-168) )Hughes( هیوز

های آموزش فرهنگ را که توسط مدرسان خبره تدوین روش

و الزم است مدرسان در هنگام آموزش زبان خارجی، شده 

 کشد:تصویر میبه چنیناین کار گیرند؛ها را بهآن

های یک فرهنگ خارجی را که با مقایسه. مدرس پدیده .1

کند. مدرس و آموزان متفاوت است؛ معرفی میفرهنگ زبان

 ایجادتواند منجر بهها که میآموزان دربارۀ این تفاوتزبان

 کنند.با فرهنگ بیگانه شود بحث می کنشمشکل در 

د کنآموزان کمک میزبانمدرس بهسازی فرهنگی. همسان. 2

 یسازتا خود را با شرایط فرهنگ بیگانه وفق دهند. همسان

فرهنگی فرهنگی، توصیف کوتاه یک حادثه در تعامل بین

آموزان ممکن است خوب متوجه نشده باشند. است که زبان

 دهد کهآموزان چهار توضیح ممکن را ارائه میزبانمدرس به

ها ها گزینۀ صحیح را انتخاب کنند. اگر آنباید از میان آن

دنبال اطالعات اضافی باشند ، الزم است بهکنندانتخاب اشتباه 

 گیری صحیح کمک کند.نتیجهکه به

سازی فرهنگی همسان. کپسول فرهنگی. این روش شبیه به3

است، اما مانند آن یک تمرین کتبی نیست. مدرس تفاوت 

های بومی و خارجی را آداب و رسوم فرهنگاساسی بین 

تصویر کشیده ها از نظر بصری بهکند. تفاوتتوصیف می

آموزان را کند که زبانمی هاییپرسششوند و مدرس می

 کند.مکالمه تشویق به

صورت هایی را بهصحنهکمک مدرس آموزان به. تئاتر. زبان4

در فرهنگ خارجی  تفسیر شرایطکنند که نیاز بهتئاتر بازی می

دارد، علت این مشکل معموالً در آخرین صحنه مشخص 

 شود.می

دستورات شفاهی گوش آموزان به. واکنش فیزیکی. زبان5

 دهند.ها واکنش نشان میآندهند و بهمی

های های فرهنگی که در کتابها. بسیاری از جنبه. روزنامه6

شوند. ها ارائه میدر روزنامه ؛شوددرسی یافت نمی

های خود مقایسه دانشجویان روزنامۀ خارجی را با روزنامه

بینی آب و هوا شعنوان مثال؛ عناوین، تبلیغات و پیکنند، بهمی

 و غیره.

تنوع دهند و بهها اطالعات فرهنگی را انتقال میها. فیلم. فیلم7

های خوبی فیلممعموالً در هر کشور کنند. در درس کمک می

اند. همچنین موضوعات فرهنگی پرداختهوجود دارد که به
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هایی که توسط مدرس در سفرهای خود جمع آوری فیلم

 تصورات فرهنگی بینجامند.تواند بهشده، می

.  جزیرۀ فرهنگ. کالس درس با استفاده از پوسترها، 8

فرهنگ « جزیرۀ»صورت یک ها و تابلوی اعالنات بهعکس

شود که هدف می رسانیروزمنظم به صورتشود و بهیآذین م

 جدید است. هایپرسشبرانگیختن عالقه و طرح ، از آن

هنگام انتقال فرهنگ بهکتاب درسی در اما اهمیت 

کتاب درسی تا چه حد است؟  زبان خارجی آموزش یک

 ایجاد عالقمندیتوجهی بر قابل شکلزبان خارجی به

گذارد. بسیاری خارجی تأثیر می زبانآموزان دربارۀ یک زبان

کنار  برند وبهره میهای درسی از مدرسان در تدریس از کتاب

د، زیرا یادگیری را نداننمی و اصولی را منطقی آنگذاشتن 

تمرکز  برخی زبانشناسان نیزکند، اما مؤثرتر میتر و منسجم

 ند وکنمطلق بر کتاب درسی در روند آموزشی را تأیید نمی

آموزش سنتی قدند که جایگاه اصلی کتاب درسی مربوط بهمعت

های درسی دولتی است که تأکید بر آموزش و همچنین برنامه

کتاب درسی از نظر آنان  سازی وجود دارد.کتبی و یکسان

آزادی تدریس را ممکن است  ،عدالت آموزشیضمن ترویج 

در یادگیری یک زبان خارجی،  با وجود اینکند. محدود 

به ها، مهارت های کتبی و افزایشتمرینباً همیشه برای تقری

کتاب درسی، باید دقیق و  محتواینیاز است.  کتاب آموزشی

 داشته باشد.  تناسب انآموزروز باشد، و با توانایی زبانبه

های توان فقط با لیستی از واقعیتفرهنگ را نمی 

کامل توصیف کرد،  صورتفرهنگی در یک کتاب درسی به

اطالعات جداگانه مربوط . زیرا فرهنگ یک پدیدۀ پویاست

الزم، اما فرهنگی جغرافیا و تاریخ برای اهداف یادگیری بینبه

  .ستندکافی نی

توانند تنهایی میبه های درسیتصاویر نیز در کتاب 

بیانگر محتوای متن باشند. و  اطالعات زیادی را منتقل کنند

ان ابزار انتقال اطالعات در عنوبهآموزشی  ویراتصبنابراین 

ایفا اساسی  نقش ،های درسی آموزش زبان و فرهنگکتاب

بر آموزش  افزون زبان خارجی، کتاب درسی نقش. کنندمی

تواند میزبان، ارائۀ دانش و بینش دربارۀ فرهنگ است و 

آنچه فرهنگی را ارائه دهد. از یادگیری بینای گستردهمطالب 

آید این بندی نظریات مختلف پژوهندگان روسی برمیاز جمع

باید  ؛فرهنگیدرک بین ءارتقا برایهای درسی کتاباست که 

 د:نهای زیر باشدارای ویژگی

زبان  دستورواژگان و آموزش اندازۀ . آموزش فرهنگ باید به1

تمرکز  آموزانزبان فرهنگیبین هایبر صالحیت و مهم باشد

 کند.

 اجتماعی -مسائل سیاسی و روابط در کتاب درسی باید  .2

شکل بهآموزان هم در جامعۀ زبان مقصد و هم در جامعۀ زبان

 . توصیف شودگرایانه واقع

. کتاب درسی باید حاوی اطالعات کافی دربارۀ تاریخ و 3

 باشد.مقصد جغرافیای کشور 

فرهنگ  یادگیری آموزان درزبانمشوق . کتاب درسی باید 4

آماده  احتمالی سفرهای تحصیلی برایآموزان را و زبان باشد

 کند. 
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 گیرینتیجه -5

 و المللی و ارتباطات بین مردمهای بینگسترش همکاری با

 فرهنگی وجود دارد.توسعۀ مبادالت بینسازی، نیاز بهجهانی

ها نباید مانع ارتباط بین ها و فرهنگدر این شرایط، تنوع زبان

نمایندگان جوامع مختلف باشد. بر این اساس، یکی از 

ترین وظایف در مطالعۀ یک زبان خارجی، توسعۀ اصلی

بینی یک نگرش مدارانگر فرهنگی است که پیشصالحیت بین

ها های آنسایر هنجارهای فرهنگی، پذیرش ویژگینسبت به

سازی دنیای معنوی عنوان یک عامل مثبت در توسعه و غنیبه

 فرد است.خود 

شناختی این رویکرد چنان درکی مبانی فلسفی و روش 

بینی طرد های جهانیک از سامانهاز گفتگو است که با آن هیچ

داشته باشند. تنها روش  کنشگرینشوند، بلکه همزیستی و 

فقط  ،های مختلفمعقول برای متحد کردن واقعی فرهنگ

دهد. ان میگفتگو تفکر انسان را سازم ست.هاگفتگوی بین آن

همۀ  .ترتیب گفتگو، درک عمیق و تحقق فرهنگ استبدین

ها یک کل واحد در میراث مشترک انسان را تشکیل فرهنگ

ها در تماس با سنت ،دهند. در نتیجه هویت فرهنگی مردممی

شود. فرهنگ، تجدید و غنی می ،های مردم دیگرو ارزش

شود و و میدر انزوا مح؛ تبادل نظر و تجربه و گفتگوبدون 

 .میردمی

 هایمؤلفه ادغامنیاز به ،های مدرن آموزش زبانروش 

های یکی از روشبه فرهنگی رویکردداشتن  دارند. یفرهنگ

اصلی آموزش زبان تبدیل شده است، زیرا زبان بدون آموزش 

گیری مهارت ارتباطی کامل شکلتواند منجر بهفرهنگ نمی

اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، در دنیای مدرن، روابط  شود.

فرهنگی و ارتباط مستقیم بین  هایهافزایش مبادلمنجر به

های اجتماعی و های اجتماعی، جنبشنهادهای دولتی، گروه

شود. شرط اصلی مؤثر بودن افراد مختلف کشورها می

ها، فرهنگی، درک متقابل، گفتگوی فرهنگهمکاری بین

 است.  «دیگری»فرهنگ تحمل و احترام به

هایی که بیشترین پتانسیل عملی یکی از نظریه 

آموزش عالی دارد،  ۀکاربردی را برای امکان توسعۀ سازند

شرایط و سطح مورد نیاز  .ها استنظریۀ گفتگوی فرهنگ

های ان، با تسلط بر زباندرسای مبرای صالحیت حرفه

و استفاده از  فرهنگیخارجی و هنجارهای ارتباطات بین

های الینفک شاخص های فرهنگی،درسی با مؤلفه هایکتاب

 .آن هستند

 

 منابعفهرست 

(. بررسی 1398پور، علیرضا )ابراهیم شریفی، شلیر و ولی

 ای.فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه-تداخل زبانی

، بهار (1) 9دورۀ ، خارجیپژوهشهای زبانشناختی در زبانهای 

1398 ،255-268. 

(. زبان، فرهنگ، اصطالحات و 1388بابا زاده، جمیله )

پژوهش زبانهای ارتباط آنها با آموزش زبانهای خارجی، 

 .28-19، 55، شمارۀ خارجی

https://jflr.ut.ac.ir/article_70895.html
https://jflr.ut.ac.ir/article_70895.html
https://jflr.ut.ac.ir/article_70895.html
https://jflr.ut.ac.ir/article_70895.html
https://www.sid.ir/fa/JOURNAL/ViewPaper.aspx?ID=103756
https://www.sid.ir/fa/JOURNAL/ViewPaper.aspx?ID=103756
https://www.sid.ir/fa/JOURNAL/ViewPaper.aspx?ID=103756
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شناسی انتقادی حکمت روش(. 1390پارسانیا، حمید )

 ، قم: کتاب فردا.صدرایی

(. واکاوی ابعاد 1396پاکتچی، احمد و سجادی، حامد )

فرهنگی مراکز آموزشی نخبگان مبتنی بر دیناسیم خود و 

 .75-104(، 52) 2، 24، سال دین و ارتباطاتدیگر، 

انی واسوکالئی، احمد بیک تفرشی، آتوسا و رمضرستم

های خارجی، (. نقش فرهنگ در آموزش زبان1391)

های علوم انسانی، نامۀ انتقادی متون و برنامهپژوهش

15-(، 1) 12، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

34. 

(. 1396رضائیان، مهشید، قهاری، شیما و دهمرده، مهدی )

شناسی فرهنگی آموزش زبان انگلیسی: آسیبتبعات اجتماعی

، ، فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمهو ارائۀ مدل چهاروجهی

 .192-169شمارۀ چهارم، 

Ахманова, О.С. (1966). Словарь 

лингвистических терминов. М.: УРСС. 

 Бахтин, М. М. (1979). Эстетика 

словесного творчества. М.: Иcкуcство.  

Бахтин, М.М. (1975). Вопросы 

литературы и эстетики. – М.: 

Художественная литература.  

 Библер, В.С. (1991). Михаил 

Михайлович Бахтин, или Поэтика и 

культура. – М.: Прогресс.  

 Библер, В.С. (1990). От наукоучения – 

клогикекультуры: Два философских  

введения в двадцать первый век. – М.: 

Политиздат.  

Верещагин, Е.М. и Костомаров В. Г. 

(1990).  Язык и культура. М.: Русский 

язык.  

Воробьев, В.В. (1993). 

Лингвокультурологические принципы 

презентации учебного материала 

(проблемы концентризма). М.: ИРЯ им. 

А.С. Пушкина.  

Граудиной, Л.К. и Ширяева Е.Н. 

(1998). Культура русской речи, М.: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М". 

Даль, В. И. (1978-1980). Толковый 

словарь живого великорусского языка. Т 

4. М.: Русский язык.  

Конрад, Н.И. (1966).  Запад и Восток. 

М.: Наука. 

Кормилина, Н. В. (2019). Современные 

методы и технологии преподавания 

иностранных языков. Чебоксары: Чуваш. 

гос.пед. университет. 

Костикова, Л.П. (2011). Формирование 

лингвосоциокультурной компетентности 

студентов гуманитарного вуза : 

Автореферат… дис. док. пед. наук.-

Рязань.  

Кузовкина, Т. (2013). Ю.М. Лотман о 

сравнительном изучении текстов 

культуры (по материалам архива 

ученого), Сравнительно о сравнительном 

литературоведении. М.: ИМЛИ РАН. 

Ласера, Ж. (1947). Реалии французcкой 

культуры на уроках французского языка 

[Текст]/Под ред. E.М. Верещагин, В.Г. 

Костомарова//Лингвострановедческий 

https://www.adinehbook.com/gp/product/6009232642
https://www.adinehbook.com/gp/product/6009232642
http://ensani.ir/fa/article/380907/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/380907/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/380907/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_596.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_596.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_596.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_596.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_596.html
http://ensani.ir/fa/article/386045/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/386045/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/386045/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/386045/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38392
https://runivers.ru/lib/book6226/142216/
https://runivers.ru/lib/book6226/142216/
https://www.studmed.ru/bahtin-mm-voprosy-literatury-i-estetiki_7bb1f19044b.html
https://www.studmed.ru/bahtin-mm-voprosy-literatury-i-estetiki_7bb1f19044b.html
https://www.studmed.ru/bahtin-mm-voprosy-literatury-i-estetiki_7bb1f19044b.html
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:21879/Source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:21879/Source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:21879/Source:default
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/bibler_v_s_ot_naukouchenija_k_logike_kultury_dva_filosofskikh_vvedenija_v_dvadcat_pervyj_vek/16-1-0-1042
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/bibler_v_s_ot_naukouchenija_k_logike_kultury_dva_filosofskikh_vvedenija_v_dvadcat_pervyj_vek/16-1-0-1042
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/bibler_v_s_ot_naukouchenija_k_logike_kultury_dva_filosofskikh_vvedenija_v_dvadcat_pervyj_vek/16-1-0-1042
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/bibler_v_s_ot_naukouchenija_k_logike_kultury_dva_filosofskikh_vvedenija_v_dvadcat_pervyj_vek/16-1-0-1042
https://www.pushkin.institute/science/publikacii/detail.php?ID=8414
https://www.pushkin.institute/science/publikacii/detail.php?ID=8414
https://www.pushkin.institute/science/publikacii/detail.php?ID=8414
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/116613
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/116613
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/116613
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/116613
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/116613
https://booka.ru/books/6209#about
https://booka.ru/books/6209#about
https://booka.ru/books/6209#about
https://booka.ru/books/6209#about
https://www.prlib.ru/item/457655
https://www.prlib.ru/item/457655
https://www.prlib.ru/item/457655
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006228898/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006228898/
https://kpfu.ru/staff_files/F_1487775798/Sovremennye_metody_i_tekhnologii_prepodavaniya_inostrannykh_yazykov.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1487775798/Sovremennye_metody_i_tekhnologii_prepodavaniya_inostrannykh_yazykov.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1487775798/Sovremennye_metody_i_tekhnologii_prepodavaniya_inostrannykh_yazykov.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1487775798/Sovremennye_metody_i_tekhnologii_prepodavaniya_inostrannykh_yazykov.pdf
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-lingvosotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-gumanitarnogo-vuza
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-lingvosotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-gumanitarnogo-vuza
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-lingvosotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-gumanitarnogo-vuza
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-lingvosotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-gumanitarnogo-vuza
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-lingvosotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-gumanitarnogo-vuza
https://ir1lib.org/book/3280386/82f386?id=3280386&secret=82f386
https://ir1lib.org/book/3280386/82f386?id=3280386&secret=82f386
https://ir1lib.org/book/3280386/82f386?id=3280386&secret=82f386
https://ir1lib.org/book/3280386/82f386?id=3280386&secret=82f386
https://ir1lib.org/book/3280386/82f386?id=3280386&secret=82f386
https://docplayer.ru/30630042-Yazyk-i-kultura-lingvostranovedenie-v-prepodavanii-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-e-m-vereshchagin-v-g-kostomarov-russkiy-yazyk.html
https://docplayer.ru/30630042-Yazyk-i-kultura-lingvostranovedenie-v-prepodavanii-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-e-m-vereshchagin-v-g-kostomarov-russkiy-yazyk.html


 

310 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
296
 

تا 
310

 

ان
 

аспект преподавания русского языка 

иностранцам. – М.: Express Publishing.  

Оганесян, С.С. (1998) Культура 

речевого общения // Русский язык в школе. 

№ 5. C. 89–92. 

Сафонова, В.В. (2010). 

Билингвиальные образовательные 

программы как инструмент обновления 

языкового школьного образования. 

Иностранные языки. № 2, C. 2-11. 

Сысоев, П.В. (2004). Концепция 

языкового поликультурного образования 

(на материале культуроведения США): 

дис. …д-ра пед. наук: 13.00.02-М.: Изд-во 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Тер-Минасова, С.Г. (2000). Язык и 

межкультурная коммуникация. Москва: 

Слово.  

Фурманова, В.П. (1994). 

Межкультурная коммуникация и 

культурно-языковая прагматика в 

теории и практике преподавания 

иностранных языков (яз. вуз.): дис. 

…докт. пед. наук: 13.00.02.-М.  

Dahmardeh M. & Kim S. (2020). Cultural 

Competence: Interculture, Transculture, and 

Metaculture. volume № 23,155-179. 

Dahmardeh M. & Kim S. (2021). An 

analysis of the representation of cultura l 

content in English coursebooks. Journal of 

Applied Research in Higher Education, 13 

(14). 

Hughes, G. H. (1986). An Argument for 

Culture Analysis in the Second Language 

Classroom. J. M. Valdes (ed.): Culture 

Bound. Bridging the Cultural Gap in 

Language Teaching. Cambridge: Cambridge 

language teaching library. 

Humboldt, Wilhelm. (1971). Linguistic 

variability & intellectual development. 

Miami: University of Miami Press. 

 

 

 

 

 

 

https://docplayer.ru/30630042-Yazyk-i-kultura-lingvostranovedenie-v-prepodavanii-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-e-m-vereshchagin-v-g-kostomarov-russkiy-yazyk.html
https://docplayer.ru/30630042-Yazyk-i-kultura-lingvostranovedenie-v-prepodavanii-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-e-m-vereshchagin-v-g-kostomarov-russkiy-yazyk.html
https://www.twirpx.com/file/1774543/
https://www.twirpx.com/file/1774543/
https://www.twirpx.com/file/1774543/
http://naukarus.com/bilingvalnye-obrazovatelnye-programmy-kak-instrument-obnovleniya-soderzhaniya-yazykovogo-shkolnogo-obrazovaniya
http://naukarus.com/bilingvalnye-obrazovatelnye-programmy-kak-instrument-obnovleniya-soderzhaniya-yazykovogo-shkolnogo-obrazovaniya
http://naukarus.com/bilingvalnye-obrazovatelnye-programmy-kak-instrument-obnovleniya-soderzhaniya-yazykovogo-shkolnogo-obrazovaniya
http://naukarus.com/bilingvalnye-obrazovatelnye-programmy-kak-instrument-obnovleniya-soderzhaniya-yazykovogo-shkolnogo-obrazovaniya
http://naukarus.com/bilingvalnye-obrazovatelnye-programmy-kak-instrument-obnovleniya-soderzhaniya-yazykovogo-shkolnogo-obrazovaniya
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-kontseptsiya-yazykovogo-polikulturnogo-obrazovaniya
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-kontseptsiya-yazykovogo-polikulturnogo-obrazovaniya
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-kontseptsiya-yazykovogo-polikulturnogo-obrazovaniya
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-kontseptsiya-yazykovogo-polikulturnogo-obrazovaniya
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-kontseptsiya-yazykovogo-polikulturnogo-obrazovaniya
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01000172074
https://search.rsl.ru/ru/record/01000172074
https://search.rsl.ru/ru/record/01000172074
https://search.rsl.ru/ru/record/01000172074
https://search.rsl.ru/ru/record/01000172074
https://search.rsl.ru/ru/record/01000172074
https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002604526
https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002604526
https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002604526
https://www.researchgate.net/publication/347603029_An_analysis_of_the_representation_of_cultural_content_in_English_coursebooks
https://www.researchgate.net/publication/347603029_An_analysis_of_the_representation_of_cultural_content_in_English_coursebooks
https://www.researchgate.net/publication/347603029_An_analysis_of_the_representation_of_cultural_content_in_English_coursebooks
https://www.researchgate.net/publication/347603029_An_analysis_of_the_representation_of_cultural_content_in_English_coursebooks
https://www.researchgate.net/publication/347603029_An_analysis_of_the_representation_of_cultural_content_in_English_coursebooks
https://www.researchgate.net/publication/347603029_An_analysis_of_the_representation_of_cultural_content_in_English_coursebooks
https://www.amazon.com/Linguistic-Variability-Intellectual-Development-Linguistics/dp/0870241338
https://www.amazon.com/Linguistic-Variability-Intellectual-Development-Linguistics/dp/0870241338
https://www.amazon.com/Linguistic-Variability-Intellectual-Development-Linguistics/dp/0870241338

