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پیشگفتار مترجمان
ً
گفتمان در گسترۀ مفهومی خود ،مخصوصا در بیانی غیرفنی ،تنها به معنای گفتگو
و محاوره ایستتت که بین دو یا چند نفر به طور همامان در جریان استتت که میتوان
آن را به نوبۀ خود نوعی آموزش به حساب آورد .شاید بر همین اساس بتوان واژگانی
همچون ستمینار ،سخنرانی ،خاابه ،موعهه و امثال آن را نوعی گفتمان به حساب
آورد .گفتمان را اگر چه برای اولین بار استتتاد چامستتکی ،زلیی هریر ،در مقالۀ
خود با عنوان «تحلیل گفتمان» در ستتتال  8710در مجلۀ زبان به کار برد ،اما خود
واژۀ گفتمان از قدمت واالیی برخورد استتتت ،به گونهای که میتوان به قرن هشتتتت
میالدی ،قرن دوم هجری قمری ،یعنی زمانی که محمد بن عمر و بن عثمان بن قنبر
ملقب به ستتیبویه ایرانی کتاب ارزشتتمند خودش را در خصتتوز نحو زبان عربی با
عنوان الکتاب به چاپ رساند .وی در آن کتاب به خوبی و به درستی واژۀ گفتمان را
به کار گرفت .از این رو ،واژۀ گفتمان واژهای کهن استتتت .شتتتایان تکر استتتت که
گفتمتان بته جنبههایی از زبان میپردازد که تنها میتوان آنها را با ارجاع به متکل ،
یعنی گوینتده ،شتتتنونده یا مخاطب ،همچنین شتتترای بافتی مکانی و زمانی و نیا
عوامل دیگری بیان نمود که همگی در مشتتخن نمودن بستتترهای بافت موقعیتی
کالم یا پارهگفتار بکار میروند .در این کاربرد فنی ،گفتگو شرط مقدماتی هر گفتمان
است ،حال آن که به باور برخی زبانشناسان گفتمان ه گفتار و ه نوشتار راکه در
جریان اجتماعی شتتکل میگیرد میتواند شتتامل باشتتد .به عبارتی ،گفتمانها از
هویت و ستتاختاری اجتماعی برخورداند که بر حستتب شتترای بافتی زمان و مکان
قتابتل تریر هستتتتنتد .گفتمتانهتا بتا توجته بته کتارکردهای اجتماعی ( social
 )practicesمختلفی که در آنها شتتتکل میگیرد و نیا با توجه به مؤلفههای بافتی
متفاوت همچون گوینده یا نویستنده ،شتنونده یا خواننده و کسانی که مخاطب آنان
هستند فرق میکند .در یک بررسی کلی ،میتوان گفتمان را رویکردی ساختاری به
متن دانستتتت که امکان پیوند متن را به جنبههای مختلف جامعهشتتتناختی میستتتر
میسازد .در واقع ،گفتمان ماحصل یک پدیدۀ اجتماعی و یا رویکرد جامعهشناختی
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بته مقولۀ زبان استتتت ،و داللت بر آن دارد که متن خود امری اجتماعی استتتت که
همراستا با رواب اجتماعی و نه جدای از آن تکامل و تکوین می یابد.
و اما اصتتاالح تحلیل گفتمان که در زبان فارستتی معادلهای فراوانی همچون
تجایه و تحلیل مقال که اس قدیمی آن است ،تجایه و تحلیل کالم ،تجایه و تحلیل
گفتمان ،ستخنکاوی برای آن از سوی متخصصین در این حوزه و نیا زبانشناسان
ً
در نهر گرفته شتده استت و تدریجا ه شتاید گفتمانشناسی بتواند جایگاین همۀ
آنها بشتتود-بخصتتوز این جایگاینی موجه میشتتود از طریق رویکردی که از دهۀ
 8790از ستتتوی متایکتل هتالیدی با عنوان دستتتتور نقشگرای نهاممند یا آنچه که
زبانشتناستی نهاممند ( )systemic linguisticsخوانده میشود معرفی شد .از
این روستت که اصتاالح تحلیل گفتمان به نهریهای دربارۀ تحلیل متن تبدیل شده
است .پیشتر این اصاالح همچون  contrastive analysisو error analysis
ً
صرفا تحلیل بود و هیأت نهریه نداشت ،همان گونه که از نامشان پیداست .اما چند
ستالی است که هیأت نهریه پیدا کرده است و به همین دلیل است که دور از انتهار
ً
نیستت که ما تدریجا گفتمانشتناسی را به جای discourse analysisجایگاین
کنی .
تحلیل گفتمان ،یک گرایش ماالعاتی بینارشتهای است که از اواخر دهۀ 8700
تا اواست دههی  8790در پی ترییرات گستتردۀ علمی–معرفتی ،در رشتههایی چون
انستانشناسی ،قومنگاری ،جامعهشناسی  ،روانشناسی ادراکی و اجتماعی ،شعر،
معانی و بیان ،زبانشناسی ،نشانهشناسی و سیر رشتههای علوم اجتماعی و انسانی
عالقمند به ماالعات نهاممند ستتتاختار ،کارکرد و فرآیند تولید و درک پاره گفتهها
ظهور کرده استت .همانگونه که در ابتدای این پیشتگفتار ه گفته شتد ،اصتتاالح
discourse analysisو نتته واژۀ  discourseرا هریر از مکتتب ستتتاختگرایی
آمریکایی و در واقع نمایندۀ پستتابلومفیلدی در ستتال  8710وضتتع نمود .وی برای
اولین بار این اصتاالح را در معنای تحلیل صورتگرایانه و ساختارگرایانۀ جمالت و
کل متن به کار بستتت.هریر در مقالۀ خود به این موضتتوع پرداخته استتت که برای
اصاالح تحلیل گفتمان دو معنا و تفسیر را میتوان لحاظ کرد که یکی نگاه فراتر از
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جمله است و تفسیر دیگر آن به راباۀ بین زبان و عوامل غیرزبانی همچون جامعه،
فرهنی ،ستتیاستتت و غیرو اشتتاره دارد .وی در آن مقاله بیان میدارد که راه دوم و
تفستتیر دوم ،راهی بینتیجه و بیهوده استتت و بنابراین گفتمان همان نگاه و راه اول
است که میگوید "گفتمان از جمله فراتر میرود" .پاسخ هریر به این پرسش که آیا
میتوان از واحدهایی سخن بگویی که توالی بندها و به عبارتی تجمع بندها هستند،
آری استتت که اس ت آن را گفتمان گذاشتتت .پر گفتمان را هریر این گونه تعریف
کرد :توالی بندها.وی ادامه میدهد و میگو ید که جور دیگری ه البته میشتتود از
بند صتتتحبت کرد .میگو ید نگویی که توالی جملهها یا بندها میشتتتود متن ،بلکه
راباتۀ این بنتتد بتتا کتتارکرد فرهنگی-اجتمتتاعی آن در نهر بگیری  .آن ه نگتتاه
دیگریست .اما هریر ادامه میدهد که این زمینه مورد عالقۀ من نیست ،من به این
من هریر درونگرا هستتت و تعالیگرایی را باور ندارم.در واقع
کاری ندارم ،چرا که ِ
او ادامته دهندۀ خ فکری بلومفیلد استتتت و میگوید من با چنین نگاهی به بند و
توالی بندها موافق نیست  .وی بیان میدارد که من آن مسیری را میپیمای که گفتمان
را بته عنوان یک واحد ستتتاختاری ،یک واحد صتتتوری و یعنی توالی بندها تعریف
میکن  .اما نکته اینجاستت که این تعریف از گفتمان توست هریر شروع شد و با
او ختاتمته یافت و هید دوام و قوامی نیافت .پر چه نگاهی تدام یافت؟ در تیل به
این پرسش پاسخ خواه داد.
در پاستخ به پرستش مارح شده در باال باید گفت که رویکرد دیگری به تحلیل
گفتمان تداوم یافت که آن را مایکل هلیدی ( )Michael Hallidayدر دهۀ 0991
بتا نتام تحلیتل گفتمتان توصتتتیفی (متداول یا رایج) descriptive discourse
 analysisبته جامعۀ علمی آن زمان معرفی کرد و از این رو هیأت نهریه پیدا کرد،
چرا که دستتوری در پر آن بود که دستور نقشگرای نهاممند هلیدی systemic
 functional grammarنام داشتتت .در این رویکرد زبان اصتتل بود که شتتاهد
بتازنمای ی های مختلف از آن بودی و آن بازنمایی های مختلف گفتمانهای مختلفی
بودند که حول مقولۀ اصلی یعنی زبان شکل میگرفتند.
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شایان تکر است که ورود این اصاالح به عرصههای دیگر علمی همچون علوم
سیاسی ،جامعهشناسی و ارتباطات و در واقع خروج آن از انحصار زبانشناسی ،به
دوران جدید برمیگردد .در این دوران ،تحلیل گفتمان را بهصتتتورت تحلیل گفتمان
انتقادی  critical discourse analysisاستتتفاده کردند و آن را از صتتری یک
روش علمی برای تحلیتل زبتان ،ختارج کرده و بتا مکاتب و نهریات انتقادی مثل
فرانکفورت ،فمنیستتت و  ...پیونتد دادنتدج تتا جتایی کته امروزه تحلیل گفتمان در
رشتتتههای علوم انستتانی ،علوم اجتماعی ،ارتباطات ،رستتانهها با دیدگاه انتقادی
همراستتتتتاستتتت .از جملته متفکرانی کته در مرربزمین ،اینگونته ماالعات را از
زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی انتقادی ،وارد ماالعات فرهنگی ،اجتماعی و
ستتیاستتی کرده و بدان ش تکل انتقادی دادند ،میتوان به میشتتل فوکو ،ژاک دریدا و
میشتل پشو اشاره کرد .این اندیشمندان که تحلیل گفتمان را بیشتر در قالب تحلیل
گفتمان انتقادی بس و گسترش دادند ،خود ،وامدار مکتب انتقادی فرانکفورت و
وارثان مستقی و غیرمستقی آن (مارکیستهای جدید بهویژه گرامشی و پیروانش،
ساختارگرایانی چون آلتوسر و ّ
محققان مکتب فمنیس ) در دهۀ  8700بودند.
کتاب حاضر از سه بخش تشکیل شده است .بخش اول کتاب به مبحث تحلیل
گفتمان انتقادی و رویکرهای متفاوت آن اشتتاره دارد و نقش رستتانههای گروهی را
نیا مورد توجه قرار داده استت .در بخش دوم کتاب با روانشناسی تکاملی و اصول
مارح در کاربردشتتتناستتتی زبان و نیا تحلیل گفتمان همچون اصتتتول همکاری در
ارتباطات و نیا اصتول گرایستی آشتنا خواهی شتد .همچنین به مفاهی پیوستگی و
انستجام و نیا موضتوع گواهنمایی پرداخته استت .در بخش سوم کتاب با رویکرد و
انقالب دیگری در زبانشتناستی آشنا خواهی شد که رویکرد زبانشناسی شناختی
نام دارد و در این بخش ،همانگونه که از عنوان کتاب نیا پیداست ،عالوه بر مفاهی
و نهریههای استتاستتی مارح در رویکرد شتتناختی ،همچون استتتعاره و نهریههای
مختن آن از قبیل نهریههای استتتعارۀ مفهومی و آمیختگی مفهومی به ارتباط این
رویکرد و تحلیل گفتمان اشاره شده است.

مسعود دهقان
عضو هیئت علم و استادیار زبانشناس دانشگاه کردستان
تابستان 8931
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نکتۀ پایانی که تکر آن الزم به نهر میرستتد آن استتت که تحلیل گفتمان انتقادی
ً
که استاستا بایستتی به ابعاد گفتمانی سوس استفاده از قدرت و بیعدالتی و نابرابری
ناشی از آن بپردازد ،برخالی تحلیل گفتمان توصیفی ،هدی تحلیل گفتمان انتقادی
ً
عمتدتتا ارا تۀ یک راهکار علمی ،انگاره ،مکتب یا بهطور کلی نهریۀ گفتمانی ویژه
ً
نیستتج بلکه استاسا به بررسی مسا ل مه ّ اجتماعی راغب است و میکوشد تا از
طریق تحلیتل گفتمان ،درک بهتری از آنها ارا ه دهد .از این رو ،تحلیلگر گفتمان
انتقادی همچون پژوهشتگری به دنبال حقایقی است که در پر هر واقعیتی خود را
نهفته و پنهان کرده است.
با درک مبحث تحلیل گفتمان توصیفی و انتقادی ،مترجمان این کتاب ارزشمند
در صتدد بودهاند تا با ترجمۀ این اثر ارزنده گامی هر چند کوچک در مسیر گسترش
این حوزه در جامعۀ ایران بردارند .امید استتتت که ترجمۀ این کتاب بتواند برای همۀ
عالقمنتدان بته این حوزۀ نوپتای علوم انستتتانی و علوم اجتمتاعی در ایران مفید و
راهگشا باشد.
در پایان وظیفۀ خود میدانی تا از جناب آقای دکتر امیر احمدی عایا و ارجمند
مدیر محترم نشر نویسۀ پارسی که همچنان در پیشبرد دانش زبانشناسی در ایران و
انتشتار کتابهای ارزشتمند در این حوزه نقش ارزندهای را ایفا نموده است ،نهایت
تشکر و قدردانی خود را ابراز داری .
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پیشگفتار نویسنده
تحلیتل گفتمتان انتقتادی ( )CDAبته لحاظ نهری ادعا دارد که مبتنی بر شتتتیوۀ
بته گاینی استتتت .با این حال ،توصتتتیف آن از کاربرد زبان تا حد زیادی محدود به
چتارچوبهتای جامعهشتتتناختی زبان و تشتتتریح آن از تأثیر متون در قالب نهریۀ
اجتماعی بوده و هست .حلقۀ مفقودۀ چارچوبهای نهری و تحلیلی آن ،توصیفات
کاربرد زبان و تبیینهای شتناختی برای تأثیرات متون است .این کتاب برای تحلیل
کاربرد صتتوری و اید ولوژی گفتمان ستتیاستتی مدلی را مارح میکند که بر استتاس
زبانشتناستی شتناختی و روانشتناستی تکاملی در راستای اباارهای معیار تحلیل
گفتمان انتقادی است .استدالل شده است که تحلیل گفتمان انتقادی باید ساختار
شتناختی معنا و فرآیندهای روانشناختی بیشتر درگیر در گفتمان مهاجرت را برای
ارزیتابی کتامتل پیونتد بین کتاربرد زبتان و نتابرابری اجتماعی در نهر بگیرد .مدل
توستعهیافته مرتب با رویکرد اجتماعی-شتناختی بوده و در یک نمایش انتقادی از
گفتمان مهاجرت در نشریات بریتانیا به کار گرفته شده است .مهاجرت یک مسألۀ
بحث برانگیا در بریتانیا بوده و توس رسانهها تقویت میشود .به عنوان یک معیار،
بین ستالهای  0000و  0000سه قانون عمدۀ محدودکنندۀ مهاجرت و پناهندگی که
ناظر بر ستکونت خارجیان بود از پارلمان صادر گردید .مهاجرت در قبال انتخابات
عمومی سال  ،4119به ویژه برای حق سیاسی بود .و به تازگی احااب حاشیهای در
راستتتای افراطیون راستتتگرای طیف ستتیاستتی به موفقیت بیستتابقهای در ستتاح
محلی ،ملی و اروپایی دستتت یافتند .اکنون بیش از پیش ضتترورت دارد که تحلیل
گفتمان انتقادی از اباارهای جدید برای حل مسا ل قدیمی استفاده نماید.
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سپاسگزاری نویسنده
هید کتتابی در خأل نوشتتتته نمیشتتتود .در واقع محتوای کتابها ،حاصتتتل نوعی
محاوره و تعامل هستند .دیدگاههای عرضهشده در بحث با همکاران مختلف ایجاد
میشتتود ،اگرچه مستتؤول هر گونه خاا در کتاب خود نویستتندگان هستتتند .من
امیتدوارم کته دیتدگاه دیگر همکارانی که به قدر کافی برای به اشتتتتراکگذاشتتتتن
نهراتشتتان بخشتتنده بودند را بد منعکر نکرده باشتت  .کتابها نیازمند حمایت و
تشتتویق افراد شتتریک در زندگی خصتتوصتتی ما نیا هستتتند .در نتیجه باید از همۀ
افرادی که به هر طریقی در نگارش این کتاب تاثیرگذار بودند ،تشکر نمای .
اول از همه باید از والدین تشتتکر کن و این کتاب را به ایشتتان هدیه میکن که
ً
الهتامبخش و محرک من برای این پروژه بودهاند .دوما باید از پاول چیلتن تشتتتکر
کن  .پاول به راستی پدرخواندۀ زبانشناسی سیاسی بوده و تأثیر او بر این کار آشکار
خواهد بود و بخاطر صتری وقت و آ گاهیشتان از ایشتان نیا سپاسگاارم .همچنین
باید از ورنیکا کولر ،پیوتر کپ و یک نویسندۀ بینام برای نهراتشان دربارۀ جنبههای
مختلف این کتاب در مراحل مختلف قدردانی نمای  .همچنین به جوانا مارین آرسه
و دیگران در دانشگاه مادرید برای کمک به من با بحثهای بسیار آ گاهیبخش در
مراحل پایا نی تکمیل کتاب مدیون هست  .البته از همۀ همکاران که طی چهار سال
گذشتتتته ،توانستتتت در کنفرانرهای مختلف نهرات را با ایشتتتان در میان بگذارم،
ستپاستگاارم .اکنون دانشیار دانشگاه هرتفوردشیر هست  .به دالیل بسیار ،از همۀ
ً
همکاران در آنجا و خصتتوصتتا مارجلین گرفستتما به خاطر شتتور و اشتتتیاقش به
زبان شتناستی ممنون هست  .در آخر و البته نه از نهر اهمیت ،باید از هیتر به خاطر
ً
عشتق ،درک ،بخشش و خصوصا بردباریش در موارد بسیاری که نوشتن این کتاب
تأثیر اجتنابناپذیری بر زندگی ما گذاشت ،تشکر کن  .باید بگوی که همواره مشتاق
و محتاج عشق و حمایت مداوم شما خواه بود.

