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پیشگفتار مترجمان

پیشگفتار مترجمان
ظهور «محصووت تراریخته» در سالهای اخیر با حجم قابلتوجهی از رویدادها
در قوالوب گفتگوهوا ،مجوادلوهها و حتی درگیریها و نزاعهای فیزیکی در جوامع
مختلف همراه بوده اسووت .ماحصوول این رویدادها که مجامع علمی ،سوویاسووی،
رسوانهای و حتی عموم مردم را به خود مشوغول سوواخته ،شکلگیری نوعی فضای
دوگوانوه از حوامیان و مخالفان این دسوووته از محصووووت بوده اسوووت .این بح
جنجالبرانگیز که با بروز نگرانیهایی از یک سو و ابراز شادمانیهایی از سوی دیگر
همراه بوده ،به فضوایی دامن زده اسوت که در نتیجه تالشهای رسووانههای حامی و
مخالف این دسته از محصوت روزبهروز مبهمتر و غبارآلودهتر میشود.
در این بین ،مواجهه با این موضوع از منظر تحلیل زبان بهکارگرفته شده از سوی
حامیان و مخالفان این دسووته از محصوووت و یا به تعبیری رای تر ،تحلیل گفتمان
این دو گروه موضووووعی اسوووت که نخسوووتین بار در این اثر یعنی «زبان تراریخته»
بهنحوی نظاممند و علمی بازتاب یافته اسوت .در این اثر «گای کوک» زبانشناس
برجسته بریتانیایی به شکلی نوآورانه و در قالب چارچوبی کارآمد ،با تحلیل انتقادی
زبان بازیگران این عرصوه یعنی اصحاب رسانه ،سیاستمداران ،شرکتهای تجاری،
دانشومندان و  ...به بررسی تثثیر این گفتمانهای نوظهور هم بر سیاستگذاریها و
هم بر دیدگاهها و باورهای فعاتن این عرصه و همچنین عموم مردم پرداخته است؛
گفتمانهایی که دیدگاههای جامعه را در سطوح مختلف شکل میدهند ،بر آنها تثثیر
میگذارند و در راستای مقاصد و اهداف خود هدایت مینمایند .این موضوعی است
که بخشهای اصلی این کتاب خواندنی را شکل میدهد.
اما تردیدی وجود ندارد که متاثر از رشد دانش زبانشناسی در ایران ،در سالهای
اخیر شووواهد توجهی فزاینده به حوزه تحلیل گفتمان و مشوووخصوووا تحلیل گفتمان
انتقادی بودهایم؛ حوزهای که در دنیای معاصر و در سایه ظهور چهرههای شاخص
و بوه تبع آن طرح دیودگواههوا و نظریوههایی تاثیرگذار ،جایگاهی مهم در حوزههای
مختلف سوویاسووی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و آموزشووی یافته اسووت .با توجه به
اهمیوت فزاینوده این حوزه و کارآمدی آن در توصووویف ،تحلیل و تبیین بسووویاری از

مسوووایل و چالش های دنیای پرتالطم امروز و نظر به اینکه این حوزه در ایران نیز با
اقبال مناسووبی همراه شووده اسووت ،بر آن شوودیم تا با انتخاب کتابی با حال و هوایی
متفاو از آثاری که تاکنون تالیف یا ترجمه شوودهاند ،گوشووهای دیگر از کاربردهای
این حوزه کارآمد به تصوویر کشویده شوود که حاصول آن ترجمه حاضر است .امید
است این کتاب مورد استفاده عالقمندان به مباح تحلیل گفتمان واقع شود.
وظیفه خود میدانیم از اسووتاد فرهیخته جناب آقای دکتر فردوس آقاگلزاده که
بزرگوارانه مقدمهای ارزشمند بر این کتاب نوشتند ،نهایت سپاسگزاری خود را ابراز
نماییم .بیتردید سوهم و نقش ایشان در طرح ،گسترش و بومیسازی دانش تحلیل
گفتمان بر هیچکس پوشوویده نیسوووت و جامعه زبانشوووناسوووی ایران همواره وامدار
زحما علمی این بزرگوار خواهد بود.
همچنین بر خود فرض میدانیم از جناب آقای دکتر امیر احمدی مدیر مسوولول
محترم نشوور نویسووه پارسووی و همکاران محترمشووان که زحمت انتشووار این اثر را
عهدهدار شدند ،صمیمانه سپاسگزاری نماییم.
مترجمان
پاییز 7380
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7
پیش درآمد

پیشدرآمد
گفتمان نظامی معنایی است که در قالب نظمگفتمانهای مختلف شکل میگیرد که
نمونههای آن را میتوان در گفتمانهای گوناگونی چون گفتمان سوویاسووی ،گفتمان
حقوقی ،گفتمان علمی و  ...مشاهده نمود.
کتواب «زبوان تراریختوه :تحلیول گفتموان اسوووتودتلهای حامیان و مخالفان
محصوت تراریخته» اثر «گای کوک» در تقسیمبندی کلی در زیرمجموعه گفتمان
علمی میگنجد .کوک اسووتاد برجسووته زبانشووناسووی اسووت که در حوزه تحلیل
گفتمان ،کتابها و مقات ارزشمندی از خود به جای گذاشته است.
«محصووت تراریخته» یا آن چیزی که از سوی حامیان بهعنوان «محصوت
مهندسویشوده ننتیکی» و از سووی مخالفان بهعنوان «محصوت دستکاریشده
ننتیکی» شوناخته میشوود ،از جمله مسوایل جدی در سطح جهانی است که همه
انسووانها میتوانند از آن ذینفع شوووند و یا متضوورر گردند .لذا مسووالهای مهم برای
عموم بشوووریوت برشووومرده میشوووود؛ مسوووالهای که همه و همه ،از دانشووومندان،
سیاستمداران و سیاستگذاران گرفته تا مردم عادی را به خود مشغول ساخته است.
از این رو ،ضووورور دارد توا جوامعوه از جایگاه این علم و فناوری نوظهور و نقش
دانشمندان و فعاتن این حوزه در جهتدهی به سیاستمداران و صاحبان نفوذ که با
تصومیمگیری های خود به نوعی این فضوا را که با سوفره و سالمت همگان سروکار
دارد ،مدیریت مینمایند ،به خوبی آ گاه گردد.
ارتقواء دانش عمومی و انتقووادی زبووان و آ گوواهیبخشوووی بووه مردم از جملووه
رسالتهای تحلیل گران گفتمان انتقادی است که در راستای تحقق این هدف ،گای
کوک به درسووتی و با توجه به نیاز روز بشووریت« ،زبان تراریخته» را در چارچوب
تحلیل گفتمان انتقادی و در قالب دو گفتمان رقیب متعلق به حامیان و مخالفان آن
در جامعه جهانی امروز به رشته تحریر درآورده است.
وی با انتخاب دادههای موردنیاز برای تحلیل ،اعم از گردآوری میدانی ،مصاحبه
و انتخواب سوووخنان صووواحبان قدر  -که در راسوووتای جهتدهی به ایدئولونی
موردنظرشوان ،به گزینش و استفاده هدفمند از زبان در جایگاه کنشگران اجتماعی
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گفتمانهای رقیب (موافق و مخالف) محصووووت تراریخته میپردازند -به لحاظ
روششووناختی در چارچوب «مثل ارتباطی» ،یافتههایی ارزشوومند عرضووه نموده
است که روش و نتای آن می تواند برای خوانندگان این کتاب بسیار مفید و آموزنده
باشد.
حسون انتخاب این کتاب برای ترجمه از طرف مترجمان بنا به ضرور عمومی
و علمی جامعه بهخصوو برای عالقمندان به زبانشناسی و تحلیل گفتمان قابل
تحسوووین اسوووت ،بهویژه آنکه به نظر اینجانب محتوا و روش این کتاب میتواند به
مثابه کتاب کار عملی برای دانشووجویان زبانشووناسووی و همه عالقمندان به حوزه
تحلیل گفتمان انتقادی مورد اسوتفاده قرار گیرد .با بهرهگیری از این کتاب است که
دانشوووجویوان و عالقمنودان خواهنود آموخوت کوه چگونه میتوان از دانش نظری
فراگرفته شوده در رشوته زبانشناسی و دانش فرازبانی به تحلیل چنین متونی دست
زد و با تقابل روشوومند آراء و دیدگاههای صوواحبنظران در گفتمانهای رقیب درباره
محصووووت تراریخته به ناگفتههای نهفته در ورای متن و نیا و اهداف موردنظر
کنشگران اجتماعی دست یافت.
ترجمه کتاب به فارسی روان ،انتخاب معادلهای فارسی مناسب برای وانهها و
اصطالحا تخصصی زبانشناسی و تحلیل گفتمان از سوی دو عضو محترم هیا
علمی برای کتابی که نویسنده آن یک زبانشناس مشهور است و از دانش تخصصی
مشترک با مترجمان برخوردار است ،ارزش ترجمه این اثر علمی را دو چندان نموده
است.
اینجوانوب کتواب «زبوان تراریختوه :تحلیول گفتمان اسوووتدتلهای حامیان و
مخالفان محصوت تراریخته» را بهعنوان یک متن علمی مناسب در حیطه تحلیل
گفتمان انتقادی برای کار عملی به دانشووجویان و اسوواتید محترم زبانشووناسووی و
حوزههای مرتبط توصووویه مینمایم و برای مترجمان محترم آرزوی موفقیت بیشوووتر
دارم.
فردوس آقاگلزاده
عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس /پاییز 7380
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مقدمه

مقدمه
گیاهان تراریخته ماهیت زندگی بر روی کره زمین را تغییر خواهند داد .این موضوعی
ً
اسوت که احتمات هم حامیان و هم مخالفان این دسته از گیاهان نسبت به آن اتفاق
نظر دارند .اما تفسویر هر یک از آنها در خصو این موضوع بسیار متفاو است.
حامیان معتقدند که محصوت تراریخته با آفا گیاهی مبارزه میکنند ،آسیبهای
زیسووتمحیطی را کاهش میدهند ،با معضوول گرسوونگی در عرصووه جهانی مبارزه
میکنند ،تغذیه را بهبود میبخشووند و «میوهها و سووبزیجا خوشمزهتری» تولید
مینموایند .در مقابل ،مخالفان معتقدند که این دسوووته از گیاهان به حیا وحش
آسیب میرسانند ،مخاطرا جدیدی برای سالمتی ایجاد میکنند ،کشاورزان فقیر
را بوه اسوووتثموار درمیآورنود ،حق و حقوق دیگران را تضوووعیف و طبیعت را مختل
میکنند ،بدون اینکه مزایایی در بر داشته باشند.
این کتواب در کنوار بسووویاری از کتابهای دیگر ،به تحلیل انتقادی موضووووع
ً
محصووت تراریخته میپردازد .البته کتاب حاضور ،بهجای اینکه صرفا به تشریح
استدتلها بپردازد ،توجه خود را به زبانی جلب نموده که در این دسته از استدتلها
ً
بوهکوار رفته و به جزئیا دقیق در مورد گزینش ظاهرا بیاهمیت وانهها میپردازد.
این کتاب مبتنی بر این باور نگاشته شده که درک و نحوه تحلیل نوشتن وسخنگفتن
درباره این دسووته از محصوووت  ،همپای خود حقایق علمی مرتبط با این حوزه از
اهمیت ویژهای برخوردار اسوت .به بیانی روشنتر ،چنین تحلیلی میتواند شناخت
مهمتری در مورد ماهیت قدر  ،تعارضها و تصمیمگیریها در جهان معاصر فراهم
آورد.
ّاما چرا زبان؟ و چرا به جزئیا بهظاهر بیاهمیت استفاده از آن توجه میکنیم؟
شووواید ارائه یک قیاس به درک مسوووثله کمک کند .یکی از کارکردهای پنجره این
است که جهان بیرون را به ما نشان دهد تا بتوانیم از آنچه در بیرون در جریان است،
ً
مطلع شوویم .بنابراین هنگامیکه از پنجره به بیرون نگاه میکنیم ،معموت به شیشه
آن توجوه نمیکنیم ،بلکوه از میوان آن بیرون را تماشوووا میکنیم .در اینجاسوووت که
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چشمدوختن بر لکهای روی شیشه ،احمقانه بهنظر میرسد ،بهویژه اگر آنچه که در
بیرون در حال اتفاق افتادن است ،بتواند برای ما مخاطرهآمیز باشد.
بهنظر میرسود زبان از جهاتی با پنجره قابل مقایسه باشد :یکی از کارکردهای
زبان ،انتقال اطالعا در مورد جهان است .از آن بهعنوان رسانهای شفاف استفاده
میکنیم تا حقایق و اندیشههای مهم را درک کنیم .بنابراین ،هنگامیکه در خصو
ً
موضوعی تصمیمگیری مینماییم ،احساس میکنیم که باید بهگونهای کامال منطقی
و عملی بوه آنچوه که مردم میگویند توجه داشوووته باشووویم نه به اینکه چگونه آن را
میگویند؛ یعنی به آنچه که آنسوی پنجره است و نه خود پنجره توجه کنیم.
ً
با این حال ،شویشه پنجر زبان اصال روشن و شفاف نیست .اغلب پر از لک و
یا موجدار است بهنحوی که تصاویر آنسوی خود را ک ومعوج نشان میدهد .شاید
حتی احسواس کنیم که تمایز روشونی بین پنجره و جهان آن سوی آن وجود ندارد و
اگرچه واقعیتی مسوتقل وجود دارد که درباره آن سخن گفته میشود ،اما به واسطه
پنجره خاصوی که کسوی مقابل ما قرار داده است ،بهجای اینکه بهراحتی به جهان
واقعی دسووترسووی پیدا کنیم ،جهان را آنگونه میبینیم که پنجره برای ما خلق کرده
اسوت .در گذر زندگی روزمره ،شاید همواره این مسثله موضوعیت نداشته باشد که
این روش به درک ما از جهان دامن میزند .در اینجاست که کماکان دیدی کلی از
مقاصود آنها بهدست میآوریم .مواردی نیز وجود دارد که زبان ،منظور خود از آنچه
را که قصد توصیف دارد ،تحریف میکند؛ مسثله ای که شاید در اولین نگاه برای ما
قابل تشووخیص نباشوود .در این موارد ،با توجه و بررسووی دقیق آن ،درک بهتری از
آنچه که در ورای ظاهر سخنانشان قرار دارد ،به دست میآوریم .شاید یک تحلیل
دقیق به ما کمک کند تا واقعیا علمی را از نظرا شووخصی متمایز سازیم بهویژه
هنگامیکه این دو با هم درآمیخته شدهاند.
ً
زمانیکه موضووع بح ما درباره چیزی است که زندگی ما را عمیقا تحت تاثیر
قرار خواهود داد ،آنگواه توجوه بوه جزئیا زبانی و منطقی آن ،همچون یک سوووند
حقوقی میتواند بسیار مهم باشد .مواردی نیز وجود دارد که به سادگی نمیتوانیم از
کنار آنها بگذریم یعنی نمیتوانیم پذیرای هر آن چیزی که بهشوکل مبهم گفته شده،
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باشویم  .نگریسوتن از پنجره زبان به فناوری محصوت تراریخته یکی از این موارد
محسوووب میشووود و البته موردی اسووت که بیتردید توجه بیشازپیش ما را به خود
میطلبد.
هدف این کتاب آن اسوووت تا نشوووان دهد بسووویاری از اسوووتدتلهای حامیان
محصووووت تراریختوه ،حواکی از رونود نگرانکننده نحوه کاربرد زبان انگلیسوووی
امروزی از سووی افراد و سوازمانهای قدرتمند است؛ زبانی که ادعا میشود زبانی
منطقی ،صادق ،آموزنده ،مردمی و نامبهم است؛ زبانیکه در واقع هیچیک از اینها
نیست ،بلکه برعکس ،اغلب زبانی غیرمنطقی ،مبهم ،جانبدارانه و یکسویه است
کوه با قیاسهایی نادرسوووت ،اسوووتعارههایی گمراهکننده و ابهاما غیرقابل درکی
عجین شوده اسوت .گرچه چنین کاربردی از زبان ،موضووعی جدید نیست ،بهنظر
میرسوود بهویژه هنگامیکه آن را در گفتمان عمومی جوامعی که بر پایه دموکراسووی
شووکل گرفتهاند ،بهکار گرفته میشووود ،بس آزاردهنده اسووت .این مسووثله زمانی
آزاردهندهتر میشوود که شواید بهخاطر کاربرد دائم و آشنایی با این زبان ،بدون هیچ
بح و گفتگویی و حتی بیتوجه بدان از کنارش عبور میکنیم.
البته همه حامیان محصوت تراریخته از این زبان بدین شکل بهره نمیگیرند.
نمونههای متعددی نیز وجود دارد که این دسوووته از حامیان موفق شووودهاند با ارائه
توضوویحاتی واضووح ،حقایقی علمی و تخصووصووی را در اختیار مخاطبان خود قرار
دهند .بسوویاری از این اسووتدتلها با توضوویح اینکه چگونه تراریختگی در دنیای
واقعی صوووور میپذیرد ،آغاز میگردد .بهعنوان مثال ،آنها توضووویح میدهند که
چگونه ننهای مورد نظر را میتوان بر روی ساچمههای کوچک طالیی یا تنگستن
بوا قطر یوک میکرون  -یعنی بزرگی آن ،از یوک ذره گرد و غبار بیشوووتر نیسوووت-
پوشوانید؛ چگونه میتوان این ساچمهها را به بافت یک گیاه که بر روی یک صفحه
قرار دارد با استفاده از یک خشاب تفنگ کالیبر  00شلیک کرد؛ چگونه این صفحه،
سواچمهها را پراکنده میسوازد؛ و چگونه برخی از این ساچمهها به بافت گیاه نفوذ
میکنند ،با هسوته سلولهای گیاهی برخورد میکنند و این امکان را فراهم میسازد
که دیانای از سوواچمهها جدا شووود و به کروموزوم گیاه وارد شووود ،بهطوری که
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سووولولهوای تغییریوافته اکنون حاوی ننهای مورد نظر اسوووت .بهراحتی میتوان
دریافت که چرا دانشوومندانی که چنین توصوویفاتی را ارائه میدهند ،فکر میکنند که
توصوویفا شووان قانعکننده اسووت .بدون شووک تغییر سوواختار ننتیکی یک گیاه،
پیشورفت علمی فوقالعادهای اسوت .این علم به متخصصان این حوزه قدرتی اعطا
ً
میکند ،حتی اگر این روند ،نسووبتا خطرناکتر از برخی توصوویفا خیالپردازانهای
باشود که ما را به باور آن هدایت میکند .عالوه بر این ،طبیعی اسوت که دانشمندان
بخواهنود تخصوووص خود را به دیگران انتقال دهند .در این بین ،آنها به هر آنچه که
میتوانند و نمیتوانند در محیط آزمایشوووگاه انجام دهند بهمثابه مولفههایی مهم در
بح خود پیرامون تراریختگی متوسل میشوند.
به هر حال ،بح ما درباره چگونگی اصوالح یا دستکاری ننتیکی محصوت
در آزمایشوگاهها نیسوت ،بلکه مخالفت با چرایی این اصالح یا دستکاری است که
میتواند تثثیراتی بالقوه بر بشووریت و محیطزیسووت داشووته باشوود ،بهویژه زمانیکه
بهصوور تجاری و در مقیاس وسویع خارج از آزمایشگاه پرورش داده شوند .حال
بیواییم این تبعا را به انواع مختلف آن تقسووویم کنیم و آنها را با توجه به اهمیت هر
یک فهرسوت نماییم .نخست ،تثثیرا مادی احتمالی آنها بر سالمت ،تنوع زیستی
و غوذاسوووت .دوم و البتوه توثثیرا کمتر محسووووس آن ،بوه تثثیرا اجتماعی آن
بازمیگردد ،بدین معناکه گسوووترش فناوری محصووووت تراریخته میتواند روابط
قدر در بین جوامع را تغییر دهد و بر چگونگی تصوومیمگیریها در سووطح محلی،
ملی یا بینالمللی تاثیرگذار باشد .سوم هم به مسایل اخالقی مربوط میشود.
از منظر افراد مذهبی ،محصوووت تراریخته میتواند مرز تمایز بین قدر الهی
و انسوووانی را مختل کند ،در حالیکه برای افراد غیرمذهبی نیز شووواید این مداخله
غیراخالقی بیش از حدی در جهان غیرانسووانی تلقی شووود .در نهایت هم تبعا
روانشوناختی این مسثله است که میتواند نحوه تفکر ما درباره رابطه بشر با طبیعت
را تغییر دهد و پیامدهای فرهنگی آن که میتواند شووویوه این ارتباط با طبیعت را که
بهصور نمادین در ادبیا  ،هنر و نیز تفریح و سرگرمی مورد استفاده قرار میگیرد،
دگرگون سازد.
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این فهرسوت بلند و متنوع میتواند به توضیح تنوع دیدگاهها و تشریح شیوههای
مختلف سوخنگفتن و نوشوتن دربار موضوعی واحد کمک نماید .چنین فهرستی
گویای این واقعیت خواهد بود که چرا صووواحبنظران این حوزه حتی توانایی درک
اسووتدتلهای یکدیگر را ندارند ،چه برسوود به اینکه بخواهند در کلیت موضوووع با
یکدیگر اتفاقنظر داشوته باشند .همانطورکه در این کتاب پیش میرو یم ،سعی من
بر آن خواهد بود تا نشوووان دهم که چگونه این تفاو ها و اختالفنظرها از سووووی
وانههایی که برای تبلیغ آنها انتخاب شده ،منعکس و حتی خلق شده است.
برای انجام این کار نیازمند به یک چارچوب بودهام؛ چارچوبی که بدین شووورح
است :در هر کنش ارتباطی سه مولفه وجود دارد:کسی که سخن میگوید ،کسی که
با او سوخن گفته میشوود و چیزی که درباره آن سوخن میگویند .این مولفهها سه
ً
کانون مختلف تمرکز را برای تحلیل ما فراهم میسازد که تقریبا منطبق با «من» (یا
اول شوخص)« ،تو/شوما» (یا دوم شوخص) و «او /آن /آنها» (یا شوخص سوم)
اسوت .در مورد محصووت تراریخته ،فرض بر این است که اصالح ننتیکی همان
چیزی اسوت که در مورد آن صوحبت میشوود (سووم شخص« ،آن») که در کانون
توجوه قرار میگیرد و باید هم اینگونه باشووود .امروزه سوووخنگویان چنان در مورد
محصووت تراریخته سخن میگویند گوییکه زبانشان در واقع یک پنجره شفاف
است که آنها («من» گفتمانی) از میان آن مخاطبان («تو/شما») را دعو میکنند
تا حقیقت را در مورد محصوت تراریخته («آن») ببینند .با این حال ،در این کتاب
تمرکز بیشووتر بر روی سووخنگویان و شوویوههایی اسووت که با آن ،از طریق انتخاب
وانهها و تصوواویر ،مردمی را که با آنها سووخن میگویند در موضووعی قرار دهند که
تالش کنند واقعیت سووم شخص محصوت تراریخته را بهشکل خاصی -و اغلب
بدون رضایتشان– در ذهن خلق کنند.
این کتاب از این چارچوب موسوم به «مثل ارتباطی» پیروی میکند .در بخش
اول آشوووکارا توجه خود را به پرنفوذترین صووواحبان سوووخن در حوزه محصووووت
تراریخته معطوف مینماییم .برای هر یک از آنها یعنی سویاسوتمداران ،دانشمندان،
روزنامهنگاران و شوورکتها فصوولی مجزا اختصووا یافته اسووت .بخش دوم ،به
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موضووع سوخن یا همان دیدگاهها و اظهارا سوخنگویان درباره حوزه محصوت
تراریخته میپردازد و نشان میدهد که چگونه استدتلهایی که بهظاهر علمی دیده
میشوووند ،در واقع بیانگر تفاو های ایدئولونیکی و اعتقادی اسووت .سوورانجام در
بخش سووووم به اختصوووار به آخرین ضووولع این مثل ارتباطی ،یعنی مردم یا همان
مخاطبان سخن و اینکه تا چه حد این مخاطبان ،پذیرای نقش و دیدگاههایی که به
آنها نسبت داده شده هستند ،میپردازیم.
صاحبنظران مختلف ،متناسب با نوع دیدگاهها و تخصص خود به بح در این
ً
خصوو میپردازند .آنها موضوع محصوت تراریخته را با دیدگاههایی که عمدتا
سیاسی ،علمی ،تجاری یا اخالقی است ،میبینند .هر دیدگاه ،شیوه خا خود را
برای گفتگو یوا همان گفتمان 8دارد .بدین معنا که جمع چنین گفتمانهایی ،آغازی
بر سوووءتفاهمهایی پرشوومار اسووت .با این حال ،تا به امروز ،چنین گفتمانی توجه
اندکی را به خود جلب کرده اسوووت .همانطورکه همه بازیگران این عرصوووه بهطور
فزایندهای متوجه این موضوع هستند ،این یک جنگ وانهها است که در آن از طریق
ارائه استدتلها و نه در عرصه عمل یعنی در آزمایشگاهها ،مزارع و یا فروشگاههای
بزرگ به پیروزی میرسند.
در این کتاب توجه اصولی معطوف به استدتلهای مرتبط با محصوت غذایی
تراریخته اسوووت ،بر این مبنا که چون این اسوووتدتلها پیشووونهادهایی برای خلق
تغییرا میباشوند ،نیازمند بررسوی دقیقتر آنها هسوتیم؛ استدتلهایی که سعی بر
حفظ وضوعیت موجود دارند .هدف من آن اسوت که این قلمرو را به تصویر بکشم،
مسیرهایی را که انواع مختلف استدتل را به هم مرتبط میکند و حصارهایی که آنها
را از هم جدا میکنند ،ردیابی کنم و سوردرگمیها را تحلیل کنم و این درست زمانی
اسووت که قهرمانان داسووتان خواسووته یا ناخواسووته بین این دیدگاهها تغییر موضووع
میدهند ،چراکه یا از موضعشان مطملن نیستند و یا سعی میکنند در عین واحد در
دو موضوع قرار گیرند .این را هم بگویم که این کتابی تخصوصی برای متخصصان یا
زیسوتشوناسان و زبانشناسان نیست .بدین منظور ،برای کسانی که با بح های
discourse
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علمی آشنایی آنچنانی ندارند ،خالصهای در پیوست ( )8ارائه شده است .مخاطب
کتاب ،عامه مردم هسوتند؛ کسانی که اگرچه با شیوههای تحلیل زبان آشنا نیستند،
با این حال به تحوتتی که در حوزه کاربرد زبان رخ میدهد عالقه و آ گاهی دارند.
بوه همین دلیول ،در صوووور لزوم ،برخی توضووویحا کوتاه از مفاهیم و رویههای
زبانشووناسووی را ارائه میدهم .با وجود این ،اغلب اوقا  ،این کتاب به هیچ دانش
ً
تخصوصوی از زبانشوناسوی نیازی ندارد ،بلکه صرفا به بررسی دقیق آنچه که گفته
میشود و چرایی آن میپردازد.
بوا وجود تقسووویمبنودیهوا و طبقهبندیهای رای در جهان معاصووور ،مسوووثله
محصووت تراریخته در روابط سیاسی و اقتصادی میان مراکز قدر و بلوکهای
فرهنگی یعنی در آمریکا ،آمریکای شوومالی و جنوبی ،اروپا ،آفریقا ،جهان اسووالم،
آسیای جنوب شرقی و کشورهای در حال توسعه بسیار هویداست .بنابراین ،اگرچه
در سوال  88 ،0880درصود از محصوت تراریخته که بهطور قانونی کشت شدهاند
فقط در پن کشووور آمریکا ،آرنانتین ،کانادا ،چین و آفریقای جنوبی بود ،در سووال
 0880کشت این دسته از محصوت در سراسر جهان گسترش قابلتوجهی یافت.
در این بین بود که مقررا جدیدی -اگرچه با تاخیر -در برزیل مورد بح و بررسی
قرار گرفت؛ مجوز جدید برای کاشوت محصوت تراریخته در استرالیا صادر شد؛
فشوار بر کشوورهای در حال توسوعه برای رفتن به سوی محصوت تراریخته وارد
شود و مجوزهایی به اروپا برای پایاندادن به مهلت قانونی خود برای کشت تجاری
اینگونه محصوت اعطا شد .به هر صور  ،این تغییر عمده در ماهیت کشاورزی
جنبوه جهوانی یافته اسوووت چراکه گیاهان و جانوران و همچنین بازار مواد غذایی،
دیگر در حد مرزهای سوویاسووی باقی نمیمانند .هر چیزی که در هر کجای جهان
اتفاق میافتد ،بر همه ما تثثیرگذار است.
ً
بنوابراین موضووووع محصووووت غذایی تراریخته ذاتا ماهیت بینالمللی دارد و
تحوت مرتبط بوا آن تجرم بوه خبری جهانی مبدل میشوووود .اگرچه متون مورد
ً
تحلیل در این کتاب عمدتا از بریتانیا و آمریکاسووت ،ارتباط آنها به هیچ وجه به این
دو کشوور محدود نمیشود .از آنجاییکه آمریکا کشوری است که بیشترین تاثیر را
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در سووویاسوووت جهانی کشووواورزی دارد و خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد
غذایی در جهان اسووت ،دلیل توجه بدان نیازی به توجیه ندارد .البته بریتانیا بسوویار
ً
کوچکتر و کمنفوذتر اسووت ،اما کشووری اسووت که این بح در آن واقعا داغ بوده
اسوت ،زیرا دولت بریتانیا در این خصوو همچون بسویاری از مسوایل دیگر ،بین
شوورکای اروپایی و آمریکا در کشوقوس بوده اسووت؛ مضوواف بر آنکه برای نفوذ بر
مناسبا جهانی نیز تالش میکند .این کتاب بهطور خا به استدتلهای حامیان
و مخالفان محصوووت تراریخته در انگلسووتان توجه نموده ،نهتنها به این دلیل که
بریتانیا جایی اسووت که پژوهشهای مختلف من در آنجا انجام شووده ،بلکه به دلیل
اینکه آنها بیشوتر از سایر کشورها بر سر این موضوع با یکدیگر اختالفنظر دارند.
بهعالوه آنکه این کشوور به موضوعا مختلف بهنحوی میپردازد که گویی مسایلی
جهانی هسووتند و نشووان میدهد که چنین مسووایلی بخشووی از یک تصووویر بزرگتر
بینالمللی هسوتند که در آن محصوت تراریخته تنها یکی از مسایل مورد اختالف
بین جوامع اسوت .در حالیکه مشغول نگارش این کتاب بودم ،موضوع محصوت
تراریخته به دلیل بروز حوادث در سووطح بینالمللی ،بهویژه عملیا های نظامی و
واکنشهای بینالمللی به آنها ،گهگاه در اخبار کمرنگ میشد.
ً
اموا این وقوایع و اختالفنظرهوا بوا آنچه که در این کتاب بدان پرداختم ،کامال
بیارتباط نیسووت چراکه محصوووت تراریخته بهعنوان بخشووی از یک اختالفنظر
گسوووتردهتر شووونواختوه میشووووند که در آن ،موضووووعا  ،مسوووایل و تفاو های
ایدئولونیکی به دفعا تکرار شده و از یکدیگر جداییناپذیرند .بنابراین تحلیل زبان
تراریختوه بیش از پیش بوه درک بهتر اختالفنظرهوا و برداشوووتهوای بین افراد،
فرهنگها و جوامع دامن میزند؛ اختالفی که تا حد قابلتوجهی مشووخصووه دنیای
معاصر است.
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