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چكيده

امروزه ،زبان انگلیسی به عنوان یک وسیلة ارتباطی گسترده ،جزئی جداییناپذذیر

از جریانِ جهانیشدن است .حساسیت های موجود پیرامذونِ گسذترشِ نامترذارن و
تسلطِ این زبان بر سراسر جهان ،پژوهشگران را به سمتِ ارائة مدلهای بیطرفانذة

آمذذوزش زبذذان انگلیسذذی شذذاندهاسذذت .اوگوهذذای ارائذذه شذذده ،بذذر ماهیذذت

چندفرهنگهبودن و یا تهیبودنِ زبان انگلیسی از ارزش های فرهنگی تأ ید دارند.

در حاوی ه وضعیت نونیِ زبان انگلیسی و سیر تحوالت در مسذیر جهذانیشذدن

نشان میدهد ه این زبان همچنان گسترشِ نگرشها و عریدههای ویذژهای را بذه
صورت یکجانبه دنبال می ند .بر این مبنا ،پژوهش حاضذر دو هذدا اصذلی را
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پیگیری مینماید؛ نخست ،موضوع جهذانیشذدن و نرذش زبذان انگلیسذی در ایذن

جریان و نامناسب بودن جایگاه زبان انگلیسی بذه عنذوان زبذان بذیناومللذی تحلیذ

ی ناشذی از زبذان
ی فرهنگذ ِ
خواهد شد .برای تبیین ایذن موضذوع ،تذأایرات چیرگذ ِ

انگلیسی مطرح شده و راه ارهایی برای ترلی تأایر سلطه فرهنگی زبان انگلیسذی

ارائه میگردد .دوم ،میزان تذرا م و یذا حجذم مهوفذههذای فرهنگذی در مجموعذه
تابهای اینترچنج  -ه ذاربرد گسذتردة بذیناومللذی در حذوزه آمذوزش زبذان

انگلیسی به غیرِ انگلیسی زبانها دارند ،به صورت تحلیذ محتذوا بررسذی خواهذد

شد .یافتههای این تحلی  ،نشاندهندة وجود تمایذ هذا ،فرضذیههذا و تعصذبهذای

یکسویه ای است ذه همگذی ریشذه در فرهنذب غذرب دارنذد ایذن امذر ،خذود،

موضوع بیناومللی بودن زبان انگلیسی در قاوبی غیرِ جهذتدار و بذیطرفانذه را بذه

چاوش می شد .در نهایت ،یافتذههذای پذژوهشِ حاضذر ،مذیتوانذد مبنذایی بذرای
بررسی یفی بیشتر موضوعهایی از این قبیذ باشذد و حتذی بذه عنذوان چذارچوبی

برای ایجاد حساسیت الزم بذرای فرگیذران و دسذتانذدر اران در آمذوزش زبذان

انگلیسی به ار گرفته شود.

واژههااای کلياادی :انگلیسذذی بذذه عنذذوان زبذذان بذذیناومللذذی ،تذذرا م فرهنگذذی،
جهانیشدن ،چیرگی فرهنگی ،زبان انگلیسی

 .1مقدمه
امروزه ،زبان انگلیسی به عنوان زبانی تأایرگذار در فرایندِ جهانیشذدن ،مطذرح اسذت ذه بذه طذور

لی ،زبانهای دیگر از داشتنِ چنین موقعیتی محروم اند .نفذو ِ غیذر ِقابذ اناذارِ زبذان انگلیسذی در

پهنههای گوناگون علم ،فناوری ،تجارت ،سیاست ،ارتباطهای فرهنگذی و مذوارد مشذابه بذر سذی
پوشیده نیست ( .)Talebinezhad & Aliakbari, 2001; Wang, 2015برای استن از حساسیتهای

موجود دربارة گسترش و نفو زبان انگلیسی ،برخذی از ارشذنا هذا ،بذه ارائذة اوگوهذایی از زبذان
انگلیسی پرداختهاند .در این میان ،اسمیت ( )Smith, 1983اوگوی زبان مای بیناومللی انگلیسی،

نونذذان ( )Nunan, 2000اوگذذوی زبذذان جهذذانی انگلیس ذی و با سذذتر ( )Baxter, 1980و جناینذذز

( )Jenkins, 2009اوگوی زبان بیناومللی انگلیسذی را معرفذی نمذودهانذد .وجذه مشذتر

همذة ایذن

اوگوها ،تأ ید بر ماهیتِ جهانی زبانِ انگلیسی به دور از هرگونذه تأایرگذذاری فرهنگذی و رویذهای

است .در این میان ،جهانیشدن به شا حاضر ،اوگذوی نامترذارنی اسذت ذه از سذوی شذورهای

غربی و به ویژه آمریاا  -ه همگی خاستگاه مشتر

فرهنگی دارند ،با استفاده از زبان انگلیسی به
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نظامِ جهان تحمی شدهاست .بر این مبنا ،نرشِ زبان انگلیسی در گسترش این اوگو ،بسذیار مذهار بذه

شمار میرود .زیرا ،با استفاده از این ابزار ،عالوه بر گستردنِ یکسویة نگرشها ،فرهنب ،رسذوم و

عادتهای اجتماعیِ گروهی ویژه ،چیرگی آن گروه نیز تبلیغ میشود ذه بذا واژة جهذانیشذدن بذه
مفهوم همگرایی همه ملتها در تراب است.

این پژوهش ،بر آن است تا وضعیت گسترشِ زبان انگلیسی و جایگاه آن را شرح داده و نرذش

چیرگی آن را در پردازش سازماندهیهای فاری و فرهنگی روشذن نمایذد .در ایذن راسذتا ،تحلیذ

محتوای مجموعه تابهای آموزشی اینترچنج ( - )Richards, 2005به مثابه مصداقی از موضذوعِ

اشاره شده ،ه بهصورت گسترده در دنیا و در آموزش زبان انگلیسی به غیرِ انگلیسی زبانها به ار

میروند ،ارائه میگردد .به این منظور ،موضوع جهانیشدن ،جهتداری آن و نرشِ زبذان انگلیسذی

در این زمینه نمایانده میشود .همچنین ،بر این ناته تأ ید خواهد شد ه اگر اوگوی زبان انگلیسی

به مثابه زبانی بیناومللی در بستر جهانیشدن ،بذه شذا موجذودش اتفذا بیفتذد ،بذه انذدازة مفهذوم

جهانیشدن ،در برگیرندة گویههای جهانشمول به معنای همگرایذی جهذان ،نیسذت .در واقذ ،،ایذن

اوگو پشذتوانهای بذرای چیرگذیِ اقتصذادی و فرهنگذی ویذژهای اسذت .بذرای شذرح و شذفااسذازی

موضوعهای بیانشده ،در ابتدا تأایرات چیرگی ناشی از اربردِ روزافزونِ زبان انگلیسی شذرح داده

میشد .سپس ،راهاارهایی برای اهشِ تأایر چیرگیِ یکسویة زبان انگلیسی ارائه خواهد شد .در

نهایت ،موضوع مهوفههای فرهنگی در تابهای یادشده ،ارائه مذیگذردد تذا نشذان داده شذود ذه

موضوعهای حوزة آموزش زبان انگلیسی به عنوان ابزار تعام  ،در مسیر همگرایی جهانی نیستند.
 .2زبان انگليسی و جایگاه آن به عنوان زبان بين الملل

 .1 .2گسترش زبان انگليسی
گسترش زبان انگلیسی با گسترشِ استعمار ،پیوندِ دیرینهای دارد ،زیرا این زبذان ،یاذی از ابزارهذای

ارتباطی ،با مستعمرهها به شمار میآید .از این جهت ،بذه سذبب ماهیذتِ اسذتعماریِ زبذان انگلیسذی،

مستعمرهنشینان ابتدا از فراگیری آن پرهیز می ردند تا ایناه نخبگان برای برآوردن نرشهای بیشتر
در سرنوشت شور خویش ،ناگزیر به فراگیری آن شدند .سپس ،همذین مهذم بذود ذه طبرذههذای

اجتماعی متوسط مستعمرهنشینان را به یادگیری زبان انگلیسی فرا خواند ( .)Scrase, 2002بنابراین،

آغازِ گسترشِ زبانِ انگلیسی با گسترش استعمار گره خوردهاسذت .در دورة اسذتعمار نذو ،گسذترشِ

زبان انگلیسی نیز بذه حذالِ خذود رهذا نشذد ( ،)Philipson, 1992بلاذه راهاارهذای دیگذری ماننذد

جهانیشدنِ اقتصاد ،تجارت ،فناوری ،سیاست و قدرت سیاسی -نظامی آمریاا هذم مذورد اسذتفاده

قرار گرفتند .این راهاارها به ار گرفته شدند تا عالوه بذر ایناذه جایگذاه تحمیلذی زبذان انگلیسذی
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حفظ شود ،این زبان به تذدریج بذه عنذوان زبذان جهذانی نیذز مطذرح گذردد .ایذن بخذش بذه بررسذی

چگونگی این گسترش میپردازد.

وقول ( )Zughoul, 2003بر این بذاور اسذت ذه توانذایی گسذترش یذک زبذان بذه عامذ هذای

گوناگونی بستگی دارد .از مهمترین این عام ها میتوان به قدرت سیاسی ،نظامی و اقتصادی یذک

زبان اشاره رد .هر چند ،در مورد زبذان انگلیسذی ،قذدرت سیاسذی ،نظذامی و اقتصذادی آمریاذا از

جمله عام های تأایرگذار در گسترش زبان انگلیسی به شمار میآید .در پیوند با حوزههای گسترش

زبان انگلیسی عالوه بر مواردِ استعمار قدیم و موقعیت سیاسی نظامی و اقتصادی ،میتوان بذه مذوارد

دیگری اشاره رد .در این زمینه ،گرادول ( )Graddol, 1997ه خود از منتردهای گسترش نفذو

زبان انگلیسی است ،نرش ارتباطیِ زبان انگلیسی را در دوازده حوزة بیناومللی مشخص می ند ه
اوبته بدون ارائة مستندها ،فرط به نر قذول از ریسذتال ( )Crystal, 1997بذه گسذتردگی ایذن زبذان

اشاره دارد .به باور وی ،زبان انگلیسی در حوزههای زیر مورد به ار گرفته میشود:
 . 1زبان ارتباطیِ سازمانهای بیناومللی و مهسسههای ماوی و اعتباری؛
 . 2زبان بیناومللی در حوزة علوم و فناوری؛

 . 3زبان بیناومللی بانکها و امور اقتصادی تجاری؛

 . 4زبانِ فرآوردههای فرهنگی دربرگیرندة موارد صوتی و تصویری؛

 . 5زبان تبلیغات جهانی؛

 . 6زبان جهانگردی بیناومللی؛

 . 7زبان آموزش و آموزش عاوی؛

 . 8زبان ایمنی بیناومللی (مانند خدمات ایمنی هوایی و دریایی)؛
 . 9زبان حرو بیناومل ؛

 .10زبان مای برای ترجمه؛

 .11زبان انترال فنآوری؛

 .12زبان ارتباطهای اینترنتی در فضای مجازی.

این در حاوی است ه حوزة چاپ و نشر به زبان انگلیسذی در شذورهای گونذاگون ،از دیگذر

جنبههای آماری است ه در زمینة گسترشِ زبانِ انگلیسی مطرح است .بر اسا
هاتنر ورو

یافتههذای آمذاری

( ،)Huttner-Koros, 2015به طور لی 80 ،درصد مراوههای چاپشذده در دنیذا بذه

زبان انگلیسی هستند .از سوی دیگر ،نظام رتبهبندی مجلهها ،سایمگو ،1نیذز نشذان مذیدهذد ذه 50
simago

1
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مجلة نخستِ بیناومللی ه دارای باالترین اعتبار علمی هستند ،به زبان انگلیسی بوده و به دو شور

آمریاا و انگلستان تعلق دارند .ناته جاوب دیگر آن است ذه انتشذارات در هلنذد بذه عنذوان یذک
شور غیرِ انگلیسیزبان به نسبت  40به  ،1به نف ِ،زبانِ انگلیسی است (همان).

گرادول ( )Graddol, 1997پیشبینی ردهاست ه جریانِ گسترش زبان انگلیسی در قذرن 21

نیز ادامه یابد .به طوری ه شمار سخنگوهایی ه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ،سوم و خارجی

آنها به شمار میرود ،بسیار بیشذتر از تعذداد سذخنگوهای بذومیِ زبذانِ انگلیسذی باشذد .تحرذقِ ایذن

پیشبینی بهگونهای بودهاست ه زبان انگلیسی بهطور گسترده ،پیارة جامعههای غیرِ انگلیسیزبذان

و بهویژه نظامهای آموزشی آنها را زیر سلطة خود قرار دادهاست .این چیرگی به گونهای رخ داده

است ه دانستن زبان انگلیسی را به عنوان یک پیشنیاز ،در جهت باال بردنِ سطح دانش افذراد ،بذه

امری آشاار تبدی نمودهاست .این موضوع را میتوان در ارائه یافتههای علمی به زبان انگلیسی در

مجلهها و همایشهای بیناومللی به روشنی مشاهده رد .بنابراین ،گسترش روبهرشد زبان انگلیسذی

در دورة نونی با قدرت سیاسی ،نظامی و اقتصادی ایاالت متحده و غذرب ارتبذاط مسذتریمی دارد.

در واق ،،حا میت زبان انگلیسی بر سازمانها ،مهسسهها و بانکهای بیناومللی و حتی رشد آن بذه

عنوان زبان بیناومللی ،برگرفته از ارتباط آن با شا های گونذاگون قذدرت ،ارزیذابی مذیشذود .در
واق ،،چیرگی یکسویه آن ،بهگونهای نهتنها ممان ،و حتی بهتر است بگوییم ،قطعی است.

 .2 .2زبان انگليسی و جهانیشدن
در دانشنامه اناارتا ( ،)Encarta, 2009واژة جهانیشدن متشا از تر یب و آزادیخواهانه شد ِن

فرهنب ،اقتصاد و زیرساختها بر پایة سرمایهگذاری بیناومللی و گسترش تأایرگذاریهذای بذازار
آزاد بر اقتصاد ملی ،منطرهای و محلی در سراسر جهان است .با توجه به تعریذ

بذاال ،مفهذومهذایی

مانند توسعة فرهنب جهانی ،توزی ،جهانی مناب ،،دووت جهانی ،تجارت جهانی ،فناوری اطالعذات،
ضرورت ارائه مراوههای انگلیسی در حوزة آموزشِ عاوی ،ارتباط از راه دور ،اینترنت ،ارتبذاطهذای

ماهوارهای و صفحهگسترة جهانی از جمله هداهذای جهذانیشذدن بذه شذمار مذیرونذد .در چنذین
وضعیتی ،انتظار میرود ه مردم جهان خود را در تشای و ایجاد چنین ساختاری سهیم بدانند .این

امر سبب میشود نه تنها نوعی رقابت ساوم برای سب سهم بیشتر در بین جامعههای جهانی در این

جریان ایجاد شود ،بلاه رشد ،شاوفایی و پویایی فعاویتهای اقتصادی خرد در اقتصذاد و تجذارت
گستردة جهانی ترویت شود .زیرا در آن صورت ،اقتصاد شورهای در حذال توسذعه ،دیگذر ایسذتا

نیست و هر یک بهدنبال برآوردن نرش بیشتری در جریانِ جهانی هستند .در مسذیر توسذعة جهذانی،
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بیگمان اندیشة زبان جهانی و فرهنب جهانی ه از طریق ابزارهذای جهذانی و جهذانشذمول قابذ ِ

دستیابی باشد ،از تعری

عرضذهشذده بذرای جهذانیشذدن نیذز قابذ ِ برداشذت اسذت .نرذش زبذان

انگلیسی ،با توجه به گسترة نفو

نونی آن در جنبههای گونذاگونِ فرهنگذی ،سیاسذی ،و اقتصذادی

همان گونه ه در بخش گسترش زبان انگلیسی بیان شد ،نرشی برجسته و چیره است.

به هر حال ،باید اشاره نمود ه زبان انگلیسی از نرش برجستهای در گسذترش و تذرویج زبذان و

فرهنب برخوردار است .زیرا حوزة جهانیشدن اقتصاد ه بهصورت یذکجانبذه بذر جهانیذان سذایه
گسترانیدهاست ،زبان و فرهنب را نیز از قاعده خود بهدور ننهادهاست .یافتههای آمذاری گونذاگون
نیز چیرگی یکجانبة آن را پشتیبانی می نند .از جملة این یافتههای آماری ،مذیتذوان بذه وضذعیت

درآمدِ تووید ناخاوص ملی در بین شورهای گوناگون جهان اشاره رد ذه نسذبت بذه پرا نذدگی

جمعیت جهان ،نمایانگر نابرابری آشااری است .برای نمونه ،یای از پرجمعیتتذرین شذورهای

جهان ،هند ،با توجه به جمعیت  1/2میلیارد نفری ،رتبذة نهذم جهذان را در توویذد ناخذاوص ملذی در
اختیار دارد .این در حاوی است ذه ایذاالت متحذدة آمریاذا ،بذا جمعیذت حذدود  323میلیذون نفذر،
بیشترین درآمد تووید ناخذاوص ملذی جهذان را بذه خذود اختصذا

دادهاسذت .بذا نگذاهی لذی ،بذه

جدولهای ( )1و ( )2میتوان به ماهیت نابرابری جهانیشدن اقتصاد ،بیش از پیش پی برد .بنابراین،

یافتههای آماری موجود پیرامونِ تووید ناخاوص ملی ،با توجه به بافت جمعیتی جهان ،نوعی نابرابری
را در توسعة اقتصاد جهانی نشان میدهد.

جدول  .1رتبه بندی جمعيت جهان در سال  2016ميالدی
رتبه
1

کشور
چین

3

آمریاا

2
4
5
6
7
8
9

10

جمعيت
1.373.541.278

هندوستان

1.266.883.598

اندونزی

258.316.051

پا ستان

201.995.540

بنگالدش

156.186.882

ژاپن

126.702.133

برزی

نیجریه
روسیه

1

323.995.528
205.823.665
186.053.386
142.355.415

1

https://www.infoplease.com/world/population-statistics/worlds-50-most-populous-countries2016
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جدول .2رتبهبندی توليد ناخالص ملی در جهان در سال 2014
توليد ناخالص ملی
کشور
رتبه
(بر اساس تریليون دالر)
17.4
آمریاا
1
2

چین

4

آومان

3
5
6
7
8
9

10

ژاپن

10.3
4.6
3.8

انگلستان

2.9

برزی

2.3

فرانسه

2.8

ایتاویا

2.1

روسیه

1.8

هند

1

2.04

بر پایة جدول ( ،)2درآمد ناخاوص ملی آمریاا به تنهایی حدود  17.5تریلیذون دالر اسذت ذه

معادل بیش از  50درصد درآمد ناخاوص ملی نُه شور دیگر برآورد میشود .در این میان ،با توجه

به یافتههای آماری اقتصادی در سطح جهان ،تفاوت چشمگیری میانِ جریان جهانیشدن ،با مفهذوم
اصی آن -همگرایی

جهان -و جریانِ موجود جهانیشدن به شا روشنتر نمود پیدا می نذد.

به بیان سادهتر ،جریانِ نونی جهانیشدن در حوزة اقتصاد ،چیزی جذز نذابرابری اقتصذادی بذیش از
پیش در بین مردم جهان ارزیابی نمیشود.

بخش دیگری از چشمداشتهای جهانیشدن ،به توسعة فرهنب ،آداب و رسوم و زبان جهانی

اشاره دارد .با توجه به جریانِ اقتصادی موجود ،چگونگی سهیم ردن و مشار تدادن خردهزبانها

و فرهنبها دربارة ایجاد فرهنب زبانی بر پایة زبان جهانی بهخودیخود از همان اوگوی اقتصذادی

پیروی می ند .زیرا زبان انگلیسی بهصورت یکجانبه به عنوان ابزار پیشرفت و جهانیشدن مطذرح

است و فرط شهروندهایی ه به زبان انگلیسی آشنا باشند ،میتوانند در ساختار جدید جهانی دارای
نرش باشند .از این جهت ،هرگز نمیتوان نرش زبان انگلیسی را در سرنوشت اجتماعی ،اقتصذادی،

ارتباطی و بهویژه شغلیِ افراد نادیده گرفت .دربارة گسترش زبان انگلیسذی ،بخذش عمذدهای از آن

نیز به ناگزیریِ مردم جهان برای فراگیری زبان انگلیسی ،به عنوان زبان بیناومللی بر میگردد ،زیذرا

سرنوشت آنها به خطر میافتد .برای نمونه ،دانشجوهای دورههای آموزش عاوی بذه ویذژه در دوره

د ترا ،باید گواهی موفریت در آزمون تاف  2و یا مشابه آن را بهعنوان «معیار صالحیت» خذود ارائذه
http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php
TOEFL

1
2
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دهند .در واق ،،هر گونه پیشرفت شغلی و حرفهای آنها در گروِ دانستن زبان انگلیسی اسذت ،چذرا
ه حجم بسیاری از مناب ،جهانی به این زبان منتشر میگذردد .همچنذین ،حتذی فرصذتهذای شذغلی

داخلی شورها و از جمله ایران نیز چیرگی بر زبان انگلیسی را معمذوالا بذهعنذوان پذیششذرط بیذان

می نند .موضوع لی دیگر ،در پیوند با اوزام به یادگیری زبذان انگلیسذی ذه در برگیرنذدة مذوارد

پیشین نیز میشود ،را میتوان در نابرابری های ارتباطی و اجتماعی ناشی از ندانسذتن زبذان انگلیسذی

جستجو رد .این امر سبب شدهاست گرایش به این امر بیش از پیش افزایش یابد.

1

با توجه به موقعیت تحمیلی زبان انگلیسی در جریانِ پیشرفت جهانی ،بهیرین ابزارهای نگرشی و

فرهنگی انگلیسی نیز به عنوان فرهنب و عراید جهانی مورد تبلیغ و گسترش قذرار خواهذد گرفذت.

زیرا زبان ناگزیر دارای بعد فرهنگی و نگرشی اسذت ( .)Hannerz, 2001در ایذن راسذتا ،هملینذک

( )Hamelink, 1994بیان ردهاست ه فرستادنِ یک جانبه فرآوردهها ،نگرشها و گفتمان زبذانی

غرب به شورهای غیرِ بومی و انگلیسیزبان ،با هدا ایجاد فرهنب جهانی به وسیلة جهانیسذازی

اقتصاد ،برای نفو فرهنگی بیشتر در بین این جامعهها طراحی شدهاست .در این میان ،زبان انگلیسی
هم بخشی از فرآوردههای غرب است .بنابراین زبان و فرهنب جهانی چیذزی جذز زبذان و فرهنذب

انگلیسی نیست ه بهطور یکجانبه بر شورهای جهان تحمی شدهاست.

در پیوند با بررسی موضوع جهانیشدن در حوزههای اقتصاد ،زبان و فرهنب و همچنین فاصذلة

آن با مفهوم جهانیشدن و انتظاراتی ه از آن میرود باید به ناتهای اشاره نمود .بر پایة این ناتذه،

به نظر میرسد جهانیشدنی ه غرب با ابزار زبان انگلیسی به گسترش و تبلیغ آن در حوزة اقتصاد،

زبان و فرهنب میپردازد ،نه تنها غربیشدن به معنای عمومی واژه است ،بلاه پیشینهای آمریاذایی

دارد .در واق ،،هدا ،دستیافتن به انتظارات بیانشده از جهانیشذدن ذه در ابتذدا از آن صذحبت
شد ،نیست .بلاه هدا ،بهسویِ خود شاندنِ منفعتها و برتذریهذای اقتصذادی و اجتمذاعی بذرای

غرب و بهویژه آمریاا است .به باور اروینب ( )Erling, 2001بهتر است جهانیشدن را هذممعنذا بذا

آمریااییشدن یا غربیشدن دانست .زیرا از جنبة زبانی ،فرهنگی ،اقتصادی و موارد مشابه اوگوهای
یکجانبة معرفیشده از طریق قدرت سیاسی و نظامی آمریاا است ه بر فضای جهانیشدن زمذانِ

حاضر حامفرما است .در اوگوی امروزی جهانیشدن ،متر اوگوهای برخاسته از بستر جامعههذای

جهانی قاب ِ مشاهده است .برای نمونه ،در پیونذد بذا زبذان ،در تذابهذای آمذوزش زبذان انگلیسذی
بیناومللی ،مانند مجموعه تاب های نیواینترچنج ،در میان گفتگوهای عرضهشذده ،نرذش اساسذی و

چیره در اوگوهای مطرحشده ،بیشتر نمایانگر گونة غربی آن است .این در حذاوی اسذت ذه نرشذی
 1به بخشهای ( 6-2-3و ( )7-2-3مراجعه شود.
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برای جامعههای دیگر با ویژگیهای نگرشی و فرهنگی ویژه متفاوت در نظر گرفته نشدهاست .1بذر

این مبنا ،اگر زبان انگلیسی به عنوان زبان بیناومللی مطذرح مذیشذود ،هذدا اساسذی آن مذیتوانذد

سمت و سو دادنِ جهان به سوی انگلیسیشذدن زبذان و فرهنذب مذردم دنیذا ارزیذابی شذود .در ایذن

حوزه ،هم با توجه به قای نشدن نرشِ برابر برای دیگر زبانها و فرهنبهذا ،گذرایش دادن منذاب ،و
توانمندیهای گوناگون جهان به نف ِ،غرب و سخنگویان بومی زبان انگلیسی شالی طبیعی به خذود

میگیرد.

 .3 .2تأثيرات چيرگی زبان انگليسی
با توجه به هداهایی ه از گسترش زبان انگلیسی در جریانِ جهانیشدن بذه بحذگ گذاشذته شذد،

زبان انگلیسی در خدمت جهانیشدن را میتذوان بذه مفهذوم واقعذی آمریاذاییشذدن و غربذیشذدن

دانست .در این صورت ،با توجه به تعری

ارائهشده توسط بوتیگیذب ( )Buttigieg, 2005دربذارة

واژة چیرگی فرهنگی ،بهعنوان چیرگی گروهی بر گروه دیگر ،بذا و یذا بذدون بهذرهگیذری از زور،

میتوان زبان انگلیسی را نیز از جمله ابزار چیرگی غرب به شمار آورد .با توجه به ارتباط تنگاتنب
زبان و اقتصاد ،آن گونه ه اشاره شد ،زبان انگلیسی وسیلهای است ذه جهذانیشذدن را بذا مفهذوم

غربی آن ممان میسازد .این نوع جهانیشدن ،شرایط را برای انگلیسی ردن دنیذا و فرهنذبهذای

گوناگون آماده مینماید .همچنین در مفهوم نونی جهانیشدن ،باید بیشتر شعار «همه با هذم بذرای

غرب (آمریاا)» را جستجو رد .هر چند مفهوم واقعی «همذه بذا هذم بذرای هذم» ذه معنذای اصذی ِ

جهانی شدن است ،در این چارچوب مطرح نیست .بنابراین ،از گسذترش زبذان انگلیسذی بذه عنذوان

وسیلة جهانیشدن نوعی سیطرهجویی پی گرفته میشود ه در این بخش ،برخی از اارهای آن بیان

شدهاست .تأایرهای چیرگی زبان انگلیسی را میتوان در پیوند بذا مفذاهیم پذیشرو ،بذه گسذتردگی
بررسی نمود.

 .1 .3 .2طبقهبندی زبانی
از نشانههای گسترش زبان انگلیسی به مثابه ابزار جهانیشدن ،گسترش طبرهبندی زبانی در بین افراد

جامعه است ه به شا چیرگیِ پنهان ،عم می ند .سانی ه زبان انگلیسذی را فذرا گرفتذهانذد و

میتوانند از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار نند ،به عنذوان طبرذة برتذر سذخنگویان انگلیسذی بذه

شمار میآیند و از موقعیت اجتماعی برتری هم سود میبرنذد .نتیجذة طبرذهبنذدی زبذانی ،عذالوه بذر

 1به بخش سوم (تحلی محتوا) ،مراجعه شود.
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جداییِ بیشترِ طبرههای جامعه از یکدیگر ،فرسایش زبان و در حاشیه قذرار دادنِ زبذانهذای محلذی

خواهد بود .فیلیپسون ( )Philipson, 1992نابودی زبانهای بومی را از پیامدهای همین گسترش بذه

شمار میآورد .پاراماسواران ( )Parameswaran, 1997جدایی بیشتر طبرههای اجتمذاعی هنذد را از

یکدیگر بر اسا

روستایی و شهری با طبرهبندی زبانی مرتبط میداند .به این معنا ه فرذط مذردم

طبرههای پائین ،از زبان محلی در ارتباطهای خویش بهره میبرنذد و گذروههذای نخبذه ،فرذط زبذان
انگلیسی را وسیلة ارتباطی خویش با دیگران میدانند.

 .2 .3 .2تكوین ارزشهای آزادیخواهی به سبك غربی
گسترش زبان انگلیسی بیشتر به رواج دادنِ ارزشهای غربی (سبک زندگی به شذا

لذی آن) در

جامعههای گوناگون منتهی میشود .بر پایة دیدگاه اساریز ( )Scrase, 2002ایذن نذوع تذرویج ،بذه

فردمحوری در بُعدهای هنی و عاطفی میانجامد ه سرانجام میتواند یکپذارچگی و همبسذتگی
شور بزرگی ماننذد هنذد را در معذرخ خطذر جذدی قذرار دهذد .در همذین راسذتا ،گانذدی 1رهبذرِ

آزادیخواه هند ،نیز یادگیری زبان گجراتی 2را برای فرزندانش برای خیانت ناردن به شورش از
هر چیزی پر اهمیتتر میدانذد .ایذن پافشذاریِ گانذدی بذر یذادگیری زبذان مذادری در مرابذ زبذان
انگلیسی چنان قوی بودهاست ه برخی آن را بر خذالا مشذیِ اعتذدال و رویاذرد صذلح طلبانذه و

انساندوستانه وی میدانند و او را سر ش میخوانند (.)Barzin, 1975
در حاوی ه جوام ،شرقی به عواط

و روابط اجتماعی خود بسیار پایبندند ،ترویج ارزشهذای

آزادیخواهانه ،موجب از هم گسیختگی و بحرانهای روانی و اجتماعی میشود .جوام ،گوناگون

با توجه به آداب ،رسوم و فرهنب اجتماعی دارای بایذدها و نبایذدهای ویذژة خذود هسذتند .در ایذن

میان ،گسترش زبذان انگلیسذی بذا رواج دادن زبذان جهذانی و فرهنذب جهذانی مذیتوانذد در عمذ ،

ارزشهذذای ویذذژه جامعذذههذذای گونذذاگون را در حاشذذیه قذذرار دهذذد .از مذذوارد پیذذدایشِ ارزشهذذای

آزادیخواهی ،میتوان بذه گسذتردن اوگذوی درآمیختگذی جنسذیتی و یذا اوگذوی آزادی بذیشذرطِ

نوجوانها و جوانها در بین جامعههای گوناگون اشاره رد .در چنین حاوتهایی در برخی موارد،

حتی همبستگی درون شورها و اخالقیات دستخوش نامالیمات میشود .این در حاوی است ذه
افرادی مانند استرن ( )Stern, 1992و یا اخیراا دالچیزا و هینتن ()Della Chiesa & Hinton, 2012

سعی می نند با ادعای چندفرهنگهبودن زبان انگلیسی ،نرش چیرگی آن را مرنب نمایند.

Mohandas Karamchand Gandhi
Gujarati

1
2
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 .3 .3 .2استعمار ذهن
همانگونه ه بیان شد ،روش استعمار نو با استعمار هن در دورة حاضر متفاوت است .بذا اسذتفاده
از گسترش زبان انگلیسی ،فرهنب ویژهای تبلیغ شذده و گسذترش داده مذیشذود (یاپارچذهسذازی

فرهنگی) .این امر سبب میشود تا عالوه بر ایناه معیارها ،قانونهذا و رفتارهذای اجتمذاعی گروهذی

ویژه فرط معیار ارزشگذاری به شمار میآیند ،خردهفرهنذبهذا ،مذذهبهذا ،هنذر ،تذاریخ ،زبذان،

میراث و مواردی از این قبی دیگر اقوام نیذز مذورد تهدیذد و تخریذب قذرار گیرنذد .در ایذن زمینذه،

نگرشهای عمومی مردم جهان با ارائة اوگوهای یکجانبه به تسخیر در میآینذد و ایذن جریذان ،بذا

موشاافی ،انجام میپذیرد .چاترجی ( )Chatterjee, 1993نمونهای را در این زمینه بیان می ند ه
نخبههای بنگالدشی به هنگام حضور در گردهماییهای عمومی از زبان انگلیسی استفاده می ننذد،

زیرا هن این گونه به تسخیر در آمدهاست ه زبان انگلیسذی و رفتذار انگلیسذی همذراه بذا فرهنذب

انگلیسی برتر است .بنابراین به باور این گروه ،دیگر زبان و فرهنب بومی ،معیار ِمناسبِ فرهنگی به

شمار نمیآید .این خودباختگی زبانی و فرهنگی را می توان «استعمار هن» نامیذد .بذه گونذهای ذه

رفتار نشأتگرفته از تأایر چیرگی ناخودآگاه است و فرد با چنین هنذی هذی گونذه نتروذی بذر آن
ندارد.

 .4 .3 .2چيرگی باورها
مردم در جهان با استفاده از ملیت ،دین و باورهای گوناگون ،با یذکدیگذر در ارتبذاطانذد .بذر پایذة
دیذذدگاه پنذذی ذذو

( )Pennycook, 1995زبذذان انگلیسذذی بذذا تبلیذذغ و گسذذترش دادن معیارهذذای

اجتماعی ،نگرشها و فرهنگی ویژه ،بر پایة پیشرفت تاریخی خود ،باورها ،دینهذا و فرهنذبهذای
دیگران را تخریب می ند .در حاوی ه برخی نویسندههای غربی مانند اسمیت ( )Smith, 1983بذر

این باورند ه باورها موضوعهای مناسبی برای گفتمان نیستند .در واقذ ،،باورهذای غربذی بذه مثابذه

موضوعهای آموزشی در تابهای آموزشی بیناومللی گسترش و تبلیغ میشوند .این امر میتواند

به مرورِ زمان ،مان ِ،ایجادِ فرصتی ،برای ابراز ارزشهای جامعههای گوناگون شود ،چرا ه آنها از

وسیلة ارتباطی ه به نوعی زبان آن فرهنب است ،محروم خواهند شد.

 .5 .3 .2نابرابری فرهنگی
تأایرِ دیگرِ گسترش زبان انگلیسی ،ایجاد فرهنب یکجانبة انگلیسی و به بیانی ،جهانی خواهد بود.

به دوی ایناه این جریان ،از شعار همهباهم برای غرب ناشی میشذود ،نتیجذة آن نذابرابری فرهنگذی

خواهد بود .زیرا فرط یک فرهنب در آموزش زبان انگلیسی به عنوان اوگو معرفذی مذیشذود و آن
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هم فرهنب زبان انگلیسی است .از آنجایی ه مرووة فرهنب از مرووة زبان جدا نیست ،در فرهنب

جهانی (یاپارچهسازی فرهنگی) موردِ نظر غرب ،هم چیزی جز حا میت و سلطهجذویی فرهنگذی
(غربی) بر دیگر فرهنبها دنبال نمیشود .زیرا فرط نرش فرهنب غرب با استفاده از زبان انگلیسی

پررنب جلوه داده میشود و گاهی برخی فرهنبها مورد تاخت و تاز هم قرار میگیرنذد .بنذابراین
جایگاهی برای دیگر فرهنبها در این پهنه پیشبینی نشدهاست.

 .6 .3 .2نابرابری ارتباطی و زبانی
تأایرِ دیگرِ چیرگی ،گسترش زبان انگلیسی به عنوان ابزارِ جهانیشدن ،با توجه به اص همه بذا هذم

برای غرب ،نابرابری ارتباطی و زبانی است .زیرا در موقعیتهایی ه وسیلة ارتباط زبذان انگلیسذی

است ،غیرِ انگلیسیزبانها بیشتر در حاشیه قرار میگیرند .زیذرا یذا ناچارنذد ،سذاوت ننذد و یذا از
شر ت در گفتگو باز داشته میشوند .تا اهاشی ( )Takahashi, 1991انسانشنا

ژاپنذی ،بذر ایذن

باور است ه انگلیسیزبانها در همایشهای بیناومللی با استفاده از شیوههای گفتاری مانند اربرد

اصطالحها ،سری ،سخن گفتن و اربرد جملههای پیچیده ،اغلذب انگلیسذی زبانذان غیربذومی را در
موقعیت انفعاوی قرار میدهند .در این رهگذر ،به سبب چیرگی بذر تجزیذه و تحلیذ گفتمذان زبذان

انگلیسذذی ،سذذودجویی نذذابرابری را بذذرای خذذود اماذذانپذذذیر مذذیسذذازند .موضذذوع دیگذذر ایناذذه،
انگلیسیزبانهای بومی با استفاده از امتیاز زبانی و ایجاد ارتباطهای یذکجانبذه و نذابرابر ،بیشذتر در

مینِ توسعة قدرتمند بوده و متر در ایجاد فضای گفتگوی ساوم و بیطذرا اقذدام مذی ننذد .در

این راستا ،گاهی تفسیر و برداشتهای نادرست در روابط سیاسی بیناومللی مورد استفادة نادرسذت

قرار میگیرد .اگرچه ،به ظاهر ،این موضوع مهر تأییدی بر این مطلب اسذت ذه زبذان انگلیسذی را

باید با جدیت بیشتری آموزش داد و فرا گرفت ه اوبته اعتراضی به آن نیسذت .امذا بایذد بذه خذاطر

داشت ه اورای این دیدگاه ،خود دوی روشنی است بر ایناه هدا نهایی این اتفا ها ،همان تأایر

سلطة نامحسو

به سوی «دیگر شدن» است.

 .7 .3 .2نابرابری زبانی و نابرابری اجتماعی
سلطة زبان انگلیسی سبب رونق تعصبهایی میشود ه نابرابری زبانی را بین افرادی ه میتواننذد
انگلیسی صحبت نند و سانی ه نمیتوانند ،تشدید مذی نذد ( .)Waters, 2013بذه گونذهای ذه

آنهایی ه قادر به سخن گفتن به زبان انگلیسی نیستند ،مورد اهانت و ناچیز شمردن دیگذران قذرار

میگیرند .تسودا ( ،)Tsuda, 1994روزنامهنگار ژاپنی ،دربارة نابرابریِ زبانی ناشی از گسترش زبان
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انگلیسی به مثابه ابزار جهانیشدن مینویسد «چیرگی به زبان انگلیسی سبب غرور و افتخار در میذان

برخی شورهای آسیای شرقی شدهاست ،به گونهای ه من شاهد بذودم یاذی از هنذدیهذا ،مذردم
عرا را به خاطر ندانستن زبان انگلیسی جانور مینامیذد» ( .)Tsuda, 1994, p. 26ایذن نمونذهای از

چیرگی فرهنگی است ه بین انگلیسیزبانهای غیرِ بومی گسترش یافتهاست .همین موضوع اسذت
ه نابرابری اجتماعی را در بین مردم جهان گسترش دادهاست .همچنین این خود نذوعی از تحمیذ

فراگیری زبان انگلیسی با توجه به شعار «همه بذا هذم بذرای غذرب» اسذت .زیذرا بذا فذرار از نذابرابری

اجتماعی ،شغلی و اقتصادی ،گروه بسیاری از فراگیذران زبذان انگلیسذی ،ناچذار بذه یذادگیری زبذان
انگلیسی میشوند.

 .4 .2راههای کاهش چيرگی زبان انگليسی
توجه به مبحگهای باال در مورد زبان انگلیسی به مثابه ابزار جهانیشدن و تذأایرات چیرگذی آن بذر

جنبههای مختل

زندگی بشری از جمله زبان ،باورها و فرهنب ملتهای گوناگون ،نگارندگان را

به پژوهش در این زمینه وا داشت .مراوة حاضر بر آن است تا نشان دهد اوگوی گسترش یکجانبذة

زبان انگلیسی ه در حوزه آموزش و اربرد زبان انگلیسی بر مردم جهان تحمی شدهاست ،از بذار

فرهنگی و نگرشی خاوی نیست .همچنین ،اوگوی موردِ اشاره در جستجوی چیرگی و سذلطهجذویی

فرهنگی ،نگرشی ،سیاسی و موارد مشابه در میان مردم جهان است .بنابراین در این بخش ،بذه ارائذة
راهاارهایی برای اهش تأایرات سلطه زبان انگلیسی پرداخته میشود.

 .1 .4 .2تأکيد بر جایگاه زبان انگليسی بهعنوان یك زبان خارجی
همانگونه ه در بخشهای پیشین شرح داده شد ،سعی شدهاست جایگاهی جهانشمول برای زبان
انگلیسی تعری

شود ه در راستای اهداا جهانیشدن باشد ( .)Le Ha, 2008این در حاوی است

ه نگارندگان بر این باورند ه همچنان باید جایگاه زبان انگلیسی را در سطح زبذان خذارجی و یذا

زبان دوم نگاه داشت .زیرا این امر ،نخست از نظر روحی و روانی زمینة سخت وشذی در شناسذایی

جنبههای گوناگون و مشابه فرهنگی منطرهای را ترویت می ند .دوم ،با قرار دادن زبان انگلیسی در

جایگاه «یک االی خارجی» از تأایر چیرگی و ناخودآگاه آن تا اندازهای جلوگیری می ند .بایذد
اشاره نمود ه با توجه به شواهد یادشده ،فرضیة زبان انگلیسی به عنوان ابزار جهانیشدن با مفهذوم

واقعذذی جهذذانیشذذدن در ترابذ اسذذت .زیذذرا زبذذان انگلیسذذی هرگذذز از درون زبذذانهذذای موجذذود بذذا

فرهنبهای متفاوت در جهان به خودی خود و بهشیوهای آزادیخواهانذه بذه جریذان جهذانیشذدن
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نپیوستهاست .بلاه ،به طور یکجانبه بر جریانِ جهانیشدن به شیوهای نامترارن تحمی شدهاسذت و

به شا طبیعی با اعتبار فرهنگی و نگرشیِ گروهی ویژه قاب ِ تصور است.

بنابراین نگاه داشتن جایگاه زبان انگلیسی در سطح زبان خارجی و دوم و سوم ضروری به نظذر

میآید .این به این معنا نیست ه جایگاه زبان انگلیسی هما نون در ایران و یا بسیاری از شورهای

دیگر به گونهای دیگر است ،یا ایناه میبایست آن را در جایگاه زبان اول تصذور ذرد .بلاذه ایذن
پیشنهاد برای به شمار نیاوردنِ آن در جایگاه زبان بیناومللی به معنذی زبذانی ،رهذا از بذار فرهنگذی،

فاری ،سیاسذی ،و نگرشذی مذورد ادعذا ( Smith, 1983; Stern, 1992; Nunan, 2000; Jenkins,

 )2009است .همچنین با توجه به تأایرات سلطة فرهنگی و اجتماعی ناشی از فرایند زبان انگلیسی به

عنوان زبان بیناومللی و جهانی ،شایسته است ه جایگاه زبان انگلیسی را بذه عنذوان زبذان خذارجی

گسترش دهیم .از این رهگذذر ،سذلیرههذا و نگذرشهذای گونذاگون نسذبت بذه زبذانهذای خذارجی
گوناگون سمت و سو میگیرد .عالوه بر این ،هر فراگیر ه به یادگیری زبان خارجی یذا زبذان دوم
بپردازد ،به ویژگیهای فرهنگی و نگرشی آن زبان به عنوان زبان خارجی توجه می ند .همچنین به

جنبههای پنهان آن وا نش و هوشیاری بیشتری نشان میدهد و در عذین حذال بذه تذالش جهذتدار

خود در یادگیری بهتر و آگاهانة آن زبان ادامه میدهد .در این راستا ،فرهنب ،خود در مرایسذه بذا
فرهنب بیگانه ،نه تنها دارای مفهوم بوده ،بلاه شاخصة میراث فرهنگی به شمار میرود و هرگز بذه
آسانی حاضر به از دست دادن آن نیست .از اینرو ،نرش معلمهذای زبذان انگلیسذی بسذیار حسذا

ارزیابی میشود .زیرا معلم میتوانذد فراگیذران را چشذم و گذوش بسذته ،نسذبت بذه یذادگیری زبذان

انگلیسی ترغیب ناند .همچنین معلم میتواند با بیان علت تفاوتهای فرهنگی و زبذانی و در نتیجذه

تعیین جایگاه هر زبان خارجی از جمله زبان انگلیسی ،از خود باختگی فراگیران در مرابلذة فرهنذب

بیگانه در هنگامِ زبانآموزی جلوگیری ند .عالوه بر این معلم دستِ م میتواند نرذش مناسذب و

تأایرگذاری را به عهده گیرد .در این صورت ،عالوه بذر ایناذه فراگیذری زبذان خذارجی بذه معنذای

پذیرش بیچون و چرای رفتارها و نشهای اجتماعی گروهی خا

نیست ،بلاه بیشذتر وسذیلهای

اسذذت بذذرای ارتباطذذات و مبذذادالت فرهنگذذی و نذذه از خذذود بیگذذانگی فرهنگذذی ذذه گذذاهی هذذم در
گردهماییها و رسانهها به آن دامن زده میشود .بنابراین ،نبایذد زبذان انگلیسذی را بذا نذام اوگوهذای

رسمی زبان جهانی پذیرفت ،چرا ه تأایرات چیرگی آن به طور لی نادیده گرفتذه مذیشذود و در

فراگیری آن باید تأ ید دو برابر ،بر جایگاه ویژة آن داشت .همچنین باید در نظر داشت ه تذالش
برای ایجاد جایگاه بیناومللی ویژهای برای زبان انگلیسی در جریانِ جهانی شدن ،بیش از هر چیز به

زیانِ دیگر زبانها و مل خواهد بود .اوبته بررسی تأایر چیرگی یکباره زبان انگلیسی بر جامعههای
دیگر نیازمند پژوهشهای متمر ز و گسترده است.
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 .2 .4 .2تالش برای جایگزینی زبانهای مشترک منطقهای
از دیگر راهاارهایی ه در اهش چیرگی ناشی از گسترش زبان انگلیسی مطرح میشود ،استفاده
از مناب ،زبانی و فرهنگی مشتر

منطرهای در همایشها و محف های ارتباطی از ایذن گونذه اسذت.

زیرا در صورت پیذدایش زبذانهذای جذایگزین ،در گذردهمآیذیهذای ارتبذاطی محلذی و منطرذهای

میتوان ،با اشاره به وجود زبانها و فرهنبهای گوناگون جهان به پیشرفت زبانهای دیگر در نار

زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بسیار مک رد .حتی میتوان تشای همذایشهذای جهذانی

در مناطق جهان را وابسته به ارائة مراوهها به زبان همان منطره نمود .در نتیجه ،زبانهذا و فرهنذبهذا

بیشتر در تراب و تعام بیناومللی قرار میگیرند و از یکجانبهنگری دربارة همانندسازی فرهنبها

(فرهنب جهانی) و زبانها بهطور جدی جلوگیری خواهد شد .این امر سبب میشود همة زبانهذا و

فرهنبها از شرایط و موقعیّت برابذری بذرای نمایانذدن وجذود بذیناومللذی برخذوردار گردنذد و در

رهاورد این هم نشی ،به زبان و فرهنب جهانی فراگیر و همهجانبه نزدیکتر شذوند .همچنذین ،از

دیگر برتریهای این راهاار ،پرهیز از نابرابری ارتبذاطی و فرهنگذی یذا نذابرابری زبذانی و فرهنگذی
اجتماعی در امر آموزش و اربرد زبان انگلیسی خواهد بود.

 .3 .4 .2جلوگيری از تحميل محيط غير بومی بر زبانآموز
توجه به بومشناسی زبان ،از دیگذر راهاارهذا در برابذر سذلطهجذویی زبذان انگلیسذی اسذت .تسذودا
( )Tsuda, 1994از منتردهای گسترش زبان انگلیسی ،برای نخستین بار مفهوم اوگذوی بذومشناسذیِ

زبان را در مراب اوگوی گسترش زبان ارائه رد .وی بذر ایذن بذاور اسذت ذه بذا توجذه بذه شذرایط

محیطی و هم نشی انسان با محیط پیرامون ،رشد و پیشرفتِ زبذان از محذیط ،جذداییناپذذیر اسذت.
توسعة هر زبان ،گویش ،نرشهذا ،فرهنذب ،باورهذا و مذوارد مشذابه را نمذیتذوان از محذیط بیگانذه

دانست .اگر فرط به گسترش زبان انگلیسی به عنوان زبذان بذیناومللذی بپذردازیم ،در واقذ ،،اوگذوی

بومشناسذی زبذان منطرذههذای گونذاگون جهذان را ذه از حرذو مسذلم افذراد جامعذه اسذت ،مذورد

دستاندازی قرار دادهایم .زیرا محیط زبانویژه ،جایگاهی مناسب بذرای پذرورش افذراد آن محذیط

است .آیا درست است انسان از شرایط رشد در محیط بومی خذود جذدا بذوده و در شذرایط محذیط
تحمیلی دیگری قرار گیرد؟ بنابراین از آنجایی ذه زبذان ،محذیط ویذژهای را بذرای رشذد و تربیذت

فراهم می ند ،تحمی محیط بیگانهای بر انسان ،چیزی جز نادیده گرفتن حرو طبیعی او نیست.

به نظر میرسد ،نظریة تسودا در مورد بسیاری از زبانهای منطرههای گونذاگون جهذان ذاربرد

دارد .زیرا شرایط و نیاز محیطی در فرایند تووید صدا ،نرشها و حتی در

مترابذ  ،از مهوفذههذای
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تأایرگذار است ذه مذیتوانذد نذابرابری زبذانی و اجتمذاعی را افذزایش دهذد .بنذابراین بذا توجذه بذه

بومشناسی زبان ،بیتردید تحمی زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی نوعی شبیخون آشاار ،نسبت
به حق و حرو طبیعی انسان بذه شذمار مذیآیذد .در ایذن زمینذه ،ضذع

بذیش از انذدازة بسذیاری از

فراگیران زبان انگلیسی در ادایِ درست واژههای انگلیسی از مواردِ رعایت ناردن بومشناسی زبذان

انگلیسی به عنذوان زبذان جهذانی اسذت .بذرای نمونذه ،پرا نذدگی گذویش زبذان انگلیسذی در میذان

سخنگوهایی ه گاهی موجب در

ناردن دوسویه نیز میشود ،از آاار بومشناسی زبان به شمار

میآید .چنین راهااری میتواند تا حدودی از دغدغة اسااتناب انگا

و فیلیپسون (Skutnabb-

 )Kangas & Phillipson, 1995در مورد حرو زبانی بشر بااهد .عالوه بر ایناه از سلطة فرهنگی

گروهی خا

بر گروههای دیگر نیز پرهیز میشود .همچنین ،به جهانیان نیز این فرصت را میدهد

تا با توجه به نرشهای زبانی موجود و آمیختگی فرهنگی ناشی از ارتباط زبانهای مختلذ  ،زمینذة

رشد خودبهخودی زبانی جهانی را ه از اربرد ملی و بدون اوزام سیاسی ،نظامی و اقتصادی پدیذد

میآید ،ایجاد نماید.

 .4 .4 .2ایجاد اتحادیههای مشترک تجاری و فرهنگی منطقهای
پیشنهاد دیگر ،فراخواندنِ شورهای جهان به ایجاد واحدهای منطرهای تجاری فرهنگی تأایرگذار
در جریانِ جهانیشدن است .چنانچه زبان انگلیسی از «غرب به هرجا» عبور ند ،نمیتذوان انتظذار

داشذت ذذه زبذذان انگلیسذذی را از فرهنذب مربوطذذه جداسذذازی نمذذود .بنذابراین ،توجذذه جذذدیتذذر بذذه

حر تهای فرهنگی و انتشاراتی از درون میتواند تا حدودی نتیجهبخذش باشذد .بذرای نمونذه ،در
آموزش زبان انگلیسی میتوان بر همااری بیشتر اتحادیههذای جنذوب -جنذوب 1در قاوذب راه ذار

عملی تأ ید ورزید .زیرا تابهای آموزش زبان انگلیسی را ه نویسندههای بومیِ زبذان انگلیسذی

به شا بیناومللی گسترش داده و پرا نده می ننذد ،بذیتردیذد مبتنذی بذر تبلیذغ فرهنذب و رسذوم

سخنگویان بومی آن سازماندهی شدهاند .در صورت هماذاری اتحادیذههذای جنذوب-جنذوب در

نگارشِ تابهای آموزش زبان انگلیسذی ،مذیتذوان گذامهذای بلنذدی در ارزشگذذاری فرهنگذی

منطرههای گوناگون جهان برداشت .در زمینة نیازهای شورهای در حال پیشرفت ،با اشترا هذای

فرهنگی و نگرشی ،میتوان تابهای آموزشی همسو با آن ساختار را نگارش رد ،تا ارتباطها و
محتوای آموزشی بهطور یکجانبه از طرا استعمار نو سر و سامان داده نشوند .در نتیجه ،از چیرگی

فرهنگی تا اندازة چشمگیری است و به سوی اوگوی «همه برای هم» گامهای عملی برداشت.

South-South

1
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 .3تحليل محتوای کتاب های آموزشی اینترچنج به عناوان مصادای یاكساویگی

فرهنگی
از آنجایی ه مبحگ جهانیشدن و فرهنب از نگرانیهای جدی جوام ،امروزی اسذت و فرهنذب

جزء جداییناپذیر زبان است ،بنابراین تحلی متنهای درسی زبان آموزی مورد توجه پژوهشذگران
قرار گرفته است .رتازی و جین ( )Coratzzi & Jin, 1999در ایذن بذاره مذینویسذند مذتن درسذی

میتواند یک معلم ،نرشه ،منب ،،مسئول ،و موارد مشذابه یذک رویذه باشذد .از ایذن گفتذه ،بذه خذوبی

دریافت میگردد ه تابهای درسی جدا از محتوای زبذانی و پیذامی دارای سذازههذای فرهنگذی
بودهاند .همچنین این تابها بیانگر پندارهای چیره هستند ه در فرآینذد جهذانیشذدن مذیتوانذد

گرایشها و وابستگیهای ویژهای را ایجاد نموده و بذه عنذوان عامذ بازدارنذدهای بذرای پنذدارهای

رقیب باشد .بنابراین ،بر آنیم به پرسش دوم ،در راسذتایِ تبیذین بیشذتر موضذوع بذاال ،بذر پایذة ایناذه

آموزش زبان انگلیسی مسیری جانبدارانه را تشویق مینماید ،پاسخ دهیم .بر این مبنا ،این پژوهش

با ارائة یک اوگوی تحلی محتوا ،در پیِ آن است تا تابهای آموزش زبان انگلیسی ذه جایگذاه

ویژهای در گردهمآییهای آموزشِ زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانها در پهنة بیناومللی دارنذد،
را نرد و بررسی ند.

 .1 .3الگوی تحليل محتوا
برای بررسی موضوع فرهنب ،تالش شد تعریفی ارآمد از «فرهنب» با تایه بر فرضیههای المی
و جامعهشناختی زبذان ( )Fairclough, 1989; Halliday, 1985; Van Dijk, 1998ارائذه شذود .بذر

پایة این تعری  ،اوگویی مناسب برای بررسی می و یفی موضوع فرهنذب موجذود در مجموعذه

تابهای اینترچنج مشخص شذد .بنذابراین ،در جهذت قابذ انذدازهگیذری ذردن ایذن تعریذ  ،از

دیدگاه ویلیامز ( )Williams, 1983پیرامونِ فرهنب بهره گرفته شد .برای دقیقشدن در برداشت و
بذذا توجذذه بذذه تعری ذ

برگرفتذذه از نویسذذندههذذا و پژوهشذذگران اشذذارهشذذده ،فرهنذذب و سذذازههذذای

تشای دهنده آن بیان شد ه در زیر به همراه نمونههایی ارائه میگردند:

فرهنب :راهاارهای رایج و مورد توجه و مبتنی بر هویت یک جامعه برای رف ،یک نیذاز واقعذی و

یا غیرِ واقعی است ه میتواند در برگیرنده چهذار مهوفذه «ارزشهذا ،هنجارهذا ،نهادهذای عامذ  ،و

فرآوردههای فرهنگی» باشد:

او ) ارزشها :باورها و دیدگاههایی ه در یک جامعه مهم بذه شذمار مذیآینذد و اوگذوی ارزشذی

خاصی را گسترش میدهند.
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نمونه  :1تاب اینتذرچینج دو :در

اول :صذفحه دو ،بخذش اول ،صذفحه دو ،بخذش دوم ،صذفحه

چهار ،بخش ششم ،صفحه هفت ،بخش سیزدهم ،همگی بر اموری تأ ید دارند ه آزادی عمذ را

در سرگرمیها به مخاطب ارائه مذینمایذد .بنذابراین همگذی ایذن مذوارد بذا دو عنذوان «ارزش هذای
ویبراوی» و همچنین «سرگرمی» استخراج گردیدند.

نمونة :2تاب اینترچنج دو :در

دوم« ،موضوع عدم دریافت مک ماهیانه از پدر به دوی 16ساوه

شدن» (بیان شده توسط مااومه ننده) بهعنوان یک «ارزش» در یک جامعة ویبرال به شذمار آمذده و
استخراج شدهاست (=آزادی).

نمونة  :3تاب اینترچنج دو :در

پنجم ،تمامی فعاویتهای شبانه و نسرت به عنوان «ارزش» و از

نوع (سرگرمی) در نظر گرفته شدهاست.

ب) هنجارها :به مجموعه فعاویتهایی گفته میشود ه در یک جامعه پذیرفته شده و انجام میگردد.
نمونة  :1تاب اینترچنج سه :در

سوم :صفحة شانزده ،بخذش اول :)snapshot activity( :معرفذی

سب و مراقبت از آن به شا یک عم پذیرفتهشده به عنوان «هنجار» استخراج شدهاست.
نمونة  :2تاب اینترچنج یک :در

آن جامعه استخراج گردیدهاست.

نمونة  :3تاب اینترچنج دو :در

دوم ،موضوع تما

بین دختر و پسر به عنوان یک «هنجار» در

پنجم« ،رقص» به عنوان هنجار در آن جامعه استخراج گردید.

ج) نهادهای عام  :به مجموعهای از مر زها ،ادارهها ،فروشگاه ،نمایندگیها و یذا نهذادهذایی گفتذه

میشود ه دو مورد باال یعنی ارزشها و هنجارها را تبلیغ و در قاوب فذرآوردههذای فرهنگذی ارائذه
مینمایند.

نمونه  :1تاب اینترچنج یذک :در

هفذتم :صذفحه  ،44بخذش دوم :محذ انجذام رقذص و پخذش

موسیری با نام « »Karaeoke barو صفحه  ،46بخش ششم :نام «باشذگاه را

عنوان دو مر ز و بنابراین نهاد عام تشخیص داده شده و استخراج گردیدند.

نمونه  :2تاب اینترچنج یک :در

( »)Rock-it Clubبذه

دوم« ،رستوران با نام ( »)Hamburger Heavenبه عنوان یذک

مح و در نتیجه نهاد عام استخراج شدهاست.

نمونه  :3اینترچنج دو :در
تشخیص داده شد.

پنجم ،مح

نسرت به عنوان یک نهذاد عامذ بذا نذام (سذرگرمی هذا)

د) فرآوردههای فرهنگی :به مجموعة مواد و یا فرآوردههایی گفته میشود ه در راستای موارد باال

یعنی هنجارها و ارزشها تووید ،به وسیلة نهادهای ویژهای تبلیغشده و در اختیار مردم قرار میگیرند
و در نهایت فرهنب را شا میدهند.
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نمونة  :1تاب اینترچنج یک :در

سذبک وبذا

نهم :صفحه  63و بخذش یذازدهم :االهذای گونذاگونی ماننذد

و موسذیری بذرای نمونذه ( )baggy pants; hiking boots; hip-hop style musicاز

جمله فرآوردههای فرهنگی است ه از این تابها استخراج گردیدند.
نمونة  :2تاب اینترچنج یک :در

دوم ،اسنک (غذا) به عنوان فرآوردة فرهنگی بذه شذمار آمذده

نمونة  :3تاب اینترچنج دو :در

پنجم ،موسیری بذه عنذوان فذرآوردة فرهنگذی بذه شذمار آمذده و

است.

استخراج گردید.

الزم به اشاره است ه هر دام از نمونههذای بذاال در پیوسذت مراوذه بذه طذور امذ همذراه بذا

جدولهای مربوطه ارائه شدهاسذت .در صذورت نیذاز ،مخاطذبهذا مذیتواننذد فهرسذت مووفذههذای
استخراجی از هر سه جلد و تکتک در ها را درخواست نمایند.

اوبته باید توجه نمود ه تعری هذای بذاال ،بذهصذورت لذی و بذدون در نظذر گذرفتن موقعیذت

جغرافیایی و یا محیطیِ موضذوعات اسذت ،بنذابراین ایذن پارامترهذا مذیتواننذد دارای مصذدا هذای

گوناگونی باشند .برای نمونه« ،هنجار» به عنذوان یذک فعاویذت پذیرفتذهشذده در محیطذی اجتمذاعی

میتواند چنین باشد ،ووی همان مورد در جای دیگر «ناهنجار» به شمار میآید .از جمله مواردی ه
خواننده در ادامه خواهد دید مبحگ «رقص» است ذه بذرای یذک جامعذه غربذی هنجذار اسذت ،در

حاوی ه در جایی مانند ایران اساساا یک ضدِ هنجار به شذمار مذیآیذد .بذه همذین دویذ

اسذت ذه

موضوع «رقص» در این تابها بازنمایی شدهاست .به بیان دیگر ،اگر این موضوع برای آن جامعذه

هنجار نمیبود ،بیتردید یک نویسنده به عنوان «ناهنجار» از آن پرهیز مینمود .ناتذه دیگذر ایناذه،

در استخراج مهوفهها ،همپوشانیهذایی نیذز وجذود دارد .بذرای نمونذه ،در پیونذد بذا نهادهذای عامذ
میتوان به طور لی موضوع «تغذیه» را بذه عنذوان نهذادی عامذ در نظذر گرفذت ذه منترذ

ننذده

بسیاری از موضوعهای خردهفرهنگی اسذت .در حذاوی ذه خذود «غذذا» از سذوی دیگذر در ذاالی

فرهنگی گنجانده شدهاست و زیر مجموعذه ذاالی فرهنگذی اسذت .بنذابراین ،بذرای جلذوگیری از

آمیختهشدن مبحگ ما «تغذیه» ،به عنوان امری لی ،را در جایگاه نهاد قرار داده ،اما برای اال واژة

«غذا» را به ار بردهایم .بنابراین از آنجایی ه یافتههای این پژوهش منطبق بر تابهای اینتذرچنج
است ،یک موضوع بهمانند هنجار و مصدا های آن فرط مربوط به آن محیط ویژه هستند.

به منظور بررسیِ وجود سازههای یذاد شذده ،محتذوای مجموعذه اینتذرچنج ( 3جلذد) بذا نگذاهی

موشاافانه مورد بررسی قرار گرفتند .برای نمایان ساختن بار و ترا م هر یک از این سازهها ،آنهذا

از جنبة میزان و فراوانی رخداد دستهبندی شدند .برای اعتبار بخشیدن به یافتههذا و شذرحدادنِ سذهم
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بار فرهنگی ،میزان رخداد و درصد سازههای فرهنذب غربذی قابذ ِ مرایسذه بذا فرهنذب خنثذی ( ذه

میتواند جهانشمول و یا بیناومللی به شذمار آیذد) قذرار گرفذت .در ایذن راسذتا ،چهذار تحلیذ گذر

(استادهای ایرانی آموزش زبان انگلیسی) جایگاه غربی و یا بیطرا مصدا های استخراج شذده را

مورد بررسی قرار دادند و در موارد شماش میان دیدگاههای آنها تا دستیابی به توافق ام و

قطعی بحگ و بررسی موضوع ادامه مییافت .بنابراین یافتذههذای آمذاری زیذر بذر اسذا
توافقنظر ام

.)2010

دیذدگاه و

آن افراد بوده و بیتردیدِ غربی و غیر ایرانی معرفی شذدهانذد ( Zarei & Khalessi,

از آنجایی ه روش انجام ار در پیوند با یک پژوهش علمذی از اجذزای زیربنذایی آن اسذت،

بنابراین ،جریانِ ار تحلی محتوا به صورت خالصه ارائه میگردد .در ابتدای این پژوهش ،تعری

فرهنب از پذژوهشهذای پیشذین بذه شذرح بذاال اسذتخراج گردیذد .تعریذ

فرهنذب بذه سذازههذای

تشای دهنده آن ترسیم شد .در پی آن ،تذالش شذد تذا مهوفذههذای چهارگانذة فرهنذب (ارزشهذا،

هنجارها ،نهادهای عام  ،فرآوردههای فرهنگی) به صورت عملیاتی تشریح شود ،بذه طذوری ذه بذا

وحدت رویه برای پژوهشگران قاب بازیابی در متنها باشد .الزم بذه اشذاره اسذت ذه بذا توجذه بذه

تعری

فرهنب ،در این پژوهش در چهار مرووه مورد بررسی قرار گرفت .اوبته این بذه معنذای تنهذا

تعری ِ ممان نیست و بنابراین میتوان در پژوهشهای دیگر از دیدگاهای دیگر بهذره جسذت .در

پی توافق بر تعری های عملیاتی برای چهار مهوفة مورد نظر ،ار اصلی ه بررسی این مهوفهها در

متنهای تابهای اینترچنج بود ،آغاز گردید .پژوهشگران هر در

را از ابتدا تا پایان ،به صورت

جداگانه و خطبهخط خوانده و با توجه به چارچوب تعریفی پیشرو آنها را استخراج و طبرهبندی
نمودند .پس از انجام هر در  ،به شا مستر مجموعه یافتههای هر فرد برای هر در

مرایسذه و

مرابله شده و در صورت تفاوت در برداشت با استدالل و توضیحهای الزم موضوع با بیذان دیذدگاه
لی نتیجهگیری میگردید .در نهایت ،موضوع پایانی ه در باال نیذز بذه آن اشذاره شذده و در ایذن

پژوهش مهم به شمار میآید این بود ه افراد صاحبنظر در امور فرهنگی ،جهت و مسیر هر یافتذه
را مبنی بر غربی بودن و یا نبودن آن تعیذین نماینذد .ایذن بخذش از پذژوهش بذه وسذیلة چهذار اسذتاد

آموزش زبان بررسی گردید .در صورتی ه دستِ م ،سه نفر از این چهار نفر و دسذتِ بذیش ،هذر

چهار نفر مهوفهای را غربی و یا برعاس مشخص می ردند ،همذان نظذر شایسذتهتذر تشذخیص داده

میشد .اگر دو به دو دیدگاهِ متفاوتی داشتند پس از بررسی دوباره و در صورت تمای نداشذتن آن
دو طرا به تغییر دیدگاه ،موضوع از نظر فرهنگی خنثی بذه شذمار مذیآیذد .ایذن رویذه بذرای همذه

مهوفههای استخراجی تا پایان انجام و تامی گردید.
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برای روشن شدن این تحلی یک نمونه از تاب موردِ استفاده ارائه میگردد :جلذد اول تذاب

اینتذرجینج ،صذفحة  ،59بخذش دوم ،بخشذی ازگفذتوگذو از ایذن قذرار اسذت .امیلذی یذک دختذر

آمریاایی است ه با دوستپسرش صحبت می ند:

Emily: I heard you have a new girlfriend, Randy.
!Randy: Yes. Her name's Ashley and she is gorgeous

در تحلی این دو خط  ،موضوع (بحگ دوست دختر و پسر) به عنوان یک رفتار ویژة اجتماعی

«هنجار» تشخیص داده و به شمار میآید .پس در گام نخست ،ایذن یذک نمونذه از مهوفذه «هنجذار»

است ه در مرحله بعد از جنبة فرهنب غربی و یا غیذرِ غربذی مذورد ارزیذابی قذرار مذیگیذرد .ایذن

موضوع ،بدون ابهام بهوسیلة هر چهار ارزیاب به عنوان «غربی» تشخیص داده شد.

 .2 .3محتوای مورد تحليل و بررسی
مجموعه تاب های اینترچنج برای آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان از سطح مردماتی تا

پیشرفته ،محتوای اصلی انجام این پژوهش را تشای میداد .معیارهای عمده انتخاب ایذن مجموعذه

را می توان در عواملی مانند وجود محتوای آموزشی برای همگی فراگیران با سطح مهارت مختل

زبان انگلیسی (از مبتدی تا پیشرفته) ،قابلیت دسترسی آسان ،نویسذندة توانمنذد و معذروا از حذوزه

زبانشناسی اربردی یعنی ریچاردز و ناشر معتبر بیناومللی مبریج خالصه نمود.

 .3 .3یافتههای تحليل محتوا
تجزیه و تحلی محتوای سه نسخه مجموعه آموزش زبان انگلیسی اینترچنج نمایانگر آن است ذه

چهار سازة فرهنگی اصلی در بردارنده گویههذای مختلفذی بودنذد .بذر پایذة جذدول (« )3ارزش» بذه
عنوان اصلیترین سازه از میان سازههای چهارگانه فرهنب ،شرایط را برای نمایش سازههای دیگذر

فراهم مینمود .این امر ،در چهار مرووه طبرهبندی میشود ه از طریق «هنجذار» بذا پذنج« ،نهادهذای

عام » با شش و «فرآوردههای فرهنگی» با ده مرووه به عنوان پایانیترین و طوالنیترین سذازه نمذود
پیدا می ند.

همانگونه ه در جدول ( )4نشان داده شدهاست ،نخسذتین گویذه سذازة «ارزشهذا» ،سذرگرمی

است .این گویه با  12بار رخداد  51/5درصد مرووههای این سازه را از آنِ خود ردهاسذت .مرووذه
آزادی ،ه در برگیرندة موضوع هایی مانند روابط با دیگران و مخصوصا با جذنس مخذاو

سهمی  38/2درصدی از مرووهها را به خود اختصا

اسذت،

دادهاست .سومین مرووه ،مصراگرایی است
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ه با نرخ رخداد  8/8درصد شام مواردی مانند زندگی مصذرفی در دنیذای امذروزی و عذادت بذه

خرید به شیوه های جدیذد ماننذد خریذد اواترونیاذی مذیشذود .آخذرین مرووذه ،همذان در آمیخذتنِ

ارزش های غربی است ه به اشارههای دست و صورت و رنذبهذا نگذاهی ویذژه دارد .امذا در سذه
نسخه تابهای اینترچنج مترین درصد رخداد ( 1/5درصد) را دارد.
جدول  :3بررسی چهار سازة اصلی فرهنگ

در مجموعه کتابهای آموزش زبان انگليسی اینترچنج

مؤلفههای
اصلی

ارزشها

هنجارها

نهادهای عامل

 .1سرگرمی
 .2آزادی

 .1دوست دختر/دوست پسر
 .2رابطه با جنس مخاو
 .3نگهداری حیوانات در
منزل

 .1سرگرمی ها
 .2تجارت

 .3مصراگرایی
گویههای
فرعی

 .4تلفیق ارزش فرهنب
غربی

فرآوردههای
فرهنگی
 .1شغ
 .2وبا

.3ورزش

 .3نام

 .4رقص

 .4تغذیه

 .4موسیری

 .5عناصری از این دست

 .5تعلیم و تربیت
 .6امور روزمره

 .5ورزش
 .6هنر
 .7مراسمها
 .8غذا
 .9ابزار زندگی
 .10تعلیم و تربیت

جدول  :4ميزان رخداد و درصد فراوانی

جلد اول
درصد
فراوانی
رخداد
34/2
12
38/4
10
33/3
2
0
0

جلد دوم
درصد
فراوانی
رخداد
35/1
12
30/8
8
33/3
2
100
1

جلد سوم
درصد
فراوانی
رخداد
31/4
11
30/8
8
33/3
2
0
0

*35
26
6
**1

35/3

33/8

30/9

68

24

23

* :بیشترین فراوانی رخداد و ** :مترین فراوانی رخداد

21

فراوانی

درصد
رخداد
51/5
38/2
8/8
1/5

رتبه

گویههای
«ارزشهای»
فرهنگ
 .1سرگرمی
 .2آزادی
 .3مصراگرایی
 .4تلفیق
ارزشهای غربی

گویههای «ارزشها» فرهنگ در مجموعه اینترچنج

کل

1
2
3
4

100

در جدول ( ،)5اطالعات مهوفه «هنجار» از این مجموعذه ارائذه شذدهاسذت .در مرایسذه بذا سذازة

«ارزشها» این سازه هم از جنبة مرووهها و هم از جنبة میزان رخداد مسیری رو بذه افذزایش را نشذان
میدهد ( 5مرووه و  92درصد نرخ فراوانی) .دوست پسر /دختر با  37مرتبه رخداد ( )%40/2در بین
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پنج مورد از سازة «هنجار» بیشترین سهم را داشته و گزینه سازههای دیگر در این میان فرط با شذش
بار رخداد ( )%6/5مترین سهم را از میان گویههای مهوفه «هنجار» دارد.

جدول  :5ميزان رخداد و درصد فراوانی گویههای «هنجار» فرهنگ در مجموعه اینترچنج
فراوانی

فراوانی

فراوانی

15
5
4
4
5
33

40/5
25
18/2
57/1
83/3
35/9

13
10
12
2
1
*38

35/1
50
54/6
28/6
16/7
41/3

9
5
6
1
0
**21

فراوانی

 .1دوست دختر/دوست پسر
 .2رابطه با جنس مخاو
 .3نگهداری حیوانات در منزل
 .4رقص
 .5عناصر متفرقه

جلد اول

درصد
رخداد
24/3
25
27/2
14/3
0
22/8

37
20
22
7
**6
92

رتبه

گویههای«هنجار»
فرهنگ

جلد دوم

درصد
رخداد

جلد سوم

درصد
رخداد

کل

درصد
رخداد
40/2
21/8
23/9
7/ 6
6/ 5
100

1
3
2
4
5

در جدول ( ،)6سازة «نهاد عام » به عنوان سومین سازه از فرهنب به جامعذهای اشذاره دارد ذه

سازههای «ارزش» و «هنجار» به وسیلة آن ارائه میشود .این سازه ،شش گویه را در بر میگیرد ذه

در این بین گویة سرگرمی با  41بار رخداد ( )%56/1بیشترین سهم را داشذتهاسذت .از سذوی دیگذر،

گویههای ورزش و تعلیم و تربیت با رخداد سذه بذار ( )%4/1متذرین سذهم سذازة «نهذاد عامذ » در

مجموعه اینترچنج را در بر داشتهاست.

جدول  :6فراوانی رخداد و درصد فراوانی گویههای «نهاد عامل» فرهنگ در مجموعه اینترچنج
فراوانی

فراوانی

فراوانی

19
2
3
5
1
0
*30

46/3
14/3
100
100
33/3
0
41/1

15
3
0
0
0
2
**20

درصد
رخداد
36/6
21/4
0
0
0
28/6
27/4

7
9
0
0
2
5
23

درصد
رخداد

فراوانی

 .1سرگرمی
 .2تجارت
 .3ورزش
 .4غذا
 .5تعلیم و تربیت
 .6امور روزمره

درصد
رخداد

جلد سوم

17/1
64/3
0
0
66/7
41/4
31/5

*41
14
**3
5
**3
7
73

درصد
رخداد
56/1
19/2
4/1
6/9
4/1
9/6
100

رتبه

گویههای’سازمان آموزشی‘
فرهنب

جلد اول

جلد دوم

کل

1
2
5
4
5
3

در جدول ( )7جزئیات مربوط به آخرین سازه فرهنب یعنی سازه «فرآوردههای فرهنگی» ارائه

شدهاست .این سازه ،از طریق اشیاء و مذواد گونذاگون پیرامذون در جامعذههذا و اجتمذاعهذای ویذژه

بازنمایی میشود .همگی دستاوردهای غربی در مجموعه اینترچنج بذه رقذم  143مذیرسذید .هنذر بذا
باالترین میزان رخداد یعنی  28بار رخداد ( )%19/6و ابزار زندگی و تعلیم و تربیت فرط بذا سذه بذار
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رخداد ( )%2/1گویههایی با مترین سهم در پنجمین سازة فرهنب یعنی فرآوردههای فرهنگذی بذه
شمار میروند.

جدول  :7ميزان رخداد و درصد فراوانی گویههای سازة
«فرآوردههای فرهنگی» در مجموعه اینترچنج
جلد اول

جلد دوم

فراوانی

فراوانی

فراوانی

 .1شغ
 .2وبا
 .3نام
 .4موسیری
 .5ورزش
 .6هنر
 .7مراسمها
 .8غذا
 .9ابزار زندگی
 .10تعلیم و تربیت

6
8
8
19
13
3
2
15
0
0
*74

50
88/9
100
82/6
72/2
10/7
15/4
57/7
0
0
51/7

2
1
0
0
4
25
10
9
3
0
54

16/7
11/1
0
0
22/2
89/3
76/9
34/6
100
0
37/8

4
0
0
4
1
0
1
2
0
3
**15

درصد
رخداد

فراوانی

فرآوردههای فرهنگی

درصد
رخداد

جلد سوم

درصد
رخداد

کل

33/3
0
0
17/3
5/ 6
0
7/ 7
7/ 7
0
100
10/5

12
9
8
23
18
*28
13
26
**3
**3
143

درصد
رخداد

رتبه

8/ 4
6/ 3
5/ 6
16/1
12/6
19/6
9/ 1
18/1
2/ 1
2/ 1
100

6
7
8
3
4
1
5
2
9
9

از یافتههای ارائهشده ،روشن است ه تابهذای اینتذرچنج بذه شذا چشذمگیذری جهذتدار

بودهاند .این امر ،بیتردید باعگ میشود افرادی ه در مواجهه با موضوعهای پیشنهادی آنها قرار

میگیرند ،در ایذن مسذیر دسذتخذوش تغییذرات شذوند .اگرچذه ایذن پذژوهش دربذاره تذابهذای

اشارهشده و با این روش تحلی ویژه است اما نباید فراموش رد ه تابهای گونذاگون دیگذری
نیز ه مورد تحلی محتوا قرار گرفتهاند ،این بار فرهنگی را تأیید مینمایند .از جمله پذژوهشهذای

انجامشده در سالهای اخیر میتوان به مواردی اشذاره ذرد :شذیمو و (

Shimiko, 2000; quoted

 )from Mackay, 2004در بررسی تابهای زبان انگلیسی مورد استفاده در ژاپن به ایذن موضذوع

پی برد ه این تابها دارای ارزشهای فرهنگی غربی بهویژه آمریاایی است .پذژوهش دیگذری

در شور شیلی نیز بازتابدهنده ارزشهای خا

فرهنگی غرب به همراه نرذش برجسذته جنسذیت

(زنها) در امور گوناگون است ( .)Mckay, 2004آداساو و فحسی ()Adaskou & Fahsi, 1990

در شور مرا ش موضوع فرهنگی را در یادگیری زبان خارجی مورد بررسی قرار دادند .آنهذا در

پایان نتیجهگیری نمودند ه آموزش ارزشهای غربی به فراگیران زبان انگلیسی نه تنها فایدهبخش

نیست بلاه باعگ برجستهشدن اختالاها و شماشها نیز میگردد .بر خذالا تأ یذد یافتذههذای

پیدرپی علمی مبنی بر جهتدار بودن تابهای درسذی ،بسذیاری از دسذتانذدر اران آمذوزش و
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پرورش از سوی دیگر پافشاری می نند ه موضوع فرهنب از زبان جداییناپذیر بذوده و بایذد راه

چارهای را دنبال رد ه آسیبی در یادگیری آن صورت نپذیرد ( .)Ellis, 1985; Tang, 1999

 .4نتيجهگيری
گسترش و ترویج نونی زبان انگلیسی به عنوان زبان ارتبذاطهذای بذیناومللذی و علذوم ،ارتباطذات،

مراوههای علمی و چاپ و انتشار مجلهها و موارد مشابه اناار نا ردنی است .این در حاوی است ذه
گسترش بار فرهنگی و عریدتی زبان انگلیسی ه به عنوان ابزار جهانی شدن ارائه میشذود ،نیذز بذر

پایة دیدگاه پنی و

( )Pennycook, 1994غیر قاب چشمپوشی اسذت .او بیذان مذی نذد ذه در

آموزش زبان انگلیسی بایذد نذوعی از آمذوزش انترذادی را در پذیش گرفذت .روشذی ذه مذیتوانذد

جنبههای فرهنگی و سیاسی آموزش زبان انگلیسی را ش

ذرده و فراگیذران را نسذبت بذه آنهذا

توانمند سذازد .در همذین زمینذه ،فیلیپسذون ( )Philipson, 1992معترذد اسذت از آنجذایی ذه زبذان

مهمترین وسیلة آشنایی با عادتها و نگرشهای یک ملت است ،بنابراین در آموزش زبان انگلیسی
ناگزیر میزانی از غربیشدن نهفته است ه باید نسبت به آن هوشیارانه عم

رد .همچنین ،اسذرا

( )Asraf, 1997تأ ید می ند ه زبان انگلیسی بذههذی وجذه از بذار ارزشذی خذاوی نبذوده و معیذار

درستی و نادرستی و مناسب بودن را در بستر فرهنب غرب بازنمایانده و ارائه میدهد .همذانگونذه

ه در یافتههای پاسخ به پرسش دوم مشخص شد ،تابهای آموزشی زبان انگلیسی نیذز ،بذه ویذژه

در سطحهای پایه ،به روشنی جانبدارانه عم نموده و فرط از مبحگهای ارائهشده در جامعههذای

غربی بهره میگیرند .به بیان سادهتر ،ایناه همه ،در همه جای دنیا باید تذالش نماینذد ذه غذرب را
در

رده بدون ایناه سعی شود غربیها را نیز به شناخت دیگران وادار نند .اوبته ایذن موضذوع

باعگ نگرانی و هشدار بسیاری از پژوهشگران شدهاست .برای نمونه ،یارمحمدی ( Yarmohammadi,

 )2004و یم ( )Kim, 2002نسبت به گسترش ارزشهای فرهنگی آزادیخواهانه در آموزش زبان
انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان هشدار میدهند.

بنابراین ،با توجه به پدیدة منفی برتریجذویی فرهنگذی تذالش بذرای چیرگذیِ فرهنگذی ذه در

گسترش زبان انگلیسی به خوبی قاب مشاهده و توصی

است ،نمذیتذوان از زبذان انگلیسذی انتظذار

معیارهای جهانی داشت .از اینرو الزم است تا مشار ت سایر زبانهذا و فرهنذبهذا را نیذز در امذر

پیشرفت زبان بیناومللی مورد توجذه جذدی قذرار داد .بذه ایذن معنذی ذه اگذر بذه پیذروی از برخذی

صاحبنظران زبان انگلیسی را به جایگاه بیناومللی باال ببریم ،امتیاز آن بذرای غذرب نادیذدهگذرفتن

جنبههای چیرگی آن به وسیلة ملتهای دیگر خواهد بود .چنین شیوة نگرشی ،زبان انگلیسی را بذه
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در برگیرندة ارزشهای همگذانی جلذوه داده و در درازمذدت سذبب از بذین رفذتن

شا نامحسو

 مذیتوانذد در پذژوهشهذای آینذده، یافتذههذای مراوذة حاضذر.زبانها و فرهنبهای دیگر میشذود

 همچنین با توجه بذه رشذد.پژوهشگران در پیوند با تهیه و تدوین محتوای درسی به ار گرفته شود

فناوریهای نوین ارتباطی در حوزه یاددهی و یادگیری زبذان انگلیسذی بذه عنذوان زبذان خذارجی و

 یافتههای این پژوهش می تواند در طراحذی و عرضذه محتذوای مجذازی بذه ذار،پدیده جهانیشدن

.گرفته شود
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Abstract
English enjoys a unique place in the process of globalization, of which
many other languages are deprived. In commerce, science, technology,
politics and cultural relations English has an undeniable presence and
influence. To mitigate the dominating role of the English language and
to alleviate the challenging attitudes towards this language, a few
models have been proposed which mostly emphasize the global nature
of English and attempt to ignore its cultural interactions and impacts.
Globalization in its present form is a model and way of life imposed
upon the world by the U.S and the other western countries which share
a great deal of cultural similarities. English serves as a medium for
boosting the cultural impact of the western countries such as U.S and
England upon the world. Through the English language, thoughts,
cultural values and traditions of the western nations are propagated in
the world, which leads to the hegemony of the western culture. This
form of globalization does not conform with globalization which is
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defined as sharing the values and notions of all cultures and nations. In
fact, this tendency may lead to the hegemony of one language and its
associated culture over other languages and cultures. It seems that the
more a language is employed in various social, economic or military
situations, the more its hegemony reveals itself in international affairs.
The power of the English language is closely associated with the GNP
of the U.S and England. Economic power leads to military power and
paves the way for colonialism and imperialism. As the recent history
reveals, the colonies had to learn English because it meant survival in
a changing world. Additionally, the new colonialism is forcing the
people of all nations which want to have a share in the globalization
process to adopt the same strategy, which means to speak English.
Nowadays, English is employed as the language of the international
organizations and financial bodies, the language of science and
technology, the language of trade and economy, the language of
international law and judiciary systems, the language of tourism,
media, higher education, etc. Globally, English is the language of the
top fifty scientific journals of the world which are published in the U.S
and England. At the same time, the greatest bulk of the published
materials are in English.
On the basis of the discussion, English as a means through which
globalization process is spreading has turned out as threatening other
languages and cultures. The domination of this language has thus been
associated with the hegemony that English speaking countries,
especially United Sates, are exerting across the world. This hegemony
has sometimes been very radically interpreted as linguistic genocide
resulting in the destruction and extinction of other languages. In order
to fight the challenges posed by the unilateral dissemination of the
English Language, some scholars have been stimulated to think up new
models for the English language, all of which lay an emphasis on the
global identity of English as a multicultural and value-free medium.
Despite all the attempts made, the status quo does not seem far
removed. The present article is thus intended to argue that the growing
prevalence of English worldwide is the growth of a specific thought
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and culture, with globalization as an asymmetrical pattern for world
convergence, not contributing to the universality of the language. To
that end, the paper first theoretically brings to the fore the significant
changes occurring to the advantage of the English language showing
that the neutral models attempted to account for the fair role of the
language cannot be justifiably explained. In other words, it is argued
that the top-down force of the economy and sociopolitical power of the
US has pushed aside much of the linguistic and cultural diversity. To
concretize the argument, the paper presents a content analysis of
Interchange Series to unfold the unilateral cultural density of the
books. The findings reveal that the Interchange Series are fraught with
the lopsided views of culture defining features such as ‘values, norms,
carrier agents of cultures, and cultural products’ which are detected in
the books. The results substantiate the theoretical stance of English
Language unilateralism elaborated above, and the hegemonic effects it
is assumed to exert on the learners of the language.
Keywords: English as an international language, cultural density,
globalization, cultural hegemony, English language.

