
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


فارسی به عنون زبان خارجیدر آموزش زبان فرهنگنقش

1لیال خان جانی

چکیده:

یادگیري زبان بر آن و تأثیردر آموزش زبان خارجی» فرهنگ«ه امقاله حاضر به بررسی نقش و جایگ
پردازد. میفارسی به عنوان زبان خارجی

تحقیقزبان،غیرفارسیآموزانزباندرایرانیفرهنگتأثیردربارةموجودپژوهشهايکمبودبهباتوجه
ازیکیانسانیارتباطمسئلۀحاضردرحال.استیافتهاختصاصامراینتحلیلوبررسیبهحاضر

مشغولخودبهرافالسفهوزبانشناسان، مردمشناسان،روانشناسانذهنکهاستموضوعاتیمطرحترین
ازمهمیبخشبلکهانسانهامیانارتباطبرقراريابزارتنها اصلیتریننهزبانکهازآنجایی.استداشته

باالییاهمیتازدوآنمتقابلتأثیروفرهنگبازبانارتباطبنابراینمحسوب می شود،مردمفرهنگ
بهفرهنگ،وزبانبهمربوطمسائلاست. حلداشتهمعطوفخودبهراتوجه زیاديوبودهبرخوردار

آموزشعملیهدفبخشیدنتحققوخارجیبه عنوان زبانهايفارسیفرایندآموزش زبان بهینه سازي
.کندمیکمکارتباطبرقراريوسیلۀعنوانزبان آموزان بهتوسطفارسیبرزبان تسلطیعنی

ارتباط، فارسیزبان ن،ا، آموزش زبفرهنگ هاي کلیدي:واژه

علمی دانشگاه گیالن، دکتري آموزش زبان روسیعضو هیئت  khanjani83@yahoo.com-1
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مقدمه:-1

فرهنگ در واقع بخش در هم تنیده اي از کنش هاي متقابل زبان و اندیشه است . زبان وابسته به 
فرهنگ است و بدون توجه به روابط اجتماعی یک جامعه زبانی که با زبان صورت می پذیرد و 
نیز بدون توجه به فرهنگ جامعه که زبان بخشی از آن است ، درك مفاهیم زبان امکانپذیر 

زبان پاره اي از فرهنگ مردم و مهمترین وسیله براي ایجاد ارتباط میان به عبارت دیگر نیست . 
افراد اجتماع است و از اینرو زبان نه تنها بخشی از فرهنگ است ، بلکه براي ایجاد ارتباط میان 

اگر فرهنگ را شبکه اي در نظر بگیریم ، زبان پایه اساسی آنست به گونه و افراد اجتماع است 
که بخشهاي دیگر شبکه با کمک آن توصیف می شود . اي

برخی معتقدند که زبان پدید ه اي است براي گسترش تمدن و فرهنگ می باشد زیرا بوسیله 
زبان است که میتوان علم و فن و آداب و رسوم را از نسلی به نسل دیگر انتقال داد . تحصیل هر 

سبب زبان آموزي پایه آموختن علوم و فنون می گونه علم نیز بر عامل زبان مبتنی است به همین
باشد و به تجربه ثابت شده است که دانش آموزان و دانشجویان وقتی بهتر می توانند درسهاي 
مختلف را یاد بگیرند که زبان را خوب آموخته باشند ، همچنین ، در آموزش هر گونه علم و 

شته آشنا کنند .فن ابتدا سعی می کنند که داوطلبان را با زبان آن ر

بحث و بررسی-2

در میان موجودات فقط انسان داراي فرهنگ است. فرهنگ امري اجتماعی و متکی بر روابط 
اجتماعی است و ارتباطات سمبولیک یا زبان براي موجودیت فرهنگ ضروري است. هر جامعه 
داراي فرهنگی خاص است و از نظر جامعه شناسی هر کس داراي فرهنگ است. 

)54. ص. 1365ی،محسن(
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لذا هرجا ;بین رشد و شکوفایی فرهنگ و زبان، وابستگی متقابل و همبستگی کامل وجود دارد
که زبان متوقف مانده، رشد فرهنگی نیز توقف یافته است. وابستگی رشد فرهنگی به رشد زبان 

اعی داراي دو جنبه درونی و بیرونی است. در جنبه درونی هوش، اندیشه، حافظه، میدان تد
معانی و مفاهیم ذهنی وابستگی کامل به زبان دارد و در جنبه بیرونی تفاهم میان همزبانان، رابطه 
بین نسلهاي گذشته، حال و آینده به خاطر میراث فرهنگی و برقراري ارتباط جوامع بازتابهاي 

). 1345متفاوت به کمک ترجمه به زبان بستگی دارد. ( صاحب الزمانی،

زیرا پدیده اي است بسیار ;ان را در زندگی انسان بدقت نمی توان تعیین کرد تاریخ پیدایش زب
ولی زبانشناسان آن را بین پانصد هزار تا یک میلیون سال پیش حدس می زنند. نقشی را ;کهن

ایفا -که دوره تکامل سریع اجتماعی انسان است - که زبان در حیات ده هزار سال گذشته 
ص. ،1387باطنی(ه در تمام مدت حیات طوالنی انسان داشته است. کرده بیش از نقشی است ک

زبان را جامعه بر فرد تحمیل کرده و یکی از مظاهر حیات اجتماعی است که قبل از وجود )24
)175. ص. 1367حیدریان، (فرد، موجود بوده و بعد از وي نیز وجود خواهد داشت. 

ع به اقتباس تاثیراتی از اطرافیان خود می کند از همان زمان که در طفل تمیز پیدا می شود، شرو
و نخستین چیزي که کوشش به اقتباس و فراگیري آن می نماید، زبان است. زبان نظامی است 
اجتماعی که نسلهاي گذشته و حاضر ساخته و پرداخته اند. کودك با اقتباس زبان و سخن 

همان (آن را تنظیم کرده است. گفتن، در حقیقت نظامی را اقتباس می کند که همان اجتماع، 
)180منبع

پدیده هاي مادي جامعه اساس پدیده هاي غیر مادي هستند و تغییر و تحول در ساختمان و نحوه 
کارکرد پدیده هاي مادي دیر یا زود ساختمان و کارکرد پدیده هاي غیر مادي را نیز دچار تغییر 

امعه منعکس می گردد و بدین ترتیب بطور کلی هر نوع تغییر، در واژگان زبان ج;می کند
واژه هایی خلق می شود، می میرد و یا تغییر می کند. همواره خلق شدن واژه ها سریعتر از مرگ 
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آنها اتفاق می افتد. وقتی به دالیل نظامی، سیاسی، اقتصادي، مذهبی و مانند آن، فرهنگ ملت یا 
غلبه در زبان ملت مغلوب به صورت قومی بر فرهنگ ملت یا قوم دیگري چیره شود، آثار این 

عناصر قرضی بیشمار ظاهر می شود و وقتی آن عامل یا عواملی که پشتوانه آن هجوم فرهنگی 
بود، از بین رفت یا به سستی گرایید، آثار زبانی که به وجود آورده بود، فورا ناپدید نمی شود و 

ت قرنها و شاید براي همیشه چنانچه براي ریشه کن کردن آن آگاهانه تالش نشود، ممکن اس
. 1364باطنی، (وضع عناصر قرضی فرانسوي در زبان انگلیسی از این مقوله است.;باقی بماند

)84ص. 

به عقیده گروهی از روانشناسان زبان ساختمان زبان یک فرد در ماهیت تفکر او نقش مهمی ایفا 
زبان شکل «رود که بر مبناي آن ی بشمار م» قالب باور«ورف فرضیه اي -فرضیه ساپیر.می کند

فرضیه ساپیرـورف را متشکل از دو اصل زیربنایی )98ص. 1373باطنی،(» دهنده اندیشه است
، »نسبیت در زبان«-2، یعنی زبان تعیین کننده اندیشه است، و »جبرگرایی در زبان«- 1میدانند: 

یعنی زبان هاي متفاوت جهان بینی هاي مختلفی ایجاد می کنند. 

الزمه درك یک شعر ساده صرفا دانستن معنی واژه هاي آن نیست ، بلکه باید با پدیده هاي 
به سخن دیگر زندگی اجتماعی مردمی که مفاهیم واژه ها از آنها نشات گرفته اند آشنا بود . 

اینکه بدون آگاهی از الگوهاي زندگی اجتماعی یک جامعه زبانی ، نمی توان به ارزشهاي 
زبان عنصر اساسی فرهنگ مردم است . ژه ها پی برد .درواقعیم واواقعی و مفاه

متاسفانه نقصیه هاي بسیاري در آموزش این بخش اساسی زبان در کالسهاي ما به چشم می 
خورد ما معلمان توانسته ایم بیان آواها ، واژه ها و جمله ها را به زبان آموز بیاموزیم ، آنگونه که 

آنقدر پیش برویم که مطالب ادبی زبان خارجه را بخواند و بحث بدرستی سخن بگوید و حتی 
کند و نکته هاي زبان شناسنامه را برگزیند ، اما در آموزش یکی از جنبه هاي اساسی زبان یعنی 
فرهنگ کوتاهی کرده ایم و اکنون زمان آن رسیده است که رفع این نقصیه کنیم زیرا که براي 
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اهمیت ویژه اي برخوردار است . برخی فرهنگ را هدف نهایی ایجاد ارتباط درست و تفاهم از 
آموزش زبان تلقی کرده اند . هدف از آموزش زبان را ایجاد مهارت سخن گفتن با توجه به 
نظم آوایی و الگویی ساختار آن می داند ، به گونه اي که این مهارت بتواند نسبت به آداب و 

زبان حسن تفاهم ایجاد کند. یادگیري زبان آنرسوم ، رفتار و بطور کلی فرهنگ مردم 
خارجی بدون آگاهی از نحوه زندگی مردمی که بدان سخن می گویند ، زبان آموز را به ایجاد 

می تواند نقیصه عظیمی بشمار آید. آگاهی از فرهنگ هتفاهم رهنمون نمی سازد که خود امروز
ویت می کند . معلمان زبان چاره اي یک جامعه زبانی ، انگیزش یادگیري زبان آن جامعه را تق

جز این ندارند که همگام با آموزش زبان نکته هاي لطیف فرهنگی را با آن بیامیزد ، اما باید 
توجه داشته باشند که آموزش این نکته ها دقیق و صحیح صورت گیرد تا زبان آموز تصویر 

خود بپروراند تا در رابطه میان درستی از افکار و رفتار اجتماعی مردم آن جامعه زبانی در ذهن 
وي و مردم آن جامعه خدشه اي ایجاد نشود و به حسن تفاهم و درك صحیح فرهنگ و ادبیات 

جامعه بیگانه بیانجامد . 

آموزش نکات فرهنگی بیش از آنچه که تاکنون تصور می رفته اهمیت دارد ، بویژه اگر هدف 
ویان آن باشد . زبان آموز در کالس درس ، از آموزش زبان یادگیري نحوه ارتباط با سخن گ

براي اولین بار با بسیاري از الگوهاي فرهنگی و اجتماعی زبان بیگانه مواجه می شود و عکس 
العمل و برداشت وي از این الگوها براي ایجاد ارتباط مناسب و درست حائز اهمیت است . 

فرهنگ آنان غیر ممکن نیست ، ایجاد ارتباط با سخن گویان زبان خارجه ، بدون آگاهی از 
اگر فرهنگ را ،با آموزش زبان ، ناگزیر آموزش فرهنگ نیز صورت می پذیرد بنابراین همگام 

از زبان جدا سازیم و یا اگر زبانی را با فرهنگ زبانی دیگر در آمیزیم ، زبان آموز را با مفاهیم 
نادرست روبرو ساخته ایم و موجب سوء تفاهم شده ایم . 
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دف نهایی آموزش زبان خارجی ایجاد ارتباط با خارجیان از طریق مطالعه آثار ادبی آنها ، اگر ه
سخن گفتن و مکاتبه با آنها و از قبیل است ، براي رسیدن به این هدف ، مطالب درسی زبان 
آموزان باید صرفا حاوي الگوهاي فرهنگی همان زبان خارجی باشد . اینکه نکته هاي فرهنگی 

تدریس شود ، نظرات گوناگونی ارائه شده است . برخی معتقدند که مطالب چگونه باید
فرهنگی ابتدا از طریق آشنا ساختن زبان آموز با نکته هاي فرهنگی زبان مادري وي ارائه شود . 

و برخی دیگر به انگیزش معتقدند .

مطالب آموزش زمانی براي زبان آموزان مفهوم خواهد داشت و انگیزش الزم را براي بنابراین 
یادگیري در آنان ایجاد خواهد کرد ، که اوال بار فرهنگی داشته باشد ، و ثانیا نکته هاي فرهنگی 

طور کلی فرهنگ به.زبان خارجی با مقایسه و مقابله نکته هاي فرهنگی زبان مادري تدریس شود
کند و بخشی یک جامعه است که به صورت رفتارهاي مشترك در آن اجتماع بروز میباورهاي

شود و از آن فولکلور، فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می
هاي امثال، لطیفه بخشی، تشبیهات هاي واقعی، داستانانواع گوناگونی دارد از قبیل: حکایت

هاي مذهبی و ها و... آداب و رسوم، جشنها، الالییها، ترانه، نفرینعامیانه، زبان مخفی
اي از فرهنگ عامیانه است که به ادبیات عامیانه یا شفاهی شهرت دارد و ها نیز گوشهسوگواري

دهد زبان عامیانه است. زبان عامیانه همان زبان زنده و گفتاري زبانی که این فرهنگ را انتقال می
هاي آن سادگی، شود و از ویژگیوگوهاي روزمره استفاده میر گفتمردم است که د

ها، اصطالحات و اجتناب از واژگان علمی و کوتاهی، تکرار واژگان و افعال، استفاده از کنایه
.شودپیچیده است واین زبان در آثار برخی از نویسندگان ادب فارسی دیده می

ه است: پدیده هاي مادي مانند وسائلی که مردم فرهنگ هر جامعه از دو دسته پدیده تشکیل شد
جامعه با آن معیشت خود را اداره می کنند، و پدیده هاي غیر مادي مانند ارزشهاي اجتماعی یا 

اتومبیل یک عنصر فرهنگی مادي است ولی نگرش زن و ;نگرشها، افکار و جهان بینی ها 
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جداگانۀبعدودردهموارهرهنگفشوهر به همدیگر، از نوع عنصر فرهنگی غیر مادي است.
اطالقبشريمادي کاروعینیبه مجموعۀآثارماديفرهنگشود.میبررسیمعنويومادي

ایجادبشريجامعهتوسطکهاستهاي معنويارزشازايمجموعهمعنويفرهنگ.شودمی
صحبت ادامۀدربنابرایننیست،مابحثموردموضوعماديفرهنگکهازآنجایی.استشده

پردازیم.میمعنويفرهنگبهفرهنگ،تنهادربارة

زبانگذاران کشورشناسیپایهعنوانبهکهروسیمشهورزبانشناسانوکاستاماروف،ورشاگین
مسئله«گوید:چنین می»فرهنگوزبان«عنوان باخوددرکتاباند،شدهشناختهروسیهدر

بهرایکدیگرهمیشهنمی توانندنیزاندمشتركزبانیکبهمسلطکهکسانیحتیاستاین
) 130ص.1990(ورشاگین،»هاستفرهنگتفاوتهماناغلبآندلیلکهکننددركدرستی

آنانجداییابزارهموباشدافرادارتباطابزارهمکند تاکمک میفرهنگبهزباناولوهلۀدر
ابزاريتواندمیداراست،رامتضادعملکرددواینلحاظ دیالکتیکیازدرحالیکهزبان....
در) پس46، ص. 1989ها از بیگانه ها باشد (آنتیپوف, ديمتمایزکننده خوومللبقايبراي
دركضمنما.استفرهنگوزبانمیانارتباطآنوشودمیمطرحدیگريمسئلۀاینجا

درآنابزاريزبان، نقشعملکرداصلیترینکهموافقیمعقیدهاینبازبان،اجتماعیطبیعت
معنی بدیناست،جهاندركبرايابزاريزبانبرآن،عالوه.استافرادبینارتباطبرقراري

دررااطالعاتیداردکهرااینقابلیتبلکهاست،رسانیاطالعبرايابزاريتنهانهزبان« که 
) بنابراین159، ص. 1990(ورشاگین، » نماید. حفظوثبتمنعکس،فردپیرامونمحیطزمینۀ

مشتركاطالعات پیشیندارايمخاطبهموگویندههمکهاستمیسرصورتیدرارتباط
.باشند

براي یافتن زبان خود،اصطالحبهیاملموسشکلیبهخودمحتوايیافتنتجسمبرايفرهنگ
عناصر یعنی.بردمیبهرهباشد،آنمفهومغنايبیانگرمی تواندکهآنچهتمامیاز
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هنري،آثارمعنوي،جهاندركعینی شدةثمراتبشر،توسطشدهساخته»اشیاء«طبیعی،
ماهیتی فرهنگی محتوایشانوسیلۀبهکهطبیعیزبانسمبولیکابزارهمچنینوغیرهوعلمی
نقش کههامتنحتیوکلمات،اصطالحات،جمالتیعنیطبیعیزبانسمبولیکاند.ابزاریافته

فرهنگ،زبان « فرهنگ را دارند و در آنها شکل و محتواي آن یکجا آمده است.» زبان«سمبلهاي
- میسخنادبیاتومعماري،نقاشی،موسیقی رقصوسیلۀبهمابافرهنگ–داراستخود را

ابزار،ازایناستفادهبا.استطبیعیبیان ،زبان فرهنگ، زبانبرايابزارجامعتریناما...گوید
بیانقابلوقرارگرفتهفرهنگتحت تأثیراطرافدرمحیطکهآنچهتمامیدربارةتواندمیانسان

)39ص. 2006تلیا، » ( بگوید.سخناست،تعبیرو

فولکلور،تعبیرات،وضربالمثلهااصطالحات،قواعد،ودستورمیناسوا واژگان،–ترعقیدةبه
2000میناسوا،- کند.( تریمحفظرافرهنگیارزشهايگفتارشفاهی،ونوشتارعلم، دروادبیات

)69ص. 

آنان کمکبهبلکهسازد،میپربارتروترغنیراآموزانزبانگفتارتنهانهاصطالحاتدانستن
تفسیرتعبیرو.نماینددركگیرند،میفرارازبانشکهي  کشورمردمتفکروفرهنگتاکندمی

فرهنگیمفاهیمزبانی باسمبلهايعنوانبهآنهابررسییعنیفرهنگبافتدراصطالحات
اصطالحاتاین،براست عالوهو الزمضروريبلکهممکنتنهانهفارسی،زباندرکالسهاي

نهامر،اینبارابطهدرکنند.میایفاءآنمحتوايوشکلسازيیکپارچهدررانقش فرهنگ
فرهنگهايبلکهکند،میکمکآنانشخصیو تجربۀفارسیزباناستادانپیشینمعلوماتتنها

کنند.میایفارانقش مهمینیزتعبیراتوبیشماراصطالحات

عملیتجربۀفرهنگهابرخوردهمانندخارجیزباندرسهر«که گفتچنینتوانمیدرنتیجهو
منعکسخارجی رافرهنگوخارجیدنیايخارجی،واژةهرزیرااستفرهنگیمیانارتباط

)114ص. 2000میناسوا، -نماید.( ترمی
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مفاهیمبرمبتنیچهارچوبهاییشاملشناسی،جامعهحوزةدرزبانآموزشکهاستذکرشایان
:استزیرکلیدي

استخاصاجتماعیبافتهايدرخاصزبانینیازمندکاربردزبانیرخدادهايهمۀ)1
رخدادماهیتتعییندرفراواناهمیتیخاصشرایطدرشدهکاربردهه ب) زبان2.)2

کهاستآناستواقعمؤثرترشناختیجامعهدربافتآنچهمبنا،اینبردارداجتماعی
نکتۀ. دهندتشکیلراکاملگفتمانیتایابندمیتعاملیکدیگرباچگونهساختهاي زبانی

مواردازجغرافیاییمحیطوجنسیت،سن،قومیت،طبقۀاجتماعی،اینکهذکر دیگرشایان
.شوندلحاظدرسیهايبرنامهدربایداندکهزبانیهايواقعیتتغییراتتأثیرگذار در

از. داردفارسیزبانمدرسبرايشایانیاهمیتشناختیجامعهسنّتهايدرمهارتکسب
بخشیلذا فرهنگ،کهشد؛غافلنبایدنیزاجتماعیبافتهايدردرسیهايبرنامهتدویناهمیت

ورودکاربهدرسیدرکتابهايهدفمندومتمرکزدهد،میتشکیلراآنافرادوجامعهازعظیم
بهحساسیتآموزضروري ستزباندرفرهنگیدركآوردنپدیدبراي. شودتوجهآنبه

آموززباندیگر،عبارتبه . شودمیسرمقصدزبانیجامعۀدرهمگنزندگیوفرهنگهاسایر
.بیابدرافرهنگیبینبافتهايدرارتباطبرقراريتواناییتایابددستفرهنگیبینتوانش بهباید

رازبانبهمنفیومثبتنگرشهايوزبان داردیادگیريدربسیارينقشفرهنگیزمینۀپیش
وبافتیلحاظبهفرهنگی،مسائلزبان فارسی،آموزشیهايدورهدر. شودمیموجب

دریادگیري،درمسائلاینتأثیربه میزانتوجهبا. شوندمیمطرحاندكبسیارمحتوایی،
فرهنگازهاییجنبهتعدیلدرکل،.شودمیپیشنهادآموزشیهايبرنامهدرآننظرگرفتن

نگرشیآوردنپدیدواست،شدهآن تأکیدبربسیارفارسیزبانآموزشدرادبیات،کههمانند
خواهدپیدررافارسیزبانآموزشبراي شرایطبهبوددیگرهايجاذبهمورددرعمیقتر
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هايبرنامهدروشدهبرشمردهموضوعیهايو شاخصعناوینبایداهداف،حصولدر. داشت
.استتوجهشایانخصوصایندرنیزمحتواوبافتهمچنین،توجه به. شوندلحاظدرسی

نتیجه گیري-3

افزایش یافته است و هدف تسلط فارسیدر سالهاي اخیر در ایران نیاز به تسلط عملی بر زبان 
زبانتدریسعملی بر زبان به عنوان ابزار برقراري ارتباط در وهله اول قرار گرفته است.  تجربۀ

دانشازبعدرشتهاینکه دانشجویاندهدمینشاناخیرسالهايدربه خارجیانفارسی
درگفتاراستفادهحیندرکنند، ولیکنمیکسبراايگستردهزبانشناسیدانشآموختگی،

نقشکهافتدمیاتفاقدلیلاینبهامرزیاد ایناحتمالبهشوند.میزیاديمشکالتدچار
نمی گیرد،قرارالزمتوجهموردیابندمیفرهنگ عینیتدرچیزهرازبیشکهزبانیفراعوامل

شود، بلکهمیمنعکساوزندگیشرایطوانسانپیرامونواقعیدنیايتنهانهفرهنگدر
بینی انسانجهانوارزشهاسیستمسنن،زندگی،شیوةتفکر،یعنیملتاجتماعیخودآگاهی

دیگر زبانعبارتبهیابند،میعینیتزباندرحدوديتاموارداینتمامی.یابدمیانعکاس
.رودمیشماربهفرهنگبرايماديپوششیهمانند
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