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یادداشت مترجم

یادداشت مترجم
این کتاب زمانی از سوی دو ست بزرگوارم جناب آقای امیر احمدی به من پی شنهاد
شد که دان شجوی سال آخر مقطع کار شنا سی ار شد بودم و به ُیمن دا شتن ا ساتید
فرزانه ،با ف ضای این حوزه بی شتر آ شنا و به مباحث آن عالقمند شده بودم .شروع
کردم به خواندن کتاب ،چکیده ها و نقطهنظرهایی که درباره این کتاب ارائه شدددده
بود .ک تاب حاضدددر را از چ ند ج هت در خور توجه د یدم :یکی از این ج هت که
پالتریج ،نویسدددنده کتاب با نثری سددداده و شدددفاج ،معرفی جامع و قابل فهمی از
تحلیل گفتمان و رویکردهای مختلف آن به د ست داده ا ست .دیگری از این جهت
که نوی سنده تالش کرده ا ست تا جهت آ شنایی خوانندگان کتاب با سبک و سیاق
انواع پژوهش در این حوزه ،برجستهترین آثار پژوهشگران را با زبانی بیتکلف شرح
دهد .افزون بر آن ،نویسنده با طرح پرسشهای پژوهشی در پایان هر فصل و طرح
ایدههای نو ،این امکان را برای مخاطبان ناآشنا یا تازهآشنا و پژوهشگران تازهکار در
این حوزه فراهم آورده اسدددت تا با اعتماد به نفه به پژوهش های بدیع در این باب
بپردازند .از این رو ،برگردان فارسددی این اثر را مناسددن دانسددتم .بدون تردید ،کتاب
حاضر میتواند راهشگای ارزشمندی برای دانشجویان تازهآشنای رشته زبانشناسی
جامعهشدناسدی ،علوم سدیاسدی ،اصدحاب رسدانه و نیز عالقمندان به حوزه تحلیل
گفتمان باشد.
نوشددته حاضددر مملو اسددت از مصدداحبهها و دیالوگهای فیلمها و نمایشهای
تلویزیونی که نویسددنده برای روشددنتر شدددن مباحث از آنها مثال آورده اسددت که
ً
طبیعتا در برخی موارد با فرهنگ ما مطابقت ندارند .با این وجود ،تا آنجا که میسرم
بود سعی کردهام با رعایت مسائل فرهنگی ،پیام مؤلف را بی کم و کاست در دسترس
خوانندگان فارسدددیزبان قرار بدهم .همچنین در برخی نمونه ها به ناچار به ترجمه
تحتاللفظی روی آوردهام تا به هر چه روشددنتر شدددن مطالن مؤثر واقع شددود .در
برگردان معادلها و اصددطالحات ،بسددیار خوششددانه بودم و از فرهنگ توصددیفی
تحلیل گفتمان و کاربرد شنا سی و همچنین کتاب ارز شمند تحلیل گفتمان انتقادی
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که به دست جناب آقای دکتر آقاگلزاده به رشته تحریر درآمده است بهرهمند شوم.
در این جا الزم میدانم از ایشدددان به پاس تالش هایشدددان در این حوزه صدددمیمانه
سدددپاسدددگزاری کنم .افزون بر این دو منبع ارزشدددمند؛ تالش کردهام با مراجعه به
پایاننامهها و مقالههای مرتبط از معادلهای موجود که نزد زبانشددناسددان در حوزه
تحلیل گفتمان معمول است بهره بگیرم تا مخاطن دچار سردرگمی نشود.
در برگردان این نوشدددته خود را وامدار فرزانهای میدانم که هر جا خود را ناتوان
میدیدم با منتهای گشددادهرویی و به کمال فضددل و محبت خود راهنمایم بودند .از
جان و دل از استاد فرهیختهام سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی سپاسگزارم و عبارتی
برای سپاس از ایشان نمییابم .جناب آقای دکتر حسین صافی ،استاد گرانقدرم در
حل ب سیاری از م شکالت ا صطالح شناختی د ستگیرم شدند و با صبوری و متانت
مرا مرهون بزرگواریهای خود سدداختند .به حق از ایشددان در مقام اسددتاد بسددیار
آموختم .از دوست عزیزم ،سرکار خانم دکتر راحله گندمکار به صدبار و بیش ممنون
و سپاسگزارم که به واقع جسارت ترجمه این نوشته را به من دادند و در طول ترجمه
بسددیاری از تجربیات ایشددان دسددتگیرم شددد .همچنین از دلگرمیها و همراهیهای
همسر مهربانم قدردانی میکنم که در تمام طول ترجمه این کتاب همراهم بودند.
در پایان وظیفه خود میدانم که از دوست گرانقدر و مدیرم سئول سختکوش و
باریکبین ن شر نوی سه پار سی ،جناب آقای امیر احمدی ت شکر کنم که ا سباب این
ترجمه را در اختیارم گذا شتند و نیز زحمت بازخوانی این کتاب را به جان خریدند و
بسیاری از لغزشهایم را گوشزد کردند .دقت نظر ایشان به دین من به ایشان افزود.
طاهره همتی
تهران ،تابستان 1396
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از کن هایلند ،ویراسدددتار این مجموعه ،به خاطر همراهی در این پروژه و ارائه نظرات و
رهنمودهای ارزشمند درباره هر فصل از این کتاب قدردانی میکنم .عالوه براین ،از جنی
الول ،برای مسدداعدت و پیشددنهادهایش در هر مرحله از نگارش کتاب سددپاسددگزارم.
همچنین میخواهم از دو نفر که چیز های ز یادی در حوزه تحلیل گفتمان به من آموختند
یعنی جوی فیلیپه و وینی کرامبی ت شکر نمایم .آنها هر دو در آنچه من از تحلیل گفتمان
آموختهام سهیم هستند .از آنجال توماس ،نیل اینگلد ،لین گرنت ،سالی هامفری و ایکوکو
ناکنا برای نظرات و پیشدددنهادهایشدددان در هر بخش از کتاب تقدیر میکنم .همچنین از
بسیاری از دانشجویان خوبم ،بخصوص از کسانی که به آثارشان در این کتاب استناد شده
ُ
ُ
ا ست یعنی جیان سن لیو ،جون اوها شی ،جوانا ار ،کارمل ا شان سی ،آنا پرینه ،کری ستن
ریچاردسددون ،نیومای اسددتور  ،وی ونگ ،شددائویانگ ژنگ و لن یانگ تشددکر میکنم.
افزون بر این ،از ایئونجو سانگ برای مثال کرهای ف صل سوم سپا سگزارم .از جونیچی
کاساجیما و کنساکو یوشیدا از دانشگاه سوفیا شهر توکیو که این کتاب را در آنجا به پایان
ر ساندم کمال ت شکر و قدردانی دارم که من را به این دان شگاه دعوت نمودند .همچنین از
کیکو آداچی ،کوچئول بییئی و ان کاندوئت برای تمام یاریها و محبتهایشدددان در زمان
اقامتم در شهر توکیو قدردانی مینمایم.
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 1-1تحلیل گفتمان چیست؟

فصل اول  /تحلیل گفتمان چیست؟

 2-1دیدگاههای متفاوت تحلیل گفتمان
 3-1وجوه افتراق گفتمان گفتاری و نوشتاری

اول:خالصه
فصل 4-1
تحلیل گفتمان چیست
 5-1سؤاالت فصل

 6-1منابع پیشنهادی برای مطالعهی بیشتر

این فصل ،شرح مختصری از «تحلیل گفتمان» ،به عنوان رویکردی بر تحلیل ز بان به
دست میدهد .تحلیل گفتمان ،الگوهای زبانی موجود در متون و نیز بافتهای اجتماعی
و فرهنگیای که متون در بستر آنها شکل میگیرند را مورد توجه قرار میدهد .این فصل
را با ارائهی پی شینه 1ا صطالح تحلیل گفتمان آغاز میکنیم .سپه ،مباحثی را بازمیکاویم
که بهطور خاص مورد توجه و تأکید تحلیلگران گفتمانی اسدددت؛ از جمله ،ارت باط بین
زبان و بافت اجتماعی ،شیوههای فرهنگویژه 2سخن گفتن و نگارش متن و روشهای
سامانبخشیدن به متون در موقعیتهای خاص اجتماعی و فرهنگی .در ادامه ،اصطالح
توانش ارتباطی 3و مفهوم آن در مباحث مربوط به گفتمان گفتاری و نوشدددتاری 4را مورد
بحث قرار میدهیم.
معرفی رویکردهای متفاوت تحلیل گفتمان ،مبحث بعدی این فصددل خواهد بود .این
نگرش ها را میتوان به رویکردهایی از تحلیل گفتمان که تأکید بیشدددتری بر ویژگی های
ً
ز بانی متون دارند (رویکرد های متنبن یاد ،)5تا رویکرد هایی که غال با بر بن یاد جام عه
شناختی تحلیل گفتمان تمایل دارند و کارکرد متون را در موقعیتهای اجتماعی برر سی
1

origins
Culture-specific ways
3
Communicative competence
4
Spoken and written discourse
5
textually –oriented views
2

میکنند (رویکردهای جامعهبنیاد) ،طبقهبندی کرد .این مبحث ما را به ساااا تگرا یان
اجتماعی 1گفتمان سددوق میدهد .بر اسدداس این دیدگاه ،آنچه ما بر زبان میرانیم و نیز
شدددیوهی بیان آن در ایجاد جهانبینی و بر نگرش ما نسدددبت به افراد و حتی خودمان
تأثیرگذار اسددت .در ادامه ،رابطهی بین زبان و هویت را از نظر میگذرانیم .در این مبحث
از تحلیل گفتمان ،روش هایی از کارکرد زبان را بررسدددی میکنیم که نه تنها از آن طر یق
هویت خود را ابراز مینماییم بلکه ،نحوهی برخورد دیگران با خود را نیز تعیین می کنیم و
این شامل مبحثی ا ست پیرامون روشهایی که به سبن آن افراد از طریق کارکرد گفتمان
گفتاری و نو شتاری ،هویتهای 2اجتماعی و جن سیتی 3م شخ صی را شکل داده و آن را
ایفا میکنند.
شیوهی ارتباط متون با یکدیگر مبحث بعدی این ف صل را به خود اخت صاص میدهد.
در این بخش ،روشهایی را بازمیکاویم که به وا سطهی آن ،میتوانیم متون را در ارتباط با
متونی که قبل و به دنبال آن میآیند تولید و تفس دیر کنیم .در پایان ،این فصددل را با مبحثی
پیرامون وجوه افتراق گفتمان گفتاری و نو شتاری خاتمه میبخ شیم .در طول این ف صل،
جهت روشنتر شدن مباحث از مثالهای متنوعی بهره میگیریم .به طورکلی ،این ف صل
را به معرفی مفاهیمی میپردازیم که در طول فصدددل های آینده به تفصدددیل مورد بحث و
بررسی قرار میگیرند.
درآمدی بر تحلیل گفتمان
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 .1-1تحلیل گفتمان چیست؟

تحلیل گفتمان بر دانش زبانی فراتر از واژه ،بند ،عبارت و جمله تأکید دارد که برای ایجاد
یک ارتباط موفق ضروری مینماید .این رویکرد ،به برر سی الگوهای زبانی درون متن و
ارت باط م یان ز بان و با فت های اجت ماعی و فرهنگی متن میپردازد .تحل یل گفت مان به
شیوههایی از کارکرد زبان توجه دارد که جهانبینی و تعابیر متفاوتی را آ شکار می سازند.
همچنین برر سی میکندچگونه کارکرد زبان از نحوهی ارتباط م شارکین گفتگو با یکدیگر
تأثیر میپذیرد و از سدددوی دیگر ،بر تأثیر کارکرد زبان بر هویتهای اجتماعی و روابط نیز
توجه دارد.تحلیل گفتمان برر سی مینماید که جهانبینی و هویتهای مختلف چگونه به
1

social constructionist view
identities
3
genered
2

گفتمان ارتباطی ،درون یک موقعیت خاص -خواه حین سخخخننان یک فرد،
خواه در حین مکالمه ،خواه در موقعیتی که فردی هرازگاهی ،در طول چند
ماه کتابی را در قالب ادبیات و یا سبک علمی بهخ صو صی به ر شته تحریر
در میآورد -پدید میآید (هریس.)3 :1952 ،

لذا ،در موقعیتهای خاص ،شیوههای م شخ صی از کارکرد زبان وجود دارد .هریه
بر این باور اسدددت که این گفتمان ها نه تنها معانی بلکه ویژگی های زبانی خاص خود را
دارند .این که این معانی از چه ویژگی های برخوردار هسدددتند و به چه نحوی در ز بان
بازشناخته میشوند از موضوعهای محوری تحلیل گفتمان به شمار میآید.
4

 .iرابطهی بین زبان و بافت
هریه با مطرح کردن «ارتباط بین رفتار زبانی و رفتار غیرزبانی» ،در واقع به دنبال یافتن
پاسخی به این پرسش است که افراد چگونه به سبن موقعیتی که در آن قرار دارند سخنان
یکدیگر را تعبیر میکنند .به عنوان نمونه ،چنان چه برج مراقبت فرودگاه به خلبان اطالع
ً
دهد که در حال حاضر باند پرواز پر است ،احتماال منظورش این است که در حال حاضر
فرود هواپیما امکانپذیر نیست .به نظر میرسد معنی این پیام برای سخنگوی بومی ز بان
1
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واسددد طهی کارکرد گفت مان شددد کل میگیرند.این رویکرد هم متون گف تاری و هم متون
نوشتاری را مورد مطالعه قرار میدهد.
زلیگ هریه 1برای نخ ستین بار به سال  ،19۵2ا صطالح تحلیل گفتمان را به عنوان
روشی برای تحلیل گفتار و نوشتار ارتباطی مطرح کرد .وی بر دو مبحث عمدهی بررسی
زبان در سددطحی فراتر از جمله و نیز ارتباط بین رفتار زبانی 2و غیرزبانی 3تأکید داشددت.
هریه با بررسی دقیق این مباحث به دنبال آن بود تا روشی برای توصیف چگونگی توزیع
ویژگیهای زبانی درون متن و شیوهی ترکین این ویژگیها در متونی با سبکهای خاص
ارائه کند .وی در نخستین و مهمترین مطالعاتش اینگونه بیان میدارد که:

ً
انگلیسددی کامال واضددا اسددت اما خلبانهای غیرانگلیسددیزبان که تعدادشددان در جهان
ب سیار زیاد ا ست برای درک این پیام باید بین آنچه گفته می شود و منظور ا صلی گوینده
ارتباط برقرار کنند .به زعم هریه ،عبارت باند پرواز در حال حاضاار پر اساات ،در یک
موقعیت بخصوص (در اینجا موقعیت فرود هواپیما) ،معنای خاصی را میرساند و ممکن
اسددت در موقعیت دیگری ،معنای متفاوتی از آن برداشددت شددود .اگر من این عبارت را
خطاب به دو ستی که در فرودگاه منتظر شخص خا صی ا ست بیان کنم ،در واقع ق صد
دارم علت تأخیر زمان فرود هواپیما را توضیا بدهم.
بدین ترتین ،دغدغهی تحلیل گفتمان پا سخ به این پر سش ا ست که «زمانیکه افراد
ً
برای انجام امور خود در جهان از دانش زبانی خود بهره میگیرند دقیقا چه اتفاقی روی
میدهد» ( جانسدددتون .)3 :2002 ،1این مبحث را تحلیل کارکرد زبان می نامند .تحلیل
گفتمان رابطهی میان زبان و بافتهایی که زبان در بستر آن به کار گرفته میشود را بررسی
میکند و این تحلیل و توصیف را هم در تعاملهای گفتاری و هم در تعاملهای نوشتاری
مورد توجه قرار میدهد .به زعم چیمومبو 2و رزبری ( ،)1998هدج اصلی تحلیل گفتمان
آن است که درک و ارزیابی عمیقی از متون صورت پذیرد و به این پرسش پاسخ داده شود
که چگونه متون برای کاربران خود معنای خاصی پیدا میکند.
3
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.iiتحلیل گفتمان و کاربردشناسی
جنبههایی از کارکرد زبان که تحلیلگران گفتمانی بدان توجه دارند در حوزه کاربردشناسی
نیز مطرح است .کاربردشناسی با شیوهی تعبیر زبان بر اساس دانش افراد از جهان واقعی
سددر و کار دارد .به عنوان مثال ،عبارت باند در حال حاضاار پر اساات ،در یک موقعیت
خاص نه به عنوان دسدددتورالعملی برای فرود هواپیما بلکه در قالن یک گزارش واقعی
تعبیر میگردد .در حوزه کاربردشددناسدی معنای تحتاللفظی کلمات مطرح نیسددت ،بلکه
هدج اصدددلی آن اسدددت که منظور و نیت گویندگان از آنچه بر زبان میرانند چیسدددت.
گاهیاوقات ،کاربرد شنا سی با معنی شنا سی مغایرت پیدا میکند .زیرا معنی شنا سی با
1
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.iiiساختار گفتمانی متون
همچنین تحلیلگران در حوزهی تحلیل گفتمان به این مهم میپردازند که افراد چگونه در
حین مکالمه یا نگارش متن ،سخنان و جمالت آغازین و نیز سخنان بعدیا شان را با چه
ترتیبی کنار یکدیگر میچینند .در این خصددوص ،تفاوتهای مشددهودی در فرهنگها و
ً
زبانهای مختلف مشاهده میشود .به عنوان مثال ،معموال در ایمیلی که از سوی کارکنان
اداری دانشدددگاهی در کشدددور ژاپن در یافت میکنم ،بعد از عبارت دکتر پالتریج عزیز،
گفتهای در خصوص آب و هوا ذکر میگردد ،عبارتهایی نظیر سالم مرا از یک روز گرم و
سوزان در شهر توکیو پذیرا باشید ،یا سالم! امروز در توکیو روز زیبایی است .البته من نیز
ممکن اسددت در ایمیلهایی که برای همکاران ژاپنی خود میفرسددتم از این عبارتها بهره
بگیرم .با این تفاوت که در زبان انگلیسی برخالج زبان ژاپنی ،این شیوهی مکالمه مرسوم
و الزامی نیسددت .لذا ،ما در موقعیتهای مشددخص گفتاری و نوشددتاری ودر زبانها و
فرهنگ های مختلف ،عبارتهای خاصدددی را برمیگزینیم و گفته خود را به شدددیوههای
خاصی سامان میبخشیم.
2
میچل ،)19۵7( 1از جمله نخ ستین پژوه شگرانی ا ست که سا تار گفتمانی متون را
مورد توجه قرار داده ا ست .وی در مطالعات خود به تحلیل شیوههایی میپردازد که از آن
طریق افراد در تعامل های مربوط به خر ید و فروش کاال ،گفته های خود را به ترتین
خاصددی بیان میکنند .وی با بررسددی سدداختار کلی این نوع متون ،مفهوم مراحل 3را وارد
حوزهی تحلیل گفتمان مینماید .منظور از این مفهوم ،گامهایی 4اسدددت که کاربران زبان
1
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معنای تحت اللفظی کلمات سدددر و کار دارد .یعنی بدون توجه به نوع کاربران و یا هدج
ارتباطی متن به برر سی معنای صرج واژهها میپردازد (ریچاردز و ا شمیت .)2002 ،در
این کتاب ،دیدگاه تحلیل گفتمان بر مبنای کاربرد شنا سی ا ستوار ا ست .بدین معنا که به
جای بررسی کالم سخنگویان در گفتمان گفتاری یا نوشتاری ،منظور و نیت سخنگویان
و شیوههای بیان آن را موردتوجه قرار میدهیم.
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در حین مکالمه پ شت سر میگذارند .میچل به جای پرداختن به شیوههای کارکرد زبان
در هر مرحله از متن ،بی شتر به بررسی شیوههایی عالقمند ا ست که از آن طریق تعاملها
در سطا کلی متن شکل گرفته و به ترتین خاصی بیان می شوند .وی بررسی مینماید که
زبان چگونه به عنوان آنچه وی آن را کنش اجرایی 1مینامد مورد ا ستفاده قرار میگیرد و
اینکه معنای زبانی در بافت موقعیتی که در ب ستر آن بهکار میرود و نیز بافت کلی متن به
چه نحوی نهفته است.
2
لذا ،اگر من در خیابانی در شهر شانگهای  ،نزدیک یک فرو شگاه در حال قدم زدن
باشددم و شددخصددی به من بگوید سااالم ا،ا ،دی وی دی3؟ ،از موقعیتی که در آن هسددتم
اسدددتنباط خواهم کرد که آن شدددخص میخواهد به من لوح های دی وی دی فیلم (به
احتمال ز یاد نسدددخه کپی آن) را بفروشدددد .حال ،اگر به داخل یک فروشدددگاه بروم و
شددخصددی از من سددؤال کند که به نظر من باالترین قیمت برای خرید یک پیراهن چند
اسدددت ،با توجه به تجربهای که از این گونه تعامل ها دارم ،درمی یابم که قیمتی که به من
پیشددنهاد شددده اسددت در واقع نقطهی شددروعی برای انجام یک معادلهی خرید و فروش
اسددت و من میتوانم پیراهن موردنظر را به نصددف قیمت اصددلی آن خریداری کنم .من با
ً
تکیه بر تجربه خود میدانم که این نوع تعامل ها چگونه آغاز میشدددوند ،معموال در آن از
ً
چه زبان و لحنی استفاده می شود و نهایتا به چه شکلی پایان میپذیرد .همچنین یادگیری
دیگر ویژگیهای این نوع تعاملها را مورد توجه قرار دادهام .به عنوان مثال ،دریافتهام که
فروشدددندهی دورهگرد زمانی به من نزدیک شدددده و از عبارت ساااالم ا،ا ،دی وی دی؟،
استفاده مینماید که بین دو مغازه ایستادهام .این گفتگو هرگز زمانیکه من در داخل مغازه
و در موقعیتی که در حال تعامل با فروشندهی مغازه هستم روی نمیدهد.
پژوهشددگران دیگر نیز به روشددی تا حدودی متفاوت از میچل و طرفداران سددبک وی به
بررسی الگوهای متناوب در تعاملهای گفتاری میپردازند .از جمله ،پژوهشگرانی که در
حوزهای با عنوان تحیل مکالمه 4فعالیت دارند به دنبال یافتن پا سخ به اینگونه پر سشها
ً
هسدددتند که افراد به چه نحوی مکالمهای را آغاز مینمایند و متعاقبا ،چگونه آن را پایان
1

operative action
Shanghai
3
DVD
4
conversation analysis
2

overlap

1

19
فصل اول  /تحلیل گفتمان چیست؟

میبخشدددند و اینکه آنها در حین مکالمه به چه طریقی نوبتگیری را رعایت میکنند یا
سددخنانشددان با یکدیگر همپوشددی 1پیدا میکند .آنها همچنین مکالمههای خودمانی و
محاوره ،م شاورههای بین پزشک و بیمار ،مصاحبههای روانپزشکی و انواع تعاملها در
فضدداهای حقوقی را مورد توجه قرار میدهند .پژوهشددگران در این حوزه به دنبال تحلیل
های بسیار دقیق و جامعی از تعاملهای گفتاری هستند و به مباحثی از جمله همپوشی،
مکث و باال رفتن صدددا در حین مکالمه عالقمند هسددتند .آنها بررسددی میکنند که این
مباحث چگونه روابط میان سددخنگویان و آنچه آنها در خالل گفتگو از طریق ز بان بیان
میکنند و یا انجام میدهند را آشدددکار میسدددازد .به عنوان مثال ،افراد چگونه در خالل
صحبتهای شخص مقابل ،شروع به سخن گفتن میکنند و اینکه نیت و مقصود آنها از
این عمل چیسدددت .افزون بر این ،همپوشدددی چگونه در حین مکالمه در موقعیت های
گفتاری مختلف به صددورتهای متفاوتی تحقق مییابد و اینکه گویندگان در آن موقعیت
خاص ،چگو نه به مفهوم آن پی میبر ند .به عنوان م ثال ،در یک م کال مهی عادی،
همپو شی ،تال شی ا ست که یکی از طرفین گفتگو برای در اختیار گرفتن ر شتهی سخن
اعمال میکند .حال ،چنانچه طرج مقابل تمایل به ادامهی سددخن گفتن داشددته باشددد،
ً
احتماال ،با صددددای بلندتر و بدون مکث به سدددخنان خود ادامه میدهد تا بدین ترتین،
طرج مقابل نتواند سخنان وی را قطع کند .با این وجود ،در موقعیتی متفاوت ،همپوشی
ً
و تداخل در کالم ،ممکن اسدددت در قا لن یک رفتار تعاملی مشدددارکتی روی دهد .مثال
زمانی که یکی از مشدددارکین گفتگو در حین گفته های طرج دیگر در باره سدددخنان وی
اظهارنظر میکند و به نوعی همان سددخنان را منعکه میسددازد .در برخی زبانها مانند
زبان ایتالیائی بر خالج زبان انگلیسدددی ،سدددخنگویان در تعاملهای گفتاری نسدددبت به
همپوشی و تداخل در کالم صبورانهتر برخورد میکنند.
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.ivشیوههای فرهنگی سخن گفتن و نوشتن
یکی از راههای مؤثر برای بررسددی شددیوههای کارکرد زبان گروههای فرهنگی خاص ،از
طریق مفهوم ،ومنگاری ارتباطی 1صدددورت می پذیرد (هایمز .)1964 ،2هایمز مطالعات
خود را در این زمینه در واکنش به بیتوجهی تحلیلگران آن زمان به گفتار در تحلیل های
زبانی و توصدددیفهای قومنگاری فرهنگها آغاز میکند .مطالعات وی پاسدددخی بود به
رویکرهایی از زبان که بافت های اجتماعی و فرهنگی را کمتر مورد توجه قرار میدادند.
وی به خصوص به جنبههایی از رویدادهای گفتاری 3اینکه چه کسی با چه کسی ،درباره
چه موضوعی ،به چه منظور و نیتی ،کجا و چه زمانی سخن میگوید عالقهمند بود.هایمز
همچنین به بررسددی چگونگی تأثیر این جنبهها بر نحوهی سددخن گفتن و انجام کارها در
موقعیتهای فرهنگی خاص تأکید داشت.
به طور مثال ،در فرهنگهای مختلف شیوههای فرهنگی خاصی برای خرید و فروش
کاال وجود دارد .نحوهی تهیهی ناهار از یک ر ستوران بیرونبر 4در یک ک شور انگلی سی
ً
زبان مثال با کشدددوری مانند ژاپن متفاوت اسدددت .در این گونه تعاملها ،در یک کشدددور
انگلیسیزبان استفاده از الفاظی نظیر واهشمیکنم و متشکرم ،از سوی خریدار بسیار
مرسومتر از کشور ژاپن است .ممکن است نحوهی خرید کاال از یک سوپرمارکت در یک
کشددور انگلیسددیزبان و کشددور ژاپن شددبیه یکدیگر باشددد .با این وجود ،در کش دور ژاپن
ً
معموال متصدی صندوق بیشتر از خریدار صحبت میکند و حتی ممکن است خریدار در
این موقعیت هیچ سددخنی بر زبان نراند .ولی این بدان معنا نیسددت که خریدار فرد بیادبی
ً
ا ست .بلکه این امر صرفا حاکی از آن ا ست که شیوههای کارکرد زبان در فرهنگهای
گوناگون متفاوت اسددت .ممکن اسددت در موقعیتهای مورد بحث توالی رویدادها در هر
دو فرهنگ یکسان باشد ،اما در این دو فرهنگ ،روشهای کارکرد زبان در این رویدادها
ً
و دیگر رفتارهای غیرزبانی کامال متفاوت مینماید.

20

1

ethnography of communication
Hymes
3
speech events
4
takeaway shop
2

1

theoretical background
grammatical competence
3
sociolinguistic competence
4
discourse competence
5
strategic competence
2

21
فصل اول  /تحلیل گفتمان چیست؟

.vتوانش ارتباطی و گفتمان
مفهوم توانش ارتباطی که نخسدددتین بار از سدددوی هایمز ( ،)1972مطرح گردید ،بخش
ً
مهمی از پیشزمی نهی نظری 1در قومن گاری ارت باطی و اخیرا از مهمترین جن به های
ارتباطی در حوزهی آموزش و فراگیری ز بان به حسددداب میآید .این مفهوم همچنین در
مبحث گفتمان گفتاری و نوشتاری نقش مهمی ایفا میکند .توانش ارتباطی نه تنها دانش
زبانی یک زبان خاص بلکه اطالعات مربوط به این که چه کسدددی ،چه مطلبی را به طرز
صددحیحی در یک موقعیت خاص بیان کند را نیز شددامل میشددود .به دیگر سددخن ،این
مفهوم؛ هم اط العات مربوط به دسدددتوری یا نادسدددتوری بودن کالم و هم زمان و مکان
مناسدددن بیان گفته در مقابل چه کسدددی را در بر میگیرد .افزون بر این ،دانش مربوط به
نحوهی کاربرد و پا سخ به کنشهای گفتاری مختلف را نیز شامل می شود .بدین معنا که
ً
مثال فرد چگونه عذرخواهی نماید و یا درخواسدددتی را بیان کند و این که در یک فرهنگ
خاص چگونه به این کنشها پاسخ دهد.
در تمام موارد فوق باید ف ضای اجتماعی و فرهنگی که سخن گفتن و یا نگارش متون
در آن صدددورت میپذیرد ،روابط میان سدددخنگویان و نویسدددندگان با یکدیگر ،اصدددول و
معیارهای حاکم در اجتماع ،ارزش ها و انتظارات حاکم در انواع تعاملها یا رویدادهای
گفتاری را در نظر گرفت .به طور مثال ،زمانی که برای خر ید به فروشدددگاهی میروم ،به
هنگام ایجاد تعامل با فروشنده ،موقعیت فرهنگی ،نوع فروشگاه و نیز نوع ارتباط خود با
فرو شنده را در نظر میگیرم .من این تعامل را در سطحی از زبان و در چارچوب د ستور،
واژگان ،سدداختارهای گفتمانی و راهبردهای رعایت ادب و رفتار فیزیکی مناسددن در این
ً
موقعیت خاص انجام میدهم .توانش ارتباطی معموال بر اسداس چهار عنصدر بنیادین آن
یعنی توانش دساااتوری ، 2توانش زبانشاااناسااای اجتماعی ،3توانش گفتمانی 4و توانش
راهبردی 5توصددیف میگردد .منظور از توانش دسددتوری ،تسددلط بر قواعد زبانی اسددت.
توانش زبانشناسی اجتماعی به معنای دانش کاربرد صحیا زبان میباشد .دانش نحوهی

