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  آموزان ايراني از وراي متون ادبيآموزش فرهنگ زبان فرانسه به زبان

  )اثر پير لوتيبه سوي اصفهان  تكيه برسفرنامةبا ( 

  

  نازيتا عظيمي ميبدي

 مهرناز طالئي

  

  دانشگاه اصفهان

  

  چكيده

از قواعد و كلمات نيست،  متشكلاي دارد؛ زيرا زبان تنها ساختار عنصر فرهنگ جايگاه ويژهزبان خارجي، در آموزش 

رسد پيام به نظر ميدر اين ميان. هايي است كه در تبادالت روزمره نقش بسزايي دارداي از قوانين و ناگفتهبلكه مجموعه

بايست به ميرد؛ بنابراين آموزش يك زبان الجرم نويسندگان متون ادبي نسبت به ساختمان زبان اهميت بيشتري دا نهفتة

داشتن دورنمايي كلي از فرهنگ زبان مورد آموزش، اين امكان را براي . طور موازي بپردازده هاي زباني و فرازباني بجنبه

تمام نماي فرهنگ  آنجايي كه ادبيات هر كشور، آئينة از .كند تا به زواياي مستتر در زبان دست يابدآموز فراهم ميزبان

در تفهيم هرچه بهتر  املي مؤثرفرهنگ زبان مادري و زبان خارجي، ع، دو فرهنگ مقايسة آن مّلت است و اينكه

توانند با برگزيدن اثري ادبي كه داراي رود، بدين ترتيب مدرسين ميبه شمار مي آموزد،زباني كه فراگير ميفرهنگ

ح متوسط و ودر سط(آموزان ايراني ان و فرهنگ و ادبيات فرانسه به زبانهاي مذكور باشد در جهت آموزش زبويژگي

  .سازند ترو كامل تررا ساده آموزش زبان امرگام مهمي برداشته و) پيشرفته

در  اي مناسب براي نيل به اين هدفتواند گزينهقرن نوزدهم فرانسه مي ، شاهكار پير لوتي، نويسندةبه سوي اصفهانكتاب 

به  ينافرهنگي زبان فرانسه در سفرنامةهاي فرهنگي و بآنست كه به بررسي آموزهحاضر بر مقالة. باشد آموزش زبان فرانسه

  .آموزان بپردازدو نقش آن در ارتقاي سطح دانش فرهنگي زبان سوي اصفهان

  

 ، پير لوتيصفهانبه سوي اسفرنامة هاي آموزشي،روش ، ادبيات،و فرهنگ آموزش زبان :هاهكليد واژ
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 مقدمه .1

 .هاي اجتماعي نشان داده استميان زبان و واقعيتراارتباط تنگاتنگي  هاو فرهنگ هااز قرن نوزدهم گوناگوني زبان«

زبان فرهنگ و )181: 2000بكو، (» .هستندف تفكر و بينش گويشورانش هاي طبيعي معرّ، زبان2و ولف 1سپيرطبق نظرية 

فراگيري  .و آموزش يكي بدون ديگري معنا ندارد در حيطة آموزش زبان ناپذير زبان هستند، خصوصاًدو عنصر جدايي

شود و به واسطة اين آن تنها كافي نيست، بلكه فرهنگ به مثابه روحي است كه در زبان دميده ميساختار زبان و واژگان 

  اما نوع انتقال فرهنگ زبان خارجي در اين ميان . شودها انتقال داده ميماند و در طول نسلعنصر است كه زبان زنده مي

اي را برگزيند كه در ضمن انتقال صحيح جوانب فرهنگي، نوعي اشتياق مدرس بايد شيوه ترين مسأله است، چرا كهمهم

ان هم كه اگر اين اشتياق ايجاد شود، اشتياق يادگيري زب آموز ايجاد كندبه يادگيري فرهنگ كشوري ديگر را در زبان

 دقيقبه طور  ن ادبيوكه مت د در حالينكنرا بررسي نمي هاي آموزشي به طور دقيقمسائل فرهنگي؛ متدشودبيشتر مي

  اثر چنان دلبستة افكار خالق آن ،آموز با خواندن يك اثر ادبيزبان. دنشوفرهنگي را يادآور مي هايضمني جنبهولي

و اين امر منجر  سپاردبه دست آوردن مضمون، ساختار و ابعاد فرهنگي نهفته در آن را نيز به ذهن مي دنبالشود كه به مي

طور كه دربخش بعدي اشاره خواهد شد، مقايسة ميان همان. شودگيري هويتي تازه براي يادگيري بهتر زبانميشكلبه 

وه بر هويت اولية خود به يك هويت جديد، صرفاً كند تا عالآموز كمك ميفرهنگ زبان مادري و زبان خارجي به زبان

رفع مشكالت زباني  در راستايالزم به ذكر است كه فرهنگ زبان خارجي . به هدف يادگيري زبان، دست پيدا كند

شود و در حقيقت هدف، القاء فرهنگ نيست، چرا كه فرهنگ هر كشور در كنار ابعاد مثبت، آموز آموزش داده ميزبان

  .بر داردمنفي نيز در هاييجنبه

. كرد مشاهدهدر آن توانيكي از آثاري است كه عامل بينافرهنگي را به خوبي مي 4اثر پير لوتي 3به سوي اصفهانكتاب 

در آشنايي  ها و نيز تأثير آنهريك از آن هاي فرهنگي اين اثر، پيام مستتر درايم به تحليل آموزهدر اين جستار كوشيده

 5، براساس نظر پير بورديوقسمتكه البته در اين  .بر مبناي فرهنگ ايراني بررسي كنيم را، با فرهنگ زبان فرانسه انفراگير

 هاآنگنجند اما تبيين ن» فرهنگ«شايد به طور مستقيم در قالب واژة  هد شد كه، به عواملي پرداخته خوا6و لويي پورشه

- شناخت فراگير را نسبت به كشور فرانسه به دنبال خواهد داشت و دورنمايي از اين كشور به خواننده عرضه مي

شناخت . است به سطحي فراتر از يك حد ابتداييبا گويشوران بومي، توانايي ارتباط  ارتقايهدف از اين آموزش، «.كند

: 1999بايرام، (» .شودو باال بردن فهم و احساسات فراگيران مي هاتفاهمفرهنگ و تمدن ديگري باعث رفع ابهامات و سوء

  شناسانه ذيل فرهنگ مردمهايي از توان به جغرافيا و گوشهاز ميان اين عوامل، كه صرفاً جنبة فرهنگي ندارند، مي )31

باشد ها ميغني واژه، مجموعة ادبي اثر هاي بارز مطالعة يكيصهاز ديگر خص.هاي سياسي و صنعتي اشاره كردمقايسه

  .كه به پيشرفت فراگير در امر مكالمه كمك شايان توجهي خواهد كرد

                                                             
1Sapir  
2Wolf  
3VersIspahan 
4 Pierre Loti 
5Pierre Bourdieu 
6Louis Porcher 
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 زبان جايگاه فرهنگ در آموزش .2

گفتاري، - ، شنيداريSGAVهاي آموزش زبان از جمله روش مستقيم، توان گفت كه تقريباً در تمام روشبه جرئت مي

 هايفظ صحيح، به آموزش جنبهها و تلبراي آموزش گرامر، واژههاي مؤثر و غيره در كنار تبيين روش ترجمه- گرامر

اما با هدفي مشترك، بعد فرهنگي زبان را به  اي متفاوت از ديگريفرهنگي زبان نيز توجه شده است و هر متد به شيوه

برقراري شرايط ،هدف نيز 1ارتباطيهاي متد در«.دكنوزش يك زبان بيگانه قلمداد ميعنوان عنصري ضروري در آم

را  و واقعي د شرايط طبيعينتوانجرا شده در كالس ميهاي اها و نمايشعادي و واقعي ارتباط در كالس است و بازي

اصطالح قدري زياد است كه امروزه  اهميت فرهنگ در آموزش زبان به )52: 2000آلبرت و سوشون، (» .دنايجاد كن

اند، هاي آموزشي به نقش برجستة فرهنگ اشاره كردهاگرچه به ظاهر روش. پديد آمده است» 2فرهنگ- زبانآموزش «

ها، آموزش زبان بيشتر پردازد و چه در دانشگاه و چه در آموزشگاهاما تنها بخش كوچكي از آموزش به اين امر مي

تدريس زبان به «داشت كه اما بايد به اين نكته اذعان . باشدساختار صحيح جمله ميفراگيري معطوف به توليدات زباني و 

گاه برگزيده اما نه منحصر خودي خود هدف نيست بلكه اين آموزش بايد قاعدتاً دري را بر روي فرهنگ، كه زبان تكيه

چرايي به فراموشي سپرده شدن فرهنگ در مراكز آموزش زبان از همين )  78 :1365ژيرار، (» .به فرد آن است، بگشايد

هاي آموزشي، منابع و مĤخذي كه در زمينة فرهنگ و آموزش آن وجود دارد و عة روشمطال.گيردمسأله نشأت مي

  . باشدهمچنين متون ادبي كه از ديدگاه فرهنگي غني هستند، ابزار ما در انجام تحقيق حاضر مي

كوتاه،  هايآموزان است، به طور غير مستقيم و از خالل مكالمات وداستانآموزشي كه در دسترس زبان كتب و جزوات

دهند كه در اكثر مواقع به دليل عدم آشنايي كامل مدرس با فرهنگ زبان و يا عدم توجه او، فرهنگ آن زبان را انتقال مي

  ها، و شناخت آن، مستلزم شناخت ارزش» فرهنگ«خود واژة «. شونداين نكات ظريف فرهنگي ناديده گرفته مي

  ها مراجعه ارتباط با ديگران و در تعامل با دنياي اطراف خود، به آنهايي است كه افراد در هاي زندگي و نمادروش

فرهنگ به «دهد و به عبارت ديگر فرهنگ يك كشور هويت آن سرزمين را تشكيل مي) 41: 2008دوكارلو، (» .كنندمي

وان عضوي از يك خو و عادات اكتسابي هر فرد را به عنوها، خلقشود كه هنر، دانستنياي اطالق ميمجموعة پيچيده

آگاهي يافتن نسبت به يك جامعة بيگانه، ارتباط تنگاتنگي با يادگيري و «و از سويي ) 34: همان(» .دهدجامعه تشكيل مي

آموز براي فهم و بر همين اساس  زبان) 45: همان(» .استفاده از زبان در ارتباطات واقعي در خارج از محيط كالس دارد

اندازي از عناصر فرهنگي آن بايست چشميز تقويت كيفيت ارتباطات خود در زبان جديد، ميتر زبان و نفراگيري سريع

آموز تر فرهنگ بيگانه است چرا كه زبانروش مؤثري براي درك بهتر و عميق3مقايسة دو فرهنگ. جامعه به دست آورد

آموزش بينافرهنگي شرايطي را براي «گذاري كند و نيز هاي جديد را بر فرهنگ بومي كشور خود پايهتواند آموزهمي

ها را به سازد كه در آن قادر به تحمل احساس ناامني حاصل از رويارويي با جامعة غريب باشند و آنفراگيران فراهم مي

 _بر طبق تجارب پيشين خود_دهد كه بتوانند تجارب به دست آمده از ارتباط با فرهنگ خارجي را سمتي سوق مي

  )44: همان( ».عموميت بخشند

                                                             
1Communicatif 
2Didactique des langues-cultures (DDLC) 
3Interculturel 
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وسيلة انتقال  ترينسادهرود و همچنين مؤلفة قدرتمندي از فرهنگ يك مّلت و آئينة تمام نماي آن به شمار مي ،ادبيات

ابزاري مناسب براي القاي زواياي فرهنگي و زير  ادبيات و متون ادبي شناخته شده است، بدين ترتيب متون ادبيفرهنگ، 

حتّي هدف اصلي،در يك كالس زبان، . ستاگمارده آموز به يادگيري زبان آن همتاناي است كه زبو بم عقايد جامعه

ن به اين هدف، فتترين شيوه براي دست ياتوان گفت كه مؤثرو به جرئت مي در باالترين سطح، غناي زباني بوده و هست

 ]ك كشورآشنا كردن فرد با فرهنگ يدر كنار [مطالعة متون ادبي«. باشدآشنايي با ادبيات و به طور كلي با فرهنگ مي

استفاده  فوايداز ديگر  ) 81 :1365، ژيرار(» .دهدشناسي فراگير را گسترش داده و به ذوق ادبي او شكل ميحس زيبايي

را  گان نامي ادبيات آن كشورداي اصيل و معتبر از نويسنزبان اين است كه مدرس نوشته از متون ادبي در آموزش

ها و تقويت المثلآشنايي با سطوح مختلف زباني، اصطالحات و ضرب. دهدآموز قرار ميتيار زبانبرگزيده و در اخ

جو كرد وتوان در متون ادبي جستبه طور كلي از عناصر ديگري كه مي .ايد ناديده گرفترا نيز نب و دستور ديكته

  ) 40: 2000بكو، (» .آداب سالم كردن، نوع ارتباط با اطرافيان و غيره است مسائل روز، تعامالت جاري مثل«

هميشه «بايد كامالً آگاهانه صورت بگيرد و نيز در اين انتخاب به گفتة ژيرار  ،جهت آموزش،انتخاب يك متن ادبي

ولي امروزه  ) 83 :1365ژيرار، (» .شناختي بايد به طور يكسان در نظر گرفته شودمحتواي زباني، فرهنگي و زيبايي

بايست متناسب با سطح دانش و مي پذير نيستامكان در يك متن واحد اين نكتهاند كه محققين زبان بر اين عقيده

هنگ مبدأ و مقصد در تفهيم بهتر فرهنگ مقصد نقش طور كه قبالً اشاره كرديم مقايسة بين دو فرهمان. فراگيران باشد

توان بستري هموار براي يادگيري زبان امل بينافرهنگي ميوو ع هاي فرهنگينظر گرفتن آموزهبسزايي دارد، بنابراين با در 

كند اما حلقة ها صدق مياگرچه نظريات و اطالعات ذكر شده در مورد يادگيري تمامي زبان. جاد كردبه طور اعم اي

به سوي . پردازيموراي متون ادبي مي و به يادگيري زبان فرانسه و فرهنگ اين كشور از كنيمتر ميتحقيق را تنگ

در اين اثر كه در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن . باشدميهاي بسياري براي انتقال فرهنگ، اثر پير لوتي داراي جنبهاصفهان

يك گردشگر غير ايراني، به  گاهبيست به وجود آمده است، نويسنده در كنار توضيح و تشريح فرهنگ پارسي ازديد

هاي ميان دو فرهنگ ها و تفاوتشباهت. مقايسة فرهنگ كشور خويش، فرانسه و سرزمين پارس پرداخته است كرّات به

تواند ضمن خواندن در اين اثر به وضوح و به طور مستقيم نشان داده شده است و از همين روي مدرس زبان به راحتي مي

هاي متن متمايز شده است، ود نويسنده از ساير قسمتنكات بينافرهنگي اين اثر، كه توسط خ تحليل و تدريس متن، به

اي از ديد نويسنده پنهان تمايز و برجستگي مقايسة دو فرهنگ در اين اثر چنان مشهود است كه گويي هيچ نكته. بپردازد

  .نمانده است

  

2و هويت ثانوي 1هويت اولي .٣
 

تقويت توانش ارتباط و مكالمة هر فرد در گرو افزايش توانش «و  شناخت فرهنگ نقش مهمي در يادگيري زبان دارد

و دو روي ناپذير بان و فرهنگ را دو عامل جدايي، ز3از همين روي اميل بنونيست) 64: 2007ُكله، (» .باشداو مي فرهنگي

                                                             
1Identité 
2Altérité 
3Émile Benveniste 
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، به جاي بيان وجود دارد عنصر توجه به ارتباط تنگاتنگي كه ميان اين دو با 1يك سّكه معرفي كرده است و نيز گاليسون

فرهنگ فراگير در فضاي  .ارائه داده است »2فرهنگ- زبان«ختاري واحد با عنوان واژة زبان و فرهنگ به طور جداگانه، سا

ها و بايددر معرض  دهد؛ هر فرد از همان ابتداي كودكييك جامعه، هويت هر يك از اعضاي آن جامعه را تشكيل مي

او با همين هويت . گيردو اصلي او شكل مي به تدريج هويت اولي گيرد و بدين ترتيبرار ميق هاي جامعة مادرينبايد

ر جامعه ضوابط و از آنجايي كه ه. آيدزباني غير از زبان مادري به وجود ري كند تا اينكه نياز به يادگيزندگي مي

، وارد دنياي جديد زبان و دخو تكيه بر هويت اوليواند تنها با تفرهنگ متفاوتي با ديگر جوامع دارد، بنابراين فرد نمي

بدين معني كه هر پديد آمده است؛ » ديگري بودن« يا» هويت ثانوي«فرهنگ جامعة ديگر شود، بر همين اساس اصطالح 

ان هاي زبكه در يادگيري ساختار_بايست نكات فرهنگي زبان خارجي را نيز اصلي خود مي آموز در كنار هويتزبان

نكتة  .آموزدرا مي3»چگونه بودن در برابر زبان هدف«يرد و به هويتي ديگر دست پيدا كند كه بپذ _اي دارديژهنقش و

لط بر زبان صرفاً به منظور تس قابل توجه ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه دست يافتن به اين هويت ثانوي

دارد؛ تعامل ميان  درخور توجهينقش  هم آموزهويت اصيل زبان، بلكه در درك بهتر ستخارجي و درك صحيح آن ني

بيشتري به  شنايي با فرهنگ زبان خارجي، احاطةدهد كه در عين آآموز ميهاي دو زبان اين امكان را به زبانفرهنگ

زندگي مردم را در طي  العملو بتواند رفتار و عكس كند و حّتي به يك خودشناسي برسد جزئيات فرهنگ خود پيدا

 .)8: 2005بالنشه، (» .من، ديگري است«: گويددر اين باره مي4طور كه رمبوهمان. تحليل و درك كند شانروزمره

در همين راستا براي . خوبي گوياي اين مسأله استبه  ،6خويشتن همچون ديگري،5عنوان پر معناي كتاب ريكورهمچنين 

هاست كه از نشانهاي اززبان مجموعه«نيز اشاره كرد؛ از نظر سوسور 7سوسوراي از ديدگاه توان به گوشهتر ميفهم عميق

ي زباني، جوهري ذهني با دو وجه يعني دو عنصر دال و مدلول است كه كامالً نشانه. شودپيوند دال و مدلول حاصل مي

ناسي سوسور با هويت اصلي و شارتباط نشانه) 97: 1389سوسور، (» .آورداند و يكي ديگري را به ياد ميبه هم پيوسته

سازند، بنابراين ها را ميشود كه هويت اولي هر فرد را نظامي از دال و مدلول تلقي كنيم كه نشانهثانوي زماني آشكار مي

شناخت فرهنگ مّلت ديگر كه هويت زبان دوم را _هايديگر ها در گرو مقايسه با نشانهپيدا كردن درك درست از نشانه

فراگير با دستيابي به فرهنگ و هويت جديد است  لييد تأكيد كرد كه خويشتن و هويت اوپس با. است_ ندكايجاد مي

آيد كه فرد به طور هم زمان به شناختي از خود و شناخت خودي هويت برتر زماني پديد مي«رسد و كه به ثبات مي

  )10: 2005بالنشه، (» .متفاوت برسد

زبان  ينافرهنگي ميان فرهنگ زبان مادري وي بتوان ضرورت پرداختن به مقايسهمي كر شد،با توجه به آنچه تا به اينجا ذ

  ها و ارتباط بينافرهنگي شباهت«گيري از اين ابزار را توجيه كرد چرا كه خارجي را به اثبات رساند و اهميت بهره

فرهنگ فراگيركه هنگامي) 60: 2002ونسونو، (» .شكندرا در هم مي ديگريو  منهاي سازد و مرزها را نمايان ميتفاوت
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زمينة فكري به سراغ فرهنگ زبان خارجي عين حال با پيشيابد، با اطمينان بيشتر و در خود را در كنار فرهنگ ديگر مي

-ايراني و فرانسوي را در اثر لوتي پيش روي هم قرار مي حاضر، دو فرهنگ كه در پژوهشرود؛ به همين سبب است مي

  .دهيم

  

 به سوي اصفهانهاي فرهنگي در سفرنامة آموزه .4

و  فرهنگ يك زبان متعلق به همه است. فرهنگ، دانشي عمومي و مشترك بين گويشوران يك زباناست« 1بايراماز منظر 

قبيل سطح دانش فراگيران و تجربه و در اين ميان مسائلي از ) 113: 1999بايرام، (» .رسداز نسلي به نسل ديگر به ارث مي

 .اهميت زيادي دارداز فرهنگ  هافهم آنميزان درك و  هاي مبدأ و مقصد واخت آنان از زبانشن

كه شامل ادبيات، موسيقي، هنر و  2فرهنگ عالي«؛ شودمطرح ميبندي فرهنگ يك زبان در دو تقسيم ،طبق نظر بورديو

و  كوك(» .دهدكه شيوة زندگي افراد و مسائل روزمرة جامعه و مردم را نشان مي 3شناسانهشود و فرهنگ مردمنقاشي مي

اي از عملكرد روزانة اعضاي جامعه، نوع نگاه، فرهنگ مجموعه«پورشه  نظرمين ساحت از در ه) 83: 2005، و گروكا

او در تفهيم بهتر نظرية خود و نيز ) 55: 1995پورشه، (» .دهدتفكر، عقايد و تمام مسائلي است كه هويت فرد را شكل مي

ارائه داد  4تررنگكمبندي ديگري تحت عنوان فرهنگ بر وجود دو نوع فرهنگ، تقسيمدر تكميل نظرية بورديو، مبني 

، وكاو گر كوك(» .هوا، جغرافيا و مذهب استومسائل مربوط به بقاي نسل، شغل و حرفة افراد، آب« كه دربردارندة

  ،كه به طور كامل به مقايسة فرهنگ ايران و فرانسه به سوي اصفهاننكات بينافرهنگي مستخرج از كتاب ) 83: 2005

  ها خود شامل چند زير شاخه بنديتقسيمهر يك از اين . گيردبندي جاي ميپردازد، به خوبي در اين سه تقسيممي

ها با در برخي از بخش هاي مختلف بيان كرده است؛نگي را به شيوهلوتي مقايسة اين عوامل فرهنگي و بينافره. شودمي

رويكردي منتقدانه، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، در برخي ديگر به صورت توصيف و گاهي در قالب توضيحي 

آموز با الزم به ذكر است كه نكات فرهنگي موجود در اين اثر بيشتر به آشنايي زبان. گويدطرفانه سخن ميبيساده و

  پردازد كه اين مسأله در آموزش فرهنگ زمان حال فرهنگ و اصالت پيشين كشور فرانسه و فرهنگ ايران قديم مي

كه فرهنگ امروز هر ملّت ريشه در تاريخ آن مّلت دارد و چه بسا بخشي از زيراگذاري داشته باشد، تواند نقش تأثيرمي

دهد اما در عة امروز با همان شيوة گذشته به حيات خود ادامه مياين فرهنگ كهن دست به دست شده است و در جام

  .شودبرخي موارد فرهنگ پيشين با ساختاري تضعيف يا تقويت شده در جامعه ظاهر مي

 فرهنگ عالي .4.1

هاي اساسي سازه ]هاي آن هستندخهكه زير شا[ادبيات هنر و «ده شده است، زيرا دا» عالي«به اين نوع فرهنگ، صفت 

اند و آفرينش جوالنگاه انديشة آزاد است، پس آزادي انديشه ماية تعالي و اند و چون اين دو از مقولة آفرينشفرهنگ

  )103: 1385ستاري، (» .ي فرهنگ است، يعنبهبود كيفيت زندگي
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  ادبيات .4.1.1

آموز از اين مقايسه زباندهد و اي ميان جايگاه شعر و ادب در ايران و فرانسه ارائه ميمقايسه اي از اثر خوددر گوشه لوتي

اند، در حالي كه در فرانسه عامة مردم شناختي يابد كه در گذشته ايرانيان بسيار با ادبيات و شعرا مأنوس بودهدر ميبه خوبي

همچنين . اند كه اين نكته با نقد غير مستقيم نويسنده نسبت به اوضاع كشورش همراه استنسبت به ادبيات خود نداشته

براي شاعران جايگاهي مطلوب و ... در ايران «شود؛ آشنا مي _1رونسار_فرانسه شاعر معروف قرن شانزدهم فراگير با 

كند؛ چه ، جز ادبا و نويسندگان، هيچ يك از مردم عادي از شعراي قرون وسطا ياد نمي ]فرانسه[ما در كشور . دلپسند است

آموز به آوازة سعدي از سوي ديگر زبان) 112: 1372لوتي، (» آورد؟كسي از شاعر گرانقدر ما، رونسار سخني بر زبان مي

» .شيخ سعدي در مغرب زمين بيش از حافظ شهرت دارد«برد؛ و حافظ در اروپا بيش از ساير شعراي پارسي زبان پي مي

  )جاهمان(

  هنر .4.1.2

  يقي، معماري و غيره اطالق هاي متنوعي چون نقاشي، تئاتر، موساي از فعاليتهنر گسترة عظيمي دارد و به مجموعه

ترين نوع بيان است زيرا هنر در فلسفه و زيبايي شناسي مفهومي پيچيده و ماورايي پيدا توصيف، ساده شود، البته اينمي

  .كندمي

با قرار دادن سبك  وتيها سخن به ميان آمده است و لذكر شده در باال، از هنر معماري بيش از ساير هنر موارد مياناز 

ها، و قابل تجسمي از بناي كليسا يكديگر و مقايسة اين دو با هم، تصاوير ملموس مقابلمعماري فرانسوي و ايراني در 

دهد و آموز ايراني از آن جمله است، قرار مياز فرانسه پيش چشمان خوانندگان، كه زبان ها و ابنية تاريخيمعابر، خيابان

در بيشتر موارد، نويسنده به توصيف و توضيح  .به دنبال دارداز يك عامل مهم و اصيل فرهنگيرا و اين موضوع شناخت ا

از بين اين موارد به . شودپردازد و هيچ گونه نقد و مقايسة مغرضانه در آن ديده نميها مياز بناها و معماري آن طرفانهبي

انتهاي كليسا شباهت بازار شهر است و به رواق بين يترقشنگ ]در شيراز[سازان زينبازار «كنيم؛ اشاره ميچند نمونه 

هاي بسيار بلند گنبدي شكل اين بازارها دارد، با شناختي كه از بازارهاي قديمي و طاق خوانندة ايراني) 113: همان(» .دارد

يكي كه » 2كليساي مادلن«ن همچنين لوتي با قرار داد .ذهن خود مجسم كنددر  در اروپا به خوبي تواند بناي كليسا رامي

در مقابل بناي عظيم تخت جمشيد، تصوير روشني از اين كليسا به خواننده است،  از كليساهاي بزرگ و تاريخي فرانسه

ها، كليساي مادلن ، طالها و شكوه تاالرها، درخشندگي كاشي]تخت جمشيد[ها كاخعظمت و جالل اين «؛ كندعرضه مي

  ) 144: همان(» .كندرا تداعي مي

تواند توضيحاتي جانبي در اين اثر چندين بار تكرار شده است و مدرس زبان خود مي »4موزة لوور«و » 3كاخ ورساي«نام 

ترين موزة جهان كه در ترين پادشاهان فرانسه بوده، و نيز مشهورگذاري بزرگخ تاريخي، كه محلّ تاجدر رابطه با اين كا

از پيشي گرفتن  ها كه لحني منتقدانه دارد،يكي از اين نمونه .آموز قرار دهدزبانپاريس واقع شده است، در اختيار 

هاي تنگ و هاي اروپا ميداندر عصري كه حتي در مغرب زمين و شهر« گويد؛معماري ايران نسبت به فرانسه سخن مي
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مرتسم شود،  گذارانشبود و يك قرن پيش از آنكه طرح ايجاد كاخ ورساي در مخيلة بنياد هاي زشت و ناخوشايندكوچه

هايي را كشيد كه پس از وي كسي خيابانهاي بزرگ و گشايش و ايجادسازينقشة بناي قرينه) شاه عباس(اين مرد شرقي 

دهليزي وجود دارد كه مانند  ]كاخ گلستان[در طبقة اول«) 198: 1372لوتي، (» .ها را به وجود آوردنتوانست مانند آن

  )276: همان(» .رواق موزة لوور پر از اشياء گرانبهاست

 1ليزةچهارباغ اصفهان و خيابان شانزهخيابان ، قياسي ميانبه سوي اصفهانترين عبارات در كتاب ترين و گويايكي از زيبا

هاي آمد هستند و از بهترين خيابانسرليزه هر دو از حيث زيبايي، قدمت و شهرت است؛ چرا كه چهارباغ و شانزه پاريس

  شود، بلكهآموز نه تنها با نام اين خيابان معروف در پاريس آشنا ميبا اين قياس زبان. روندايران و فرانسه به شمار مي

ليزة و شانزه نظير روي زمين بودههاي بيگاهاز گردش ...خيابان چهارباغ «ترسيم كند؛ بافت آن را در ذهن خود تواند مي

فرش شده هاي منظم ر بسيار بلند و سه خيابان مستقيم كه خيابان مياني با سنگ؛ چهار رديف چناآيداصفهان به شمار مي

  )205: همان(» .هاي پر گل وجود دارداست و در دو سوي خيابان باغچه

  فرهنگ مردم شناسانه .4.2

  هاي آموزش زبان، خصوصاً در تمام روشهم اشاره كردند،  2پيشين بايرام و بكو هايطور كه در قسمتهمان

مشاهده و تجزيه و تحليل شيوة زندگي  بر پاية ،، شناخت ماهيت فرهنگ يك جامعههاي ارائه شده در سه دهة اخيرروش

ر فرد در تعامالت او با جامعه و به ه وليهويت ا...) ، 262، 222: 2004ژرمن، . ك.ر( .و رفتار روزمرة افراد بنا شده است

گيري هويت كه به شكل_براي دست يافتن به اين هويت اصلي بنابراين طور كلي در زندگي روزانة او تأثير مستقيم دارد،

براساس  .ها و نوع زندگي عضو بومي آن كشور پرداختبايست به شناخت رفتارمي_ كندثانوي فرد كمك بسياري مي

از  .گيرندنظر بورديو مسائل روز جامعه از قبيل صنعت، سياست، اقتصاد و غيره نيز در زير مجموعة اين فرهنگ جاي مي

هاي مربوط به اين دسته با نقد و سوي ديگر در اين اثر، لوتي از الگوبرداري ايرانيان از اروپائيان سخن گفته كه اكثر نمونه

البته بايد به اين نكته اذعان كرد كه توصيف اين وضعيت در ايران مربوط به چند . و همراه استنفي مستقيم و غير مستقيم ا

ميز تشريفات، يك ميز «به اين مسأله نگاه كرده است؛ خارجيبوده و همچنين لوتي از زاويه ديد گردشگري دهة گذشته 

  ده و خود را با وزرا با لباس و كراوات سفيد در اين مجلس حاضر ش. كامالً اروپايي است

ساير خصوصيات اين مهماني كامالً مانند مراسم دعوتي است كه وزير . ... اندهاي پهن آراستههاي بزرگ و نشانحمايل

هاي وزارت خارجه از يك مهمان خارجي به در يكي از تاالر _كه در كشور ما به جاي نخست وزير است _امور خارجه

شمرد چرا كه معتقد ميو خطا بر ناشايستر ادامه نويسنده اين گونه تقليد را كاري د)277: 1372لوتي، (» .آوردعمل مي

خيلي پيش از فرانسويان به اين صنعت دست يافته «است كشوري كه خود هميشه از لحاظ هنر و معماري پيشرو بوده و 

ز با گوشة ديگري از فرهنگ فرانسه و آمودر اين توصيف زبان. برداري ازملل ديگر نداردنياز به الگو) 271: همان(» است،

در اين نمونه اي است كه شيوة برگزاري مراسم استقبال از شخصيتي سياسي، نكته. شوداين بار از نوع سياسي آن آشنا مي

  .شودمي ديده
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 و به طور كّلي قديم نزد ايرانيانپردازد، عدم رعايت وقت و ساعت به آن مي لوتي در كنار نفي تقليداز ديگر مسائلي كه 

 مروزگيري جدي از آن، از دوران گذشته تا به او خواننده از وراي اين متن به اهميت وقت در اروپا و بهرهاست  شرقيان

  )84: 1372لوتي، (» .مردم خاور زمين برخالف ما، براي وقت اهميتي قائل نيستند«برد؛ ميپي 

لوتي در مقايسة ميان پوشش مردم ايران، . شودتلقي ميعهس مردم يك جامعه جزء فرهنگ آن جامنوع پوشش و لبا

و ايران هميشه با چادر در  يابد، چرا كه زنانهاي ظاهري و فرهنگي بسياري ميتفاوتايراني با زنان فرانسوي خصوصاً زنان

لوتي زنان ايران را و بر همين اساس  در حالي كه در فرانسه اين گونه نيستكنند، حجابي كامل در جامعه حضور پيدا مي

شود، روپوش زنان كه باال پوشي دراز و پهن است و روي زمين كشيده مي«بيند؛ هاي حضرت مريم ميمجسمههمانند 

» .هاي حضرت مريم شباهت دارندبه مجسمهاند دارد؛ زنان زيبايي كه اين گونه خود را پوشاندهكامالً مستورشان مي

بخش بعدي به در  .كندا با ارزش واالي پوشش و حجاب در دين مسيحيت آشنا مياين نمونه خواننده ر) 163: همان(

  .تر در باب مذهب سخن خواهيم گفتطور كامل

هاي مخصوص ماه مه در فرانسه است و اين نكته گر رقصبيد در استان فارس، براي نويسنده تداعيرقص محّلي مردم ده

، در هر ناحيه و به فراخور مراسم و نيست و در فرانسه نيز در هر فصلدهد كه رقص محّلي تنها مختص ايران نشان مي

  اي تشكيل داده، با هم دايره ]بيدده[مردان «هاي محّلي رواج دارند؛ هاي گوناگون، همچون ايران، رقصمناسبت

  )160: همان( ».كنندهاي ماه مه همين كار را ميكه دختران ما در شبرقصند، چنانمي

  هاي بسيار در فرانسه در اين كتاب به كرّات ديده هاي فلزي و وجود كارخانهآهن، ماشينراه توصيف صنعت

  ها به حساب شود و با وجود اينكه گسترش اين صنعت در آن دوران پيشرفت شگرفي نسبت به ساير كشورمي

در «خورد؛ بيگانه بودند، غبطه ميهاي بكر و پاك ايران كه تا آن زمان با اين صنعت آمده است، اما لوتي به شهرمي

من اين وضع و منظره را با . قيدي كامل، به توپ بازي اشتغال دارندحوالي شهر، كودكان با حالتي آرام و سالم و با بي

آهن، وضع كارگراني كه در اثر ها، صداي سوت راهها، كارخانههاي اروپا، ايستگاههاي سياه شدة شهرحال و هواي حومه

  ) 84: همان(»  .كنمال رنگشان تغيير يافته و رنج و حرص و عالقه به دنيا در چشمانشان نمايان است، مقايسه ميگرد ذغ

  شهرهاي بزرگ هميشه از چند كيلومتري مواد سياه و ذغال ريخته شده است و صداي اطرافدر كشور ما در «

و سياست صرفاً و به طور  نكته تأكيد كرديم كه صنعتبه اين در مقدمه ) 183: همان(» .رسدهاي فلزي به گوش ميماشين

مستقيم بار فرهنگي ندارد اما از ديدگاه بورديو و پورشه هر آنچه كه شناخت و آشنايي فراگير را نسبت به جوانب مختلف 

  . گيرديك كشور و جامعة آن به دنبال داشته باشد، در رديف فرهنگ قرار مي

و يا به طور مستقيم وارد ريشه در زبان فرانسه دارند  بريم،به كار ميالمات روزانة خود بسياري از واژگاني كه ما در مك

همة ميزبانان به زبان «در زبان فارسي را بيابد؛  كلمات فرانسويتواند علت بسامد زياد ميآموز در متن اين اثر زبان. اندشده

  بان ما بيش از همة ،زورزندرقابت مياه با فرانسه در اين رهاي مللي كه كنند و با وجود كوششفرانسه صحبت مي

البته قدمت رواج زبان فرانسه در ايران به پيش از دهة پنجاه شمسي باز ) 277: همان(» .هاي غربي در ايران رواج داردزبان

رواج و ولي در زماني كه لوتي به ايران سفر كرده زبان فرانسه . استگزين آن شدهگردد و امروزه زبان انگليسي جايمي

  . رفته استبه شمار مياهميت بسيار داشته و دانستن اين زبان خارجي خود نشانة نوعي اشرافيت و فرهيختگي 
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  ترفرهنگ كمرنگ. 4.3

  مذهب . 4.3.1

تري در فرهنگ دارند، اما در كمرنگگيرد كه نقش قرار مي ناصريبر اساس تقسيم بندي پورشه، مذهب در شمار ع

  در چند بخش به طور  لوتي. مذهب مسلط بر يك جامعه، يكي از اركان اصلي ايجاد فرهنگ استحقيقت 

البته نه صرفاً در رابطه با انجام احكام و اعمال اين دو _ مسيحيت مستقيم به آداب مذهبي مسلمانان در قياس با غير

اين عبارت كه چندين بار تكرار ) 100: 1372لوتي، ( ».مانان استمسل جمعه، يعني يكشنبةامروز «ست؛ اپرداخته  _مذهب

 تعطيل بودن و هم اينكه جمعة ايران را دارد، هم از حيث دهد كه يكشنبه در اروپا حكم نشان مي شده است، به خواننده

هم در  ،خويش بپردازند و از سوي ديگر مذهبي- است تا به اعمال عبادي چنين روزي مجالي براي مسلمانان و مسيحيان

  .در ايران، يكشنبه و جمعه از قداست خاصي برخوردارند اروپا و هم

نوع برگزاري و شيوة سوگواري مردم اختصاص داده  لوتي چندين صفحه از اثر خود را به توصيف ايام محرم در ايران،

مسيحيان، كه  خواني مسلمانان را شبيه به مراسم مذهبيدر پايان توضيحاتش، مراسم نوحه ويطبق اين مشاهدات،  .است

تري پيرامون فرهنگ كاملمقايسه به فراگير آگاهي و شناخت اين. كندمعرفي مي شود،توسط كشيش در كليسا انجام مي

د به زبان كند، زيرا اسم او را زيارا نقل مي) ع(هاي امام حسينپيرمرد داستان شهادت و رنج... «دهد؛ مذهبي مسيحيت مي

  )123: همان(» .هاي حضرت مسيح را شرح دهدمثل اينكه كشيش در كشور ما آالم و رنج. آوردمي

  اقليم و جغرافيا . 4.3.2

شك و يا در بعضي خو هواي گرم و  هاي سر به فلك كشيدهها، درختان و كوهلو گ هاها و تپهنويسنده از دشت گذر

كه در گوشه گوشة كتاب  به همين عّلت است آورد ومي او كشورش را به يادنقاط هواي خنك و لطيف ايران، طبيعت 

و  »1آلپ«، به كار بردن نام دو سلسله جبال معروف خورد؛، مقايسة طبيعت ايران و فرانسه به چشم ميبه سوي اصفهان

اندازي از اقليم و جغرافياي چشمگياهي، هايهوايي و گونهوهاي آب، شباهتجبال ايراندر قياس با در فرانسه ، »2پيرنه«

هايي پيدا در سمت راست، دره،]در نزديكي كازرون[در ارتفاعات اين نقطه «دهد؛ اين كشور در دسترس خواننده قرار مي

  و درياچة الجوردين زيبايي آشكار  تر از جايي كه اكنون در آن قرار داريم، دشت وسيعشوند و خيلي پائينمي

ابتدا قطعات سبز و گياهان «) 64: همان(» .هاي پيرنه شباهت داردها است و به كوهها در ميان كوهاين قسمت. گرددمي

آگيني زير پاي شوند و فرش زمردين و عطرشوند ولي به تدريج به هم متصل ميپراكنده كه با هم فاصله دارند، ديده مي

اگر اين افق . شوندهاي عرسج گلدار نمايان ميها، درختان تمر، خارگاه مانند كشور ما،تيغستانگردد و آنگسترده ميما 

اين نمونه نه تنها خواننده را ) 79: همان(» .كردمبود، در عالم خيال خود را در فرانسه احساس مينمي... باز و بيابان وسيع 

اي است كه هيچ بياباني در هوا به گونهودهد كه در اروپا آبكند، بلكه به او نشانميا ميبا سه گونة گياهي در فرانسه آشن

ترين درختان فرانسه را كه يكي از معروف» شاه بلوط«و » درخت ارژن«هاي ديگر فراگير در نمونه. شودنميآن ديده

ها در نزد پيشينيان و نياكان ؛ اينكه اين گلبردشناسد و به نكتة جالب توجهي راجع به گل سرخ و زنبق پي مياست،مي

                                                             
1Alpes 
2Pyrénées 
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هواي لطيف وبرداشت اين محصوالت و آب حوةلوتي با ديدن درختان انار و سيب و ن. اندايداشتهفرانسه جايگاه ويژه

افتد، جايي كه دهقانان فرانسه، همانند دهقانان اين هاي كشورش ميخورت، به ياد دهستانهاي حوالي مورچهروستا

شود كه در آن نويسنده هاي زيادي در اين اثر ديده مينمونه. دهندهاي مسين قرار ميها را در صندوقچهقه، ميوهمنط

در نزديكي [متري در دشت و صحراي اين ارتفاع هزار «رويد؛ هاي فرانسه در ايران ميكند كه تقريباً تمام گلاعتراف مي

اين عبارت ) 53: 1372لوتي، (» .هاي موجود در فرانسه وجود داردة گلهاي شقايق، زبان در قفا و همگل ]خليج فارس

  .نشان دهندة اين است كه پوشش گياهي در ايران و فرانسه تقريباً شبيه يكديگر است

  و اين مسأله خود از  كندفرانسه را تداعي مي هاي مختلفهواي ماهوبراي نويسنده آب هواي هر شهر ايرانوآب

متنوعي پيدا  اقليميهايگونهتوان ، در يك زمان ميرود كه در سرتاسر آن از شمال تا جنوبايران به شمار ميهاي جاذبه

  ماه آوريل و هواي گرم و دلپذير شبانه در مركز ايران، او را به ياد شيريني  هواي خنك كوهستان او را به ياد كرد؛

هواي اين وآب« جو كرد؛ودر عبارت زير جست توانرا مي اين بارهدر يكي از مصاديق بارز . اندازدهاي سپتامبر ميهلو

 )134: همان(» .ما شباهت دارد هواي اقليموكامالً به آب ]تخت جمشيد[ناحيه 

بهاري  آثار خنكي و طراوت«كند، فصل بهار در ايران و فرانسه است؛ به آن اشاره مي نكتة حائز اهميت ديگري كه لوتي

  )269: همان(» .شوددر ايران ديرتر از بهار فرانسه شروع مي

بلكه متن ادبي ، در دست داردزش زبان خارجي مدرس براي آمو ي نيست كهماية فرهنگي يك اثر تنها ابزاردرون

و نحوة  با كاربردگيرد، دهد و در عين اينكه اين كلمات را فرا ميآموز قرار ميكلمات را در اختيار زبان اي ازگنجينه

به هاي تريريكي از ب . 1جمالت هستند بو در قال متن دروندر  شود، به سبب آنكه اين واژگانها آشنا ميآناستفادة 
در اين اثر است كه  ايران ، صنايع دستي و ديگر اسامي مربوط به تاريخ و هنر، وجود اصطالحات معماريسوي اصفهان

، به موازات يادگيري ساختار و فرهنگ زبان فرانسه بهگذارد و او روي فراگير ايراني ميها پيش اي غني از واژهمجموعه

  يم؛كناشاره مي توان يافت كه به چند نمونهموارد بسياري از اين قبيل مي .اين مجموعه دست پيدا خواهد كرد

«marteleur, teinturier, sellier, mosaïste 

bissac, turban, émail, aigrette, miniature, agate, stalactite 

dôme/ coupole, minaret, autel, arcade, place d'honneur 

Lacueillette des roses pour composer les parfums2» 

مذهبي كليسا است؛  و اين انتخاب برآمده از مراسماستفاده كرده»orchestre« از واژة» خانهنقّاره«لوتي در توصيف 

سم هميشه با موسيقي ماليمي همراه بوده و از آنجايي كه در ايران، خصوصاً در اماكن زيارتي، هنگام اذان، اين مرا

                                                             
1Conceptualiser 
2 :معاني اين كلمات از چپ به راست عبارتند از  

ساز، رنگرز، مسگرزين، كارخاتم  

خورجين گچبري، عقيق، مينياتور، جقّه، ميناكاري، عمامه،  

اره، گنبد، محراب، منشاه نشين، طاق نما  

 مراسم گالب گيري
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تواند اين واژه مي .اندازدشود، اين صدا او را به ياد اركستر كليسا مياعالم مي خانههاي ويژه و اعياد با نواي نّقارهمناسبت

  .شكار كندآموز آجنبة فرهنگي ديگري را براي زبان

  

 گيرينتيجه .5

فرهنگ پرداخته شد و اين نتيجه به دست آمد كه تا زماني كه مدرس زبان تنها - جستار به تأثير و اهميت زبان در اين

يابد؛ آموزش صرف ساختار در زبان مقصد كاهش مي يباشد، بازده فراگير هدفش آموختن مطلق دستورزبان و واژه

» 1اثر هنري«بايرام متن ادبي را يك  .روح به يادگيري زبان بپردازدبيخشكوآموز در فضايي شود كه زبانزبان، باعث مي

ز مطالعة متن ادبي بيشتر داند، بلكه منظور اآموزشي نمي نامد و مطالعة اين متون را در كالس صرفاً نوعي تمرينمي

از آنجايي كه . تاريخي باشد- اجتماعينگي يافره- تواند زبان شناختيحواشي و پيام نهفتة متن است كه مي بهپرداختن 

چه از لحاظ لهجه و چه از لحاظ نوع كاربرد _هدف آموزش هر زبان، نزديك شدن هر چه بيشتر به گويندة بومي آنزبان 

در  سرزمين، بنابراين مدرس زبان بايد هميشه در پي يادآوري فرهنگ آن است _جمالت به فراخور شرايط گوناگون

 متأسفانه . كنار آموزش ساختار زبان باشد؛ متن ادبي راه را براي اين يادآوري به نحو احسن هموار نموده است

توليد  _زبان و فرهنگ_موردها و منابعي كه در اختيار مدرسين و فراگيران قرار دارد، براي آموزش هر دو ها، متدكتاب

 به سوي اصفهاندر . امعة ديگر مورد بررسي قرار نگرفته استهاي شناخت ديگري و جاند و خصوصاً جنبهنشده

شود كه با مقايسة مستقيم ايران و فرانسه همراه است و هر آموزة هنري، مذهبي، هاي فرهنگي زيادي ديده ميآموزه

 ها ين آموزهدارد تا به شناختي از فرهنگ مقصد دست يابد كه البته هر يك از اسياسي و غيره فراگير را به تأمل وا مي

اين شناخت فرهنگي با  مجموعةبايست با توضيحات جانبي مدرس همگام شود تا فراگير به خوبي آن را درك كند؛ مي

  .ها، بهترين يادگيري را به دنبال خواهد داشتدستورزبان و واژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1Artefacte 
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