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  مقدمه.1
شناس معـروف  اي از زبان در مقاله 1952نخستين بار در سال » تحليل گفتمان«اصطالح 

هريس  .)Schiffrin, 1994: 20(ه است به كار رفت )Harris, 1952( هريس گانگليسي زلي
ان را تحليـل گفتمـ  اصطالح و  هگرايانه از جمله به دست داد در اين مقاله ديدي صورت

از ديد هـريس تحليـل گفتمـان    . براي تحليل متن باالتر از سطح جمله به كار برده است
 .)Harris, 1852: 1( شناسي توصيفي اما در حدي فراتر از جمله رويكرد زبانيعني ادامه 

دانند كـه بـا    اي از جمالت مي شناسان ساختگرا گفتمان را مجموعه بر همين اساس زبان
گفتمـان را   )Stubbs, 1983: 1( بـه عنـوان مثـال، اسـتابز    . يكديگر رابطة ساختاري دارند

شناسـان مطالعـة واحـدهاي     به عقيده اين زبان. كند تعريف مي» وراي جمله و بند زبان«
تر از سطح جمله  سطح جمله وظيفة دستور زبان و مطالعة واحدهاي بزرگ تر از كوچك

 كـنش  و گفته پاره اجتماعي كنشگران). 24: 1387سلطاني، (وظيفه تحليل گفتمان است 
 ,Hymes( افتد نمي فاقات انزوا در يك از اين دو يچه و كنند نمي توليدخأل  در را گفتاري

ايشان در  ضعف نقطهگرا به بافت  شناسان ساخت رسد عدم توجه زبان به نظر مي. )1974
شـناختي ديگـر بـه تحليـل گفتمـان، ديـدگاه        ديدگاه زبـان . تعريف زبان و گفتمان باشد

 و 60 هـاى  دهـه  در گرايى نقش گسترش با). 38: 1392قجري و نظري، (گرا است  نقش
 و كردنـد  گفتمـان  تحليـل  وارد نيـز  را بافـت  مفهوم شناسان،زبان از اى عده ميالدى، 70

شناسي يكـي از  بااينكه زبان. گرفتند نظر در در بافت كاربردي آن زبان مثابه به را گفتمان
-شناسي متوقف نمي هاي تحليل گفتمان بوده است، اما تحليل گفتمان در زبان سرچشمه

گفتمـان را بيشـتر در قالـب تحليلـي انتقـادي بسـط و        درواقع اين متفكران تحليل. ماند
نيز بيان كرده است، رويكـرد  ) 1386(زاده طور كه آقا گل بنابراين، همان؛ گسترش دادند

شناختي اسـت  تحليل گفتمان انتقادي سيري تكويني از تحليل گفتمان در مطالعات زبان
صيف متـون بـه سـطح    شناختي از سطح توكه تحليل گفتمان را به لحاظ نظري و روش

تبيين ارتقاء داده است و به لحاظ محدودة تحقيق نيـز تحليـل گفتمـان از سـطح بافـت      
  .موقعيت به سطح كالن يعني جامعه، تاريخ و ايدئولوژي گسترش يافته است

هـاي زبـاني    اي در بررسـي  شناسي پيكـره  شناسي زبان هاي اخير استفاده از روش در سال
اي در تحليل  شناسي پيكره كارگيري روشدر همين راستا به. اي داشته است رشد فزاينده

در ايـن روش پيكـرة   . گفتمان در دهة گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت 
توان در توصيف و  هاي نوشتاري يا گفتاري كه مي زباني يعني حجم بسيار زيادي از داده

يل پيكره به نحوي بـه كـار گرفتـه    هاي تحل تحليل زبان از آن بهره گرفت به همراه ابزار
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كـارگيري  هـاي بـه   به اين وسيله شـيوه . شوند كه الگوهاي زباني متون را آشكار كنند مي
تحليـل  . گـردد  زبان به منظور شكل بخشيدن به گفتمان و حتي واقعيـات مشـخص مـي   

با انتقادات تندي نظيـر تمركـز بـر روي     نظران صاحبگفتمان انتقادي از سوي برخي از 
بودن ) anti-empirical(هاي تحليل، ضد تجربي  محدود متن، انتخاب عامدانه داده حجم

با آغـاز پـژوهش    1995با وجود اين، از سال . شده است رو روبههاي متعصبانه  و تحليل
، رهيافتي جايگزين براي تحليل گفتمان پيشـنهاد شـد؛   )Hardt-Mautner(ماتنر -هاردت

ار و كيفي به منظور كشف الگوهاي زباني موجود در رهيافتي كه به تركيب تحليل خودك
هاي سنتي  چنين توانايي تركيب شدن با روش رهيافتي اين. اي عظيم، تمركز داشت پيكره

شناسـي   روش .پذيرنـد را دارا بـود   يل گفتمان صـورت مـي  در تحلتحليل متن كه اغلب 
بـه  . ماني ايفا كنـد هاي تحليل گفتتواند نقش مهمي در پژوهشاي مي شناسي پيكره زبان

اي سه مزيت  گفتمان پيكره  ي رويكرد تحليلا استفاده (Mautner,2009: 123) اعتقاد ماتنر
تلفيق تحليـل  . 3كاهش تعصب محقق و . 2، ها از داده ياديكار با حجم ز. 1: عمده دارد

  .كمي و كيفي
گفتمان عالقه چنداني گران كند كه تا اين اواخر تحليل عنوان مي) Baker, 2006: 6(بيكر 

كارگيري پيكره در تحليـل گفتمـان   نويسنده كتاب دربارة به. به استفاده از پيكره نداشتند
هـايي  گويد كه خود نسبت به استفاده از پيكره در تحليل گفتمـان احسـاس  مي گونه اين

چون عالقه، عدم عالقه و حتي خشم را تجربه كرده است و اين كتـاب بـا ايـن هـدف     
توانند نقـش مهمـي در كنـار    بنياد مي-هاي پيكرهشده است كه نشان دهد روشنگاشته 
 يكـر ببـه اعتقـاد   . هاي سنتي و به عنوان مكملي براي تحليـل گفتمـان ايفـا كننـد    روش

)Baker, 2010: 123( گفتمـان و ايـدئولوژي روشـي بسـيار قدرتمنـد       تحليل پيكره بنياد
در مقياس كوچك است و نـه جـايگزين    كيفيِ  است، اما هدف آن تقويت كردن تحليل

) Fowler & Kress, 1979: 197( گونه كه فاولر و كـرس كردن خود بجاي آن؛ زيرا همان
هيچ روش تحليلي وجود ندارد كه روي يك متن اجرا شـود و در انتهـا   «: اند اشاره كرده

د يجـه بـا تلفيـق دو رويكـر    درنت. »آينـد   به صورت خودكار توصيفات انتقادي به دسـت 
هـا را بـه    تـوان حجـم زيـادي از داده    اي و تحليل گفتمان انتقادي مـي  شناسي پيكره زبان
كمي و آماري باشـند و   صرفاًنه  شده انجامهاي اي مورد بررسي قرار داد كه تحليل گونه

انـد تـا بـا نظـرات      اي گزيده شده هاي متني كه به شيوه نه بر پايه تعداد محدودي از داده
  .ي داشته باشندخوان پژوهشگر هم
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 جامعيت صوري اثر.2
طرح روي جلـد  . صفحه تنظيم شده است 207 گفتمان دركاربرد پيكره در تحليل كتاب 

هاي زباني و به كتاب كه قطعاتي بيرون كشيده شده از متون مختلف است، يادآور پيكره
متـون  . هاي عيني كاربرد زبان است و بـا موضـوع كتـاب همخـواني دارد    عبارتي نمونه

كننـدة  و آبي و بنفش قرار گرفتـه اسـت كـه تـداعي     اي از رنگ سبزشده در زمينه يدهبر
در ايـن  . شـود كتاب با مقدمه ناشر شروع مـي . اهميت بافت در تعبير عناصر زباني است

به هدف انتشارات كانتينيوم از انتشار شود و مقدمه اهميت مطالعة گفتمان شرح داده مي
هايي كه در قالب همچنين، عنوان و نويسنده ساير كتاب. شودمجموعة گفتمان اشاره مي

فهرست مطالب به صورت تفصـيلي   .انداين مجموعه قرار است چاپ شود، معرفي شده
ير ها، نمـودار و تصـاو  اين، در فهرست مطالب فهرست جدول وجودبا . ارائه شده است
فصل دوم تا هفتم، با مقدمه آغـاز  . مشتمل بر هشت فصل استكتاب . ارائه نشده است

هايي كـه  گيري وجود دارد و در فصلها بخش نتيجهدر انتهاي برخي از فصل. شوندمي
گـام   به گيري راهنماي گام روش تحليل جديدي معرفي شده است، در پايان پس از نتيجه

اين بخش به منظـور  . شده در آن فصل قرار گرفته است تحليل با توجه به مطالب مطرح
ها اسـت   ترين بخش هر فصل يادداشتپاياني. شده بسيار مفيد است مرور مطالب مطرح
فهرسـت  . دهد شده در متن ارائه مي اي در رابطه با مباحث مشخص كه توضيحات اضافه

اسامي و اصـطالحات  فهرست نمايه نيز براي . منابع كلي در پايان كتاب ارائه شده است
: فصل اول: هاي كتاب به اين شرح هستندعناوين فصل. جداگانه ارائه نشده است طور به

نما، واژه: فراواني و پراكندگي، فصل چهارم: ساخت پيكره، فصل سوم: فصل دوم مقدمه،
كليـدواژه بـودن و   : فراسوي همايندها، فصـل هفـتم  : همايندها، فصل ششم: فصل پنجم
  .گيريتيجهن: فصل هشتم

نويسـنده از  . انـد ي رعايت شـده خوب بهاصول نگارشي . آرايي كتاب مناسب استصفحه
نشـان دادن  . تمام امكانات تايپي و نگارشي براي شـرح موضـوع اسـتفاده كـرده اسـت     

از جدول و نمودار، تغيير اندازه، ضخامت  جا بهمراحل كار با استفاده از تصوير، استفادة 
ه از عالئم سجاوندي برخي از مواردي اسـت كـه در كـل كتـاب     و شكل فونت، استفاد

انـد و از  ي با دقت ذكـر شـده  متن درونارجاعات . ها بهره گرفته شده است ي از آنخوب به
بيكر مفـاهيم مـوردنظر و   . منابع ارزشمند، معتبر و روزآيند در كل اثر استفاده شده است

اي روشن و عينـي  شده به شيوه نجامهاي اهايي از پژوهشروش تحليل را با شرح نمونه
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نامه يا معرفـي منـابع بـراي مطالعـة بيشـتر       كتاب فاقد كتاببا وجود اين، . دهدشرح مي
  .است

  
  جامعيت محتوايي اثر.2

در فصل اول كه مقدمه نام دارد نويسنده عالوه بر ارائة پيشگفتاري كه در آن به اهـداف  
كتاب اشاره شده است، به تعريـف مفـاهيم   وي از نگارش چنين كتابي و نيز به مخاطب 

به اين ترتيب، كتاب فاقد . پردازداي و تحليل گفتمان نيز ميشناسي پيكرهكلي چون زبان
اي باشد و نويسنده در آغاز فصل اول كه خود مقدمهاي جداگانه ميپيشگفتار و يا مقدمه

شـود،  يـك كتـاب ذكـر مـي     در پيشگفتار و يا مقدمة غالباًبر كتاب است، به مواردي كه 
در اين مقدمه، نويسنده به هدف كتاب و اهميت آن در مـرتبط كـردن   . اشاره كرده است

وي مخاطـب اصـلي   . كند اي كه در ظاهر وجه اشتراك زيادي ندارند، اشاره ميدو حيطه
خواهد از پيكره براي تحليل استفاده نمايد و نه لزوماً داند كه ميشناسي ميكتاب را زبان

تواند براي گـروه  اي، هرچند كه معتقد است مطالب ميشناسي پيكرهك متخصص زباني
كند كه چون اين كتاب نقش  در عين حال، به اين نكته اشاره مي .دوم نيز مفيد واقع شود

كند، بايد به هر دو گروه مخاطب توجه  دهنده بين دو حيطة متفاوت را ايفا ميپل ارتباط
اي بيگانه شناسي پيكرهشناسد و با زبانكه تحليل گفتمان را ميمخاطبي . نشان داده شود
كند كه ممكن اسـت   به اين ترتيب، خواننده را از اين موضوع آگاه مي. است و بالعكس

پـس از  . بخشي از مطالب براي خواننده آشنا با هر يك از اين دو حيطه تكـراري باشـد  
حيطه با قلمي شيوا و با زباني سـاده   اين مقدمة كوتاه تعريف مفاهيم اصلي مرتبط با هر

اي، گفتمان، تغييـر جهـت بـه    شناسي پيكرهزبان. شودپيچيدگي شرح داده مي دوراز بهو 
بنياد، بعضي نكات درخور توجه، ساختار گرايي، امتيازهاي رويكردهاي پيكرهپساساخت

  .ها عناوين اصلي فصل اول كتاب هستند يادداشتو كتاب 
دهد و به دو هدف اصلي اين كتاب فصل اول، ساختار كتاب را شرح ميبيكر در انتهاي 

توان در تحليل گفتمان پيكـره بنيـاد   هاي تحليلي كه ميمعرفي انواع روش: كند اشاره مي
. هسـتند  اسـتفاده  قابلهاي مختلف و اينكه چطور در عمل براي تحليل داده استفاده كرد

كنـد و   قعي در درك بهتـر موضـوع اشـاره مـي    هاي وادر عين حال به اهميت ارائة مثال
هـاي  ي بحـث جا  بههاي گوناگون موردي در كتاب همين امر را دليل گنجاندن پژوهش

  .كند انتزاعي معرفي مي
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هايي كه در اين كتاب استفاده شده است در قالـب  ها، موضوعات و روشهمچنين، متن
شـده و روش   ضـوعات مطـرح  انواع مـتن و مو . اندجدول در انتهاي فصل اول ذكر شده

  :ها به اين شرح هستند پرداختن به آن
  

  )23: 2006(بيكر  در كتاب استفاده موردهاي تحليل ها، موضوعات و روشمتن -1جدول 
  

  هاي اصلي پرداختن به موضوعروش موضوع نوع متن فصل
مصـــرف / جوانـــان  بروشور تعطيالت  3

 الكل
هـا، نقشـه   هاي بسامدي، خوشهفهرست

  پراكندگي
 نماواژه پناهندگان روزنامهمقاله  4
 آييباهم مجردها پيكره كلي  5
  هكليدواژ شكار روباه مناظره  6
نمـايي، اسـناد و   سازي، وجهتحليل اسم  ادعاهاي تجاوز  پيكره كلي  7

 استعاره
                                                                                                      

 ،به اين منظور .معرفي شده است ها انواع پيكره و نيز چگونگي ساخت آندوم  در فصل
مسائلي كه به چگونگي ساخت يك پيكرة جديد و يا انتخاب يك پيكره به منظور انجام 

مفاهيمي نظير انـواع  . اندداده شده هاي گفتماني بر روي آن مربوط به است، شرح يلتحل
بـودن   )representativeness( ، حجـم و نماياننـده  )تخصصي، درزماني و مرجـع (پيكره 

به همـراه   ،ها از منابع مختلف نظير نوشتاري و ديجيتالي هاي گردآوري داده پيكره، شيوه
اي مختلـف متـون اعـم از نوشـتاري و گفتـاري مربـوط       هـ  برخي از نكاتي كه به گونـه 

ها،  نامه مسائلي نظير اجازه ،همچنين. مله مباحث مطرح در اين فصل استج، از باشد مي
هر يك از اين مفـاهيم  . اند ها نيز توضيح داده شده دهي و اعتبار پيكرهحق نشر، برچسب

اي عملـي مشـخص    ها به شـيوه  گيري از مثال و در عمل معرفي شده و كاربرد آنبا بهره
. بيكر از تصاوير براي نشان دادن مفاهيم معرفي شده استفاده نموده اسـت . گرديده است

پيكـره در عمـل آشـنا     ةهاي تهيـ  فرايند ةاست تا مخاطب با مشاهد موجب شدهاين امر 
در . تر باشد گيري پيكره براي وي سادهه و شكلهاي تهي شود و درنتيجه فراگيري فرايند

انتها پس از معرفي و شرح اين مفاهيم به اين نكتـه اشـاره شـده اسـت كـه بسـياري از       
هاي از  توان از بخشي از پيكره بلكه مي ،اي مجزا ندارند ها احتياج به ايجاد پيكره پژوهش
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كه برخي از  به شرط آنهاي تحليل گفتماني بهره جست  پيش موجود براي انجام بررسي
 .شروط در گزينش از پيكرة اصلي رعايت شوند

اي  شناسـي پيكـره   در فصل سوم اهميت بسامد به عنوان يك ابزار تحليل بنيادي در زبان
چگونگي تحليل و تفسير نتايج به دسـت آمـده از   بيكر در اين فصل . شود مي شرح داده

از جمله مفاهيم ديگري كه در فصل . دهدرا توضيح ميهاي پيكره  فهرست بسامدي داده
توانند در تحليل گفتمان مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد     ها اشاره شده است و مي سوم به آن
ــه ــا خوش ــدگ  ،)cluster( ه ــة پراكن ــك  )dispersion plot( ينقش ــامد دموگرافي  و بس

)demographic frequency( قالب  باشند كه نحوه استفاده از هركدام از اين مفاهيم در مي
-مـي هـا اشـاره    از ديگر مفاهيمي كه در اين فصل به آن. شده است  يك مثال شرح داده

و اهميـت ايـن نسـبت در تحليـل     ) token( به گونه )type( توان به نسبت نوع مي شود،
دهنـدة  هـاي پربسـامد نشـان    واژه بـن . اشاره كرد )lemma( هاواژه چنين بنهمو گفتمان 

ر به منظور نشان دادن كاربرد بسامد و ديگر يكب .باشند كره ميدر يك پي يتمفاهيم بااهم
اي  پيكـره  ،هاي معرفي شده در اين فصل كه در تحليل گفتمـان نيـز كـاربرد دارنـد     ابزار

افزار ورد اسـميت تحليـل نمـوده     تعطيالت را با استفاده از نرم بروشوركوچك از متون 
ايـن امـر بـه    . اند نمايش گذاشته شدهيل در قالب تصاوير به لبرخي از مراحل تح. است

بـه اعتقـاد بيكـر    . رساند مخاطب در جهت فراگيري هرچه بيشتر فرايند تحليل ياري مي
 ،بـا وجـود ايـن    .باشد بسامد رخداد عناصر زباني مفهومي سودمند در تحليل گفتمان مي

 هـا در انـزوا   هايي نظيـر عـدم توجـه بـه بافـت و بررسـي واژه       كارايي آن با محدوديت
هـاي رايـج در يـك پيكـره و يـا مـتن        نشان دادن جنبه ،كاربرد اصلي بسامد. روبروست

ايـن  . هاي واژگاني مؤلف آن متن باشد تواند بيانگر گزينشمي ،به اين ترتيب و باشد مي
دهـي بـه   وان بازنمود گفتماني خاص و يا نـوعي تـالش بـراي شـكل    نتواند به ع امر مي

 .هويت تعبير شود
ديگر با معرفي نقاط ضعف پژوهشي كه صرفاً مبتني بر بسامد و تحليل  بارچهارم  فصل

اين فصل يعنـي فهرسـت    مطرح در پس از آن مفهوم اصلي. كمي باشد آغاز شده است
نمـا و  هاي واژهدر ادامه چگونگي تحليل گفتمان بر پايه فهرست. شود معرفي مي مان واژه

بـه  . نظور تحليـل شـرح داده شـده اسـت    گيري از بافت به ممشاركت اين ابزار در بهره
در تحليل گفتمان بجاي تكيه بر يكي از دو روش تحليل كمي يا كيفي بايـد   اعتقاد بيكر

نمـا را  بيكـر فهرسـت واژه  . رويكردي را اتخاذ نمود كه هر دو نوع تحليل را دربر گيـرد 
در . يـد نما داند كه هدف فـوق را محقـق مـي   ها و ابزارهايي مي يكي از مؤثرترين روش
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باشـد و درنتيجـه    نما بافت زباني نيـز بخشـي از تحليـل مـي    تحليل بر پايه فهرست واژه
ها در متن بـه   هاي مجزا، از شيوه كاربرد واقعي آن تواند بجاي تكيه بر واژه پژوهشگر مي

هاي گونـاگون مرتـب كـردن نتـايج فهرسـت       شيوه. منظور تحليل گفتمان استفاده نمايد
ها و ارزيابي افـراد باشـند و    توانند نشانگر نگرش ها كه مي معنايي واژه هاي ، الگومان واژه

ــر   ــاهيمي نظي ــين مف ــين همچن ــانيطن ــايي و  )discourse prosody( گفتم ــرجيح معن ت
)semantic preference( باشند كه در قالب بررسـي يـك پيكـره     از ديگر موضوعاتي مي

افـزار ورداسـميت بـراي     ش از نـرم همانند فصل پـي  در اين فصل نيز. اند شرح داده شده
اسـتفاده شـده    ،باشـند  ها كه مربوط به گفتمان پناهندگي مـي  تحليل پيكرة متون روزنامه

هـايي از نتـايج    در هر مرحله از تحليل با ارائه تصاويري از شـيوة كـار و جـدول   . است
 .است شده  در اختيار مخاطب قرار داده  مفاهيم كليدي فصل ،تحليل

ايـن فصـل بـا معرفـي     . است آيي اختصاص داده شده معرفي مبحث باهمفصل پنجم به 
از جمله انتقـاداتي  . نما شروع شده است برخي ايرادات تحليل بر پايه نتايج فهرست واژه

بـودن نتـايج بـراي     كننـده  يجگـ  ،كه بيكر در ارتباط با اين نوع تحليل مطرح نموده است
نماي فـراوان بـه عنـوان خروجـي بـه       تجربه و نيز احتمال وجود خطوط واژه محقق كم

هاي موجود  كه اين امر خود محقق را در كشف و فهم الگو باشد ميدست آمده از پيكره 
دانـد و   آيي را پاسخي به اين انتقادات مي بيكر تحليل بر پايه باهم. سازددچار مشكل مي

 تحليـل  شدنمتمركز  كه موجب نخست آن :كند آيي معرفي مي براي كارايي باهمدو دليل 
باشـد و قصـد آشـكار     فراوان موجود مـي  ماين خصوصاً زماني كه خطوط واژهشود،  مي

تـرين  تـرين و برجسـته  هاي واژگاني را داريم؛ همچنين به دليل آنكه ملموس كردن الگو
هـاي   تواند منجر به كشف گفتمـان هد ميدالگوهاي پيرامون يك موضوع را به دست مي

هـاي مختلـف محاسـبه و     به اين منظور در اين فصل پس از تشريح شيوه. مختلف گردد
هـاي   ها با هدف كشف گفتمـان  آيي ها از پيكره، چگونگي تحليل باهم آيي استخراج باهم

نيـز ماننـد    پـنجم  در فصـل  .آيي شرح داده شده اسـت  هاي باهم موجود و بررسي شبكه
شده  پيش مفاهيم تازه و روند انجام تحليل با كمك مثال و در عمل شرح داده هايلفص
مؤلف براي بررسي موضوع افراد مجرد و نمايش چگونگي انجـام تحليـل گفتمـان    . اند

اسـتفاده  ) British National Corpus( بـي ان سـي  ها از پيكره  آيي اي با كمك باهم پيكره
ير، جـدول و نمـودار در اختيـار    وليل را در قالب تصـ كرده است و نتايج جستجو و تح

گام تحليـل   به مراحل گام گيري، يجهدر پايان اين فصل پس از نت. است دادهمخاطب قرار 
 .ها به صورت خالصه در اختيار خواننده قرار گرفته است آيي باهم
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واژه يعني كليداي  فصل ششم به معرفي يكي از مفاهيم محوري در تحليل گفتمان پيكره
هـاي   ها و كاستي در ابتداي فصل بار ديگر به مزيت ،به اين منظور. اختصاص يافته است

هاي به دست آمده بر اساس بسامد به عنـوان ابـزاري بـراي     واژه مفهوم بسامد و فهرست
هاي موافـق و   مؤلف با كار بر روي دو پيكرة متشكل از مناظره. تحليل اشاره شده است
كند شيوة تحليل گفتمـان بـر پايـه     مجلس عوام بريتانيا سعي ميمخالف شكار روباه در 

ها از  مرجع و تهيه كليدواژه ةواژه با پيكر فهرست مقايسه دو براي. را شرح دهد يدواژهكل
افـزار و نيـز شـيوه تحليـل      ل كـار بـا نـرم   حمرا. افزار ورداسميت استفاده شده است نرم
. دار در اختيار خواننده قرار داده شده استنيز در قالب تصوير، جدول و نمو ها يدواژهكل

هاي آماري مورداستفاده براي به  و شيوه )keyness( در اين فصل ابتدا مفهوم كليدواژگي
سـپس مفـاهيمي نظيـر    . دست آمدن ارزش كليـدواژگي يـك واژه معرفـي شـده اسـت     

دو  هاي معنايي و دستوري كليدي از طريق بررسي و مقايسـه  مقوله هاي كليدي و خوشه
اي ابـزاري مناسـب جهـت     فهرست كليـدواژه  يكربه اعتقاد ب. اند پيكره فوق معرفي شده
بـا ايـن حـال     .باشـد  هاي واژگاني موجود ميان متون مختلف مي مشخص نمودن تفاوت

هاي اشـتراك ميـان متـون و نيـز      هاي مختلف به حدي باشد كه جنبه نبايد توجه به واژه
ـ    كاربرد اين واژه بـا وجـود آنكـه تحليـل      ،همچنـين . ده انگاشـته شـود  هـا در مـتن نادي

كننـد،   يك مـتن را مشـخص مـي    ةهاي برجست اي گفتمان به صورتي عيني واژه ژهاكليدو
هاي خاصي را براي مشـخص نمـودن سـطوح ايـن برجسـتگي       پژوهشگر نيز بايد معيار

هـاي   يـل گونه تحل اينكه پژوهشگر چگونه نتايج به دست آمده از اين يجهدرنت .اتخاذ كند
 .باشد پيكره بنياد مي يها موضوع مهمي در پژوهش ،آماري را تفسير كند

هـا   شـده پيرامـون واژه   هاي انجـام  برخالف فصول پيش كه تحليل هفتم لف در فصلؤم
پـذيرفت، قصـد دارد تـا بـر روي      صورت مي) ها آيي پربسامد، كليدواژه، خوشه و باهم(

با وجـود ايـن خـود اذعـان     . ن متمركز شودهاي دستوري به منظور تحليل گفتما ويژگي
 بيكـر  هبـه گفتـ  . هاي دستوري و واژگاني در پيوند با يكديگر قرار دارند دارد كه ويژگي

هاي واژگاني به صـرف   بررسي الگوهاي دستوري موجود در پيكره در مقايسه با بررسي
تحليل گفتمـان  اي به  به اين ترتيب رهيافت پيكره. باشد دقت و زمان بيشتري نيازمند مي

هاي دستوري كه بيكر با اسـتفاده   ويژگي. شود هاي واژگاني محدود نمي صرفاً به بررسي
 ، وجه نمـايي )nominalization( سازي ها را دارد اسم اي قصد بررسي آن از تحليل پيكره

)modality(اسناد ، )attribution( و استعاره )metaphor( فـركالف   باشند كه از سوي مي
)Fairclough, 1989: 122 (  هـاي دسـتوري جهـت تحليـل      از بررسـي  يبه عنـوان بخشـ



 كاربرد پيكره در تحليل گفتماننقد كتاب    162

ـ . اند گفتمان انتقادي متون معرفي گرديده جـاي بررسـي   هبرخالف فصول پيش اين بار ب
واژه خـاص   هاي اجتماعي يا موضوعات سياسي تمركز تحليـل بـر روي يـك بـن     گروه

)ALLEGE (اي در  گفتمـان پيكـره   به منظور تحليل. باشد مختلف آن مي يها و صورت
نمايي، اسناد و استعاره با استناد بـه   سازي، وجه سطح دستور ابتدا هر يك از مفاهيم اسم

هـاي دسـتوري    روند تحليل هركدام از اين مقوله ،سپس .اند منابع گوناگون تعريف شده
داده  نمـايش  هاي گونـاگون  در عمل شرح و در قالب جدول بي ان سيبا بررسي پيكرة 

 .ستشده ا
گيـري مباحـث و    بنـدي و نتيجـه  بـه جمـع   است پاياني اين كتاب هشتم كه فصل فصل

در ابتـدا چهـار    ،به اين منظـور . شده در فصول پيش اختصاص يافته است مفاهيم مطرح
اند و بايد مورد توجـه   بنياد زبان و گفتمان آشكار گرديده اصلي كه در بررسي پيكره ةنكت

تحليل گفتمان پيكره بنياد صرفاً رهيافتي كمـي   -1: اندشده ارائه به اين شرحقرار گيرند 
 -2 ؛باشـد  هاي انساني بسيار مي گيري و گزينش نيست و هر مرحله از آن نيازمند تصميم

 -3 ؛بـرد  سامدي ساده ميبهاي تحليل گفتمان پيكره بنياد پژوهشگر را به وراي فهرست
العمـر مـا بـا الگوهـا و      عـي مـادام  ها از طريـق مواجـه تجم   ها و درنتيجه گفتمان نگرش
هـاي زبـاني    سبت به الگونما اغلب  -4 ؛گيرند زباني در درون زبان قرار مي يها انتخاب

آگاهي نداريم اما پيكره در شناسايي اين  ،شويم ها مواجه مي با آن مان يكه در طول زندگ
كتـاب در طـي    شده در در ادامه اين فصل هر يك از مفاهيم مطرح. باشد الگوها مفيد مي

پيكره و تحليل پيكره مـرور   ةفصول گذشته به صورتي اجمالي و در قالب دو بخش تهي
  .اندشده

ي بـراي ايـن اثـر    ضـعف  نقطهتواند به عنوان  عدم تناسب در پرداختن به برخي مفاهيم مي
يرضـروري در مبحـث تحليـل    غتوان به طـرح جزئيـات   به عنوان نمونه مي. مطرح شود

هـا و   ها با استفاده از امكانات كليـدواژه  ي به دست آمدن خروجي دادهها آماري و روش
تـر نظيـر    هـا در مقابـل توصـيفي مختصـر از مفـاهيم كليـدي و مهـم        آيـي واژه نيز باهم
واژه و نحـوة   هاي متنوع دستوري، نقشي و معنايي، مفاهيمي نظير فهرسـت بـن   برچسب

به نقش و اهميت ابزارهاي تحليل پيكره عالوه بر اين، با توجه . ها اشاره كرد انتخاب آن
هاي معرفي شده در كتاب كاربرد پيكره در تحليل گفتمان، ضرورت اختصاص در روش

. شودها و نقاط ضعف چنين ابزارهايي احساس ميها، مزيتيك مبحث به شرح ويژگي
اص هاي اصلي يا فرعي به معرفي اين ابزارهـا اختصـ  يك از عنوان يچهبا توجه به اينكه 

تـوان دريافـت كـه كـدام ابـزار در      داده نشده است، با مشاهده فهرست مطالب نيز نمـي 
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توانسـت  وجود چنين مبحثي مي كه يحالشده است، در  كار گرفتههاي كتاب به تحليل
  .به غناي مطالب بيفزايد

يكي از نقاط ضعف ايـن كتـاب عـدم    «معتقد است كه ) Kim, 2007(در عين حال، كيم 
طور كه بيكر خـود در فصـل    همان اطالعات كافي در حيطة تحليل گفتمان است وارائة 

توان از منظرهاي مختلف انجـام داد و  كند تحليل گفتمان را مي مقدماتي كتاب اشاره مي
بنـابراين  ؛ هاي متنوع و گوناگون تعبير اين حيطه منجر شده اسـت همين امر هم به شيوه

ارة تحليل گفتمان ندارند ممكن است تعريف دقيقي مخاطبيني كه دانش پيشين كافي درب
هـاي مختلـف كتـاب بـه رويكردهـاي      اگر در بخش. از تحليل گفتمان به دست نياورند

مطالعة كاربرد زبـان، مطالعـة سـاختار    : مانند(مختلف تحليل گفتمان نيز اشاره شده بود 
ت بين رويكردها و توانس، مخاطب مي)زبان فراتر از جمله، مطالعة كاركردهاي اجتماعي

به عنوان نمونه، چه متوني تحليـل شـوند،   (اي ارتباط ايجاد كند يك روش خاص پيكره
عالوه بر اين، هنگامي كه بيكـر  ). چطور تحليل شوند، و چگونه نتايج به كار گفته شوند

افـزار  اي را تنهـا بـه نـرم   هـاي رايانـه  دهـد، كـاربرد برنامـه   نتايج اين تحليل را ارائه مـي 
افزار اگر انتخاب برنامه يا نرم. كند محدود مي) BNCWeb(اسميت و بي ان سي وِب ورد

ي ديگـري را نيـز در   افزارهـا  نـرم شـد و  خاص بر مبناي نقاط قوت آن برنامه انجام مي
فرض كه مخاطبين از پيش دانشي  يشپبا اين . توانست مفيدتر واقع شودگرفت، مي يبرم

هاي مبتني بر پيكره العات ارزشمندي را دربارة انواع روشدربارة پيكره ندارند، بيكر اط
هاي گونـاگوني  عالوه بر اين تحليل. دهدارائه مي... ها، كليدواژه و آييزباني شامل باهم

-دهد و به اين ترتيب نتايج ارائه شده در فصلرا بر مبناي موضوعات متفاوتي انجام مي
، كتاب كاربرد پيكره در تحليـل گفتمـان   يتدرنها. است توجه جالبهاي مختلف بسيار 

اي در مطالعـات  هـاي پيكـره  تالشي موفق براي تشويق پژوهشگران به استفاده از روش
  ).Kim, 2007(» باشدگفتماني مي

  
 شناختي اثرنقد روش.3

خوبي توانسته است رسالتي را كـه نويسـنده در    كتاب كاربرد پيكره در تحليل گفتمان به
شناختي به عبارتي، اين كتاب به لحاظ روش. اشاره كرده است، به جا آوردمقدمه به آن 

-خوبي شـرح مـي   اي را بهشناسي پيكرهچگونگي تلفيق دو حيطة تحليل گفتمان و زبان
اسـتفاده  . كنـد  دهد و مفاهيم كليدي در اين حيطه را با نثري سليس و روان معرفـي مـي  

شـود  وت اين كتاب است كه موجـب مـي  مناسب از جدول، نمودار و تصوير از نقاط ق
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از جملـه  . اي كاربردي و يك كتاب درسي نيز قابل استفاده باشدكتاب به عنوان دستنامه
شـناختي  هـاي روش نويسـنده جنبـه  : توان به اين موارد اشاره كـرد نقاط قوت كتاب مي

ـ  هـايي از گفتمـان  دهـد، نمونـه  طور كامـل پوشـش مـي    اي را بهمطالعات پيكره ا هـايي ب
اند و بـه نقـاط   خوبي شرح داده شده ها بهكند، تحليل توجه را ارائه مي موضوعات جالب

هاي تحليل متنـوعي  اي اشاره شده است در اين كتاب روشقوت و ضعف تحليل پيكره
  .كار گرفته شوندبنياد به-توانند در تحليل گفتمان پيكرهشوند كه ميمعرفي مي

-در حالي كـه ديـدگاه  «گويد پيكره در تحليل گفتمان ميبيكر خود در توجيه استفاده از 
پژوهشگر بـه نفـع   ) bias(تر تجربي به پژوهش غالباً به دنبال حذف تعصب هاي قديمي

-هاي جديدتر و پسانوگرا اين موضوع را مطرح مـي يي و عينيت بود، رهيافتگرا تجربه
ت كـه شـيوة   نـوعي گفتمـان علـم اسـ    «تعصب خود نيز محصول كنند كه پژوهشگر بي

به باور بيكر، عينيـت   .است» )Burr,1995(گيرد خاصي از زندگي بر مبناي آن شكل مي
بـه ايـن ترتيـب،    . كنـد  غيرممكن است زيرا هر فردي از منظري خاص به دنيا نگاه مـي 

پژوهشگران بايد نقشي را كه در پژوهش دارند بپذيرند و بر تأثير اين نقش بر نتـايج بـه   
كـار   آن صـورت البته گاهي اين تعصـب ناخودآگـاه اسـت و در    . ددست آمده تأمل كنن

گاهي نيز به داليل مختلف پژوهشگر تمايل ندارد كه نقش خود را . شوددشوارتر نيز مي
گـاهي نيـز ممكـن اسـت     ). هـا شدن يافتـه  ارزش كمشايد از ترس (در اين ميان بپذيرد 

ان مثـال، احتمـال اينكـه    بـه عنـو  . تعصب در مرحلة تحليل داده و ناخودآگـاه رخ دهـد  
كنـد بسـيار زيـاد     پژوهشگر در تحليل به دنبال شواهدي باشد كه ادعاي وي را تأييد مي

مـان را حمايـت   هايي از متن تمركز كنـيم كـه فرضـية اوليـه    ممكن است بر جنبه. است
بـه ايـن   ). Baker, 2006:10(» برانگيز هستند كنار بگـذاريم يي را كه بحثها آنكند و  مي
هـاي بيشـتري مـورد    شود كه حجم دادهب، با استفاده از پيكره اين امكان فراهم ميترتي

گر كاسته شود و الگوهاي كلي بررسي و تحليل قرار گيرند، از ميزان تأثير تعصب تحليل
درنهايت آنچه روشن است اين است كه در همة مراحل كـار، از انتخـاب   . به دست آيد

  .طور كامل از ميان برداشت گر را بهتوان تأثير تحليلنميگيري ها تا تحليل و نتيجهداده
در كتـابي  «: نويسـد پيكره در تحليـل گفتمـان مـي    كاربرددر نقد ) Aijmer, 2007(اجمر 

رود كه دهد، انتظار ميمقدماتي كه چگونگي كاربرد پيكره در تحليل گفتمان را شرح مي
بيكر تنها بـر  . تمان ارائه شده باشدگف شدن ساختهمباحث بيشتري دربارة نقش پيكره در 

يعنـي نگـاهي بـه گفتمـان كـه      ؛ گفتمان به عنوان يك پديدة اجتماعي تمركز كرده است
هدف اصلي كتاب ايـن اسـت كـه نشـان     . اغلب با تحليل گفتمان انتقادي همبسته است
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 شناختي را با يك تعبير اجتماعي انتقاديتوان يك تحليل مناسب از عناصر زباندهد مي
اي و هم شناسان پيكرهاي است كه هم زبانمطالب به گونه. ها تلفيق كرداز اين مشخصه

كارآمـد  . شده است، استفاده نمايند توانند از آنچه در كتاب مطرحگران گفتمان ميتحليل
اي شيوه«: كند نيز تأييد مي) Sinclair, 2001: 168(بودن چنين رويكرد تلفيقي را سينكلر 

دهنـد، خبـر   هاي ايدئولوژيكي را نشـان مـي  گيرياي انبوه جهتاهد پيكرهكه در آن شو
گـرا بـودن   رو، عينـي و واقـع   يانـه مخوبي براي آن دسته از افرادي است كه گرايش بـه  

شناساني است كه اين كتاب همچنين يك دستنامة كاربردي و آموزشي براي زبان. »دارند
در اين كتاب مطالبي درخور خواندن هـم  . نندكاز پيكره براي تحليل گفتمان استفاده مي

به عنوان نمونـه، بـا   . اي ارائه شده استشناسي پيكرهدر زمينة تحليل گفتمان و هم زبان
-خوبي با مراحل مختلف استفاده از نرم اي كه در ابتدا ارائه شده است، خواننده بهمقدمه

 .»...شود افزار ورداسميت آشنا مي
امتياز اسـتفاده از رويكـردي پيكـره بنيـاد در     ) Upton & Cohen, 2009(آپتون و كوهن 

تأكيد بر بازنماياننده بودن نمونـه مـتن، و   «مطالعة گفتمان و تنوع واژگاني و دستوري را 
» هـاي گفتمـاني  استفاده از ابزارهاي رايانشي به منظور بررسي الگوهاي توزيعي در بافت

يي دارد تقطيـع مـتن بـه    بسـزا ان اهميـت  يكي از نكاتي كـه در تحليـل گفتمـ   . دانندمي
-بنـابراين، مسـئلة روش  ؛ واحدهاي ساختاري در سطوح باالتر از واژه و عبـارت اسـت  

گيري شناختي اصلي كه بايد در تحليل گفتمان پيكره بنياد مورد توجه قرار گيرد، تصميم
ين بـه عبـارتي، اولـين گـام در تحليـل سـاختار گفتمـان تعيـ        . دربارة واحد تحليل است

ها، موضوع يا كاركردهـاي  دهندة گزارهاي كه نشانواحدهاي گفتماني متن است به گونه
 بـدنارك . گيرنـد ارتباطي باشد، اين واحدهاي گفتماني مبناي تحليـل گفتمـان قـرار مـي    

)Bednark, 2009 (هاي گفتماني گفتاري يا نوشتاري بـه  توان از دادهبا اشاره به اينكه مي
هاي زباني ارائه داده است؛ به استفاده كرد، پيوستاري را بر مبناي حجم دادهعنوان پيكره 

هـايي در  تواند از تحليل يك يا چنـد مـتن، تـا اسـتفاده از پيكـره     اي كه تحليل ميگونه
هايي در مقياس بزرگ مشتمل بر صدها هزار مقياس كوچك شامل چندين متن، يا پيكره

  .نشان داده شده است 1ن پيوستار در نمودار اي. ها واژه متغير باشديا ميليون
  

  اي در مقياس بزرگاي در مقياس كوچك            تحليل پيكرهتحليل دستي             تحليل پيكره: يك يا چند متن
  هاي گفتمانيپيوستار داده -1نمودار 
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-مجموعههاي زباني است كه از اي در مقياس بزرگ رهيافتي به تحليل دادهتحليل پيكره
هـا اسـتفاده   افزار مناسب تحليل آن دادهو نرم) پيكره( شدههاي وسيعي از متون رايانشي

وبـيش نماياننـدة گونـة     شود، معمـوالً كـم  ها گنجانده ميمواد زباني كه در پيكره. كند مي
هاي زباني بسيار زباني است كه پيكره براي آن طراحي شده است و به اين ترتيب پيكره

شناختي اسـتفاده  امتياز معرفت«معتقد است كه ) Bednark, 2009(بدنارك . ندمتنوع هست
خـوبي نماياننـدة    هـا بـه  اين است كه داده) در مقياس بزرگتحليل پيكره (از اين روش 

 با وجود اين،. شودمند و پيچيده استفاده ميگونة زباني هستند و از شواهد تجربي، نظام
ه به اينكه تحليل بر چه چيـزي متمركـز اسـت، ممكـن     با توج تعبير اين شواهد تجربي

اي اغلـب پايـا هسـتند و قابـل     جستارها و مطالعات پيكره. است ذهني و شخصي باشد
. ويژه هنگامي كه بر اقالم زباني به لحاظ صوري تعريف شده، متمركـز هسـتند   تكرار، به

هـاي زبـاني   ه مشخصهتوانند پرده از آن دستامتياز ديگر اين است كه چنين مطالعاتي مي
ها تنها با استفاده از شم زباني يا تحليل يك يا تعداد كمـي   بردارند كه دست يافتن به آن

اي در مقياس بزرگ بر حجـم  شناسي پيكرهاز آنجايي كه تمركز زبان. متن ممكن نيست
ي،  هاي واقعي است، امكان مطالعة نمونهوسيعي از گفتمان هاي متعارف، هنجارهاي كمـ

-را نيز فراهم مـي ) intertextual(متني يا درون) across -text(متني -هاي بينبنديارهانگ
هـاي آمـاري بـه منظـور سـنجش      افزارهاي كاربرپسند امكان استفاده از آزموننرم. آورد

توان تأييد يـا رد يـا تعـديل    ها را ميبه اين ترتيب، فرضيه. آورندمعناداري را فراهم مي
  .هايي كشف كردبا استفاده از چنين پيكره زباني جديدي راهاي كرد و مشخصه

بـه عنـوان   . اشـكاالتي را نيـز بـه همـراه دارد     با وجود اين، تحليل حجم وسيعي از داده
اند، توانند صرفاً در مورد اقالمي كه به لحاظ صوري تعريف شدهنمونه، پژوهشگران مي

بـه  (باشد، امكان جستارهاي بيشتر دهي شده تر برچسب يشپاگر پيكره . پژوهش نمايند
توانـد  دهـي مـي  شود ولي چنـين برچسـب  فراهم مي) عنوان نمونه، از منظر معناشناختي

انتقاد ديگري كه بر اين روش . خودكار انجام شود يمهنويژه اگر دستي يا  بر باشد، بهزمان
مـاعي  هـاي اجت اي مقولـه شناسـي پيكـره  هاي زبـان وارد است اين است كه در رهيافت

شـوند و بـه لحـاظ گفتمـاني     جنسيت و سن به عنوان متغيرهاي ثابت در نظر گرفته مي
از منظر تحليل گفتمان، بسياري از مطالعات تحليل پيكـره بـه ماهيـت    . شوندتفسير نمي

هـا،  وراي توجه بـه همسـازه  . كنندپوياي گفتمان، يا بافت آن يا ساختار متني توجه نمي
-مقياس بزرگ اغلب به بافت و يـا كشـف معنـاي متـون نمـي      اي درشناسي پيكرهزبان

-اي مـي شناسي پيكـره ة تحليل كليدواژه در زباندربار) Stubbs,2008:5( استابز. پردازند
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شود كه تقطيع متن به واحـدهاي  ها موجب ميگويد كه شكستن متن به فهرستي از واژه
  ).Bednark, 2009( »تر ناديده گرفته شود بزرگ
، ايـن كتـاب   درمجمـوع «: گويدگونه مي در ارزيابي خود از كتاب اين) Kim, 2007(كيم 

توانـد بسـيار مفيـد    هاي زباني مـي ويژه از منظر تحليل داده به براي حيطة تحليل گفتمان
اي قابليت ايفاي نقش در مطالعات هاي پيكرهدهد كه روشخوبي نشان مي بيكر به. باشد

طور شفافي شرح داده  فاده از هر يك از ابزار تحليلي بههاي استروش. گفتماني را دارند
اند بسـيار مفيـد هسـتند و    هايي كه در هر فصل ارائه شدهدر عين حال، مثال. شده است

بـراي   تنهـا  نـه به اين ترتيب ايـن كتـاب   . كند و آموزنده مي بخش لذتخواندن كتاب را 
يل گفتمـان مفيـد اسـت بلكـه     شناسي پيكره و تحلبه دو حيطة زبان مند عالقهپژوهشگر 

همچنـين  . تواند به عنوان يك خودآموز مفيد واقع شـود  يم يزنكار  براي دانشجويان تازه
شناسـي كـاربردي   تواند يك منبع مقدماتي براي دانشجويان كليه مقاطع در رشته زبانمي

  .»هاي مشابه آن باشديا برنامه
بـا ايـن   «: نويسدخود از اين كتاب مي نيز در بخشي از ارزيابي) Jeyapal, 2008(جياپال 
يك از اين دو حيطه ندارد، خواننده  فرض كه مخاطب دانش پيشين چنداني در هيچ پيش

اي اي از اصول بنيادي، راهبردها و فرايندهاي مرتبط با پيكره و فرايندهاي پيكرهبا مقدمه
چگونگي استفاده از شود، مطالبي كه به درك شناختي آشنا ميبراي كشف الگوهاي زبان

دارد تـا   به اين ترتيب كتاب خواننده را وا مـي . كنندزبان براي ساختن گفتمان كمك مي
بيكـر  . مبنا بشناسد -زبان را هم به عنوان يك نظام انتزاعي و هم يك نظام ارتباطي بافت

پـذيري را ارائـه داده اسـت كـه     در اين كتـاب چـارچوب نظـري كـاربردي و انعطـاف     
شناختي رهيافتي كمي را نيز فاوت به تحليل گفتمان است و به لحاظ روشرويكردي مت

  .»كند به اين حيطه اضافه مي
بررسي و شرح چگونگي استفاده از پيكره در تحليل گفتمان با كتاب كـاربرد پيكـره در   

بـه عنـوان نمونـه، فـركالف     . تحليل گفتمان آغاز نشده و به آن خـتم نيـز نشـده اسـت    
)Fairclough, 2000(بـالك  -، چارتريس)Charteris-Black, 2004 (  و اورپـين)Orpin, 

مـاتنر   تـوان بـه  هاي متأخر نيز مياز پژوهش. اندبوده نيز به اين موضوع پرداخته) 2005
)Mautner, 2009( وبســتر ،)webster, 2016 ( ــارد ــارد و كولت  & Coulthard(و كولت

Coulthard, 2014 (ر در همـين كتـاب   در عين حـال، بيكـ  . اشاره كرد)در ) 3-2: 2006
توان اي را ميشناسي پيكرهزبان«: گويدشناختي ميتأكيد بر نقش پيكره در مطالعات زبان

 يسينو فرهنگشناسي به كار گرفت، از جمله هاي زبانهاي مختلفي از پژوهشدر حوزه
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)Clear, et. Al, 1996(  ـ ، به عنوان ابزاري كمكي براي تعبير متـون ، )Louw, 1997( يادب
، )Sinclair, 1999( يزبانيف توص ، )Wools and Coulthard, 1998( ييقضاشناسي زبان

با وجود ايـن  . » Johns, 1997(زبان و مواد آموزش  )Biber, 1988( يزبانمطالعات تنوع 
-اي مـي شناسـي پيكـره  داند كه چگونه زبانهدف كتاب خود را بررسي اين موضوع مي

  .گفتمان كمك كندتواند به تحليل 
اي در كتاب بيكر نيز بـه كـار گرفتـه شـده اسـت،      يكي از ابزارهايي كه در تحليل پيكره

هـاي متعـددي وجـود دارنـد كـه       برنامـه . اسـت ) WordSmith( افـزار ورداسـميت   نـرم 
برنامـه  . رسـانند  شده ياري مـي  مند متون گردآوري اي را در تحليل نظام شناس پيكره زبان
افـزار   اين نرم. آيد افزارها به شمار مي ميت از جمله پركاربردترين اين نرماي ورداس رايانه

منـد بـه كشـف و     شده است كه خود عالقـه  ساخته) Mike Scott(اسكات توسط مايك 
طور ويژه در فرهنگ اواخر قرن بيستم حائز اهميت شدند؛  هايي است كه به بررسي واژه

). Scott, 1997(مـورد توجـه قـرار گرفتنـد     هاي فرهنگي  يعني همان زماني كه كليدواژه
هايي است كه در پي يـافتن   اي متشكل از برنامه افزار يكپارچه طوركلي ورداسميت نرم به

دهند تـا از ايـن ابزارهـا بـراي      ها در متون هستند و به كاربر اين امكان را مي رفتار واژه
ورد اسـميت ايـن   . كنـد ها در متون خود يا ديگران استفاده  كشف چگونگي كاربرد واژه

-هاي واژگاني موجود در متن را فراهم مـي  ها يا خوشه امكان بررسي فهرست تمام واژه
هاي متن  تواند بر اساس الفبا و يا بسامد مرتب شود و يا كليدواژه اين فهرست مي. آورد

 )McEnery & Wilson,2001:190(انري و ويلسـون   مك). Scott, 2012(شوند   استخراج
نظيـري بـراي مقايسـه     ورداسميت داراي امكانـات بـي  «: گويند افزار مي د اين نرمدر مور
با وجود اين، به كـارگيري ابزارهـايي مشـابه    . »اي است هاي واژه وسيله فهرست پيكره به

عـدم  . سـازد ورداسميت براي زبان فارسي، پژوهشگر را بـا مشـكالتي نيـز مواجـه مـي     
ترين نقايصي است كه ا با زبان فارسي از جمله مهمه افزار سازگاري كامل اين نوع از نرم

الخـط فارسـي،   ويـژه رسـم   بـه . سـازد  ها دچار مشكل مي كارگيري آنپژوهشگر را در به
هـاي تصـريفي مختلـف    و نيز صورتنويس هاي همها، وجود واژهفاصلهها و نيمفاصله

كانـك   آنـت . ايـد تواند تحليـل را دشـوار نم  هايي است كه مييك واژه از جمله ويژگي
)AntConc( بـاز  مـتن باشد كه با وجود اي مي هاي تحليل پيكره افزار يكي از اين نوع نرم 

دارد از زبان فارسـي  ) الفباي التين(انگليسي   بودن و توانايي بااليي كه براي تحليل زبان
  .كندپشتيباني نمي
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 :Baker, 2006; Kheovichai, 2014(باشد  اين رويكرد تلفيقي با دو نقد عمده مواجه مي

هـاي   اي بـا داده  شناسـي پيكـره   شود كه زبان مدعي مي) Baldry, 2000:36(بالدري ). 42
زدوده سروكار دارد و به اين ترتيب با تحليل گفتمان انتقادي كه به بافتي كـه مـتن    بافت
تقـاد  همـين راسـتا ان   در. اي دارد، سازگاري ندارد به وجود آمده است توجه ويژه  در آن

شده است مبني بـر   مطرح) Koller & Mautner, 2004:216(ديگري از سوي كُلر و ماتنر 
دهـد كـه در خطـوط     اينكه اين رهيافت تنها آن قسمت از متن را مورد تحليل قرار مـي 

يـدي كـه   تأكشـدن مـتن بـا     ايـن نـوع بافـت زدوده   . شـود  نما به نمايش گذاشته مي واژه
عنوان يك كـل دارنـد    ن انتقادي در بررسي تمام متن بههاي مرسوم تحليل گفتما رويكرد

اي بـر   شناسـي پيكـره   انتقاد دوم به اين موضـوع اشـاره دارد كـه زبـان    . است نامتجانس
شود كه به جـاي واسـازي   مي موجب امر ينهمكردن متمركز است و  بندي و كمي طبقه

)deconstruction (ايـن  . ها تحميـل شـود   دهبر دا شده يينتعهاي از پيش  بندي متن، طبقه
شناختي علـوم اجتمـاعي بـه    بندي و كمي كردن در تضاد با تغيير معرفتتمركز بر طبقه
، )post-structuralism( ييپساساختارگراهاي عميق و كيفي در چارچوب سوي پژوهش

. باشـد  مـي  هاي واسـازي و پارادايم) social constructionism(گرايي اجتماعي  برساخت
هـاي   اي را به دو گروه رويكرد مطالعات پيكره) Tognini-Bonelli, 2001(ونلي ب-تونيني
. تقسـيم كـرده اسـت   ) corpus-driven( بنيـاد و رويكردهـاي مسـتخرج از پيكـره     پيكره

باشد در حالي كـه رويكـرد    بنياد شامل كاربست نظريه در تحليل پيكره مي رويكرد پيكره
دهـد و اجـازه    نظري را مورد تأكيد قرار مـي  فرضمستخرج از پيكره، تحليل بدون پيش

بندي، انتقاد فوق متوجـه   بر اساس اين نوع طبقه. ها به دست آيد دهد تا نظريه از داده مي
 .بنياد است رويكرد پيكره

 
 گيرينتيجه.4

نوشتة پال بيكر بر ايجاد ارتباط بـين دو حيطـه در    كاربرد پيكره در تحليل گفتمانكتاب 
خـوبي   بيكـر بـه  . باشـد  اي متمركز مـي  شناسي پيكره ظاهر متفاوت تحليل گفتمان و زبان
اي قابليت به كار گرفته شـدن در مطالعـات    هاي پيكره توانسته است نشان دهد كه روش

 .ع و جـذاب اسـت  طرح روي جلد مـرتبط بـا موضـو   . باشند تحليل گفتماني را دارا مي
هـاي تفصـيلي مطالـب، منـابع و نمايـه و ترتيـب        آرايي مناسب، وجود فهرسـت  صفحه

قرارگيري فصول هشتگانه اين كتاب به همراه نثر سليس و روان استفاده شده به منظـور  
طـور شـفاف و در عـين حـال،      هاي استفاده از هر يك از ابزار تحليلي بـه تشريح روش



 كاربرد پيكره در تحليل گفتماننقد كتاب    170

انـد، از  هايي كه در هـر فصـل ارائـه شـده     ها و نمودار وير، جدولها، تصااستفاده از مثال
بـا  . كننـد و آموزنده مـي  بخش لذتهاي مثبتي هستند كه خواندن كتاب را  جمله ويژگي

نامة توصيفي در پايان كتاب كه اصطالحات تخصصي مرتبط با وجود اين، ارائة يك واژه
توانست به كاربردي كردن هر چـه  تحليل پيكره و تحليل گفتمان را توضيح دهد نيز مي

از سوي ديگر جدا نبـودن نمايـة اسـامي و نمايـة موضـوعي،      . بيشتر كتاب كمك نمايد
ينة تحليل گفتمان، عدم تناسب در پـرداختن بـه   درزمچنين عدم ارائه اطالعات كافي  هم

افزارهـاي تحليـل   تر و عدم معرفـي نـرم   يتپراهميرضروري در مقابل مفاهيم غجزئيات 
ها از جملـه نقـاط ضـعف ايـن     ره در مبحث جدا و اشاره به نقاط قوت و ضعف آنپيك

اين موارد، رويكرد تلفيقي به تحليل گفتمـان كـه در ايـن اثـر      عالوه بر. باشند كتاب مي
رو است كه مخاطـب كتـاب در    هايي روبه ها و مخالفت نيز با موافقت شده استمعرفي 

، خواندن ايـن كتـاب   مجموع در. قرار دهد مدنظرز ها را نيكارگيري اين روش بايد آنبه
شناساني كه از پيكره براي تواند به عنوان يك دستنامة كاربردي و آموزشي براي زبان مي

تواند به عنوان يك منبع مقدماتي و كتاب كنند مفيد باشد و ميتحليل گفتمان استفاده مي
هـاي مشـابه   كاربردي يا برنامه شناسيدرسي براي دانشجويان كليه مقاطع در رشته زبان

  .آن مورد استفاده قرار گيرد
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