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  چکیده
تمایز اساسی بشر با سایر موجودات است. هایی است که وجههویتی از مهارت -های فرهنگیعنوان یکی از پدیدهزبان به
های اصلی تشکیل شخصیت و ماهیت افراد در جوامع عنوان مهم ترین عامل انتقال بافت هویتی یکی از مؤلفهزبان به

هویتی  -رویکرد فرهنگیآید. نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ فراگیری زبان دوم )خارجی( آن است که با نگاهی به حساب میبه
صورت های کالن آموزشی بهگذاریاین قابلیت را دارد که با کمک سیاست یابیم که زبانهای بیگانه در میزبانجوامع به 

عنوان هستۀ های اخیر، زبان بهآموز منتقل کند. در دههزبانهای هویتی و فرهنگی زبان مبدأ را به مفید و مؤثری نگرش
ظران علوم انسانی و دهی هویت مورد توجه اندیشمندان و صاحب نهای کلیدی مؤثر در شکلاصلی فرهنگ و مؤلفه

اجتماعی قرار گرفته است. در این میان، نقش زبان خارجی بر هویت مورد تأکید بوده است. در نوشتۀ حاضر سعی بر آن 
ای به بررسی انتقال های کتابخانهتحلیلی و برمبنای داده -است که پس از تحلیل روابط بین زبان فارسی به شیوۀ توصیفی

   آموزان غیرفارسی زبان بپردازیم.زبانفارسی به زبان میاسال -مسائل هویتی ملّی
 

 اسالمی، آموزش زبان فارسی -زبان فارسی، هویت، هویت ایرانی: هاکلیدواژه

 
 

 مقدمه . 1
دهد و در واقع زبان، ابزار بنیادی برای فهم رفتار بشتتر استتت که با زبان هستتتۀ اصتتلی هویت فرهنگی را تشتتکیل می

نگرند و آنها را چگونه ها، رویدادهای محیط زندگی اطراف خود چگونه میدریافت که انستتتانتوان کمک آن می
کند. مناسبات کنندۀ هویت انسان و جامعۀ انسانی است و بقای آن را تضمین میکنند. زبان بازگوتحلیل و توصیف می

سان که به سی ان سیا شکل می گردد، درهویت وی بر میای بهگونهاجتماعی، فرهنگی و  ستر زبان  گیرد و در فرآیند ب
شتار و یا گفتار می ست یافت. توان تا حدی بهنو شان» درک این هویت د سور، زبان نظام ن سو ست که از نظر  های ا

 (.155: 1371)توسلی، « کندمعنای یا افکار را بیان می
عالوه آید. بهحساب مین ابزار ارتباطی بهتریویژه با آفرینش نظام معنایی قابل فهم در تعامل اجتماعی، مهمزبان به

ست که می شترک هویتی ا صر م سرزمینی، تا حد زیادی تواند فارغ از بُعد جغرافیا و همزبان فراگیر ترین عن جواری 
عهده بگیرد. بنابراین در ها بهها و باورهای مشتتترک را در تعامل اجتماعی و انتقال این موموعه در توالی نستتلارزش
های اخیر عناصتتر هویتی، زبان در رتبۀ اول شتتبکۀ ارتبات و تعامل اجتماعی قرار دارد. از ستتوی دیگر، در دههمیان 

انستتتانی و اجتماعی های کلیدی علومترین مؤلفهعنوان یکی از مهمهویت در ابعاد فردی، اجتماعی، ملی و دینی به
 نظران و دانشمندان قرار گرفته است. مورد توجه صاحب

طور روزافزون ماهیت زبان و کاربردهای آن به شناختی مربوت بهموموعه عوامل جامعههای اخیر، توجه بهلدر سا
ست و توجه به شکلافزایش یافته ا شی از این روند تحقیقاتی هویت و نحوۀ  گیری و انتقال آن از طریق زبان نیز بخ

ست. به شناختی دربارۀ ماهیت زبان، توجه ههای طوالنی تفوق دیدگاهعبارت دیگر، پس از دورها ساختارگرایی و  ای 
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شارکت اجتماعی و پایگاهبه ست و به محیط اجتماعی، تعامل و م شده ا شتر  زبان های اجتماعی و هویت اجتماعی بی
شناختی در شناخت های جامعهدیدگاهشود. محققان بیش از پیش بهگیری هویت نگاه میعنوان پایگاهی برای شکلبه
گیری هویت، عنوان ابزار شتتکلدهند. بررستتی زبان بهت زبان و نقش آن در فرهنگ و اجتماع عالقه نشتتان میماهی

شارکت و تعامالت اجتماعی زبان بهبخش مهمی  شک، زبان یکی ویژه در مبحث زباناز بحث م ست. بدون  آموزی ا
 هاست.گیری هویت انسانترین عناصر شکلاز کلیدی

های گویشوران که در عرصۀ زندگی اجتماعی دارد، از بسیاری از تحوالت و دگرگونی مهمی واسطۀ نقشزبان به 
تأثیر می بانی  ماعی برون ز هادهای فرهنگی و اجت طۀ درهم پذیرد. واقعیتخود و ن که راب باطی وجود دارد  های ارت

سکند. بهتنیده، زبان و هویت فرهنگی را تأیید می سی در عنوان نمونه تعامل یک غیرفار شوران زبان فار ی زبان با گوی
صر و مهارت ست، بلکه بهایران تنها مبتنی بر فراگیری عنا سی، زبان همان اندازه که یک زبانهای زبان نی آموز غیرفار

های ملّی و مذهبی آن های هویتی اعم از زیرساختآموزش دستور و یادگیری دامنۀ لغات نیازمند است، باید ارزشبه
گفتمانی زبان فرآیند  –ابعاد مختلف بافت متنی کنار ستتتاختارهای زبانی فرا بگیرد. بنابراین بدون توجه به زبان را در 

آموز دچار ستترخوردگی و شتتود که زبانآموزشتتی و یادگیری هر زبان خارجی امری ناکارآمد استتت و ستتبب می
  سرگردانی شود.

های کلیدی علوم ترین مؤلفهعنوان یکی از مهمو دینی بههای اخیر، هویت در ابعاد فردی، اجتماعی، ملی در دهه 
سانی و اجتماعی مورد صاحبان سفورد، توجه  ست. در فرهنگ آک شمندان قرار گرفته ا معنی به« هویت»نظران و دان

(. کوشش برای یافتن معنا در زندگی 643، 2001شخصیت یا وجود عینی افراد یا اشخاص ذکر شده است )آکسفورد، 
شی بهعطوف بهاغلب م ست. هویت در حقیقت فرایند معنابخ سب هویت ثابت ا خود و نیز پیدا کردن جایگاه خود ک

ست.  شر بهگونهجایگاه هویت به» در جهان نامحدود ا شود، آنگاه ب شر خارج  صل آن از فکر ب ست که اگر ا هیچ ای ا
شناختی در موموعه عوامل جامعه توجه بههای اخیر، (. در سال117: 1375)طباطبایی، « چیز تصوری نخواهد داشت

هویت و طور روز افزون افزایش یافته است. توجه بهبیگانه زبانان و کاربردهای آن در این مسأله بهامر آموزش زبان به
 گیری آن و انتقال این امر از طریق زبان نیز بخشی از روند تحقیقاتی در فرآیند آموزش زبان دوم است. نحوۀ شکل
های کالن و فرازبانی یعنی گذاریتحلیلی در سیاست -نده در پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفینگار

سی به سائل هویتی در امر آموزش زبان فار سی زبانان مداقه کند تا تحلیل و واکاوی تأثیر یادگیری و آموزش م غیرفار
 اعی زبان باشد.ساز آموزش و تعلیم کاربردی و مبتنی بر بافت اجتمآنها، زمینه

 
 فرضیۀ تحقیق. 2

 های زیر در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت:مباحث ارائه شده، فرضیهبا توجه به
 اجتماعی( رابطه وجود دارد. -های یادگیری زبان خارجی و میزان هویت )دینیالف( بین مؤلفه
 افراد رابطه وجود دارد. های یادگیری زبان خارجی و میزان هویت فرهنگیب( تببین مؤلفه

 
 .  ضرورت پژوهش3

ها و فراپیام خای های مناستتب و ایواد یک ارتبات فرهنگی درستتت، آشتتنایی با پیامکارگیری زبان در گفتمانالزمۀ به
ها و سایر فرهنگای دارد که شایستگی انتقال بههویتی است. هر زبانی دستور هویتی اعم از هویت ملی و دینی ویژه

ها را امکان تأثیر قابلیتپذیر میبر آن با  باطی آن، آموزش مهارتکند. هدف آموزش زبان  باطی در های ارت های ارت
آموزان غیرفارسی زبان در ایران از دو زبانبه اسالمی  -زیربنای هویتی فرهنگ آن جامعه است آموزشد هویت ایرانی

آنان بخشتتد و بههای فرهنگی و هویتی تعالی میتفاوته آموزان را بستتو دارای اهمیت استتت: اول آنکه آگاهی زبان



 335   /  اسالمی -آموزش زبان فارسی و تحکیم هویت ایرانی                                                                                                  

درستتتی درک و آموزند، فرا بگیرند و بهجامعه را که در آن زبان می و غیرکالمیرستتاند تا رفتارهای کالمی یاری می
 شود.آموزش زبان یاری میتفسیر کنند و از سوی دیگر آموزش هویت موجود در بطن جامعه به

 
 قپیشینۀ تحقی. 4

رشتتۀ تحریر در آمده استت از های گوناگونی بهدینی کتاب -دربارۀ نقش آموزش زبان فارستی در تروی  هویت ملی
از شتتاهرم مستتکوب و موموعه » هویت ایرانی و زبان فارستتی» از فرهنگ رجایی، « هویت ایرانیان امروز» جمله 
تعریف » علی کافی، « زبان فارسی و زبان علم»الت از نصراهلل پورجوادی، موموعه مقا «دربارۀ زبان فارسی» مقاالت 

از نگار داوری اردکانی از جمله « نمادهای هویت ایرانی و زبان فارستتتی»از حستتتین ستتترافراز و « فرهنگ ایرانی
 های مرتبط در این زمینه است.پژوهش

انوام « ریزی درسیظر برنامهغیرایرانیان از منانداز آموزش زبان فارسی بهچشم» عنوان صحرایی نیز در پژوهشی با
ست که فرآیند تدوین کتاب سش مقالۀ وی آن ا ست و پر سی بهداده ا غیرایرانیان تا چه حد از های آموزش زبان فار

سلوب علمی سی تبعیت میا سی در کند و بهطراحی برنامۀ در سی تفاوت بین روش تدریس و طراحی برنامۀ در برر
 این زمینه پرداخته است.

بررسی » الی کتبی که در باب فرهنگ و آموزش زبان دوم هست مانند کتاب بهب هویت و آموزش زبان در الدر با    
سالمی مطالب سودمندی توان به( می1377اثر حمید محمدخانی )« نقش آموزش زبان فارسی در تبیین فرهنگ ایران ا

آموز انتقال زبانتوان به کمک زبان می که بهداند میدستتت یافت.  نویستتنده در این کتاب فرهنگ و هویت را پیامی 
 پیدا کند. 
صوم و حقانی )نژاد ست انتقال هویت در هر فرهنگی 1385مع ( نیز در باب اهمیت هویت در امر آموزش معتقد ا

سیار مهمیکمک زبان برای ایواد و تعمیق مهارتبه صۀ ب شاخ شد زبان  ست که بدون آن  های بینافرهنگی در آموز ا
 کند.ای از لغات و قواعد دستوری دست و پنوه نرم میآموز تنها با موموعهزبان
 

 رویکردها و اهداف اصلی. 5
شیوهفلسفۀ آموزش زبان مشتمل بر رویکردهای متنوع و متفاوتی است که هر یک با توجه به شأ  ها محوریت خود من

طلبد. این رویکرد متأثر از امکانات خاصتتی میو راهبردهای مختلفی در شتتطوا اجرایی گوناگون استتت و ابزارها و 
ایدئولوژی حاکم یعنی بافت هویتی بر نظام آموزشتی بستتگی دارد. هویت گذاران این حوزه به نگاه خاص ستیاستت
شتتود که هر فرد در فرآیند اجتماعی شتتدن و تعامل با دیگران دربارۀ خود نوعی آگاهی اطالق میفردی در موموع به

بخشی از نظام شخصیتی حایل و واسطۀ بین دنیای مثابهصورتی نسبتاً سامان یافته بهن خودآگاهی بهکند. ایکسب می
هایش را بیرونی و درونی فرد استتتت و در هر حوزه یا میدان تعامالتی، رابطۀ او را با خود و دیگران تنظیم و کنش

 (.107: 1374کند )عبدالهی، تعدیل می
رابطۀ میان فرد و دیگران هویت گروهی یا اجتماعی به» ویت اجتماعی نیز وجود دارد. جز هویت فردی، هاما به     

شتتود. هویت اجتماعی های اجتماعی هویدا میهای میان خود و ستتایر گروهستتبب آن تفاوتشتتود که بهاطالق می
. این هویت (306: 1379)مهیمنی، « ترین ویژگی هر ملت، فرهنگ، تاریخ و ستترزمین مشتتترک یک قوم استتتمهم

سبت بهها نگرشزمانی که از گرایش سطح های مثبت ن صر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در  عوامل، عنا
عبارت دیگر هویت ملی به» شتتود. عنوان یک واحد ستتیاستتی برخوردار گردد، هویت ملی نامیده مییک کشتتور به

شتتدۀ ترک در اجتماع ملی و در میان مرزهای تعریفعناصتتر و نمادهای مشتت معنای احستتات تعلق و وفاداری بهبه
شوند عبارتند از سرزمین، دین و آیین، ترین عناصر و نمادهای ملی که سبب شناسایی و تمایز میسیاسی است. مهم

 (.17: 1380)یوسفی، « آداب و مناسک، تاریخ، زبان، ادبیات، مردم و دولت



 1399 -چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی /      336

 زبان 5-1
شیوۀ  ست و  سان ا ستهnon- instinctiveغیرغریزی )زبان خاص ان سات و خوا سا ها از طریق ( انتقال عقاید، اح

العمل های آوایی اختیاری استتتت که ارتبات و عکسای از نمادهای اختیاری استتتت. زبان نظام نشتتتانهتولید موموعه
پذیر ه باشتتتند، امکانمتقابل میان همۀ مردم در ازای یک فرهنگ معین یا افراد دیگری که نظام آن فرهنگ را فرا گرفت

شان عبارتی دیگر نظامیسازد/ بهمی های اجتماعی ها یا نمادهای آوایی و وسیلۀ مشارکت گروهقراردادی متشکل از ن
شکل می شیوۀ تفکر ما را  ست. این نهاد، با کمک نمادهای قراردادی  چیزی فکر کنیم چه کند که بهدهد و تعیین میا

 (.14 -10: 1375)تاتن، 
 

 زبان اول و زبان دوم )خارجی( 5-2
گویند. در جوامعی که کودک هم طور کلی زبان مادری هر فرد یا زبانی را که اول فرا گرفته استتتت، زبان اول میبه

شتر ترجیح میزبانی اطالق میگیرد، زبان اول به زمان دو زبان را فرا می ستفاده کند اما شود که کودک بی دهد از آن ا
ی استتت که زبان مادری یا زبان اول یک کشتتور نیستتت ولی همزون ابزاری ارتباطی ) مثالً در آموزش زبان دوم زبان

ستفاده میزبان دوم یا ...( به سطح جامعه ا سترده در  سطوا طور گ ست که در مدارت یا  شود. زبان خارجی زبانی ا
 شود ولی زبان اصلی ارتباطی در آن کشور نیست.دانشگاهی آموزش داده می

 
 چیستی و ماهیت هویت 3-5

ستی و تاریخی  سی اجتماعی، فرهنگی، روانی، زی سا صات ا شخ صیات و م صو ست از موموعه خ هویت عبارت ا
معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر داللت کند و رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه بههمسان که به 

آنها ها و افراد متعلق بهور مشخص و قابل قبول و آکاهانه از سایر گروهطآنان را در یک ظرف زمانی و مکانی معین به
 (.139: 1378)الطایی، « متمایز سازد

 
 هویت فردی 5-4

کند که فرد در آن گیرد. این هویت در متن اجتماع و فرهنگ رشتتتد میهویت افراد در طی فرایند رشتتتد شتتتکل می
سان به« چه کسی بودن» معنی پذیر شده است. در واقع هویت فردی بهجامعه شناخته شدن و معرفی از نیاز طبیعی ان
 (. 117: 1384گیرد )لک، کسی یا جایی نشأت می شدن به

 
 اسالمی -ویت ایرانیه 5-5

وجود آورندۀ هویت مشتتتخص برای معتقدان خود و تمایز میان افرادی بوده که مذهب از گذشتتتته تاکنون عامل به
دین و مذهب کارکردهای » بیان دیگر عامل دین یکی از عوامل ستتتازندۀ هویت استتتت. آن ندارند. به اعتقادی به

های مشتتترک، تقویت نظارت اجتماعی و تنظیم منابع، تحکیم ارزشستتازی جامعه، اجتماعی مختلفی از قبیل یکپارچه
ست شته ا ضای جامعه را بر عهده دا شمکش اع شرفی، « حفظ ثبات اجتماعی و کاهش ک سالم و 9: 1380)ا (. دین ا

های درسی رو در عرصۀ سیاستگذاری و تنظیم سرفصلمذهب تشیع، عنصر برجستۀ هویت ملی ایرانیان است از این
سی باید بنابهآموزش زب سالم»ضرورت بر  ان فار شور ایران به« دین ا سازندۀ هویت زبانی در ک عنوان یکی از عوامل 
 تأکید کرد.

تأثیر بسیاری گذاشت تا جایی که زبان فارسی، آیینۀ تمام نمای آراء اسالمی -ایران بر تکوین ایرانیورود اسالم به
توان گفت هر درت زبان خارجی همانند رزشتتی آن شتتد. در نتیوه میهای دینی و او اندیشتتۀ ایران زمین و پشتتتوانه
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شه ها توربۀ علمی برخورد فرهنگ ست زیرا  هر واژۀ خارجی، دنیای خارجی و فرهنگ و اندی ارتبات میان فرهنگی ا
 سازد.و دین و بستر فرهنگی خود را منعکس می
 اسالمی –های هویت ایرانی ترین مؤلفهمهم

 عرفان، اخالق، تشیع، عاشورا، مهدویت، زرتشت و .... .اسالم،  دین
 ادبیات، مشاهیر ادبی، آداب و رسوم، غذا، پوشش، صنایع دستی، اساطیر، باورها ... . فرهنگ

 آب و هوا، قومیت، اقتصاد، کشاورزی، تمامیت ارضی. تاریخ و جغرافیا
 خط، گویش، لهوه، تأثیر زبان و خط عربی بر فارسی. زبان

 
 آموزش زبان و هویت 5-6

از هنگام تشکیل ویژه هویت مذهبی و یا قومی در ایواد و بیان هویت داشته است. هویت بهزبان همواره نقش مهمی 
شته است. زبان برای مقاصد مختلفی به سانی وجود دا بر نقش اصلی آن که برقرای ارتبات رود. عالوهکار میجوامع ان

گیرد و این موضتتوع در آموزش زبان نکتۀ حائز تعیین و وفاداری آنان را نیز در بر می استتت، ایواد هویت در افراد و
سألۀ هویت و زبان و چگونگی تعامل آن دو به ست. چرا که م ساختمثابه اهمیت ا شری دو جزء از زیر های جوامع ب

ها زاییدۀ عصتتر جدید ملتگران علوم اجتماعی معتقدند شتتناستتان و تحلیلبرخی جامعه» تا آن حد اهمیت دارد که 
سازی هویت صل باز ستند، بلکه باید آنها را حا سرزمینی قدیمینی سنتهای  ها، تاریخ، زبان، مذهب، تر بدانیم که از 

 (.112: 1383پذیرند )معینی، ها اثر میویژه اسطورهعوامل محیطی و جغرافیایی، به
شی از آنزه کا یک  صادیق آن هویت نیز میکه منعکسنامیم، بلمی« هویت»زبان نه تنها بخ شد. در واقع کنندۀ م با

ست. زبان سلط یابند مگر توانند بهآموزان نمیدرک محتوای هویتی، کلید آموزش و یادگیری موفق زبان دوم ا زبانی ت
مان شتتود نیز تستتلط داشتتته باشتتند. انومن آمریکایی معلهای هویتی که در آنها از آن زبان استتتفاده میبافتآنکه به
منتشتتر کرد که در آن چهارچوب فعالیت  1996استتتاندارهای یادگیری زبان خارجی را در ستتال  1های خارجیزبان

پن  نکته تعیین شتتده استتت، توانایی ایواد ارتبات باید در نویستتان و مستت والن آموزش با اشتتاره بهآموزگاران و برنامه
حث ارتبات فرهنگ و هویت نیز چهار صتتورت گفتار، شتتنیدار، خواندن و نوشتتتن تقویت شتتود. در این ستتاختار، مب

شتتتود قابل درک که فراگرفته میهای هویتی زبان دومی اهمیت زیادی دارد؛ در واقع ارتبات بدون درک زیرستتتاخت
 نیست. 
های مختلف رابطه داشتتته باشتتد. یادگیری کند که الزم استتت زبان خارجی با شتتاخهبر این نکته تأکید می  2رابطه

با زبان مادری نیز به بهیادگیری کمک میزبان هدف  درک بهتر زبان مادری و کند و در واقع یادگیری زبانی دیگر 
درک تواند بههای مختلفِ زبانِ هدف، میاز اجتماع سان که با ارتبات با افرادیکند: بدینهویت فرهنگی فرد کمک می

عه  جام ند دعوت فردی از آن  مان ند  عه ک جام ند دعوت فردی از آن  مان ند  عه ک جام هویت درونی و ذهنی افراد آن 
 (.103: 1392رستوران، موالس مذهبی، ملی و ... )مکی، کالت یا رفتن بهبه

پذیری، توانش زبانی در آموزان دارد و بدون هویتوانش زبانی، زبانای در تکنندهپذیری، نقش تعیینمیزان هویت
ست.  سان از مدتزبان» حقیقت ناکامل ا شنا سان و مردم  صورتشنا ها و کاربردهای یک ها پیش فهمیده بودند که 
های شود. مهارتای است که آن زبان در آن صحبت میهای فرهنگی و هویتی جامعهکنندۀ ارزشزبان خاص منعکس

سلط زبان ضیح جنبهآموزان با دانش فرهنگی و هویتی جامعه کامل میزبانی در کنار ت های هویتی هر زبانی شود. تو
صورتزبانتوان بهمی سومات، رفتارها و افراد های هر زبانی را با مکانها و فرمآموزان بیگانه زبان کمک کند تا  ها، ر

خواهد آموز پیاده شتتتود اگر کستتتی میهویت یک جامعه نیز در ذهن زبانتطابق دهند. با آموزش زبان خارجی باید 
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فارسی صحبت کند باید هویت فارسی پیدا کند. مثل مردم اهل آن کشور فکر کند و این ممکن نیست مگر اینکه با به
 های هویتی آن جامعه کامالً  آشنا شود.زیرساخت
کند که بسیاری بیان می« وزش فرهنگ بر آموزش زبان خارجیتأثیر آم»ای با عنوان در مقاله (tsou, 2005)تسو 

ستند که چگونه آموزش هویت افراد جامعه را  سأله ه سی در تایوان نگران این م سطح مقدماتی زبات انگلی از معلمان 
 دلیل آگاهی اندک این معلمان از مستتألۀ هویت، کمبود وقت،های آموزشتتی بگنوانند. این نگرانی بیشتتتر بهدر کالت

این امر باید رسد برای تشویق معلمان بهنظر میریزی مناسب است و بهنبود یک شیوۀ مناسب و مواد درسی و برنامه
دهد که با تلفیق و گنواندن آموزان نشتتان میهای مختلف بر روی زبانراهنمایی مناستتب تهیه شتتود. نتای  پژوهش

ئل هویتی در کالت هارت امستتتا بان، تستتتلط و م بهین زبانهای آموزش ز یافت آموزان  طور چشتتتمگیری بهبود 
 (. بنابراین آموزش مسائل هویتی در یک زبان مستلزم شرایطی است از جمله:151: 1393)یارمحمدی، 
 آموزان برای درک زبان باید هویت نهادینه شتتتده در رفتارهای مردم جامعه را این نکته که زبانتوجه به

 فرا گیرند.

 شده در کلمات و عبارات زبان ی افزایش آکاهی انسان در خصوص هویت نهفتهآموزان برازبانکمک به
 هدف.

  هویت موجود دهی اطالعات مربوت به های الزم برای سازمانآموزان برای توسعۀ مهارتزبانکمک به
 در زبان هدف.

 ستتات آموزان دربارۀ هویت موجود در زبان هدف و تقویت احبرانگیختن کنوکاوی هوشتتمندانۀ زبان
 همدلی با مردمان صاحب آن هویت.

ستتازی، تکوین و بالندگی فرهنگی و تحقق ای در بستتترنقش ویژه 1عنوان نیروی انستتوام دهندهبنابراین زبان به
بر آنکه خود حاصتتتل بار معنایی هویت استتتت، از طریق آفرینش و انتقال نظام و ملی دارد، زبان عالوههویت قومی 

کند چنانکه اغلب از طریق مثابه کانال انتقال ستتتایر عناصتتتر هویتی نقش ایفا می یگران نیز بهمعنایی قابل فهم برای د
 یابیم.های مذهبی یک قوم آگاهی میهویت تاریخی، ملی و ارزشآن است که ما نسبت به زبان و موموعۀ پیوسته به

 
 آموزیدر فرایند زبان اسالمی -انتقال هویت ایرانی 5-6-1

استتت که در آن رشتتد و تعالی هویتی از اهمیت معلم زبان دوم/ خارجی یکی از مباحث بستتیار مهمی حوزۀ تربیت 
ست. این اهمیت به سیاری برخوردار ا ستقیمیب سألۀ هویت و زبان دوم و رشد  دلیل رابطۀ معنادار و م ست که بین م ا

ست. اما در ارائۀ تعری« هویت»دلیل چند وجهی بودن مفهوم ای آن وجود دارد. بهحرفه سانی نی فی دقیق برای آن کار آ
اهمیت گسترش آموزش زبان فارسی در سطح جهان در جهت آشنایی هر چه بیشتر مردمان  های اخیر با توجه به سال

فارستتتی و آگاهی از ظرفیت با زبان  قات جهان  به ستتتایر ن ماعی آن، آموزش آن  های ادبی، هنری، فرهنگی و اجت
های متنوعی زبانان خود از کشورهای مختلفی هستند و دارای هویتگرفته است. چون فارسیغیرفارسی زبانان رونق 

های فرهنگی و دلیل چند وجهی بودن از لحاظ محتوا دارای ستتتازهباشتتتند و از آن جهت که آموزش زبان دوم بهمی
 یرد.آموزان باید مورد توجه قرار گزبانآموزشی متفاوتی است، رشد هویت و آموزش آن به 

توانند در فرایند هایی که از طریق زبان، تصتتویر و صتتدا یا تلفیق این موارد قابل انتقال هستتتند، میمؤلفه تمامی
ها عبارتند از فرهنگ، خصتوصتیات اخالقی، کار گرفته شتوند. این مؤلفهغیرفارستی زبانان بهآموزش زبان فارستی به

ساطیر، ورزش شاهیر علمیهها، دین، قومیت، جغرافیا، ارزشا ستی، م صنایع د ست،  سیا و ای رفتاری، هنر، ادبیات، 
 مذهبی، تاریخ تمدن و ... .
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های موجود مورد توجه صتتورت پراکنده در پژوهشبحث آموزش هویت در مباحث آموزش زبان دوم هرچند به
سیع ست اما اگر ابعاد و ستوری آقرا گرفته ا ضوع در کنار این مطالب لغوی و د شود، ب تری از این مو موزش داده ن

سی در حوزۀ بافت هویتی جامعه زبانه سب دورنمای زبانی کمک چندانی نخواهد کرد. آموزش زبان فار آموزان در ک
 های مبتنی بر مفاهیم کلیدی زیر است:شامل چهارچوب
 های اجتماعی خاص است.همۀ رخدادهای زبانی نیازمند کاربرد زبانی خاص در بافت 

 شتتتده در شتتترایط خاص اهمیتی فراوان در تعیین ماهیت رخداد اجتماعی دارد بر این کار برده زبان به
ساخت ست که  ست آن ا شناختی مؤثر واقع ا های زبانی چگونه با یکدیگر تعامل مبنا، آنزه در بافت جامعه 

جنسیّت یابند تا گفتمانی کامل را تشکیل دهند. نکتۀ شایان ذکر دیگر اینکه طبقۀ اجتماعی، قومیت، سن، می
های درستتی لحاظ اند که باید در برنامههای زبانیو محیط جغرافیایی از موارد تأثیرگذار در تغییرات واقعیت

 شود.

معلمان زبان » با عنوان  (sercu.al. 2005)در نقد کتاب لیز ستتترکو و همکاران  (voltmer: 2007)ولتمر 
سدمی« خارجی و توانش بینافرهنگی ست در اینالملتحقیقی بین» نوی سی لی ا سا باره که معلمان زبان خارجی چه اح

شیده شان در پژوهش کمّیدربارۀ وجه بینافرهنگی آموزش زبان دارند و دربارۀ آن چه تدبیری اندی سه -اند. ای ای مقای
سپانیا   424از  2001خود در سال  و معلم زبان خارجی در هفت کشور بلژیک، بلغارستان، لهستان، مکزیک، یونان، ا

ها پرداختند  نتای  نشان داد که هدف معلمان زبان خارجی ایواد انگیزه گردآوری دادهسوئد، با استفاده از پرسشنامه به
همین دلیل تأکید آنها بیشتتتر بر تدریس زبان آموزان و توانا ستتاختن آنها برای استتتفاده از زبان دوم استتت. بهدر زبان

وه با کمبود وقت برای استتتتفاده از منابع مناستتتب با هدف آموزش خارجی استتتت و نه هویت و فرهنگ. در نتی
کنند که با بافت هویتی زبان رستتد که معلمان غالباً بیان مینظر میشتتوند. در کل بههای هویتی مواجه میزیرستتاخت

سات نظر معلمان و متولیان امر آموزش زبان به  شنایی ندارند. البته برا آموزان کنش زبانبیگانه زبانان واهدف چندان آ
سبت به ستان زبانن ست. مثالً در بلغار سبت به این امر متفاوت ا های هویتی و فرهنگی زبان هدف زیرساختآموزان ن

گونه نیست. در واقع تصویری که آموزگاران از میزان وقت و دفعاتی بسیار متمایل هستند، در حالی که در اسپانیا این
طور میانگین تصویر ارائه شده رضایت بخش است، اما اند بسیار پیزیده است. بههکه برای آموزش فرهنگ ترسیم کرد

صد دارند جنبه ست که معلمانی که ق صلی آن ا شکالت ا ست. یکی از م شورهای مختلف تفاوت زیادی ا های بین ک
ه برای این کار آموزان خود آموزش دهند درواقع نمیدانند کزبانگوناگون مستتتائل هویتی و فرهنگی زبان هدف را به

ستفاده کنند، چقدر وقت بگذارند و در نهایت این امر چه تأثیری در فرایند آموزش دارد. به شی ا همین باید از چه رو
برای تدریس زبان و فرهنگ در کنار هم استفاده کنند ولی در عمل دهند که از رویکرد ادغامی علت، اغلب ترجیح می

عنوان یکی از اهداف رستتد توانش هویتی نیز باید بهنظر مید دارند. بنابراین بهاستتتفاده از این روش تردینستتبت به
مدّنظر قرار گیرد یک و رمضتتتانی، )ر.ک رستتتتم« آموزش زبات هدف  تا می27 -29: 1391ب توان (. در این راستتت
 آنها خواهیم پرداخت.راهکارهایی را ارائه داد که در زیر به

یت زبانی باید دارای اهدافی باد: زبان، نشتتتانه و رمزی تهی از هویت و پیش منظور جهت دهی هوریزی بهبرنامه
های اجتماعی نیست که متمایز از شیوۀ تفکر و اندیشۀ جامعۀ زبانی باشد بلکه برعکس زبان بازنمای روساختی انگاره

 از هویت و جایگاهی مناسب برای تبلور آن و سایر عناصر فرهنگی و اجتماعی است.
ِشفمن معتقد است که برای زبان دو سیاست آشکار و نهان وجود دارد. او رابطۀ این » هوم هویت زبانی دربارۀ مف

یخ، سیاست پنهان زبان را قسمت زیرین آن و دریا یا اقیانوسی را  دو نوع سیاست آشکار زبان را قسمت بیرونی کوه
کند. بدین ترتیب، فرهنگ و ماهیت زبانی افراد و زبان قلمداد می –هویتی  -که کوه در آن شناور است بافت فرهنگی

: 1388)داوری اردکانی، « داندمیهای آشکار و پنهان زبان و در نتیوه از نظر ماهوی مشابهجوامع را خاستگاه سیاست
103.) 
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سی به سالمی -با بُعد هویتی غنی ایرانیها نظامی سان دیگر زبانزبان فار ست که ا شا نایی با فراگیری آن نیازمند آ
کند. اما این تغییرات باید در های آموزش زبان دوم هر روز تغییر میاین بُعد استتتت بدین منظور الزم استتتت روش

را آموزش ببینند بلکه باید آموزان نباید تنها زبان عمومیآن احتیاج دارند. زبان آموزان بهراستای نیازهایی باشد که زبان
ریزی راحتی ارتبات برقرار نماید را باید مدّنظر قرار داد از این رو برنامهکمک آن در جامعه بتواند بهی که بههایتکنیک

 هویت زبانی بسیار بااهمیت است.منظور جهت دهی بهبه
 

 های هنجارهای عادی و جمعیتیادگیری زبان در گروه 5-6-2

سویه صوص فرایند یکی دیگر از  سالمی  -آموزش هویت ایرانیهایی که باید در خ سی زبان زبان بها آموزان غیرفار
ست که زبان شت آن ا سبآموزان را بهدرنظر دا سطح جامعه بردم منا های ملی و مذهبی مانند اردوهای فرهنگی در 
سن شب یلدا، ج ست که زبانعید نوروز،  سبی ا صت منا سم تعزیه و ... هرکدام فر ا آموزان بها و اعیاد مذهبی، مرا

ستفاده از این واحدهای فرهنگی  ساختی زبان را یاد بگیرند. ا شرکت در آن در کنار آموزش زبان، واژگان و بافت زیر
های جامعه گردد.کستتب مهارت در ستتنتآموزان ستتبب عالقه و تمرکز بیشتتتر آنان میبرای آموزش هویت به زبان

سی به صورت هدفمندبر اینکه باید بهشناختی یک بافت هویتی عالوه صورت کار رود باید بهو متمرکز در کتب در
شود. پیشزبانملموت و عینی به شان داده  ستوری زمینهآموزان ن ساختار د سبب ایواد لغات خاص و  های هویتی که 

گذار استتت. میزان بستتیار زیادی در یادگیری تأثیرشتتود بهعنوان مثال احترام، تواضتتع و فروتنی و ...( میمتفاوت )به
آموزان زبانبهاستتالمی -های نگرشتتی عمیق مانند بازدید از ابنیۀ تاریخی و مذهبی در شتتناستتاندن هویت ایرانییدهپد

ست. بنابراین آنزه که یک زبان سیار مفید و مؤثر ا ساختار جامعۀ ایرانیب سی زبان در  سالمی -آموز غیر فار جهت ا
موارد زیر ۀ لغات و دستتتور زبان آکادمیک نیستتت بلکه باید بهفراگیری زبان فارستتی باید یاد بگیرد تنها افزایش دامن

 توجه نمود:
 به بان  بهآموزش ز مد  کارآ بانگونهطور مؤثر و  که ز یان ابزار ای  بات ملموت و عینی م ند ارت آموز بتوا

 انتزاعی )زبان( و جامعه )بافت هویتی(.

 معۀ زبان دوم.آموزان با جازبان ها و اصول فرهنگی جامعۀ بومیمقایسۀ ارزش 

 و ستتعی در ایواد دلبستتتگی و نزدیکی هر چه بیشتتتر های فرهنگ بومی شتتناخت بهتر و عمیق ارزش
 آموزان با این موضوع.زبان

سالمی  -هویت ایرانی ست که مفهوم ا ست « هویت»دارای ابعاد گوناگونی ا شأت گرفته ا در جامعۀ ایرانی از آن ن
زندگی، وحدت اعتقاد و معنای ادن بهدهای بنیادی، جهتپرستتشدادن به پاستتخترین دستتتاورد هویت استتالمی مهم

های اجتماعی و با کمک زبان، لغات و (. هویت دینی در قالب ارزش102 -99: 1383جهان )معینی، بخشتتتیدن به
و هنر و  شود، در ادبیاتهای خاص در نظام شخصیتی و هویتی افراد وارد شده و در آن نهادینه میاصطالحات، واژه
صادی، فرهنگی و اجتماعی خود را نمایان میتفکیک در حوزهشود و بهسینما متبلور می راحتی سازد. زبان بههای اقت
آموزان تعلیم دهد. در کشتتتور جمهوری زبانهای اجتماعی را رهبری کند و این بافت هویتی را بهقادر استتتت کنش

سالمی ستمرار و بان ملی بزرگترین سرمایۀ فرهنگی و مهمایران که مبتنی بر آیین توحیدی است زا ترین عامل حفظ، ا
میزان بسیار زیادی در زبان نمود به اسالمی -استقالل فرهنگ و پاسداری از هویت است. تحقق تمامیت هویت ایرانی

شناخت فرهنگ یک ملت بهمی ست که میاندازهیابد. اهمیت زبان در  ست که توان گفت زبان یک ملت کلیدای ا ی ا
ستفاده از آن می ست بهبا ا شناخت فرهنگ، راهی ا شناخت و  سوی هویت یابی هویت از توان فرهنگ آن ملت را 

شتاری منتقل میطریق زبان و نمادهای آن به سی صوررت گفتاری و نو سی غیرفار شود. در روند آموزش زبان فار
سازنده با فرهنگ ایرانیسوی درک متقابآموزان را بهزبانان باید دقت کرد که زبان سالمی -ل و افزایش ارتبات  و دفع ا

های هویتی این فرهنگ، باید از هرگونه قضاوت ارزشی  بین موانع هویتی سوق داد. در گام نخست برای درک ارزش
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صتتورت غیرمستتتقیم غنای ها و بهآموزان خودداری کرد و با شتترا تفاوتو فرهنگ زباناستتالمی  -فرهنگ ایرانی
 آنان نشان داد.های هویتی ملت ایران را به اختزیرس

 
 گیری و پیشنهادات:نتیجه. 6

ای یافته استتت. اگر بپذیریم که ای و جهانی، اهمیت فزایندههای منطقهامروزه نقش و جایگاه زبان فارستتی در مراوده
زیرستتتاختی جامعه های اجتماعی و زبان محمل و مرکب هویت و فرهنگ بشتتتری بوده و هستتتت، با دقت در بافت

امری بیهوده و ناکارآمد  استتالمی -آموزش بافت هویتی ایرانیدرخواهیم یافت که مستتألۀ آموزش زبان بدون توجه به
 گردد.تلقی می

های مربوت باید ضمن افزایش مهارت خواندن، نوشتن، گفتن بیگانه زبانان و کالتدر کتب آموش زبان فارسی به
شنیدن در زبان شدهصورت هدفدار و برنامهآموزان بهو  ساختای بهریزی  سی که آموزش زیر های هویتی زبان فار

های مذهبی است دقت شود بدین منظور الزم است تا ضمن آموزش زبان ای از مسائل قومی، ایرانی و ارزشآمیخته
 موارد زیر توجه کرد:به

ضمن به .1 شناختن، پذیرش و ارزش گذامدرت زبان باید بتواند  سمیت  های هویتی درک تفاوتری بهر
 آموزان در فرهنگ خود و فرهنگ زبان هدف )فارسی( کمک کند.زبان

ها های زبانی از پیدایش انواع سوءتفاهمآموز در درک و فهم بهتر مهارتمدرت باید با یاری کردن زبان .2
ن مهارت احترام کمک آموختعمل آورد؛ این امر بهدر ضمن حفظ هویت و فرهنگ بان فارسی، جلوکیری به

های دینی و بهره گرفتن از آیات الهی و روایات در عقاید و باورهای فرهنگی با تأکید و تکیه بر ارزشبه 
 شود. خوبی محقق میزبان فارسی بهفرهنگ اسالمی

ها و باالبردن قدرت تحمل و آموز را برای درک تفاوتمدرت باید بحث همدلی و همفکری میان زبان .3
ست شک شهدرهم  سههای فرهنگی باال ببرد و با گریز به ن کلی شینۀ تاریخی غنی حما ساطیر ایرانی در پی ها و ا

سالم به سمانی یعنی ا ستحکم آخرین دین آ صر زبانی و بهرهکنار پیوندهای م گیری از متون نظم و کمک عنا
ایران اعم از مراسم دید و های هویتی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ملت معرفی شاخصهنثر، داستان و ... به

 بازدید، ازدواج، تولد، عزاداری و ... بپردازد.
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