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ای سنجشگر در نقد و
زبانشناسی کاربردی انتقادی :رویکرد میانرشته ِ
ارزیابی شاخههای زبانشناسی کاربردی
حسین داوری
دریافت1394/3/16 :؛ پذیرش1394/9/9 :
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چکیده

ظهـور جهتگیریهـا و رویکردهـای بـارز انتقـادی از نیمـه دوم دهـه  1980بـه بعـد در عرصـه
زبانشناسـی کاربـردی بـا وا کنشهـای موافـق و مخالـف متعـددی روبـرو بـوده اسـت؛
جهتگیریهـا و رویکردهایـی کـه هریـک بـه فراخـور قـوت و اهمیـت خـود ،شـماری از
ادعاهـا ،مبانـی و مفروضـات رویکردهـای غالـب در ایـن عرصـه را بهچالـش کشـیده اسـت.
ازجملـه ایـن رویکردهـای نوظهـور میتـوان به «زبانشناسـی کاربـردی انتقادی» اشـاره کرد.
مبـدع ایـن رویکـرد ،آلسـتر پنیکـوک ،زبانشـناس برجسـته اسـترالیایی اسـت کـه ابعـاد،
حوزههـا و عالیـق آن در سـال  2001در اثـری مسـتقل بـه جامعـه زبانشناسـی کاربـردی معرفی
شـد .نظـر بـه اهمیـت انکارناپذیـر نظـری و کاربـردی آن و البتـه مغفـول مانـدن نسـبی ایـن
رویکـرد میانرشـتهای کـه سـنجش و ارزیابـی شـاخههای مختلـف زبانشناسـی کار بـردی
را مبتنیبـر مبانـی و عالیـق خاصـی دنبـال میکنـد ،ایـن مقالـه عالوهبـر معرفـی ایـن رویکرد و
حوزههـا و عالیـق آن ،بـا هـدف نشـان دادن نحـوه گامبـهگام بهرهجویـی از آن در سـنجش و
نقـد حوزههـای زبانشناسـی کاربـردی ،بهطـور خـاص بـا نیـم نگاهـی بـه تناسـب و اهمیـت
موضـوع بـا جامعـه ایـران ،از بیـن شـاخههای گونا گـون ،بـه دو شـاخه شـاخص آمـوزش زبـان
انگلیسـی و سیاسـت و برنامهریـزی زبـان انگلیسـی پرداختـه تا تصویری ملمـوس و کاربردی
از ماهیـت میانرشـتهای و کارکردهـای سـنجشگرایانه آن معرفـی و تبییـن شـود .یافتههـای
حاصـل از بهرهجویـی از ایـن رویکـرد میانرشـتهای در دو حـوزه مـورد بررسـی ،بیانگـر
کارآمـدی آن در هرگونـه سیاسـتگذاری و برنامهریـزی آموزشـی و زبانـی متناسـب بـا بافـت
سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه هـدف میباشـد.
کلیـدواژه :زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی ،رویکـرد میانرشـتهای ،ارزیابـی ،آمـوزش زبـان
انگلیسـی ،سیاسـت زبانـی.
 .1استادیار

			
گروه زبان انگلیسی دانشگاه دامغان.

h.davari@du.ac.ir

مقدمه

زبانشناسـی کاربـردی ،1بهمثابـه شـاخهای میانرشـتهای کـه بـه حـل و یـا دسـتکم بهبـود مشـکالت
اجتماعـی مرتبـط بـا زبـان میپـردازد (دیویـس و الـدر ،)2004 ،2وا کنـش بـه سـنتی قدرتمنـد در عرصـه
زبانشناسـی بـود کـه بهطـور خـاص بـا ظهـور زبانشناسـی زایشـی 3در دهـه  ،1950محـدود سـاختن
گسـتره علـم زبانشناسـی را بههمـراه داشـت .زبانشناسـی کاربـردی کـه بـرای زبان و مطالعـات زبانی،
نقشـی پاسـخگو در عرصـه اجتماعـی قائـل اسـت ،بـا بهرهجویـی از یافتههـای زبانشناسـی نظـری،
کاربردهایـی بـرای علـم زبانشناسـی متصـور اسـت کـه نتیجـه آن در دهههـای بعـد ،ظهـور و گسـترش
زیرشـاخههایی میانرشـتهای همچـون جامعهشناسـی زبـان ،روانشناسـی زبان ،عصبشناسـی زبان،
آمـوزش زبـان ،فرهنگنویسـی ،مطالعـات ترجمـه ،سیاسـت و برنامهریـزی زبـان و ...بـوده اسـت؛
زیرشـاخههایی بـا ماهیتـی میانرشـتهای کـه نمیتـوان دسـتاوردهای آن را در حوزههـای مختلـف
نادیـده گرفـت (کاپلان .)2010 ،البتـه جریـان زبانشناسـی کاربـردی نیـز تـا حـد قابلتوجهـی متأثـر
از سـنت اثباتگرایـی بـوده اسـت؛ سـنتی کـه براسـاس نظـر پنیکـوک 2001( 4و  )2004روح حا کـم بـر
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جریانهـای علمـی قـرن بیسـتم بـوده اسـت .در سـایه چنیـن حا کمیتی بود کـه کمتر فضایی بـرای ابراز
و نقشآفرینـی اندیشـههای نوظهـور انتقـادی در ایـن عرصـه وجـود داشـت.
در آغـاز دهـه  1990ایـن عرصـه نیـز شـاهد طـرح ابتدایـی رویکـردی میانرشـتهای بـا عنـوان
زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی 5بـود؛ رویکـردی کـه مبانـی ،مفاهیـم و اصـول آن یـک دهـه بعـد
در آثـار پنیکـوک ( )2001آشـکارا و بهنحـوی جامـع مطـرح شـد .گرچـه پیشـتر و متأثـر از اندیشـهها و
جریانهایـی انتقـادی همچـون تحلیـل گفتمـان انتقـادی( 6فوکـو1975،7؛ فـرکالف )1989 ،8و آمـوزش
9
(فریـر )1970،10شـاهد تأثیرپذیـری حـوزه زبانشناسـی از اندیشـههای انتقـادی بودیـم ،امـا
انتقـادی ِ

امـروزه زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی را میتـوان یکـی از برجسـتهترین و پویاتر یـن رویکردهـای
1. Applied Linguistics
2. Davies and Elder
3. Generative Linguistics
4. Pennycook
5. Critical Applied Linguistics
6. Critical Discourse Analysis
7. Foucoult
8. Fairclough
9. Critical Pedagogy
10. Frier

انتقـادی در حـوزه زبانشناسـی کاربـردی برشـمرد کـه بهطـور مشـخص ،مبتنیبـر اصولـی معیـن بـه نقد
جریـان زبانشناسـی کاربـردی و شـماری از زیرشـاخههای آن میپـردازد.
نظـر بـه اهمیـت ایـن رویکـرد میانرشـتهای نوظهـور و مغفـول مانـدن آن در فضـای علمـی جامعـه
ایـران ازیکسـو (آقـا گلزاده )1388 ،و کارآمـدی آن در ارزیابـی و نقـد شـاخههای مختلـف
زبانشناسـی کاربـردی از سـوی دیگـر (محبـوب و پالتریـج ،)2013 ،1مقاله حاضـر ضمن معرفی ماهیت
ایـن رویکـرد و مبانـی و مفاهیـم آن بـا ذکـر دو نمونـه از حوزههـای مهـم زبانشناسـی کاربردی به بررسـی
جنبههـای سـنجشگری آن در بعـد نظـری و کاربـردی میپـردازد.
درواقع حاصل نگارش مقاله حاضر پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .1قلمروهـای مطالعاتـی و یـا بهتعبیـری دقیقتـر ،حوزههـا و عالیـق ایـن رویکـرد میانرشـتهای کـدام
اسـت؟؛  .2ایـن رویکـرد در پژوهشهـای زبانشناسـی کاربـردی در جامعـه ایـران از چـه جایگاهـی
برخـوردار بـوده اسـت؟؛  .3نحـوه پیشـنهادی بهرهگیـری عملـی از ایـن رویکـرد در مـورد دو حـوزه مـورد
بررسـی در چارچـوب مبانـی و راهبردهـای ارائهشـده چگونـه خواهـد بـود؟
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 .1پیشینه پژوهش

ا گرچـه در سـالهای اخیـر ازیکسـو بهطـور خـاص بـه برخـی از شـاخههای زبانشناسـی کار بـردی
همچـون مطالعـات ترجمـه (بحرانـی1390 ،؛ درزی و پا کتچی ،)1393 ،عصبشناسـی زبان (اصغری
و زنـدی )1392 ،و زبانشناسـی تربیتـی (زنـدی )1393 ،و از سـوی دیگـر ،در برخـی از آثـار بـه اهمیـت
توجـه بـه فهـم انتقـادی در مطالعات میانرشـتهای (تقویان )1390 ،و رویکردهـای انتقادیای همچون
مطالعات پسااسـتعماری (دهشـیری1390 ،؛ موسـوی و درودی )1391 ،بهتفصیل اشـاره شده است ،اما
کمتـر بهنحـوی جامـع بـه ماهیـت میانرشـتهای رویکـرد نوظهـور زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی و ابعـاد
نظـری و کاربـردی آن و بهویـژه بهرهگیـری عملـی از آن در مطالعـات زبانشناسـی کاربـردی پرداختـه
شـده است.
با وجود گرایش قابلتوجه به این رویکرد میانرشـتهای در پژوهشهای یک دهه اخیر در عرصه
بینالمللـی ،و مغفـول مانـدن نسـبی آن بـا وجـود کارآمـدی و اهمیت اجتنابناپذیـرش ،در این بخش
آثـار معـدودی کـه بهنحـوی بـه ایـن رویکـرد اشـاره داشـتهاند ،معرفـی میشـوند .بررسـیها بیانگـر آن
اسـت کـه نخسـتینبار آقـا گلزاده ( )15 :1385اجمـا ًال رویکـرد انتقـادی پنیکـوک را بهعنـوان یکـی از
1. Mahboob and Paltridge
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رویکردهـای زیرمجموعـه تحلیـل گفتمـان انتقادی معرفی کرده اسـت که البته این نگاه در تعارض با
دیـدگاه پنیکـوک ( )2001و نیـز محبـوب و پالتریـج ( )2013اسـت .ا کبـری ( )2008نیز صرف ًا زبانشناسـی
کاربـردی انتقـادی را بهعنـوان یکـی از موضوعـات شـاخص نوظهـور در حـوزه مطالعـات زبانشناسـی
کاربـردی معرفـی کـرده اسـت .آقـا گلزاده ( )1388در مقالـهای بـا تأ کیـد بـر ماهیـت میانرشـتهای
رویکـرد مذکـور ،آن را رویکـردی نویـن و پویـا در زبانشناسـی کاربـردی برمیشـمارد کـه بـر مفاهیـم
انتقـادی و گفتمانـی همچـون ایدئولـوژی ،قـدرت ،گفتمـان ،نظـارت ،هویـت ،جنسـیت ،نـژاد ،طبقـه
و نابرابریهـا تأ کیـد دارد کـه ایـن مقولههـا را بـا دیگـر مقولههـای موجـود در زبانشناسـی کار بـردی از
نسـازی و ارزشـیابی
قبیـل یادگیـری زبـان ،آمـوزش زبـان ،متـن ،بافـت ،معنا ،ترجمه ،سـوادآموزی ،آزمو 
و سیاسـت و برنامهریـزی زبانـی در سـطح جامعـه و جهـان گـره میزنـد .از دیـدگاه وی ،ایـن خـود
دلیلـی محکـم بـر ماهیـت میانرشـتهای رویکـرد مذکـور اسـت .نویسـنده هـدف اصلـی خـود از معرفـی
ایـن رویکـرد را نشـان دادن چگونگـی پیونـد ایـن دسـته از مقولههـای زبانشـناختی بهصـورت نظـری
و عملـی بـا مقولههـای اجتماعـی برمیشـمارد .آقـا گلزاده در جمعبنـدی بحـث خـود در بیـان تمایـز
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بیـن ایـن رویکـرد انتقـادی بـا دیگـر رویکـرد انتقـادی مطـرح ،یعنـی تحلیل گفتمـان انتقـادی ،رویکرد
فـرکالف را فرهنگـی _اجتماعـی ،رویکـرد وندایـک 1را شـناختی _اجتماعـی و رویکـرد پنیکـوک را
آموزشـی _اجتماعـی معرفـی میکنـد کـه میتوانـد در زیرمجموعـه تحلیـل گفتمـان انتقـادی قـرار گیرد.
برجیـان ( )2013از دیگـر پژوهشـگران ایرانـی اسـت کـه یکـی از چارچوبهـای نظـری انتخابـیاش
در بررسـی فرازونشـیبهای زبـان انگلیسـی در ایـران ،رویکـرد زبانشناسـی کار بـردی انتقـادی بـوده
اسـت؛ ادعایـی کـه البتـه در اثـر وی بهصراحـت نمـودی بـارز نداشـته اسـت.
 .2مبانی و مفاهیم نظری

یکـوک
اصطلاح و رویکـرد زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی ،نخسـتینبار در سـال  1990از سـوی پن 
در قالـب مقالـهای بـا عنـوان «بهسـوی زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی بـرای دهـه  »1990بـه جامعـه
زبانشناسـی معرفـی شـد کـه در بیـش از دو دهـه گذشـته بـا تبییـن ،تعدیـل و بسـطهایی از سـوی وی،
و نقدهـا و بررسـیهایی از سـوی منتقـدان و حامیـان ایـن رویکـرد همـراه بوده اسـت .با مـروری بر چهره
نخسـتین ایـن رویکـرد پیشـنهادی نوظهـور بـر پایـه نظـر پنیکـوک ( ،)1990مهمتر یـن ویژگیهـای آن را
میتـوان بهشـرح صفحـه مقابـل معرفـی کـرد:
1. Van Dijk

الـفـ زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی وا کنشـی بـود بـه زبانشناسـی کاربـردی رایـج( 1پنیکـوک:2001 ،
 )5و یـا بهتعبیـر دیویـس ( )142 :1999زبانشناسـی کار بـردی متعـارف .2بـه بـاور مبـدع ایـن رویکـرد،
زبانشناسـی کاربـردی رایـج بهدلیـل ظهـور و گسـترش در فضـای نوگرایـی 3و سـنت حا کـم بـر فضـای
علمـی ،یعنـی اثباتگرایـی یـا تحصلگرایـی و نیز تأثیرپذیری از زبانشناسـی نوین سوسـوری که سـنت
سـاختگرایی 4در آن تبلـور یافتـه اسـت ،رویکـردی غیراجتماعـی ،غیرسیاسـی و غیرتاریخـی محسـوب
میشـود .از دیـدگاه پنیکـوک ،متأثـر از ایـن حالوهـوای حا کـم بـر نیمـه دوم قرن بیسـتم بوده اسـت که
تلقـی زبانشناسـی کاربـردی رایـج ایـن بـوده اسـت کـه الگوهـا ،شـیوهها و نظریههـای تدوینشـده در
یهـای
خاسـتگاهش یعنـی غـرب ،در سراسـر جهـان اعتبـار داشـته و ازایـنرو توجهـی بـه بافـت و ویژگ 
منحصربهفـرد آن نـدارد .پنیکـوک ایـن غلبـه را بهصراحـت بهعنـوان هژمونـی تفکـر علمـی غـرب بـر
دنیـای معاصـر خوانـده اسـت کـه بـر زبانشناسـی کاربـردی رایـج نیـز سـایه افکنـده اسـت .ازایـنرو،
ـنهادی
نگـرش وی در ایـن رویکـرد انتقـادی ،بهرهجویـی از اندیشـههای پسـانوگرایی 5بـا عنـوان پیش
ِ
«پسـانوگرایی مبتنیبـر اصـول» 6بـوده اسـت.
بـ در چهـره نخسـتین ایـن رویکـرد ،مـراد از مفهـوم انتقـادی ،تلفیقـی از نقـد و تحول 7اسـت .وی نیل
گـرو توسـل بـه رویکـردی سیاسـی و اخالقـی معرفی کـرده بود.
بـه ایـن هـدف را در ِ
جـ دامنـه پیشـنهادی اولیـه ایـن رویکـرد بـه چهـار حـوزه زبانشناسـی انتقـادی ،8جامعهشناسـی زبـان
انتقـادی ،9قومنـگاری انتقـادی 10و آمـوزش انتقـادی خالصـه میشـد.
امـا ایـن چهـره نخسـتین ،متأثـر از فضـای انتقـادی نوظهـور دهـه  1990بـا تبییـن و بسـط از سـوی
پنیکـوک همـراه شـد کـه تصویـر واقعـی آن را میتـوان در نوشـتههای پنیکـوک ( 2001و  )2004یافـت.
بهطـور خالصـه ،میتـوان عالیـق 11و حوزههـای 12آن را در قالـب مـوارد زیـر معرفـی کـرد.
1. Mainstream
2. Normal
3. Modernism
4. Structuralism
5. Postmodernism
6. Principled Postmodernism
7. Critique & Transform
8. Critical Linguistics
9. Critical Sociolinguistics
10. Critical Ethnography
11. Concerns
12. Domains
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 .2-1عالیق

در این رویکرد ،مراد از عالیق ،مفاهیم و مؤلفههای تشکیلدهنده این رویکرد است که عبارتند از:
 .2-1-1گونه قوی زبانشناسی کاربردی

زبانشناسـی کاربـردی بهطـور خـاص در دهـه  1980و اوایـل  1990بـا نوعـی دوگانگـی در تعر یـف
همـراه بـود؛ بهنحویکـه از دیـدگاه ویدوسـن 1980( 1و  )1990زبانشناسـی کار بـردی صرفـ ًا بـه حـوزه
آمـوزش زبـان انگلیسـی منحصـر میشـد .بـه بـاور پیـروان ایـن رویکـرد ،شـاخههای نوظهـوری چـون
ترجمـه ،فرهنگنـگاری ،آسیبشناسـی گفتـار و ...کـه امـروزه بهعنـوان حوزههـای زبانشناسـی
کاربـردی شـناخته میشـوند ،ذیـل مفهـوم جدیـدی طبقهبنـدی شـدند2؛ ازایـنرو ایـن حـوزه در
معنـای اولیـه محـدود خـود ،یعنـی طبقهبنـدی ویدوسـن بهعنـوان گونـه ضعیـف ،و در معنـای دوم
آن بهمثابـه گونـه قـوی برشـمرده میشـد (مارکـی1990 ،3؛ دوبگرانـد .)1997 ،4امـا در سـالهای بعـد
آنچـه بهعنـوان زبانشناسـی کاربـردی شـناخته میشـود ،بهانـدازهای قـوی اسـت کـه عالو هبـر آمـوزش
یشـود و
زبـان ،دیگـر حوزههـا همچـون ترجمـه ،فرهنگنـگاری ،روانشناسـی زبـان و ...را شـامل م 
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درعمـل ،طبقهبنـدی دوگانـه ویدوسـن را تحتالشـعاع خـود قـرار داده اسـت .بنابرایـن زبانشناسـی
کاربـردی موردنظـر در رویکـرد پنیکـوک همیـن گونـه قـوی و رایـج آن اسـت کـه بهعنـوان رویکـردی
پویا ،میانرشـتهای و درحالگسـترش و با نوعی اسـتقال لیابی فزاینده همراه اسـت ،شـناخته میشـود؛
رویکـردی کـه حوزههـای مختلف جامعهشناسـی ،آموزش ،ترجمه ،مطالعات فرهنگی ،روانشناسـی
و ...را دربـر دارد (پنیکـوک.)3 :2001 ،
در سـایه تأ کیـد بـر ایـن گونـه از زبانشناسـی کاربـردی اسـت کـه کـوک ( )2009آن را بهمثابـه
حـوزهای میانرشـتهای برمیشـمارد کـه بـه مشـکالت زبانـی و ارتباطـی و بازشناسـی ،تحلیـل و حـل
آنهـا بـر پایـه نظریـات موجـود و روشهـای مطـرح در حوزههـای مختلـف زبانشناسـی ،و یـا بهرهگیـری
از چارچوبهـای نظـری و روششـناختی نویـن در راسـتای حـل چنیـن مشـکالتی مـی پـردازد .وی بـا
ـرو نـگاه
تأ کیـد بـر ماهیـت میانرشـتهای زبانشناسـی کاربـردی ،حـل چنیـن مشـکال تی را صرفـاً در گ ِ
بـه یـک رشـته یـا یـک جنبـه از آن ،یعنـی مقولـه زبـان نمیداند و بهرهجویـی از دیگـر حوزههای علمی
همچـون فلسـفه ،جامعهشناسـی ،مطالعـات فرهنگـی و ...را ضـروری میدانـد .در نتیجـه تأ کیـد
1. Widdowson
)2. Linguistics Applied (LA
3. Markee
4. de Beaugrande

رویکـرد زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی بـه چنیـن گونـهای اسـت که پنیکـوک ( )2001و نیـز محبوب و
پالتریـج ( )2013سـنجش و نقـد شـاخههای زبانشناسـی کاربـردی در چارچـوب ایـن رویکـرد را دلیـل
اصلـی ماهیـت میانرشـتهای آن برمیشـمارند.
 .2-1-2مفهوم انتقادی

مفهـوم انتقـادی در ایـن رویکـرد ناظـر بـر نـگاه پسـانوگرایانه اسـت ،بـه ایـن معنـا کـه بـا تأ کیـد بـر دو
مفهـوم قـدرت و نابرابـری و متأثـر از اندیشـههای پساسـاختارگرایانه ،همـواره در پـی بهچالـش کشـیدن
مفروضـات ،ادعاهـا ،اصـول و مبانـی مطرحشـده میباشـد .نکتـه قابلتأمـل در ایـن رویکـرد آن اسـت
کـه بهچالـش کشـیدن و ایجـاد تردیـد در ایـن مفروضـات و اصـول ،صرفـاً بـه حوزههـا و رویکردهـای
جریـان غالـب در زبانشناسـی کاربـردی خالصـه نشـده و همـواره بـر ایـن نکتـه تأ کیـد میکنـد کـه
مفروضـات و مبانـی مطـرح در رویکـرد انتقـادی ،تنهـا بـه دلیـل انتقـادی بـودن ،مصـون از سـنجش و
بهچالـش کشـیدن نبـوده اسـت .ایـن همـان ویژگـیای اسـت کـه بـا عنـوان خودانعکاسـی 1شـناخته
میشـود .بـه بیـان روشـنتر ،در ایـن نوع رویکرد ،مـراد از انتقادی ،همانا عـدم پذیرش بیچونوچرای
مؤلفههـا ،مفروضـات و باورهـای مسـلم و بدیهـی در ایـن حـوزه و تلاش بـرای بهچالش کشـیدن مداوم
آنهـا و طـرح پرسـشهای جدیـد و چالشبرانگیـز در مـورد مؤلفههـای دخیـل اسـت (دیـن1994 ،2؛
پنیکـوک .)2001 ،بهبـاور پنیکـوک همیـن ویژگـی اسـت کـه نوعـی پویایـی و تلفیقـی از دیدگاههـای
نظـری و یافتههـای کاربـردی را بـه هـم پیونـد میزند .تلفسـون ( )42-43 :2006در تبیین و جمعبندی
معانـی اصطلاح انتقـادی در دیـدگاه پنیکـوک ،بـه سـه مـورد اشـاره میکنـد :الـفـ مـراد از انتقـادی،
نقـد رویکردهـای سـنتی و رایـج اسـت و دلیـل اصلـی آن ،تأ کیـد ایـن دسـته از رویکردهـا بـه بررسـی و
تحلیـل غیرسیاسـی موضوعـات و داشـتن نـگاه صرفـاً فنـی اسـت؛ بـ دیگـر معنـای ایـن مفهـوم در ایـن
رویکـرد ،ناظـر بـه تغییـر اجتماعـی اسـت .در این رویکرد ،زبانشناسـی کاربردی باید در مسـیر اصالح
امـور و رفـع نابرابریهـا گام بـردارد و از نوعـی پاسـخگویی برخـوردار باشـد؛ جـ معنـای سـوم ایـن مفهوم،
تأثیرپذیـری آن از نظریـه انتقـادی 3اسـت؛ نظریـهای کـه در ادامـه همیـن مقالـه معرفـی میشـود.
 .2-1-3روابط خرد و کالن

ازجملـه ویژگیهـای قابلتوجـه در ایـن رویکـرد ،تلاش آن بـرای پیونـد دادن روابـط خـرد موجـود
در زبانشناسـی کاربـردی بـا روابـط کالن در جامعـه اسـت .بـه اعتقـاد پنیکـوک ( )1994ازجملـه
1. Self-Reflexivity
2. Dean
3. Critical Theory
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محدودیتهـای مطـرح در حـوزه زبانشناسـی کاربـردی ،گرایـش آن بـه نوعـی بافتزدایـی 1اسـت ،بـه
ایـن معنـا کـه عمدتـاً خـود را بـه بافـت زبانـی محـدود میکنـد و ایـن درحالـی اسـت کـه در زبانشناسـی
کاربـردی انتقـادی ،برقـرار کـردن ارتبـاط بیـن زبانشناسـی کاربردی بـا حوزههای گسـتردهتر اجتماعی،
فرهنگـی و سیاسـی یـک ضـرورت اسـت (پنیکـوک .)5 :2001 ،از منظـر ایـن رویکـرد ،در هرگونـه بررسـی
شـاخههای زبانشناسـی کاربـردی ،مفاهیمـی چـون جامعـه ،ایدئولـوژی ،سـرمایهداری جهانـی،
اسـتعمار ،آموزش ،جنسـیت ،نژادگرایی ،طبقه اجتماعی ،ترجمه ،ژانر ،رسـانه ،یادگیری زبان دوم و...
اهمیـت بسـزایی دارد؛ ازایـنرو پنیکـوک بهصراحـت ایـن نکتـه را یـادآوری میکنـد کـه زبانشناسـی
کاربـردی انتقـادی ،خـواه بهعنـوان نقـدی بـر زبانشناسـی کاربـردی رایـج و غالـب ،خـواه بهعنـوان
گونـهای از تحلیـل انتقـادی متـن ،خـواه رویکـردی بـرای درک سیاسـت ترجمـه و یـا تلاش بـرای درک
پیامدهـای گسـترش جهانـی زبـان انگلیسـی ،همـواره بـر ایـن موضـوع تأ کیـد میکنـد کـه چگونـه روابط
خـرد ،همچـون کالس درس ،متـن ،گفتگـو و ...بـه روابـط کالنتـر اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـی پیوند
میخـورد؛ پیوندهایـی کـه صرفـاً بـه روابط خرد خالصه نشـده و در چشـماندازی اجتماعـی و تاریخی
بـه مسـائلی کالن چـون دسترسـی ،قـدرت ،اختلاف ،مقاومـت و ...اهمیـت میدهـد.
 .2-1-4پیوند دوسویه نظریه و کاربرد

2

ازجملـه موضوعـات مطـرح در زبانشناسـی کاربـردی ،جایـگاه نظریـه و کاربـرد 3و نحـوه جهتگیـری
آن اسـت .درحالیکـه در برخـی از حوزههـا و آثـار ،جهتگیـری یکسـویه نظر یـه بـه کار بـرد و یـا
کاربـرد بـه نظریـه مطـرح اسـت (دیویـس1999 ،؛ پنیکـوک ،)2001 ،از دیـدگاه زبانشناسـی کار بـردی
انتقـادی ،همـواره نوعـی رابطـه یا پیوند دوسـویه بیـن نظریه و کاربرد متصور اسـت که این جهتگیری
ایدهها ،عالیق و کاربردها بهعنوان پیوند دوسـویه نظریه و کاربرد شـناخته م 
یشـود (سـیمون1992 ،4؛
پنیکـوک .)2001 ،ازهمیـنرو ،پنیکـوک بـا تأ کیـد بـر جایـگاه ایـن نـوع جهتگیـری ،بـر اهمیـت دادهها
و شـواهد بیرونـی در کنـار مفروضـات و مبانـی نظـری تأ کیـد خاصـی دارد .بـه بیـان روشـنتر ،در ایـن
رویکـرد بـر اسـاس یافتههـای بیرونـی بـه تأییـد و رد دیدگاههـای نظـری ،و بـر پایـه یافت ههـای بیرونـی بـه
تدویـن و ارائـه دیدگاههـای نظـری میپردازیـم .ایـن نـوع تأ کید در مبانـی پساسـاختارگرایی ذیل پیوند
ذهنیـت و عینیـت 5از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت.
1. Decontextualization
2. Praxis
3. Theory & Practice
4. Simon
5. Subjectivity & Objectivity

 .2-1-5نظریه انتقادی

نظریـه انتقـادی یـا آنچـه بـا عنـوان مکتـب فرانکفـورت 1شـهرت یافتـه اسـت ،نقـش مهمـی در
دیدگاههـای پنیکـوک داشـته اسـت .ایـن نظریـه کـه ریشـه در آرا و اندیشـههای آدورنـو ،2هورکهایمـر،3
مارکـوزه ،4هابرمـاس 5و ...دارد ،بـا نقـد اندیشـههای مارکسیسـتی حا کـم ،نقـد جامعـه نویـن و مه متـر از
همـه نقـد اندیشـههای اثباتگرایـی همـراه بـوده اسـت .ایـن نظریـه بـا رد دو ادعـای حا کـم بـر اندیشـه
ل کاربـرد بـودن یک روش علمی در همه رشـتههای علمـی و دیگری بیطرفی
اثباتگرایـی ،یعنـی قابـ 
ذاتـی دانـش ،توجـه زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .تأثیرپذیـری
زبانشناسـی کاربـردی رایـج یـا متعـارف از اندیشـههای اثباتگرایـی ،سـبب شـده اسـت که مـورد نقد
ایـن رویکـرد انتقـادی قـرار گیـرد.
 .2-1-6چالش در مبانی و مفروضات

6

آنچـه جایگاهـی ویـژه بـه ایـن رویکـرد در پژوهشهـای زبانشـناختی بخشـیده اسـت ،بـه روش
مواجهـه آن در سـنجش و ارزشـیابی حوزههـا و رویکردهـای رایـج در عرصـه زبانشناسـی کار بـردی،
یعنـی بدیهـی نپنداشـتن مبانـی ،اصـول ،ادعاهـا و مفروضـات بازمیگردد کـه البته همانگونه که اشـاره
شـد ،ایـن بهچالـش کشـیدن صرفـاً بـه مبانـی و مفروضـات رویکردهـای غالـب و حا کم خالصه نشـده

و مبانـی و مفروضـات دیگـر رویکردهـا ،ولـو انتقـادی را هـم دربرمیگیـرد .بهاسـتناد کانا گاراجـا و سـعید
( )2012اساسـاً هـرگاه ایندسـته از مبانـی و مفروضـات کـه ریشـه در نگـرش و ایدئولـوژی حامیـان آن
دارد ،در قالـب واژههـا ریختـه و منتشـر شـود ،گفتمـان 7ایجـاد میشـود .بـه بیـان روشـنتر ،در سـنجش
شـاخهها و رویکردهـای مـورد بحـث ،درواقـع گفتمانهـا بهچالـش کشـیده میشـوند تـا بـر پایـه مبانـی
نظـری و یافتههـای تجربـی ارزیابـی گردنـد.
 .2-1-7آیندههای مطلوب

8

درحالیکـه بـه رویکردهـای انتقـادی ایـن نقـد وارد اسـت کـه صرفـاً بـه وضـع موجـود انتقـاد میکننـد
1. Frankfurt School
2. Adorno
3. Horkheimer
4. Marcuse
5. Habermas
6. Problematizing Givens and Assumptions
7. Discourse
8. Preferred Futures
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و بنابرایـن یـا از ارائـه راهحـل مطلـوب عاجـز یـا غافلنـد ،و یـا آینـدهای آرمانگرایانـه را ترسـیم میکننـد،
زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی بـا تأ کیـد بـر مؤلفـه تحـول ،تأ کیـد میکنـد کـه در نقـد هـر شـاخهای از
زبانشناسـی کاربـردی ،بایـد کلیـه گزینههـای موجـود را معرفـی ،و در چارچـوب اصـول اخالقـی ،بـر
پایـه دو مؤلفـه امیـد و امـکان ،1گزینـه مطلـوب را انتخـاب و معرفـی کـرد .بـه بیانـی روشـنتر ،عالوهبـر
پرهیـز از ایـن ضعـف حا کـم بـر رویکردهـای انتقـادی ،و نیـز جـدای از بهچالـش کشـیدن گزین ههـای
یکـوک.)9 :2001 ،
موجـود ،بـا بررسـی گزینههـای ممکـن بـر غنـای گزینههـای ممکـن میافزایـد (پن 
 .3حوزهها
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ا گرچـه در تصویـر نخسـتین ایـن رویکـرد ،شـاهد ارائـه چهـار حـوزه پیشـنهادی بودیـم ،در تصو یـر
کنونـی آن شـاهد شـش حـوزه بـه ایـن شـرح هسـتیم؛ البتـه بنـا بـر ماهیـت پویـای مـورد ادعـای مبـدع
آن ،ایـن حوزههـا بـه ایـن مـوارد خالصـه نمیشـوند .1 :تحلیـل گفتمـان انتقـادی و سـواد انتقـادی2؛
 .2رویکردهـای انتقـادی بـه ترجمـه3؛  .3رویکردهـای انتقـادی بـه آمـوزش زبـان4؛  .4رویکردهـای
انتقـادی بـه آزمونسـازی زبـان5؛  .5رویکردهـای انتقـادی بـه برنامهریـزی زبانـی و حقـوق زبانها6؛ .6
رویکردهـای انتقـادی بـه زبـان ،سـواد و محیـط کار7؛
انگارههای این رویکرد براساس نظر پنیکوک ( )20 :2001به این شرح است:
جدول  .1حوزه ها و عالیق زبان شناسی کاربردی انتقادی
عالیق

حوزهها
 تحلیل گفتمان انتقادی و سواد انتقادی رویکردهای انتقادی به ترجمه رویکردهای انتقادی به آموزش زبان رویکردهای انتقادی به آزمونسازی رویکردهای انتقادی به برنامهریزی زبانی و حقوق زبانها -رویکردهای انتقادی به زبان ،سواد و محیط کار

زبانشناسی
کاربردی انتقادی

 گونه قوی زبانشناسی کاربردی مفهوم انتقادی روابط خرد و کالن نظریه انتقادی پیوند دوسویه نظریه و کاربرد آیندههای مطلوب1. Hope & Possibility

2. Critical Discourse Analysis & Critical Literacy
3. Critical Approaches to Translation
4. Critical Approaches to Language Education
5. Critical Approaches to Language Testing
6. Critical Approaches to Language Policy and Planning and Language Rights
7. Critical Approaches to Language, Literacy and Workplace Settings

 .4کاربردها

در ایـن بخـش بـا هـدف نشـاندادن زمینههـای کاربـردی ایـن رویکـرد و ابعـاد میانرشـتهای آن
بـه شـماری از کاربردهـای پژوهشـی آن در سـنجش و ارزیابـی شـاخههایی میانرشـتهای در حـوزه
زبانشناسـی کاربـردی پرداختـه شـده اسـت.
 .4-1آموزش زبان انگلیسی

اواخـر دهـه  1980و اوایـل دهـه  1990را میتـوان را سـرآغاز ظهـور اندیشـههای انتقـادی در عرصه آموزش
زبـان انگلیسـی دانسـت .بـر اسـاس دیـدگاه پنیکـوک ( )1989شـیوهها و رویکردهـای آمـوزش زبـان
انگلیسـی نهتنهـا خنثـی نیسـتند ،بلکـه انعکاسدهنـده ایدئولـوژی و نگرشـی خـاص هسـتند؛ و طبـق
نگـرش اندرسـون ( ،)2003طـرح دیـدگاه امپریالیسـم زبـان انگلیسـی در سـال  1992و انتشـار آثـار پـس
از آن همچـون هالیـدی ( )1994و کانا گاراجـا ( )1999بـه نوعـی چرخـش انتقـادی( 1کـوک)2005 ،
در عرصـه آمـوزش زبـان انگلیسـی دامـن زد؛ چرخشـی کـه از سـویی بهاسـتناد نظـر جانسـتون ()2003
ابعـاد سیاسـی ،اجتماعـی و ایدئولوژیکـی آمـوزش ایـن زبان را هویدا سـاخته و از سـویی دیگر بهاسـتناد
دیـدگاه اندرسـون ( )2003اصـول ،مبانـی و مفروضـات جریـان حا کـم بـر حرفـه آمـوزش زبان انگلیسـی،
یعنـی رویکـرد موسـوم بـه لیبرالـی را بهچالـش کشـیده اسـت.
حـال بـا توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه ایـن شـاخه برجسـته ،در چارچـوب رویکـرد زبانشناسـی
کاربـردی انتقـادی بـه سـنجش و نقـد آن میپردازیـم .البتـه بـا توجـه بـه گسـتردگی ایـن حـوزه بهمثابـه
مهمتریـن شـاخه زبانشناسـی کاربـردی (کاپلان2004 ،؛ زنـدی )1393 ،تنهـا بـه معرفـی و سـنجش
شهـا و
برخـی از اصـول ،مبانـی و مفروضـات دو رویکـرد لیبرالـی و انتقـادی در سـه بخـش الـف) رو 
رویکردهـا؛ ب) منابـع و مـواد درسـی و ج) مدرسـان ،بسـنده میشـود .بـا هـدف نشـان دادن نحـوه
ای سـنجشگر ،مراحـل آن بهشـکل زیـر قابـل طـرح اسـت.
بهرهجویـی از ایـن رویکـرد میانرشـته ِ

ابتـدا مبانـی و مفروضـات و یـا همـان گفتمانهـای مربـوط بـه رویکردهـای مطـرح ،خـواه متعلـق

بـه جریـان غالـب و خـواه جریـان انتقـادی از آثـار مکتـوب اسـتخراج شـده و در تقابـل بـا یکدیگـر قـرار
داده میشـوند .بررسـی مهمتریـن بخشهـای قابلسـنجش در حـوزه آمـوزش زبان انگلیسـی را میتوان
در گفتمانـی موسـوم بـه بومیگرایـی 2خالصـه کـرد؛ گفتمانـی کـه در دو دهـه اخیـر حجـم گسـتردهای
از مباحـث و مجادلههـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .طبـق نظـر هالیـدی ( )2006بـا وجـود نقدهـا
1. Critical Turn
2. Native-Speakerism
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و بحثهـای متعـدد دربـاره ایـن مفهـوم ،کمـا کان ایـن گفتمـان در حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی غلبـه
دارد .از منظـر رویکـرد غالـب ،مهمتریـن مبانـی و مفروضـات بـه ایـن نحو قابل طرح هسـتند .1 :بهترین
شـیوهها و رویکردهای آموزش این زبان ،شـیوهها و رویکردهای طراحیشـده در جوامع انگلیسـیزبان
موسـوم بـه مرکـز 1اسـت؛  .2بهتریـن مـواد و منابـع آموزشـی ،مـواد و منابـع آموزشـی تهیـه و تدو یـن شـده
در جوامـع انگلیسـیزبان اسـت؛  .3مـدرس ایـدهآل زبـان انگلیسـی ،مـدرس بومـی ایـن زبـان اسـت.
در برابـر ایـن مبانـی ،از منظـر رویکـرد انتقـادی بـا توجـه به تغییر کارکرد و شـمار و توز یـع جغرافیایی
کاربـران زبـان انگلیسـی ،ایـن گفتمـان بـا نقدهایـی جـدی همـراه اسـت .مبانـی و مفروضـات رویکـرد
انتقـادی عبارتنـد از .1 :بهتریـن شـیوهها و رویکردهـای آمـوزش ایـن زبـان ،لزومـاً شـیوهها و رویکردهـای
طراحیشـده در جوامـع انگلیسـیزبان نیسـت؛  .2بهتریـن مـواد و منابـع آموزشـی ،مـواد و منابع آموزشـی

تهیـه و تدویـن شـده در جوامـع انگلیسـیزبان نیسـت؛  .3مـدرس ایـدهآل زبان انگلیسـی ،لزوم ًا مدرس
بومـی ایـن زبـان نیسـت ،بلکـه میتوانـد یک مـدرس دوزبانـه و چندفرهنگی باشـد.

حال برای سـنجش این دسـته از مبانی و مفروضات در چارچوب رویکرد زبانشناسـی کاربردی
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انتقـادی بـه مؤلفههایـی کـه اسـاس ایـن تقابلهـا را حاصـل آوردهانـد هـم از بعـد نظـری و هـم تجر بـی
پرداختـه میشـود .بهعنـوان نمونـه در مـورد منابـع درسـی« ،تناسـب موضوعـی»« ،بـار فرهنگـی» و «نیـاز
فرا گیـران» از اهمیـت کلیـدی برخـوردار اسـت .بهاسـتناد نظـر گـری )2013( 2ادعـای منابـع و مـواد
آموزشـی تدوینشـده در جوامـع مرکـز همانـا تناسـب موضوعـی و فرهنگـی آنهـا بـرای همـه جوامع اسـت؛
ادعایـی کـه رد و یـا تأییـد آن عالوهبـر توسـل بـه مبانـی نظـری ،بهطـور خـاص ،نیازمنـد بهرهگیـری از
دادههـای تجربـی از جوامـع مصرفکننـده اسـت؛ دادههایـی کـه نیازمنـد ارزیابـی انتقـادی ایـن مـواد
درسـی و نیـز نگرشسـنجی از فعـاالن و افـراد دخیـل در رونـد آمـوزش ،ازجملـه فرا گیـران ،مدرسـان،
برنامهریـزان و والدیـن اسـت .در مـورد نیـاز فرا گیـران نیـز در چارچـوب رویکـرد یادشـده ،بهرهگیـری از
ی الزم اسـت کـه نیازسـنجی انتقـادی 3نامیـده میشـود (بنـش.)1996 ،4
نوعـی روش نیازسـنج 
در ایـن رویکـرد ،بـرای پرهیـز از هرگونـه سـوگیری ،کلیـه گزینههـای ممکـن و محتمـل ارائـه و
ارزشـیابی میشـوند .ازایـنرو ،مثلاً دربـاره مقولـه فرهنـگ در آمـوزش زبـان انگلیسـی در رویکرد غالب

بـا دو حالـت نخسـت و در رویکـرد انتقـادی دسـتکم بـا یـک حالـت روبـرو هسـتیم .1 :بیتوجهـی به

1. Center
2. Gray
3. Critical Needs Analysis
4. Benesch

مؤلفه فرهنگ و یا بهتعبیری وجود نوعی پوشـیدگی عامدانه در این دسـته از آثار نسـبت به این مؤلفه
بهویـژه در مـورد پیامدهـای فرهنگـی گسـترش زبـان انگلیسـی؛  .2حالـت دوم ضمـن تجلیـل صر یـح یـا
خـود زبان ،نهتنها گسـترش زبان انگلیسـی را آسـیبی
ضمنـی از فرهنـگ جوامـع انگلیسـیزبان در کنـار ِ
بـرای دیگـر فرهنگهـا نمیدانـد ،بلکـه بهویـژه در بعـد آموزشـی ،بهصراحـت و یـا بهطـور ضمنـی در
چارچـوب نـگاه بومیگرایـی حا کـم ،فرا گیـری زبان انگلیسـی را همراه با فرا گیـری فرهنگ آن ضروری
میدانـد .در ایـن نـگاه ،عجینشـدن زبـان و فرهنگ انگلیسـی سـبب شـده اسـت که آمـوزش فرهنگ
جوامـع انگلیسـیزبان ضـروری و در مقایسـه بـا دیگـر جوامـع ،بهنحـوی برجسـته و متعالـی معرفـی
شـود؛  .3در مقابـل ،رویکـرد انتقـادی بـا تأ کیـد بـر تغییـر نقـش و کاربـرد زبـان انگلیسـی و نیـز نیازهـای
پیـشروی فرا گیـران ،فرهنـگ مرکزمحور را صورت ایدهآل نمیداند و پیشـنهادهایی در مورد اسـتفاده
ِ

از فرهنـگ جوامـع فرا گیـران و یـا تأ کیـد بـر توانـش بینافرهنگـی 1ارائـه میدهـد.

حـال بـا توجـه بـه طـرح ایـن دسـته از مـوارد و مـروری بـر گفتمانشناسـی و یـا همـان مبانـی و ادعاهـا
درباره مقوله فرهنگ ،مفروضات شـاخص در دو رویکرد در قالب پرسـشهای زیر قابل طرح اسـت:
 .1آیـا میتـوان در حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی بـه مقولـه فرهنـگ بیاعتنـا بـود؟؛  .2آیـا آمـوزش زبـان
انگلیسـی با پیامد گسـترش فرهنگ این زبان همراه بوده اسـت؟؛  .3آیا فرهنگها میتوانند در کنار
گسـترش آمـوزش زبـان انگلیسـی مصـون بماننـد؟؛  .4آیـا در لـوای گفتمـان بومیگرایی در حـوزه آموزش
زبـان انگلیسـی ،صرفـاً بایـد فرهنـگ جوامـع انگلیسـیزبان آمـوزش داده شـود؟ بـه بیـان روشـنتر،

گـرو کسـب توانـش فرهنگـی مرکزمحـور اسـت؟؛  .5آیـا فرا گیـری
آیـا کسـب توانـش زبانـی الزامـاً در ِ
زبـان انگلیسـی و در کنـار آن فرهنـگ جوامـع مرکـز تأمینکننـده نیازهـای فرا گیـران زبـان انگلیسـی در
دنیـای امـروز اسـت؟؛  .6آیـا نحـوه ارائـه محتـوای فرهنگـی در کتابهـای آمـوزش زبـان انگلیسـیکـه
در گفتمـان غالـب ،کتابهایـی مناسـب بـرای همـه جوامـع معرفـی میشـوندـ بـرای همـه جوامـع و از
آنجملـه جامعـهای چـون ایـران مناسـب هسـتند؟
پـس از طـرح چنیـن حالتهایـی اسـت کـه بـا تکیـه بـر مبانـی نظـری مرتبـط و نیـز یافتههـای
تجربـی حاصـل از پژوهشهـای داخلـی و خارجـی ،درصـدد پاسـخ بـه چنیـن مـواردی کـه خـود
بخشـی از پیشنیازهـای تهیـه و تدویـن برنامـه درسـی 2آمـوزش زبـان انگلیسـی در هـر جامعـهای
هسـتند،برمیآییم.
1. Intercultural Competence
2. Curriculum Development
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 .5سیاست و برنامهریزی زبانی

یکـی دیگـر از شـاخههای شـاخص در حـوزه زبانشناسـی کاربـردی کـه در دنیـای امـروز از اهمیـت
روبهگسترشـی برخـوردار اسـت و خـود ماهیـت میانرشـتهای دارد ،مقولـه سیاسـت و برنامهر یـزی زبانـی
اسـت (ریسـنتو .)2005 ،1گرچـه رویکـرد زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی الگو یـی بـرای بررسـی و نقـد
مقولـه سیاسـت و برنامهریـزی زبانـی بـرای زبانهـای مختلـف را فراهم آورده اسـت ،اما مقوله گسـترش
زبـان انگلیسـی و نقـش سیاسـت زبانـی جوامـع در قبـال آن و نیـز تدویـن سیاسـت زبانـی در مـورد نحـوه
مواجهـه بـا ایـن زبـان از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت .بـا توجه بـه اهمیت و تناسـب ایـن موضوع با
جامعـه ایـران (احمدیپـور1387 ،؛ آقـا گلزاده و داوری )1393 ،کلیـات آن در چارچـوب رویکـرد
بهـای
زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی بهاجمـال بررسـی و سـنجش شـده و عالوهبـر معرفـی چارچو 
یشـود.
مطـرح در اینبـاره ،حالتهـای محتمـل و ممکـن نیـز بـرای هرگونـه پژوهشـی در آینـده معرفـی م 
تهـای
ابتـدا بـر پایـه پژوهشهـای موجـود و بهطـور خـاص آثـار پنیکـوک ( 1999و  )2001حال 
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گونا گـون گسـترش زبـان انگلیسـی در دو قالـب رویکـرد غالـب و انتقـادی بهایننحـو قابل طرح اسـت.
سـه رویکـرد لیبرالـی مطـرح عبارتنـد از:
یادبـود اسـتعماری :2بـر پایـه ایـن دیـدگاه ،انگلیسـیزبانی ذاتاً سـودمند و آموزش آن رسـالتی جهانی
اسـت .معرفـی ایـن زبـان بهعنـوان زبانـی عالـی و شـکوهمند هـم از لحـاظ ماهیـت و هم کارایـی ویژگی
بـارز ایـن دیـدگاه اسـت .تجلیـل از ایـن زبـان ،تاریـخ و ویژگیهـای دسـتوری و واژ گان آن ازجملـه
مشـخصههای ایـن رویکـرد ،و هانـی )1997( 3نمونـه شـاخص ایـن نـوع جهتگیـری اسـت.
امروزیشـدن :4تأ کیـد بـر نیـاز بـه زبـان انگلیسـی بهمنظـور دسـتیابی بـه علـم ،ارتباطـات ،اینترنـت
و دیگـر اشـکال فنـاوری از ویژگیهـای ایـن جهتگیـری اسـت .معرفـی زبـان انگلیسـی بهعنـوان زبـان
پیشـرفت و رد آثـار و آسـیبهای زبانـی و فرهنگـی آن از ویژگیهـای بـارز آن اسـت .ایـن دیـدگاه بهطـور
خـاص در محیطهـای علمـی و آموزشـی و بهویـژه در کشـورهای درحالتوسـعه پررنگتر اسـت که آثار
متعـدد گـردول ( 2010 ،2006 ،1997و  )2013را میتـوان نمونـه برجسـته ایـن نـگاه برشـمرد.
لیبرالیسـم آزادی عمـل :5زبـان انگلیسـی ابـزاری کارآمـد بـا اهـداف کاربـردی اسـت .ایـن زبـان
ِ
1. Ricento
2. Colonial Celebrity
3. Honey
4. Modernization
5. Laissez-Faire

بایـد بـه هـر کسـی کـه خواهـان آن اسـت ،آمـوزش داده شـود .ایـن دیـدگاه همزمـان بـه دو موضـوع مهـم
میپـردازد :الـف) درک و تفاهـم متقابـل در عرصـه جهانـی کـه در ایـن ویژگـی کموبیـش هماننـد
دیـدگاه دوم اسـت؛ و ب) هویـت تاریخـی کـه بـر حفظ زبان مادری تأ کید میکند .کریسـتال ()1997
را میتـوان برجسـتهترین شـخصیت در ایـن جهتگیـری برشـمرد کـه زبـان انگلیسـی را زبانـی خنثـی و
نافـع همـگان برمیشـمارد .وی شـرایط ایـدهآل در دنیـای حاضـر را توانایـی تکلـم همـه افـراد بـه زبـان
انگلیسـی در کنـار زبـان و فرهنـگ بومیشـان میدانـد .از دیـدگاه وی کشـورهای حـوزه اسـکاندیناوی
نمونـه شـاخص ایـن ویژگـی هسـتند .ایـن دیدگاه بهبـاور پنیکـوک ( )2001برجسـتهترین دیـدگاه لیبرالی
اسـت .در مقابـل ،شـاخصترین جهتگیریهـای انتقـادی عبارتنـد از:
امپریالیسـم زبانـی :1ایـن دیـدگاه کـه بـا نـام فیلیپسـون )1992( 2عجیـن شـده اسـت ،نخسـتین تالش
تحلیلـی بـا بنمایههـای انتقـادی در بررسـی و کشـف چرایـی ،چگونگـی و پیامدهـای گسـترش زبـان
انگلیسـی محسـوب میشـود کـه بهنحـوی در تقابـل بـا سـه جهتگیـری رویکـرد غالـب اسـت.
ب کانـگاس (1988و
بومشناسـی زبـان و حقـوق زبانـی :3ایـن دیـدگاه کـه عمدتـ ًا بـا نـام اسـکوتنا 
 )1998شـناخته میشـود ،به حقوق برابر زبانها تأ کید دارد .در این دیدگاه ،گسـترش زبان انگلیسـی
تهدیـدی بـرای بومشناسـی زبانهـای محلـی و ضعیـف معرفـی میشـود .در ایـن جهتگیـری ،تسـودا
(2002و  )2008نیـز بـا تأ کیـد بـر مسـئله حقـوق زبانهـا و بومشناسـی زبانـی رویکـردی خـاص بـه مقولـه
هژمونـی زبـان انگلیسـی 4دارد.
کارایـی پسااسـتعماری :5پنیکـوک بهعنـوان مبـدع ایـن دیـدگاه بـا تأییـد کلیـت دیـدگاه امپریالیسـم
زبانی ،بر این نکته تأ کید میکند که مقوله تصاحب یا متناسبسـازی زبانی زبان انگلیسـی از سـوی
جوامـع حاشـیه بـا هـدف نیـل بـه مقاصدشـان نبایـد در بررسـی گسـترش ایـن زبـان نادیـده گرفته شـود.
وی در ایـن دیـدگاه بـا مهـم برشـمردن بافت ،6بـا پیچیده توصیف کردن دنیای نوظهور پسااسـتعماری
بـر ایـن نکتـه تأ کیـد میکنـد کـه شـرایط حاضـر را نبایـد در نظریههایـی سـادهانگارانه دنبـال کـرد،
بهنحویکـه همـه رویدادهـا را صرفـاً نتیجـه گریزناپذیـر پدیـده نوظهـور جهانیشـدن 7بدانیـم .در ایـن
1. Linguistic Imperialism
2. Phillipson
3. Language Ecology and Language Rights
4. Hegemony of English
5. Postcolonial Performativity
6. Context
7. Globalization
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پژوهـش ،بـه فراخـور موضـوع از ایـن رویکـرد در نقـد و بررسـی جهتگیریهـای لیبرالـی و نیـز دیـدگاه
ضهـای
امپریالیسـم زبانـی بهـره گرفتـه میشـود .در ادامـه سـه گفتمـان شـاخص و نیـز مبانـی و مفرو 
مرتبـط بـا آنهـا ارائـه و بهاجمـال معرفـی میشـوند.
 .5-1گفتمان خنثیگرایی

پنیکوک ( )1994نقطه مشـترک جهتگیریهای رایج در رویکرد غالب یا لیبرالی را معرفی گسـترش
زبـان انگلیسـی بهمثابـه پدیـدهای خنثـی ،طبیعـی و صرفـاً سـودمند برمیشـمارد .امـا ازجملـه دیگـر
یشـمارد ،حیات
ادعاهـای ایـن گفتمـان کـه آن را بهمثابـه یـک ویژگـی سـتایشآمیز برای ایـن زبان برم 
دیگـر زبانهـا در کنـار گسـترش زبـان انگلیسـی اسـت (هانـس .)1997 ،در اینجـا مـراد از گفتمـان
خنثیگرایـی عمدتـاً ناظـر بـر ایـن دسـته از مبانـی و مفروضـات اسـت .1 :نـگاه بـه زبـان انگلیسـی و

آمـوزش آن بایـد فـارغ از هرگونـه نـگاه سیاسـی و صرفـاً بهعنوان یک زبان ارتباطی و نیـز بهمثابه فعالیتی
صرفاً آموزشـی و فنی باشـد؛ .2عدم پیوند زبان انگلیسـی با ایدئولوژی و فرهنگی خاص ،سـبب شـده
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اسـت که گسـترش این زبان آسـیبی به حیات زبانی و فرهنگی دیگر زبانها و فرهنگها وارد نسـازد.
در برابـر ایـن مبانـی ،از دیـدگاه رویکـرد انتقـادی ،خنثیگرایـی موضوعیـت نـدارد و بهو یـژه بهدلیل
قـدرت سـاختاری ایـن زبـان و تواناییهـای جوامـع مرکـز در عصـر حاضـر ،شـاهد تأ کیـد بر ایـن مبانی و
مفروضـات هسـتیم .1 :زبـان انگلیسـی نـه صرفـ ًا زبانـی ارتباطـی و آمـوزش آن نـه فعالیتـی صرفـ ًا آموزشـی

و فنـی ،بلکـه فعالیتـی عمیقـاً سیاسـی اسـت؛  .2پیونـد زبـان انگلیسـی بـا ایدئولـوژی و فرهنگی خاص
نهـا و فرهنگهـا
و نیـز بهرهجویـی آن از قدرتـی سـاختاری ،گسـترش آن را بـه تهدیـدی علیـه دیگـر زبا 
تبدیـل کرده اسـت.
 .5-2گفتمان جهانگرایی طبیعی

ازجمله مهمترین گفتمانهای حا کم بر گسترش زبان انگلیسی ،گسترش جهانی آن در بستری طبیعی
و فـارغ از تالشهـا و برنامههـای هدفمنـد جوامـع انگلیسـیزبان اسـت .همانگونـه کـه پیشـتر اشـاره شـد،
یشـمارد کـه در
کریسـتال ( )1997بهصراحـت ایـن گسـترش را نوعـی خوشاقبالـی بـرای ایـن زبـان برم 
بستری مناسب و در پی قدرت یافتن اقتصادی و نظامی جوامع انگلیسیزبان بهویژه در نیمه دوم قرن
بیسـتم ،چنیـن گسترشـی را تجربـه کرده اسـت .مبانـی اصلی این گفتمـان عبارتند از:
 .1گسـترش زبـان انگلیسـی فـارغ از هرگونـه سیاسـتگذاری و برنامهریـزی هدفمندانـه جوامـع مرکـز ،در
بسـتری طبیعـی رخ داده اسـت؛  .2جریـان گسـترش زبـان انگلیسـی عمدتـاً محصـول نیـاز و خواسـت
جوامـع غیرانگلیسـیزبان بـوده اسـت.

امـا در مقابـل ایـن ادعـا ،رویکـرد انتقـادی نگاهـی کاملاً متفـاوت دارد .ادعـای ایـن رویکـرد بـه ایـن
شـرح اسـت .1 :گسـترش زبـان انگلیسـی ازجملـه اهـداف جوامـع مرکـز اسـت کـه تـا حـد قابلتوجهـی
محصـول سیاسـتگذاری و برنامهریـزی زبانـی ایـن جوامـع بـوده اسـت؛  .2جریـان گسـترش زبـان
انگلیسـی عمدتـاً محصـول نوعـی انتقـال یکسـویه از جوامـع مرکـز بـه حاشـیه اسـت.
 .5-3گفتمان پیشرفت یا ابزارگرایی

ایـن گفتمـان کـه گاهـی بهعنوان گفتمان امروز یشـدن نیز شـناخته میشـود ،بهویـژه در عصر حاضر با
معرفـی زبـان انگلیسـی بهعنـوان زبـان علـم ،فنـاوری ،دیپلماسـی ،اقتصـاد و ...رابطـهای مسـتقیم بین
ایـن زبـان بـا پیشـرفت و توسـعه جوامـع مختلـف ترسـیم کـرده اسـت .مهمترین ادعـای رویکـرد لیبرالی
ایـن اسـت کـه گسـترش زبـان انگلیسـی در هـر جامعـهای ازجملـه لـوازم و ضامـن پیشـرفت اقتصادی و
علمـی اسـت .در برابـر ایـن ادعـا ،رویکـرد انتقـادی به چنین رابطه مسـتقیمی قائل نیسـت .پاسـخ این
رویکـرد ایـن اسـت کـه رابطـه مسـتقیمی بین گسـترش زبان انگلیسـی و پیشـرفت جوامع وجـود ندارد.
بهمنظـور سـنجش ایـن دسـته از مبانـی و مفروضـات در چارچـوب رویکـرد زبانشناسـی کار بـردی
انتقـادی بـه مؤلفههایـی کـه اسـاس ایـن تقابلهـا را ایجـاد کردهانـد ،میپردازیـم و بـر پایـه گفتمانهای
موردبحث ،به دو موضوع مهم ،یعنی «ماهیت و عوامل گسـترش» و «پیامدهای زبانی» اشـاره خواهیم
کـرد .در مـورد ماهیـت و عوامـل گسـترش و یـا همـان چرایـی و چگونگـی گسـترش زبـان انگلیسـی کـه
میتوان آن را اوج نزاع دو رویکرد غالب و انتقادی برشـمرد ،در آثار متعلق به این دو رویکرد با چنین
حالتهایی روبرو هسـتیم .1 :عدم توجه نسـبی رویکرد غالب به ماهیت ،فرایندها و عوامل گسـترش
ایـن زبـان کـه ب هنحـوی م یتـوان در ویژگـی پوشـیدگی مفهـوم هژمونـی زبانـی جسـت و یـا در سـطحی
آشـکارتر ،معرفـی ضمنـی و یـا صریـح گسـترش ایـن زبـان بـا نوعـی خوشاقبالـی و در بسـتر طبیعـی
رویدادهـا و تحـوالت سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگـی؛  .2تمایـل و خواسـت جوامـع غیرانگلیسـیزبان
بـرای فرا گیـری زبـان و فرهنـگ انگلیسـی در عصـر جهانیشـدن کـه ایـن نـگاه برخلاف نـگاه رویکـرد
انتقـادی مبنیبـر گسـترش هدفمنـد زبـان انگلیسـی از مرکـز به حاشـیه اسـت .از دیدگاه رویکـرد غالب،
تأ کیـد رویکـرد انتقـادی بـر نقـش دولتهـا و نهادهـای مرکزمحـور ،نمـادی از توهـم توطئـه اسـت و
تالشهـا از سـوی جوامـع مرکـز در گسـترش زبـان انگلیسـی جنبـه انساندوسـتانه دارد.
حـال بـا توجـه بـه طـرح ایـن مبانـی و ادعاهـا دربـاره مقولـه چرایـی و چگونگـی گسـترش زبـان
انگلیسـی ،بـا درنظـر گرفتـن رویکـرد زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی ،مفروضـات شـاخص در دو
ش اینگونـه قابـل طـرح اسـت:
رویکـرد در قالـب دسـتکم هفـت پرسـ 
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 .1آیـا رونـد گسـترش زبـان انگلیسـی صرفـاً حاصـل نوعـی خوشاقبالـی و یـا پیامـد تغییـر و تحـوالت
یتـوان
جهانـی بهویـژه در نیمـه دوم قـرن بیسـتم بـوده اسـت؟؛  .2آیـا گسـترش زبـان انگلیسـی را م 
بخشـی از سیاسـت و برنامهریـزی هوشـمندانه ،هدفمنـد و عامدانـه جوامـع مرکز و یـا بهتعبیری مؤلفهای
از سیاسـت خارجـی و نتیجـه نقشآفرینـی نهادهـا و سـازمانهای متعلـق بـه جوامـع مرکز دانسـت؟؛ .3
آیـا نگـرش رویکـرد انتقـادی بـه پدیـده گسـترش زبـان انگلیسـی ،ریشـه در بدبینـی یـا همـان توهـم توطئه
دارد و یـا اینکـه نگـرش لیبرالـی سـادهانگارانه و تهـی از مالحظـات چندگانـه و پیچیـده دنیـای جدیـد
اسـت؟؛  .4آیـا طرحهـای یاریگـر 1انساندوسـتانه در راسـتای گسـترش زبـان انگلیسـی با منافع سیاسـی
و اقتصـادی جوامـع مرکـز گـره خـورده اسـت؟؛  .5گسـترش جهانـی زبـان انگلیسـی اساسـ ًا ممکـن
اسـت چـه سـودی بـرای جوامـع مرکـز داشـته باشـد؟؛  .6آیـا جریـان گسـترش زبـان انگلیسـی جریانـی
یکسـویه از مرکـز بـه حاشـیه بـوده اسـت؟؛  .7آیـا جامعـه ایـران نیـز مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم متأثـر از
چنیـن سیاسـتگذاری و برنامهریزیهـای ادعایـی دربـاره گسـترش زبـان انگلیسـی بـوده اسـت؟
در مـورد موضـوع پیامدهـای زبانـی گسـترش زبان انگلیسـی و نحوه برنامهریزی دربـاره آن ،موضوع
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پیامدهـای زبانـی گسـترش زبـان انگلیسـی موضوعـی مهـم اسـت کـه از دیدگاههـای مختلـف مـورد
نشـناختی
بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .جـدای از آثـار عمدتـاً توصیفـی کـه اغلـب از منظـر زبا 
بـه بررسـی نتایـج شـکلگیری گونههـای مختلـف انگلیسـی در نتیجـه گسـترش ایـن زبـان پرداختهانـد
(ولـف و پولـزن ها گـن ) 2009 ،2بررسـی پیامدهـای آن بـر زبانهـای دیگـر موضوعـی بـوده کـه ب هطـور
خـاص پـس از طـرح دیـدگاه امپریالیسـم زبانـی مـورد توجـه و تأ کیـد قرار گرفته اسـت .ازاینرو ،بررسـی
نحـوه مواجهـه دو رویکـرد لیبرالـی و انتقـادی دربـاره این موضوع بسـیار مهم و تأثیرگذار اسـت .در مورد
مواجهـه بـا ایـن مقولـه بـا ایـن حالتهـا روبـرو هسـتیم:
 .1نظـر بـه نابرابریهـای سـاختاری و ایدئولوژیکـی بیـن زبـان انگلیسـی و دیگـر زبانهـا ،گسـترش ایـن
زبـان بـا تضعیـف و بهحاشـیه رفتـن دیگـر زبانهـا همـراه خواهـد شـد .این نگـرش تا آنجا پیـش میرود
کـه حتـی در جهتگیـری حقـوق زبانهـا ،ایـن زبـان بهعنوان زبـان قاتل( 3اسـکوتناب کانـگاس2000 ،؛
پرایـس )1984 ،4شـناخته میشـود؛  .2دیگـر زبانهـا میتواننـد در کنـار زبـان انگلیسـی بـه حیـات
خـود ادامـه دهنـد .بـا ورود ایـن زبـان بـه یـک جامعـه هـر زبانـی نقـش خـاص خـود را پیـدا میکنـد و
1. Aid Projects/ Aid Development Projects
2. Wolf and Polzen Hagen
3. Killer Language
4. Price

براسـاس تواناییهـای ذاتـی و کاربـردی در حـوزهای خـاص مثالً آموزش ،مذهب ،خانـواده و ...نقش
و جایـگاه خـود را مییابـد .حـال بـا توجـه به طرح این مبانی و ادعاها درباره پیامدهای گسـترش زبان
انگلیسـی ،مفروضات شـاخص در دو رویکرد در قالب پرسـشهایی از این دسـت قابلطرح هسـتند:
 .1آیـا پیامدهـای گسـترش زبـان انگلیسـی صرفـاً محـدود بـه حوزههـای واژ گانـی ،صرفـی و نحـوی
اسـت؟؛  .2آیـا زبـان انگلیسـی میتوانـد بهمثابـه زبـان قاتـل در گسـتره جهانـی شـناخته شـود؟؛ .3
آیـا زبانهـای دیگـر میتواننـد در کنـار حضـور زبـان انگلیسـی در حوزههـای مختلـف بـه حیـات خـود
ادامه دهند؟؛  .4پیامدهای گفتمانی گسـترش مرکزمحور زبان انگلیسـی بر زبانهای دیگر چیسـت؟
پـس از طـرح چنیـن حالتهایـی اسـت کـه بـا بهرهگیـری از مبانـی نظـری مرتبـط و نیـز یافت ههـای
تجربـی حاصـل از پژوهشهـای داخلـی و خارجـی درصـدد پاسـخ بـه چنیـن مـواردی برمیآییـم .نظـر
بـه ماهیـت میانرشـتهای ایـن رویکـرد سـنجشگر و نیـز موضـوع سیاسـت و برنامهریـزی زبانـی بهعنـوان
موضوعـی میانرشـتهای ،در راسـتای سـنجش آن ،ضـرورت توسـل بـه مبانـی نظـری در کنـار یافت ههـای
تجربـی حاصـل از پژوهشهـا در رشـتههای مختلـف مرتبـط یـک ضـرورت گریزناپذیـر اسـت.
نتیجهگیری

در ایـن مقالـه ماهیـت ،ابعـاد ،حوزههـا و عالیـق رویکـرد نوظهـور زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی
بهعنـوان یـک رویکـرد میانرشـتهای و سـنجشگر توصیـف و تبییـن شـد .همچنیـن بـا هـدف نشـان
دادن میـزان کارآمـدی آن و همچنیـن بهتصویـر کشـیدن رونـد بهرهجویـی گامبـهگام از آن در ارزیابـی
و سـنجش شـاخههای مختلـف زبانشناسـی کاربـردی بـرای نمونـه دو حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی و
سیاسـت و برنامهریـزی ایـن زبـان بـا تأ کیـد بـر مقولـه گسـترش آن معرفـی شـد .واضـح اسـت کـه امـکان
سـنجش حالتها و گونههای مختلف این دو شـاخه معرفیشـده نیازمند مجالی بسـیار بیشـتر اسـت
کـه نهتنهـا در ایـن مجـال نمیگنجـد ،بلکـه از دامنـه موضـوع ایـن مقالـه فراتـر اسـت.
بـا توجـه بـه گسـترش مطالعـات در حـوزه زبانشناسـی کاربـردی در سـالهای اخیـر ازیکسـو
و نیـز اقبـال بـه رویکردهـای میانرشـتهای بهویـژه رویکردهـای انتقـادی ،بهرهجویـی از ایـن رویکـرد
میتوانـد بـه مطالعـات مختلـف در حـوزه زبانشناسـی کاربـردی و تبییـن و نقـد آنهـا غنـای بیشـتری
ببخشـد .مراجعـه بـه یافتههـای پژوهـش حاضـر در مـورد دو حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی و سیاسـت و
برنامهریـزی زبانـی و ارائـه گونههـای مختلـف در راسـتای بررسـی و سـنجش ادعاهـا و مبانـی مطـرح،
خـود شـاهدی بـر ایـن مدعـا اسـت.
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بیتردیـد در چارچـوب ایـن رویکـرد ،سـنجش چنیـن موضوعاتـی در کنـار شـاخههایی چـون
مطالعـات ترجمـه ،ارزشـیابی و آزمونسـازی ،سـواد انتقـادی و ...میتوانـد نهتنهـا فصـل جدیـدی در
مطالعات حوزه زبانشناسـی کاربردی بگشـاید ،بلکه میتواند گشـاینده مسـیری نوین در بهرهجویی
بیشـتر از رویکـردی میانرشـتهای در حوزههـای علـوم انسـانی و اجتماعـی باشـد.
همچنیـن توجـه بـه ایـن دسـته از رویکردهـای بـا بنمایههـای انتقـادی بهو یـژه در حوزههـای
علـوم انسـانی در جامعـه ایـران بهطـور عـام و حـوزه زبانشناسـی کاربـردی بهطـور خـاص کـه اسـتیالی
رویکردهـای جریـان غالـب و یـا همـان لیبرالـی در آن کاملاً ملمـوس اسـت (پیشـقدم و ذبیحی)2012 ،
پیـش روی پژوهشـگران ایـن حوزههـا ترسـیم کنـد و آنهـا را در فضاهـای
میتوانـد افقهـای جدیـدی ِ 
علمـی داخلـی و بینالمللـی از نوعـی حاشیهنشـینی 1و یـا خودحاشـیهرانی 2برهانـد.
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1. Marginalization
2. Self-Marginalization
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Abstract
The emergence of some significant critical approaches and directions in the field
of applied linguistics from the mid-1980s onwards has met with various positive
and opposite reactions. On the basis of their strength and significance, such
approaches and directions have challenged some of the mainstream approaches’
claims, principles and assumptions. Among them, critical applied linguistics can
be highlighted as a new approach, developed by the Australian applied linguist,
Alastair Pennycook. The aspects, domains and concerns of this new approach were
introduced in his book in 2001. Due to the undeniable importance of this approach,
as well as partial negligence regarding it in Iranian academic setting, this paper first
intends to introduce this approach, as an approach that evaluates various disciplines
of applied linguistics through its own specific principles and interests. Then, in
order to show its step-by-step application in the evaluation of different disciplines
of applied linguistics, with a glance at its significance and appropriateness in Iranian
society, two domains, namely English language education and language policy and
planning, are introduced and evaluated in order to provide readers with a visible
and practical picture of its interdisciplinary nature and evaluative functions. The
findings indicate the efficacy of applying this interdisciplinary framework in any
language-in-education policy and planning in accordance with the political, social
and cultural context of the target society.
Keywords: Critical applied linguistics, interdisciplinary approach, evaluation,
English language education, language policy.

1. Assistant Professor, English Department, Damghan University.

h.davari@du.ac.ir

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

25

Vol.7
No.4
Autumn 2015

Bibliography
Ahmadi Pur, T. (1387/2008). Lozum-e etexāz-e siyāsat-e zabāni-e monāseb dar
barābar-e gostareš-e zabān-e Engelisi. Motāle΄āt-e meli, 35, 119-134.
Akbari, R. (2008). Postmethod and practice. TESOL Quarterly, 42(4), 641-652.
Anderson, C. (2003). Phillipson’s children. Language and Intercultural Communication.
3(1), 81-95.
Āqāgol Zādeh, F. (1385/2006). Tahlil-e goftmān-e enteqādi. (1st ed.). Tehran: Entešārāt-e
‘Elmi- Farhangi.
Āqāgol Zādeh, F. (1388/2009). Tusif va naqd-e zabān šenāsi-e kārbordi-e enteqādi:
ruykardi novin dar zabān šenāsi-e kārbordi. Zabān šenāsi va guyeš hā-ye Xorāsān,
1(1), 109-126.
Āqāgol Zādeh, F., & Dāvari, H. (1393/2014). Jahāni šodan va gostareš-e zabān-e Engelisi:
zarurat hā va elzāmāt-e bahreh giri az ruykard-e enteqādi dar movājeheh bā zabān-e
Engelisi dar Irān. Rāhbord-e farhang, 25, 179-203.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

26

Vol.7
No.4
Autumn 2015

Asghari, F., & Zandi, B. (1392/2013). ΄Asab šenāsi-e zabān; huzeh-ye motāle΄āt-e miyān
rešteh-i dar zabān šenāsi. Motāle΄āt-e miyān rešteh-i dar ΄olum-e ensāni, 5(3), 77-99.
Bahrāni, M. (1390/2011). Tarjomeh beh masābeh-e eqdāmi miyān rešteh-gi. Motāle΄āt-e
miyān rešteh-i dar ΄olum-e ensāni, 4, (1), 113-128.
Borjian, M. (2013). English in post-revolutionary Iran. Bristol: Multilingual Matters.
Canagarajah, A. S. (1999). Resisting linguistic imperialism in English teaching. Oxford:
Oxford University Press.
Canagarajah, S. and Said, B. S. (2011). Linguistic imperialism. In J. Simpson (ed.). The
Routledge Handbook of Applied Linguistics. (pp. 388-400). Abingdon: Routledge.
Cook, G. (2005). Calm seas or troubled waters? Transitions, definitions and
disagreements in applied linguistics. International Journal of Applied Linguistics,
15(3), 282–301.
Cook, V. (2009). Applied linguistics and language teaching in the 21st century. In V.
Cook and L. Wei (eds.) Introduction to Contemporary Applied Linguistics. (pp.
139-162). New York: Mouton de Gruyter.
Crystal, D. (1997). English as a global language. Cambridge: Cambridge University
Press.
Darzi, Q., & Pākatči, A. (1393/2014). Naqš-e tarjomeh-ye farhangi dar motāle΄āt-e
miyān rešteh-i bā ta΄kid bar olguhā-ye nešāneh šenāsi-e farhangi. Motāle΄āt-e miyān
rešteh-i dar ΄olum-e ensāni, 6(4), 33-49.
Davies, A. and Elder, C. (2004). The handbook of applied linguistics. Oxford: Blackwell.
de Beaugrande, R. (1997). Theory and practice in applied linguistics: Disconnection,
conflict and dialectic? Applied Linguistics, 18, 279-313.

Dean, M. (1994). Critical and affective histories: Foucault’s methods and historical
sociology. London: Routledge.
Dehširi, M. R. (1390 [2011 A.D]). Az šarq šenāsi tā motāle΄āt-e pasā este΄māri.
Motāle΄āt-e miyān rešteh-i dar ΄olum-e ensāni, 3(4), 61-89.
Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman.
Foucault, M. (1975). Discipline and punish. New York: Vintage.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York, Continuum.
Graddol, D. (2010). English next India. London: British Council.
Graddol, D. ( 1997). The Future of english. London: British Council.
Graddol, D. (2006). English next. London: British Council.
Graddol, D. (2013). Profiling English in China. Cambridge: Cambridge English
Language Assessment.
Gray, J. (2013). The construction of English: Culture, consumerism and promotion in
the ELT global coursebook. London: Palgrave Macmillan.
Hanson, J. ( 1997). The mother of all tongues. Review of English as a global language,
Times Higher Education Supplement, 1288, 22.
Holliday, A. (1994). Appropriate methodology and social context. Cambridge:
Cambridge University Press.
Holliday, A.( 2005). The struggle to teach English as an international language. Oxford:
Oxford University Press.
Honey, J. (1997). Language as power: The story of standard English and its enemies.
London: Faber and Faber.
Johnston, B., (2003). Values in English language teaching. Mahawah, NJ: Lawrence
Erlbaum Association.
Kaplan, R. (2010). The Oxford handbook of applied linguistics, Oxford: Oxford
University Press.
Mahboob, A. and Paltridge, B. (2013). Critical discourse analysis and critical applied
linguistics. In C. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics.
Markee, N. (1990). Applied linguistics: What’s that? System, 18, 315-324.
Musavi, S. S., & dorudi, M. (1391/2012). Negareši enteqādi bar motāle΄āt-e pasā
este΄māri va ruykard hā-ye ān. Motāle΄āt-e miyān rešteh-i dar ΄olum-e ensāni, 5(1),
39-73.
Pennycook, A. (1999). Introduction: Critical approaches to TESOL. TESOL Quarterly,
33, 329-348.
Pennycook, A. (2001). Critical applied linguistics: A critical introduction. Mahawah,
NI: Lawrence Erlbaum Associates.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

27

Vol.7
No.4
Autumn 2015

Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press.
Pishghadam, R. & Zabihi, R. ( 2012). Crossing the threshold of Iranian TEFL. Applied
Research in English. 1(1), 57-71.
Price, J. B. (1984). The languages of Britain. London: Arnold.
Ricento, T., (Ed.) (2005). An Introduction to language policy: Theory and method.
Malden: Blackwell Publishing.
Simon, R. (1992). Teaching against the grain: Essays towards a pedagogy of possibility.
London: Bergin & Garvey.
Skutnabb-Kangas, T. (1988). Multilingualism and the education of minority children. In
T. Skutnabb-Kangas and J. Cummins (Eds.) Berlin: Mouton de Gruyter.
Skutnabb-Kangas, T. (1998). Human rights and language wrongs - a future for diversity?.
Language Sciences, 20(1), 5-28.
Taqaviyān, N. ΄A. (1390/2011). Fahm-e enteqādi: piš šart-e raveš šenāxti-e motāle΄āt-e
miyān rešteh-i. Motāle΄āt-e miyān rešteh-i dar ΄olum-e ensāni, 3(4), 21-44.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

28

Vol.7
No.4
Autumn 2015

Tollefson, J. W. (2006). Critical theory in language policy. In T. Ricento (Ed.), An
Introduction to Language Policy: Theory and Method (pp. 42-59). Malden: MA:
Blackwell.
Tsuda, Y. (2002). The hegemony of English: Problems, opposing views, and
communication rights. In G. Mazzaferro (Ed.), The English language and power (pp.
19–31). Alessandria, Italy: Edizionoi dell’Orso.
Tsuda, Y. (2008). English hegemony and English divide. China Media Research, 4(1),
47-55.
Wolf, H. & Polzenhagen, F. (2009). World Englishes: A cognitive sociolinguistic
approach. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
Zandi, B. (1393/2014). Zabān šenāsi-e tarbiyati beh masābeh-e huzeh-ye pažuheši-e
miyān rešteh-i. Motāle΄āt-e miyān rešteh-i dar ΄olum-e ensāni, 6(4), 51-70.

