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کاها ظاهرشا لز لین تحی ل متنی با نمودشان در مح ط دزفول مقای اه
شااانا .نمااود کاااها در محاا ط دزفااول لز حریاا مصااا به بااا مااایرلن

آموزشسا ها زبان و معیماان و دلنا آماوزلن آن دور باه دسات آماا
لست .لز بررسی دلد ها جمعآور شا معیوم شاا کاه ناهتنهاا کااها

بهدست آما لز کتابها «ها وِ » و «ن و هاا وِ » لرززهاا مبیااان و

نوی ااناگان خااود رل تبی ا ماایکننااا بیکااه ب ا ار لز لیاان لرززهااا بااا

لرززها زبانآموزلن دزفولی به نولن گروهی لز زبانآموزلن لیرلنای در
تضاد ه تنا .لین م ئیه در درلزمات میتولنا م ابب لساتقرلر لرززهاا

لین کتابها و سیطة آنها در بافت و مح طی که در آن تاریس میگردنا،
شود .باین ترت ب در لین مقاله تاشز مایشاود کاه لهم ات نقا

برناماة

آموزشی نهفتاه در فرلیناا آماوزز زباان لنسی ای باه فعاانن لیان اوز

آشکار شود تا هنسام لنتخاب مطالب درسی و کتاابهاا باه لناالزة برناماة

آموزشی رسمی به آن توجه نماینا.

واژه های کلیددی :برناماة آموزشای نهفتاه ،برناماة آموزشای رسامی،

کتابها تجار آموزز زبان لنسی ی ،سیطة زبان

 .1مقدمه

کتابها درسی نق

مهمی رل در تع ن محتول و روزها آماوزز زباان لنسی ای بااز

میکننا .لز آنجا که کتابها آموزز زبان لنسی ی تجار کتابهایی ه تنا کاه بااون


در نظر گرفتن ن ازها آموزشی گرو خاصی لز مخاحبان یا زبانآموزلن و با محتاول و روز
آموزشی یک ان برل همة زبانآموزلن تاوین میشونا ،لز لیان منظار قابالبررسای ه اتنا.

برنز )1985( 1دررسالة دکترل خود در مورد برنامة آموزشی زبان لنسی ای در محا طهاا

غ ربومی به لین نت جه رس ا که مطالب کتابها درسای تاا اا زیااد تع ا نکننااة ناو
لحش ات و نحوة لستفاد لز آنها ه تنا .برخی لز مطالعات به چساونسی نقا

کتاابهاا در
Berns

1
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پ شبرد لهال

دولتها مایپردلزناا .ف ی پ ان )1992( 1پ شابرد و منتشار شاان کتاابهاا

آموزز زبان لنسی ی در سطح جهان رل به نولن سرمایهگذلر جاندلر دولت در لین زم نه
میب نا که نق

برناماة می ااتی لیاالولوکیکی و لقتصااد رل در رلساتا ترقای تجاارت و

لنتشار قایا برل دولت بریتان ا باز میکنا .پروگیر )2011( 2هم دربارة نق
ب تهبنا کردن نو خاصی لز دلن

کتابهاا در

و صاورآن به سرلسر دن ا برل ل مال سیطه بار دلنا

میل دیسر روشنسر میکنا.
باون شک در تاوین هر مجمو ه کتاب آموزز زبان لنسی ی ،برناماهل آموزشای در
نظرگرفته شا لست .بخشی لز لیان برناماة آموزشای آشاکار و بخشای دیسار پنهاان لسات.

پژوهشسرلن رشتة آموزز زبان لنسی ی جنباة آشاکار رل برناماة آموزشای رسامی 3و جنباة

پنهان آن رل برنامة آموزشی نهفته 4مینامنا (کی کایا2004 ،5؛کاان نسوور  .)1995 ،6برناماة

آموزشی نهفته ب

لز  50سال لست که بهدل ل لهم ت

در رلساتا درک ماه ات تحصا ل

در کل و چسونسی تحتتأر ر قرلر دلدن لنتخابهاا زنااگی لفارلد باه یکای لز مهامتارین
موضو ها پژوه

تبایل شاا لسات (پارساونز1959 ،7؛ باولز 8و ج نتار1976 ،9؛ لپال،10

1982؛ مااک نرن1989 ،11؛ گااودوین .)2010،12در سااالهااا لخ اار ،تمااایشت پژوهشاای
گ ترد ل به کشف لین مفهوم در برنامة آموزشی و محتول کتاابهاا تجاار آماوزز
زبان لنسی ی باه ناولن جزلای لز تحصا ل پردلختاهلناا تاا در ماورد صانعت آماوزز زباان

لنسی ی ( )ELTروشانسر کنناا (هاالی1990،13؛ کاان نسور 1995 ،؛ هرسات2004 ،14؛

کی کایا .)2004 ،هالی ( )1990لین برنامة آموزشی رل برنامة آموزشی خاموز میناماا و در
1
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لین زم نه که چسونه آموزز زبان پ اامهاا فرهنسای و لیاالولوک رل منتقال مایکناا ،باه
توض ح و تفص ل میپردلزد .کان نسور ( )1995در تأی ا هاالی ( )1990ب اان مایکناا کاه
برنامة آموزشی (که مطالب درسی تنها ق متی لز آن رل تشک ل میدهنا) نمایتولناا خنیای
باشا چرل که بهصورت م تق م یا غ رم تق م بازتااب دیااگاهی خااا لز نظام لجتماا ی و
س تم لرزشی لست و همچن ن میتولنا گویا گرلی ها و لرززهایی باشاا کاه هار چناا
آگاهانه ذکر نشا لنا لما محتول و تصویر مطالب درسی و کل برنامة آموزشی رل تحاتتاأر ر
قرلر میدهنا .للبته در لینجا لین م ئیه مطرح میشود که چسونه ممکان لسات مثس اههاایی
که لین مقالر هزینه صر

تاوین کتابها میکننا ،ناآگاهانه لز مفاه م لرزشی که ساف رلن

آنان در کتابهایشان ه تنا ،بهر بردلر کنناا .لیان گوناه لسات کاه کی کایاا ( )2004ن از
ما ی لست که ب ار لز کارشناسان آموزز و پرورز بر لین باورنا که برناماة آموزشای
نهفته ب ار مثررتر لز برنامة آموزشی رسمی مل میکناا .لیان لد اا باه خاود خاود مهار
تأی ا بر آگاهانه بودن محتول برنامة آموزشی نهفته لست.
به هر ال برخی لز مطالعات لز شک ت و ناسازگار لستانالردها و روزهاا فرهنسای
کتابها تجار آموزز زبان لنسی ی ،که لد ا دلشتن برنامهها آموزشی نوآورلناه رل
دلرنا ،خبر میدهنا .لین مولرد ب شتر توسط معیمان غ ربومی لنسی ی در زم نة فرهنگهاا
بومی نهتنها لز لحاظ جهانب نی کیی بیکه روزها یادگ ر و آموزز تجرباه شاا لسات

(کاااارلز1998 ،1؛ هال اااا 1994 ،2؛ هاااو 1997 ،3؛ کاااارلولس دوکااااس1995،1996 ،4؛
نونااان2003،5؛ ودل2003 ،6؛ ک رکسااز .)2007 ،7بنااابرلین مارسااان و حرل ااان برنامااههااا

آموزشی بایاا م ائیة برناماة آموزشای رل در حرل ای برناماة آموزشای جایاا و یاا لنتخااب
کتابها خاا در سطح میی یا دولتی جا بس رنا چرل که شک ت آنهاا سابب باه هاار
رفتن زمان ،هزینههاا و تاشزهاا در لیان زم ناه مایشاود .غفیات لز برناماة آموزشای نهفتاة
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کتابها آموزز زبان لنسی ی همچن ن میتولنا با ا

گوشاهنشا ن شاان تفکار میای و

بومی شود.
نظر به لهم ت موضو  ،در لین مطالعه تشز بر لین لست که باا لساتفاد لز روز تحی ال
متن لستقرلیی ،برنامة آموزشی نهفتة کتابها رلیج آموزز زبان لنسی ی لز منظر مطابقات
با تعریف مکنرن لز برنامة آموزشی نهفته در لرار معارو

لو باهناام «زنااگی در مارساه»

مورد بررسی قرلر گ رد؛ در لین تعریف برنامة آموزشی نهفته به «برنامة آموزشای کاه گارو
خاصی رل بر گرو دیسر بر لساس نژلد ،حبقه ،جن ت و دیسر فاکتورها لرجح ت مایدهاا»
لحشق شا لست (مکنرن .)26 :1989 ،در لین روز تحی ال ماتن کاه در مطالعاات قبیای
دیا نمیشود ،باون بهکارگ ر ه چ للسو یا فهرست لزپ

تع نشا ل  ،کال مقولاههاا

موجود در کتابها برلساس حبقهبنا موضو ات موجود نمایان میشونا .نکتة دیسر کاه
لین تحق رل لز سایر تحق ها متمایز مایساازد ،لنتخااب کتاابهاا رلیاج آماوزز زباان

لنسی ی یعنی ها وِ  1و ن و ها وِ  2برل تحی ل متنی 3لساتقرلیی لسات .لیان کتاابهاا باه
مات د سال پس لز جنگ تحم یی در شهر دزفول تاریس شا لنا .لین لنتخاب به دو دل ل

صورت گرفته لست :لول سابقة لنقشبی ،مذهبی و مبارزلتی مردم دزفول و پایالر آناان در
حول هشت سال جنگ تحم یی و دیسر،

اس ت دورلن پس لز جنگ تحم یی بهدل ل ن ااز

مبرم به ب ج همة ن روها برل بازساز شهر و جبرلن صامات جنگ ،که باه نظار مایرساا
که لین ویژگیها بافتی نق

برنامة آموزشای نهفتاه در زنااگی زباانآماوزلن رل باهشاکل

برج تهتر نشان خولهنا دلد.
 .2جمعآوری دادهها
 .1 .2دزفول

شهر دزفول در شمال شرقی خوزستان و جنوب غربای لیارلن در ساا ل رود دز ولقاع شاا
لست .مردم لین شهر در لنقشب لسشمی و جنگ تحم یی رشادتها زیاد لز خاود نشاان
دلدنا و به هم ن دل ل لست که چهارم خردلد رل روز مقاومت ،روز دزفول مینامنا .لنتخااب
1
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بافت لین شهر برل لین مطالعه بهدل ل سابقة لنقشبی ،جوّ مذهبی و بافت محاود باومی و باه
دوز کش ان آس بها جنگ تحم یی مایباشاا کاه سابب شاا لسات زباانآماوزلن آن
تجربهل متفاوت لز یادگ ر زبان لنسی ی دلشته باشنا چرل که هار زباانآماوز متناساب باا
زم نههایی که دلرد ،ن ازها و خولستهها متفاوتی لز یادگ ر دلرد.
 .2 .2روش پژوهش

در لین تحق  ،برنامة آموزشی نهفته در کتابها دلن آموز ها وِ و ن و ها وِ

تاأل ف

جان سرز 1و ل ز سارز ،2کاه در ماات د ساال پاس لز جناگ تحم یای در دزفاول تااریس
شانا ،به روز تحی ل متنی بررسی شا لست .در لین رلستا ،دلد ها بر لسااس موضاو هاا

بهدستآما لز نولن درسها ،فعال تها لصیی خولنان ،نوشتن ،شن ان و صحبت کاردن

هر درس ها و و ن و ها وِ کاگذلر شانا ،و مقولهها و کاها نمایاانشاا باهروز

تحی ل متنی لستقرلیی برل بن ان نهادن نظریهپردلز دلد بن اد 3لرلله گردیانا .در لدلمه ،پس
لز لنجام مصا به با مارسان ،زباانآماوزلن و ماایرلن مثس اههاا آماوزز زباان لنسی ای
دزفولی در د سال پس لز جنگ تحم یی یعنی لز سال  1990تا  ،2000لرتباط تجربهشان در
طة آموزز زبان و کتابها مطالعهشا با زناگی ولقعیشان لز حری مقای ة مقولههاا

بهدستآما لز تحی ل متنای لساتقرلیی کتاابهاا هاا و و ن او هاا وِ باا نمودشاان در
زناگی مصا بهشوناگان مورد کاوز قرلر میگ رد .در نهایت ،برل بان باردن لحم ناان لز

فرلینا کاگذلر  ،هر دو محق کاها رل چناین بار بررسی کردنا.
 .3بحث

لز تحی ل متنی کتابها ها و و ن و ها وِ  9 ،مقوله به دست آما کاه باهترت اب لز لیان
قرلرنا :روز زناگی ،تحص ل ،یم و فناور  ،حبقههاا و فعال اتهاا لجتماا ی ،فرهناگ،

رسانه و مالها لجتما ی ،تعصبات قومی .کااها مارتبط باا لیان مقولاههاا در جااول 1
آما لنا.
1
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جدول  :1مقولهها پایالرشا لز تحی ل متنی کتابها ها وِ و ن و ها وِ و کاها مرتبط
کاها مرتبط

مقولهها

روز زناگی

سفر ،تفریحات ،خانه و خانولد  ،مشاغل وتجارت ،خریا ،غذل ،آرزوها و
برنامهها ،ظاهر و شخص ت ،رولبط لن انی،آدلب و رسوم

جارلف ا

کشورها لنسی یزبان ،لروپا و آمریکا

جنگها لول ودوم جهانی ،جنگ سرد

تاریخ

مثس ات آموزز زبان لنسی ی در لنسی تان وآمریکا ،دلنشسا ها بریتان ا

تحص ل

دلن

یم و فناور

حبقهها و
فعال تها
لجتما ی

دللر للمعارفی با محوریت لروپا وآمریکا ،مظاهر پ شرفت زناگی ماد

حبقة متوسط لجتما  ،فعانن قوق زنان ،مح ط زی ت و مثس هها خ ریه
لدب ات ،موس قی ،رقص و ف یم

فرهنگ

رسانه و للسوها
لجتما ی

بی بی سی ،تایمز و هنرپ شسان ،رقاصان ،خولنناگان
لسکاتینا ها

تعصبات قومی

لز آنجا که مقولة روز زناگی گ ترد لست ،کاها مرتبط با آن در جاول شامارة 2
همرل موضو ها زیرشاخهشان آما لنا تا تصویرکامیی لز مفاه م کشفشا ترس م شود.

کاها

جدول  :2مطالب مرتبط با کاها زیرشاخة مقولة روز زناگی
موضو ها مرتبط

سفر و توری م

سفرها خارجی

خانه و خانولد

خانه و خانولدة لنسی ی

تفریحات

ورززها ،تفریحات ناسالم و م افرت رفتن

مشاغل و تجارت

موقع ت لقتصاد  ،رفا لجتما ی و پ شرفت

غذل

ادتها غذلیی لنسی ی ،لنول روزها ب رون غذل خوردن

خریا

آرزوها و برنامهها
ظاهر و شخص ت
رولبط لن انی

آدلب و رسوم

چسونسی خریا ،فروشسا ها معرو

و بزرگ

سفر و پ شرفت ماد لز حری دست ابی به موقع ت شایی بهتر

جذلب تها ظاهر لفرلد خصوصاً زنان ،مهارتها وتولناییها لفرلد
رولبط نامحرمان پ

لز لزدولج ،شک ت رولبط خانولدگی

مناسبتها لروپایی
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 .1 .3روش زندگی

لین مقوله به نولن سرشاخة کاهایی که در جااول  2آماا لناا ،بازتااب هماة مفااه م و یاا

بهلصطشح موضو هایی لست که نشائت گرفتاه لز زنااگی روزمارة لفارلد لسات و در لدلماه
بهتفص ل به مطالب ولب ته به آن پردلخته شا لست.

 .1سفر :سفرها خارجی لز مطالبی لست که مکارر در کتاابهاا هاا وِ و ن او هاا وِ

دیا میشود و لین در الی لست کاه لیان لمکاان بارل شاهرونالن تماام کشاورها وجاود
نالرد .در آغاز دهة  1980م شد تا به ال ،سافرها خاارجی بارل شاهرونالن لنسی ای
آسان شا لست و لین به توسعة صنعت نقل و لنتقانت هاولیی لز آغااز دهاة  1970ما شد

در لیاان کشااور و همچن ا ن لفاازلی

پ شاانهادها لپرلتورهااا تورهااا باارل ساافرها لرزلن

تعط شتی مرتبط لست (ه ج نز ،1لسم ت 2و لستور  .) 2010 ،3در هر ال لین لمکانی لسات

که در لولخر دهة  1980برل سفر در لخت ار شهرونالن بریتان ایی قارلر گرفتاه لسات کاه باه
لقتصاد بریتان ا ،لرزز پونا و رولباط دیپیماسای دولات لنسی اتان باا ساایر کشاورها مرباوط

میشود (س نگ .)2008 ،4در بافتی که لین مطالعاه لنجاام شاا لسات ،یعنای شاهر دزفاول،

بهدل ل شرلیط

اس پس لز جنگ تحم یی_ جنگزد بودن شهر و ن از مبارم باه بازسااز

شهر_ وضع ت مع شت مردم در شرلیط القیی بود و سفر کردن برل ب شتر ماردم چناالن
لمکانپذیر نبود لست .یکی لز معیمان بهشکل زیر مفهوم سفر برل دزفاولیهاا رل توصا ف
میکنا:
«لکیریت وللاین در آن زمان سنتی و کمسولد بودناا و کمتار باه سافر فکار
میکردنا ،در بهترین الت سفر به مکه».
 .2تفریحات :تفریحات در لین کتابها در برنامهها لفرلد در آخر هفتاه و تعطا شت جیاو
میکننا .آنها نشانسر روز زناگی لفرلد و شل آنها ه اتنا؛ همچنا ن وضاع ت لقتصااد
1

Higgins
Smith
3
Storey
4
Singh
2
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لفرلد لز رو کارها و تفریحاات آنهاا در لوقاات فرلغتشاان معیاوم مایشاود .ورزز ،سافر،

کارهایی چون مطالعه ،گوز دلدن به موسا قی ،رفاتن باه دی اکو و کااریوکی 1خولناان لز
جمیة لین کارها و تفریحات ه تنا .لما مهامتارین تفاریح دزفاولیهاا در ساالهاا پاس لز
جنگ ،دیالر فام ل و دوستان بود لست .در مورد پ رها دزفولی ،شنا کردن در رودخاناة
دز و سپر کردن آخر هفته در باغها مرکبات لحرل

شهر لز جمیه گزینههایی لسات کاه

به لقی م مربوط میشود .شایان ذکرلست که برل ب ار لز دزفولیها کاه ل ضاا خاانولدة
خود رل درحول جنگ لز دست دلد بودنا ،دیسر تفریح مفهومی نالشات چارل کاه وصایة
آن رل نالشتنا و یا تی لز تفریح ل

اس گناا مایکردناا؛ چنانچاه یکای لز زباانآماوزلن

دزفولی در سالها پس لز جنگ لظهار میکناا« :پاس لز شاهادت دلیایلم ،ساالهاا حاول
کش ا تا مادرم میل قبشً شود؛ لو لز ب رون رفتن لذت نمیبرد و ب شتر دوست دلشت در خاناه
بمانا و نماز و د ا بخولنا .فقط به خاحر ما بعضی وقتها به دیان مناظر حب عی میآما؛ مان
فقط چهار سالم بود لما خوب میفهم ام مادرم چاه

ای دلرد» .بارل بعضای لز کودکاان

دزفول ،تفریح بهمعنا رفتن به شه اآباد (مزلر شهال در دزفول) در روزها پنجشانبه باود

لست بهحور که لین کودکان _لز جمیه خود محق _ باز ل بهنام شاه اآباد دلشاتنا کاه

درآن ،رفتار مادرلن خود رل که رو مزلر شهال گریه میکردنا ،تقی ا مایکردناا و برخای
خورلکیها محیی رل به ن ت لمولت (شاه الن) مایپختناا و باه ماردم مایدلدناا .در کال،
شرلیط خاا پس لز جنگ با

جیوة خاصی لز مفهوم تفریح در لین شهر شا بود.

 .3خانه و خانولد  :خانولد در کتابها ها وِ و ن و ها وِ در ل ضا خانولدة لنسی ی،
لزدولج ،حشق و وفادلر نمایان میشود .دوستی ب ن لفرلد ناامحرم و ولناات خاانسی ن از

در کسها فام یی به نولن ل ضا خاانولد نمایاان مایشاونا .در درسهاا مرباوط باه
خانه ،توص ف مال خانة بریتان ایی ،لتاقهاا و لرار اهلز صاورت گرفتاه لسات .بناابر تجرباة
زناگی خود محق در دزفول ،در فرهناگ ماردم دزفاول هماه چ از اول محاور خاانولد
میچرخا و فظ ریمها آن لز ولجبترین لمور به شمار میرود.
1

روشی لز خولنان که فرد اد رو موس قی لزپ

ضبطشاة یک خولنناة معرو

میخولنا .
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 .4مشاغل و تجارت :در کتابهاا هاا وِ و ن او هاا وِ شاال لفارلد لرتبااط م قای باا

موقع ت لقتصاد  ،رفاا لجتماا ی و کارهاا روزلناه ،ساا ت کاار و لوقاات فرلغات دلرد.
مشاغل بهحور مکرر لز حری آموزز لاات مرباوط باه مشااغل معرفای مایشاونا .یکای لز
مفاااه م ماارتبط ،مهاااجرلن رل کااه در لنسی ااتان لقاماات دلرنااا ،معرفاای ماایکنااا کااه همااه
موقع تها شایی مناسب دلرنا .لما دزفول در لولیل دهة نود هنوز شاهر کوچاک لسات
که تنو شایی چنالنی در آن مشاها نمیشود .بنابر گفتة یکای لز معیماان در مصاا بههاا:
«دزفول آن زمان لمکاناتی رل که لمروز در لخت اردلرد ،نالشت و شهر باود کاه لقتصاادز
ول محور کشاورز و دلدوستا سنتی میگشت .شهر جوّ رل ت دلشت و بچههاا در آن
در زم نة تحص شت ب ا ار هافمناا بودناا و باه لدلماة تحصا ل باه ناولن مفار لز زنااگی
یکنولختشان نسا میکردنا» .فرصتها شایی محاود در لین زمان در لین شهر بود کاه
سبب تکاپو جولنان در لین شهر میشا تا برل کمبودهاا موجاود (کاه ب ا ار لز آنهاا
ناشی لز جنگ بود) به فکر رل چار باشنا .لین رل  ،لدلمة تحص ل بود.
 .5لین کا در مثلفههایی چون خریاها نزم بارل منازل ،اادتهاا خریاا گزیناههاا و
ق متها دیاا مایشاود .مرلکاز خریاا بازرگ و باهروز (ماارکس و لسپن ار ،و هاارودز)،
خ ابانها معرو

برل خریاا در کشاورها لنسی اتان ،لیاانت متحاا  ،لساترلل ا و لروپاا

(نو سویات در ورشو) در لین بخ

معرفی شا لنا.

 .6غذل :غذل مقولهل لست که در لین کتابها با زیارشااخههاا و کااها متعااد همچاون
غذلها و نوش انیهاا ماورد شقاه ،اادتهاا غاذلیی و نوشا انی لنسی ای ،و آشاپز
بریتان ایی دیا میشود .همبرگر و کوکاکون مکررلً به ناولن غاذل و نوشا انی محباوب در
سرلسر دن ا لز زمان لخترل شان معرفی شا لناا و جازو لخترل اات محباوب بشار حبقاهبناا
میشونا و باا کاس هاایی چاون لقاولم بااو در اال نوشا ان کاون در صاحرل ،باانویی
بی جاب در ال نوش ان کون ،و مرد و زن جولنی در ال نوش ان کون دیا مایشاونا.
لنول رستورلنها هم به نولن مطیب مربوط به لین مقوله لستخرلج شا لسات کاه باه اادت
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ب رون غذل خوردن مرتبط لسات .لیان در االی لسات کاه در دهاة  1990هناوز لیان تعاالد
رستورلن ف تفود در دزفول باز نشا بود و ب شتر مردم در خانه آشپز میکردناا و لساسااً
برل زنان دزفولی برلزنا نبود که لز ب رون غذل آماد بس رنا.
 .7آرزوها و برنامهها :لفرلد در گزینهها و تصم مها آنها برل سفر،آخر هفته و برناماههاا و
تعط شت ،همچن ن پ شرفت شایی و درآماا دیاا مایشاونا .بارل زباانآماوزلن دزفاولی،
آرزوها و برنامهها لز جنس ساختن دوبارة زناگ شان در دزفول پس لز یک جناگ حاوننی
در شرلیط با رکود لقتصاد دورلن پس لزجنگ و بهبود مع شت خود و خاانولد شاان باود.
در لین رلستا ،لدلمة تحص ل رل

یی بود که آنها پس لز گذشتن لز ساا کنکاور باه دنباال

بودنا .لین گونه بود کاه تقویات درس زباان لنسی ای لز مهامتارین م االل آناان باه شامار
میرفت چرل که در مالرس بهدرستی به آن پردلخته نمیشا .همان حور که یکی لز معیماان
آن دورلن ب ان میکنا« :ب شتر بچهها در آن زمان در زم نة تحص شت ب ار هافمنا بودناا و
به لدلمة تحص ل به ناولن مفار لز زنااگی یکنولختشاان نساا مایکردناا ....معیماان زباان
لنسی ی در مالرس رلهنمایی و دب رستان لکیارلً ااود چهال ساال سان دلشاتنا و حرفاالر
تاریس لز روز گرلمر-ترجمه و یادگ ر لز حری تکرلر و فاظ کاردن بودناا ،فقاط باه
تاریس کتاب درسی و تمام کردن آن لز لحاظ کمّی لهم ت میدلدنا».
 .8ظاهر و شخص ت :ظاهر و شخص ت لفرلد لز حری لباس ،ادتها ،تولناییها و مهارتهاا
و شایشان در کتاب هاا وِ و ن او هاا وِ مانعکس شاا لناا .ساخن گفاتن باه زباانهاا

متفاوت ،ورزز کردن ،نولختن ساز و رقص ان لز مهارتهاا ناامبارد ه اتنا .ماا هام لز

مفاه م مرتبط با ظااهر لفارلد در دهاههاا مختیاف لسات؛ مانناا لبااسهاا زناناه در دهاة
1940و .1980لز آرلی

کاردن ن از در ترلناهل ناام بارد شاا لسات .بارل دزفاولیهاا باا

ل تقادلت مذهبی و لنقشبی م یماً چن ن رفتارهایی به ه چ وجه پذیرفتهشاا نباود و ن ات.
گفتهها لز یکی لز معیمان گولهی لست بر لین مطیب« :خوب لآلن خ یی فرق کرد  ،خاب
شما م اون ن دزفول یک شهر مذهبی ه ت و هر نو پوششی ،هار ناو ب ارون رفتنای ،هار
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نو آرلیشی پذیرفتهشا نبود و خ یی چ زهاا ر ایات مایشاا و خ یای چ زهاا لنسشاتنماا
میشا».
 .9رولباط لن اانی :لیان مفهاوم در هار دو مجمو اه در کااهایی چاون رولباط دلنشاجویان،
مشقات لتفاقی دوستان نامحرم قایمی ،دخترلنی که در سن نوجولنی با وجود اام رضاایت
خانولد لز رولبطشان خاناه رل تارک مایکنناا ،ماردلن متاأهیی کاه خاانولدة خاود رل تارک
میکننا ،پایالر لست .نمود لین کاها باا جاوّ و بافات دزفاول باه ناولن شاهر لنقشبای و
مذهبی ناهماهنگ لست.
 .10آدلب و رسوم :آدلب و رسوم در بعا آمریکاایی و لروپاایی ،خصوصااً بریتان اایی و یاا
سایر کشورها لنسی یزبان آما لنا (کری مس ،لی تر ،ولنتاین و غ ر ) .به مرلسم ماذهبی
تنها یک بار آن هم در مورد یک خانولدة برزییی که یکشنبهها هم شه به کی ا مایروناا،
لشار شا لست.آدلب و رسوم نوروز ،ما محرم و رمضان لز مهمترین مرلسمهاا در دزفاول
ه تنا .در دزفول ،هنوز هم ه چ مرلسمی به پرشور مرلسم محرم برگزلر نمیشود.
 .2 .3تاریخ

تاریخ کامشً آمریکایی ،بریتان اایی و لروپاایی لسات .وقاایع تااریخی جناگ جهاانی دوم و
جنگ سرد در کانون توجه لین کتابهاست و لین بهدل ل دورة تاریخی لست که لولا ن باار
لین کتابها در آن به چاپ رس ا لنا .خرلب شان دیولر برل ن ،لفول کمون م ،رقابتهاا
لتحادیة جماه ر شورو و لیانت متحا در حول جنگ سرد لز لین جمیهلنا.
 .3 .3جغرافیا

لین مقوله در کاها مرتبط با تاریس می تها قرلر میگ رد .پارچمهاا ،حب عات ،لحش اات

جمع تشناسی ،محصونت و کانها کشورها لنسی یزبان توص ف شا لنا.کشورها
مشترک للمنافع شامل لنسی تان ،لسترلل ا ،کانادل و ن وزلناا باه مناسابتهاا مختیاف معرفای
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میشونا و نمود هر موضاو ی در وهیاة لول در لیان کشاورها ماورد توجاه لسات .درماورد
لروپا بایا گفت که زم نة موضو ی و توض حات مرتبط با لروپا غربای وشارقی باه سابکی
متفاوت لرلله شا لست .لروپا غربی لز حری صنعت توری م ،لحش ات جمع اتشناسای،
لمکانات ،لقتصاد ،ولردلت و صادرلت و سرگرمیها مردم آن معرفی میشود در الی که
کشورها لروپا شرقی لز حری تا رلت س اسی دههها 1980و1990در لرتبااط باا لفاول
سیطة کمون م بر لین کشورها معرفی میگردنا.
 .4 .3تحصیل

آموزشسا ها زبان لنسی ی در لیانت متحا و لنسی تان و دلنشجویانی که لز سرلسر دن اا

برل یاد گرفتن زبان لنسی ی به لین آموزشسا ها میآینا و تجربهها لاذتبخشای کاه در
آنها ک ب میکننا ،لز کاها مرتبط با لین مقوله لست .تحص ل برل دزفولیهاا باه ناولن
پیی به سو پ شرفت و لشتاال بود لست.
 .5 .3علم و فناوری

لین مقوله ن ز کامشً نمود لروپاایی و آمریکاایی دلرد چارل کاه لز حریا کااها مارتبط باا

لخترل ات و سمبل ها پ شرفت لین کشورها معرفی میشاود .لخترل اات شاامل تیویزیاون،
تیفن ،خودکار ،ماش ن ،بمب لتم ،هولپ ماها کُنکُرد و غ ر لنا .سمبلها پ شارفت ن از در
زناگی شهر و لمکانات آن نمودلر میشونا.آسمانخارلزهاا لز مظااهر پ شارفت ه اتنا.
آنچه در جهان در مات  60دق قه رخ میدها ن ز بهترت اب شاامل لیان وقاایع ه اتنا :رشاا
جمع اات ،ت اای حات ،ضااربان قیااب ،لفاازلی

تعااالد بطاار هااا کوکاااکون ،همبرگرهااا

مکدونالا ،تول اا نوشا انی در لساکاتینا ،ناماههاا فرساتاد شاا  ،تمااسهاا تیفنای در
پنتاگون ،کانها فروشسا زنج ر لیی هارودز ،م افرلنی که لز حری فرودگا ه یارو سافر
ماایکننااا ،ماشا ن ولکااس ولگاان کااه در آلمااان تول ااا ماایشااود بااه نااولن نماااد پ شاارفت
لحظهبهلحظة بشریت نامبرد شا لنا.آنچه لز مظاهر یم و فناور در لین کتابها ناام بارد
شا لست در زلدگا محق درآن زمان بهنارت دیا میشا.
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 .6 .3طبقهها و فعالیتهای اجتماعی

شخص تها لصیی موجود درکتابها لز لفرلد حبقة متوسط ه اتنا .فعاانن محا ط زی ات
در لنسی تان و کارها خ ریه و فعانن

رأ زنان ن ز لز کاها مربوط باه فعال اتهاا

لجتما ی ه تنا.
 . 7 .3فرهنگ

هنر ،موس قی ،لدب ات و ف یمها لز کشورها خااا ذکار مایشاونا .هنار کاامشً لروپاایی،

لدب ات بریتان ایی ،ف یمها لمریکاایی و لز هاال وود و موسا قی آمریکاایی و بریتان اایی لسات.
نوی ناگان بریتان اایی فعاال در کلنرهاا مختیاف معرفای مایشاونا .جا ن آساتن ،تومااس
هارد  ،چالز دیکنز ،و سیویا یانگ تنها چنا میال لز لین دستهلنا.
 .8 .3رسانهها و الگوهای اجتماعی

رسانهها در فرمها مختیف دیا میشود؛ روزنامهها ،مجشت و کورنالها ،شابکة لینترنات،
تیویزیون ،رلدیو ،و ف یمها لز لین دستهلنا .روزنامة تایمز به نولن ساردمالر سانت بریتان اایی
که ب

لز  200سال سابقة فعال ت دلرد ،معرفی میشود .تیویزیون و رلدیاو ،بای بای سای و

مالها و للسوها لجتما ی ،هنرپ شسان هال وود ،خولنناا هاا ،رقااا هاا و موسا قیدلنهاا
ه تنا.
 .9 .3تعصبات قومی

تنها کا مرتبط با لین موضو به لسکاتینا ها مربوط میشود؛ مانناا لساکاتینا هاا مقا م
سولا که بهسبب آگهیها تبی ااتی که در کشور سولا ساخته شا و در آن لسکاتینا هاا
به تم خر گرفته شانا ،به لتحادیة لروپا شکایت کردنا .در لین آگهی ،دو مرد لساکاتینا
در الی که دو بی ت برل سولر شان باه قطاار درجاة یاک دلرناا ،م خولهناا لساکاتینا
دیسر رل که در جا چمالنها پنهان شا با خود به دلخل ببرنا .در جایی دیسر ،مرد باا
لصالت لسکاتینا مق م لنسی تان توص ف میشود که خانه و کاشانة خاود رل لز دسات دلد
و شبها در خ ابانها لنان میخولبا .تعصبات قومی در م ان دزفولیهاا ن از وجاود دلرد.
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یکی لز مصا بهشوناگان در لین مورد چن ن میگویا« :در کل ،دزفولیها به غریبههاا زیااد
ل تماد نمیکننا و ی ه آنها با هم متحا میشونا ،لما ب ن خودشان هم لختش

دلرناا .بارل

من هم شه جالب بود که چطور لهالی س اهپوشان ی ه محیه صحرلبار میلی تنا».
 .4نتیجهگیری

برنامة آموزشی هرگز بهمعنا مفهوم سادة حرح و تع ن روز تاریس ن ات و نمایتولناا

خنیی و ار لز جهتگ ر ها مشاخص در شا و و لبزلرهاای

باشاا .در ق قات ،لیان

نیاههاا زیارین در برناماة آموزشای نهفتااه ه اتنا کاه محتاول آموزشای رل باا مفاااه م و
موضو ها مع ن تبی میکننا .در لین رلستا ،نتایج لین مطالعاه نشاان مایدهاا کاه برناماة
آموزشی نهفته چنالن هم نهفته ن ت چرل که مقولهها وکاها لستخرلجشا لز کتابهاا

ها وِ و ن و ها وِ بهوضوح دربارة روز زناگی و سی قة لنسی ی ،لروپایی ،و آمریکایی
صحبت میکننا .لین همه خش

لد اهایی لست کاه در دن اا آماوزز زباان لنسی ای در

مورد محوریت ن ازها ،زم نهها و خولساتههاا زباانآماوزلن در فرلیناا آماوزز لیان زباان
وجود دلرد چرل که لفرلد بهدنیل مختیف زبان لنسی ی رل یاد مایگ رناا و دلنا

زم ناهل

آنان در یادگ ر آنها مثرر لست (آرک ان .)2008 ،1کی کایا ( )2004ن ز یادآور میشود که

نوی ناگان بومی لنسی ی بافت و ن ازها مح ط زناگی خود رل مبنا تااوین کتاابهاا
تجار آموزز زبان لنسی ی قرلر میدهنا .یافتهها لین تحق هم مثیا لین مطیب لسات
و بهحور خاا نشان میدها که محتول لین کتابها نهتنها ربطی به زنااگی زباانآماوزلن
دزفولی نالرد بیکه با لرززها و روز زناگی آنان در ب ار مولرد در تضاد لست.
در ق قت ،کتابها تجار آموزز زبان لنسی ی باون در نظر گرفتن تفاوتهاا در
شرلیط بومی زبانآموزلن در سرلسر جهان و با بهکارگ ر شاسردهاا تبی اااتی در شارلیط
ام وجود نمونة بومی مناسب به سیطة خود در بازلر پرساود آماوزز زباان لنسی ای لدلماه
میدهنا و در ن ال با

پ شبرد و جذلب جیو دلدن فرهنگ باومی خاود زیار پوسات

برنامة آموزز زبان ن ز میشونا.
Arkian

1
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