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چکیده
ظهـور جهت گیری هـا و رویکردهـای بـارز انتقـادی از نیمـه دوم دهـه 1980 بـه بعـد در عرصـه 
اسـت؛  بـوده  روبـرو  متعـددی  مخالـف  و  موافـق  کنش هـای  وا بـا  کاربـردی  زبان شناسـی 
از  شـماری  خـود،  اهمیـت  و  قـوت  فراخـور  بـه  هریـک  کـه  رویکردهایـی  و  جهت گیری هـا 
کشـیده اسـت.  ادعاهـا، مبانـی و مفروضـات رویکردهـای غالـب در ایـن عرصـه را به چالـش 
کرد.  کاربـردی انتقادی« اشـاره  ازجملـه ایـن رویکردهـای نوظهـور می تـوان به »زبان شناسـی 
ابعـاد،  کـه  اسـت  اسـترالیایی  برجسـته  زبان شـناس  پنی کـوک،  آلسـتر  رویکـرد،  ایـن  مبـدع 
کاربـردی معرفی  حوزه هـا و عالیـق آن در سـال 2001 در اثـری مسـتقل بـه جامعـه زبان شناسـی 
کاربـردی آن و البتـه مغفـول مانـدن نسـبی ایـن  شـد. نظـر بـه اهمیـت انکارناپذیـر نظـری و 
کاربـردی  کـه سـنجش و ارزیابـی شـاخه های مختلـف زبان  شناسـی  رویکـرد میان رشـته  ای 
را مبتنی بـر مبانـی و عالیـق خاصـی دنبـال می کنـد، ایـن مقالـه عالوه بـر معرفـی ایـن رویکرد و 
گام بـه گام بهره جویـی از آن در سـنجش و  حوزه هـا و عالیـق آن، بـا هـدف نشـان دادن نحـوه 
کاربـردی، به طـور خـاص بـا نیـم نگاهـی بـه تناسـب و اهمیـت  نقـد حوزه هـای زبان شناسـی 
گـون، بـه دو شـاخه شـاخص آمـوزش زبـان  گونا موضـوع بـا جامعـه ایـران، از بیـن شـاخه  های 
کاربردی  انگلیسـی و سیاسـت و برنامه ریـزی زبـان انگلیسـی پرداختـه تا تصویری ملمـوس و 
کارکردهـای سـنجش گرایانه آن معرفـی و تبییـن شـود. یافته هـای  از ماهیـت میان رشـته ای و 
بیانگـر  بررسـی،  مـورد  حـوزه  دو  در  میان رشـته ای  رویکـرد  ایـن  از  بهره جویـی  از  حاصـل 
کارآمـدی آن در هرگونـه سیاسـت گذاری و برنامه  ریـزی آموزشـی و زبانـی متناسـب بـا بافـت 

سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه هـدف می باشـد.
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مقدمه

کـه بـه حـل و یـا دسـت کم بهبـود مشـکالت  کاربـردی1، به مثابـه شـاخه ای میان رشـته ای  زبان شناسـی  
کنـش بـه سـنتی قدرتمنـد در عرصـه  اجتماعـی مرتبـط بـا زبـان می پـردازد )دیویـس و الـدر2، 2004(، وا
بـا ظهـور زبان شناسـی زایشـی3 در دهـه 1950، محـدود سـاختن  کـه به طـور خـاص  بـود  زبان شناسـی 
کـه بـرای زبان و مطالعـات زبانی،  کاربـردی  گسـتره علـم زبان شناسـی را به همـراه داشـت. زبان شناسـی 
زبان شناسـی نظـری،  یافته هـای  از  بهره جویـی  بـا  قائـل اسـت،  پاسـخ گو در عرصـه اجتماعـی  نقشـی 
گسـترش  کـه نتیجـه آن در دهه هـای بعـد، ظهـور و  کاربردهایـی بـرای علـم زبان شناسـی متصـور اسـت 
زیرشـاخه هایی میان رشـته ای همچـون جامعه شناسـی زبـان، روان شناسـی زبان، عصب شناسـی زبان، 
اسـت؛  بـوده  و...  زبـان  برنامه ریـزی  و  سیاسـت  ترجمـه،  مطالعـات  فرهنگ نویسـی،  زبـان،  آمـوزش 
مختلـف  حوزه هـای  در  را  آن  دسـتاوردهای  نمی تـوان  کـه  میان رشـته ای  ماهیتـی  بـا  زیرشـاخه هایی 
متأثـر  قابل توجهـی  تـا حـد  نیـز  کاربـردی  زبان شناسـی  البتـه جریـان   .)2010 )کاپـالن،  گرفـت  نادیـده 
کـم بـر  کـه براسـاس نظـر پنی کـوک4 )2001 و 2004( روح حا از سـنت اثبات گرایـی بـوده  اسـت؛ سـنتی 
کمتر فضایی بـرای ابراز  کـه  کمیتی بود  جریان هـای علمـی قـرن بیسـتم بـوده اسـت. در سـایه چنیـن حا

و نقش آفرینـی اندیشـه های نوظهـور انتقـادی در ایـن عرصـه وجـود داشـت.
عنـوان  بـا  میان رشـته ای  رویکـردی  ابتدایـی  طـرح  شـاهد  نیـز  عرصـه  ایـن   1990 دهـه  آغـاز  در 
بعـد  دهـه  یـک  آن  اصـول  و  مفاهیـم  مبانـی،  کـه  رویکـردی  بـود؛  انتقـادی5  کاربـردی  زبان شناسـی 
گرچـه پیشـتر و متأثـر از اندیشـه ها و  در آثـار پنی کـوک )2001( آشـکارا و به نحـوی جامـع مطـرح شـد. 
گفتمـان انتقـادی6 )فوکـو1975،7؛ فـرکالف8، 1989( و آمـوزش  جریان هایـی انتقـادی همچـون تحلیـل 
انتقـادی9 )فرِیـر1970،10( شـاهد تأثیرپذیـری حـوزه زبان شناسـی از اندیشـه های انتقـادی بودیـم، امـا 
رویکردهـای  پویاتریـن  و  برجسـته ترین  از  یکـی  می تـوان  را  انتقـادی  کاربـردی  زبان شناسـی  امـروزه 

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
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کـه به طـور مشـخص، مبتنی بـر اصولـی معیـن بـه نقد  کاربـردی برشـمرد  انتقـادی در حـوزه زبان شناسـی 
می پـردازد. آن  زیرشـاخه های  از  شـماری  و  کاربـردی  زبان شناسـی  جریـان 

نظـر بـه اهمیـت ایـن رویکـرد میان رشـته ای نوظهـور و مغفـول مانـدن آن در فضـای علمـی جامعـه 
مختلـف  شـاخه های  نقـد  و  ارزیابـی  در  آن  کارآمـدی  و   )1388 گل زاده،  )آقـا ازیک سـو  ایـران 
کاربـردی از سـوی دیگـر )محبـوب و پالتریـج1، 2013(، مقاله حاضـر ضمن معرفی ماهیت  زبان شناسـی 
کاربردی به بررسـی  ایـن رویکـرد و مبانـی و مفاهیـم آن بـا ذکـر دو نمونـه از حوزه هـای مهـم زبان شناسـی 

کاربـردی می پـردازد. جنبه هـای سـنجش گری آن در بعـد نظـری و 
درواقع حاصل نگارش مقاله حاضر پاسخ به پرسش های زیر است:

کـدام  1. قلمروهـای مطالعاتـی و یـا به تعبیـری دقیق تـر، حوزه هـا و عالیـق ایـن رویکـرد میان رشـته ای 
کاربـردی در جامعـه ایـران از چـه جایگاهـی  اسـت؟؛ 2. ایـن رویکـرد در پژوهش هـای زبان شناسـی 
برخـوردار بـوده اسـت؟؛ 3. نحـوه پیشـنهادی بهره گیـری عملـی از ایـن رویکـرد در مـورد دو حـوزه مـورد 

بررسـی در چارچـوب مبانـی و راهبردهـای ارائه شـده چگونـه خواهـد بـود؟

1. پیشینه پژوهش

کاربـردی  از شـاخه های زبان شناسـی  بـه برخـی  گرچـه در سـال های اخیـر ازیک سـو به طـور خـاص  ا
کتچی، 1393(، عصب شناسـی زبان )اصغری  همچـون مطالعـات ترجمـه )بحرانـی، 1390؛ درزی و پا
و زنـدی، 1392( و زبان شناسـی تربیتـی )زنـدی، 1393( و از سـوی دیگـر، در برخـی از آثـار بـه اهمیـت 
توجـه بـه فهـم انتقـادی در مطالعات میان رشـته ای )تقویان، 1390( و رویکردهـای انتقادی ای همچون 
مطالعات پسااسـتعماری )دهشـیری، 1390؛ موسـوی و درودی، 1391( به تفصیل اشـاره شده است، اما 
کاربـردی انتقـادی و ابعـاد  کمتـر به نحـوی جامـع بـه ماهیـت میان رشـته ای رویکـرد نوظهـور زبان شناسـی 
کاربـردی پرداختـه  کاربـردی آن و به ویـژه بهره گیـری عملـی از آن در مطالعـات زبان شناسـی  نظـری و 

شـده است.
گرایش قابل  توجه به این رویکرد میان رشـته ای در پژوهش های یک دهه اخیر در عرصه  با وجود 
کارآمـدی و اهمیت اجتناب ناپذیـرش، در این بخش  بین المللـی، و مغفـول مانـدن نسـبی آن بـا وجـود 
کـه به نحـوی بـه ایـن رویکـرد اشـاره داشـته اند، معرفـی می شـوند. بررسـی ها بیانگـر آن  آثـار معـدودی 
گل زاده )1385: 15( اجمـااًل رویکـرد انتقـادی پنی کـوک را به عنـوان یکـی از  کـه نخسـتین بار آقـا اسـت 

1. Mahboob and Paltridge
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که البته این نگاه در تعارض با  کرده اسـت  گفتمـان انتقادی معرفی  رویکردهـای زیرمجموعـه تحلیـل 
کبـری )2008( نیز صرفًا زبان شناسـی  دیـدگاه پنی کـوک )2001( و نیـز محبـوب و پالتریـج )2013( اسـت. ا
کاربـردی انتقـادی را به عنـوان یکـی از موضوعـات شـاخص نوظهـور در حـوزه مطالعـات زبان شناسـی 
میان رشـته ای  بـر ماهیـت  کیـد  تأ بـا  مقالـه ای  گل زاده )1388( در  آقـا کـرده اسـت.  کاربـردی معرفـی 
بـر مفاهیـم  کـه  کاربـردی برمی شـمارد  رویکـرد مذکـور، آن را رویکـردی نویـن و پویـا در زبان شناسـی 
گفتمـان، نظـارت، هویـت، جنسـیت، نـژاد، طبقـه  گفتمانـی همچـون ایدئولـوژی، قـدرت،  انتقـادی و 
کاربـردی از  کـه ایـن مقوله هـا را بـا دیگـر مقوله هـای موجـود در زبان شناسـی  کیـد دارد  و نابرابری هـا تأ
قبیـل یادگیـری زبـان، آمـوزش زبـان، متـن، بافـت، معنا، ترجمه، سـوادآموزی، آزمون سـازی و ارزشـیابی 
ایـن خـود  از دیـدگاه وی،  گـره می زنـد.  زبانـی در سـطح جامعـه و جهـان  برنامه ریـزی  و  و سیاسـت 
دلیلـی محکـم بـر ماهیـت میان رشـته ای رویکـرد مذکـور اسـت. نویسـنده هـدف اصلـی خـود از معرفـی 
ایـن رویکـرد را نشـان دادن چگونگـی پیونـد ایـن دسـته از مقوله هـای زبان شـناختی به صـورت نظـری 
گل زاده در جمع بنـدی بحـث خـود در بیـان تمایـز  و عملـی بـا مقوله هـای اجتماعـی برمی شـمارد. آقـا
گفتمـان انتقـادی، رویکرد  بیـن ایـن رویکـرد انتقـادی بـا دیگـر رویکـرد انتقـادی مطـرح، یعنـی تحلیل 
فـرکالف را فرهنگـی _  اجتماعـی، رویکـرد وندایـک1 را شـناختی _  اجتماعـی و رویکـرد پنی کـوک را 
گیرد.  گفتمـان انتقـادی قـرار  کـه می توانـد در زیرمجموعـه تحلیـل  آموزشـی _  اجتماعـی معرفـی می کنـد 
کـه یکـی از چارچوب هـای نظـری انتخابـی اش  برجیـان )2013( از دیگـر پژوهشـگران ایرانـی اسـت 
کاربـردی انتقـادی بـوده  در بررسـی فرازونشـیب های زبـان انگلیسـی در ایـران، رویکـرد زبان شناسـی 

کـه البتـه در اثـر وی به صراحـت نمـودی بـارز نداشـته اسـت. اسـت؛ ادعایـی 

2. مبانی و مفاهیم نظری

کاربـردی انتقـادی، نخسـتین بار در سـال 1990 از سـوی پنی کـوک  اصطـالح و رویکـرد زبان شناسـی 
کاربـردی انتقـادی بـرای دهـه 1990« بـه جامعـه  در قالـب مقالـه ای بـا عنـوان »به  سـوی زبان شناسـی 
گذشـته بـا تبییـن، تعدیـل و بسـط هایی از سـوی وی،  کـه در بیـش از دو دهـه  زبان شناسـی معرفـی شـد 
و نقدهـا و بررسـی هایی از سـوی منتقـدان و حامیـان ایـن رویکـرد همـراه بوده اسـت. با مـروری بر چهره 
نخسـتین ایـن رویکـرد پیشـنهادی نوظهـور بـر پایـه نظـر پنی کـوک )1990(، مهم تریـن ویژگی هـای آن را 

کـرد: می تـوان به شـرح صفحـه مقابـل معرفـی 

1. Van Dijk
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کاربـردی رایـج1 )پنی کـوک، 2001:  کنشـی بـود بـه زبان شناسـی  کاربـردی انتقـادی وا الـف ـ زبان شناسـی 
کاربـردی متعـارف2. بـه بـاور مبـدع ایـن رویکـرد،  5( و یـا به تعبیـر دیویـس )1999: 142( زبان شناسـی 
کـم بـر فضـای  گسـترش در فضـای نوگرایـی3 و سـنت حا کاربـردی رایـج به دلیـل ظهـور و  زبان شناسـی 
که سـنت  علمـی، یعنـی اثبات گرایـی یـا تحصل گرایـی و نیز تأثیرپذیری از زبان شناسـی نوین سوسـوری 
سـاختگرایی4 در آن تبلـور یافتـه اسـت، رویکـردی غیراجتماعـی، غیرسیاسـی و غیرتاریخـی محسـوب 
که  کـم بـر نیمـه دوم قرن بیسـتم بوده اسـت  می شـود. از دیـدگاه پنی کـوک، متأثـر از ایـن حال وهـوای حا
کـه الگوهـا، شـیوه ها و نظریه هـای تدوین شـده در  کاربـردی رایـج ایـن بـوده اسـت  تلقـی زبان شناسـی 
خاسـتگاهش یعنـی غـرب، در سراسـر جهـان اعتبـار داشـته و ازایـن رو توجهـی بـه بافـت و ویژگی هـای 
منحصربه فـرد آن نـدارد. پنی کـوک ایـن غلبـه را به صراحـت به عنـوان هژمونـی تفکـر علمـی غـرب بـر 
کاربـردی رایـج نیـز سـایه افکنـده اسـت. ازایـن رو،  کـه بـر زبان شناسـی  دنیـای معاصـر خوانـده اسـت 
نگـرش وی در ایـن رویکـرد انتقـادی، بهره جویـی از اندیشـه های پسـانوگرایی5 بـا عنـوان پیشـنهادِی 

»پسـانوگرایی مبتنی بـر اصـول«6 بـوده اسـت.
ب ـ در چهـره نخسـتین ایـن رویکـرد، مـراد از مفهـوم انتقـادی، تلفیقـی از نقـد و تحول7 اسـت. وی نیل 

کـرده بود. گـرِو توسـل بـه رویکـردی سیاسـی و اخالقـی معرفی  بـه ایـن هـدف را در 
ج ـ دامنـه پیشـنهادی اولیـه ایـن رویکـرد بـه چهـار حـوزه زبان شناسـی انتقـادی8، جامعه شناسـی زبـان 

انتقـادی9، قوم نـگاری انتقـادی10 و آمـوزش انتقـادی خالصـه می شـد.
امـا ایـن چهـره نخسـتین، متأثـر از فضـای انتقـادی نوظهـور دهـه 1990 بـا تبییـن و بسـط از سـوی 
کـه تصویـر واقعـی آن را می تـوان در نوشـته های پنی کـوک )2001 و 2004( یافـت.  پنی کـوک همـراه شـد 

کـرد. به طـور خالصـه، می تـوان عالیـق11 و حوزه هـای12 آن را در قالـب مـوارد زیـر معرفـی 

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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1-2. عالیق

که عبارتند از: در این رویکرد، مراد از عالیق، مفاهیم و مؤلفه های تشکیل دهنده این رویکرد است 
کاربردی گونه قوی زبان شناسی   .2-1-1

تعریـف  در  دوگانگـی  نوعـی  بـا   1990 اوایـل  و   1980 دهـه  در  خـاص  به طـور  کاربـردی  زبان شناسـی 
بـه حـوزه  کاربـردی صرفـًا  بـود؛ به نحوی کـه از دیـدگاه ویدوسـن1 )1980 و 1990( زبان شناسـی  همـراه 
آمـوزش زبـان انگلیسـی منحصـر می شـد. بـه بـاور پیـروان ایـن رویکـرد، شـاخه های نوظهـوری چـون 
زبان شناسـی  حوزه هـای  به عنـوان  امـروزه  کـه  و...  گفتـار  آسیب شناسـی  فرهنگ نـگاری،  ترجمـه، 
در  حـوزه  ایـن  ازایـن رو  شـدند2؛  طبقه بنـدی  جدیـدی  مفهـوم  ذیـل  می شـوند،  شـناخته  کاربـردی 
گونـه ضعیـف، و در معنـای دوم  اولیـه محـدود خـود، یعنـی طبقه بنـدی ویدوسـن به عنـوان  معنـای 
گونـه قـوی برشـمرده می شـد )مارکـی3، 1990؛ دوبگرانـد4، 1997(. امـا در سـال های بعـد  آن به مثابـه 
کـه عالوه بـر آمـوزش  کاربـردی شـناخته می شـود، به انـدازه ای قـوی اسـت  آنچـه به عنـوان زبان شناسـی 
زبـان، دیگـر حوزه هـا همچـون ترجمـه، فرهنگ نـگاری، روان شناسـی زبـان و... را شـامل می شـود و 
درعمـل، طبقه بنـدی دوگانـه ویدوسـن را تحت الشـعاع خـود قـرار داده اسـت. بنابرایـن زبان شناسـی 
کـه به عنـوان رویکـردی  گونـه قـوی و رایـج آن اسـت  کاربـردی موردنظـر در رویکـرد پنی کـوک همیـن 
پویا، میان رشـته ای و درحال گسـترش و با نوعی اسـتقالل یابی فزاینده همراه اسـت، شـناخته می شـود؛ 
کـه حوزه هـای مختلف جامعه شناسـی، آموزش، ترجمه، مطالعات فرهنگی، روان  شناسـی  رویکـردی 

و... را دربـر دارد )پنی کـوک، 2001: 3(.
به مثابـه  را  آن   )2009( کـوک  کـه  اسـت  کاربـردی  زبان شناسـی  از  گونـه  ایـن  بـر  کیـد  تأ سـایه  در 
کـه بـه مشـکالت زبانـی و ارتباطـی و بازشناسـی، تحلیـل و حـل  حـوزه ای میان رشـته ای برمی شـمارد 
آنهـا بـر پایـه نظریـات موجـود و روش  هـای مطـرح در حوزه هـای مختلـف زبان شناسـی، و یـا بهره گیـری 
تی مـی پـردازد. وی بـا  از چارچوب هـای نظـری و روش  شـناختی نویـن در راسـتای حـل چنیـن مشـکال
گـرِو نـگاه  تی را صرفـاً در  کاربـردی، حـل چنیـن مشـکال کیـد بـر ماهیـت میان رشـته ای زبان شناسـی  تأ
بـه یـک رشـته یـا یـک جنبـه از آن، یعنـی مقولـه زبـان نمی داند و بهره جویـی از دیگـر حوزه های علمی 
کیـد  تأ نتیجـه  در  می دانـد.  ضـروری  را  و...  فرهنگـی  مطالعـات  جامعه شناسـی،  فلسـفه،  همچـون 

1. Widdowson
2. Linguistics Applied (LA)
3. Markee
4. de Beaugrande



فصلنامه علمی _ پژوهشی

135
زبان شناسی کاربردی 

انتقادی: رویکرد  ...

که پنی کـوک )2001( و نیـز محبوب و  گونـه ای اسـت  کاربـردی انتقـادی بـه چنیـن  رویکـرد زبان شناسـی 
کاربـردی در چارچـوب ایـن رویکـرد را دلیـل  پالتریـج )2013( سـنجش و نقـد شـاخه های زبان شناسـی 

اصلـی ماهیـت میان رشـته ای آن برمی شـمارند.
2-1-2. مفهوم انتقادی

کیـد بـر دو  کـه بـا تأ مفهـوم انتقـادی در ایـن رویکـرد ناظـر بـر نـگاه پسـانوگرایانه اسـت، بـه ایـن معنـا 
کشـیدن  مفهـوم قـدرت و نابرابـری و متأثـر از اندیشـه های پساسـاختارگرایانه، همـواره در پـی به چالـش 
مفروضـات، ادعاهـا، اصـول و مبانـی مطرح شـده می باشـد. نکتـه قابل  تأمـل در ایـن رویکـرد آن اسـت 
کشـیدن و ایجـاد تردیـد در ایـن مفروضـات و اصـول، صرفـاً بـه حوزه هـا و رویکردهـای  کـه به چالـش 
کـه  کیـد می کنـد  بـر ایـن نکتـه تأ کاربـردی خالصـه نشـده و همـواره  جریـان غالـب در زبان شناسـی 
مفروضـات و مبانـی مطـرح در رویکـرد انتقـادی، تنهـا بـه دلیـل انتقـادی بـودن، مصـون از سـنجش و 
کـه بـا عنـوان خودانعکاسـی1 شـناخته  کشـیدن نبـوده اسـت. ایـن همـان ویژگـی ای اسـت  به چالـش 
می شـود . بـه بیـان روشـن تر، در ایـن نوع رویکرد، مـراد از انتقادی، همانا عـدم پذیرش بی چون و چرای 
کشـیدن مداوم  مؤلفه هـا، مفروضـات و باورهـای مسـلم و بدیهـی در ایـن حـوزه و تـالش بـرای به چالش 
مـورد مؤلفه هـای دخیـل اسـت )دیـن2، 1994؛  آنهـا و طـرح پرسـش های جدیـد و چالش برانگیـز در 
کـه نوعـی پویایـی و تلفیقـی از دیدگاه هـای  پنی کـوک، 2001(. به بـاور پنی کـوک همیـن ویژگـی اسـت 
کاربـردی را بـه هـم پیونـد می زند. تلفسـون )2006: 43-42( در تبیین و جمع بندی  نظـری و یافته هـای 
معانـی اصطـالح انتقـادی در دیـدگاه پنی کـوک، بـه سـه مـورد اشـاره می کنـد: الـف ـ مـراد از انتقـادی، 
کیـد ایـن دسـته از رویکردهـا بـه بررسـی و  نقـد رویکردهـای سـنتی و رایـج اسـت و دلیـل اصلـی آن، تأ
تحلیـل غیرسیاسـی موضوعـات و داشـتن نـگاه صرفـاً فنـی اسـت؛  ب ـ دیگـر معنـای ایـن مفهـوم در ایـن 
کاربردی باید در مسـیر اصالح  رویکـرد، ناظـر بـه تغییـر اجتماعـی اسـت. در این رویکرد، زبان شناسـی 
گام بـردارد و از نوعـی پاسـخ گویی برخـوردار باشـد؛  ج ـ معنـای سـوم ایـن مفهوم،  امـور و رفـع نابرابری هـا 

کـه در ادامـه همیـن مقالـه معرفـی می شـود. تأثیرپذیـری آن از نظریـه انتقـادی3 اسـت؛ نظریـه ای 
کالن 3-1-2. روابط خرد و 

موجـود  خـرد  روابـط  دادن  پیونـد  بـرای  آن  تـالش  رویکـرد،  ایـن  در  قابل توجـه  ویژگی هـای  ازجملـه 
ازجملـه   )1994( پنی کـوک  اعتقـاد  بـه  اسـت.  جامعـه  در  کالن  روابـط  بـا  کاربـردی  زبان شناسـی  در 

1. Self-Reflexivity
2. Dean
3. Critical Theory
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گرایـش آن بـه نوعـی بافت زدایـی1 اسـت، بـه  کاربـردی،  محدودیت هـای مطـرح در حـوزه زبان شناسـی 
کـه در زبان شناسـی  کـه عمدتـاً خـود را بـه بافـت زبانـی محـدود می کنـد و ایـن درحالـی اسـت  ایـن معنـا 
گسـترده تر اجتماعی،  کاربردی بـا حوزه های  کـردن ارتبـاط بیـن زبان شناسـی  کاربـردی انتقـادی، برقـرار 
فرهنگـی و سیاسـی یـک ضـرورت اسـت )پنی کـوک، 2001: 5(. از منظـر ایـن رویکـرد، در هرگونـه بررسـی 
جهانـی،  سـرمایه داری  ایدئولـوژی،  جامعـه،  چـون  مفاهیمـی  کاربـردی،  زبان شناسـی  شـاخه های 
اسـتعمار، آموزش، جنسـیت، نژادگرایی، طبقه اجتماعی، ترجمه، ژانر، رسـانه، یادگیری زبان دوم و... 
کـه زبان شناسـی  اهمیـت بسـزایی دارد؛ ازایـن رو پنی کـوک به صراحـت ایـن نکتـه را یـادآوری می کنـد 
به عنـوان  و غالـب، خـواه  رایـج  کاربـردی  زبان شناسـی  بـر  نقـدی  به عنـوان  انتقـادی، خـواه  کاربـردی 
گونـه ای از تحلیـل انتقـادی متـن، خـواه رویکـردی بـرای درک سیاسـت ترجمـه و یـا تـالش بـرای درک 
کـه چگونـه روابط  کیـد می کنـد  گسـترش جهانـی زبـان انگلیسـی، همـواره بـر ایـن موضـوع تأ پیامدهـای 
کالن تـر اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی پیوند  گفتگـو و... بـه روابـط  کالس درس، متـن،  خـرد، همچـون 
کـه صرفـاً بـه روابط خرد خالصه نشـده و در چشـم اندازی اجتماعـی و تاریخی  می خـورد؛ پیوندهایـی 

کالن چـون دسترسـی، قـدرت، اختـالف، مقاومـت و... اهمیـت می دهـد. بـه مسـائلی 
کاربرد2 4-1-2. پیوند دوسویه نظریه و 

کاربـرد3 و نحـوه جهت گیـری  کاربـردی، جایـگاه نظریـه و  ازجملـه موضوعـات مطـرح در زبان شناسـی 
یـا  و  کاربـرد  بـه  نظریـه  یک سـویه  جهت گیـری  آثـار،  و  حوزه هـا  از  برخـی  در  درحالی کـه  اسـت.  آن 
کاربـردی  کاربـرد بـه نظریـه مطـرح اسـت )دیویـس، 1999؛ پنی کـوک، 2001(، از دیـدگاه زبان شناسـی 
که این جهت گیری  کاربرد متصور اسـت  انتقـادی، همـواره نوعـی رابطـه یا پیوند دوسـویه بیـن نظریه و 
کاربرد شـناخته می شـود )سـیمون4، 1992؛  کاربردها به عنوان پیوند دوسـویه نظریه و  ایده ها، عالیق و 
کیـد بـر جایـگاه ایـن نـوع جهت گیـری، بـر اهمیـت داده ها  پنی کـوک، 2001(. ازهمیـن رو، پنی کـوک بـا تأ
کیـد خاصـی دارد. بـه بیـان روشـن تر، در ایـن  کنـار مفروضـات و مبانـی نظـری تأ و شـواهد بیرونـی در 
رویکـرد بـر اسـاس یافته هـای بیرونـی بـه تأییـد و رد دیدگاه هـای نظـری، و بـر پایـه یافته هـای بیرونـی بـه 
کید در مبانـی پساسـاختارگرایی ذیل پیوند  تدویـن و ارائـه دیدگاه هـای نظـری می  پردازیـم. ایـن نـوع تأ

ذهنیـت و عینیـت5 از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت.

1. Decontextualization
2. Praxis
3. Theory & Practice 
4. Simon
5. Subjectivity & Objectivity
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5-1-2. نظریه انتقادی

در  مهمـی  نقـش  اسـت،  یافتـه  شـهرت  فرانکفـورت1  مکتـب  عنـوان  بـا  آنچـه  یـا  انتقـادی  نظریـه 
کـه ریشـه در آرا و اندیشـه های آدورنـو2، هورکهایمـر3،  دیدگاه هـای پنی  کـوک داشـته اسـت. ایـن نظریـه 
کـم، نقـد جامعـه نویـن و مهم تـر از  مارکـوزه4، هابرمـاس5 و... دارد، بـا نقـد اندیشـه های مارکسیسـتی حا
کـم بـر اندیشـه  همـه نقـد اندیشـه های اثبات گرایـی همـراه بـوده اسـت. ایـن نظریـه بـا رد دو ادعـای حا
کاربـرد بـودن یک روش علمی در همه رشـته های علمـی و دیگری بی طرفی  اثبات گرایـی، یعنـی قابـل  
تأثیرپذیـری  اسـت.  کـرده  جلـب  خـود  بـه  را  انتقـادی  کاربـردی  زبان شناسـی  توجـه  دانـش،  ذاتـی 
که مـورد نقد  کاربـردی رایـج یـا متعـارف از اندیشـه های اثبات گرایـی، سـبب شـده اسـت  زبان شناسـی 

گیـرد. ایـن رویکـرد انتقـادی قـرار 
6-1-2. چالش در مبانی و مفروضات6

روش  بـه  اسـت،  بخشـیده  زبان شـناختی  پژوهش هـای  در  رویکـرد  ایـن  بـه  ویـژه  جایگاهـی  آنچـه 
کاربـردی،  مواجهـه آن در سـنجش و ارزشـیابی حوزه هـا و رویکردهـای رایـج در عرصـه زبان شناسـی 
که اشـاره  کـه البته همان گونه  یعنـی بدیهـی نپنداشـتن مبانـی، اصـول، ادعاهـا و مفروضـات بازمی گردد 
کم خالصه نشـده  کشـیدن صرفـاً بـه مبانـی و مفروضـات رویکردهـای غالـب و حا شـد، ایـن به چالـش 
گاراجـا و سـعید  و مبانـی و مفروضـات دیگـر رویکردهـا، ولـو انتقـادی را هـم دربرمی گیـرد. به اسـتناد کانا
کـه ریشـه در نگـرش و ایدئولـوژی حامیـان آن  )2012( اساسـاً هـرگاه این دسـته از مبانـی و مفروضـات 
گفتمـان7 ایجـاد می شـود. بـه بیـان روشـن تر، در سـنجش  دارد، در قالـب واژه هـا ریختـه و منتشـر شـود، 
کشـیده می شـوند تـا بـر پایـه مبانـی  گفتمان هـا به چالـش  شـاخه ها و رویکردهـای مـورد بحـث، درواقـع 

گردنـد. نظـری و یافته  هـای تجربـی ارزیابـی 
7-1-2. آینده های مطلوب8

کـه صرفـاً بـه وضـع موجـود انتقـاد می کننـد  درحالی کـه بـه رویکردهـای انتقـادی ایـن نقـد وارد اسـت 

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 راه حـل مطلـوب عاجـز یـا غافلنـد، و یـا آینـده ای آرمان گرایانـه را ترسـیم می کننـد، 
کـه در نقـد هـر شـاخه ای از  کیـد می کنـد  کیـد بـر مؤلفـه تحـول، تأ کاربـردی انتقـادی بـا تأ زبان شناسـی 
گزینه هـای موجـود را معرفـی، و در چارچـوب اصـول اخالقـی، بـر  کلیـه  کاربـردی، بایـد  زبان شناسـی 
کـرد. بـه بیانـی روشـن تر، عالوه بـر  گزینـه مطلـوب را انتخـاب و معرفـی  پایـه دو مؤلفـه امیـد و امـکان1، 
گزینه هـای  کشـیدن  کـم بـر رویکردهـای انتقـادی، و نیـز جـدای از به چالـش  پرهیـز از ایـن ضعـف حا

گزینه  هـای ممکـن می افزایـد )پنی کـوک، 2001: 9(. گزینه هـای ممکـن بـر غنـای  موجـود، بـا بررسـی 

3. حوزه ها
تصویـر  در  بودیـم،  پیشـنهادی  حـوزه  چهـار  ارائـه  شـاهد  رویکـرد،  ایـن  نخسـتین  تصویـر  در  گرچـه  ا
کنونـی آن شـاهد شـش حـوزه بـه ایـن شـرح هسـتیم؛ البتـه بنـا بـر ماهیـت پویـای مـورد ادعـای مبـدع 
گفتمـان انتقـادی و سـواد انتقـادی2؛  آن، ایـن حوزه هـا بـه ایـن مـوارد خالصـه نمی شـوند: 1. تحلیـل 
2. رویکردهـای انتقـادی بـه ترجمـه3؛ 3. رویکردهـای انتقـادی بـه آمـوزش زبـان4؛ 4. رویکردهـای 
انتقـادی بـه آزمون سـازی زبـان5؛ 5. رویکردهـای انتقـادی بـه برنامه ریـزی زبانـی و حقـوق زبان ها6؛ 6. 

کار7؛ رویکردهـای انتقـادی بـه زبـان، سـواد و محیـط 
انگاره های این رویکرد براساس نظر پنی کوک )2001: 20( به این شرح است:

كاربردی انتقادی جدول 1. حوزه ها و عالیق زبان شناسی 

عالیقحوزه ها

گفتمان انتقادی و سواد انتقادی - تحلیل 
- رویکردهای انتقادی به ترجمه

- رویکردهای انتقادی به آموزش زبان
- رویکردهای انتقادی به آزمون سازی

- رویکردهای انتقادی به برنامه ریزی زبانی و حقوق زبان ها
کار - رویکردهای انتقادی به زبان، سواد و محیط 

 زبان شناسی
کاربردی انتقادی  

کاربردی گونه قوی زبان شناسی   -
- مفهوم انتقادی

کالن - روابط خرد و 
- نظریه انتقادی

کاربرد - پیوند دوسویه نظریه و 
- آینده های مطلوب

1. 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
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کاربردها  .4

آن  میان رشـته ای  ابعـاد  و  رویکـرد  ایـن  کاربـردی  زمینه هـای  نشـان دادن  هـدف  بـا  بخـش  ایـن  در 
میان رشـته ای در حـوزه  ارزیابـی شـاخه هایی  و  آن در سـنجش  پژوهشـی  کاربردهـای  از  بـه شـماری 

اسـت. شـده  پرداختـه  کاربـردی  زبان شناسـی 
1-4. آموزش زبان انگلیسی

اواخـر دهـه 1980 و اوایـل دهـه 1990 را می تـوان را سـرآغاز ظهـور اندیشـه های انتقـادی در عرصه آموزش 
زبـان  آمـوزش  بـر اسـاس دیـدگاه پنی کـوک )1989( شـیوه ها و رویکردهـای  زبـان انگلیسـی دانسـت. 
انگلیسـی نه تنهـا خنثـی نیسـتند، بلکـه انعکاس دهنـده ایدئولـوژی و نگرشـی خـاص هسـتند؛ و طبـق 
نگـرش اندرسـون )2003(، طـرح دیـدگاه امپریالیسـم زبـان انگلیسـی در سـال 1992 و انتشـار آثـار پـس 
انتقـادی1 )کـوک، 2005(  بـه نوعـی چرخـش  گاراجـا )1999(  کانا از آن همچـون هالیـدی )1994( و 
کـه از سـویی به اسـتناد نظـر جانسـتون )2003(  در عرصـه آمـوزش زبـان انگلیسـی دامـن زد؛ چرخشـی 
ابعـاد سیاسـی، اجتماعـی و ایدئولوژیکـی آمـوزش ایـن زبان را هویدا سـاخته و از سـویی دیگر به اسـتناد 
کـم بـر حرفـه آمـوزش زبان انگلیسـی،  دیـدگاه اندرسـون )2003( اصـول، مبانـی و مفروضـات جریـان حا

کشـیده اسـت. یعنـی رویکـرد موسـوم بـه لیبرالـی را به چالـش 
بـه اهمیـت و جایـگاه ایـن شـاخه برجسـته، در چارچـوب رویکـرد زبان شناسـی  بـا توجـه  حـال 
گسـتردگی ایـن حـوزه به مثابـه  کاربـردی انتقـادی بـه سـنجش و نقـد آن می پردازیـم. البتـه بـا توجـه بـه 
بـه معرفـی و سـنجش  تنهـا  کاربـردی )کاپـالن، 2004؛ زنـدی، 1393(  مهم تریـن شـاخه زبان شناسـی 
برخـی از اصـول، مبانـی و مفروضـات دو رویکـرد لیبرالـی و انتقـادی در سـه بخـش الـف( روش هـا و 
رویکردهـا؛ ب( منابـع و مـواد درسـی و ج( مدرسـان، بسـنده می شـود. بـا هـدف نشـان  دادن نحـوه 

از ایـن رویکـرد میان رشـته اِی سـنجش گر، مراحـل آن به شـکل زیـر قابـل طـرح اسـت. بهره جویـی 
گفتمان هـای مربـوط بـه رویکردهـای مطـرح، خـواه متعلـق  ابتـدا مبانـی و مفروضـات و یـا همـان 
بـه جریـان غالـب و خـواه جریـان انتقـادی از آثـار مکتـوب اسـتخراج شـده و در تقابـل بـا یکدیگـر قـرار 
داده می شـوند. بررسـی مهم تریـن بخش هـای قابل سـنجش در حـوزه آمـوزش زبان انگلیسـی را می توان 
گسـترده ای  کـه در دو دهـه اخیـر حجـم  گفتمانـی  کـرد؛  گفتمانـی موسـوم بـه بومی گرایـی2 خالصـه  در 
از مباحـث و مجادله هـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. طبـق نظـر هالیـدی )2006( بـا وجـود نقدهـا 

1. Critical Turn

2. Native-Speakerism



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

140

گفتمـان در حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی غلبـه  کان ایـن  کمـا و بحث هـای متعـدد دربـاره ایـن مفهـوم، 
دارد. از منظـر رویکـرد غالـب، مهم تریـن مبانـی و مفروضـات بـه ایـن نحو قابل طرح هسـتند: 1. بهترین 
شـیوه ها و رویکردهای آموزش این زبان، شـیوه ها و رویکردهای طراحی شـده در جوامع انگلیسـی زبان 
موسـوم بـه مرکـز1 اسـت؛ 2. بهتریـن مـواد و منابـع آموزشـی، مـواد و منابـع آموزشـی تهیـه و تدویـن شـده 
در جوامـع انگلیسـی زبان اسـت؛ 3. مـدرس ایـده آل زبـان انگلیسـی، مـدرس بومـی ایـن زبـان اسـت.

کارکرد و شـمار و توزیـع جغرافیایی  در برابـر ایـن مبانـی، از منظـر رویکـرد انتقـادی بـا توجـه به تغییر 
گفتمـان بـا نقدهایـی جـدی همـراه اسـت. مبانـی و مفروضـات رویکـرد  کاربـران زبـان انگلیسـی، ایـن 
انتقـادی عبارتنـد از: 1. بهتریـن شـیوه ها و رویکردهـای آمـوزش ایـن زبـان، لزومـاً شـیوه ها و رویکردهـای 
طراحی شـده در جوامـع انگلیسـی زبان نیسـت؛ 2. بهتریـن مـواد و منابـع آموزشـی، مـواد و منابع آموزشـی 
تهیـه و تدویـن شـده در جوامـع انگلیسـی زبان نیسـت؛ 3. مـدرس ایـده آل زبان انگلیسـی، لزومًا مدرس 

بومـی ایـن زبـان نیسـت، بلکـه می توانـد یک مـدرس دوزبانـه و چندفرهنگی باشـد.
کاربردی  حال برای سـنجش این دسـته از مبانی و مفروضات در چارچوب رویکرد زبان شناسـی 
کـه اسـاس ایـن تقابل هـا را حاصـل آورده انـد هـم از بعـد نظـری و هـم تجربـی  انتقـادی بـه مؤلفه هایـی 
پرداختـه می شـود. به عنـوان نمونـه در مـورد منابـع درسـی، »تناسـب موضوعـی«، »بـار فرهنگـی« و »نیـاز 
مـواد  و  منابـع  ادعـای   )2013( گـری2  نظـر  به اسـتناد  اسـت.  برخـوردار  کلیـدی  اهمیـت  از  گیـران«  فرا
آموزشـی تدوین شـده در جوامـع مرکـز همانـا تناسـب موضوعـی و فرهنگـی آنهـا بـرای همـه جوامع اسـت؛ 
کـه رد و یـا تأییـد آن عالوه بـر توسـل بـه مبانـی نظـری، به طـور خـاص، نیازمنـد بهره گیـری از  ادعایـی 
کـه نیازمنـد ارزیابـی انتقـادی ایـن مـواد  داده هـای تجربـی از جوامـع مصرف کننـده اسـت؛ داده هایـی 
گیـران، مدرسـان،  درسـی و نیـز نگرش سـنجی از فعـاالن و افـراد دخیـل در رونـد آمـوزش، ازجملـه فرا
گیـران نیـز در چارچـوب رویکـرد یادشـده، بهره گیـری از  برنامه ریـزان و والدیـن اسـت. در مـورد نیـاز فرا

کـه نیازسـنجی انتقـادی3 نامیـده می شـود )بنـش4، 1996(. نوعـی روش نیازسـنجی  الزم اسـت 
و  ارائـه  محتمـل  و  ممکـن  گزینه هـای  کلیـه  سـوگیری،  هرگونـه  از  پرهیـز  بـرای  رویکـرد،  ایـن  در 
ارزشـیابی می شـوند. ازایـن رو، مثـالً دربـاره مقولـه فرهنـگ در آمـوزش زبـان انگلیسـی در رویکرد غالب 
بـا دو حالـت نخسـت و در رویکـرد انتقـادی دسـت کم بـا یـک حالـت روبـرو هسـتیم: 1. بی توجهـی به 

1. Center
2. Gray
3. Critical Needs Analysis
4. Benesch
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مؤلفه فرهنگ و یا به تعبیری وجود نوعی پوشـیدگی عامدانه در این دسـته از آثار نسـبت به این مؤلفه 
گسـترش زبـان انگلیسـی؛ 2. حالـت دوم ضمـن تجلیـل صریـح یـا  به ویـژه در مـورد پیامدهـای فرهنگـی 
گسـترش زبان انگلیسـی را آسـیبی  کنـار خـوِد زبان، نه تنها  ضمنـی از فرهنـگ جوامـع انگلیسـی زبان در 
بـرای دیگـر فرهنگ هـا نمی دانـد، بلکـه به ویـژه در بعـد آموزشـی، به صراحـت و یـا به طـور ضمنـی در 
گیـری فرهنگ آن ضروری  گیـری زبان انگلیسـی را همراه با فرا کـم، فرا چارچـوب نـگاه بومی گرایـی حا
که آمـوزش فرهنگ  می دانـد. در ایـن نـگاه، عجین شـدن زبـان و فرهنگ انگلیسـی سـبب شـده اسـت 
معرفـی  متعالـی  و  برجسـته  به نحـوی  دیگـر جوامـع،  بـا  مقایسـه  در  و  انگلیسـی زبان ضـروری  جوامـع 
کاربـرد زبـان انگلیسـی و نیـز نیازهـای  کیـد بـر تغییـر نقـش و  شـود؛ 3. در مقابـل، رویکـرد انتقـادی بـا تأ
گیـران، فرهنـگ مرکزمحور را صورت ایده آل نمی داند و پیشـنهادهایی در مورد اسـتفاده  پیـِش روی فرا

کیـد بـر توانـش بینافرهنگـی1 ارائـه می دهـد. گیـران و یـا تأ از فرهنـگ جوامـع فرا
گفتمان شناسـی و یـا همـان مبانـی و ادعاهـا  حـال بـا توجـه بـه طـرح ایـن دسـته از مـوارد و مـروری بـر 
درباره مقوله فرهنگ، مفروضات شـاخص در دو رویکرد در قالب پرسـش های زیر قابل طرح اسـت:
1. آیـا می تـوان در حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی بـه مقولـه فرهنـگ بی اعتنـا بـود؟؛ 2. آیـا آمـوزش زبـان 
کنار  گسـترش فرهنگ این زبان همراه بوده اسـت؟؛ 3. آیا فرهنگ ها می توانند در  انگلیسـی با پیامد 
گفتمـان بومی گرایی در حـوزه آموزش  گسـترش آمـوزش زبـان انگلیسـی مصـون بماننـد؟؛ 4. آیـا در لـوای 
روشـن تر،  بیـان  بـه  داده شـود؟  آمـوزش  انگلیسـی زبان  فرهنـگ جوامـع  بایـد  انگلیسـی، صرفـاً  زبـان 
گیـری  آیـا فرا توانـش فرهنگـی مرکزمحـور اسـت؟؛ 5.  کسـب  گـرِو  الزامـاً در  توانـش زبانـی  کسـب  آیـا 
گیـران زبـان انگلیسـی در  کنـار آن فرهنـگ جوامـع مرکـز تأمین کننـده نیازهـای فرا زبـان انگلیسـی و در 
کتاب هـای آمـوزش زبـان انگلیسـی  کـه  دنیـای امـروز اسـت؟؛ 6. آیـا نحـوه ارائـه محتـوای فرهنگـی در 
کتاب هایـی مناسـب بـرای همـه جوامـع معرفـی می شـوند ـ بـرای همـه جوامـع و از  گفتمـان غالـب،  در 

آن جملـه جامعـه ای چـون ایـران مناسـب هسـتند؟
یافته هـای  نیـز  و  مرتبـط  نظـری  مبانـی  بـر  تکیـه  بـا  کـه  اسـت  حالت هایـی  چنیـن  طـرح  از  پـس 
خـود  کـه  مـواردی  چنیـن  بـه  پاسـخ  درصـدد  خارجـی،  و  داخلـی  پژوهش هـای  از  حاصـل  تجربـی 
جامعـه ای  هـر  در  انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  درسـی2  برنامـه  تدویـن  و  تهیـه  پیش نیازهـای  از  بخشـی 

هسـتند،برمی آییم.

1. Intercultural Competence
2. Curriculum Development
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5. سیاست و برنامه ریزی زبانی

کـه در دنیـای امـروز از اهمیـت  کاربـردی  یکـی دیگـر از شـاخه های شـاخص در حـوزه زبان شناسـی 
روبه گسترشـی برخـوردار اسـت و خـود ماهیـت میان رشـته ای دارد، مقولـه سیاسـت و برنامه ریـزی زبانـی 
کاربـردی انتقـادی الگویـی بـرای بررسـی و نقـد  گرچـه رویکـرد زبان شناسـی  اسـت )ریسـنتو1، 2005(. 
گسـترش  مقولـه سیاسـت و برنامه ریـزی زبانـی بـرای زبان هـای مختلـف را فراهم آورده اسـت، اما مقوله 
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 
کلیـات آن در چارچـوب رویکـرد  گل زاده و داوری، 1393(  جامعـه ایـران )احمدی پـور، 1387؛ آقـا
کاربـردی انتقـادی به اجمـال بررسـی و سـنجش شـده و عالوه بـر معرفـی چارچوب هـای  زبان شناسـی 
مطـرح در این بـاره، حالت هـای محتمـل و ممکـن نیـز بـرای هرگونـه پژوهشـی در آینـده معرفـی می شـود.
حالت هـای   )2001 و   1999( پنی کـوک  آثـار  خـاص  به طـور  و  موجـود  پژوهش هـای  پایـه  بـر  ابتـدا 
گسـترش زبـان انگلیسـی در دو قالـب رویکـرد غالـب و انتقـادی به این نحـو قابل طرح اسـت.  گـون  گونا

سـه رویکـرد لیبرالـی مطـرح عبارتنـد از:
یادبـود اسـتعماری2: بـر پایـه ایـن دیـدگاه، انگلیسـی زبانی ذاتاً سـودمند و آموزش آن رسـالتی جهانی 

کارایـی ویژگی  اسـت. معرفـی ایـن زبـان به عنـوان زبانـی عالـی و شـکوهمند هـم از لحـاظ ماهیـت و هم 
ازجملـه  آن  گان  واژ و  ویژگی هـای دسـتوری  و  تاریـخ  زبـان،  ایـن  از  تجلیـل  اسـت.  دیـدگاه  ایـن  بـارز 

مشـخصه های ایـن رویکـرد، و هانـی3 )1997( نمونـه شـاخص ایـن نـوع جهت گیـری اسـت.
کیـد بـر نیـاز بـه زبـان انگلیسـی به منظـور دسـتیابی بـه علـم، ارتباطـات، اینترنـت  امروزی شـدن4: تأ

و دیگـر اشـکال فنـاوری از ویژگی هـای ایـن جهت گیـری اسـت. معرفـی زبـان انگلیسـی به عنـوان زبـان 
پیشـرفت و رد آثـار و آسـیب  های زبانـی و فرهنگـی آن از ویژگی هـای بـارز آن اسـت. ایـن دیـدگاه به طـور 
که آثار  کشـورهای درحال توسـعه پررنگ تر اسـت  خـاص در محیط هـای علمـی و آموزشـی و به ویـژه در 

گـردول )1997، 2006، 2010 و 2013( را می تـوان نمونـه برجسـته ایـن نـگاه برشـمرد. متعـدد 
زبـان  ایـن  اسـت.  کاربـردی  اهـداف  بـا  کارآمـد  ابـزاری  انگلیسـی  زبـان  آزادی عمـل5:  لیبرالیسـِم 

1. Ricento
2. Colonial Celebrity

3. Honey
4. Modernization

5. Laissez-Faire
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کـه خواهـان آن اسـت، آمـوزش داده شـود. ایـن دیـدگاه هم زمـان بـه دو موضـوع مهـم  کسـی  بایـد بـه هـر 
هماننـد  کم وبیـش  ویژگـی  ایـن  در  کـه  جهانـی  عرصـه  در  متقابـل  تفاهـم  و  درک  الـف(  می پـردازد: 
کریسـتال )1997(  کید می کند.  کـه بـر حفظ زبان مادری تأ دیـدگاه دوم اسـت؛ و ب( هویـت تاریخـی 
کـه زبـان انگلیسـی را زبانـی خنثـی و  را می تـوان برجسـته ترین شـخصیت در ایـن جهت گیـری برشـمرد 
نافـع همـگان برمی شـمارد. وی شـرایط ایـده آل در دنیـای حاضـر را توانایـی تکلـم همـه افـراد بـه زبـان 
کشـورهای حـوزه اسـکاندیناوی  کنـار زبـان و فرهنـگ بومی شـان می دانـد. از دیـدگاه وی  انگلیسـی در 
نمونـه شـاخص ایـن ویژگـی هسـتند. ایـن دیدگاه به بـاور پنی کـوک )2001( برجسـته ترین دیـدگاه لیبرالی 

اسـت. در مقابـل، شـاخص ترین جهت گیری هـای انتقـادی عبارتنـد از:
کـه بـا نـام فیلیپسـون2 )1992( عجیـن شـده اسـت، نخسـتین تالش  امپریالیسـم زبانـی1: ایـن دیـدگاه 

گسـترش زبـان  کشـف چرایـی، چگونگـی و پیامدهـای  تحلیلـی بـا بن مایه هـای انتقـادی در بررسـی و 
کـه به نحـوی در تقابـل بـا سـه جهت گیـری رویکـرد غالـب اسـت. انگلیسـی محسـوب می شـود 

کانـگاس )1988و  کـه عمدتـًا بـا نـام اسـکوتناب   بوم شناسـی زبـان و حقـوق زبانـی3: ایـن دیـدگاه 

گسـترش زبان انگلیسـی  کید دارد. در این دیدگاه،  1998( شـناخته می شـود، به حقوق برابر زبان ها تأ
تهدیـدی بـرای بوم  شناسـی زبان هـای محلـی و ضعیـف معرفـی می شـود. در ایـن جهت گیـری، تسـودا 
کیـد بـر مسـئله حقـوق زبان هـا و بوم شناسـی زبانـی رویکـردی خـاص بـه مقولـه  )2002و 2008( نیـز بـا تأ

هژمونـی زبـان انگلیسـی4 دارد.
کلیـت دیـدگاه امپریالیسـم  کارایـی پسااسـتعماری5: پنی کـوک به عنـوان مبـدع ایـن دیـدگاه بـا تأییـد 

که مقوله تصاحب یا متناسب سـازی زبانی زبان انگلیسـی از سـوی  کید می کند  زبانی، بر این نکته تأ
گرفته شـود.  گسـترش ایـن زبـان نادیـده  جوامـع حاشـیه بـا هـدف نیـل بـه مقاصدشـان نبایـد در بررسـی 
کردن دنیای نوظهور پسااسـتعماری  وی در ایـن دیـدگاه بـا مهـم برشـمردن بافت6، بـا پیچیده توصیف 
کـرد،  کـه شـرایط حاضـر را نبایـد در نظریه هایـی سـاده انگارانه دنبـال  کیـد می  کنـد  بـر ایـن نکتـه تأ
گریز ناپذیـر پدیـده نوظهـور جهانی شـدن7 بدانیـم. در ایـن  به نحوی کـه همـه رویدادهـا را صرفـاً نتیجـه 

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 جهت  گیری هـای لیبرالـی و نیـز دیـدگاه 
گفتمـان  شـاخص و نیـز مبانـی و مفروض هـای  گرفتـه می شـود. در ادامـه سـه  امپریالیسـم زبانـی بهـره 

مرتبـط بـا آنهـا ارائـه و به اجمـال معرفـی می شـوند.
گفتمان خنثی گرایی  .5-1

گسـترش  پنی  کوک )1994( نقطه مشـترک جهت گیری های رایج در رویکرد غالب یا لیبرالی را معرفی 
امـا ازجملـه دیگـر  زبـان انگلیسـی به مثابـه پدیـده  ای خنثـی، طبیعـی و صرفـاً سـودمند برمی شـمارد. 
کـه آن را به مثابـه یـک ویژگـی سـتایش آمیز برای ایـن زبان برمی شـمارد، حیات  گفتمـان  ادعاهـای ایـن 
گفتمـان  از  مـراد  اینجـا  انگلیسـی اسـت )هانـس، 1997(. در  زبـان  گسـترش  کنـار  زبان هـا در  دیگـر 
بـه زبـان انگلیسـی و  بـر ایـن دسـته از مبانـی و مفروضـات اسـت: 1. نـگاه  خنثی گرایـی عمدتـاً ناظـر 
آمـوزش آن بایـد فـارغ از هرگونـه نـگاه سیاسـی و صرفـاً به عنوان یک زبان ارتباطی و نیـز به مثابه فعالیتی 
صرفاً آموزشـی و فنی باشـد؛2. عدم پیوند زبان انگلیسـی با ایدئولوژی و فرهنگی خاص، سـبب شـده 
گسـترش این زبان آسـیبی به حیات زبانی و فرهنگی دیگر زبان ها و فرهنگ ها وارد نسـازد. که  اسـت 
در برابـر ایـن مبانـی، از دیـدگاه رویکـرد انتقـادی، خنثی گرایـی موضوعیـت نـدارد و به ویـژه به دلیل 
کیـد بر ایـن مبانی و  قـدرت سـاختاری ایـن زبـان و توانایی هـای جوامـع مرکـز در عصـر حاضـر، شـاهد تأ
مفروضـات هسـتیم: 1. زبـان انگلیسـی نـه صرفـًا زبانـی ارتباطـی و آمـوزش آن نـه فعالیتـی صرفـًا آموزشـی 
و فنـی، بلکـه فعالیتـی عمیقـاً سیاسـی اسـت؛ 2. پیونـد زبـان انگلیسـی بـا ایدئولـوژی و فرهنگی خاص 
گسـترش آن را بـه تهدیـدی علیـه دیگـر زبان هـا و فرهنگ هـا  و نیـز بهره  جویـی آن از قدرتـی سـاختاری، 

کرده اسـت. تبدیـل 
گفتمان جهان  گرایی طبیعی  .5-2

گسترش جهانی آن در بستری طبیعی  گسترش زبان انگلیسی،  کم بر  گفتمان های حا ازجمله مهم ترین 
کـه پیشـتر اشـاره شـد،  و فـارغ از تالش هـا و برنامه هـای هدفمنـد جوامـع انگلیسـی زبان اسـت. همان گونـه 
کـه در  گسـترش را نوعـی خوش اقبالـی بـرای ایـن زبـان برمی شـمارد  کریسـتال )1997( به صراحـت ایـن 
بستری مناسب و در پی قدرت یافتن اقتصادی و نظامی جوامع انگلیسی زبان به ویژه در نیمه دوم قرن 

گفتمـان عبارتند از: کرده اسـت. مبانـی اصلی این  گسترشـی را تجربـه  بیسـتم، چنیـن 
گسـترش زبـان انگلیسـی فـارغ از هرگونـه سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی هدفمندانـه جوامـع مرکـز، در   .1
گسـترش زبـان انگلیسـی عمدتـاً محصـول نیـاز و خواسـت  بسـتری طبیعـی رخ داده اسـت؛ 2. جریـان 

جوامـع غیرانگلیسـی زبان بـوده اسـت.
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کامـالً متفـاوت دارد. ادعـای ایـن رویکـرد بـه ایـن  امـا در مقابـل ایـن ادعـا، رویکـرد انتقـادی نگاهـی 
کـه تـا حـد قابل  توجهـی  گسـترش زبـان انگلیسـی ازجملـه اهـداف جوامـع مرکـز اسـت  شـرح اسـت: 1. 
زبـان  گسـترش  جریـان   .2 اسـت؛  بـوده  جوامـع  ایـن  زبانـی  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری  محصـول 

انگلیسـی عمدتـاً محصـول نوعـی انتقـال یک سـویه از جوامـع مرکـز بـه حاشـیه اسـت.
گفتمان پیشرفت یا ابزارگرایی  .5-3

گفتمان امروزی شـدن نیز شـناخته می شـود، به ویـژه در عصر حاضر با  گاهـی به عنوان  کـه  گفتمـان  ایـن 
معرفـی زبـان انگلیسـی به عنـوان زبـان علـم، فنـاوری، دیپلماسـی، اقتصـاد و... رابطـه ای مسـتقیم بین 
کـرده اسـت. مهم ترین ادعـای رویکـرد لیبرالی  ایـن زبـان بـا پیشـرفت و توسـعه جوامـع مختلـف ترسـیم 
گسـترش زبـان انگلیسـی در هـر جامعـه ای ازجملـه لـوازم و ضامـن پیشـرفت اقتصادی و  کـه  ایـن اسـت 
علمـی اسـت.  در برابـر ایـن ادعـا، رویکـرد انتقـادی به چنین رابطه مسـتقیمی قائل نیسـت. پاسـخ این 
گسـترش زبان انگلیسـی و پیشـرفت جوامع وجـود ندارد. کـه رابطـه مسـتقیمی بین  رویکـرد ایـن اسـت 

کاربـردی  به منظـور سـنجش ایـن دسـته از مبانـی و مفروضـات در چارچـوب رویکـرد زبان شناسـی 
گفتمان های  کرده انـد، می پردازیـم و بـر پایـه  کـه اسـاس ایـن تقابل هـا را ایجـاد  انتقـادی بـه مؤلفه هایـی 
گسـترش« و »پیامدهای زبانی« اشـاره خواهیم  موردبحث، به دو موضوع مهم، یعنی »ماهیت و عوامل 
کـه  گسـترش زبـان انگلیسـی  گسـترش و یـا همـان چرایـی و چگونگـی  کـرد. در مـورد ماهیـت و عوامـل 
می توان آن را اوج نزاع دو رویکرد غالب و انتقادی برشـمرد، در آثار متعلق به این دو رویکرد با چنین 
حالت هایی روبرو هسـتیم: 1. عدم توجه نسـبی رویکرد غالب به ماهیت، فرایندها و عوامل گسـترش 
ایـن زبـان کـه به نحـوی می تـوان در ویژگـی پوشـیدگی مفهـوم هژمونـی زبانـی جسـت و یـا در سـطحی 
آشـکارتر، معرفـی ضمنـی و یـا صریـح گسـترش ایـن زبـان بـا نوعـی خوش اقبالـی و در بسـتر طبیعـی 
رویدادهـا و تحـوالت سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی؛ 2. تمایـل و خواسـت جوامـع غیرانگلیسـی زبان 
کـه ایـن نـگاه برخـالف نـگاه رویکـرد  گیـری زبـان و فرهنـگ انگلیسـی در عصـر جهانی شـدن  بـرای فرا
گسـترش هدفمنـد زبـان انگلیسـی از مرکـز به حاشـیه اسـت. از دیدگاه رویکـرد غالب،  انتقـادی مبنی بـر 
و  اسـت  توطئـه  توهـم  از  نمـادی  مرکزمحـور،  نهادهـای  و  نقـش دولت هـا  بـر  انتقـادی  رویکـرد  کیـد  تأ

گسـترش زبـان انگلیسـی جنبـه انسان دوسـتانه دارد. تالش هـا از سـوی جوامـع مرکـز در 
زبـان  گسـترش  ایـن مبانـی و ادعاهـا دربـاره مقولـه چرایـی و چگونگـی  بـه طـرح  بـا توجـه  حـال 
دو  در  شـاخص  مفروضـات  انتقـادی،  کاربـردی  زبان شناسـی  رویکـرد  گرفتـن  درنظـر  بـا  انگلیسـی، 

اسـت: طـرح  قابـل  این گونـه  پرسـش   هفـت  دسـت کم  قالـب  در  رویکـرد 
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گسـترش زبـان انگلیسـی صرفـاً حاصـل نوعـی خوش اقبالـی و یـا پیامـد تغییـر و تحـوالت  1. آیـا رونـد 
را می تـوان  انگلیسـی  زبـان  گسـترش  آیـا  بـوده اسـت؟؛ 2.  بیسـتم  قـرن  نیمـه دوم  به ویـژه در  جهانـی 
بخشـی از سیاسـت و برنامه ریـزی هوشـمندانه، هدفمنـد و عامدانـه جوامـع مرکز و یـا به تعبیری مؤلفه ای 
از سیاسـت خارجـی و نتیجـه نقش آفرینـی نهادهـا و سـازمان های متعلـق بـه جوامـع مرکز دانسـت؟؛ 3. 
گسـترش زبـان انگلیسـی، ریشـه در بدبینـی یـا همـان توهـم توطئه  آیـا نگـرش رویکـرد انتقـادی بـه پدیـده 
دارد و یـا اینکـه نگـرش لیبرالـی سـاده انگارانه و تهـی از مالحظـات چندگانـه و پیچیـده دنیـای جدیـد 
گسـترش زبـان انگلیسـی با منافع سیاسـی  اسـت؟؛ 4. آیـا طرح هـای یاریگـر1 انسان دوسـتانه در راسـتای 
ممکـن  اساسـًا  انگلیسـی  زبـان  جهانـی  گسـترش   .5 اسـت؟؛  خـورده  گـره  مرکـز  جوامـع  اقتصـادی  و 
گسـترش زبـان انگلیسـی جریانـی  اسـت چـه سـودی بـرای جوامـع مرکـز داشـته باشـد؟؛ 6. آیـا جریـان 
یک سـویه از مرکـز بـه حاشـیه بـوده اسـت؟؛ 7. آیـا جامعـه ایـران نیـز مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم متأثـر از 

گسـترش زبـان انگلیسـی بـوده اسـت؟ چنیـن سیاسـت گذاری و برنامه ریزی هـای ادعایـی دربـاره 
گسـترش زبان انگلیسـی و نحوه برنامه ریزی دربـاره آن، موضوع  در مـورد موضـوع پیامدهـای زبانـی 
کـه از دیدگاه هـای مختلـف مـورد  گسـترش زبـان انگلیسـی موضوعـی مهـم اسـت  پیامدهـای زبانـی 
کـه اغلـب از منظـر زبان شـناختی  گرفتـه اسـت. جـدای از آثـار عمدتـاً توصیفـی  بحـث و بررسـی قـرار 
گسـترش ایـن زبـان پرداخته انـد  گونه  هـای مختلـف انگلیسـی در نتیجـه  بـه بررسـی نتایـج شـکل گیری 
کـه به طـور  گـن2، 2009 ( بررسـی پیامدهـای آن بـر زبان هـای دیگـر موضوعـی بـوده  )ولـف و پولـزن ها
گرفته اسـت. ازاین رو، بررسـی  کیـد قرار  خـاص پـس از طـرح دیـدگاه امپریالیسـم زبانـی مـورد توجـه و تأ
نحـوه مواجهـه دو رویکـرد لیبرالـی و انتقـادی دربـاره این موضوع بسـیار مهم و تأثیرگذار اسـت. در مورد 

مواجهـه بـا ایـن مقولـه بـا ایـن حالت هـا روبـرو هسـتیم:
گسـترش ایـن  1. نظـر بـه نابرابری هـای سـاختاری و ایدئولوژیکـی بیـن زبـان انگلیسـی و دیگـر زبان هـا، 
زبـان بـا تضعیـف و به حاشـیه رفتـن دیگـر زبان هـا همـراه خواهـد شـد. این نگـرش تا آنجا پیـش می رود 
کانـگاس، 2000؛  کـه حتـی در جهت گیـری حقـوق زبان هـا، ایـن زبـان به عنوان زبـان قاتل3 )اسـکوتناب 
بـه حیـات  انگلیسـی  زبـان  کنـار  زبان هـا می تواننـد در  پرایـس4، 1984( شـناخته می شـود؛ 2. دیگـر 
خـود ادامـه دهنـد. بـا ورود ایـن زبـان بـه یـک جامعـه هـر زبانـی نقـش خـاص خـود را پیـدا می کنـد و 

1. Aid Projects/ Aid Development Projects
2. Wolf and Polzen Hagen
3. Killer Language
4. Price
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کاربـردی در حـوزه ای خـاص مثالً آموزش، مذهب، خانـواده و... نقش  براسـاس توانایی هـای ذاتـی و 
گسـترش زبان  و جایـگاه خـود را می یابـد. حـال بـا توجـه به طرح این مبانی و ادعاها درباره پیامدهای 
انگلیسـی، مفروضات شـاخص در دو رویکرد در قالب پرسـش هایی از این دسـت قابل طرح هسـتند:
گانـی، صرفـی و نحـوی  واژ بـه حوزه هـای  انگلیسـی صرفـاً محـدود  زبـان  گسـترش  آیـا پیامدهـای   .1
گسـتره جهانـی شـناخته شـود؟؛ 3.  آیـا زبـان انگلیسـی می توانـد به مثابـه زبـان قاتـل در  اسـت؟؛ 2. 
کنـار حضـور زبـان انگلیسـی در حوزه هـای مختلـف بـه حیـات خـود  آیـا زبان هـای دیگـر می تواننـد در 
گسـترش مرکزمحور زبان انگلیسـی بر زبان های دیگر چیسـت؟ گفتمانی  ادامه دهند؟؛ 4. پیامدهای 

کـه بـا بهره گیـری از مبانـی نظـری مرتبـط و نیـز یافته هـای  پـس از طـرح چنیـن حالت هایـی اسـت 
تجربـی حاصـل از پژوهش هـای داخلـی و خارجـی درصـدد پاسـخ بـه چنیـن مـواردی برمی آییـم. نظـر 
بـه ماهیـت میان رشـته ای ایـن رویکـرد سـنجش گر و نیـز موضـوع سیاسـت و برنامه ریـزی زبانـی به عنـوان 
کنـار یافته هـای  موضوعـی میان رشـته ای، در راسـتای سـنجش آن، ضـرورت توسـل بـه مبانـی نظـری در 

گریز ناپذیـر اسـت. تجربـی حاصـل از پژوهش هـا در رشـته های مختلـف مرتبـط یـک ضـرورت 

نتیجه گیری

انتقـادی  کاربـردی  زبان شناسـی  نوظهـور  رویکـرد  عالیـق  و  حوزه هـا  ابعـاد،  ماهیـت،  مقالـه  ایـن  در 
به عنـوان یـک رویکـرد میان رشـته ای و سـنجش گر توصیـف و تبییـن شـد. همچنیـن بـا هـدف نشـان 
گام بـه گام از آن در ارزیابـی  کشـیدن رونـد بهره جویـی  کارآمـدی آن و همچنیـن به تصویـر  دادن میـزان 
کاربـردی بـرای نمونـه دو حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی و  و سـنجش شـاخه های مختلـف زبان شناسـی 
کـه امـکان  گسـترش آن معرفـی شـد. واضـح اسـت  کیـد بـر مقولـه  سیاسـت و برنامه ریـزی ایـن زبـان بـا تأ
گونه های مختلف این دو شـاخه معرفی شـده نیازمند مجالی بسـیار بیشـتر اسـت  سـنجش حالت ها و 

کـه نه تنهـا در ایـن مجـال نمی گنجـد، بلکـه از دامنـه موضـوع ایـن مقالـه فراتـر اسـت.
ازیک سـو  اخیـر  کاربـردی در سـال های  زبان شناسـی  گسـترش مطالعـات در حـوزه  بـه  توجـه  بـا 
و نیـز اقبـال بـه رویکردهـای میان رشـته ای به ویـژه رویکردهـای انتقـادی، بهره جویـی از ایـن رویکـرد 
کاربـردی و تبییـن و نقـد آنهـا غنـای بیشـتری  می توانـد بـه مطالعـات مختلـف در حـوزه زبان شناسـی 
ببخشـد. مراجعـه بـه یافته هـای پژوهـش حاضـر در مـورد دو حـوزه آمـوزش زبـان انگلیسـی و سیاسـت و 
گونه هـای مختلـف در راسـتای بررسـی و سـنجش ادعاهـا و مبانـی مطـرح،  برنامه ریـزی زبانـی و ارائـه 

خـود شـاهدی بـر ایـن مدعـا اسـت.
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چـون  شـاخه هایی  کنـار  در  موضوعاتـی  چنیـن  سـنجش  رویکـرد،  ایـن  چارچـوب  در  بی تردیـد 
مطالعـات ترجمـه، ارزشـیابی و آزمون سـازی، سـواد انتقـادی و... می توانـد نه تنهـا فصـل جدیـدی در 
گشـاینده مسـیری نوین در بهره جویی  کاربردی بگشـاید، بلکه می تواند  مطالعات حوزه زبان شناسـی 

بیشـتر از رویکـردی میان رشـته ای در حوزه هـای علـوم انسـانی و اجتماعـی باشـد.
حوزه هـای  در  به ویـژه  انتقـادی  بن  مایه هـای  بـا  رویکردهـای  از  دسـته  ایـن  بـه  توجـه  همچنیـن 
کـه اسـتیالی  کاربـردی به طـور خـاص  علـوم انسـانی در جامعـه ایـران به طـور عـام و حـوزه زبان شناسـی 
کامـالً ملمـوس اسـت )پیشـقدم و ذبیحی، 2012(  رویکردهـای جریـان غالـب و یـا همـان لیبرالـی در آن 
کنـد و آنهـا را در فضاهـای  می توانـد افق هـای جدیـدی پیـِش  روی پژوهشـگران ایـن حوزه هـا ترسـیم 

علمـی داخلـی و بین المللـی از نوعـی حاشیه نشـینی1 و یـا خودحاشـیه رانی2 برهانـد.

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.
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