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چکیده
زبان بهعنوان یکی از پدیدههای فرهنگی -هویتی از مهارتهایی است که وجهتمایز اساسی بشر با سایر موجودات است.
زبان بهعنوان مهم ترین عامل انتقال بافت هویتی یکی از مؤلفههای اصلی تشکیل شخصیت و ماهیت افراد در جوامع
بهحساب میآید .نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ فراگیری زبان دوم (خارجی) آن است که با نگاهی به رویکرد فرهنگی -هویتی
جوامع به زبانهای بیگانه در مییابیم که زبان این قابلیت را دارد که با کمک سیاستگذاریهای کالن آموزشی بهصورت
مفید و مؤثری نگرشهای هویتی و فرهنگی زبان مبدأ را به زبانآموز منتقل کند .در دهههای اخیر ،زبان بهعنوان هستۀ
اصلی فرهنگ و مؤلفههای کلیدی مؤثر در شکلدهی هویت مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی و
اجتماعی قرار گرفته است .در این میان ،نقش زبان خارجی بر هویت مورد تأکید بوده است .در نوشتۀ حاضر سعی بر آن
است که پس از تحلیل روابط بین زبان فارسی به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و برمبنای دادههای کتابخانهای به بررسی انتقال
مسائل هویتی ملّی -اسالمی زبانفارسی به زبانآموزان غیرفارسی زبان بپردازیم.
کلیدواژهها :زبان فارسی ،هویت ،هویت ایرانی -اسالمی ،آموزش زبان فارسی

 .1مقدمه

زبان هستتتۀ اصتتلی هویت فرهنگی را تشتتکیل میدهد و در واقع زبان ،ابزار بنیادی برای فهم رفتار بشتتر استتت که با
کمک آن میتوان دریافت که انستتتان ها ،رویدادهای محیط زندگی اطراف خود چگونه مینگرند و آنها را چگونه
تحلیل و توصیف میکنند .زبان بازگوکنندۀ هویت انسان و جامعۀ انسانی است و بقای آن را تضمین میکند .مناسبات
اجتماعی ،فرهنگی و سیا سی ان سان که بهگونهای بههویت وی بر میگردد ،در ب ستر زبان شکل میگیرد و در فرآیند
نو شتار و یا گفتار میتوان تا حدی بهدرک این هویت د ست یافت « .از نظر سو سور ،زبان نظام ن شانهای ا ست که
معنای یا افکار را بیان میکند» (توسلی.)155 :1371 ،
زبان بهویژه با آفرینش نظام معنایی قابل فهم در تعامل اجتماعی ،مهمترین ابزار ارتباطی بهح ساب میآید .بهعالوه
زبان فراگیر ترین عن صر م شترک هویتی ا ست که میتواند فارغ از بُعد جغرافیا و همجواری سرزمینی ،تا حد زیادی
ارزشها و باورهای مشتتترک را در تعامل اجتماعی و انتقال این موموعه در توالی نستتلها بهعهده بگیرد .بنابراین در
میان عناصتتر هویتی ،زبان در رتبۀ اول شتتبکۀ ارتبات و تعامل اجتماعی قرار دارد .از ستتوی دیگر ،در دهههای اخیر
هویت در ابعاد فردی ،اجتماعی ،ملی و دینی بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفه های کلیدی علومانستتتانی و اجتماعی
مورد توجه صاحبنظران و دانشمندان قرار گرفته است.
در سالهای اخیر ،توجه بهموموعه عوامل جامعهشناختی مربوت به ماهیت زبان و کاربردهای آن بهطور روزافزون
افزایش یافته ا ست و توجه بههویت و نحوۀ شکلگیری و انتقال آن از طریق زبان نیز بخ شی از این روند تحقیقاتی
ا ست .بهعبارت دیگر ،پس از دورههای طوالنی تفوق دیدگاههای ساختارگرایی و شناختی دربارۀ ماهیت زبان ،توجه
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بهمحیط اجتماعی ،تعامل و م شارکت اجتماعی و پایگاههای اجتماعی و هویت اجتماعی بی شتر شده ا ست و به زبان
بهعنوان پایگاهی برای شکلگیری هویت نگاه می شود .محققان بیش از پیش بهدیدگاههای جامعه شناختی در شناخت
ماهیت زبان و نقش آن در فرهنگ و اجتماع عالقه نشتتان میدهند .بررستتی زبان بهعنوان ابزار شتتکلگیری هویت،
بخش مهمی از بحث م شارکت و تعامالت اجتماعی زبان بهویژه در مبحث زبانآموزی ا ست .بدون شک ،زبان یکی
از کلیدیترین عناصر شکلگیری هویت انسانهاست.
زبان بهواسطۀ نقش مهمی که در عرصۀ زندگی اجتماعی دارد ،از بسیاری از تحوالت و دگرگونیهای گویشوران
خود و ن هاد های فرهنگی و اجت ماعی برون ز بانی تأثیر می پذیرد .واقع یت های ارت باطی وجود دارد که راب طۀ درهم
تنیده ،زبان و هویت فرهنگی را تأیید میکند .بهعنوان نمونه تعامل یک غیرفار سی زبان با گوی شوران زبان فار سی در
ایران تنها مبتنی بر فراگیری عنا صر و مهارتهای زبان نی ست ،بلکه بههمان اندازه که یک زبانآموز غیرفار سی ،زبان
بهآموزش دستور و یادگیری دامنۀ لغات نیازمند است ،باید ارزشهای هویتی اعم از زیرساختهای ملّی و مذهبی آن
زبان را در کنار ستتتاختارهای زبانی فرا بگیرد .بنابراین بدون توجه به ابعاد مختلف بافت متنی – گفتمانی زبان فرآیند
آموزشتتی و یادگیری هر زبان خارجی امری ناکارآمد استتت و ستتبب میشتتود که زبانآموز دچار ستترخوردگی و
سرگردانی شود.
در دهه های اخیر ،هویت در ابعاد فردی ،اجتماعی ،ملی و دینی بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای کلیدی علوم
ان سانی و اجتماعی موردتوجه صاحبنظران و دان شمندان قرار گرفته ا ست .در فرهنگ آک سفورد« ،هویت» بهمعنی
شخصیت یا وجود عینی افراد یا اشخاص ذکر شده است (آکسفورد .)643 ،2001 ،کوشش برای یافتن معنا در زندگی
اغلب معطوف بهک سب هویت ثابت ا ست .هویت در حقیقت فرایند معنابخ شی بهخود و نیز پیدا کردن جایگاه خود
در جهان نامحدود ا ست « .جایگاه هویت بهگونهای ا ست که اگر ا صل آن از فکر ب شر خارج شود ،آنگاه ب شر بههیچ
چیز تصوری نخواهد داشت» (طباطبایی .)117 :1375 ،در سالهای اخیر ،توجه به موموعه عوامل جامعه شناختی در
امر آموزش زبان بهبیگانه زبانان و کاربردهای آن در این مسأله بهطور روز افزون افزایش یافته است .توجه بههویت و
نحوۀ شکل گیری آن و انتقال این امر از طریق زبان نیز بخشی از روند تحقیقاتی در فرآیند آموزش زبان دوم است.
نگارنده در پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی -تحلیلی در سیاستگذاریهای کالن و فرازبانی یعنی
تأثیر یادگیری و آموزش م سائل هویتی در امر آموزش زبان فار سی بهغیرفار سی زبانان مداقه کند تا تحلیل و واکاوی
آنها ،زمینهساز آموزش و تعلیم کاربردی و مبتنی بر بافت اجتماعی زبان باشد.
 .2فرضیۀ تحقیق
با توجه بهمباحث ارائه شده ،فرضیههای زیر در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
الف) بین مؤلفههای یادگیری زبان خارجی و میزان هویت (دینی -اجتماعی) رابطه وجود دارد.
ب) تببین مؤلفههای یادگیری زبان خارجی و میزان هویت فرهنگی افراد رابطه وجود دارد.
 .3ضرورت پژوهش
الزمۀ بهکارگیری زبان در گفتمانهای مناستتب و ایواد یک ارتبات فرهنگی درستتت ،آشتتنایی با پیامها و فراپیام خای
هویتی است .هر زبانی دستور هویتی اعم از هویت ملی و دینی ویژهای دارد که شایستگی انتقال به سایر فرهنگها و
تأثیر بر آنها را امکان پذیر میکند .هدف آموزش زبان با قابلیت های ارتباطی آن ،آموزش مهارت های ارتباطی در
زیربنای هویتی فرهنگ آن جامعه است آموزشد هویت ایرانی -اسالمی به زبانآموزان غیرفارسی زبان در ایران از دو
ستتو دارای اهمیت استتت :اول آنکه آگاهی زبانآموزان را به تفاوتهای فرهنگی و هویتی تعالی میبخشتتد و بهآنان
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یاری میرستتاند تا رفتارهای کالمی و غیرکالمی جامعه را که در آن زبان میآموزند ،فرا بگیرند و بهدرستتتی درک و
تفسیر کنند و از سوی دیگر آموزش هویت موجود در بطن جامعه بهآموزش زبان یاری میشود.
 .4پیشینۀ تحقیق
دربارۀ نقش آموزش زبان فارستی در تروی هویت ملی -دینی کتابهای گوناگونی بهرشتتۀ تحریر در آمده استت از
جمله « هویت ایرانیان امروز» از فرهنگ رجایی « ،هویت ایرانی و زبان فارستتی« از شتتاهرم مستتکوب و موموعه
مقاالت « دربارۀ زبان فارسی» از نصراهلل پورجوادی ،موموعه مقاالت «زبان فارسی و زبان علم» علی کافی « ،تعریف
فرهنگ ایرانی» از حستتتین ستتترافراز و «نمادهای هویت ایرانی و زبان فارستتتی» از نگار داوری اردکانی از جمله
پژوهشهای مرتبط در این زمینه است.
صحرایی نیز در پژوهشی باعنوان « چشمانداز آموزش زبان فارسی بهغیرایرانیان از منظر برنامهریزی درسی» انوام
داده ا ست و پر سش مقالۀ وی آن ا ست که فرآیند تدوین کتابهای آموزش زبان فار سی بهغیرایرانیان تا چه حد از
ا سلوب علمیطراحی برنامۀ در سی تبعیت میکند و بهبرر سی تفاوت بین روش تدریس و طراحی برنامۀ در سی در
این زمینه پرداخته است.
در باب هویت و آموزش زبان در البهالی کتبی که در باب فرهنگ و آموزش زبان دوم هست مانند کتاب « بررسی
نقش آموزش زبان فارسی در تبیین فرهنگ ایران اسالمی» اثر حمید محمدخانی ( )1377میتوان بهمطالب سودمندی
دستتت یافت .نویستتنده در این کتاب فرهنگ و هویت را پیامی میداند که به کمک زبان میتوان به زبانآموز انتقال
پیدا کند.
نژادمع صوم و حقانی ( ) 1385نیز در باب اهمیت هویت در امر آموزش معتقد ا ست انتقال هویت در هر فرهنگی
بهکمک زبان برای ایواد و تعمیق مهارتهای بینافرهنگی در آموز شد زبان شاخ صۀ ب سیار مهمی ا ست که بدون آن
زبانآموز تنها با موموعهای از لغات و قواعد دستوری دست و پنوه نرم میکند.
 .5رویکردها و اهداف اصلی
فل سفۀ آموزش زبان م شتمل بر رویکردهای متنوع و متفاوتی است که هر یک با توجه بهمحوریت خود من شأ شیوهها
و راهبردهای مختلفی در شتتطوا اجرایی گوناگون استتت و ابزارها و امکانات خاصتتی میطلبد .این رویکرد متأثر از
نگاه خاص ستیاستتگذاران این حوزه به ایدئولوژی حاکم یعنی بافت هویتی بر نظام آموزشتی بستتگی دارد .هویت
فردی در موموع بهنوعی آگاهی اطالق میشتتود که هر فرد در فرآیند اجتماعی شتتدن و تعامل با دیگران دربارۀ خود
کسب میکند .این خودآگاهی به صورتی نسبتاً سامان یافته بهمثابهبخشی از نظام شخصیتی حایل و واسطۀ بین دنیای
بیرونی و درونی فرد استتتت و در هر حوزه یا میدان تعامالتی ،رابطۀ او را با خود و دیگران تنظیم و کنش هایش را
تعدیل میکند (عبدالهی.)107 :1374 ،
اما بهجز هویت فردی ،هویت اجتماعی نیز وجود دارد « .هویت گروهی یا اجتماعی بهرابطۀ میان فرد و دیگران
اطالق میشتتود که بهستتبب آن تفاوتهای میان خود و ستتایر گروههای اجتماعی هویدا میشتتود .هویت اجتماعی
مهمترین ویژگی هر ملت ،فرهنگ ،تاریخ و ستترزمین مشتتترک یک قوم استتت» (مهیمنی .)306 :1379 ،این هویت
زمانی که از گرایشها نگرشهای مثبت ن سبت بهعوامل ،عنا صر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح
یک کشتتور بهعنوان یک واحد ستتیاستتی برخوردار گردد ،هویت ملی نامیده میشتتود « .بهعبارت دیگر هویت ملی
بهمعنای احستتات تعلق و وفاداری به عناصتتر و نمادهای مشتتترک در اجتماع ملی و در میان مرزهای تعریفشتتدۀ
سیاسی است .مهمترین عناصر و نمادهای ملی که سبب شناسایی و تمایز می شوند عبارتند از سرزمین ،دین و آیین،
آداب و مناسک ،تاریخ ،زبان ،ادبیات ،مردم و دولت» (یوسفی.)17 :1380 ،
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 5-1زبان
زبان خاص ان سان ا ست و شیوۀ غیرغریزی ( )non- instinctiveانتقال عقاید ،اح سا سات و خوا ستهها از طریق
تولید موموعهای از نمادهای اختیاری استتتت .زبان نظام نشتتتانههای آوایی اختیاری استتتت که ارتبات و عکسالعمل
متقابل میان همۀ مردم در ازای یک فرهنگ معین یا افراد دیگری که نظام آن فرهنگ را فرا گرفته باشتتتند ،امکانپذیر
می سازد /بهعبارتی دیگر نظامی قراردادی مت شکل از نشانها یا نمادهای آوایی و وسیلۀ م شارکت گروههای اجتماعی
ا ست .این نهاد ،با کمک نمادهای قراردادی شیوۀ تفکر ما را شکل میدهد و تعیین میکند که به چهچیزی فکر کنیم
(تاتن.)14 -10 :1375 ،
 5-2زبان اول و زبان دوم (خارجی)
به طور کلی زبان مادری هر فرد یا زبانی را که اول فرا گرفته استتتت ،زبان اول میگویند .در جوامعی که کودک هم
زمان دو زبان را فرا میگیرد ،زبان اول به زبانی اطالق می شود که کودک بی شتر ترجیح میدهد از آن ا ستفاده کند اما
زبان دوم زبانی استتت که زبان مادری یا زبان اول یک کشتتور نیستتت ولی همزون ابزاری ارتباطی ( مثالً در آموزش
زبان دوم یا  )...بهطور گ سترده در سطح جامعه ا ستفاده می شود .زبان خارجی زبانی ا ست که در مدارت یا سطوا
دانشگاهی آموزش داده میشود ولی زبان اصلی ارتباطی در آن کشور نیست.
 3-5چیستی و ماهیت هویت
هویت عبارت ا ست از موموعه خ صو صیات و م شخ صات ا سا سی اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،زی ستی و تاریخی
همسان که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه بهمعنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر داللت کند و
آنان را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بهطور مشخص و قابل قبول و آکاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق بهآنها
متمایز سازد» (الطایی.)139 :1378 ،
 5-4هویت فردی
هویت افراد در طی فرایند رشتتتد شتتتکل میگیرد .این هویت در متن اجتماع و فرهنگ رشتتتد میکند که فرد در آن
جامعهپذیر شده است .در واقع هویت فردی بهمعنی « چه ک سی بودن» از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و معرفی
شدن به کسی یا جایی نشأت میگیرد (لک.)117 :1384 ،
 5-5هویت ایرانی -اسالمی
مذهب از گذشتتتته تاکنون عامل به وجود آورندۀ هویت مشتتتخص برای معتقدان خود و تمایز میان افرادی بوده که
اعتقادی بهآن ندارند .به بیان دیگر عامل دین یکی از عوامل ستتتازندۀ هویت استتتت « .دین و مذهب کارکردهای
اجتماعی مختلفی از قبیل یکپارچهستتازی جامعه ،تحکیم ارزشهای مشتتترک ،تقویت نظارت اجتماعی و تنظیم منابع،
حفظ ثبات اجتماعی و کاهش ک شمکش اع ضای جامعه را بر عهده دا شته ا ست» (ا شرفی .)9 :1380 ،دین ا سالم و
مذهب تشیع ،عنصر برجستۀ هویت ملی ایرانیان است از اینرو در عرصۀ سیاستگذاری و تنظیم سرفصلهای درسی
آموزش زبان فار سی باید بنابه ضرورت بر «دین ا سالم» بهعنوان یکی از عوامل سازندۀ هویت زبانی در ک شور ایران
تأکید کرد.
ورود اسالم بهایران بر تکوین ایرانی -اسالمیتأثیر بسیاری گذاشت تا جایی که زبان فارسی ،آیینۀ تمام نمای آراء
و اندیشتتۀ ایران زمین و پشتتتوانههای دینی و ارزشتتی آن شتتد .در نتیوه میتوان گفت هر درت زبان خارجی همانند
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برخورد فرهنگها توربۀ علمی ارتبات میان فرهنگی ا ست زیرا هر واژۀ خارجی ،دنیای خارجی و فرهنگ و اندی شه
و دین و بستر فرهنگی خود را منعکس میسازد.
مهمترین مؤلفههای هویت ایرانی – اسالمی
دین
فرهنگ
تاریخ و جغرافیا
زبان

اسالم ،عرفان ،اخالق ،تشیع ،عاشورا ،مهدویت ،زرتشت و . ....
ادبیات ،مشاهیر ادبی ،آداب و رسوم ،غذا ،پوشش ،صنایع دستی ،اساطیر ،باورها . ...
آب و هوا ،قومیت ،اقتصاد ،کشاورزی ،تمامیت ارضی.
خط ،گویش ،لهوه ،تأثیر زبان و خط عربی بر فارسی.

 5-6آموزش زبان و هویت
زبان همواره نقش مهمی در ایواد و بیان هویت داشته است .هویت بهویژه هویت مذهبی و یا قومی از هنگام تشکیل
جوامع ان سانی وجود داشته است .زبان برای مقاصد مختلفی بهکار میرود .عالوهبر نقش اصلی آن که برقرای ارتبات
استتت ،ایواد هویت در افراد و تعیین و وفاداری آنان را نیز در بر میگیرد و این موضتتوع در آموزش زبان نکتۀ حائز
اهمیت ا ست .چرا که م سألۀ هویت و زبان و چگونگی تعامل آن دو بهمثابه دو جزء از زیر ساختهای جوامع ب شری
تا آن حد اهمیت دارد که « برخی جامعهشتتناستتان و تحلیلگران علوم اجتماعی معتقدند ملتها زاییدۀ عصتتر جدید
نی ستند ،بلکه باید آنها را حا صل باز سازی هویتهای سرزمینی قدیمیتر بدانیم که از سنتها ،تاریخ ،زبان ،مذهب،
عوامل محیطی و جغرافیایی ،بهویژه اسطورهها اثر میپذیرند (معینی.)112 :1383 ،
زبان نه تنها بخ شی از آنزه کا یک «هویت» مینامیم ،بلکه منعکسکنندۀ م صادیق آن هویت نیز میبا شد .در واقع
درک محتوای هویتی ،کلید آموزش و یادگیری موفق زبان دوم ا ست .زبانآموزان نمیتوانند بهزبانی ت سلط یابند مگر
آنکه بهبافتهای هویتی که در آنها از آن زبان استتتفاده میشتتود نیز تستتلط داشتتته باشتتند .انومن آمریکایی معلمان
زبانهای خارجی 1استتتاندارهای یادگیری زبان خارجی را در ستتال  1996منتشتتر کرد که در آن چهارچوب فعالیت
آموزگاران و برنامهنویستتان و مست والن آموزش با اشتتاره بهپن نکته تعیین شتتده استتت ،توانایی ایواد ارتبات باید در
چهار صتتورت گفتار ،شتتنیدار ،خواندن و نوشتتتن تقویت شتتود .در این ستتاختار ،مبحث ارتبات فرهنگ و هویت نیز
اهمیت زیادی دارد؛ در واقع ارتبات بدون درک زیرستتتاختهای هویتی زبان دومی که فراگرفته میشتتتود قابل درک
نیست.
رابطه 2بر این نکته تأکید میکند که الزم استتت زبان خارجی با شتتاخههای مختلف رابطه داشتتته باشتتد .یادگیری
زبان هدف با زبان مادری نیز به یادگیری کمک میکند و در واقع یادگیری زبانی دیگر بهدرک بهتر زبان مادری و
هویت فرهنگی فرد کمک میکند :بدینسان که با ارتبات با افرادی از اجتماعهای مختلفِ زبانِ هدف ،میتواند بهدرک
هو یت درونی و ذهنی افراد آن جام عه ک ند مان ند دعوت فردی از آن جام عه ک ند مان ند دعوت فردی از آن جام عه
بهکالت یا رفتن بهرستوران ،موالس مذهبی ،ملی و ( ...مکی.)103 :1392 ،
میزان هویتپذیری ،نقش تعیینکنندهای در توانش زبانی ،زبانآموزان دارد و بدون هویتپذیری ،توانش زبانی در
حقیقت ناکامل ا ست « .زبان شنا سان و مردم شنا سان از مدتها پیش فهمیده بودند که صورتها و کاربردهای یک
زبان خاص منعکسکنندۀ ارزشهای فرهنگی و هویتی جامعهای است که آن زبان در آن صحبت میشود .مهارتهای
زبانی در کنار ت سلط زبانآموزان با دانش فرهنگی و هویتی جامعه کامل می شود .تو ضیح جنبههای هویتی هر زبانی
میتوان بهزبانآموزان بیگانه زبان کمک کند تا صورتها و فرمهای هر زبانی را با مکانها ،ر سومات ،رفتارها و افراد
تطابق دهند .با آموزش زبان خارجی باید هویت یک جامعه نیز در ذهن زبانآموز پیاده شتتتود اگر کستتتی میخواهد
2
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به فارسی صحبت کند باید هویت فارسی پیدا کند .مثل مردم اهل آن کشور فکر کند و این ممکن نیست مگر اینکه با
زیرساختهای هویتی آن جامعه کامالً آشنا شود.
تسو ) (tsou, 2005در مقالهای با عنوان «تأثیر آموزش فرهنگ بر آموزش زبان خارجی» بیان میکند که بسیاری
از معلمان سطح مقدماتی زبات انگلی سی در تایوان نگران این م سأله ه ستند که چگونه آموزش هویت افراد جامعه را
در کالتهای آموزشتتی بگنوانند .این نگرانی بیشتتتر بهدلیل آگاهی اندک این معلمان از مستتألۀ هویت ،کمبود وقت،
نبود یک شیوۀ مناسب و مواد درسی و برنامهریزی مناسب است و بهنظر میرسد برای تشویق معلمان بهاین امر باید
راهنمایی مناستتب تهیه شتتود .نتای پژوهشهای مختلف بر روی زبانآموزان نشتتان میدهد که با تلفیق و گنواندن
مستتتائل هویتی در کالت های آموزش زبان ،تستتتلط و مهارت این زبانآموزان بهطور چشتتتمگیری بهبود یافت
(یارمحمدی .)151 :1393 ،بنابراین آموزش مسائل هویتی در یک زبان مستلزم شرایطی است از جمله:
 توجه بهاین نکته که زبانآموزان برای درک زبان باید هویت نهادینه شتتتده در رفتارهای مردم جامعه را
فرا گیرند.
 کمک بهزبانآموزان برای افزایش آکاهی انسان در خصوص هویت نهفتهشده در کلمات و عبارات زبان
هدف.
 کمک به زبانآموزان برای توسعۀ مهارتهای الزم برای سازماندهی اطالعات مربوت به هویت موجود
در زبان هدف.
 برانگیختن کنوکاوی هوشتتمندانۀ زبانآموزان دربارۀ هویت موجود در زبان هدف و تقویت احستتات
همدلی با مردمان صاحب آن هویت.
1
بنابراین زبان بهعنوان نیروی انستتوام دهنده نقش ویژهای در بستتترستتازی ،تکوین و بالندگی فرهنگی و تحقق
هویت قومی و ملی دارد ،زبان عالوهبر آنکه خود حاصتتتل بار معنایی هویت استتتت ،از طریق آفرینش و انتقال نظام
معنایی قابل فهم برای دیگران نیز به مثابه کانال انتقال ستتتایر عناصتتتر هویتی نقش ایفا میکند چنانکه اغلب از طریق
زبان و موموعۀ پیوسته بهآن است که ما نسبت به هویت تاریخی ،ملی و ارزشهای مذهبی یک قوم آگاهی مییابیم.
 5-6-1انتقال هویت ایرانی -اسالمی در فرایند زبانآموزی
حوزۀ تربیت معلم زبان دوم /خارجی یکی از مباحث بستتیار مهمی استتت که در آن رشتتد و تعالی هویتی از اهمیت
ب سیاری برخوردار ا ست .این اهمیت بهدلیل رابطۀ معنادار و م ستقیمی ا ست که بین م سألۀ هویت و زبان دوم و ر شد
حرفهای آن وجود دارد .بهدلیل چند وجهی بودن مفهوم «هویت» ارائۀ تعریفی دقیق برای آن کار آ سانی نی ست .اما در
سالهای اخیر با توجه به اهمیت گسترش آموزش زبان فارسی در سطح جهان در جهت آشنایی هر چه بیشتر مردمان
ستتتایر نقات جهان با زبان فارستتتی و آگاهی از ظرفیت های ادبی ،هنری ،فرهنگی و اجتماعی آن ،آموزش آن به
غیرفارسی زبانان رونق گرفته است .چون فارسیزبانان خود از کشورهای مختلفی هستند و دارای هویتهای متنوعی
میباشتتتند و از آن جهت که آموزش زبان دوم بهدلیل چند وجهی بودن از لحاظ محتوا دارای ستتتازههای فرهنگی و
آموزشی متفاوتی است ،رشد هویت و آموزش آن به زبانآموزان باید مورد توجه قرار گیرد.
تمامی مؤلفههایی که از طریق زبان ،تصتتویر و صتتدا یا تلفیق این موارد قابل انتقال هستتتند ،میتوانند در فرایند
آموزش زبان فارستی بهغیرفارستی زبانان بهکار گرفته شتوند .این مؤلفهها عبارتند از فرهنگ ،خصتوصتیات اخالقی،
ا ساطیر ،ورزشها ،دین ،قومیت ،جغرافیا ،ارزشهای رفتاری ،هنر ،ادبیات ،سیا ست ،صنایع د ستی ،م شاهیر علمیو
مذهبی ،تاریخ تمدن و . ...
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بحث آموزش هویت در مباحث آموزش زبان دوم هرچند بهصتتورت پراکنده در پژوهشهای موجود مورد توجه
قرا گرفته ا ست اما اگر ابعاد و سیعتری از این مو ضوع در کنار این مطالب لغوی و د ستوری آموزش داده ن شود ،ب
هزبان آموزان در ک سب دورنمای زبانی کمک چندانی نخواهد کرد .آموزش زبان فار سی در حوزۀ بافت هویتی جامعه
شامل چهارچوبهای مبتنی بر مفاهیم کلیدی زیر است:
 همۀ رخدادهای زبانی نیازمند کاربرد زبانی خاص در بافتهای اجتماعی خاص است.
 زبان بهکار برده شتتتده در شتتترایط خاص اهمیتی فراوان در تعیین ماهیت رخداد اجتماعی دارد بر این
مبنا ،آنزه در بافت جامعه شناختی مؤثر واقع ا ست آن ا ست که ساختهای زبانی چگونه با یکدیگر تعامل
می یابند تا گفتمانی کامل را تشکیل دهند .نکتۀ شایان ذکر دیگر اینکه طبقۀ اجتماعی ،قومیت ،سن ،جنسیّت
و محیط جغرافیایی از موارد تأثیرگذار در تغییرات واقعیتهای زبانیاند که باید در برنامههای درستتی لحاظ
شود.
ولتمر ) (voltmer: 2007در نقد کتاب لیز ستتترکو و همکاران ) (sercu.al. 2005با عنوان « معلمان زبان
خارجی و توانش بینافرهنگی» مینوی سد« تحقیقی بینالمللی ا ست در اینباره که معلمان زبان خارجی چه اح سا سی
دربارۀ وجه بینافرهنگی آموزش زبان دارند و دربارۀ آن چه تدبیری اندی شیدهاند .ای شان در پژوهش کمّی -مقای سهای
خود در سال  2001از  424معلم زبان خارجی در هفت کشور بلژیک ،بلغارستان ،لهستان ،مکزیک ،یونان ،اسپانیا و
سوئد ،با استفاده از پرسشنامه بهگردآوری دادهها پرداختند نتای نشان داد که هدف معلمان زبان خارجی ایواد انگیزه
در زبانآموزان و توانا ستتاختن آنها برای استتتفاده از زبان دوم استتت .بههمین دلیل تأکید آنها بیشتتتر بر تدریس زبان
خارجی استتتت و نه هویت و فرهنگ .در نتی وه با کمبود وقت برای استتتتفاده از منابع مناستتتب با هدف آموزش
زیرستتاختهای هویتی مواجه میشتتوند .در کل بهنظر میرستتد که معلمان غالباً بیان میکنند که با بافت هویتی زبان
هدف چندان آ شنایی ندارند .البته برا سات نظر معلمان و متولیان امر آموزش زبان به بیگانه زبانان واکنش زبانآموزان
ن سبت بهاین امر متفاوت ا ست .مثالً در بلغار ستان زبانآموزان ن سبت به زیر ساختهای هویتی و فرهنگی زبان هدف
بسیار متمایل هستند ،در حالی که در اسپانیا اینگونه نیست .در واقع تصویری که آموزگاران از میزان وقت و دفعاتی
که برای آموزش فرهنگ ترسیم کردهاند بسیار پیزیده است .بهطور میانگین تصویر ارائه شده رضایت بخش است ،اما
بین ک شورهای مختلف تفاوت زیادی ا ست .یکی از م شکالت ا صلی آن ا ست که معلمانی که ق صد دارند جنبههای
گوناگون مستتتائل هویتی و فرهنگی زبان هدف را بهزبانآموزان خود آموزش دهند درواقع نمیدانند که برای این کار
باید از چه رو شی ا ستفاده کنند ،چقدر وقت بگذارند و در نهایت این امر چه تأثیری در فرایند آموزش دارد .بههمین
علت ،اغلب ترجیح میدهند که از رویکرد ادغامی برای تدریس زبان و فرهنگ در کنار هم استفاده کنند ولی در عمل
نستتبت بهاستتتفاده از این روش تردید دارند .بنابراین بهنظر میرستتد توانش هویتی نیز باید بهعنوان یکی از اهداف
آموزش زبات هدف مدّنظر قرار گیرد» (ر.ک رستتتتمبیک و رمضتتتانی .)27 -29 :1391 ،در این راستتتتا میتوان
راهکارهایی را ارائه داد که در زیر بهآنها خواهیم پرداخت.
برنامهریزی بهمنظور جهت دهی هو یت زبانی باید دارای اهدافی باد :زبان ،نشتتتانه و رمزی تهی از هویت و پیش
انگاره های اجتماعی نیست که متمایز از شیوۀ تفکر و اندیشۀ جامعۀ زبانی باشد بلکه برعکس زبان بازنمای روساختی
از هویت و جایگاهی مناسب برای تبلور آن و سایر عناصر فرهنگی و اجتماعی است.
دربارۀ مفهوم هویت زبانی « شِفمن معتقد است که برای زبان دو سیاست آشکار و نهان وجود دارد .او رابطۀ این
دو نوع سیاست آشکار زبان را قسمت بیرونی کوه یخ ،سیاست پنهان زبان را قسمت زیرین آن و دریا یا اقیانوسی را
که کوه در آن شناور است بافت فرهنگی -هویتی – زبان قلمداد میکند .بدین ترتیب ،فرهنگ و ماهیت زبانی افراد و
جوامع را خاستگاه سیاستهای آشکار و پنهان زبان و در نتیوه از نظر ماهوی مشابهمیداند» (داوری اردکانی:1388 ،
.)103
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زبان فار سی به سان دیگر زبانها نظامی با بُعد هویتی غنی ایرانی -ا سالمیا ست که فراگیری آن نیازمند آ شنایی با
این بُعد استتتت بدین منظور الزم استتتت روش های آموزش زبان دوم هر روز تغییر میکند .اما این تغییرات باید در
راستای نیازهایی باشد که زبانآموزان به آن احتیاج دارند .زبانآموزان نباید تنها زبان عمومیرا آموزش ببینند بلکه باید
تکنیکهایی که بهکمک آن در جامعه بتواند بهراحتی ارتبات برقرار نماید را باید مدّنظر قرار داد از این رو برنامهریزی
بهمنظور جهت دهی بههویت زبانی بسیار بااهمیت است.
 5-6-2یادگیری زبان در گروههای عادی و جمعیتهای هنجار
یکی دیگر از سویههایی که باید در خ صوص فرایند آموزش هویت ایرانی -ا سالمی به زبانآموزان غیرفار سی زبان
درنظر دا شت آن ا ست که زبانآموزان را بهاردوهای فرهنگی در سطح جامعه بردم منا سبهای ملی و مذهبی مانند
عید نوروز ،شب یلدا ،ج سنها و اعیاد مذهبی ،مرا سم تعزیه و  ...هرکدام فر صت منا سبی ا ست که زبانآموزان با
شرکت در آن در کنار آموزش زبان ،واژگان و بافت زیر ساختی زبان را یاد بگیرند .ا ستفاده از این واحدهای فرهنگی
برای آموزش هویت به زبانآموزان ستتبب عالقه و تمرکز بیشتتتر آنان میگردد.کستتب مهارت در ستتنتهای جامعه
شناختی یک بافت هویتی عالوهبر اینکه باید به صورت هدفمند و متمرکز در کتب در سی بهکار رود باید به صورت
ملموت و عینی بهزبانآموزان ن شان داده شود .پیشزمینههای هویتی که سبب ایواد لغات خاص و ساختار د ستوری
متفاوت (بهعنوان مثال احترام ،تواضتتع و فروتنی و  )...میشتتود بهمیزان بستتیار زیادی در یادگیری تأثیرگذار استتت.
پدیدههای نگرشتتی عمیق مانند بازدید از ابنیۀ تاریخی و مذهبی در شتتناستتاندن هویت ایرانی -استتالمیبهزبانآموزان
ب سیار مفید و مؤثر ا ست .بنابراین آنزه که یک زبانآموز غیر فار سی زبان در ساختار جامعۀ ایرانی -ا سالمیجهت
فراگیری زبان فارستتی باید یاد بگیرد تنها افزایش دامنۀ لغات و دستتتور زبان آکادمیک نیستتت بلکه باید بهموارد زیر
توجه نمود:
 آموزش ز بان بهطور مؤثر و کارآمد بهگونهای که ز بانآموز بتواند ارت بات ملموت و عینی م یان ابزار
انتزاعی (زبان) و جامعه (بافت هویتی).
 مقایسۀ ارزشها و اصول فرهنگی جامعۀ بومی زبانآموزان با جامعۀ زبان دوم.
 شتتناخت بهتر و عمیق ارزشهای فرهنگ بومی و ستتعی در ایواد دلبستتتگی و نزدیکی هر چه بیشتتتر
زبانآموزان با این موضوع.
هویت ایرانی -ا سالمی دارای ابعاد گوناگونی ا ست که مفهوم «هویت» در جامعۀ ایرانی از آن ن شأت گرفته ا ست
مهمترین دستتتاورد هویت استتالمی پاستتخ دادن بهپرستتشهای بنیادی ،جهتدادن بهزندگی ،وحدت اعتقاد و معنای
بخشتتتیدن بهجهان (معینی .)102 -99 :1383 ،هویت دینی در قالب ارزش های اجتماعی و با کمک زبان ،لغات و
اصطالحات ،واژههای خاص در نظام شخصیتی و هویتی افراد وارد شده و در آن نهادینه می شود ،در ادبیات و هنر و
سینما متبلور می شود و بهتفکیک در حوزههای اقت صادی ،فرهنگی و اجتماعی خود را نمایان می سازد .زبان بهراحتی
قادر استتتت کنشهای اجتماعی را رهبری کند و این بافت هویتی را بهزبانآموزان تعلیم دهد .در کشتتتور جمهوری
ا سالمیایران که مبتنی بر آیین توحیدی است زبان ملی بزرگترین سرمایۀ فرهنگی و مهمترین عامل حفظ ،استمرار و
استقالل فرهنگ و پاسداری از هویت است .تحقق تمامیت هویت ایرانی -اسالمی بهمیزان بسیار زیادی در زبان نمود
مییابد .اهمیت زبان در شناخت فرهنگ یک ملت بهاندازهای ا ست که میتوان گفت زبان یک ملت کلیدی ا ست که
با ا ستفاده از آن میتوان فرهنگ آن ملت را شناخت و شناخت فرهنگ ،راهی ا ست به سوی هویت یابی هویت از
طریق زبان و نمادهای آن به صوررت گفتاری و نو شتاری منتقل می شود .در روند آموزش زبان فار سی غیرفار سی
زبانان باید دقت کرد که زبانآموزان را به سوی درک متقابل و افزایش ارتبات سازنده با فرهنگ ایرانی -ا سالمیو دفع
موانع هویتی سوق داد .در گام نخست برای درک ارزشهای هویتی این فرهنگ ،باید از هرگونه قضاوت ارزشی بین
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فرهنگ ایرانی -استتالمی و فرهنگ زبانآموزان خودداری کرد و با شتترا تفاوتها و بهصتتورت غیرمستتتقیم غنای
زیرساختهای هویتی ملت ایران را به آنان نشان داد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادات:
امروزه نقش و جایگاه زبان فارستتی در مراودههای منطقهای و جهانی ،اهمیت فزایندهای یافته استتت .اگر بپذیریم که
زبان محمل و مرکب هویت و فرهنگ بشتتتری بوده و هستتتت ،با دقت در بافتهای اجتماعی و زیرستتتاختی جامعه
درخواهیم یافت که مستتألۀ آموزش زبان بدون توجه بهآموزش بافت هویتی ایرانی -استتالمی امری بیهوده و ناکارآمد
تلقی میگردد.
در کتب آموش زبان فارسی بهبیگانه زبانان و کالتهای مربوت باید ضمن افزایش مهارت خواندن ،نوشتن ،گفتن
و شنیدن در زبانآموزان به صورت هدفدار و برنامهریزی شدهای بهآموزش زیر ساختهای هویتی زبان فار سی که
آمیختهای از مسائل قومی ،ایرانی و ارزشهای مذهبی است دقت شود بدین منظور الزم است تا ضمن آموزش زبان
بهموارد زیر توجه کرد:
 .1مدرت زبان باید بتواند ضمن بهر سمیت شناختن ،پذیرش و ارزش گذاری بهدرک تفاوتهای هویتی
زبانآموزان در فرهنگ خود و فرهنگ زبان هدف (فارسی) کمک کند.
 .2مدرت باید با یاری کردن زبانآموز در درک و فهم بهتر مهارتهای زبانی از پیدایش انواع سوءتفاهمها
در ضمن حفظ هویت و فرهنگ بان فارسی ،جلوکیری بهعمل آورد؛ این امر بهکمک آموختن مهارت احترام
به عقاید و باورهای فرهنگی با تأکید و تکیه بر ارزش های دینی و بهره گرفتن از آیات الهی و روایات در
فرهنگ اسالمیزبان فارسی بهخوبی محقق میشود.
 .3مدرت باید بحث همدلی و همفکری میان زبانآموز را برای درک تفاوتها و باالبردن قدرت تحمل و
درهم شک ستن کلی شههای فرهنگی باال ببرد و با گریز به پی شینۀ تاریخی غنی حما سهها و ا ساطیر ایرانی در
کنار پیوندهای م ستحکم آخرین دین آ سمانی یعنی ا سالم بهکمک عنا صر زبانی و بهرهگیری از متون نظم و
نثر ،داستان و  ...بهمعرفی شاخصههای هویتی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ملت ایران اعم از مراسم دید و
بازدید ،ازدواج ،تولد ،عزاداری و  ...بپردازد.
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