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 ایران(  ،، بجنوردبجنورد دانشگاه کوثرزبان و ادبیات فارسی ) استادیار 3ابراهیم کنعانی
 

 11-48صص: 

 چکیده

ی گوی فرهنگی و دهکدهوزبان فارسی یکی از ارکان هویت ایرانی است که در عصر گفت   

مندان فرهنگ ایرانی در ستتراستتر جهانی مورد توجه خاص استتتادان، پهوهشتتگران و ع  ه

سی یکی از    جهان  رار گرفته ست. با این همه، رویکردهای متفاوت منابع آموزش زبان فار ا

شک ت پیش روی زبان  ساس الگوی      آموزم ست. در این مقاله بر ا سان این زبان ا ان و مدر

شناسی فرهنگی مکتب تارتو، چگونگی بازنمایی فرهنگ ایرانی در سطح پایه و میانی    نشانه 

سی ویهه های کتاب شد. به این     آموزان غیرایرانیی زبانخواندن و درک مطلب فار سی  برر

شانه    ستخراج ن س منظور برای ا شعری، بعد بافت،   گانهههای فرهنگی، ابعاد  ی فرهنگ)بعد 

سه  شانه گانهبعد محتوا(، و رویکردهای  ه )رویکرد خود و نمکتب تارتو شناسی فرهنگی  ی ن

ستتتبر برای دیگری، دیگری و نه خود، نه خود و نه دیگری(، مورد م حظه  رار گرفت.      

ضیه      اطمینان از نتیجه صیفی، فر شده در آمار تو صل  ستفاده از کای دو ی پهوهش با ی حا  ا

در پایان نیز برای آموزش بعد بافت و ( نیز بررستتتی شتتتد. Chi-square Testتک متغیره)

سازوکارِ آن،    شنهاد گردید که طبق  نچه چنامحتوای فرهنگی در آموزش زبان دوم الگویی پی

شته      ستفاده از رویکرد خود و نه دیگری دا شی تمایل به ا شند؛ تدوینگران متون آموز الزم  با

 ابعاد بافت فرهنگیِ خود بهره گیرند. سازیاست از برجسته

وزش  آم،مکتب تارتو، خواندن و درک مطلب فارسی شناسی فرهنگی،   نشانه  واژگان کلیدی:

   ، ابعاد فرهنگبان فارسیز
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 مقدمه -1

 یگیردیا یندافرشتتتود که ی زبتان و فرهنگ باع  میی تنگتاتنتگ دو ملو تهوجود رابطته

   از منجائیو روابط بی  فرهنگی باشد تعام  یعرصه ،از فرهنگ استت( )که خود برشتینباز

 نبازیک  یگیردیا یندمفر طی نیز در زمومنباکه ملایستته کردن، جزئی از طقیعت  بشتتر استتت، ز

ر کا اریشود  باشتتدمی «2فرهنگی ی یگرد»و  «1دخو» نمیا ملایسه لظا در ئماًدا دوم/خارجی

های 4رمزگانزیر ها و3نمزگار با را ییگرد فرهنگی یفضا کند سعی باید که ستا من در زمومنباز

 ،بانیز طتقاار اریبر ر ایبر و بشتتناستتد دارد، دجوو نهام نمیا که بطیروا و تشومتفاو مرتلف 

 ردمو فرهنگ شناخت انمیز تواناز طرفی میی  ابنابر ( 1930م ایی) کند نیدرو یظد تا را نهام

 توفی  انمیز یکنندهتعیی  را یکدیگر با نهام طتقاو ار منمرتلف  یهانمزگار یعهمجمو و نظر

( مگاهی 1911ی ظاجی رستملو)توان به گفتهد و از طرف دیگر میکر اد لمد زیمومنباز مرا در

 ادموا ساا ی ا بر  دانستتت« خود»بینش نستتقت به فرهنگ  را ارتلاء دهنده« دیگری»از فرهنگ 

به  و مموزیهای زبانعنوان یکی از مهار بهفرهنگ  یگیردیا مرا در ایهیهو نلش نیز شیزموم

 خصوصاً زان،مومنباز ایبر شیزموم ادمو  شتداهند اخو هعهد بر ملصد نباز یگیردیاتق  من، 

 ددمیگر انچنددو اهمیتی ظائز نظر ی ا از ،ندارند رظضو ملصد بانیز محیط در که نیزامومنباز

 طری  از من، یگیردیا و ملصد فرهنگ با شناییم ازتوجهی   اب  برش   امو از ریبسیا در که

 د میگیر ر صو ادمو ی ا

 را هابکتا ی ا  هستند شیزموم یهابکتا ،شیزموم ادمو مهمتری  شاید و تری دبررپرکا از

ی جنقه به سیهاربر در عموماً  داد ار ر توجه ردمو انمیتو ی مموزشتتی و فرهنگیجنقهدو  از

 یک از متنی انعنو به ها راتوان ای  کتابمی از ستتوی دیگر؛ دمیشو توجه بیشتر مموزشتتی

 در جنقه ی ا از غلبا ؛ستا یگرد فرهنگی با تعام  دصددر نوعی به که در نظر گرفت فرهنگ

 شود می دیا «5فرهنگ ز موم» انعنو تحت نباز ز موم یهشهاوپه

 از ر خا در چه و خ دا در چه نسی تاکنورفا نباز ز موم یهابکتا ی وتدی زمینه در

 ،نددازمیپر سیرفان باز یگیردیا به نگوناگو افهدا با که بانانیزسیرفا غیر ایبر انیرا

                                                           
1  . Cultural self 

2  . Cultural other 

3  . Code 

4  . Subcode 

5  . Cultural pedagogy 
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 انمیتو را هابکتا ی ا ،شد گفته ی ا از پیش نچهم بنابر  ستا هشد ی وتد و تهیه هاییبکتا

 فرهنگ و نباز و باشند نیایرا فرهنگ بتازبا نددار سعی نوعی به که نستدا فرهنگی محصوالتی

های مید که میا در کتابظال ای  پرسش به وجود می  هندد ز موم فرهنگی ییگرد به را انیرا

مموز  زبان باید فراگیران را با فرهنگ ملصتتد بمقاران کرد یا علاوه بر فرهنگ خود، به فرهنگ 

های مموز  زبان فارسی کتاب ی اصلی ای  است کهبه طور خاص مسئلهدیگری نیز پرداخت؟ 

 اند زبانان تا چه میزان تعام  فرهنگی را بی  فرهنگ خود و دیگری رعایت کردهبه غیر فارستتی

های ستتطح پایه و میانی کتاب در را فرهنگی تعام  و فرهنگ که ستا من پهوهش ی ا از فهد

نامه دهردا ، انتشارا  موسسه  غتمموزان غیرایرانیی زبانن و درک مطلب فارستی ویههخواند

ی فرهنگ بر گانهنشتتان دهد بازنمایی ابعاد ستته ده وکر سیربرو مرکز مموز  زبان فارستتی، 

مموزشی چگونه است؛ ی شتناستی فرهنگی مکتب تارتو در ای  مجموعهاستاا رویکرد نشتانه

ی وز  زبان فارسهای ممای  ملا ه ستعی دارد سهمی در تلا  برای ارتلاء کیفی کتاب همچنی 

در کار تدوی  متون مموز   ی سازوکار مموز  فرهنگ،با ارائه در جهان داشتته باشتد و بتواند

 زبان فارسی مورد ملاظظه  رار گیرد 

در اغلب موارد، دانش کافی مربوط به زبان را در اختیار دارند و ی به درستی  مموزانفارستی

ی بقرند؛ که ای  امر از نداشتتت  دانش کافی درباره توانند از من بهرهو به ا تضتتای شتترایط نمی

های مموز  های فرهنگی در کتابشود  همی  امر  زوم بررسی نشانهفرهنگ ملصتد ناشتی می

 سازد خارجی را روش  می زبان فارسی به عنوان زبان

 مبانی نظری پژوهش: الگوی مکتب تارتو -2

خود و فضای متعل  به بیگانه کشیده شتناستی فرهنگی مرزی بی  فضتای مشتنای در نشتانه

شتتود و درون  من با نظم و هنجار و به ای یاد میشتتود که از ای  فضتتا با عنوان ستتبهرنشتتانهمی

نظمی و مشتتتوب و به اصتتتطلاس شتتتود و بیرون  من، با بیاصتتتطلتاس کاستتتموا تعریف می

خود را اص   ،(  به عقار  دیگر کارکرد ایدئو وژیکی هر فرهنگ149: 1911خائوا)سجودی، 

کنتتد  در مموز  زبتتان دوم/ختتارجی نیز فرهنتتگ خود و فرهنتتگ و دیگری را فرع تعریف می

 دیگری خواهیم داشت و طق  ا گوی مکتب تارتو در عم  با سه رویکرد مواجه هستیم:
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 (181: 1344الگوی مکتب تارتو)سجودی،  .1نمودار

 

 1کردی است که تا ظدی نمودار استت و روینامیده شتده« خود و نه دیگری»رویکرد اول »

برش و در نتیجه ایدئو وژیکی زبان سر و کار دهد  ای  رویکرد با کارکرد هویتمن را نشان می

« دیگری و نه خود»دارد  در ای  رویکرد، خودْ فرهنگی استتتت و دیگری بتدوی  رویکرد دوم 

ر دیگری به خود کند و از منظنامیده شتتده استتت و رویکردی استتت که دیگری را مرمانی می

، های سفیدپوستت ستیاه صورتککتاب ( در 1311ای از ای  و تعیت را فانون)نگرد  نمونهمی

کردن زبان دیگری)زبان استعمارگر( در و عیت دهد که در من ستیاهبوست با درونیشترس می

 اً اصو نیز در ای  ملو ه جا دارد و ،ی پتر، ستزاز روستیهگیرد  نمونه رار می« دیگری و نه خود»

 ی اسلاودوستان و پتر با فرهنگ غرب به وجود ممد  رویکرد سومای  ا گو برای توصتیف رابطه

اند  ای  رویکرد پیوستتتته در طی را رویکرد دیا کتیک نامیده« هم خود و هم دیگری»بتا عنوان 

های فرهنگی بوده استتت  در ارتقاطا  بی  فرهنگی عم  کرده استتت و عام  محرک و پویایی

رویکرد علیده بر ای  استتتت که فرهنگ مفهومی  ائم به خود نیستتتت، بلکه  ائم به وجود  ای 

 م  تقیی  ای  سه رویکرد، رویکرد سجودی،  «(143: 1911دیگری فرهنگی استت  سجودی)

هم »ی دیگر رویکرد کند که ستتتویهمعرفی می« نه خود و نه دیگری»چهتارمی را نیز با عنوان 

 های ای  ملا ه  حاظ نشده است ی در تحلی است و « خود و هم دیگری
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ها، به د ی  گستترده بودن مو وع فرهنگ و نقود  تعریف واظدی از من، برای استررا  داده

های بعد فرهنگی مموز  زبان به صور  اند بندی شدهها ذی  سته بعد از فرهنگ طقلهرمزگان

 عقارتند از: (114: 0221)1یابد؛ سه بعد  کلی من به نل  از ریسگرگوناگون بروز می

که با محتوای مموز  مرتقط استتتت و ارتقاطا  فرهنگی و اجتماعی را شتتتام   2بعد محتوا

خورد  در ای  بعد، ها و نظایر من به چشتتتم میمرتلف متون و فیلم یهاشتتتود و در گونتهمی

های زبان ملصتتد استتت که برای تفستتیر و بررستتی به فرهنگ متعارف تصتتوراتی از کشتتور

شتتتود  بتا توجته بته اهمیتت ای  بعد به  حاظ ارتقاطا  اجتماعی و مموزان عر تتته میدانش

به  3های فرهنگی و شتتوک فرهنگیاهمهای روزمره و جهت جلوگیری از بروز ستتوء تففعا یت

 شود ای میمن توجه ویهه

شتتتود؛ ابعادی که کاربرد زبان و دانش کته در من بته ابعاد اجتماعی توجه می 4بعتد بتافتت

جا فرهنگ ی اجتماعی مناستتب از زبان مد نظر دارد  در ای اجتماعی فرهنگی را برای استتتفاده

هایی که در من زبان ملصتتد زبان اول استتت بررستتی بافت  کاربرد زبان استتت؛ و به ویهه بافت

های فرهنگی از های گفتاری مناستتب یا مموز  بافتستتتفاده از کنششتتوند  مانند مموز  امی

 ها، مح  کار و غیره  قی  مهمانی

شتتود؛ و فرهنگ در ای  بعد عقارتستتت از که در من به اشتتعار زبان توجه می 5بعد شتتعری

 6های نوشتاری و گفتاری کاربردهای شعری و زیقایی شناختی زبان در صور 

 پیشینه تحقیق -3

موز  شناسی فرهنگی، می نشانه سمت به معرفی و تحلی  مطا عا  پیشی  در زمینه در ای 

ته های مموز  زبان فارسی پرداخشناسی فرهنگی در کتابزبان و تاثیر فرهنگ و همچنی  نشانه

شتناسی اگر همچون رو  بررسی پدیدارها دانسته شود عمری طو انی دارد و شتود  نشتانهمی

د یکصد ظدو»رسد  های فلسفی و منطلی در یونان و هند باستان میاندیشهی من به رشد پیشینه

                                                           
1  . Risager 

2  . Content dimension 

3  . Cultural shock 

4  . Context dimension 

5  . Poetic dimension 

 Risager(2007) ر  ک    1
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 2اصطلاس نشانگی 1ستال پیش منطلدان و فیلسوف پراگماتیست ممریکایی چار ز سندرا پیرا

استفاده  3شناسیاز اصتطلاس نشانه 1314را به کار گرفت  پیرا در مخری  ستال زندگیش یعنی 

در پایان  1132به ستتتال  4ی یونانی را جان  اکاو ای  واژه(  پیش از 1: 1939)اظمدی، « کرد

بته کار برده بود   5ای در پهوهش نیروی فهم مدمیرستتتا تهمهمتری  کتار فلستتتفی خود یعنی 

هایش به کار برد، دانش  بررسی های پراکنده و نامهشتناستی من ستان که پیرا در نوشتهنشتانه

ی شتناسیک تعل  داشته باشند و به گفتهی نشتانههاتمامی پدیدارهای فرهنگی استت که به نظام

 ( 3همان :« )فرهنگ در بنیان  خود ارتقاط است»اثقا  ای  نکته است که  6اکو

ی مموز  زبتتان و تتتاثیر فرهنتتگ، تحلی   دارابی هتتای پیشتتتی  در زمینتتهیکی از پهوهش

فعا یت پیش از ی ( استتتت کته بتا هدف بررستتتی تمثیر ملدما  فرهنگی، به منز ه1331 تان )

خواندن، در درک مطلب انگلیستتتی، در ظکم زبان خارجی در ستتتطح ملدماتی و متوستتتط و 

پیشتترفته، انجام شتتده استتت  او در نتایق تحلی  خود، تمثیر نداشتتت  ملدما  فرهنگی در درک 

مموزان را، در سطوس ملدماتی و پیشرفته و تمثیرگذاری در سطح متوسط متذکر شده مطلب زبان

های ممادگی زبان انگلیسی در (، ارزشیابی محتواهای فرهنگی دوره1331دستیان ملدم)استت   

دانشتتگاهی در ایران را بررستتی کرده استتت  در ای  خصتتوص محتواهای ی پیشتدریر دوره

ای هها بر مقنای ملو هدانشتتگاهی، با هدف ارزشتتیابی منی پیشفرهنگی دو کتاب درستتی دوره

( به تمثیرا  خنثی، مثقت یا منفی فرهنگ 1333پور)اند  جعفریفرهنگی بررستتی و تحلی  شتتده

ت  های عادی توجه کرده اسمموزان دبیرستتانی بر فرمیند یادگیری زبان انگلیسی در کلاادانش

های دو زبان فارستتتی و انگلیستتتی بر یادگیری ی ابتتدایی وی تمثیرا  منفی تفاو فر تتتیته

های خود، خطاها به انجام رستتیده استتت  او در بررستتیی تحلی  مموزان بوده که با شتتیوهدانش

دادند، در مواردی ناشی از تداخ  زبانی خطاهایی را که به خصتوص در سطح ملدماتی ر  می

ی مموز  و نظایر من برشتتمرده های درستتی و شتتیوهو در مواردی دیگر ناشتتی از نلک کتاب

 است 

                                                           
1  . Charles Sanders Peirce 

2  . Semiosis 

3  . Semiotics 

4  . John Locke 

5  . An Essay Concerning Human Understanding 

6  . Umberto Eco 
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ه به رو  و بیشتتتتر به د ی  شتتتناستتتی فرهنگی نه از جهت مو تتتوع، بلکه با توجنشتتتانه

کند  ها متمایز میشتتتناستتتیبرخورداری از نوعی نگر  خاص، خود را از دیگر انواع نشتتتانه

ای  طعی های فرهنگی در جستتتجوی گزاره( معتلد استتت همانند دیگر دانش1913مطل  )نامور

به نتایجی  یی مطا عاتی در صتتدد دستتتیابو عمومی نیستتت، بلکه با توجه به تنوع و تکثر پیکره

نستقی و موردی است  نامورمطل  همچنی  پر از نلد چهار نمونه از پوسترهای تقلیغاتی عنوان 

شتتود بلکه  تتم  گذر از شتتناستتی فرهنگی به مو تتوع فرهنگ محدود نمیکند که نشتتانهمی

شود بیند و منچه را توستتط انسان دریافت میی طقیعت و فرهنگ، هرچیز را فرهنگی میدوگانه

 دهد ی خود  رار میلمرو مطا عهدر  

، پاکتچی، 1در ای  راستتتا، پهوهشتتگران دیگر نیز همچون شتتعیری و هاتفی، ماستتیمو ئونه

به  هنری-مجموعه ملا ا  نلدهای ادبیعقاستتتی، معی ، مشتتتایری، رشتتتیدی و امرایی نیز در 

بررستتی شتتناستتی فرهنگی، به (، با استتتفاده از مفاهیم نشتتانه1913کوشتتش امیرعلی نجومیان)

 اند  هایی تصویری پرداختهمت 

تر را پیش گرفته و ( در ادامه ای  ستیر پهوهشی، نگاهی گسترده1932ستجودی و همکاران)

ی ر نظریهرا با تکیه ب «تیر و ترته»از داستتتتان کوتاه کانادایی  «کنعان»ا تقتاا فیلم ستتتینمتایی 

کی از ای  ها ظاهای تحلی  مناند  یافتهشناسی فرهنگی مورد مطا عه  رار دادهبینامتنیت در نشانه

بودند،  نشانهای مت  پیشی  را که در سطح جهانی بیساز برخی از و ای  و کنشاستت که فیلم

هایی ها را از  حاظ داستانی و فرهنگی تغییر داده است و برشدر مت  پسی  تکرار کرده و ی من

 را به صور  خلا ه به مت  پسی  افزوده است 

شناسی فرهنگی به تحلی  گفتمانی محتوای برخی از ( نیز بر مقنای رویکرد نشانه1932بشیر)

ی بازنمایی ظجاب استتتلامی پرداخته و معتلد های غربی در زمینههای رستتتانهاخقار و گزار 

به  «ظجاب اسلامی»ی استت در طرس مستائ  مربوط به اسلام و مسلمانان به طور کلی، و مسئله

مده بوجود م« هویت غربی»با « هویت استتلامی»تمانی  جدیدی برای تلاب  شتتک  ویهه، رو  گف

بر مقنای « غیریت ستتتازی»های جدید در شتتتیوه« م  و دیگری»که در تلا  استتتت رویکرد 

 را نهادینه سازد « سیاست فرهنگی تفاو »

                                                           
1  . Massimo Leone 
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شتتتناستتتی فرهنگی در های مرتقط با نشتتتانه( یکی دیگر از پهوهش1930پهوهش م تایی)

ی شتناسی فرهنگی نحوهمموز  زبان فارستی استت که با استتفاده از رویکرد نشتانههای کتاب

« دیگری»و « خود»های پوشتتتاک، خوراک، مکان و جنستتتیت را در ارتقاط با بازنمایی رمزگان

هتای مموز  زبتان فارستتتی به غیر فارستتتی زبانان تم یف اظمد فرهنگی در مجموعته کتتاب

های ستوگیری، تکرار، ظضتور و غیاب سوژه و هصتفارملدم بررستی کرده استت  او مشترصت

های فوق شناسایی کرده و های اصلی بازنمایی رمزگانبستندگی رمزگانی را به عنوان مشترصه

 مورد تحلی   رار داده است 

انتلادی  یتوان نتیجه گرفت که پهوهش ظا تتتر، دارای جنقهبا توجه به پیشتتتینه تحلی  می

شوند؛ بر د و سترشتت خود، مطا عاتی انتلادی محسوب میاستت زیرا مطا عا  فرهنگی در نها

شتناستی فرهنگی نیز نگاهی انتلادی استتت  اصتتو ًا انتراب و بررسی  همی  استاا نگاه نشتانه

مو وع، با رویکرد فرهنگی خود برشی از انتلاد است  در ای  تحلی  نه به پوسترهای تقلیغاتی 

عنوان مو وعی فرهنگی نگاه شده و سعی به بلکه به متون مموز   خواندن فارستی و انگلیسی

شتناسی فرهنگی مورد تحلی  و بررسی ی برگزیده، با رویکرد نشتانهشتود متون  دو مجموعهمی

  رار گیرند 

 روش تحقیق -8

 نیزجا ای  در نتیجه در  ددمیگر تعیی  هشوپه ینظر دیکررو اساا بر هشوپه رو  هر

 چنی  با  قتها  هددمی ار ر نمارختیاا در فرهنگی نشانهشناسی که رفت شیرو اغسر به باید

 نشانهشناسی دازاننظریهپر کهاچر یمربرنمیخو دیکررو ی ا در دهمامپیش از شیرو به ایملاظظه

 بر که تحلی هایی و نمیکنند رهشاا نمتو تحلی  ایبر مشرک شیرو به دخو رثام در فرهنگی

 ز،مر ای،نشانه سبهر ی،یگرد و دخو نظیر مفاهیمی یمقنا بر نیز دمیشو ئهارا دیکررو ی ا اساا

 که صخا یشمندرو من از ی ابنابر و هشد سمطر دیکررو ی ا در که ستا هغیر و ظاشیه و مرکز

 در ،میکنند ئهارا تصویر جتماعیا ننشانهشناسا یا و اگررساختا ننشانهشناسا نمونه انعنو به

 از مو وعش تقیی  در دخو فرهنگی نشانهشناسی لظا ی ا با  نیست یخقر های منانتحلی 

 انعنو هیچ به رو ی ا از  ستا دهبر هبهر نیزیی اساختگر نظیر نشانهشناسی یگرد یهادیکررو

 یهارو  سایر از انبتو نیز دیکررو ی ا اساا بر نمتو تحلی  در که نیست ه ذ از دور

های در ای  تحلی  سعی شده پر از تحلی   گرفت هبهر دیکررو ی ا بچورچا در نشانهشناختی
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ن مشرک کردهای کمی نیز مزمایش شتتود؛  ذا برای با تحلی  گانکیفی، صتحت  ادعای نگارند

-Chiکای دو تک متغیره )با استتتتفاده از مزمون های پهوهش را ، فر تتتیههامعنتاداری تفاو 

Square Test) دهیم نیز مورد بررسی  رار می 

ی هتای خواندن و درک مطلب فارستتتی ویهههش ظتا تتتر کتتابی ممتاری پهوجتامعته

خواندن و درک های کتاب ی مورد مطا عه در ای  ملا همموزان خارجی استتتت نمونهفتارستتتی

( است که شام  1932)جعفری، نوابی، ابراهیمی، مموزان خارجیی فارستیمطلب فارستی ویهه

ه مت  با مو وعا  متنوع برای سته مجلد پایه، متوستط و پیشترفته است  هر کتاب شام  هجد

ها ای  علت انتراب ای  کتابتلویت مهار  خواندن و درک مطلب در ستطح مورد نظر است  

ای  همچنی  شتتتوند؛ استتتت که در مراکز مموزشتتتی معتقر داخ  و خار  از ایران تدریر می

ملایسه  و  امکان بررسی و تحلی  مجموعه از ستطح ملدماتی تا پیشرفته موجود است و بنابرای

ساختار کلی کتاب به ای  شک  است که ابتدا  های فرهنگی در هر سته ستطح وجود دارد مو فه

مموز با مت  و واژگان به کار شتود که باع  مشنایی زباناز خواندن مطرس می های پیشپرستش

های جدید مت  مموزان با واژههای جدید زبانرفته در من خواهد شتد؛ پر از من در برش  واژه

ش بعد، مت   خواندن ارائه شتده و سبر شتوند در برمشتنا شتده و برای خواندن مت  مماده می

ها یک برش تکمیلی با عنوان شتتوند  بعد از تمری های درک مطلب و واژگان مطرس میتمری 

خواندن بیشتتر در نظر گرفته شتده استت  ای  برش نستقت به مت  اصلی بار فرهنگی بیشتری 

ی های جامعهاز میی ها و بعضی ها، زندگی روزمره، جش دارد و مو توعا  من شتام  افسانه

باشتد  بعد از هر شش درا تمرینا  مرور به منظور مرور و تکرار زبانی فارستی می-فرهنگی

هایی که برای ها مصور بوده و عکراند  ای  مجموعه کتابهای  قلی در نظر گرفته شتدهدرا

ر کنند و ی دها کمک شایانی میمعنایی درا -اند، به انتلال بار فرهنگیهر درا انتراب شتده

و فلط متون نوشتتتتاری مورد مطا عه  رار  اندهشتتتدنهای ای  پهوهش تصتتتاویر  حاظ تحلیت 

  اندگرفته

های پایه و میانی مطا عه گردید و بته منظور تحلی  متون مموز  زبان فارستتتی، متون کتاب

نگ از ی فرهگانهبا توجه به ابعاد ستتته« دیگری»و « خود»های فرهنگی در دو فرهنگ رمزگتان

شناسی دیدگاه ریستنگر)بعد شتعری، محتوا، بافت(، استررا  و سبر با استفاده از ا گوی نشانه

 فرهنگی مکتب تارتو تحلی  شد 
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 هاتجزیه و تحلیل داده

نه  ایرانی و»های در ای  برش بتا ا گوگیری از مکتب تارتو ستتته رویکرد فرهنگی با عنوان

های مذکور بررستتی در کتاب« هم ایرانی و هم غیرایرانی»و « غیرایرانی و نه ایرانی»، «غیرایرانی

 اند شده

 رویکردهای الگوی مکتب تارتو

کند شناسی فرهنگی سه رویکرد نسقت به فرهنگ اتراذ میطور که  قلاً ذکر شد، نشانههمان

های متفاو  را در  ا ب ای  ستته رویکرد انجام و هر نوع تحلیلی اعم از متون مرتلف در بافت

استتتت  ای  رویکرد با کارکرد هویت « خود و نه دیگری»دهد  رویکرد نرستتتت، رویکرد یم

تر گفته شد، در ای  رویکرد طور که پیشبرشتی و ایدئو وژیکی فرهنگ ستر و کار دارد  همان

 خودْ فرهنگی است و دیگری بدوی 

 های خواندن و درک مطلب فارستتتیمت  خواندن و درک مطلب در کتاب 10بتا بررستتتی 

از  چهارده مت  ،بیست مت  و در سطح میانی ،زبان در ستطح پایهمموزان غیرفارستیی زبانویهه

درصد از ک  متون ای  دو سطح با رویکرد  00/41عقار  دیگر کردند  بهای  رویکرد پیروی می

مذکور نوشتته شتده است  به عنوان مثال در مت  درا سوم به بازنمایی شک  خانه در فرهنگ 

 (1)شک  توان من را بازنمایی رمزگان مکان دانست پردازد که میوجه درزمانی می خود در
 

 
 (33: 1333جعفری، نوابی، ابراهیمی،ی متن رویکرد خود و نه دیگری )نمونه .1شکل 
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اگر بتوان فضتا را به دو شک  طقیعی و مصنوع در نظر مورد، رمزگان  مکان برش مصنوع و 

در نتیجه فرهنگی  فضتتتا خواهد بود  به عقار  دیگر هر مکان ظاصتتت  فعا یتی معنادار بر روی 

گر شتتده از خانه در ای  مت ، جلوهتوان گفت توصتتیف ارائهفضتتایی طقیعی استتت  بنابرای  می

ای دوسویه میان انسان ( معتلد است که رابطه1932رهنگ خود استت  سجودی)معنای زندگی ف

ی اول ای  انسان است که مکان را معنادار توان گفت در درجهو مکان وجود دارد؛ به عقارتی می

/ درون به نمکا هرعلاوه بر ای  برشتتد  کند اما در ادامه مکان نیز به انستتان معنا و هویت میمی

 ،شهر ر خا/ شهر خ دا ر،کشو ر خا/ رکشو خ دا مانند د؛میشو تلسیم ر خا/ ونبیر و خ دا

و  فرهنگی نشانهشناسی طری  از گرا  هغیر و خانه ر خا/ خانه خ دا ،محله ر خا/ محله خ دا

 دارای که دمیشو تللی جایی خ دا یا درون ،بگیریم پی را بح  ی ا 1با توجه به نمودار شماره

بازنمایی مکان در فرهنگ   بیمعنایی و بشوم ،بینظمی رچاد که جایی ونبیر و معناست و نظم

 ی سنتی ایرانی و نیزشتود و علاوه بر نشان دادن ا گوی معمو ی خانهخود به ای  مت  ختم نمی

های های گردشتتگری و ورزشتتگاههای تاریری، جاذبهستتقک زندگی جمعی، به بازنمایی مکان

ر به ستتتف»وان مثال در درا چهاردهم کتاب پایه، متنی با عنوان پردازند  به عنایران  دیم نیز می

ری ای گردشگگنجانده شتده که به معرفی طقیعت کویری ایران پرداخته و من را جاذبه« ارگ بم

کند  در ادامه درا پانزدهم کتاب پایه، بازار تهران را معرفی ایرانی معرفی میبه دانشتتجوی غیر

ذکر شتده که بازار  هر شهر نمایانگر فرهنگ من شهر است بنابرای  کند  در ای  مت  صتراظتاً می

ی بازارهای شتتهر مذهب و اعتلادا  ستتاکنان من را نشتتان وجود مستتجد و ظمام در کنار همه

 دهد  می

 (،0اند)شتتتک  استتتلامی پرداخته-در متونی کته بته معرفی ورز  از دیدگاه فرهنگ ایرانی

 شود که:مشاهده می
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 (133: 1333ی متن رویکرد خود و نه دیگری )جعفری، نوابی، ابراهیمی،نمونه .2شکل 

 

ها کوتاه معماری ستلف ورزشتگاه ستنتی ایران به شتک  گنقد است و در ورودی ورزشگاه

ی پهلوانی، توا ت  و فروتنی در ورزشتکاران تلویت شود  در ای  مت  ستاخته شتده تا روظیه

 جنسیت نیز تمکید شده است  علاوه بر رمزگان مکان، بر رمزگان

 شناختهزبا 1جنسیت و جنر ممفهو دو ابتدا در ستا وری ر جنسیت نماییزبا تحلی  در

 اردند ال تید چنی  جنسیتاما  د،میگیر تعل  ننساا هویّت یستیز یجنقه به جنر ممفهو :شوند

 شک  من یهاارداد ر و جتماعیا ندگیز بستر در که ستا فرهنگی–جتماعیا مفهومی بلکه

  اب  ارههمو د،میشو معی  مفهومی چنی  یواستتطه به که نلشهایی رو ی ا از استتت  گرفته

 یعرصه که نباز ز موم نمتو در»  شودمی همشاهد نیز مرتلف م اجو یخرتا در مرا  ستا تغییر

 دخو به نیز ایتتتازه دبعاا ندامیتو جنسیت نماییزبا ،ستا «ییگرد» و «د»خو یمتواجهتته

 یشتتتقکه با طتقاار در ارههمو دخو که جنسیت نمزگار   وا در  (11: 1930م ایی، «)دبگیر

 یجنقه از هم که کرد هداخو دیجاا مو عیتهایی، دارد ار ر مرتلف یهانمزگار از ایپیچیده

  ستا سیربر  اب  نباز ز موم یجنقه از هم و فرهنگی معا

                                                           
1  . Sex and Gender 
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ستلامتی، فلط مردان در ورز  سنتی ایرانیان در مت  درا یازدهم که در رابطه با ورز  و 

کنند و وسای  ای  ورز  شقیه ابزارهای جنگ است و در ملاب  در مت  درا سوم، ورز  می

شود  در سطح داری معرفی می، در وجه درزمانی، خانه«خود»های ایرانی در فرهنگ شغ  خانم

ه های ای  خانم بدرا اول، فعا یت میانی نیز با نشان دادن برشی از زندگی زن  همسایه در مت 

 ترتیب:

 رخت په  کردن 

 کار در مشبزخانه 

 کشیدن غذا 

 چیدن میز غذا 

 جم  کردن میز غذا 

 هاسرگرم کردن بچه 

 هارسیدگی به درا بچه 

 شست و شو و نظافت 

عنوان شتده استت  ای  ستوگیری جنسیتی به سمت مردان در ای  مت  نسقت به متون دیگر 

خورد  در مت  درا شتتتانزدهم کتاب میانی تری به چشتتتم میک  پررنگای  مجموعه، به شتتت

ی نلّا ی و هنر داستتان سترایی و پرده خوانی اطلاعاتی ارائه شده است و در من ذکر شده درباره

گویی را به که نلّال زن نیز در ایران وجود داشتتته استتت؛ در مت  درا ستتوم کتاب پایه  صتته

ای زبان خواندن  ای  متون رمزگان جنستتیت در ستتبهر نشتتانهدهد   ذا با مادربزرگ نستتقت می

 های ارائه شده خواهد ساخت ایرانی، زنان را در  ا ب  مسئو یتمموزان غیرملصد زبان

ستتازی خودْ جا که به برجستتتههای هنر مانند موستتیلی و نلاشتتی نیز مندر بازنمایی رمزگان

کند که مو وع نلاشی مینیاتور در فرهنگ ان میپردازد، استتاد فرشتچیان را معرفی کرده و بیمی

ایران عرفان و هنر استت  در همان مت  درا یازدهم نوع شتعر و موسیلی هنگام ورز  سنتی 

ایران معرفی شتده که باید از اشعار مذهقی انتراب شود   ذا در فرهنگ ایرانی، ورز  را هم نه 

 هند دیشوایان  دینی خود انجام میی پبرای جسم بلکه برای تلدّا و به پیروی از توصیه
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شود مت  درا های فرهنگی در جوام  محسوب میدر بازنمایی صنعت که یکی از رمزگان

گری در ایران پر از اسلام و تمثیرا  دی  اسلام بر ای  صنعت هفدهم کتاب پایه، صنعت شیشه

 را برجسته ساخته است 

به معرفی رمزگان پوشتتاک « ایران باستتتان  قاا در»در مت  درا دوم کتاب میانی با عنوان 

 و تری دبررپرکا از یکی انمیتو را ا قا یا کپوشا نمزگادر فرهنگ خود پرداخته شده است  ر

 من شک  تری دیبنیا در کپوشا دکررکا گرچها  نستدا جامعه هر فرهنگی هجوو تری رشکام

 ارههمو یددتر ونبد ماا ستا نگوناگو محیطی و طقیعی م اعو ملاب  در ننساا نبد از ظفاظت

 در که یمرا  ستا فتهرمی رشما به نسانیا م اجو فرهنگی یجنقهها مهمتری  از یکی کپوشا

 در باید را کپوشا ی ابنابر  دارد رظضو رشکام و ئمیدا شکلی به هاننساا یروزمره ندگیز

 و داریمعنا نتیجه در و داد ار ر فرهنگی یهانمزگار از یکی و اینشانه منظا یک یزمره

  دنمو سیربر جامعه هر فرهنگ و نسانیا عجتماا با طتقاار در را من زیمعناسا

ی مادها تا کنون در بعد درزمانی از دوره« خود»در مت  مذکور، شتتتاهد بازنمایی پوشتتتش 

هستیم  همچنی  شاهد ظهور  پوشش متفاو  زنان و مردان و طقلا  اجتماعی مانند کشاورزان، 

از ای  بوده  تری پوشاک در دنیا بسیار گستردهای زبان ملصد هستیم  مسلماً دایرهشانهدر ستبهرن

های  دیگری  گیرد؛ اما پوشتتشهای معروف را دربرمیو دنیای مد و صتتنعت پوشتتاک و شتترکت

 شودجهت با فرهنگ ایرانی نیستت نه تنها در ظاشتیه و مرز دیده نمیستو و همفرهنگی که هم

اند؛ زیرا پوشاک  دیگری، به د ی  دیگری بودنش امکان ای طرد شدهستبهرنشتانه بلکه به کلی از

استلامی را ندارد و ممک  است در -ای ایرانیی عمومی و ستبهرنشتانهبازنمایی در یک عرصته

 مو عیتهایی ای را مورد تهدید  رار دهد  از طرف دیگرصور   جذب،  در   مرکز سبهرنشانه

 ستا رداربرخو یمؤثر زیمعناسا از مو عیتها ی ا با طتقاار در کشاپو نمزگار که دارد دجوو

 دجوو ر صو در یا و اردند دجوو کلی رطو به مو عیتهایی چنی  یا مت  ی ا در ظا یکه در

ایران به د ی  وستتعت جغرافیایی در هر   دنمیشو نهام شام  کپوشا نماییزبا ،ی  مو عیتهاا

 یا نیرابای مو عیتها در دهستفاا ردمو کپوشا لمثا انعنو به طلقدمنطله، پوشتاک خاصی را می

 و اریسوگو سمامر ازدوا ، جش  مانند مرتلفی سمامر در و مذهقی ماک ا در ،مهمانیها ،برفی

 کپوشا صنعت به کپوشا نمزگار از برشی همچنی   ه نیز در ای  مت  ذکر نشتتده استتتغیر

 گرفته شک  من نمواپیر که مرتلفی مداب و  مناسقا و کپوشا و فر و خرید از  دارد صختصاا
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که  رمشهو ادفرا ا قا و مد ینیاد تا سیوعر سمامر ا قا خرید و عید شب ا قا خرید مانند

 نماییزبا مت  ی ا درنیست   یخقر مت  ی ا در نهام نماییزبا از طور که  قلاً ذکر شتتد،همان

  ستا تردهگستر مانیزهم دخو از کمی ظ حا از   اال ،مانیدرز دخو کپوشا

شتتود، فراوانی متون فارستتی با رویکرد طور که در جدول شتتماره یک مشتتاهده میهمان

رانی خود  فرهنگی، به شک  معناداری کم است و تنها ستازی دیگری  فرهنگی و ظاشیهبرجستته

 در مجموع دو کتاب پایه و میانی کمتر از سه درصد ک  متون را برود اختصاص داده است 
 

 فرهنگ شناسینشانه الگوی با فارسی هایکتاب مطابقت میزاندرصد و فراوانی  .1جدول 

 یفارس فرهنگ شناسینشانه
 کل )هر دو کتاب( کتاب میانی کتاب پایه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 رویکرد

 خود و نه دیگری 
02 61/66 14 13/91 94 00/41 

 رویکرد

 دیگری و نه خود 
1 11/0 1 11/0 0 11/0 

 رویکرد

 هم خود هم دیگری
16 41/41 01 99/61 91 62 

 122 10 122 91 122 91 مجموع

 

هفتم کتاب پایه، اختراع چر   دراشتتود: ظال به رویکرد ایرانی و نه غیرایرانی پرداخته می

ند و کی عطف تغییر نوع زندگی و پوشتتتاک  مردم دنیا معرفی میخیاطی در انگلستتتتان را نلطه

ند که کی کوتاهی از ای  اختراع در انگلستتتان، فرانستته و امریکا بیان میی تاریرچهپر از ارائه

های خشتتکشتتویی در  چر  خیاطی مستتقب ستتاخته شتتدن  ابزارهای  دیگر مانند اتو و ماشتتی

کشتتتورهتای  دیگر  رار گرفت  در مت  درا نهم کتاب میانی، فرهنگ روم و  دمت داشتتتت   

مموز  و پرو  در ای  مکان برجستته شتده و در ملاب  ایران و سیستم مموز  و پرور  به 

توان وجود ستتیستتتمی دانستتت که در ظاشتتیه رانده شتتده استتت  یکی از د ای  ای  طرد، را می

ی کنیم، دغدغهدانیم و هر ستتتال با تغییراتی که اعمال میرا مشتتتوب میودی نیز، منفرهنگ خ

 اصلاس ای  سیستم را داریم 

 در بررسی رویکرد  هم ایرانی و هم غیرایرانی، نتایق زیر بدست ممد:
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در مت  درا ستوم کتاب سطح میانی، تعریف زیقایی در فرهنگ خود و دیگری تومم با هم 

اما دیگری فرهنگی در ای  مت ، فرهنگ  مفریلاست و به دنیا و صنعت پر بررستی شتده استت  

 خوانیم:ای نشده است  در ای  مت  میزرق و برق غرب از مد و زیقایی اشاره

ذابیّت ماد زیقایی و جمثلا بینی په  در کشور ما، ایران، زیقا نیست، و ی در کشور گینه ن»    

قا هستند، و ی مردم در بعضی از کشورهای مفریلایی برای های سفید و ردیف، زیدندان است  یا

 «کنند      ها را رنگ میزیقایی، بیشتر  دندان

شود، در برش  خواندن  صتحقت می « در   اراده»که از در درا شتشتم همی  کتاب زمانی

های م پ که رمزگان مکان  فرهنگ دیگری استتتت؛ بیشتتتتر،  دمت ورز  کوهنوردی را به کوه

 سازی   دمت کوهنوردی درکرده و در ادامه با اشاره به داستان مر  کمانگیر، به برجسته معرفی

ایران و هدف  ایرانیان از ای  ورز  پرداخته استتت؛ در ای  مت   کوتاه یک بند به پرواز تیری که 

دهد که ای  مت  مر  از با ای کوه دماوند پرتاب کرد، اختصتاص داده شده است  ای  نشان می

هنگ سازی فرچند با رویکرد هم خود و هم دیگری نگاشته شده اما بیشتر سعی در برجسته هر

 خود در ملاب   دیگری  فرهنگی داشته است 

، دیگری  فرهنگی، شرق دور «های مرتلفخرافا  در فرهنگ»در مت  درا یازهم با عنوان 

و بدیم  به تحریر  یم ی اعداد خو استتتت و خرافا   کشتتتورهای ژاپ ، کره و چی  درباره

ها ذکر شتتده استتت که نشتتان درممده و از طرفی باورهای ایرانیان مانند  به ترته زدن، درکنار من

شناسی فرهنگی دهد نویستنده با انتراب ای  مت  رویکرد هم خود و هم دیگری را در نشانهمی

 در پیش گرفته است 

داند اما در نفت در جهان میرس مطهر چنتد ایران بته جرم  خود را یکی از تو یتدکنندگان 

بازنمایی رمزگان  صتتتنعت نفت در مت  درا ستتتیزدهم، رویکرد هم خود و هم دیگری دیده 

ما ی شناسی، امریکا، مفریلای شهای باستانشتود؛ نویسنده با استناد به اسناد تاریری و کاو می

 برد و روسیه را در کنار مسجد سلیمان در ایران نام می

، در درا ستتتیزدهم کتاب میانی همزمان «انرژی»ی محتوای مموزشتتتی با عنوان ههنگام ارائ

شوند  در ای  مت  پر از اشاره به داستان یکی از خود و دیگری در کنار یکدیگر نشان داده می

ی مصتر که معقدی ستاخته بود که با طلوع خورشید درب) ( من باز و با غروب خورشید فراعنه
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یز داستتان  ارشمیدا، مرترع بزرگ یونان  دیم، که ناوگان روم را با شتد و ندرب من بستته می

 خوانیم:استفاده از انرژی خورشیدی به متش کشید؛ می

ی ها در استفادهی توجه خاص مندهندهدر ایران نیز معماری ستنتی ایرانیان  باستتان، نشتان»

کشتتور ایران به د ی  های  دیم بوده استتت     درستتت و مناستتب از انرژی خورشتتید در زمان

ها  رار دارد  میزان مندی از انرژی خورشتتتیدی در بی  نلاط مرتلف جهان در با اتری  ردهبهره

تابش  خورشتید در ایران با اتر از میزان متوستط جهانی استت  در ایران به طور متوسط، سا یانه 

 «روز مفتابی گزار  شده است که بسیار  اب  توجه است  012بیش از 

 مموز  زبان هایکتاب مطابلت محتوای متون مودار زیر به بررستتتی توصتتتیفی میزاندر ن

 دد گرو برای منها درصد بیان می شودفرهنگی پرداخته می شناسینشانه ا گوی فارسی با

 

 
 های فارسیفرهنگی کتاب شناسیانواع رویکردهای نشانه توزیعدرصد  .2نمودار 

 

نیز استتتفاده می شتتود  در ای  مزمون به  کای دو تک متغیرهمزمون ، از تربرای بررستتی د ی 

های انواع رویکردهای بی  فراوانی کتاب پایه و کتاب میانی بررستتتی وجود تفاو  معنادار در

خود،  نه و دیگری دیگری، رویکرد نه و خود فرهنگی )رویکرد شتتناستتینشتتانه گانه درستته

 ی مورد مزمون به شرس زیر است:فر یهدیگری( پرداخته می شود و  هم خود رویکرد هم

H0 رددیگری، رویک نه و خود فرهنگی )رویکرد شناسیانواع رویکردهای نشانه توزی  : بی 

 معناداری تفاو  کتاب پایه و کتاب میانی، دیگری( در هم خود خود، رویکرد هم نه و دیگری

 وجود ندارد 
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H1 رددیگری، رویک نه و خود فرهنگی )رویکرد شناسیهای نشانهدانواع رویکر توزی  : بی 

 معناداری تفاو  کتاب پایه و کتاب میانی دیگری( در هم خود خود، رویکرد هم نه و دیگری

 وجود دارد  

 شناسیانواع نشانه توزی  بی ( به ای  مفهوم استت که H0بنابرای  رد فر تیه صتفر مماری )

دیگری(  هم خود خود، رویکرد هم نه و دیگری دیگری، رویکرد نه و خود فرهنگی)رویکرد

 کای دومزمون  ازم به ذکر استتت در   وجود دارد معناداری تفاو  کتاب پایه و کتاب میانی در

( مربوط Sig( و همچنی  ملدار ستتطح معناداری )Chi-Squareی کای دو )از مماره تک متغیره

یه در صورتی فر  ود وبه من جهت تصتمیم گیری در مورد رد یا  قول فر تیه استتفاده می شت

sigباشد ) 26/2( کمتر از sig( رد می شود که سطح معنی داری مزمون )H0صفر ) < 0.05  )

 نتایق مزمون در جدول زیر نشان داده شده است:
 

 زبان فارسی -کای دو تک متغیره برای فرضیه ی اولمون زنتایج آ  .3جدول 

 درجه آزادی (Sigداری )سطح معنی  (Chi-Squareآماره کای دو ) فارسی زبان

 0 222/2 111/11 کتاب پایه

 0 222/2 111/11 کتاب میانی

 

 222/2برابر با  مزمون در کتاب پایه و کتاب میانی معناداری بر استتاا جدول فوق، ستتطح

درصد فر یه  36بنابرای  با اطمینان  (Sig = 0.000 < 0.05)باشد  کمتر می 26/2 استت که از

 شتتناستتیانواع رویکرهای نشتتانه توزی  شتتود و می توان گفت بی می رد( H0مماری ) صتتفر

دیگری(  هم خود خود ، رویکرد هم نه و دیگری دیگری ، رویکرد نه و خود فرهنگی )رویکرد

 انزب مموز  به عقار  دیگر متون وجود دارد  معناداری تفاو  کتتاب پایه و کتاب میانی در

 خودی غیر فرهنگ رانی ظاشتتیه و خودی فرهنگ ستتازی برجستتته به کنندمی ستتعی فارستتی

 ببردازند 

 رویکرد»مربوط به کتاب پایه،  فارسی زبان مموز  تر در جدول توصیفی یک در متونپیش

« دیگری هم خود رویکرد هم»دارای با اتری  درصتتتد و در کتاب میانی،  «دیگری نه و خود

  ی فوق ظاصو مزمون فر تیه، نتیجهدارای با اتری  درصتد بودند  اما با بررستی هر دو کتاب 

 شد 
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 ی فرهنگگانهبازنمایی ابعاد سه

ی فرهنگ نشان داده شده است  به عنوان گانهی ابعاد سهفراوانی و درصد  ارائه دودر جدول 

مثتال در مت  درا پنجم کتتاب پتایته کته رمزگان فرهنگی خوراک را در فرهنگ خود معرفی 

 های ایرانی  و م  و طرز طقخ من صحقت شدهزرد و مرباکند، از غذاهای ستنتی مانند شتلهمی

 است 

 راکخو نرست یدرجه ها دارای دو کارکرد استتت  دری فرهنگهمه خوراک در ینشتتانه

 فرهنگی یجنقه دوم دکررکا و ستا ننساا یاو یّه یهازنیا از یکی و بلا وندگی ز ایبر تیور ر

 دارد؛ تمثیر جتماعیا بطروا بر دارمعنی فعا یت یک انعنو به راکخو  »دمیگیر بر در را راکخو

 گیربز برش بر ناظر و میکند معی  را دی تصاا ی گوهاا از ریبسیا و تثقیت را ی د و دا عتلاا

ی غذایی (  ظتی در مورد یک وعده1932، 1فاستتر و اندرسون«)گرد  زندگی روزانه استت از

 ردنخومعنای  نیایرا فرهنگ در  دمیشو ساخته مرتلفی معانی مرتلف یفرهنگهاستتاده در 

 عیگراتد مشا یوعده در همچنی  و رناها یوعده در من ردنخو و صقحانه یوعده در پنیر و ننا

 نلش ،شوند نبیا که ایسانهر هر در راکخو ینشانهها سدرمی نظر به  ستا تیومتفا معانی

 و نددار را جتماعیا نشم ،س  ،جتماعیا یطقله ،جنسیت م، و ،ملیّت ،مو عیّت یکنندهمتمایز

 ی ا (  به091: 1911دی، سجو)«نداجتماعیا ییاگروا یا ییاهمگر و ر  د هجایگا یکنندهتعیی 

 توجه یهانکانو از یکی به یلی ، ،یمدار رکاوسر فرهنگ دو تعام  با که مو عیتهایی در ترتیب

 لظال و راکناخو ملاب  در راکخو ی؛یگرد و ما راکخو نهمچو تیاتمایز د؛بو هداخو راکخو

 همچنی  و پزوپرت اربزا و یشبزم مداب و یی هام و ،متفا ییاغذ یهعدو یا و امظر برابر در

 و مطعاا مانند اردیمو و هامراییستتفره و هسفر به طمربو مسور ردن،نرو یا ردنخو ییی هام

 معد/  پذیر ،مرتلفهای مهمتانی و سمامر و هااریسوگو ،جش ها راکخو ری،نذای غذ

 یا اغذ نهمچو ملو ههایی و دادنشیرینی یا دنکرنمهما رف،تعا یملو ه ا،غذ به  عود  پذیر

 جمله از هانمزگار سایر بر راکخو نمزگار که تیاتمثیر همچنی  و ایمنطله و ملی نوشیدنی

، «دنکر جرم ننا» مانند  صطالظاا و ا مث  رب اعنوا از اردمیگذ فرهنگ هر در نباز نمزگار

 خل  به اغذ یتهیه  ظاال و هاهمز دادن نسقت تا «خانه مورننا» یا و سر«سقزی دادن بوی  رمه»

 مشرکبنابرای    هغیر و جوشی ،تند ،بانمک ه،ترشید ،شیری  م،گرد، سر مانند هامدم یخو و

                                                           
1  . Foster, G.M. & Anderson, B.G. 
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 یفاا یگرد یفرهنگها با طتقاار در و فرهنگ هر در مهمی ربسیا نلش راکخو نمزگار که ستا

 ی ا در ماا  بگیرند هیددنا را نلشی چنی  نندانمیتو اهناخواه خو نیز نباز ز موم نمتو و میکند

  باشد نماییزبا ی ا چگونگی صلیا یمسئله سدرمی نظر به نمیا

رمزگان خوراک، از جمله ابعاد محتوایی فرهنگ در نظر گرفته شتتده است زیرا در هر سبهر 

مموز ی من، تصوراتی از فرهنگ  زبان ملصد به زبانای از جمله ابعادی است که به واسطهنشتانه

شود به عنوان  ی افراد مشرک میاهمیّت ای  بعد از فرهنگ در کارهای  روزانهشتود  منتل  می

مموز(، در بافت  رستتتتوران  رار گرفته و با منوی  غذا و جا زبانمثال هنگامی که دیگری)در ای 

شتود  در ای  مو عیت، محتوای  فرهنگی  ارائه شده به وی، او را از نام  غذاهای جدید مواجه می

 برشد گی یا سردرگمی در انتراب غذا رهایی میشوک فرهن
 

 فارسی زبان آموزش هایباکت در فرهنگ یگانهسه ابعاد بازنمایی ینحوهدرصد و فراوانی  .3جدول 

 فرهنگ یگانهسه ابعاد
 کل )هر دو کتاب( کتاب میانی کتاب پایه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 99/1 9 2 2 60/0 9 بعد شعری

 11/01 19 9/04 01 23/91 91 بعد بافت

 12/12 112 1/16 11 93/11 13 بعد محتوا

 122 001 122 121 122 113 مجموع

 

رمزگان خوراک به عنوان بعد « شتتتام تو د»در محتوای  مت  درا پنجم کتاب پایه، با عنوان 

محتوایی فرهنگ خود، بازنمایی شتده استت  در ای  درا جش  گرفت   تو د همراه با خوردن  

 یمزه»شود که م  و کیک و تنللا  بیان شتده است  در مت  دیگری از همی  درا عنوان می

تر های مرتلف غذاها را خوشتتتمزهها و ادویهها خیلی مهم استتتت  چاشتتتنیغتذا برای ایرانی

 جهت در میکند سعی« نیایرا یخوشتتمزه راکخو» طری  از ، نماییزبا از شک  ی ا«  کنندمی

ایرانی در ملاب   فرهنگ و نباز یهانمزگار سایر من تق  به و راکخو یهانمزگار بیشتر بجذ

 ستا ار ر «ییگرد» جاای  در   وا در  کند عم  طور عام،فرهنگ غرب و دیگری  فرهنگی به 

 و نباز یگیردیا به د،میشو  لاا نماییزبا ی ا طری  از که نیایرا ایغذ خوشمزگی یواستتطه به

در مت  درا شتشتم همی  کتاب، شب یلدا با خوردن  مجی  و   دشو نیز ترغیب نیایرا فرهنگ

خوانی نمود پیدا شود و بعد  شعری ای  مت  در ظافظهندوانه و شتام دور هم، جشت  گرفته می
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ی ماهان همراه با شتتتام و از خانواده« همستتتایه خانم»کنتد  درا اول کتاب میانی دعو   می

  درا دوم کتاب میانی نیز پدر  همستتر  رامی  با او باشتتد  در متمی« چند جور غذا»پذیرایی با 

میند  در ای  نوع بازنمایی ها میگوید برای تو د  دختر ، شتتتام به منزل منگیرد و میتماا می

یابد که بر خلاف فرهنگ غرب که با ستترو نوشتتیدنی مموز درمیبه  حاظ محتوای فرهنگی، زبان

معمو ا جم  شدن  خانواده و دوستان و مشنایان دور  گیرند؛ در فرهنگ  ایرانییا اسنک جش  می

 هم، با پذیرایی خوراک ایرانی و معمو اً صرف شام همراه است 

های است؛ در کتابشتناستی مکتب تارتو عنوان شدهطور که در ا گوی نشتانهبنابرای  همان

 دیخو متس در و درون فرهنگ  دمیگیر ار ر نافرهنگ ملاب  در فرهنگ ،مموز  زبان فارسی

در نظر « دیگری»دارد و  دجوو ونبیر در ،ستا یگرد یفرهنگها شام    وا در که نافرهنگ و

 دارمعنا نظر درندگی وجود دارد  و زمتنیت  د،خو یا درون سمت در نتیجه در و شتتودگرفته می

ا ب گیرد و در نتیجهیا نامتنیت  رار میطقیعت  ی،یگرد و ونبیر سمت در ملاب  و منظم است در

 فرماست نظمی و بدویت ظکمجا مشوب، بیمن 1توجه به نمودار 

 گیریبحث و نتیجه-5

های خواندن و درک در ای  پهوهش ستعی شتد با بررستی متون مموز  زبان فارسی کتاب

ها در نوع مموز  فرهنگ از طری  زبان تحلی  گردد ستتتبر ا گویی برای مطلتب، رویکرد  من

موری شتتده از متون های جم طور که از دادههمانپیشتتنهاد گردید  « دخو»ی ابعاد فرهنگ  ارائه

از رویکرد  درصتتتد از ک  متون مموز  زبان فارستتتی 00/41مید، های مورد مطا عه برمیکتاب

وان نتیجه تکنند؛  ذا میمسکو پیروی می-شناسی فرهنگی مکتب تارتونشانه« خود و نه دیگری»

رانی سازی فرهنگ خودی و ظاشیهکنند به برجستهعی میگرفت متون مموز  زبان فارستی ست

ر ای  گویی فرهنگ دوتوان نتیجه گرفت ماهیت گفتبنابرای  می فرهنتگ غیرخودی ببردازنتد 

اند  ستتازی فرهنگ خود پرداختهها  تتعیف استتت زیرا به شتتک  معناداری به برجستتتهکتاب

 یهای مموز  زبان فارستتتی به نتیجهبای دیگری از کت( نیز با بررستتتی مجموعه1930م ایی)

ی گانهی ظا ر با پهوهش م ایی در نظر گرفت  ابعاد سهمشابهی دست یافته است اما تمایز ملا ه

 های توصیفی است های کمی و مماری در کنار تحلی فرهنگ و نیز استفاده از تحلی 

ط فرهنگ را که مربواز بی  ابعاد مرتلف فرهنگ، متون مموز  زبان فارستتتی بعد  محتوایی 

ذب ای جاستت، به مرکز سبهر نشانه« خود»به هویّت و نگر  گویشتوران یک زبان نستقت به 
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اند از دیگری  فرهنگی سر  بگویند، سعی اند  از طرف دیگر، مو فان هر زمان که  ازم دیدهکرده

مرکز ستتتبهر ستتتو و همگرا با فرهنگ خودی را به های فرهنگی  محتوایی هماند تا نشتتتانهکرده

سو، عمدتًا از ابعاد  بافت و های غیر همای جذب نمایند و در هنگام بازنمایی ابعاد و نشانهنشانه

های گردموری شتتده در ی دادهاند   تتمناً با ملایستتهاستتتفاده کرده« دیگری»مو عیت  فرهنگ 

درصد از ک   11گردد که متون فارسی در  ریب به ی فرهنگ، روش  میگانهی ابعاد ستهظوزه

ها ها را به بافتدرصد از نشانه 11/01پرداخته و « خود»سازی محتوای فرهنگ متون، به برجسته

های ارتقاطی زبان اختصتاص داده استت؛ گویی گویشتتوران  فارسی علله و افتراری و مو عیت

 ی فرهنگ و تمدن خود دارند   اب  توجه نسقت به هویّت فرهنگی و پیشینه

 که اول نباز اینشانه سبهر  دارد رکاوسر هعمد اینشانه سبهر دو با زیمومنباز یندافر

 ییگرد فرهنگ اینشانه سبهر و دارد رختیاا در و دهکر نیدرو دخو فرهنگ از را من زمومنباز

 از و زیمومنباز وعشر با  کند نیدرو دخو ایبر ییگرد فرهنگ نمتو از را من باید زمومنباز که

 دمیشو نقاشتها زمومنباز اول اینشانه سبهر خ دا در نمتو ای ازب، خزانهجذ رکازوسا طری 

 بجذ با من شدر چنانچه و ددمیگر غنیتر نهاخز ی ا زیمومنبازند رو یادامه با یقرتد به که

 درون کوچکی اینشانه سبهر که شتدا رنتظاا انمیتو ،کند اپید مهادا ورودی یهانمزگار بیشتر

 انمیتو را یسبهر »چنی  ؛دبگیر شک  دوم نباز اینشانه سبهر انعنو به زمومنباز اینشانه سبهر

 منجااسر و دکر هداخو شدر خوبی به  قتامر و سیدگیر ر صو در که دکر تشقیه جنینی به

 ایبر را من دارد، عجتماا با که تقاطیار یواستتطه به دفر هر و (1930م ایی، شد«) هداخو متو د

 بمحسو 1هشدلکریو یسبهر باید را زهتا ایسبهر نشانه لظا هر در گرچها  میکند نیدرو دخو

 کام   خصوصیا شام  که گونهمن دوم نباز اینشانه سبهر را من اننتو رو ی ا از شاید و دکر

    گرفت نظر ، درباشد فرهنگی ییگرد اینشانه سبهر

ه مموز است که بهنگ  زبانتر ذکر شتد، بعد محتوای فرهنگ، برشی از فرطور که پیشهمان

ای کند  بنابرای  تلا  تدوینگران متون مموز  زبان برای تشکی  سبهرنشانهوجود  افترار می

 ی فرهنگیکند به او  تتربهمموز ظر میجدید در ای  بعد، به ویهه در مراظ  ملدماتی که زبان

 «دیگری»  فرهنگ شتتود بلکه ممک  استتت به دفوارد شتتده استتت، نه تنها منجر به جذب نمی

طق  ای  سازوکار، چنانچه تدوینگران متون مموزشی  ی معکوا داشتته باشتد بیانجامد و نتیجه

                                                           
1  . Creolized 
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توانند از در ستتتطوس ملدماتی را دارند؛ می« رویکرد خود و نه دیگری»تمتای  به استتتتفاده از 

 سازی  ابعاد بافت در فرهنگ خود بهره گیرند برجسته

های ستطح پیشترفته نیز بررسی گردد؛ شتود در مطا عا  مینده، کتابدر نهایت پیشتنهاد می

های فارستی به غیر فارسی زبانان و کتابهای مموز  زبان ای کتابهمچنی  به صتور  ملابله

های م مانی، انگلیستی و فرانسه مورد مطا عه و تحلی   رار گیرند تا از ای  پر تیراژ مموز  زبان

میانه و به طور مشتتترک، ایران در رویکردهای فرهنگ غرب، فرهنگ شتتترق، خاور رهگتذر

 مموز  زبان بر محللان و مو فان و مموزگاران زبان دوم مشرک گردد 

 کتابنامه

ان: تهر شناسی ارتقاط دیداری های تصویری تا مت : به سوی نشانهاز نشانه(  1939اظمدی، ب  )  1

 مرکز 

فرهنگ و مموز  من در برگزیده کتاب های مزفا از منظر نشانه شناسی تحلی  (  1930م ایی، س  )  0

 تهران: پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی  فرهنگی 

نامه   فصلهای غربیسیاست فرهنگی تفاو  در بازنمایی ظجاب اسلامی در رسانه(  1932بشیر، س  )  9

  13-46، صک 9تحلیلا  فرهنگی،  شماره

خواندن و درک مطلب فارسی ویهه ی زبان مموزان غیر ایرانی )کتاب (  1939جعفری، ف  نوابی، ا  )  4

 تهران: موسسه  غت نامه دهردا و مرکز بی  ا مللی مموز  زبان فارسی  میانی( 

خواندن و درک مطلب فارسی ویهه ی زبان مموزان غیر (  1932جعفری، ف  نوابی، ا  ابراهیمی، س  )  6
 تهران: موسسه  غت نامه دهردا و مرکز بی  ا مللی مموز  زبان فارسی  انی)کتاب پایه( ایر

, صک مجله علوم انسانی  جایگاه فرهنگ در مموز  زبان های خارجی(  1911ظاجی رستملو، ق  )  1

193-164  

در  ارتقاطا  بی  فرهنگی: ترجمه و نلش من در فرمیندهای جذب و طرد  ( 1911سجودی، ف  )  1

 شناسی: نظریه و عم ، تهران: نشر علم فرزان سجودی، نشانه

   تهران: نشر علم شناختیارتقاطا  بی  فرهنگی: رویکرد نشانه(  1911سجودی، ف  )  1

شناسی:   در فرزان سجودی، نشانههای مت : مسجد امام اصفهانچا ش در  ایه ( 1911سجودی، ف  )  3

 نظریه و عم ، تهران: نشر علم 

   درای از گفتمان سینماییشناسی خوراک: بررسی نمونهدرممدی بر نشانه ( 1911، ف  )سجودی  12

 شناسی: نظریه و عم ، تهران: نشر علم فرزان سجودی، نشانه
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 تهران: نشر علم  کدام نشانه؟ کدام نشانه شناسی؟ (  1911سجودی، ف  )  11

نی در ترجمه بینانشانه ای فیلم (  بررسی روابط بینامت1932سجودی، ف  عروجی، ن  فرظزاد، ف  )  10
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