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 چكيده

فرهنگي براي حوزة آمـوزش   ـ   هاي رويكرد اجتماعي كوشيم برخي داللت در اين مقاله مي
ريافـت  زبان را با نگاه به نظرية اخالق گفتمان بازسازي كنيم. ايدة محـوري مـا بـر ايـن د    

فرهنگي با وجود دستاوردهاي بسياري كه براي حـوزة    ـ  استوار است كه رويكرد اجتماعي
دليل فقدان منابع هنجارين الزم براي تبيين چگـونگي رسـيدن    آموزش زبان داشته است، به

هاي زباني، هنوز نتوانسته است آموزش زبان را واجد  كنش به فهم مشترك و توافق در ميان
توان با  شود كه اين نقصان را مي و تربيتي درخوري سازد. بر اين نكته تأكيد مي بعد اخالقي

هـاي ايـن رويكـرد هنجارگـذار      نگاه به نظرية اخالق گفتمان جبـران كـرد. سـپس داللـت    
فرهنگي در سه حوزة پژوهش، تدريس و ارزشـيابي آمـوزش زبـان بررسـي و       ـ  اجتماعي

 شود. جه اخالقي آموزش زبان تأكيد ميشود. در اين سه حوزه، بر و كاويده مي
  فرهنگي، آموزش زبان، اخالق گفتمان ـ   نظرية اجتماعي :كليدواژه
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 مقدمه
، سـنت  ييتوان در سه دسته يا سنت بزرگ جاي داد: رفتارگرا هاي فراگيري زبان را مي نظريه

 ).9: 2004، 1فرهنگـي (جانسـون    ــ   محور يـا اجتمـاعي  وگو ي، و رويكرد گفتگراي شناخت
ــره   ــا به ــن ســه دســته ب ــك از اي ــه هري ــري از نظري ــاي فلســفي، روان گي ــناختي و  ه ش

اصـول و   ارائـة شناختي، نخست به تبيين چگـونگي فراگيـري زبـان و سـپس بـه       جامعه
 تر آن پرداختند. هايي براي آموزش بهتر و سريع روش

 ر شـد  نخستين رويكرد كه به لحـاظ تـاريخي نيـز پـيش از دو رويكـرد ديگـر پديـدا       
در آموزش زبان است. اين سنت با استوار ساختن اصـول   2)، سنت رفتارگرايي1940 ة(ده

شناسي، تأكيد خـود را بـر محـيط     رفتارگرايي در روان خود بر مباني فلسفي و پوزيتويستيِِ
 ).10(همان:  داند گذارد و آن را محركي براي فرايند يادگيري مي زبان مي ةبيروني يادگيرند

پيوند برقرار كردن ميان محـرك و   گيري عادت، و فرايند ، يادگيري نوعي شكلسان بدين
سياهي  ةزبان) همچون جعب ةشود. درون انسان (كودك، يادگيرند پاسخ در نظر گرفته مي

بايد از ميـدان بررسـي علمـي خـارج      ،رو ازاين .توان دسترسي داشت است كه بدان نمي
ـ  اصول رفتار ةپردازاني است كه بر پاي ازجمله نظريه 3شود. لئونارد بلومفيلد  ةگرايي، نظري

   ).1933(بلومفيلد،  بندي كرد فراگيري زبان دوم را صورت
كارهـاي   بهشود، بيش از همه  ياد مي 4شناختيبا عنوان سنت رويكرد دوم، كه از آن 

ذهن و  دوگانة. در اين ديدگاه و همچون رويكرد رفتارگرايي، گردد بازميمسكي انوام چ
شـود. امـا بـرخالف رويكـرد      شناختي و فلسفي، پذيرفتـه مـي   اي انسان عنوان پايه دن بهب

زبان) را از ميدان بررسي علمـي   ةرفتارگرايي كه رخدادهاي درون ذهن انسان (يادگيرند
تـوان و   توجه كردند و بر آن شـدند كـه مـي    قلمروگرايان به اين  د، شناخترك خارج مي

آن به دركـي درسـت از چگـونگي آمـوختن      ةكرد تا بر پاي بايد راهي به درون ذهن پيدا
ـ   زبان و روش و  5دسـتور جهـاني   ةهاي بهتر آموزش آن دست يافت. حاصل كـار، نظري

در اين نظريه و به پيروي از  است. )1980، 1965( 1مسكياچ 6ابزار فراگيري زبان ةنظري
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هـا   ن ذهن همة انساندكارت، ساختاري زباني و دستوري جهاني درو» مفاهيم فطري«ايدة 
هـا   دسـتوري آن، انسـان   ـ  گيري از آن و پيروي از قواعد منطقـي  نهاده شده است كه با بهره

شناسـان   گيرند. پس كشف اين ساختار و مفاهيم فطري، وظيفة اصـلي زبـان   زبان را فرا مي
اه بهترين روش براي آموزش زبان، فراگيـري (و نـه يـادگيري) آن از ر    ،است و بر اين پايه

كـارگيري   قياسي و استنتاج زباني است (درست همان گونه كـه دكـارت بـه     ـ روش فرضي
هـاي   از ديگـر چهـره  دانسـت).   هاي رياضي را حتي در علوم ديگر بهترين روش مي روش

سازگارسـازي  « و نظريـه و روشِ  )1983( 2توان از مايكـل النـگ   شاخص اين رويكرد مي
ذهـن و بـدن، روش    دكارتيِ ةبر دوگان اين رويكرد، افزوننام برد. بنياد فلسفي » 3اي مكالمه

موجود در ذهن انسـان را كشـف   » دستور جهانيِ« تا فرضيه و استنتاج است كه تالش دارد
 آن، روشي استنتاجي را براي آموزش زبان پيش نهد.   ةو بر پاي

 وگومحور اسـت كـه در ادامـه    فرهنگي يا گفت  ـ  رويكرد سوم نيز رويكرد اجتماعي
 ـ  كوشيم با عزيمت از نظرية اجتماعي پس از آن ميگوييم.  تفصيل دربارة آن سخن مي به

) و بر پاية رويكـرد كاربردشناسـي جهـاني و    2004وگومحور جانسون ( فرهنگي و گفت 
)، به بازسازي برخي وجوه نظرية آمـوزش زبـان   1990( 4نظرية اخالق گفتمان هابرماس

 خارجي بپردازيم.
 

 وگومحور و گفت فرهنگي ـ  اعياجتمرويكرد 
شـهرت  فرهنگـي  ـ  و اجتماعي 5محورگو و رويكرد سوم كه به رويكرد گفتپردازان  نظريه

د و اصول يادگيري ندكارتي ذهن و بدن درگذر دوگانةاي از  گونه به كنند دارد، تالش مي
 شـاخص ايـن رويكـرد    ةد. چهـر نهاي اجتماعي و فرهنگي اسـتوار سـاز   زبان را بر بنيان

آموختن زبان بر ايـن   ةفرهنگي او دربار ـ  اجتماعي ةاست كه نظري) 1986( 6ويگوتسكي
پايه استوار است كه ذهن و رشد ذهني انسان بـر بسـتري اجتمـاعي و فرهنگـي شـكل      

هاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي نقشي پويا و انكارناپذير در  زمينه گيرد و حتي پيش مي
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هاي عملكرد ذهني انسان  بان دارند. بر اين پايه، ويژگييندهاي يادگيري زاگيري فر شكل
هاي زباني و ذهني آنـان در   فعاليت ةتوان با پژوهش در محيط رشد افراد و مشاهد را مي

ذهـن و بـدن،    دكـارتيِ دوگانـة  شان كشف كرد. در اين ديدگاه با گذر از  سراسر زندگي
سـازي يكـي از دو    ده از برجستهبرآم هاي پژوهشيِ ها و روش امكان فراتر رفتن از شيوه

ـ  دكارتي (روش دوگانةطرف  سـان راه بـراي انجـام     آيـد و بـدين   ي) فـراهم مـي  هاي كم
هاي متكثري درباره و  شود. واقعيت هاي كيفي در چگونگي آموختن زبان باز مي پژوهش

. كنـد  پيرامون انسان وجود دارد كه هر فرد آنها را به شيوه و روشي متفاوت بررسي مـي 
 )1953( دوم 1توان در ويتگنشتاين را مي محورگو و هاي فلسفي رويكرد گفت بنيانخي بر

دليل تأكيـد بـر زبـان در     كه متعلق به جريان دوم سنت تحليلي است پيدا كرد، چراكه به
هـاي رويكـرد    كاربرد روزمره، اين قابليت در آن وجود دارد كه مورد اسـتفاده در بيـنش  

نيـز   را وگومحـور  رويكـرد گفـت  شـناختي   جامعـه  هـاي  يهوگومحور قرار گيرد. ما گفت
جـو   و ) جسـت 1996( 4) و برونـر 1991( 3بورديـو  ،)1981( 2در كارهاي باختين توان مي

هاي جديدي اسـت كـه    آموزش زبان، اين رويكرد داراي پيامدها و نظريه ةكرد. در حوز
 زبـان را وارد هاي آموزش  كلي دگرگون و روش نظريه و عمل آموزش زبان را به ةصحن
ـ  )2004(تـوان در كارهـاي جانسـون     آن را مي ةنمون كهكرد  جديدي ةحيط 5لوو توماس 

سـوي   هاي آموزش زبان در اين رويكرد به ها و روش مشاهده كرد. شيوه )2003، 1999(
گـوي مشـاركتي و بـا در نظـر داشـتن       و يند گفتاگويان در فر ندرك معنا و مقصود سخ

از رويكـرد   وگومحـور،  در رويكـرد گفـت   نگي پرورانده شـد. بسترهاي اجتماعي و فره
 هـاي اسـتنتاجيِ   و نيز روش 6گفتاري -شنيداري تكرار و عادت از راه روشِ ةرفتارگرايان

مورد استفاده در رويكردهاي شناختي دوري گزيده و يادگيري زبان فرايندي دانسته شد 
همچنـين در   بخشـد.  شكل مـي گوي زباني را  و درگير در دو طرف گفت كه هويت افراد

شـود، چراكـه هـر دو در     جدا انگاشـته نمـي   8از توانش زباني 7اين رويكرد، كنش زباني
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نام دارد. ريشة جدايي كـنش زبـاني    1رسانشي دهد كه جهانِ اجتماعيِ هم بستري رخ مي
از توانش زباني همانا جدايي و دوگانگي دكارتي ذهن و بدن است كـه در رويكردهـا و   

شناختي پيشين بسيار بنيادين و داراي اهميت بود (كنش زباني به بيـرون،   زبان هاي سنت
شد، و توانش زباني به درون، ذهن و روان). از سوي ديگر  بدن، جسم و ماده مربوط مي

اش امري سياسـي   سبب سرشت اجتماعي و فرهنگي وگومحور، زبان به در رويكرد گفت
گـران زبـاني (اجتمـاعي)     هاي معنـادار كـنش   كنش وگوي فعال و ميان است، چراكه گفت

رو آمـوزش زبـان نيـز     شود و ازاين ساز آگاهي و رهايي از انواع ستم و تبعيض مي سبب
بخش انسـاني همچـون عـدالت و آزادي     هاي رهايي خود امري سياسي در خدمت آرمان

هـاي   شـناختي ژرفـي چـه در پـژوهش     اي است كه البته پيامـدهاي روش  است. اين نكته
 ها و فنون آموزش زبان دارد. اني و چه در روشزب

وگومحور، در پي چرخش زباني در فلسفه و علـوم   يا گفت فرهنگي ـ  اجتماعيسنت 
ورزد.  طوركل بر اهميت و نقش زبان در برساختن جهان اجتماعي تأكيد مي اجتماعي، به

رجاي نهـاد.  شناسي و همچنين آموزش زبان نيز تأثير شگرف خود را ب اين سنت در زبان
گـرا   هاي رفتـارگرا و شـناخت   شناختي اين سنت با سنت ترين تمايز نظري و روش عمده

شناسي، سرتافتن از دوگانة دكارتي ذهن و بدن است. هم سنت رفتـارگرا و هـم    در زبان
ماننـد. سـنت    نوعي درون چارچوب دوگانة دكارتي ذهن و بدن مي گرا، به سنت شناخت

مشـاهدة   هـاي بيرونـي و قابـل    يت را به بدن و رفتارهـا و پاسـخ  رفتارگرا، اهميت و اولو
گرا، برعكس، ذهن انسان و فرايندهاي درونـي آن را   دهد؛ و سنت شناخت يادگيرنده مي

انگارد. در رويكردهاي پيشين، در پي دوگانة دكارتي ذهـن و   مهم و شايستة پژوهش مي
                                                                                                                                        
1. Communicative 

 )، 2012فرهنـگ وبسـتر (   اسـت. بـر پايـة    communicative  ةمختـار مـا از واژ    ةترجمـ » رسانشـي  هم«عبارت 
ــل ــين  ةاز واژ to communicate فعـ ــز از واژ   communicates التـ ــود آن نيـ ــه خـ ــده كـ ــه شـ   ةبرگرفتـ
 ،to impart هــاي آن، ايــن واژگــان آمــده اســت: مشــتق شــده اســت. از جملــه متــرادف communis التــين

to participate، to conduct و to conveyشريك بودن«و » بهرگي هم«، »رساندن«، مفاهيم . در اين واژگان «
اسـت،  » هـم «هاي اروپايي به معناي  كه در زبان com در چيزي و با كسي نهفته است. همچنين با توجه به پيشوند

  ةرا به كار برد. به باور مـا در واژ » رسانش هم« ة، واژ»ارتباط« ةبه جاي واژ communication ةتوان در ترجم مي
هـاي مفهـومي هابرمـاس از     جا لحاظ كرد. افزون بر ايـن، داللـت   اين مفاهيم را يك  ةتوان هم سختي مي به» ارتباط«

ايـن معـادل همچنـين     اسـت. » ارتبـاط «ساده و معمـولي    ةبسيار فراتر از واژ communicative action عبارت
 .)90و  9: 1389نيكفر (پيشتر نيز به كار رفته است، براي نمونه بنگريد به: 
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عينيت، زبان و واقعيـت، و نيـز   هاي ديگري همچون سوژه و ابژه، ذهنيت و  بدن، دوگانه
گرفت و هرگونه پژوهش در چگونگي يادگيري زبان و كـاربرد   انديشه و كنش شكل مي
و  فرهنگـي ـ  اجتمـاعي شد. امـا در رويكـرد    هايي پيش برده مي آن، بر بنياد چنين دوگانه

شـود و بـر پيونـدهاي ذهنيـت و      هايي از ميان برداشته مي وگومحور، چنين دوگانه گفت
شـود. در ايـن    نيت، سوژه و ابژه، زبان و واقعيت و انديشه و كنش انگشت نهـاده مـي  عي

جاي خـود را بـه اهميـت و اولويـت مفهـوم       1رويكرد، اهميت و اولويت مفهوم ذهنيت
 دهد. مي 2ذهنيت ميان

آوران اين رويكرد هستند.  گمان ويگوتسكي و باختين از نام شناسي بي در حوزة زبان
)، 2006، 2011، 2000( 3)، النتـوف 2004جانسون ( افزون بر بان نيزدر حوزة آموزش ز

اند رويكردهـا و اصـول نظريـة ويگوتسـكي و      ) كساني هستند كه كوشيده2006( 4نوتر
 باختين را وارد حوزة آموزش زبان دوم و زبان خارجي كنند.

وگومحور، بر نقش پويـاي بسـترهاي اجتمـاعي،     و گفتفرهنگي   ـ اجتماعيرويكرد 
و تاريخي افـراد در فراينـد رشـد     فرهنگيـ  اجتماعيهاي  زمينه فرديت، قصدمندي و پس

ها و يادگيرندگان زبـان   هاي شناختي انسان كند. به سخن ديگر، توانش شناختي تأكيد مي
يابند، بلكه درون جهـاني مشـترك بـا ديگـر      در جهان ذهني يادگيرندة زبان پرورش نمي

شوند. اين چارچوبي است كـه در   رسانشي بارور و پرورده مي  ها و در فرايندي هم انسان
اي بـا   ترين نظام نشانه گرانة پيچيده هاي بيروني و دروني از راه نيروي ميانجي آن واقعيت

اي بـا نـام جهـان اجتمـاعي مشـترك ميـان        يابند و در نتيجه واقعيـت تـازه   هم پيوند مي
 شود. گويندگان و شنوندگان آفريده مي

گيـرد   هاي متكثري را فرض مـي  گرا، وجود واقعيت برخالف سنت شناخت اين الگو،
هـاي   كننـد. ايـن واقعيـت    هاي گونـاگون تفسـير مـي    صورت كه افراد گوناگون آنها را به

هـاي    شـان بـه وضـعيت    هـا در طـول زنـدگي    گوناگون بدان دليل وجود دارند كه انسان
انـد؛ ايـن    شـوند وابسـته   رو مـي  بـه اي كـه بـا آنهـا رو    شـده  فرهنگي و نهادينه  ـ اجتماعي
شوند.  ها در آنها داراي صداهاي گوناگوني مي ها همان جايگاهي است كه انسان وضعيت

                                                                                                                                        
1. subjectivity 

2. intersubjectivity 

3. Lantolf 

4. Throne 
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هـاي مهـم    هاي مشترك، ازجمله ويژگي واقعيت 1سازي ذهنيت و باهم به همين دليل ميان
 ).16: 2004شود (جانسون،  وگومحور قلمداد مي در رويكرد گفت

هاي كيفي پژوهش در مقايسه  نيز در اين چارچوب نظري، روش شناسي به لحاظ روش
يابنـد. مطالعـات    مراتب بيشتر مي هاي آماري، اهميتي به هاي كمي برآمده از بررسي با روش

هـايي را   تواننـد بيـنش   هاي شخصي بهتر مي هاي روزانه، و روايت موردي طولي، يادداشت
گـونگي يـادگيري و فراگيـري زبـان بـه      دربارة چگونگي فرايندهاي رشد شناختي و نيز چ

كنـد تـا بـر     تمركـز مـي   2»هـا  بودگي خاص«وگومحور بيشتر بر  دست دهند. رويكرد گفت
هـاي   هاي جمعيتي پرشمار. پژوهش در رفتار فـرد و ويژگـي   پذير بر گروه هاي تعميم  يافته

شـود كـه    شود. اين فرض كنار گذاشته مي فرد او به نقطة كانوني پژوهش بدل مي منحصربه
هاي اجتمـاعي داراي همگـوني و يكسـاني هسـتند. درون ايـن رويكـرد، رفتارهـاي         گروه

شـود. صـداهاي    شود، بلكه توجهي ويژه به آنهـا مـي   افراد كنار گذاشته نمي» مند غيرقاعده«
تنها ناديـده   ها و تاريخچة شخصي زندگي آنها نه گوناگون و رنگارنگ افراد، مقاصد، انگيزه

شـوند و در پيشـاني پـژوهش علمـي جـاي       د، بلكه به رسميت شناخته ميشون گرفته نمي
گيرند. به همين دليل، اين رويكرد بر اهميت بسترهاي اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و     مي

هـاي   كـنش  نهد و نقـش ميـان   هاي شناختي انسان انگشت مي تاريخي براي پرورش توانايي
 ).17سازد (همان:  مي اجتماعي را در بسترهاي اجتماعي و فرهنگي برجسته

 . ويگوتسكي1
شناختي  هاي روان توان در پژوهش هاي چنين رويكردي را مي گونه كه گفتيم، ريشه همان

 ـ اجتمـاعي شناختي ويگوتسكي پيدا كرد. النتوف و تورن، اصـل بنيـادين نظريـة     و زبان
 كنند: را اين گونه خالصه مي فرهنگي 

گرانـه   عملكرد ذهني انسان در بنياد فرايندي ميانجي گويد كه فرهنگي مي  ـ نظرية اجتماعي
پـذيرد. درون چنـين    هـا و مفـاهيم فرهنگـي سـامان مـي      ها، فعاليـت  است كه از راه برساخته

اي  هـاي تـازه   گيرند تا برساخته هاي فرهنگي موجود را به كار مي ها برساخته چارچوبي، انسان
شـان را تنظـيم كننـد. كـاربرد،      زيستي و رفتـاري دهد تا فعاليت  بيافرينند كه به آنان امكان مي

گـري هسـتند. در عمـل، فراينـدهاي      دهي و ساختار زبان، ابزارهاي اولية اين ميـانجي  سازمان
                                                                                                                                        
1. co-construction 
2. particularities 
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اي همچـون زنـدگي    هـاي فرهنگـي، زبـاني و تـاريخي     بهرگـي در مجموعـه   رشد از راه هم
هـاي   مدرسـه، فعاليـت  هاي گروه همتايان، و بسترهاي نهاديني همچون  كنش خانوادگي، ميان

كـه   گويد كه درحـالي  فرهنگي مي  ـ دهد. نظرية اجتماعي يافتة ورزشي و كاري رخ مي سازمان
تـر اسـت، امـا     هاي زيستي و عصبي انسان شرط الزم براي انديشيدن در مراتب عـالي  فعاليت
جتمـاعي  درون اين محيط پيراموني ا  كنش ترِ فعاليت شناختي انسان از راه ميان هاي مهم شكل

 ).198ـ197: 2006يابد (النتوف و ترون،  و مادي پرورش مي
در پـي تركيـب و آميـزش     فرهنگيـ  اجتماعيدهد كه رويكرد  بندي نشان مي اين صورت

گرا است. در اين رويكـرد، هـم بـر محـيط بيرونـي و       هاي رويكرد رفتارگرا و شناخت بينش
زمـان   شناختي درون ذهن انسان. امـا هـم  هاي  شود و هم بر توانش رفتارهاي انسان تأكيد مي

عنـوان واقعيـت    سـازد كـه مسـتقل از درون و بيـرون انسـان، بـه       واقعيتي را نيز برجسته مـي 
تـوان خطـوط    رو، به گفتة جانسون، مي گذارد. ازاين اجتماعي، بر فرايندهاي يادگيري تأثير مي

 كرد:ويگوتسكي را در سه محور خالصه  فرهنگي  ـ اجتماعياصلي نظرية 
 تحليل رشدگرايانه فرايندهاي ذهني؛ .1
 خاستگاه اجتماعي فرايندهاي ذهني؛ و .2
تـر انسـان (جانسـون،     اي در رشد عملكردهـاي ذهنـي عـالي    هاي نشانه نقش نظام .3
2004 :105.( 

در محــور نخســت، ويگوتســكي بــر پايــة تحليــل ديــالكتيكي فــردريش انگلــس از 
در تحليل چگـونگي رشـد تحـوالت    چگونگي تحوالت اجتماعي، بر اين باور است كه 

ذهني نيز بايد به همان شيوة ديالكتيكي عمل كرد. رشد فرايندهاي ذهنـي نيـز بـه ماننـد     
كند. در منطق ديالكتيكيِ رشد  مند پيروي مي تحوالت اجتماعي از منطقي تاريخي و زمان
بررسـي  زمـان   طور هـم  هاي رشد فردي را به فرايندهاي ذهني، بايد همة مراحل و بزنگاه

يك فراينـد  » رشد«رو  اند و ازاين ها دخيل كرد. اين مراحل از تولد تا مرگ در همة انسان
است و نه يك فـرآورده. ويگوتسـكي چهـار مرحلـه را در فراينـد رشـد ذهنـي انسـان         

مرحلـة   ،2فرهنگـي   ـ اجتمـاعي ، مرحلـة تـاريخ   1پيدايشـي  دهـد: مرحلـة گونـه    تشخيص مـي 
محور ويگوتسكي در تحليل چگـونگي   . روش پيدايش4يدايشي، و مرحلة خُردپ3فردپيدايشي

                                                                                                                                        
1.phylogenesis 
2. sociocultural history 
3. ontogenesis 
4. microgenesis 
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گونه است كه بايد همة اين مراحـل چهارگانـه را بـا     رشد فرايندها و عملكردهاي ذهني، اين 
زمـان در طـول    اي كـه گـويي هـم    گونه هم و در پيوند ديالكتيكي با يكديگر مشاهده كرد، به

 ).108: 2004جانسن، ابل دارند (تاريخ زندگاني فرد بر يكديگر تأثير و تأثر متق
خاســتگاه اجتمــاعي «ويگوتســكي، يعنــي  فرهنگــي  ـ اجتمــاعيمحــور دوم نظريــة 

تـر ذهنـي    ، با اين اصل همبسته است كه خاستگاه عملكردهـاي عـالي  »فرايندهاي ذهني
هـاي اجتمـاعي او.    همچون انديشه و يادگيري عقالني در فرد، چيزي نيست جز فعاليت

 گويد: نهد و مي نام مي» قانون عام پيدايش رشد فرهنگي«صل را ويگوتسكي اين ا
شـود.   هرگونه عملكردي در فرايند رشد فرهنگي دو بار يا در دو سـطح پديـدار مـي   

عنـوان   ذهنـي، و سـپس درون كـودك بـه     اي ميان عنوان مقوله ها به نخست در ميان انسان
ادي، حافظــة منطقــي، ذهنــي. همــين امــر همچنــين در مــورد توجــه ار  اي درون مقولــه
عنـوان يـك    توانيم اين امر را بـه  گيري مفاهيم، و رشد اراده نيز صادق است. ما مي شكل

سـازيِ   قانون به معناي كامل آن در نظر بگيريم، اما اين را نيز بايـد بيفـزاييم كـه درونـي    
كند و سـاختارها و   سازي را متحول مي [سطح نخست در سطح دوم] خود فرايند دروني

هـا بـر پايـة منطـق      دهد. روابط اجتماعي يا رابطة ميان انسـان  كردهايش را تغيير ميعمل
هــا و مناســبات ميــان آنهاســت  تــر انســان پيــدايش، زيربنــاي همــة عملكردهــاي عــالي

 ).163: 1981(ويگوتسكي، 
تر ذهني، پـيش   دهد كه عملكردهاي عالي نشان مي» قانون عام پيدايش رشد فرهنگي«

هاي شناختي و دروني ذهن انسان باشـد، در سـطح    اوردة رشد توانشو بيش از آنكه فر
آيد و اين سطح نيز خـود   فردي (يعني سطح اجتماعي، تاريخي، و نهادين) پديد مي ميان

واقعيتي مستقل از عملكردهاي شناختي دروني است. بـه سـخن ديگـر، رشـد ذهنـي از      
هـاي اجتمـاعي در سـطح     يـت بهرگـي در فعال  شود. فرد از خالل هم بيرون وارد ذهن مي

كنـد. پـس رونـد و     فردي، الگوهاي اين فرايندهاي اجتماعي را در خود نهادينه مـي  ن ميا
جهت رشد فرايندهاي ذهني، از بيرون به درون است. كـودك در هنگـام تولـد، يكسـره     

توانـد بـر بيـرون     گونه تـأثيري نمـي   تحت كنترل محيط بيروني و متأثر از آن است. هيچ
كنـد و تـوان    كنش با بيـرون را در خـود نهادينـه مـي     رفته، الگوهاي ميان اما رفتهبگذارد. 

سـازي الگوهـاي    آورد. فراينـد درونـي   تأثيرگذاري بر محـيط بيرونـي را بـه دسـت مـي     
گيـرد. ايـن بـدان     اي (زبـان) انجـام مـي    هاي نشانه گري نظام كنش نيز از راه ميانجي ميان
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اي  ستم عصبي و مغز انسان، نقش ثانوي و حاشيهمعناست كه از ديدگاه ويگوتسكي، سي
سازي  در فرايند رشد فرهنگي دارد. نقش محوري و اصلي در اين فرايندها، همانا دروني

ــد ويگوتســكي، رشــد   كــنش از راه ميــانجي الگوهــاي ميــان ــاني اســت. از دي گــري زب
و  تر ذهني همچـون توجـه ارادي، حافظـة منطقـي، انديشـة عقالنـي،       عملكردهاي عالي

شـود،   هايي شناختي انسان شكوفا مـي  دهندة اين نيست كه توانايي يادگيري همگي نشان
شـوند و خاسـتگاه ايـن     ها متحول و متغير مـي  دهندة اين است كه اين توانايي بلكه نشان

اي كـه   هاي نشـانه  پيرامون كودك است. ميانجي فرهنگي ـ  اجتماعيتغيير و تحول محيط 
شوند ــ ماننـد نمادهـاي رياضـي و بـاالتر از      گي برساخته مينحوي اجتماعي و فرهن به

ساز چنين تغيير و تحولي در فرايندهاي شناختي هستند. بر پاية  همه، خود زبان ــ سبب
، مطالعة رشد ذهني انسان، پيش از هر چيزي مطالعه در اين امر فرهنگيـ  اجتماعينظرية 

 فرهنگـي  ـ  اجتمـاعي تي نمـادين و  هاي زبـاني را كـه سرشـ    است كه فرد چگونه ميانجي
ساختن  سازد. دروني كند و آنها را به جزئي از شخصيت خود تبديل مي دارند، دروني مي

وگومحـور ميـان كودكـان و ديگـر اعضـاي       كـنش گفـت   هاي زباني، نتيجة ميـان  ميانجي
هاي پيراموني او مانند پدر و مادر، معلم، مربـي و دوسـتان اوسـت. از همـين رو،      جهان

تـر ذهـن انسـان، در محـور      اي در عملكردهاي عالي هاي نشانه ررسي نقش زبان يا نظامب
 گيرد. نظرية اجتماعي و فرهنگي ويگوتسكي قرار مي

ــدين ــة   ب ــاعيســان، محــور ســوم نظري ــش   فرهنگــي  ـ  اجتم ــه نق ويگوتســكي، ب
پـردازد. از ديـد    تـر ذهـن انسـان مـي     گرانة زبان در رشـد عملكردهـاي عـالي    ميانجي

كنـد، بلكـه    تنها دستكاري اشيا را براي كودك تنظيم و تسهيل مي تسكي، زبان نهويگو
گرانـه ميـان دو سـطح     دهد. زبـان داراي عملكـردي ميـانجي    رفتار او را نيز سامان مي

فردي (درون خـود فـرد). نقـش     ها) و سطح درون فردي (ميان انسان است؛ سطح ميان
شخصـي ذهـن در هنگـام پديـدار شـدن       دهندة عملكرد عنوان سازمان زبان و سخن به

شود. ويگوتسكي معتقد اسـت كـه كـودك     سخن خودمحورانه (خصوصي) آشكار مي
تواند ميان دو كاركرد سخن تميز بگذارد: سخن بـراي خـود،     در سن هفت سالگي مي

اصطالح خودمحورانه نشانة آغـاز انتقـال    و سخن براي ديگري. پديدار شدن سخن به
فردي است. هنگـامي كـه ايـن انتقـال كامـل شـود،        ه سطح درونفردي ب از سطح ميان

شـود. حـال سـخن خودمحورانـه      تبـديل مـي  » سـخن درونـي  «سخن خودمحورانه به 
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شود كه كودك با كاري كه از سطح كنـوني رشـدش فراتـر اسـت،      هنگامي پديدار مي
پرورانـد ـــ    شود. در چنين وضعيتي، كودك روشي را بـراي رفتـارش مـي    رو مي روبه

عني همان سخن خودمحورانه ــ كه همراه با درخواست كودك براي ياري گرفتن از ي
اي كـه از سـطح كنـوني رشـدش فراتـر       بزرگساالن، او را در خالل فعاليت حل مسئله

كند. نكتة مهم در اين مرحله از رشد ذهنـي كـودك ايـن اسـت كـه       است، هدايت مي
ي سـخن اجتمـاعي نيسـت.    هاي دسـتور  يك از ويژگي سخن خودمحورانه واجد هيچ

اي زردرنـگ نيـاز    براي نمونه، هنگامي كه كودك براي كامل كردن يك پازل، به قطعـه 
جـايگزيني  » زرد«كنـد. واژة   بيـان مـي  » زرد«دارد، اين نياز خود را فقط با گفـتن واژة  

است. به همين دليـل،  » گردم اي زرد مي من به دنبال قطعه«اختصاري براي جملة كاملِ 
گرايانة چامسكي، هيچ ساختار دسـتوري   ويگوتسكي و برخالف نظرية شناختاز ديد 
موجودي در ذهن كودك وجود ندارد كه بـا تلنگـر از محـيط بيرونـي فعـال و       ازپيش

شـود، بلكـه از راه درگيـري فعاالنـه بـا       شكوفا شود. رشد ذهني كودك، شـكوفا نمـي  
اي بـراي انتقـال از    هشود. پس سخن خودمحورانـه وسـيل   محيط اجتماعي برساخته مي

فردي است. به محض آنكـه ايـن انتقـال كامـل شـود،       فردي به سطح درون سطح ميان
سـخن بـراي   «آيد، يعني  شكل سخن دروني درمي سخن خودمحورانه يا خصوصي، به

 ).225: 1986(ويگوتسكي، » خود
سـخن  «تـر،   البته اين شكل از سخن قابل مشاهده از بيرون نيست. به سـخن درسـت  

است كـه شـكل دسـتوري و واژگـاني نـدارد. بـراي كشـف        » انديشه«همان » ي خودبرا
هاي اصلي سخن خودمحورانه، بايد به الگوهاي سخن در سطح اجتماعي رجـوع   ويژگي

كرد، و براي فهم ساختار سخن دروني نيـز بايـد سـخن خودمحورانـه را بررسـي كـرد.       
و سـخن خودمحورانـة كودكـان    رو، پيوندي استوار ميان سخن دروني بزرگسـاالن   ازاين

سـخن  «سان، مسـير پيشـرفت در مراحـل رشـد فراينـدهاي ذهنـي از        وجود دارد. بدين
رسـد. بـه    مـي » سخن دروني«به » سخن خودمحورانه«شود و با گذر از  آغاز مي» بيروني

همين معناست كه به ديدة ويگوتسكي، مراحل رشد ذهنـي انسـان، از بيـرون بـه درون     
يعني رشد شناختي نيازمند آن است كه كودك از تكيه بـر ديگـران،   است و نه برعكس. 

سوي تكيه بر خود پيش رود. كنترل بر عملكردهاي ذهني انسان، نتيجـة نهـايي چنـين     به
 دهد. پيشرفتي است كه از بيرون به درون رخ مي
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ويگوتسـكي   فرهنگـي  ـ  اجتماعيتوان گفت كه محور سوم نظرية  طور خالصه مي به
ته تأكيد دارد كه سخن دروني و پيوندش با سخن بيروني، سرشتي چندسطحي بر اين نك

شود كه در ايـن سـطح    فردي آغاز مي دارد. پيوندهاي ميان زبان و انديشه، در سطح ميان
هـاي   گرانـة نظـام   وسيلة نيـروي ميـانجي   شود. به از زبان براي برقراري ارتباط استفاده مي

مشـاهده در   قشي محوري دارد، الگوها و رفتارهاي قابـل اي، كه زبان در ميان آنها ن نشانه
شود. به سـخن ديگـر، ايـن     فردي منتقل مي سطح اجتماعي، دروني شده، به سطح درون

سـازد   دهد و برمـي  هاي دروني آن را شكل مي جامعه و فرهنگ است كه ذهن و توانايي
 ).112ـ111: 2004ن، و(جانس

 . باختين2
هـاي   در حوزة فلسفة زبـان، تـأثيري شـگرف بـر نظريـه     انديشمند ديگري كه نظرياتش 

اسـت. نقطـة    1حوزة آموزش زبان گذاشته اسـت، ميخاييـل بـاختين    فرهنگي  ـ اجتماعي
، تأكيد بر ناروا بـودن  فرهنگي  ـ اجتماعيعزيمت باختين براي پروراندن يك فلسفة زبانِ 

نين تمـايزي ريشـه در   است. چ 3محور شناسي گفته و زبان 2محور شناسي جمله تمايز زبان
گونـه كـه    درانداختـه بـود. همـان    paroleو  langue ميان 4آن تمايزي دارد كه سوسور

هـا و سـاختارهاي زبـاني     حوزة صورت langue تر اشاره كرديم، به ديدة سوسور، پيش
عبـارت   parole شـد؛ امـا   شناسي كالسيك انجام مـي  است كه بررسي آن در دانش زبان

ويـژه   رد زبان در بستر زندگي روزمره و واقعي، و از همين رو بـه است از چگونگي كارب
هـاي اجتمـاعي و    شناسي گشـوده شـد كـه بـه بررسـي      اي در زبان پس از سوسور حوزه

محـدود كـرد و در پـي     langueفرهنگي نظر داشت. سوسور البته كار خود را به حوزة 
ن از محـدود كـردن   آن بود تا ساختارهاي زبـاني را كشـف و بررسـي كنـد. امـا بـاختي      

شناسي به بررسي ساختارهاي زباني ناخشنود بود و بـر ايـن بـاور بـود كـه چنـين        زبان
هـاي ديگـر تركيـب و آميـزش واحـدهاي زبـاني        تمايزي موجب ناديده انگاشتن شـيوه 

هـا محـدود كـرد، زيـرا اينهـا       هـا و گفتـه   توان به جمله شود. واحدهاي زباني را نمي مي
تري كه مستقل از قواعد واژگاني و دستوري است، تركيب  رگخودشان در واحدهاي بز
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تـر زبـاني آن چيـزي اسـت كـه       شوند. نمونة اين واحدها و ساختارهاي زباني بزرگ مي
تـوان ناديـده    كند. بررسي ژانرهـاي سـخن را نمـي    ياد مي 1»ژانر«باختين از آن با عنوان 

ا گفته، بدون در نظـر داشـتن   انگاشت؛ زيرا فهم معنا و مقصود گويندگان از يك جمله ي
اند، ناقص خواهد بود. اين چيزي بود كه به ديـدة بـاختين،    ژانري كه در آنها به كار رفته

گويد سوسـور   شناسي پس از او بوده است. باختين مي مورد غفلت سوسور و دانش زبان
اما به دانست،  مي» هاي زبان اي يكسره آزاد از شكل آميزه«و » كنش فردي«را يك » گفته«

هـاي زبـاني،    بـر شـكل   ورزد كـه افـزون   از اين واقعيت غفلت مي«گفتة باختين، سوسور 
هـاي زبـاني وجـود دارد؛ يعنـي سوسـور       هايي نيز براي آميزش خـود ايـن شـكل    شكل

 .)81: 1986(باختين،  »گيرد ژانرهاي سخن را ناديده مي
يار بيشـتر از آنچـه در   مانند ويگوتسكي، زبان نقشي بسـ  سان، از نگاه باختين به بدين

شد، دارد و اين نقش نيز نقشـي برسـازنده اسـت. زبـان      شناسي كالسيك تصور مي زبان
هاي زباني نيست كه فقط شامل واژگان و نحـو باشـد،    فقط يك نظام انتزاعي از صورت

رود. پـس بـراي    شـمار مـي   به» سخن«بلكه زبان در اين ديدگاه بيش و پيش از هر چيز، 
رفت و نه سراغ واحدهاي ساختار صـوري  » واحدهاي سخن«يد به سراغ بررسي زبان با

اسـت. بـاختين،   » جملـه «كه واحـد زبـان    است، درحالي» گفته«زبان. واحد سخن همان 
هـا موضـوع    داند. جمله ها، قابل تصور مي بررسي زبان را تنها در چارچوب بررسي گفته

ست، زيرا چنين تحليلي همواره شناسي كالسيك است كه مورد نقد باختين ا تحليل زبان
انگارد و در پـي تحليـل انتزاعـي زبـان اسـت. از همـين رو،        جمله را با گفته يكسان مي

ماننـد. پـس    بـازمي » ژانرهـاي سـخن  «شناختي، از پرداختن بـه   هاي كالسيك زبان تحليل
دهـد كـه هـر گفتـه سـه       پردازد. تحليل گفته نشان مـي  مي» گفته«باختين به تحليل دقيق 

. مخاطـب، كـه   2كنـد؛   خود را مشـخص مـي  » گفتة«. گوينده، كه مرزهاي 1صر دارد: عن
كند و نيز واكنشي را براي گفتـه از   رو آن را كامل مي شود و ازاين براي او بيان مي» گفته«

. اَبرمخاطب، كه در اصل به معنـاي مخاطـب آرمـاني بـراي فهـم گفتـة       3آورد؛ و  پي مي
طـور كامـل    گرفته شود چون معنا و مقصود و گفته را بهفرض  گوينده است و بايد پيش

دهـد كـه مفهـوم محـوري در آن،      نشان مي» گفته«). تحليل ساختار 71يابد (همان:  درمي
است و همين مفهوم و ويژگي محوري است كـه سـخن را واجـد ويژگـي      2»مخاطبيت«
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ب و هـا (يعنـي گوينـده، مخاطـ     سازد. سـه عنصـر اصـلي گفتـه     مي 1»وگومحوري گفت«
فـرض   شود. از اين ميان، دليل پـيش  فرض گرفته مي اي پيش اَبرمخاطب)، در بيان هرگفته

گرفتن ابرمخاطب اين است كه تجـارب هـركس در ژانرهـاي سـخن و ميـزان مهـارت       
رو، هـر   طور كامل درك كند؛ ازاين تواند به هرگز نمي» مخاطب«هركس در اين ژانرها را 

اش  انتظار دارد كه كسي بتواند معنا و مقصود كامل از گفتهاي در بيان گفتة خود،  گوينده
هـا و   هـا در تجربـه   دليـل تفـاوت   را دريابد. اما ازآنجاكه مخاطب يا مخاطبان بالفعـل بـه  

عنـوان   بـه » ابرمخاطـب «توانند آن معنـا و مقصـود را دريابنـد، يـك      هايشان، نمي مهارت
در ديـدگاه  » مخاطبيـت «مفهـوم  هرحـال،   شـود. امـا بـه    مخاطبي آرماني فرض گرفته مي

كنـد:   گونـه تعريـف مـي    باختين، ويژگي بنيادين سخن است. باختين مخاطبيـت را ايـن   
هـا   توان در جمله )، و اين كيفيت يا ويژگي را نمي99(همان: » كيفيت رو كردن به كسي«

گفتـه  » مخاطبيـت «هـا وجـود دارد. بـدون فـرض مفهـوم       پيدا كرد، بلكه فقـط در گفتـه  
 ند وجود داشته باشد.توا نمي

نكتة ديگري كه در تحليل باختين از مفهوم گفته بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه 
ها اَشكال گوناگوني داشته باشند. هر چيـزي كـه    شود كه گفته عنصر مخاطبيت سبب مي

ها، هشدارها، ناله  هاي بدني، پرسش بتوان واكنشي بدان نشان داد، يك گفته است: ژست
گيرنـد كـه واحـدهاي     يه، قطعات ادبي و مانند اينها همگي در مقولة گفته جاي ميو گال

 رسانش است. بنيادين هم
وگويي روزانه گرفتـه تـا يـك رمـان      اي در گفت هرگفته ــ از يك پاسخ يك كلمه

اصطالح يك آغاز مطلق و يك پايـان مطلـق اسـت:     اي علمي ــ داراي به بلند يا مقاله
هـاي   هاي ديگران است، و پايان مطلـق آن، آغـاز گفتـه    پايان گفته آغاز مطلق آن همانا

صدا و خاموش باشـند،   ها ممكن است بي واكنشي ديگران است (يا، گرچه اين واكنش
اما فهم واكنشي ديگران يا سرآخر كنش واكنشي ديگران مبتنـي اسـت بـر ايـن فهـم)      

 ).71(همان: 
هـاي   ان تنـوع و نـاهمگوني شـكل   ها يـا همـ   هاي گوناگون گفته دليل وجود شكل به
توان در امتـداد يـك ژانـر سـخن ردگيـري كـرد. ايـن نكتـه كـه           ها، هر گفته را مي گفته
هـاي   گردند، همان چيزي است كه در تحليـل  هاي گوناگون به ژانرهاي سخن برمي گفته
شناسي كالسيك بـا   شود. زيرا زبان شناختي متأثر از ديدگاه سوسور ناديده گرفته مي زبان
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شـكلي   ها، اين ناهمگوني و تنـوع را سـاده كـرده و بـه     ها، و نه گفته مبنا قرار دادن جمله
انتزاعي آنها را در قالب الگوها و ساختارهاي ثابت زبـاني تحليـل كـرده اسـت. بـاختين      

 گويد: مي
فرد است، اما هر سپهري كه در آن زبـان بـه    اي براي خود منحصربه هر گفتة جداگانه

هـا را مـا    كنـد. ايـن گونـه    ها را ايجاد مـي  هاي كمابيش ثابت اين گفته نهرود، گو كار مي
 ).60ناميم (همان:  ژانرهاي سخن مي

هر ژانر سخن يك صـورت از زبـان نيسـت، بلكـه صـورت نـوعي از گفتـه اسـت؛         
انـد.   اي است كه درون آن جـاي گرفتـه   سان، ژانر نيز دربرگيرندة بازنمودهاي نوعي بدين

هـاي نـوعيِ    كند. ژانرها، با وضـعيت  اي را كسب مي بازنمود نوعيِ ويژهواژه درون ژانر، 
رسانش زباني، موضوعات نوعي، و نيز در نتيجه، پيوندهاي ويژة ميان معناي واژگـان   هم

 ).87و واقعيت اجتماعيِ بالفعل، در شرايطي نوعيِ متناظر هستند (همان: 
رچنـد كـه تنـوع بسـياري     شـوند، ه  بندي مي ژانرهاي سخن به دو گروه عمده بخش

وگوهـاي   دارند: ژانرهاي نخستين، و ژانرهاي دومـين. ژانرهـاي نخسـتين شـامل گفـت     
هـا،   ها و از اين دسـت اسـت، و ژانرهـاي دومـين شـامل رمـان       ها، حكايت روزمره، نامه

هـاي   رسـانش  هـم «دهنـدة   شود. ژانرها نشـان  ها و همة انواع پژوهش علمي مي نمايشنامه
هاي علمي، هنري  تر هستند و گونه يافته تر و سازمان نسبت پرورده ر و بهت فرهنگي پيچيده

). ژانرهـاي دومـين از ژانرهـاي    62(همـان:  » گيرنـد  و سياسي و اجتماعي را در بـر مـي  
شوند و به ژانرهاي دومـين   مي تر دروني  آيند، و ژانرهاي نخستين نيز پيش نخستين برمي

رو مهم و ضروري است  خن از ديد باختين ازآندهند. بررسي ژانرهاي س تغيير شكل مي
 (همان).» دهند ژانرهاي سخن، سخن ما را سامان مي«گوييم:  كه ما درون ژانرها سخن مي

يادگيري زبان نيز چيزي نيسـت جـز در معـرض ژانرهـاي سـخن قـرار گـرفتن، و نـه         
مـا در  داشـتند و   يادگيري واژگان و ساختار نحوي زبان. اگر ژانرهاي سخن وجود نمـي 

گونه بود كه ما ژانرها را در خـالل فراينـدهاي    آورديم، اگر اين آنها مهارت به دست نمي
سـاختيم، آنگـاه    طور ارادي براي نخستين بار برمي داديم و هر گفته را به سخن سامان مي

رو، پيونـدي نزديـك ميـان     ). ازايـن 79همان: شد ( رسانش زباني كمابيش ناممكن مي هم
كنـيم، آن را بـراي    اي را توليـد مـي   كه گفتـه   برقرار است. هنگامي» سخن ژانر«و » گفته«

سخنگوي نخستيني نيستيم كه گويي سكوت ازلي كيهان «كنيم، ما  نخستين بار توليد نمي
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). ما از ميان ژانرهاي گوناگون سخن، آگاهانه يا ناآگاهانه، يكي 69(همان: » شكنيم را مي
رو،  خواهيم به ديگران منتقل كنيم. ازاين اي است كه مي هگزينيم كه بستر نوع گفت را برمي

ها پيش از آنكه ما آنهـا را   گوييم، نه با يك صدا. گفته ما با صداهاي گوناگوني سخن مي
برگزينيم يا دروني كنيم، نه از آنِ ما، بلكه از آنِ ديگران هسـتند. از نگـاه بـاختين، زبـان     

زمان بسترهاي گوناگوني را كـه   جود زنده همعنوان يك مو است و به» موجود زنده«يك 
كند. زبان همواره در مرز ميـان مـن و    دهد و تعريف مي رود بازتاب مي در آن به كار مي

گـزينيم. تنهـا    هايي هستند كـه مـا برمـي    ديگران قرار دارد. ديگران صاحب نيمي از واژه
و بـا لحـن و لهجـة     شود كه آن را از روي قصـد خـود   طور كامل از آنِ ما مي هنگامي به

گيـريم. پـيش    كنيم و در خدمت مقاصد معنايي و بازنمودي خودمان مي خود عمومي مي
ماننـد يـك    از اين مرحله، واژه در يك زبان خنثي و غيرشخصي وجود نـدارد. زبـان بـه   

فرهنگ لغت نيست كه گوينده واژگانش را از آن برگيرد، واژه تنها در دهـان ديگـران و   
هـايي را   تـوانيم واژه  نان است. تنها از دهـان ديگـران اسـت كـه مـي     در خدمت مقاصد آ

هـاي پـيش از    وگويي با گفته ها نسبتي گفت رو، گفته برگيريم و از آنِ خود سازيم. ازاين
توان بررسي كرد زيـرا   تر از خود دارند. صداهاي گوناگون را مي خود و با صداهاي پيش

اهميتـي هنجـارين بـراي فـرد     «اي سـخن،  با يك ژانر سخن همبسته هستند. اين ژانرهـ 
» شـود  آفرينـد، بلكـه بـه او داده مـي     سخنگو دارند، و اين ژانرها را نيز خود آن فرد نمي

هـايي هسـتند، و ايـن     هـا داراي مرزهـا و محـدوديت    رو، گفتـه  ). ازايـن 81ــ 80(همان: 
اسـت.  ها به ميزان در معرض قرار گرفتن و مهارت گوينده در ژانرهاي سخن  محدوديت

تواند تنها با تكيه بر دانش شخصي خودش از واژگـان و سـاختار نحـوي و     گوينده نمي
شود كـه   ها و مرزها گذر كند. اين نكته هنگامي آشكار مي آواشناختي، از اين محدوديت

هـا   بينيم حتي گويندگاني كه به زبان مـادري خـود مسـلط و نيـز از بسـياري جهـت       مي
د برخي عملكردهاي سخنگويي را كـه ويـژة ژانـر سـخن     توانن ديده هستند، نمي آموزش

 هستند، انجام دهند.
رسانش فرهنگي مهـارت بـااليي    هاي هم ايم كه در برخي از حوزه بارها كسي را ديده

اي دانشـگاهي را بخوانـد و وارد بحثـي دانشـگاهي شـود،       تواند مقاله دارد، كسي كه مي
هـاي   د، اما همين شخص در محاورهگوي خوبي سخن مي كسي كه در مسائل اجتماعي به

 ).80اجتماعي خاموش يا بسيار معذب است (همان: 
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وجه به معنـاي داشـتن دايـرة     هيچ اش به پس زبان و سخن در شكل و عملكرد اصلي
هاي درست دستوري نيسـت، بلكـه بـيش و     واژگاني گسترده يا توانايي برساختن جمله

خن قـرار گـرفتن و كسـب مهـارت در     پيش از هر چيز به معناي در معرض ژانرهاي س
آنهاست. مهارت در ژانرهاي سخن نيز نخست بايد در بستر روزمرة زندگي اجتماعي به 

هـاي نخسـتين سـخن قـرار      دست آيد. به سخن ديگر، افراد بايد نخست در معرض ژانر
 رسانش و كاربرد اصيل زبان را بگيرند و در آنها مهارت كسب كنند تا بتوانند توانايي هم

گونه كه پيشتر گفتيم، كسـب مهـارت در ژانرهـاي سـخن از راه      به دست بياورند. همان
شـود. عنصـر    هايي براي مخاطب بالفعل يا يك ابرمخاطب حاصل مي  توانايي توليد گفته

عامل اصلي در عملكرد اصيل زبان است كه در ژانرهاي سـخن وجـود دارد   » مخاطبيت«
ـ     هـاي   گفتـه » از آنِ خـود كـردن  «اي توانـايي  و كسب مهارت در آنهـا در اصـل بـه معن

گويـد. بـه ديـدة     موجود در بستر ژانر سخني است كه گوينـده در آن سـخن مـي    ازپيش
گوييم، بلكه حتي درون ژانرهاي سخن  تنها درون ژانرهاي سخن، سخن مي باختين، ما نه
ارت سپاريم. توانايي گوش سپردن به صداهاي ديگران نيز پيامد كسـب مهـ   نيز گوش مي

در ژانرهاي سخن است. در هنگام گوش سپردن به صداي سخن ديگـري، بايـد بتـوانيم    
گويد. از همين رو، واكنش بدان سخن  حدس بزنيم كه گوينده درون كدام ژانر سخن مي

(يعني سخن گفتن خود ما) نيز وابسته است به دريافت ژانر سخنِ گوينده و از آنِ خـود  
نشـان دادن بـه سـخن گوينـده درون همـان ژانـر.       هـايش و سـپس واكـنش     كردن گفته

 دهد. رسانش و فهم دوجانبه تنها در اين صورت است كه رخ مي هم
وگـويي دارد. زبـان    كوتاه سخن در مورد باختين آنكه زبان از نگاه وي سرشتي گفت

گويانـه نيسـت. حتـي هنگـامي كـه كسـي بـا خـودش سـخن           و كاربرد آن هيچگاه تك
، يا بـراي  »مخاطبيت«وگوست. زيرا هر گفته بر پاية اصل  ال گفتگويد، باز هم در ح مي

شود يا براي يك ابرمخاطب خيالي. از اين گذشته، هر گفته  يك مخاطب بالفعل گفته مي
گيرد.  هاي ديگر كه در اصل از آنِ ديگران است قرار مي وگويانه با گفته اي گفت در رابطه

 فرهنگـي  ـ  اجتمـاعي ماننـد نظريـة    ين، بـه وگومحـور بـاخت   رو، اهميت نظرية گفـت  ازاين
روزمره ويگوتسكي، در اين است كه زبان و عملكرد بالفعل و واقعي آن در بستر زندگي 

هاي شناختي انسان بـا تأثيرپـذيري از محـيط بيرونـي      اي كه حتي توانايي گونه دهد، به رخ مي
گرا فراتـر   اسي شناختشن شود. ويگوتسكي و باختين از محدودة تنگ زبان ذهن برساخته مي
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، يا تمايز ميـان گفتـه و جملـه، و يـا     paroleو  langueيك به تمايز ميان  روند، زيرا هيچ مي
گرايانة چامسكي، تمايز ميان توانش زباني و كنش زباني بـاور ندارنـد.     به زبان نظرية شناخت

اي  انـداز تـازه   به گفتة جانسون، اهميت باختين و ويگوتسكي در اين است كه توانستند چشم
). تـا پـيش از آنـان، حـوزة     127: 2004را به روي حوزة آموزش زبان بگشـايند (جانسـون،   

گرايانـة چامسـكي بـود.     انـداز شـناخت   شدت زير ساية سـنگين چشـم   آموزش زبان دوم، به
گرايانه با تمايز قاطعي كه ميان توانش زبـاني و كـنش زبـاني     هاي آموزش زبان شناخت نظريه

فرهنگـي زبـان و آمـوزش آن       ـ وگومحـور و اجتمـاعي   ، از درك سرشـت گفـت  گذاشتند مي
انداز از درون به بيـرون، بـه    هاي باختين و ويگوتسكي با تغيير چشم بازمانده بودند. اما نظريه

كشف نقش مهم و انكارنشدني محيط اجتماعي بر فرايندهاي ذهني نائـل آمدنـد. افـزون بـر     
هاي بـاختين   شناسي نيز بسيار وامدار پژوهش در دانش زبان 1ها، رشد حوزة كاربردشناسي اين

هاي بـاختين و ويگوتسـكي    اي از تأثير نظريه و ويگوتسكي است. در بخش پاياني، به چكيده
 كنيم. در حوزة آموزش زبان دوم اشاره مي

 
 ـ فرهنگي آموزش زبان درون پارادايم اجتماعي

ويگوتسكي در حـوزة آمـوزش زبـان دوم،     هاي باختين و تأثير و چگونگي كاربرد نظريه
اي است كه جانسون دغدغه و ادعاي پرداختن به آن را دارد. جانسون ايـن نكتـه را    نكته

اي كـه در پـي كـاربرد نظريـة اجتمـاعي و فرهنگـي        ابتدا با بررسي مطالعـات پژوهشـي  
). از 169ــ 129است (همان:   اند، انجام داده ويگوتسكي در حوزة آموزش زبان دوم بوده

تواننـد   فرهنگي هستند و مـي   ـ ها مؤيد اصول نظرية اجتماعي ديد جانسون، اين پژوهش
گـرا در حـوزة آمـوزش زبـان دوم      انداز رويكرد شـناخت  عنوان جايگزيني براي چشم به
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي در آمـوزش زبـان دوم،       انداز پژوهش شمار روند. از چشم به

ط به فراگيري كدهاي زباني و سـاختارهاي نحـوي زبـان    يادگيري زبان ديگر امري مربو
مقصد نيست؛ پيشرفت در زبـان دوم را ديگـر نبايـد بـا مقايسـة مهـارت يادگيرنـده در        

شناسي و قواعد نحوي او با يك گويندة زبان اصلي آرمـاني، همگـون و    آواشناسي، واژه
ش زباني نيسـت،  خيالين سنجش كرد. فراگيري زبان دوم ديگر امري مربوط به كسب دان

بلكه امري است كه به خواسـت فـرد و پشـتكار او در تبـديل شـدن بـه كسـي كـه در         
                                                                                                                                        
1. pragmatics 
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شـود. در ايـن    بهرگي دارد، مربوط مـي  وگويانة فرهنگ زبان مقصد هم هاي گفت فعاليت
انداز، كاميابي يا شكست نهايي در يادگيري زبـان دوم، بـا نـاتواني يـا مهـارت در       چشم

و » خـود گمشـده  «ن مقصد يكسان نيست، بلكـه پديـدار شـدن    كاربرد كدهاي زباني زبا
محور فرد براي تبديل شدن بـه يـك    هاي آگاهانه و هدف به همراه تالش» عامليتي تازه«

جوي فعال در فرهنگ جديد، معيار كاميابي و شكست در يـادگيري زبـان دوم    بهرگي هم
 ).168است (همان: 

گويي نو از آموزش زبان دوم بـر بنيـادي   بر همين پايه، جانسون در پي درانداختن ال
. الزامـات ايـن   1دهـد:   آيد. وي اين كار را در سه محور انجـام مـي   وگومحور برمي گفت

. الزامات اين الگو در 2آموزش زبان دوم؛   الگوي جديد براي نظريه و پژوهش در حوزة
 تا آخر). 170. الزامات آن براي ارزشيابي يادگيري زبان دوم (همان: 3حوزة تدريس؛ و 

در محور نظريه و پژوهش در حوزة آموزش زبان دوم، جانسون يازده اصل زير را    
 كند: شناختي نظريه و پژوهش در اين حوزه خالصه مي عنوان اصول روش به

 يادگيري زبان امري جهاني و خطي نيست، بلكه محلي و ديالكتيكي است. .1
جـدا كـرد، زيـرا ايـن دو بـا هـم       توان از هـم   كنش زباني و توانش زباني را نمي .2
 اي ديالكتيكي دارند. رابطه
زبان همان كدهاي زباني نيست، بلكه زبان همان سـخن اسـت كـه در بسـترهاي      .3

 فرهنگي متنوعي جاي گرفته است.  ـ اجتماعي
زمـان   يادگيرندة زبان، پردازشگر محدودي نيست كه نتواند شكل و محتـوا را هـم   .4

در آنها يادگيرنده بايد جاي خالي اطالعات را پر كند، مانند  رو، تكاليفي كه دريابد. ازاين
، بـراي از آنِ  »تفاوت را در تصاوير تشخيص دهيـد «يافته يا  داد ساخت هاي درون فعاليت

 خود كردن صداهاي تازه يا از آنِ خود كردن زبان همچون سخن سودمند نيستند.
مـاني (ژانرهـاي سـخن)    هـاي گفت  فراگيري زبان مقصد به معناي فراگيري فعاليت .5

 فرهنگي و نهادين معيني است.  ـ است كه خاص يك مجموعة اجتماعي
هـاي   فرهنگي معين، به نشـانه   ـ هاي گفتمانيِ درون يك مجموعة اجتماعي فعاليت .6

هـاي غيركالمـي همچـون     هـا همچنـين شـامل نشـانه     كالمي محدود نيست. اين فعاليت
هـا   هاي معناشناختي همچون نمودارها و نقشـه  اي، و ديگر نشانه ها، اشارات چهره ژست

 شود. مي



 

 

150
ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

دورة هشتم
2شمارة 

1394تابستان

در اين الگو، رشد شـناختي و پـرورش زبـان دوم از هـم جـدا نيسـت. ايـن دو،         .7
 دهد. اي ديالكتيكي با هم دارند؛ هريك ديگري را تغيير مي رابطه
كنش صداهاي تازه و صداهاي پيشين، امري اساسي بـراي پـرورش زبـاني و     ميان .8

 است. شناختي يادگيرنده
ــك     .9 ــه ي ــدن ب ــديل ش ــد تب ــارت اســت از فراين ــان دوم عب ــايي زب ــرورش توان پ

بهرگي بايد جـايگزين اسـتعارة    جوي فعال در فرهنگ زبان مقصد. استعارة هم بهرگي هم
 فراگيري شود، نه آنكه آن را كامل كند.

مسئوليت پژوهشگر در اين رهيافت تازه عبارت است از پژوهش در فرايندهايي  .10
جوي فعال در بسترهاي اجتماعي و محلـي زبـان مقصـد     بهرگي شدن به هم ل كه به تبدي

هـايي   عنـوان روش  هـاي كيفـي بـه    انجامد. الزمة چنين پژوهشي اين است كـه روش  مي
 درخور براي حوزة آموزش زبان دوم به رسميت شناخته شود.

 اي بايد پرورانده شـود تـا فراينـدهاي بنيـادين اسـتعارة      هاي پژوهشي تازه روش .11
ها بايد دربارة آن يادگيرنـدگان زبـان دوم بررسـي     بهرگي را پوشش دهند. اين روش هم

انـد يـا ناكـام     هاي خود براي گذر از مرزهاي فرهنگـي كاميـاب شـده    كنند كه در تالش
انـد. هـدف نهـايي ايـن پـژوهش عبـارت اسـت از پرورانـدن سـرنموني از يـك            مانـده 

 ).179همان: جوي فعال در فرهنگ زبان مقصد ( بهرگي هم
وگومحور، به حـوزة تـدريس    فرهنگي و گفت  ـ محور دوم الزامات رويكرد اجتماعي

ترين اصل در اين حوزه، از ديد جانسون، اين است كـه   گردد. مهم و كالس درس باز مي
بهرگـي   شـود كـه در آن هـم     اي اجتماعي و فرهنگي ديده عنوان مجموعه كالس درس به

شود. كالس درس بايد تـا   صد آموخته، ارتقا داده و نهادينه ميفعاالنه در فرهنگ زبان مق
هاي اجتماعي و فرهنگي و نهـادين بيـرون باشـد. بـه سـخن       حد امكان بازتاب واقعيت

اي كه به جهان بيروني شباهت ندارنـد،   ديگر، بايد از ايجاد بسترهاي اجتماعي مصنوعي
ويگوتسكي، معتقد است كه در  1»ناحية تقريبي رشد«پرهيز شود. جانسون بر پاية مفهوم 

كالس درس بايد براي هر يادگيرنده يك ناحية تقريبي رشد ايجاد كرد كـه در آن از راه  
تنها صداهاي گوناگون و ژانرهاي متنـوع و متكثـر از آنِ    وگومحور نه هاي گفت كنش ميان

برسـاخته  طور مشـترك   اش نيز به يادگيرنده و رشد شناختي» خود«يادگيرنده شود، بلكه 
اي است كه در آن، انجام تكـاليف   تقريبي در ديدگاه ويگوتسكي، ناحيه رشد شود. ناحية

                                                                                                                                        
1. zone of proximal development 
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تنهايي بسيار دشوار است، امـا اگـر كـودك بـا      و حل مسائل براي يادگيرنده يا كودك به
» خـود «تواند آنها را حل كنـد. سـاخته شـدن     سادگي مي كنش داشته باشد به ديگران ميان

هـاي   شود كه در آن نقـش محـيط بيرونـي و انسـان     د تقريبي انجام ميتنها در ناحية رش
است. به سخن ديگر، هويت كودك يا يادگيرنده زبان تنهـا از راه بـه     ديگر انكارناشدني

ها در  كنش شود. ميان هاي اجتماعي برساخته مي كنش رسميت شناختن اين ناحيه در ميان
وگـوي   شـكل گفـت   دهد؛ براي نمونه بههاي گوناگون رخ  شكل تواند به كالس درس مي

دهـد. كـاربرد زبـان،     زمان رخ مي هم» يادگيري زبان«و » كاربرد زبان«گروهي كه در آنها 
رو، در كـالس درس نبايـد ايـن دو از يكـديگر جـدا       ميانجي يادگيري زبان است. ازاين

 1وگوي گروهي اين اسـت كـه در آنهـا پايگـان قـدرت      هاي گفت شوند. يكي از ويژگي
وگوهاي گروهي اسـت.   هاي مهم در گفت ها يكي از ويژگي وجود ندارد. برابري جايگاه

وگـوي   كنش همچون مصـاحبه يـا خطابـه، در گفـت     دارِ ميان  هاي پايگان برخالف شكل
بهرگان حقوق و وظايف يكساني دارند. از سوي ديگـر، بـه بـاور جانسـون،      گروهي هم

وردن حمايت اجتماعي براي يادگيرنده است. ناحية رشد تقريبي، چيزي بيش از فراهم آ
زني بر سـر معناسـت، و در بسـتر مدرسـه، ايـن ناحيـه        ناحية رشد تقريبي، جايگاه چانه

هاي يكديگر را از آنِ خود سازند.  توانند فهم جايگاهي است كه در آن معلم و شاگرد مي
رو، معلـم   ازاين دهد. ناحية تقريبي رشد، مكاني است كه تغييرات شناختي در آن رخ مي

كنشي در كالس درس يا همـان ناحيـة    هاي ميان نبايد از ايجاد بستر متنوع و متكثرِ امكان
تقريبي رشد بهراسد. به سخن ديگر، كالس درس را بايد همان ناحيـة رشـد تقريبـي در    
نظر گرفت، و اين شرطي است كه بدون آن يادگيري زبـان رخ نخواهـد داد (جانسـون،    

 ).182ـ180: 2004
وگومحور را به مقولـة   فرهنگي و گفت ـ  جانسون محور سوم الزامات نظرية اجتماعي

دهد. پرسش اصلي در اين محـور ايـن اسـت كـه      ارزشيابي يادگيري زبان اختصاص مي
فرهنگـي، يـادگيري زبـان      ـ بر پاية اصول نظرية اجتمـاعي ». چه چيزي را بايد سنجيد؟«

جوي فعال در فرهنگ زبـان مقصـد، و نـه     بهرگي عبارت است از تبديل شدن به يك هم
كار بردن و برساختن كـدها و سـاختارهاي زبـاني. بـه سـخن ديگـر،        صرف توانايي به 

هـاي اجتمـاعي از راه    كـنش  فرد در خالل ميـان » خود«جهان اجتماعي و نيز  2سازي باهم
                                                                                                                                        
1. hierarchy of power 
2. co-construction 
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شـيابي  رو، در ارز ايجاد ناحية رشد تقريبي، هدف آموزش زبـان خـارجي اسـت. ازايـن    
توانـد در   يادگيري زبان نيز بايد اين امر سنجيده شود كه يادگيرندة زبان تا چه حـد مـي  

بهرگي بجويد، و نيز تا چه اندازه از راه ايجاد ناحية تقريبي رشـد   فرهنگ زبان مقصد هم
سان، جانسون بر پاية ايـن اصـول بـه تـدوين      تواند به حل مسائل خود بپردازد. بدين مي

پـردازد. در ايـن الگـوي تـازه،      براي ارزشيابي يادگيري زبـان خـارجي مـي   الگويي تازه 
چهرة  به هاي چهره هاي شفاهي و مواجهه ارزشيابي يادگيري زبان خارجي بيشتر بر آزمون

 ).188ـ183مداوم ميانِ كنشگران زباني تأكيد دارد (همان: 
 

 فرهنگي: بازسازي نظرية آموزش زبان  ـ عزيمت از نظرية اجتماعي
شود كه فراگيري زبان دوم امـري   درستي بر اين نكته تأكيد مي فرهنگي به  ـ در نظرية اجتماعي

بلكه امري است كه بـه خواسـت فـرد و پشـتكار او در      مربوط به كسب دانش زباني نيست،
بهرگـي دارد،   وگويانة فرهنگ زبـان مقصـد هـم    هاي گفت تبديل شدن به كسي كه در فعاليت

انداز، كاميابي يا شكست نهايي در يادگيري زبان دوم، با نـاتواني يـا    چشم گردد. در اين بازمي
عـامليتي  «و » خود گمشده«مهارت در كاربرد كدهاي زباني يكسان نيست، بلكه پديدار شدن 

جـوي   بهرگي محور فرد براي تبديل شدن به يك هم هاي آگاهانه و هدف به همراه تالش» تازه
). 168اميابي و شكست در يادگيري زبان دوم اسـت (همـان:   فعال در فرهنگ جديد، معيار ك

بـرد كـه چـارچوبي هنجـارين      تنهايي كافي نيست، زيرا از اين نقصان رنج مي اما اين بينش به
كند. بـراي نمونـه در آثـار بـاختين      هاي زباني فراهم نمي رسانش براي فعاليت ارزيابانه در هم

فرهنگي، نقصان عناصـر هنجـارين بـراي داوري در      ـ عنوان چهرة برجستة نظرية اجتماعي به
هاي باختين و هابرمـاس   در مقايسة انديشه 1هاي زباني آشكارا مشهود است. نيلسن كنش ميان

 گويد: گذارد و مي روي همين نكته انگشت مي
توان براي تبيين فرايند گفتمـاني   وگومحوري را مي كه مفهوم باختين از گفت درحالي
سط داد، اما چنين مفهومي به تبيين عناصر هنجـاريني كـه ميـان همـة     گرايي ب فرافرهنگ

برد. مفهـوم كـنش    اي مشترك است يا بايد مشترك باشد، راه نمي چنين مبادالت فرهنگي
و » بــودن همچــون رويــداد«هابرمــاس و نيــز اخــالق گفتمــان، پرســشِ  2رسانشــي هــم

وگوهـاي محلـي دربـارة     نهد و در پي آن است تـا گفـت   را وامي» ها درآميختگي هويت«
                                                                                                                                        
1. Nielsen 
2. communicative action 
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» درسـت «رواتر دربارة امر  هاي جهان را بر پاية استعدادشان براي پيوستن به داعيه» خير«
 ).806: 1995تبيين كند (نيلسن، 
وگوهاي محلي و خُرد در زمينة يـك فرهنـگ خـاص، بـه      شود گفت آنچه باعث مي

ستر هنجاريني است كه رهنمون شود، وجود ب» امر درست«رواتر دربارة  هايي جهان داعيه
 خورد.  فرهنگي و نيز كاربردشناسي تجربي به چشم نمي  ـ هاي اجتماعي در نظريه

درسـتي تمـايزي بنيـادين     بـه » معنا«و » قصد«در كاربردشناسي تجربي نيز تمايز ميان 
تـر از دريافـت معنـاي جملـه      كه دريافت قصـد گوينـده از اداي گفتـه مهـم     است، چنان
). بـه همـين دليـل در چـارچوب نظريـة      1393تقويـان و همكـاران،   شـود (  انگاشته مي

اجتماعي و فرهنگيِ آموزش زبان، تأكيد اصلي بر بستر و زمينة كاربردشناختي يـادگيري  
زبان است و يادگيري دستور زبان و قواعد نحوي و معناشناختي از مركـز توجـه بيـرون    

كاربردشـناختي تجربـي در نظريـة    رود. اما همان گونه كه گفتيم، اين تأكيد بـر وجـه    مي
توانـد   اجتماعي و فرهنگي، به جهت نقصان وجه هنجارين كاربردشناسي تجربـي، نمـي  

رو، الزم اسـت ايـن    آموزش زبان را واجد بعد اخالقي و تربيتي درخوري سـازد. ازايـن  
اي بازيابي و بازسازي شود تا كسري هنجارمنـدي كاربردشناسـي    وجه هنجارين به گونه

طوركلي،  جبران شود (همان). به گمان ما، بازيابي وجه هنجارين آموزش زبان بهتجربي 
گيري از كاربردشناسي جهاني و نظرية اخالق گفتمـانِ هابرمـاس جبـران     تواند با بهره مي

كوشيم اين مدعا را موجه و مدلل سازيم و سپس برخي الزامـات ايـن    شود. در ادامه مي
 ان گوشزد كنيم. بازسازي را براي حوزة آموزش زب

 
 اخالق گفتمان و بازيابي وجه هنجارين آموزش زبان

. اصـل گفتمـان.   2روايـي،   . اصل جهـان 1در نظرية اخالق گفتمان دو اصل وجود دارد: 
كسـاني كـه [از آن] تـأثير    ة هم«گيري اخالقي  گويد در يك تصميم روايي مي اصل جهان

آن تصـميم   عـام اي كـه از رعايـت    پيراموني پذيرند، بتوانند بپذيرند كه پيامدها و آثار مي
سازد (و اين پيامدها بر پيامـدهاي هـر    را برآورده مي همگانتوان چشم داشت، منافع  مي

). اين سخن گرچـه طنـين و   65: 1990(هابرماس، » تصميم ديگري ترجيح داشته باشد)
بنـدي   صـورت  سـوي  روايي به اي كانتي دارد، اما هابرماس از بيان كانتي اصل جهان ريشه

روايـيِ هابرمـاس در نظريـة     كارتي، اصل جهـان  كند. به گفتة مك رسانشي آن گذر مي هم
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رسانشـيِ   به پرسش هـم » شود چگونه تجربه ممكن مي«اخالق گفتمان، از پرسش كانتيِ 
). 809: 1995گذر كرده است (به نقـل از نيلسـن،   » شود چگونه فهم دوجانبه ممكن مي«

اي اين پيامدهاي مهـم اسـت كـه امـر اخالقـي از حالـت فـردي        چنين تغيير نگاهي دار
چگونگي امكان «شود. به سخن ديگر، پرسش از  آيد و به امري اجتماعي تبديل مي درمي

بـه  » سـوبژكتيويته «، گـذر از  »فلسـفة زبـان  «بـه  » فلسـفة آگـاهي  «، گذر از »فهم دوجانبه
بـه   1»فرارونـدگي «ر از ، گـذ »كـنش بجـا  «بـه  » عمـل نيـك  «، گذر از »اينترسوبژكتيويته«
سان  سازد و بدين را ممكن مي» اخالق جمعي«به » اخالق فردي«و گذر از  2»ماني درون«

شود. اين گذر از اخالق  راه براي پيوند و آشتي ميان دانش اخالق و دانش جامعه باز مي
 ويژه با نگاه به اصل دوم اخالق گفتمان، يعني اصل گفتمـان،  فردي به اخالق جمعي، به

هـاي   ها و تصميم كند كه اعتبار هنجارين داوري شود؛ اين اصل مشخص مي تر مي پررنگ
وگويي عملي (يعني اخالقي) وابسته اسـت   بهرگان درون گفت اخالقي به توافق همة هم

راستي عقالنـي و آزاد معتبـر شـمرده     و اين توافق نيز تنها و تنها درون و بر پاية بحثي به
توان معتبر دانست كه همة كساني كه از آن متأثرنـد،   هايي را ميفقط آن هنجار«شود:  مي

» بهرگـان در گفتمـاني عملـي آن را تأييـد كننـد (يـا بتواننـد تأييـد كننـد)          همچون هـم 
). به سخن ديگر، الزمة اين اصل اين است كه گوينـده و شـنونده   66: 1990(هابرماس، 

داشـته باشـند و در آن شـركت     كـنش زبـاني را   بهرگي در ميـان  هر دو اجازه و توان هم
شود به پرسش بگيرد و نيـز خـودش    تواند هر چيزي را كه گفته مي جويند. هر كسي مي

تنها نيـروي اجباركننـدة مشـروع در گفتمـان،     «خواهد، بگويد:  بتواند چيزهايي را كه مي
 ).89(همان: » ) است3ها استدالل برتر (يعني نيروي ناگويندة گفتاركنش

شـود، كـه در    ها تنهـا بـا كاربسـت ايـن دو اصـل اسـتوار مـي        ن توافقاعتبار هنجاري
خـورد.   كاربردشناسي تجربي و نيز نظرية اجتماعي و فرهنگي تبييني از آنها به چشم نمي

رسانشـي وجـود دارد نيـز مشـروط بـه بـرآوردن        اي كه درون هـر هـم   فعاليت ارزيابانه
ت. بـه سـخن ديگـر، نظريـة     گانـة صـدق، صـداقت و حقانيـت اسـ      هاي اعتبار سه داعيه

كاربردشناسي جهاني هستة پشتيبان نظرية اخالق گفتمان است. برآورده شدن سه داعيـة  
اش مشـروط   گوينده از بيان گفتـه » قصد«اعتبار صدق، صداقت و حقانيت براي دريافت 
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ـ          به فعاليـت ارزيابانـه    ةاي اسـت كـه پيامـدش پاسـخ آري/خيـر شـنونده اسـت. بـر پاي
تـر از دريافـت    مهـم » قصـد «)، دريافت 1393ربي (تقويان و همكاران، كاربردشناسي تج

گوينده گرچه بـه بسـتر كاربردشـناختي تجربـي آن     » قصد«ي گفته است. دريافت »معنا«
روا بـراي ارزيـابي گفتـه و سـپس      وابسته است، اما در همان حـال از چـارچوبي جهـان   

ز نيست. يعني شـرط دريافـت   نيا گيري توافق) بي پذير شدن پاسخ آري/خير (شكل امكان
اي ادا  فقط اين نيست كه شنونده بداند گفته در چه بستر كاربردشـناختي تجربـي  » قصد«

شده است، بلكه فراتر از آن، مشروط به اين است كه در اثر فعاليت ارزيابانـة شـنونده و   
 روا، شـنونده بتوانـد بـه نيـروي     وجود امكان داوري بر پاية هنجارهايي مشروع و جهـان 

روا بـودن هنجارهـا و    ناگويندة گفتاركنش گوينده گردن نهد. روشـن اسـت كـه جهـان    
ها بدين معنا نيست كه آن توافـق در هـر شـرايطي بايـد معتبـر باشـد يـا معيـاري          توافق

اي وجود دارد كه هـركس در هـر    فرا و باالي هر زمينه و بستر كاربردشناختي 1فرارونده
آن با ديگران به توافق برسد. گذر از فراروندگيِ معيـار  زمان و مكاني گويي بايد بر پاية 

پـذير   مانِي آنهـا را كاربسـت توأمـان دو اصـل اخـالق گفتمـان امكـان        ها به درون توافق
روا بودن هنجارها و معيارهـا در اينجـا بـه معنـاي مطلـق و فرازمـاني و        سازد. جهان مي

هـاي اعتبـار نهفتـه در     داعيـه  فرامكاني بودن آنها نيست، بلكه به چگونگي برآورده شدن
گردد. تنها كاربردشناسي جهاني است كه تبييني از  وگويي عملي برمي ها درون گفت گفته

طـور   گوينده تنها هنگامي براي شنونده به» قصد«دهد. همة لوازم  اين فرايند به دست مي
بـد.  شود كه شنونده بتوانـد همـة پيامـدهاي حاصـل از آن قصـد را دريا      كامل آشكار مي

هـاي اعتبـار صـدق،     منظور از پيامدهاي حاصل از قصد گوينده نيز اين است كـه داعيـه  
كننده) بـراي   صداقت و حقانيت در فرايندي گفتماني و اخالقي (يعني ارزيابانه و داوري

سان بازيابي وجه هنجارين و اخالقي كاربردشناسي تجربي و  بدينشنونده برآورده شود. 
پذير  ي با كاربست كاربردشناسي تجربي و اخالق گفتمان امكاننظرية اجتماعي و فرهنگ

افتد و نه به  باوري كانتي مي طور كه گفتيم اين امر نه به ورطة فراروندگي شود و همان مي
شود. اين همان بازسازي عقالني كاربردشناسي  گرايي رويكردهاي بديل دچار مي نسبيت

دفش چيـزي نيسـت جـز بازيـابي وجـه      فرهنگي است كه ه  ـ تجربي و نظرية اجتماعي
 هاي زباني. كنش هاي اخالقي در ميان هنجارين آنها و بازشناسي نقش داوري
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گـرا و   در همين زمينه دو نكته دربارة نسبت نظرية اخالق گفتمان با رويكرد شناخت
روايـي در اخـالق    رويكرد اجتماعي و فرهنگي گفتني است. نخست آنكـه اصـل جهـان   

هـا در نظريـة كاربردشناسـي جهـاني بـا       رسـانش  اصول عامِ امكـان هـم  گفتمان در كنار 
روابـاوري   گـرا متفـاوت اسـت. از سـويي جهـان      رواباوريِ رويكردهـاي شـناخت   جهان

باوري اسـت، زيـرا بـراي ذهـن      گرا دچار مشكل كانتيِ فراروندگي رويكردهاي شناخت
مسـتقل از فراينـدهاي   آدمي و سازوكارهاي پردازندة جهانيِ آن، جايگـاهي فرارونـده و   

روابـاوريِ   گيرند. از سوي ديگر، جهان مان در بستر كاربردشناختي زبان در نظر مي درون
ويژه نظرية دستور جهاني چامسكي ــ محـدود بـه قواعـد     گرا ــ به رويكردهاي شناخت

نحوي و معناشناختي زبان است كه در بهترين حالت تبييني از چگونگي بـرآورده شـدن   
دهد و نه چگونگي برآورده شدن سه داعية اعتبـار   ها به دست مي پذيريِ جمله معيار فهم

گرا توان نزديـك شـدن بـه اخـالق      رواباوري رويكردهاي شناخت رو، جهان ديگر. ازاين
 اي هنجارگذار دربارة زبان را ندارند.   جمعي و تبديل شدن به نظريه

فرهنگـي اسـت.    ـ  اجتمـاعي نكتة دوم دربارة نسبت نظرية اخالق گفتمان بـا نظريـة   
گـرا   گرايـيِ رويكردهـاي شـناخت    دليـل فرارونـدگي   فرهنگـي بـه    ـ هاي اجتمـاعي  نظريه

مان از زبان و يـادگيري آن بـه    كوشند تبييني درون گيرند و مي درستي از آنها فاصله مي به
 گرا در نهايـت  فرهنگي از رويكرد شناخت ـ  گيري نظرية اجتماعي دست دهند. اما فاصله

روا براي داوري هنجـارين سـر تافتـه و     به جايي رسيده است كه از هرگونه معيار جهان
سان توان تبييني خود را از چگونگي رسيدن به توافق و فهم مشترك از دسـت داده   بدين

فرهنگي در حوزة آموزش زبان، همة هم و تـالش    ـ است. به همين دليل نظرية اجتماعي
برآوردن شرايط كاربردشناختي تجربي و بستر تجربـي   خود را مصروف تبيين چگونگي

ها كرده است. پيامد مهم اين نارسايي اين است كه آموزش و يـادگيري زبـان    رسانش هم
و » خود گمشـده «بهرگي در فرهنگ جديد، پديدار شدن  زعم جانسون، به هم خارجي به

ـ  ). چنين چشم168: 2004فروكاسته شود (جانسون، » عامليتي تازه« ناچـار بـه    دازي بـه ان
روايي بـراي داوري و   غلتد. اگر هيچ معيار جهان گرايي فرهنگي فرومي ورطة نوعي نسبي

هـا وجـود نداشـته باشـد، آنگـاه امكـان هرگونـه تبـادل و          رسانش ها و هم ارزيابي گفته
رود. به سخن ديگر، شرط اينكه دو كنشگر از دو  بهرگي در فرهنگ جديد از ميان مي هم

رسانش داشته باشند اين است  كنش و هم هنگ گوناگون بتوانند با يكديگر ميانزبان و فر
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هـاي خـود را    هاي مشترك، امكـان ارزيـابي هنجـارين گفتـه     كه بر پاية حداقلي از زمينه
توانـد بـدون بـرآوردن شـرايط و اصـول دوگانـة اخـالق         داشته باشند. هيچ توافقي نمي

هـاي اعتبـار صـدق،     برآوردن شـرايط داعيـه  گفتمان و نيز اصول كاربردشناسي جهاني (
هاي زباني بدان  رسانش ها در هم صداقت و حقانيت) شكل بگيرد. به پرسش گرفتن گفته
هـا و هنجارهـاي خـاصِ درون     معناست كه كنشگرانِ دو فرهنگ گوناگون بتوانند ارزش

ينـد  اندازي فراتر از خود آن فرهنگ بـه پرسـش بگيرنـد و در فرا    هر فرهنگ را از چشم
آور و نـاروا،   راستي عقالني و به دور از هر گونه اجبار و محدوديت تبعـيض  گفتماني به

بر سر اهداف مشترك خود به توافق برسند. در غير ايـن صـورت و بـا فـرض حقانيـت      
گيري هر گونـه بحـث آزاد و برابـر بـه      گفتماني هريك از دو فرهنگ، امكان شكل درون

فرهنگي،   ـ هاي اجتماعي گرايي فرهنگيِ برآمده از نظريه بيبر اين، نس افتد. افزون خطر مي
ها و نيز بـروز كشـمكش و عـدم توافـق نـاتوان       رسانش از تبيين چگونگي ناكامي در هم

نگـري   است. اما اخالق گفتمان و كاربردشناسي جهاني بدون درافتادن بـه ورطـة يكسـو   
تن بسـتر كـاربرد تجربـي    حاصل از برترپنداري يك فرهنگ خاص، و نيز با در نظر گرف

توانــد شــرايط عــام امكـان فهــم دوجانبــه و هــم چگــونگي ناكــامي در   زبـان، هــم مــي 
رواي اخالق گفتمان و كاربردشناسي جهاني،  ها را تبيين كند. معيارهاي جهان رسانش هم

توانند بر پاية آنهـا و حتـي بـدون نيـاز بـه       زمينة مشتركي است كه يادگيرندگان زبان مي
اي، در جهت رسيدن به توافق با يكديگر تـالش كننـد. آشـنايي بـا      ي گستردهدانش زبان

توانـد گسـترش يابـد و     روايي مـي  فرهنگ و زبان مقصد تنها در بستر چنين اصول جهان
جهـان   هـاي مشـترك خودشـان را درون افـق زيسـت      توانند وضعيت كنشگران زباني مي

برد دستوري و معناشـناختي زبـان   هرچه بيشتر بگسترانند. يادگيري و كسب توانايي كار
تنها به شكست  پذيري) بدون چنين بستر هنجاريني نه (يا همان برآوردن داعية اعتبار فهم

 آورد. انجامد، بلكه زمينه را براي بروز سوءتفاهم و كشمكش فراهم مي مي
رسـانش   اين مالحظات در حوزة آموزش زبان داراي پيامدهاي مهمي است. اگر هـم 

ويژه زبان خارجي نيـز   نياد امري هنجارين و اخالقي است، يادگيري زبان و بهزباني در ب
اي باشد. بازسازي عقالني نظريـه و عمـل آمـوزش زبـان      تواند خالي از چنين جنبه نمي

ويـژه   كنـد كـه نظريـة اجتمـاعي و فرهنگـيِ آمـوزش زبـان دوم، بـه         خارجي ايجاب مي
و بـاختين، بـا نگـاه بـه كاربردشناسـي       هاي ويگوتسـكي  هاي برخاسته از انديشه ديدگاه



 

 

158
ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

دورة هشتم
2شمارة 

1394تابستان

جهاني و اخالق گفتمان بازسازي شوند. اين بازسـازي البتـه پيامـدها و الزامـاتي بـراي      
 حوزة آموزش زبان دوم دارد.

 
 گيري  نتيجه

 رسانشي براي آموزش زبان دوم برخي الزامات الگوي هنجارگذار و اخالقيِ نظرية كنش هم
و فرهنگيِ بر پايـة كاربردشناسـي جهـاني و اخـالق      ضرورت بازسازي نظرية اجتماعي

فرهنگي تغييراتـي صـورت گيـرد. نقطـة       ـ كند كه در الگوي اجتماعي گفتمان ايجاب مي
ن از درون نظريـة اجتمـاعي و فرهنگـي    وعزيمت ما در اينجا، الگويي اسـت كـه جانسـ   

 سـت:  ويگوتسكي و باختين بركشـيده و الزامـات آن را در سـه محـور بررسـي كـرده ا      
ــان دوم؛   1 ــوزش زب ــوزة آم ــژوهش در ح ــه و پ ــالس درس؛ و 2. نظري ــدريس و ك  . ت
تـا آخـر). مـا نيـز در همـين سـه محـور         170. ارزشيابي يادگيري زبـان دوم (همـان:   3

كوشيم الگوي جانسون را با نگاه به نظرية اخـالق گفتمـان و كاربردشناسـي جهـاني      مي
 بازسازي كنيم.

رسانشـي   ترين الزام الگوي هم مهم زش زبان دوم:نظريه و پژوهش در حوزة آمو .1
گـردد.   شناسي پژوهش بازمي براي نظريه و پژوهش در حوزة آموزش زبان دوم به روش

هاي آموزش زبان دوم همانا اصـل   شناختي پژوهش ترين اصل روش در اين حوزه، عمده
هـاي   كنش ناست. روش بازسازنده در پي بازيابي وجه هنجارين و اخالقي ميا 1بازسازي

). هر پژوهشي در حوزة آموزش زبـان دوم بايـد   1393زباني است (تقويان و همكاران، 
فرض داشته باشـد كـه يـادگيري زبـان دوم در بنيـاد       شناختي را در پيش اين اصل روش

هـاي هنجـارين كنشـگران زبـاني وابسـته       امري اخالقي و هنجارين است كه به ارزيابي
ناچـار بـه    شناختي غفلت ورزند، به ز اين اصل مهم روشهايي اگر ا است. چنين پژوهش

رسند كه كاربست آنها در صحنة عمل آموزش زبان، بستر كاربرد تجربي زبان  نتايجي مي
سازد. پيامد اين امر نيز ناكارآمدي آموزش زبـان و ناديـده    را از وجوه هنجارين تهي مي

ر حوزة آموزش زبان دوم با رسانشي كاربرد زبان خواهد بود. پژوهشگ ماندن سرشت هم
ماند و  گرايي فرهنگي در امان مي كاربست اصل بازسازي، هم از درافتادن به ورطة نسبي

روايـيِ   روايي امر يـادگيري زبـان را فراتـر از جهـان     هم در نتيجه خواهد توانست جهان
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روايـي اخالقـي آمـوزِش زبـاِن بازسـازنده، نـافي محلـي و         گرايانه ببيند. جهـان  شناخت
ديالكتيكي بودن يادگيري زبان نيست، بلكـه نـاظر بـه اصـول كاربردشـناختي جهـاني و       

 اصول دوگانة اخالق گفتمان است.  
اي  گونـه  رسانشي براي پژوهش در حوزة آموزش زبان، كه به الزام ديگر الگوي هم

آيد ايـن اسـت كـه موضـوع پـژوهش در ايـن        برمي» بازسازي«شناختي  از اصل روش
» رسانشـيِ  هـاي هـم   تجربـه «مشاهده، بلكـه   پذيرِ قابل هاي حسي ادراك حوزه نه تجربه

قابل فهم است (همان). دانشِ آموزشِ زبان دوم، بيش از آنكه دانشـي تجربـي باشـد،    
هـاي بازسـازنده    دانشي بازسازنده است و به گفتة هابرماس، موضـوع بررسـي دانـش   

هـاي   كـديگر: دانـش  هـاي زبـاني ي   هاي كنشـگر از كـنش   چيزي نيست جز فهم سوژه
منـد شـناخت شـهودي     نحو نظام به«هاي تحليل صوري  بازسازنده از راه كاربست رويه

). به سخن ديگر، موضوع 9: 1979(هابرماس، » كنند هاي كنشگر را بازسازي مي سوژه
يادگيري زبان دوم امري حسي نيست كه نيازمند توصيف باشـد، بلكـه امـري تفهمـي     

هـاي حسـي يـا     هـاي تجربـي واقعيـت    بازسازي است. دانشاست كه نيازمند تبيين و 
هـاي   پردازنـد) و دانـش   هـا مـي   كنند (يعني به چگـونگي  وضعيت امور را توصيف مي

هـا   كننـد (يعنـي بـه چرايـي     هاي نمـادين يـا تفهمـي را تبيـين مـي      بازسازنده واقعيت
كنـد و   يهاي حسي، آنها را توصيف م پردازند). دانشمند تجربي با مشاهدة واقعيت مي
هـاي بازسـازنده يـا     كوشد روابط علّي ميان آنها را كشف كند. اما پژوهشگر دانـش  مي

كوشـد بـا تفسـير معنـا و قصـد       پردازند، مـي  هاي نمادين مي هايي كه به واقعيت دانش
ها را فهم كنـد. پژوهشـگر حـوزة آمـوزش      ها كه خصلتي نمادين دارند، آن گفته گفته

هاي نمادين را موضوع پژوهش خود قـرار دهـد و    اقعيتزبان دوم نيز در اصل بايد و
گيـري توافـق    هاي تحليل صوري، به فهمي از چگونگي شكل بكوشد با كاربست رويه

 هاي نمادين دست يابد. در بستر واقعيت
عنـوان ناحيـة رشـد     بر آنكه بايد به كالس درس افزون تدريس و كالس درس: .2

ويگوتسكي دربارة فرايند يادگيري و پرورش در نظر گرفته شود ــ مفهومي كه  1تقريبي
كند) ــ بايد همچون موقعيتي بـراي بـه    شخصيت پروراند و جانسون نيز بر آن تأكيد مي

شمار رود. كالس درس محيطي است كـه بـا حـداكثر     هاي اعتبار به چالش كشيدن داعيه
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مشـترك  هاي  كوشند وضعيت شباهت به بستر زندگي روزمره، كنشگران زباني در آن مي
هايي براي رسيدن به  را تعريف كنند و با توافق بر سر اهدافي مشترك و درانداختن طرح

كـنش بپردازنـد. بـه سـخن ديگـر، كـالس درس محيطـي جـدا از          آن اهداف، بـه ميـان  
جهـان اسـت كـه يـادگيري و      جهان نيست. كالس درس وضـعيتي درون زيسـت   زيست

شود.  رسانشي، در آن برجسته مي ش همتر، پرورش توان آموزش زبان، و به سخن درست
جهان و ازجمله كالس درس مهـم اسـت، چگـونگي     آنچه درون هر وضعيتي در زيست

هاي اعتبار به قصد رسيدن به فهم مشترك و توافـق   رسيدن به توافق از راه ارزيابي داعيه
هاي زباني (همچون قواعد نحوي  است. درون كالس درس بيش و پيش از آنكه توانايي

پـذيري را بـرآورده    واژگاني) پرورش يابد و يادگيرنـدگان بتواننـد داعيـة اعتبـار فهـم      و
دريافت قصد يكديگر نيز ها دريابند.  يكديگر را از اداي گفته» قصد«سازند، بايد بتوانند 

پذير نيست. بـه   هاي اعتبار صدق، صداقت و حقانيت امكان جز از راه برآوردن داعيه
هـاي ارزيابانـة يادگيرنـدگان را پـرورش      بايد بكوشد توانشهمين دليل، معلم زبان 

دهد. كالس درس بدين معنا محيطي اخالقي است، زيرا هدف تـدريس، كـه همانـا    
رسانشـي   هـاي هـم   رسانش اسـت، از راه كـنش   يادگيري زبان و توانايي برقراري هم

سر  شود. اين سخن بدان معنا نيست كه در كالس درس هرگونه توافقي بر محقق مي
اهداف مشترك، توافقي عقالني است، بلكه عقالنيت در اينجا به شـرايط صـوري و   

ها تنها و تنها بايد بر  گردد. روشن است كه توافق رواي رسيدن به توافق بازمي جهان
استوار شود. به سخن ديگر، هـيچ   1ها پاية گردن نهادن به نيروي ناگويندة گفتاركنش

ل برتـر ـــ آن گونـه كـه در كاربردشناسـي جهـاني       نيرويي بيرون از نيروي اسـتدال 
رسانشي كالس چيره شود. بـه همـين    بندي شده است ــ نبايد بر فضاي هم صورت
توان به جرئت ادعا كرد كه محيط كالس پيش از هر چيـز محيطـي اخالقـي     معنا مي

و » اخالقيـت «است، زيرا آموزش زبان در بنياد امـري اخالقـي و هنجـارين اسـت.     
اي از تـالش   در محيط كالس درس دو روي يك سـكه و هـر دو جلـوه   » تعقالني«

ها براي ساختن جهان اجتمـاعي مشـتركي اسـت كـه در آن آزادي و برابـري       انسان
 پيوندد. ها به تحقق مي هايي غايي براي انسان عنوان ارزش به

در حوزة ارزشيابي نيز به ماننـد آنچـه جانسـون دربـارة رويكردهـاي       . ارزشيابي:3
» چه چيزي را بايـد سـنجيد؟  «گويد، پرسش اصلي اين است كه  جتماعي و فرهنگي ميا
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كه هدف اصلي يادگيري عبارت اسـت از كسـب تـوانش     ). ازآنجا180: 2004(جانسون، 
تواند در  هاي اعتبار، پس موضوع ارزشيابي آموزشي نمي رسانشي از راه ارزيابي داعيه هم

ــارت  ــة نخســت مه ــن  درج ــاي نحــوي و معناش ــارت ه ــنجش مه ــد. س ــاي  اختي باش ه
هاي نحوي و معناشناختي اولويت دارد.  كم نسبت به مهارت كاربردشناختي تجربي دست

هاي كاربردشناختي تجربي از آن جهت كه  تر گفتيم، كسب مهارت گونه كه پيش اما همان
گوينــده از اداي گفتــه اسـتوار اســت و نيــز بــر پايــة اصــول  » قصــد«بـر پايــة دريافــت  

ناسي جهاني، كسب مهارت در دريافت قصد گوينـده بـدون بـرآوردن شـرايط     كاربردش
هاي كاربردشـناختي تجربـي نيـز     پذير نيست، پس سنجش مهارت هاي اعتبار امكان داعيه
تواند موضوع اصلي سنجش و ارزشيابي يادگيري زبـان دوم باشـد. موضـوع اصـلي      نمي

بهرگـي در   يادگيرنـدگان و هـم   رسانشي هاي هم انداز، همانا توانش سنجش در اين چشم
در كانون  1هاي اعتبار راستي آزاد و برابر است. ارزشيابيِ چگونگي ارزيابي داعيه بحثي به

اي باشد كه در  گونه ها بايد به ارزشيابي يادگيري زبان جاي دارد. طراحي و اجراي آزمون
كـه ايـن   رسانشي يادگيرندگان سنجيده شود. روشن اسـت   هاي هم درجة نخست توانش

هـاي كتبـي، بـه هـدف      تواند فقط در پايان دورة تحصيلي، آن هم با آزمون ها نمي آزمون
شـكل كيفـي باشـد. اگـر نگـوييم كـه كـل روال         خود برسد. ارزشيابي بايد مستمر و بـه 

دهي كمي بايـد برچيـده شـود،     شكل آزمون كتبيِ پايان ترم و نمره ارزشيابي كالسيك به
هاي ارزشيابي كيفي بايـد رونـد ارزشـيابي     د كه با فنون و شيوهتوان ادعا كر كم مي دست

سوي تمركززدايي، ارزشيابي مشترك و حتـي خودارزيـابي پـيش رانـد. بـا       متمركز را به
رسـانش در طـول دورة تحصـيلي و اينكـه داعيـة اعتبـار        تأكيد بر ويژگي هنجارين هـم 

ان يادگيرندة زبـان را در  تو وگوي آزاد و برابر است، مي شرط هرگونه گفت صداقت پيش
اي كـرد كـه در يـك     فرايندي تربيتي و اخالقي واجد چنـان خـودنگري و خودانديشـي   

رسانشـي خـود را بـراي معلـم و نيـز       فرايند گفتمانيِ خودارزيابانـه، ميـزان تـوانش هـم    
گـون بـه كيفيـت تـوانش      درسانش آشكار سازد و در صورت لزوم بياني كمي و نمره هم
دهد. روشن است كه اين خودارزيابي نيز خود ادعايي اسـت كـه بايـد    اش ب رسانشي هم

معتبر شود. يعني يادگيرنده بايد بكوشد آن را مستدل و موجه سازد و توافـق ديگـران را   
نيز جلب كند. ارزشيابي يـادگيري و خودارزيـابي، خـود بخشـي از فراينـد يـادگيري و       
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بهرگـي داشـته    يز بايـد در آن هـم  رسانشي است كه خود يادگيرندگان ن كسب توانش هم
، اين پرسـش را در  »چه چيزي را بايد سنجيد؟«توان در كنار پرسش  رو، مي باشند. ازاين

هاي ارزشيابي كالسـيك، اغلـب ايـن دو     در شيوه». چه كسي بايد بسنجد؟«ميان نهاد كه 
ر دو سـنجد. در هـ   . سيستم مي2سنجد، و  . معلم مي1شود:  پاسخ به پرسش باال داده مي
شـوند و   درسـانش از فراينـد ارزشـيابي كنـار گذاشـته مـي       حالت خود يادگيرنده و هـم 

شـان   سان امكان چنداني براي خودارزيابي يادگيرندگان از كميت و كيفيت يادگيري بدين
ــاقي نمــي ــن ب ــد. ازاي ــادگيري، شــيوه  رو، شــيوه مان ــاي كالســيك ارزشــيابي ي ــايي  ه ه

ـ     رسانشي نيست جويانه و هم مشاركت اصـول نظريـة    ة. اين در حـالي اسـت كـه بـر پاي
فرهنگي، كاربردشناسي تجربـي و كاربردشناسـي جهـاني، تصـور و دريافـت       ـ  اجتماعي

رسانشِ آموزشـي، نقشـي    وگو و هم يادگيرنده از خود و گروه همتايانش در فرايند گفت
بايد خود رو،  گيري شخصيت و جهان اجتماعي مشترك آنان دارد. ازاين بنيادين در شكل

اي اسـت   بهرگي داشته باشند. اين نكتـه  يادگيرندگان نيز در فرايند ارزشيابي يادگيري هم
فرهنگي و نيـز كاربردشناسـي تجربـي بـه آمـوزش زبـان        ـ كه در رويكردهاي اجتماعي

 (ازجمله رويكرد جانسون) ناديده مانده است.
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