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  دهكيچ
 ،از زبـان  يبه عنوان دو عنصر جدا ناشدن ،»فرهنگ«و  »شناخت« استفاده از ،آموزش زبان ةگستردر 

ـ ؤمـ  يارتبـاط  يبرقـرار  يگر هـر شـخص بـرا   يان ديبه ب. ار استكرقابل انيغ       ازمنـد  ينه،گانيزبـان ب  اثر ب
 يم به بررسيدار يسع ،ن مقالهيا ةوددر محد. از آن زبان است يو فرهنگ يشناخت از بار يافك يمند بهره
خ آمـوزش  يتحول آنها در طول تار ين دو مفهوم و چگونگيان اي، ارتباط م»فرهنگ«و  »شناخت« ةمقول

ار كـ متـون بـه    يليتحل ين است تا با بررسين مقاله ايهدف ما در ا .ميژه زبان فرانسه، بپردازيزبان، به و
ن دو مفهوم ير تحول اي، به سينشكرد يكتا رو يرد سنتيكروآموزش زبان فرانسه، از  يها رفته در روش

 يه همزمان با تحول مفهوم شـناخت از مفهـوم  كم يبر يم يته هم پكن نين متون به ايا يبا بررس. ميبرس
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  مقدمه
و  ياساسـ  جـزء به عنوان دو  »فرهنگ«و  »شناخت«ها  ها و فرهنگ آموزش زبان ةگستردر 
ثر بـا  ؤارتبـاط مـ   يو برقـرار  يزبـان خـارج   يريادگيه بدون آنها كر از زبان مطرحند يجداناپذ

  .ستير نيپذ انكگران اميد
ول ا ةد در وهلـ يـ آ يان مـ يـ ه صـحبت از شـناخت بـه م   كـ  ي، هنگاميشناس در دانش زبان

ا نوشتار يزبان گفتار  ةه به واسطكشود  يها به ذهنمان متبادر م از اطالعات و دانسته يا مجموعه
 ريـ غ منفعـل و  يشناخت به عنصـر  ين نگرشيبا چن. شود يگر منتقل ميبه شخص د ياز شخص

آموختن آن  يه براكل شده يتبد يتر شناخت به فرمول ان سادهيبه ب. گردد يل ميقابل انعطاف تبد
ـ ا. ار گرفـت كـ ل بـه  كرد و دوباره به همان شكه هست حفظ كد آن را همان گونه ياب  ةوين شـ ي

امـروزه مفهـوم شـناخت بـا     . هفتاد است هةد يشناسان ساختارگرا نگرش به شناخت، باور زبان
مراحـل   يه تمامكشده  يا ل به چرخهيدر واقع شناخت تبد. شود يمطرح م يگريد يها يژگيو

گر، يان ديبه ب. رديگ يرا در بر م... رش، رد، سرعت عرضه اطالعات ويفت، پذايد، انتقال، دريتول
منعطـف و قابـل    يامروزه مفهوم شناخت از حالت منفعل وسخت خود خارج شده و به مفهوم

 ).50 يريشع( است  ر و تحول مبدل گشتهييتغ
اسـت تـا رونـد     خـورده  ن شناخت در آموزش زبان بـا مفهـوم فرهنـگ گـره    يامروزه هم

  .تر سازد يعيتر و طب زبان را جذاب يريراگف
خ، يدر طـول تـار   اسـت، امـا   شت و زرع بودهك يفرهنگ به معنا ةلمكن يالت ةشيدر ابتدا ر

ف يـ تعر. اسـت  ردهكـ دا يراه پ يعلوم انسان ةبه گستر يشاورزك ةج از گستريفرهنگ به تدرة واژ
اسـت  يس ةف فرهنگ در گسـتر يرمثال، تع يبرا. گوناگون متفاوت است يها ن واژه در گسترهيا

ن واژه يـ الروس از ا ةه لغتنامـ كـ  يفيبر اساس تعر. آموزش تفاوت دارد ةف آن در گستريبا تعر
اسـت   يركو ف ي، مذهبيهنر يها از آداب و رسوم و نشانه يا فرهنگ مجموعه« :دهد  يارائه م

الروس ( »نـد ك يز مـ يگر متمايها و جوامع د ا جامعه است و آن را از گروهيگروه  يكه معرف ك
277(.  

، از جملـه فرانسـه،   يخـارج  يها آموزش زبان ةن دو مفهوم در گستريت ايبا توجه به اهم
 يگر، بـه چگـونگ  يديكـ ن دو مفهوم بـا  يا ةم افزون بر روشن نمودن رابطيوشك ين مقاله ميدر ا

ن هدف، بـه  يدن به ايرس يبرا. ميببر يخ آموزش زبان فرانسه پير و تحول آنها در طول تارييتغ
ووا، روفلـه و   ويـ مـوژه، دوو  يعنـ يچهار روش آموزش زبان فرانسه  ار رفته دركل متون به يتحل
چـرا   يه به راستكپردازند  ين مين مقاله به ايا يها هيب فرضين ترتيبه ا. ميپرداز يپوان م -رون
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 يربنـا يه گاه شـناخت ز كدو طرفه است و چگونه است  يا ان شناخت و فرهنگ رابطهيم ةرابط
ن يـ ن مقاله عالوه بر پاسـخ بـه ا  يشود؟ هدف ما در ا يشناخت م يربنايفرهنگ و گاه فرهنگ ز

و  يم شـناخت يآمـوزش، مفـاه   ةه چگونه در گسـتر كز است ين موضوع نيها نشان دادن ا پرسش
 يداريـ پد يدگاهيانه به ديساختارگرا يدگاهيخ از ديگر و در طول تاريديكبه موازات  يفرهنگ

عبور از فرهنگ خاص به فرهنـگ عـام    يبرا يا ن روند مقدمهياند و هم افتهيتحول  يو اجتماع
بـاز   يفرهنگـ  و هـم  ينـافرهنگ يدگاه بيبه د يدگاه فرهنگيگذر از د يشده و به دنبال آن راه برا

 .شده است

  يبحث و بررس

  »فرهنگ« و» شناخت«ان يمة رابط
ن مفهـوم بـا   يـ ان ايـ م ةتـا رابطـ  شناخت، تالش بر آن است  يشناس در جامعه يلكبه طور 

ه جوامع و كتوان گفت  ين رو مياز ا. مشخص شود ي، فرهنگيو اجتماع يرك، فيستيعوامل ز
 ان يـ م يروحـ  و يركـ ق ارتبـاط ف يـ گردنـد مگـر از طر   يرند و منتقل نميگ يل نمكها ش فرهنگ

ات يـ سـب شـده، تجرب  ك يهـا  هـا و مهـارت   در واقع مفهوم فرهنگ بر اساس شناخت. ها انسان
در . رديـ گ يل مكزبان ش يعني يشناخت ق ابزاريجامعه و از طر يكاعتقادات ة و مجموع يزندگ

خود سازنده مقـررات و اصـول    يه و اساس شناختين پاين حال فرهنگ با در دست داشتن ايع
گونـه اسـت    نيا .گذارد ير ميثأق آنها بر رفتار و شناخت در جامعه تيه از طركشود  يم يفرهنگ

آنچـه آن را   ةنندكديگردد و هم خود تول يد ميه تولكل شده يتبد يگ همزمان به عنصره فرهنك
  .)10مورن ( شود  يم) شناخت(رده كد يتول

  فرهنگ                                                           شناخت

ان يـ ن ميـ متقابـل قـرار دارنـد و در ا    يمولد ةن نقطه نظر، شناخت و فرهنگ در رابطياز ا
ـ انـد و ارتبـاط م   ها حامالن فرهنگ ه انسانكن معنا يبه ا. شود يرنگ م ها پر نقش انسان ان آنهـا  ي

 يمغـز هـر انسـان   . ثر اسـت ؤها مـ  د فرهنگين خود در توليه اكشتر شده يد شناخت بيسبب تول
نگـرش   گرانيق ارتباط با ديرد و از طريگ يشناخت را م يها ه دادهكند ك يعمل م يا انهيمانند را

ـ از د. سـت تنگاتنـگ  يا شناخت و فرهنگ، رابطه ةپس رابط.سازد يرا م يديو فرهنگ جد دگاه ي
 ةهـر مجموعـ   ياسـت و از طرفـ   يفرهنگـ  ةديـ پد يـك  يقت هر رفتار شـناخت يدر حق« :مورن
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 يايـ جامعه بـا نـوع شناختشـان از دن    يكافراد . رديپذ يتحقق م يشناخت ي، در رفتارهايفرهنگ
رگـذار  يثأنوع شـناخت آنهـا ت   يه آن فرهنگ خود بر روكنند ك يد ميرا تول يرامونشان فرهنگيپ

ـ : بگـذارد  ريثأشناخت در آن جامعه ت يتواند بر رو يق ميجامعه به دو طر يكفرهنگ . است ا ي
گـردد   يس، سبب چرخش شـناخت مـ  كا برعي ند وك يبا اصول و مقررات خود آن را محدود م

 ).17همان ( »شود يز ميها ن ل فرهنگخود سبب چرخش و تحو ةن به نوبيه اك

  شناخت يبر رو يفرهنگ يها تيمحدود
 يچگونگ يا حتيد شناخت و يد شناخت، آنچه نبايآنچه با ةدربار ييها تيهمواره محدود

ده يـ ه و ايـ ن نظريتـر  كوچـ كبه وجود آمدن  يگر برايان ديبه ب. دن به شناخت وجود دارديرس
ن يــا ةاز جملــ. شــوند يجــاد مــيا... و يانكـ ، ميخي، تــاري، فرهنگــياجتمــاع يهــا تيمحـدود 
شناخت هـر   يبر رو يزندگ ةياول يها ه از همان سالكاست  يت فرهنگيها، محدود تيمحدود

، يط آموزشـ يها ابتدا توسط خانواده و سپس توسط محـ  تين محدوديا. شود يل ميتحم يانسان
ـ ا. گـردد  يل ميار به انسان تحمكط يت در محيمدرسه و دانشگاه، و در نها  يهـا  تين محـدود ي

نـد  ياوست، بب يه همسو با اعتقادات و باورهاكشوند تا انسان تنها هرآنچه را  يسبب م يفرهنگ
ه كـ شـود   يجـاد مـ  يا ييمرزهـا  يفرهنگـ  يارها و استانداردهايدر واقع با حضور مع. و بشناسد

ات يـ ها و واقع ناختاز ش يا قادر نخواهد بود از آن فراتر رود و به دنبال آن مجموعه »شناخت«
. ردكخالف آن را مطرح  يرده و نظركتوان با آن مخالفت  يه نمكرد يگ يل مكجامعه ش يكدر 
ه بـا  كـ سـت، چـرا   ين يشـناخت آن قـدر قـو    يبر رو يفرهنگ يها تير محدوديثأن حال تيبا ا

ر و تحـول را  ييـ ه شـناخت قـدرت تغ  كم يبر يم ين مسئله پيشناخت به ا يشناس جامعه ةمطالع
ات يـ ه نظركم يشو يروبرو م يديات و اعتقادات جديل همواره با ظهور نظرين دليارد و به همد

ـ ا. زننـد  ينار مـ كهنه را ك و يميقد هـا، از جملـه    تياهش محـدود كـ  ةده، نشـان دهنـد  يـ ن پدي
ان افـراد  يم يجاد تعامالت فرهنگيواقع، با ا در. شناخت است ي، بر رويفرهنگ يها تيمحدود

  تـوان بـه    يدارنـد، مـ   ياديـ ز يهـا  تفـاوت  يركـ و ف ي، احساسيكيلحاظ ژنته از كجامعه  يك
 يفرهنگـ  ين رفتن حد و مرزهاين به نوبه خود به از بيه اكد يرس يمتفاوت شناخت يها دگاهيد
متقابـل قـرار دارنـد،     يمولد ةه شناخت و فرهنگ در رابطكت، از آنجا يو در نها. ندك يم كمك

شده و به دنبال آن مفهـوم فرهنـگ    ير و تحوالت فرهنگييبه تغمنجر  ير و تحوالت شناختييتغ
  : ردكر مشاهده يتوان به طور خالصه در ز ين چرخه را ميا. گردد يل مير تبدييمتغ يبه مفهوم
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  يشناخت ياريو هم يفرهنگ يها ينشك بر شناخت         هم يفرهنگ يها تياهش محدودك
  ديجد يفرهنگد يتول          تبادل شناخت و فرهنگ  

 آمـوزش زبـان و   ةنيدر زم يو فرهنگ ير و تحول شناختيين تغيا يچگونگ يحال به بررس
  .ميپرداز يآموزش زبان فرانسه م يها به خصوص در روش

  آموزش زبان فرانسه يها ار رفته در روشكبه  يو فرهنگ يم شناختيمفاه

  يم شناختيمفاه
ه انجـام رسـاندن   كـ دارد  ييهـا  روشن نوع شناخت اشاره به شناخت يا: ينشك -شناخت

 يهـا  نهيها و زم تيدر موقع ياركبه عمل رساندن  ييگر توانايان ديبه ب. نندك يل ميرا تسه يارك
  .نامند يم ينشك-مختلف را شناخت

نشـان دادن   ييداسـت، بـه توانـا   يه از اسـم آن پ كطور  همان: البداهه  يف -ينشك -شناخت
-شـناخت  رمنتظـره را يغ يهـا  تيـ مل در موقعأگونه ت چيه البداهه و بدون ينش به صورت فكوا
  .نامند يالبداهه م يف -ينشك

ت در كـ خودخواهانـه و حر  يرفتارهـا  كدر تر ياحساس ييتوانا ينوع: يستيز -شناخت
ن نوع شناخت يگر ايان ديبه ب. نامند يم يستيز -گرخواهانه را شناختيد يجهت بروز رفتارها

  .در صورت عدم حضور آنهاست يگران حتيزش نهادن به دبر حضور در جامعه و ار يمبتن
حاصل شـده و   ين نوع شناخت از معرفت اجتماعيا: گرانيدر حضور د يستيز -شناخت

جمـع   يـك حضور ما را در  ةشود و نحو يگران ظاهر ميدر حضور د يستيز يل رفتارهاكبه ش
ـ ا ه در آن قـرار گرفتـه  كـ  يط و بافت اجتماعين حالت ما با توجه به شرايدر ا. ندك ين مييتع م، ي

  ).123سون، پورن يگل( ميزن يگران رقم ميحضور خود را با توجه به حضور د
جـاد  ياست در ا يتين شناخت قابليا«: رام و زارات يف بيبر اساس تعر: يريفراگ -شناخت

 »نـد ك يمـ  كمـ كزبـان   يـك و ناشـناخته   يم فرهنگيه به روشن شدن مفاهك يرينظام تفس يك
نشـگر از  ك يابيارزشـ  يين نوع شناخت سبب باال بردن توانـا ين اساس ايبرا). 76رات رام، زايب(

  .شود يد ميجد يها تيسبب خلق موقع يابين ارزشيگردد و هم يها م تيموقع
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  يفرهنگ يها گونه
مطرح  يمختلف آموزش يها طيه در محكسون و پورن انواع مختلف فرهنگ يدگاه گلياز د

  .)105سون، پورن يگل(اند  فرهنگ خاص و فرهنگ عام: يلك شوند تحت پوشش دو مفهوم يم
ـ ا. ر باشـد كه حاصل شناخت و تفكشود  ياز فرهنگ گفته م يبه نوع: فرهنگ خاص - ن ي

ات، فلسفه، يچون ادب ييها نهيشتر در زميه بكخاص از جامعه است  ينوع فرهنگ مختص گروه
امـا در  . اند دهيز نامين يركفرهنگ روشنف را ين فرهنگين، گاه چنيبنابرا. شود يظاهر م... علوم و
 .شود يم دهيه فرهنگ عام نامكقرار دارد  ين فرهنگ، فرهنگ همگانيمقابل ا
 -و شـناخت  ينشـ ك -ه از شـناخت كـ شـود   ياز فرهنگ اطالق م يبه نوع: فرهنگ عام -

ـ ا. رديگ يها سرچشمه م از رفتار و احساسات انسان يانيا به بي يستيز و  ينـ ين نـوع فرهنـگ ع  ي
 دن ويلبـاس پوشـ   ةنحـو  يوحتـ  يدسـت  يارهـا ك، يچون نقاشـ  ييها نهيملموس است و در زم

ز يـ ه آن را فرهنگ روزمره نك ين فرهنگيچن. شود يده ميجامعه د يكت افراد يثركغذاخوردن ا
 ةشتر جنبيه فرهنگ خاص بك يدر حال. دارد ينيداشته و تحقق ع ياربردك امالًكة نامند، جنب يم

  .شود يم دهيمتر دكروزمره  يها تيد و در فعالدار يانتزاع
فرهنـگ وجـود دارد،    ةنـ يه در زمكـ  يمختلفـ  يردهـا يكرو يه به بررسكالزم است  كنيا
  :ميبپرداز

ـ   يپ« :پورن ةيبر اساس نظر: يرد فرافرهنگيكرو - فراتـر،  ( ين بـه معنـا  يشـوند فـرا در الت
 ةنـ يدر زم 1900 يهـا  ه در سـال كهنگ فرا فر ةواژ يلكبه طور . رود يم اركبه ) بعدتر، در مورد
 يـك  يفرهنگـ  يهـا  ها و مشخصـه  يژگيق در مورد ويدق ينشك افت اشاره به هميآموزش رواج 

  ).3پورن ( »زبان است يكجامعه و 
در مـدارس فرانسـه    1975ن بـار در سـال   ياول يه براكن مفهوم يا: ينافرهنگيرد بيكرو -

رد ارزش يكـ ن رويه و اساس ايقت پايدرحق. ستقائل ا »يگريد« يبرا ياديت زيظاهر شد اهم
 يسـاز  يدر جهـت غنـ   يرا عامل يفرهنگ يها تفاوت هاست و ان انسانيدادن به ارتباط متقابل م

  .)44 يپرتس -عبداهللا( داند يمتقابل م يفرهنگ
 يآموزشـ  يهـا  طيدر محـ  1990 يهـا  در سـال  ين مدل فرهنگيا: يفرهنگ رد چنديكرو -
ل حضـور  يجامعـه و تسـه   يفرهنگـ  يدسـت يكسـتن  كدر ش يرد سـع يكون ريا. ردكدا يرواج پ
  .جامعه دارد يكمتنوع در  مختلف و يها فرهنگ
آمـوزش راه   ةبه گسـتر  2000 يها ه در سالك يرد فرهنگيكن رويا: يفرهنگ رد هميكرو -

 يزمـان مشـخص و بـرا    يـك جامعه در  يكان افراد يم ييسو هم و ياركرده بر لزوم همكدا يپ
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هـا   ان انسانيرد تنها به ارتباط متقابل ميكن رويگر ايان ديبه ب. د داردكيأواحد ت يهدف دن بهيرس
  .دارد يها گام بر م ان انسانيم ينشك -و هم ياركهمة يجاد روحيند و به سمت اك يت نميفاك

شـود   يمـ  يا گر صحبت از واژهيآموزش زبان، بار د ةامروزه در گستر: يرد ترافرهنگيكرو
نـد تـا بـا    ك يت را فراهم مـ ين موقعيا يرد ترافرهنگيكرو. هم صحبت از آن بود 19ه در قرن ك

طور  م و همانيبرس يانسان كه و اساس مشتريپا يكمتفاوت به  يفرهنگ يگذر از حد و مرزها
م و يهن بـدان يمـ  -نيخود را شهروندان زم يهمگ« :اعتقاد دارد يشناس فرانسو ه مورن جامعهك

ـ ا). 3 مـورن (» ميشمول قـدم بـردار   جهان يجاد فرهنگيا و يجهان ةدر اتحاد جامع رد يكـ ن روي
نار هم قـرار  كط در يمختلف شرا يها سته شوند و فرهنگكش يفرهنگ يشود تا مرزها يسبب م

 ةهمـ  يسـت يز رد هـم يكـ ن رويدر ا ياصل ةتكدر واقع، ن. ابنديگر را بيديكامل نمودن كگرفتن و 
 .است يگريبر د ييك يگر بدون برتريديكنار كها در  فرهنگ

  آموزش زبان فرانسه يها در روش يو فرهنگ يم شناختيتحول مفاه يچگونگ

  يم شناختيتحول مفاه
رواج داشـته،   19ل قـرن  يـ و اوا 18ه در قـرن  كـ آموزش زبـان فرانسـه    يرد سنتيكدر رو

ـ  يارجح جـه از نقطـه نظـر    يدر نت. بـوده اسـت   يت آموزش زبان به خواندن و ترجمه متـون ادب
ــاز طر انه داشــته ويســاختارگرا يلكمفهــوم شــناخت شــ يشناســ ن روشيــدر ا ،يشــناخت ق ي

خواهد يشود و ازآنها م يآموزان انتقال داده م ، مجزا و خارج از متن به زبانيا شهيلك يساختارها
رد يكـ در رو). 50بـس  (برنـد   اركـ  بـه  ننـد و كه هسـت حفـظ   كـ طـور   ن ساختارها را همانيتا ا
از يـ دوم و در جهت پاسخ به ن يه در طول جنگ جهانكن فرانسه آموزش زبا يگفتار-يداريشن

ـ از د ل گرفـت، كش يسير از زبان انگليبه غ يع زبانيسر يريادگي يبرا ييايكمرآسربازان  دگاه ي
زبـان تنهـا بـر     يريادگيـ ه كـ ن معنا يبه ا. مييانه روبرويساختارگرا يدگاهيهمچنان با د يشناخت

 يبـه عنـوان مثـال بـرا    . اسـت  نهاده شده يا شهيلك يتارهاوار ساخ يكانكرار و حفظ مكت يمبنا
 ير مختلف فـاعل يضما ينيگزيشود تا تنها با جا يآموزان خواسته م از زبان يوجه التزام يريادگي

را  يزنـدگ  يواقعـ  يهـا  تياستفاده از آن در موقع ةويه شك بدون آن. اموزندين فعل را بيصرف ا
  .بدانند

  .همراه آنها برود يوليه سكاو دوست دارد  -: مثال
ه كـ  يداريشـن  -يداريـ رد ديكدر رو....... . همراه آنها...) تو، ما، شما (ه كاودوست دارد -
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اسـتفاده از   ةيـ زبان بر پا يريادگيل گرفت، كش 1950 ةل دهيدوم و در اوا يپس از جنگ جهان
-يدارينرد شـ يكـ ، بـرخالف رو يدگاه شناختيب از دين ترتيبد. ر نهاده شده استيصدا و تصو

رد بر استفاده ازجمـالت  يكن رويبنا شده، در ا يا شهيلك يرار ساختارهاكه بر اساس تك يگفتار
 ين نقطه نظر، تنها شناخت منطقـ ياز ا. د شده استكيأت يمختلف زندگ يها تيمعنادار در موقع

ثر بـه آن زبـان   ؤارتباط مـ  يك يبرقرار يه براكست بلين يافك يزبان خارج يك يريادگي يبرا
و يـ دو و«به روش  يبا نگاه. است يضرور زين يستيز -و شناخت ينشك -ازشناخت يمند بهره
  .ميبر يم يته پكن نيبه ا »ووا

شـده انـد و بـه     يطراحـ  يروزمره زندگ يها تين روش بر اساس موقعيا يها گو و  گفت
در  هكـ  يرد ارتبـاط يكـ رو در. ثرندؤم يالمك ريوغ يالمكر، خود در آموزش عوامل يتصاو كمك

آمـوزان   بـه زبـان   يمورد نظر را طـور  يبر آن است تا زبان خارج يرد سعكدا يرواج پ 70 ةده
 ه توسـط مـردم آن زبـان صـحبت     كـ گونه  و آن يزندگ يواقع يها تيه به موقعكم يآموزش ده

، يم زبـان يرد، آموزش زبان نه تنها بر اساس مفاهيكن رويجه در ايدر نت. تر باشد يكشود، نزد يم
به دنبـال آن ارزش  . رديگ يصورت م يمختلف زندگ يها تياربرد آنها در موقعكر اساس ه بكبل
به عنـوان  . شود يآموزان قائل م به زبان يستيز -و شناخت ينشك -آموزش شناخت يبرا ياديز

ه كـ  ينياست، در تمـار  يرد آموزشيكن رويا ةشناخته شد يها از روش يكيه كreflets مثال در 
 ير زبـان يـ و غ يخواهد تا با توجه به عوامل زبـان  يآموزان م متد است از زبان نيلم ايمربوط به ف

ه از آن كـ  يميلم، مفـاه يف يها تيشخص...) ردن وكات دست، حاالت صورت، طرز نگاه كحر(
     يسـت يز -شـناخت  و ينشـ ك -نهـا در بـاال بـردن شـناخت    يا ةهمـ . نـد ينند را بگوك يبرداشت م

ن، در يـ عالوه بر ا. نندك يم كمكثر به آن زبان ؤارتباط م يك يقرارآموزان و به دنبال آن بر زبان
ن يدر واقع، در ا. باشد يز مطرح مين يريفراگ -از شناخت به نام شناخت يگرين روش نوع ديا

و  يداريشـن  -يداريها، منابع د ر متون مستند، نقشهيآموزان در تفس زبان يها مهارت يروش رو
خواهد تـا   يآموزان م اول از زبان ةن روش درمرحليال در هر درس ابه عنوان مث .شود يار مك... 

آمـوزش   ةدر گسـتر . ننـد كر ير و مفهوم آن را تفسيان تصوينند و ارتباط ميلم را بدون صدا ببيف
بـر   يرد آموزشـ يكـ ن رويد اكيأت. رسد يم ينشكرد يك، نوبت به رويرد ارتباطيكزبان بعد از رو

ب تمام متون بـه  ين ترتيبد. آموزان است مختلف زبان يها روهدر قالب گ يف گروهيالكانجام ت
 يعنـ يآن  يآموزانند تا به هدف اصـل  ان زبانيم يار گروهكرد در خدمت يكن رويار رفته در اك
-رونـد «ه در روش كـ طـور   ، همـان يدگاه شناختيد از. ان آنها برسديم ينشك -ه هميجاد روحيا

آمـوزان   ان زبـان يدر م يمختلف شناخت يها رش گونهرد، تالش بر گستك توان مشاهده يم »پوانت
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 يمصاحبه استخدام يك يين طالين روش راجع به قوانياز متون ا يكيبه عنوان مثال در . است
ه عـالوه بـر دانسـتن زبـان در     كـ دارد  يستيو ز ينشك يها شود و اشاره به شناخت يصحبت م

  :نديثر هنگام مصاحبه ضرورؤم ةرابط يك يبرقرار
ننـده خواهـد   كن يـي ار تعيد بسينك يجاد ميه در مخاطب خود اك ين حسيه اولكد يانبد ...«

 »...ديخـود توجـه داشـته باشـ     ةد و بـه حـاالت چهـر   يـ د، لبخند بزنيمراقب ظاهر خود باش. بود
  ).52ان يفلوم(

  يم فرهنگيتحول مفاه
ـ  ةآموزش زبان فرانسه مفهوم فرهنـگ را در قالـب مجموعـ    ةدر گستر يرد سنتيكرو ار آث

رد قابل توجه اسـت وجـود متـون    يكن رويآنچه در ا. دهد يآموزان ارائه م به زبان يو هنر يادب
ـ ا. اسـت ... هوگو، موپسـانت و : شاعران معروف فرانسه از جمله ها و سندهياز نو يمتعدد ادب ن ي

) نخبـه ( ج فرهنگ خـاص يدر ترو يسع يق زبان ادبين روش از طريه اكخود نشانگر آن است 
ار رفتـه در آن  كـ به  يتاب موژه و لحن ادبكدر  كژاندار ةشنامياز نما يبه بخش ينگاه .را دارد

بـه  : ل دوراسيژ -م؟ يد به آنها بگويحضرت اجل چه با: كژاندار« :ندك يح ميته را تصركن نيا
آنچـه   د شما در شهر خود هرييبگو ...باشد يون ميار مديجناب ما به شما بسيه عالكد ييآنها بگو

-يداريـ رد ديكـ در رو). 30مـوژه  ( »ردكـ  ديـ افت خواهيد، ينكوه و جالل طلب ك، شاز عظمت
ژه يـ فرانسه، به و ةاز فرهنگ روزمر ييها ، در تمام گفتارها نشانهي، از نقطه نظر فرهنگيداريشن
رد يكـ فرهنگ خاص و نخبه مطـرح شـده در رو   ين همه، هنوز ردپايبا ا. شود يده ميس، ديپار
ن يـ ار رفته در متون اكبه  ينگارش ادب كسب ةواقع، با مشاهد در. ردكده توان مشاه يرا م يسنت

 يآموزشـ  يهـا  ج فرهنگ خـاص فرانسـه در روش  يه هنوز از تروكم يرس يته مكن نيروش به ا
   :مينك يس اشاره ميپار يمترو ةدربار ياز متن يا مثال به خالصه يبرا. ميا نگرفته يا چندان فاصله

آغوش خود را بـه   سيپار يشوند، مترو يها پر م اتوبوس يوقت ظهر، از بعد 6در ساعت «
و جلـو   خـزد  يه مكنام  يب يا خزندهو  يطوالن ييچند پله و سپس راهرو...ندك يشما باز م يرو

رده و شـما بـه آن   كـ ت كـ حر جـانور ر شـده،  يـ د يليگر خيد، دينكد يترد يا اگر لحظه. رود يم
همـان  ). 111ارگانـد   كمـار (  »را يقه ابـد يدق يكد، يا قه را از دست دادهيدق يكو . ديا دهينرس

ه به زبان، كاند  ييها استعاره ،»جانور« ،»يابد ةقيدق يك« مثل ييها م، واژهينك يه مشاهده مكطور 
رد يكـ رو. رنـد يگ يفاصـله مـ   يب از زبان روزمره و خودمـان ين ترتيدهند و به ا يم يادب يژگيو

تاب كدر  يشاهد آن ستون. است ردهكرا اتخاذ  ينافرهنگيب يرديكرو يدگاه فرهنگياز د يارتباط
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   از فرهنـگ فرانسـه صـحبت     يا ن ستون ابتـدا در مـورد جنبـه   يدر ا. است »تمدن« به نام روفله
آمـوزان   زبـان  يفرهنگـ  ةان فرهنگ فرانسه و آنچه در جامعيسه ميق مقايشود و سپس از طر يم
 يها عادت ةابتدا دربار: به طور مثال. دارد يم برمگا ينافرهنگيب يرديكشود، به سمت رو يم دهيد

آمـوزان   شـود و بعـد از آن از زبـان    يان افراد مسن و جوانان فرانسه صـحبت مـ  يج ميرا ييغذا
ها را با آنچـه   يفرانسو ييند و عادات غذايشور خود بگوك يسنت يشود تا از غذاها يخواسته م

 ةدر ارتبـاط بـا مسـئل    ينشـ كرد يكـ رو). 124پـل  ك(ننـد  كسه يگذرد، مقا يشور خودشان مكدر 
در . را اتخـاذ نمـوده اسـت    يفرهنگ -هم يدگاهيفراتر رفته و د ينافرهنگيدگاه بياز د يفرهنگ

ف و يالكـ خواهد تا به انجام ت يآموزان م ه از زبانكوجود دارد  يمختلف يها رد قسمتيكن رويا
گر يديكـ نـار  ك ردن دركـ ار كـ له يوس نيتا بد. مختلف بپردازند يها نهيدر زم يگروه يها برنامه

   خواهـد تـا بـا قـرار گـرفتن در       ياز آنهـا مـ   مثالً. نندكن يرا تمر كمشتر يدن به هدفيرس يبرا
دا يـ شان به دنبال آپارتمان مطلوب خـود بگردنـد و بعـد از پ   يها يالسكمختلف با هم يها گروه

و  يركـ گر همفيديكـ زل بـا  دن لـوازم منـ  يـ ننـد و در چ كم ين خود تقسـ يها را ب ردن آن، اتاقك
ارتبـاط   يبرقـرار  يه تنها بـر چگـونگ  ك يرد ارتباطيك، بر خالف رويلكبه طور . نندك ياركهم

ردن ك يفرهنگ زندگ ةبر توسع ينشكرد يكد دارد، روكيأمدت ت وتاهكان افراد در يثر مؤمتقابل م
ر بـه  يدر جدول ز .ورزد يواحد اصرار م يدن به هدفيرس يگر در بلند مدت و برايديكنار كدر 

مختلف آموزش زبان فرانسه  يها را در روش يو فرهنگ يتحول شناخت يطور خالصه چگونگ
  :مينك يمشاهده م

 ينشكرد يكرو

“Rond-Point”  

  يرد ارتباطيكرو

Reflets  

  رديكرو

 يداريشن-يداريد

«De vive voix» 

  يرد سنتيكرو

“ Mauger” 

تحول  يچگونگ
  :دگاهيمتدها از د

  ينشك-شناخت

 يستيز-شناخت

  ينشك -شناخت

  يستيز -شناخت

 يريادگي -شناخت

و  ينشك-شناخت
 يستيز -شناخت

ساختارگرا  يشناخت
  و

 ريناپذ انعطاف
 يشناخت

  دگاهيد

 يفرهنگ -هم
 ينافرهنگيدگاه بيد

فرهنگ عام 
با حفظ ) روزمره(

از  ييها نشانه
 فرهنگ خاص

فرهنگ خاص 
 )نخبه(

 يفرهنگ
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  جهينت
 ةشـناخت و فرهنـگ، بـه مطالعـ     ةرابطـ  يآن شده تا عالوه بر بررسـ  بر ين مقاله سعيدر ا

 ةدر ارتبـاط بـا رابطـ   . ميآمـوزش زبـان بپـرداز    ةن دو مفهـوم در گسـتر  ير تحول ايس يچگونگ
متقابل قرار دارنـد و   يمولد ةن دو مفهوم در رابطيه اكم يبرد يته پكن نيشناخت و فرهنگ به ا

 ةبـه دنبـال آن بـا مطالعـ    . حول هر دو مفهوم وجـود دارد ر و تييان تغكدوطرفه، ام ةن رابطيدر ا
 يم شـناخت يه مفـاه كم يديجه رسين نتيآموزش زبان فرانسه، به ا يها ار رفته در روشكمتون به 

اند و به مـوازات آن مفهـوم    متحول شده يدارشناختيپد يدگاهيانه به ديساختارگرا يدگاهياز د
دن بـه  يرسـ  يافتـه و سـپس راه را بـرا   يل ز از فرهنگ خاص بـه فرهنـگ عـام تحـو    يفرهنگ ن

ـ ا ةجـ يبه عـالوه، در نت . باز نموده است يفرهنگ -و هم ينافرهنگيب يها دگاهيد ن مطالعـات و  ي
ا و در حـال  ياست پو يريها مس ها و فرهنگ ر آموزش زبانيه مسكم يبرد يته پكن نيها به ا افتهي

تـه را هرچـه   كن نيـ ن گسـتره، ا يـ ادر  »يترافرهنگـ « ديامروزه با مطرح شدن مفهوم جد. تحول
 ةشـدن در گسـتر   يجهـان  ةديـ ه به دنبـال پد كد، يجد يرد فرهنگيكن رويا. مينك يشترحس ميب

 ةيـ ه بـر پا كن يشيپ يفرهنگ يردهايكاست، برخالف رو ها مطرح شده ها و فرهنگ آموزش زبان
بودنـد، پـا    شده زبان گذارده يعمل يها الم جنبهك يكو در  يستيز -و شناخت ينشك -شناخت

 كمشـتر  يهـا  گـر، بـر ارزش  يان ديـ بـه ب . ندك يصحبت م يمعرفت -را فراتر نهاده و از شناخت
ن يبـد . تر شـود  يكبدون جدال نزد يآموزش يها طيند تا به محك يه مكيشمول ت و جهان يانسان
تنـوع   يعنـ ي، يرد ترافرهنگـ يكـ رو يه از نـوع كـ م يباشـ  ييها منتظر روش يد به زوديب بايترت

 يگـر ينـار د كدر  يكـي مختلـف   يهـا  ه در آنها فرهنـگ ك ييها روش. اند ل گرفتهك، شيفرهنگ
هـا و اعتقـادات جوامـع     احتـرام بـه ارزش  ة يـ اول روح ةله در درجين وسيشوند و بد يمطرح م

، مباحثـه و  يريانتقادپـذ  ييحـال توانـا   نيدهنـد و در عـ   يآموزان پرورش مـ  مختلف را در زبان
  .نندك يمت ياستدالل را در آنها تقو
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