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مقدمۀ مجموعه

مقدمۀ مجموعه
فکر و اندیش ۀ پش ت این مجموعه چیز پیچیدهای نیست :هدف ارائۀ نگاهی کلی،
موجز و قابلفهم از طیفی از روشهای پژوهش ی پرکاربرد و مس ائل جاری در
روشش ناس ی پژوهش اس ت .کتابهای این مجموعه ازس وی متخصصان همان
حوزه نگاش ته ش دهاند تا بهاینترتیب موضوع مدنظر خود را به خوانندگان بیشتری
ً
که عالقه دارند؛ ولی الزاما دانش و آشنایی در آن زمینه ندارند ،بشناساند .مجموعۀ
حاض ر از دل س لسلهسخنرانیها و مباحث صورتگرفته با عنوان «آن چیست؟»1
2
در فس تیوالهای روشهای پژوهش ی شورای پژوهشهای اجتماعی و اقتصادی
گس ترش و تکوین یافت .اس تقبال عموم از این جشنوارهها هم در زمان برگزاری و
ً
هم بع دا ک ه اطالعات آن در وبگاه ش ورای پژوهشهای اجتماعی و اقتص ادی
قرارگرف ت ،درخورتوجه بود .نوآوری در روشش ناس ی جزء دس تور کار بود و
چارچوب «آن چیست؟» به پژوهشگران تازهکار در حوزهای خاص امکان میدهد
تا بینش و ش ناختی از مؤلفهها و مختص ات کلیدی آن حوزه را بهدس ت آورند و
همچنین ،این چارچوب فرص تی را فراهم میآورد تا آخر ین دس تاوردها و تحوالت
نو ین را در اختی ار افرادی که آش نایی قبلی با آن حوزه دارند ،قرار دهد .البته این
مجموع ه برای هم ه خوانن دگ ان مفی د خواه د بود؛ زیرا آن ان را ب ا بحث دربارۀ
اص طالح ات کلیدی ،تاریخ تکو ین و تکامل مس ائل روشش ناختی و ارز یابی
ً
نقاطقوت و احیانا نقاطض عف رویکردها به کمک نمونههای گو یا آش نا خواهد
کرد.
تحلی ل گفتم ان 3یکی از گزینههای حتمی و قطعی برای انتخاب در مجموعه
بود؛ زیرا روش ی حی اتی برای فهم جنب های کلی دی از زندگی اجتماعی اس ت؛
بهعبارتدیگر ،روش ی برای فهم آنچه مردم میگویند و چگونه آن را بیان میکنند.
فهم الگوهای ارتباطی 4بههیچوجه چنانکه تص ور میش ود ،راحت و ساده نیست؛

ز یرا حتی مکالمات روزمرۀ عادی نیز ابعاد نهفتهای دارند که تحلیل گفتمان توانایی
برمالسازی آنها را دارد .جنجالی به پا میشود اگر به ما گفته شود چیزهای مهمتر
ً
و جالبتر و ورای آنچه که معموال در زندگی روزمره «فقط حرف» خوانده میشود،
وجود دارد ،چراکه تحلیل گفتمان پتانس یل برجستهسازی موضوعاتی نظیر قدرت،
خلق معنا و مجادله بر س ر آن را دارد؛ اما نسبتدادن و یژگی جنجالبرانگیز به یک
رو یکرد ،ش اید بیانگر قابلیت و ظرفیت آن رو یکرد برای فرارفتن از فهم راحت ولی
ً
س طحی باشد .مطمئنا تحلیل گفتمان ما را ترغیب میکند متفاوت بیندیشیم ،و در
این کتاب ،اس تفنی تیلور 1با تبیین دقیقش از رویکرد تحلیل گفتمان ،ش ناخت و
بصیرتی را که نتیجه اندیشیدن متفاوت است ،بهدست میدهد.
کتابهای این مجموعه نمیتوانند اطالعات بس یار مفصل دربارۀ موضوع خود
را ارائه نمایند؛ اما خوانندگان را آماده میکنند تا درک قوی از دالیلی داش ته باش ند
که چرا باید موض وع و حوزۀ مدنظر را جدی گرفت ،و امید میرود این کتابها
خوانندگان را مشتاق نمایند تا دانش و یادگیری خود را در عمل بهکار ببندند.
گراهام کرو

2

و یراستار مجموعه
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پیشگفتار مترجمان

پیشگفتار مترجمان
گفتمان 1یکی از مهمترین مفاهیم اندیش ۀ مدرن در علوم انسانی و علوم اجتماعی
اس ت .بهطور کلی ،میتوان اینگونه گفت که گفتمان ش یوهای از تفکر اس ت،
پراکتیسی 2فرهنگی یا چارچوبی نهادی که به دنیا معنا و ساختار میبخشد .اهمیت
ً
گفتمان از آنجا ناش ی میش ود که انس ان در زندگی روزمرۀ خو یش دائما متون
اجتم اعی گوناگونی را تولید میکند؛ وارد تعامل و گفتگو با دیگران میش ود؛ و
ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعۀ خود را میسازد .انسان زبانی را
بهکار میبرد که ازس ویی ،معانی آش کار و ازسو ییدیگر ،معانی نهفته دارد؛ ولی آن
ً
مع انی نهفت ه آث ار و نت ایج ز ی ادی دارند .نقش زبان الزاما در بازنمایی خالص ه
نمیشود ،بلکه زبان واقعیت اجتماعی را نیز برمیسازد.
تحلی ل گفتمان رو یکردی چندرش تهای 3و میانرش تهای 4اس ت که از دل
رش تههایی مانند جامعهش ناس ی ،فلس فه ،زبانشناسی و جامعهشناسی زبان پدید
آمده است .تحلیل گفتمان ،بهویژه در نیمۀ دوم قرن بیستم و در پی انقالب سوسور5
در زبانش ناس ی ،نظر یۀ کنش کالمی 6آس تین ،7بازیهای زبانی و یتگنش تاین،8
س اختارگرایی و پس اس اختارگرایی دهههای های  0890و  ،0860و اجماع بر س ر
نقش کلیدی زبان و تأثیر عمیق گفتمان بر حوزههای مختلف زندگی در دهۀ ،0800
به یکی از ش یوههای تفکر و روشهای پژوهش ی مهم تبدیل ش د .علوم انسانی در
غرب چند چرخش را تاکنون تجربه کرده است :نخستین این چرخشها «چرخش
زبانی »9بود ،س پس «تفس یری» و آنگاه «بالغی» .هریک از این چرخشها بر

تحلیل گفتمان چیست؟

12

بعدی از ابعاد انسان و علوم انسانی تأکید ورز یدند .در حقیقت ،آنها زبان ،معنا و
تفسیر را در فهم انسانی و فهم انسانها مهم و کلیدی دیدند .متفکران علوم انسانی
به این نتیجه رس یدند که روشها ،دانش و معرفت تولیدش دۀ آنها جهانش مول و
فرازمان نیس تند ،بلکه به ش یوۀ اجتماعی و فرهنگی برس اخته ش دهاند و بنابراین،
محدود و مقید به تاریخ مش خ و مقیدی هس تند .بهاینترتیب ،علوم انس انی
بافتوابس ته ش د؛ ادبیات ،هنر و اندیشه به طبقۀ اجتماعی و قدرت مقید شدند و
درنتیجه ،ایدهها به ایدئولوژی و متون به گفتمان تبدیل شدند .ازسویدیگر ،چرخش
زبانی که ازس ویی ،در فلس فۀ تحلیلی 1فرگه ،2برتراند راس ل 3و ویتگنش تاین و
ازسویدیگر ،در فلسفۀ قارهای 4ادموند هوسرل 5و مارتین هایدگر 6بهوقوع پیوست،
و همچنین ،تأثیر نظر یۀ کنش کالمی آس تین و پس امدرنیس م بیانگر این امر بود که
پارادایم بصری و هژمونی «دیدن»« ،چشم» و «خودآ گاهی» که ز یربنای حقیقت،
دانش و واقعیت بود جای خود را به پارادایمی داد که در آن زبان نقش تعیینکنندهای
پیدا کرد .تأکید بر زبان مؤ ید این نکته اس ت که پدیدههای اجتماعی نظیر جامعه،
نهادها ،هویتها و فرهنگها بهوس یلۀ گفتمان برس اخته میش وند و این حوزهها
مجموعهای از متون هستند .در فلسفۀ قارهای ،میشل فوکو 7و ژاک دریدا 8بیشتر از
دیگران به نقش زبان و گفتمان در برساخت 9و سازمان اجتماعی پرداختند.
تحلیل گفتمان هم چش مانداز اس ت ،هم مفهوم و هم روش پژوهش .ازآنجاکه
گفتمان مفهومی س ّیال و منعطف اس ت ،میتواند در تحلیل مس ائل و موض وعات
اجتم اعی ازس وی پژوهش گران در حوزهه ای مختلفی م انند زبانش ناس ی،
1
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کاربردش ناس ی زبان ،1جامعهشناسی ،انسانشناسی ،روانشناسی تعلیم و تربیت و
غیره ک اربرد داش ته باش د .رابطه و تعامل گفتمان با س اختار ،کنش اجتماعی،
هویت ،و ایدئولوژی ازجمله حوزههای مش ترک است .البته ماهیت چندرشتهای و
بینارش تهای تحلیل گفتمان ازس ویی ،موجب عالقهمندی و ازس ویدیگر ،موجب
سردرگمی مبتدیان میشود.
تحلیل گفتمان به بررس ی متن ،چه بهص ورت نوشتار یا گفتار و کوتاه یا بلند ،و
رابطۀ متن با بافتی میپردازد که از آن برخاسته است و در آن گردش میکند .تحلیل
گفتمان ،در واقع ،پنجرهای رو به س وی مشکالت و معضالت اجتماعی است .این
رو یکرد ازسویی ،به زبان متن توجه دقیق میکند و ازسویدیگر ،به بافت ،موقعیت
تولید ،درک و در یافت متن .بهعبارتدیگر ،این رهیافت تالش میکند تا برای تبیین
پدیدهای اجتماعی نیز به سازوکارهای زبان ِی متن توجه کند و ازسویدیگر ،ازآنجاکه
ً
تببین پدیدههای اجتماعی ص رفا با مطالعۀ متن مقدور نیس ت ،از نظریههای کالن
حوزۀ علوم اجتماعی ،روانشناسی و فلسفه کمک بگیرد.
تحلیل گفتمان را میتوان در نگاهی کلی به دو گروه تقسیم کرد :تحلیل گفتمان
متأثر از میش ل فوکو و تحلیل گفتمان متأثر از س نت زبانش ناس ی در اروپا و
کش ورهای انگلیس یزبان ،بهو یژه اس ترالیا ،انگس تان و آمر یکا .هریک از این
رو یکرده ا بر بعدی از گفتمان و تحلیل متمرکز میش وند؛ بهعنوان مثال ،رو یکرد
فوکو یی بیش تر ب ه مف اهیم کالن م انن د پراکتیسه ا ،ق درت ،گفتمانها و دانش
میپردازد ،درحالیکه گفتمان مبتنیبر زبانشناسی بیشتر بر سطوح خرد متن تمرکز
میکند و شاید از متن بهسوی بافت کالنتر نیز حرکت کند.
کتابی که در دس ت دار ید شرحی مختصر ،ولی مفید از چیستی تحلیل گفتمان
است .کتاب از تعر یف گفتمان براساس سه رویکرد به زبان آغاز میشود .سپس به
س را نظریهها و مس ائل مش ترک درباب تعر یف گفتمان در درون نظریهها و میان
این نظریهها میرود .در فصل سوم ،چهار نمونه از تحلیل گفتمان را از چهار حوزۀ
س المت و بیماری ،برساخت تعصب و تبعیض ،جنیست در کالم و رهبری سازمان

میآورد و به تجز یه و تحلیل آنها میپردازد .هدف از این بخش ،معرفی کارآمدی
تحلیل گفتمان در حوزههای مختلف اس ت .فص ل چهارم به بررس ی سودمندی و
کاربرد تحلیل گفتمان برای پژوهش گران علوم اجتماعی میپردازد .در فصل پنجم،
نو یسندۀ کتاب چالشهای پیشروی تحلیلگر گفتمان را بحث میکند .نو یسنده در
فصل ششم ،نقدهای وارد بر تحلیل گفتمان را بررسی میکند .سرانجام ،فصل آخر
به جمعبندی فصلهای پیشین میپردازد.
این کت اب یکی از کت ابه ای مجموع های با نام روشهای پژوهش کدامند؟
اس ت و ه دف این مجموع ه معرفی روشه ای پژوهش ی پرک اربرد و رایج در
روشش ناس ی پژوهش اس ت .هر یک از کتابهای این مجموعه ازس وی یکی از
متخصصان آن حوزه به نگارش درآمده است .محبوبیت تحلیل گفتمان ناشی از این
واقعی ت اس ت که راهی را برای فهم یکی از مهمتر ین جنبههای زندگی اجتماعی
انسان ،یعنی آنچه مردم میگویند و چگونه آن را بیان میکنند ،در اختیار پژوهشگر،
خواننده وش نونده قرار میدهد .فهم تبادالت کالمی بههیچوجه مس ئلهای س اده و
زودفهم نیست ،بلکه برعکس ،در معمولیترین گفتگوهای روزمره نیز ابعادی نهفته
وجود دارد که فقط تحلیلگر گفتمان میتواند آنها را کشف و تفسیر کند.
عرفان رجبی
تحلیل گفتمان چیست؟
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تحلیل گفتمان چیست؟
دش وار میتوان این پرس ش را بهطور اجمالی پاس خ داد؛ زیرا اص طالح «تحلیل
گفتمان» بر طیفی از رو یکردها در چندین گرایش و سنتهای نظری داللت دارد.
تحلیلگران گفتمان در جامعهشناسی زبان ،جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی
ً
مورداستفاده و ،تا حدودی ،نیز
به ذکر چند مورد کفایت میکنند؛ معموال در منابع ِ
در مس ائل و پرس شهای پژوهش ی که در ص دد بررس ی آنها هستند ،با یکدیگر
تفاوت دارند .این تنوع و گوناگونی بالقوه گیجکننده است؛ اما ازآنجاکه قابلیتها و
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ت ألیف کت اب پیشرو بهص ورت مقدمهای برای تبیین و اثبات برخی قابلیتها و
امکاناتی است که تحلیل گفتمان در اختیار پژوهش اجتماعی معاصر قرار میدهد.
همچنین ،برای افراد تازهکار و پژوهشگران باتجربهای که میخواهند در زمینۀ علوم
اجتماعی و رش تههای مرتبط در بارۀ پژوهشهای تحلیل گفتمان کاوش کنند و نیز
بخواهند پروژههای مش ابه خود را انجام دهند ،کتاب س ودمندی است .این کتاب
دو موض وع اص لی را دنبال میکند :اول اینکه ،تحلیل گفتمان فقط ش امل یک
رو یکرد یا روش نیس ت ،و دوم ،اش کال گوناگون آن را بدون درکی از فرض یههای
آنها نمیتوان از یکدیگر تش خی و تمیز داد .ازاینرو ،هدف این کتاب کمک به
خوانندگان درراس تای درک روابط میان مفروض ات نظری که پژوهش گر گفتمان
پیرامون جهان اجتماعی ارائه میدهد ،موضوع یا مسئلۀ پژوهش ،دادههای منتخب
برای تحلیل و نیز جنبههای دادههای در دس ت بررس ی اس ت .هر پروژۀ پژوهشی
ترکیبی از این و یژگیهای منحص ربهفرد را ارائه میدهد و در حقیقت ،بخش ی از
جذابیت تحلیل گفتمان بهعلت طیف گس تردهای از قابلیتهایی اس ت که در خود
جای داده است.
فص ل اول تعر یفی اولیه از تحلیل گفتمان را بس ط میدهد و س پس مطالب
فص لهای بعدی را به اختص ار همراه با پیش نهاداتی برای اس تفادۀ مؤثر از کتاب
بهمثابه راهنمایی عملی ش رح میدهد و در پایان مطالب فص ل را خالص هوار مرور
میکند.

تحلیل گفتمان چیست؟
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ظرفیتهایی برای پروژهها و پژوهش گران تازه فراهم میآورد ،امری مثبت اس ت.
کتاب حاض ر مروری اس ت بر پژوهش تحلیلی گفتمان بهمثابه عرص های غنی و
میانرشتهای که پیوسته در ابعاد نو ین تغییر و گسترش مییابد .فصلهای بعدی به
بررس ی پسزمینههای نظری و برخی مثالها در مطالعات پژوهش ی میپردازد.
قسمت حاضر ،بحث را با توضیح معنی اصطالح تحلیل گفتمان آغاز میکند.
ً
برای ش روع بحث میتوان گفت تحلیل گفتمان غالبا به رو یکردی پژوهش ی
اطالق میگردد که در آن مطالب زبانی ،مانند گفتگو یا متون مکتوب ،و گاهی نیز
مطالب دیگر ،درمجموع ،بهعنوان س ندی برای پدیدههایی فراتر از فرد بهحس اب
میآید .برای درک این امر ،تص ور کنید به تعدادی نامۀ قدیمی که در چند دهه و یا
حتی چند قرن پیش نوشته شدهاند ،نگاه میکنید .شکی نیست که هر یک از نامهها
در نوع خود بهعلت اطالعاتی که دربارۀ موقعیت ،نظرها و احساسات نو یسنده ارائه
میده د ،ج ذاب خواهد بود .اگرچه این نامه میتواند حاوی اطالعاتی جامعتر و
عامتر از جامعۀ آن عص ر و دوره نیز باشد .برای مثال ،اشارات گذرا میتواند بیانگر
بدیهیات ،ازجمله اولو یتها و ارزشهای مش ترک بین اعض ای آن جامعه باش د.
حتی برخی واژههای اس تفادهش ده در نامه نیز شاید برای خوانندۀ این عصر و دوره
توهینآمیز بهنظر آید؛ بهعنوان مثال ،زیرا آن عبارتها و واژهها با مفروضاتی در بارۀ
طبقۀ اجتماعی ،جنسیت و نژاد تداعی شدهاند که از آن زمان تاکنون موردتردید قرار
گرفتهاند .عالوهبر این ،ش اید برخی نوشتههای رسمی بهدلیل تغییرات پیشآمده در
ص راحت لهجه 1در بیان نظرات یا مخالفتها« ،قدیمی» بهنظر آیند .اگر نامههای
طرفین مکاتبه از گزند روزگار در امان مانده باش د ،آنگاه شناخت و بینش بیشتری
درب ارۀ نحوۀ ارتب اط مردم در آن زمان ازجمله قواعد و قراردادهای بهکاررفته در
روابط معین شخصی یا تجاری را در اختیار قرار میدهد .بهطور خالصه ،هر نامهای
فار از اینکه هدف اولیۀ آن تا چه میزان خصوصی بوده باشد ،بالقوه سند و مدرکی
برای پدیدۀ اجتماعی جالبی محس وب میگردد بهطوریکه هیچگاه نو یس ندۀ نامه

directness
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N. Fairclough
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نمیتوانسته است تصورش را بکند .این همان سطح تفسیر 1بهکارگرفتهشده ازسوی
تحلیلگر گفتمان است.
برای توض یح تنوع در پژوهش تحلیلی گفتمان ،الزم اس ت بین دو سنت تحلیل
گفتمان دانش گاهی تمایز قائل شو یم .این دو سنت نمیتوانند تمامی انواع متفاوت
ِ
ِ
های تحلیلی ،بهویژه
تحلی ل گفتمان را دربرگیرند و در عمل ،هر دوی این س نت ِ
هنگام بررس ی تفاوت و نابرابری و نیز مناس بات قدرت در جامعه( ،همانطورکه
برخی پژوهشهای بررس یش ده در ادامۀ کتاب نش ان میدهند) همگرایی پیدا
میکنند .باوجوداین ،تاجاییکه به ش روع بحث مربوط میشود ،این تمایز میتواند
مفید واقع شود.
ّ
گفتمان دانش گاهی بر ماهیت زبان است .بهطور سنتی،
اول تحلیل
ِ
تمرکز نحلۀ ِ
زبانشناسی یا «زبانشناسی به معنای واقعی کلمه» را میتوان سختگیرانه مطالعۀ
«دس ت ور زب ان» در م ع ن ای وس یع آن تعر یف کرد :نظ امه ای آوایی زب ان
(«واجش ناسی») ،ساختار دستوری کلمات («ساختواژه») و جمالت («نحو»)
و جنبههای ص وری ِتر معنا («معناش ناس ی») (فرکالف 1000 ،2الف .)9 :اگرچه
جامعهش ناس ِان زبان و بسیاری از دیگر دانشگاهیان ،زبان را از بافت اجتماعی آن
ج دا نمیکنند .آنان از میان س ایر جنبههای کاربردی زبان ،به بررس ی تفاوتها
هنگام س خن گفتن (و نوش تن) میپردازند و این تفاوتها را به طبقۀ اجتماعی و
دیگر مقوالت اجتماعی ،و یا به یک فعالیت ،موقعیت ،نقش و هدف خاص نسبت
میدهند .اگر بخواهیم دس ت به نتیجهگیری کلی بزنیم میتوان گفت س نت تحلیل
گفتمانی فوق حاص ِل مس ائل و دغدغههای زبانش ناسی است که در پی کندوکاو
ارتباط بین مؤلفههای زبانی با پدیدههای اجتماعی اس ت .پژوهش تحلیلی گفتمان
در این نحله شامل بررسی جزئیات چگونگی تغییر کاربرد زبان در طیفی از بافتها
ش
و توانایی زبان در نشاندار کردن تفاوتهای اجتماعی ،و نیز چگونگی کسب توان ِ
زبانی ازس وی کودکان و اس تفاده از زبان و همچنین ،ش امل چگونگی ارتباط این
توانش با هو یت و تفاوتهای اجتماعی است.

